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Dôvodová správa
k bodu programu: Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

________________________________________________________________________________
I. Materiál sa predkladá v zmysle rámcového plánu predkladania materiálov na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2011.
II. Nakladanie s majetkom mesta sa riadi § 9, ods. 2 zákonom SNR č. 138/91 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov; zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská
Bystrica v platnom znení.
III. Obsah materiálu tvorí:
A/ Zrušenie uznesenia
B/ Odpredaj nehnuteľností - schválenie spôsobu prevodu nehnuteľností a následné
schválenie odpredaja nehnuteľností
C/ Zámena nehnuteľností - schválenie spôsobu prevodu nehnuteľností a následné
schválenie zámeny nehnuteľností
D/ Nájom nehnuteľností

IV. Predložený materiál bude mať ekonomický dopad na kapitálový rozpočet na rok 2011
nasledovne:
- kapitálový príjem: 71 418,- eur
- kapitálový výdaj: 10 541,- eur

Návrh na uznesenie

K bodu: Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
_________________________________________________________________
Mestské zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
Dôvodovú správu k návrhu na nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9,
ods. 2 zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí (v znení neskorších predpisov).
II. s ch v a ľ u j e
A/ Zrušenie uznesenia
B/ Odpredaj nehnuteľností
C/ Zámenu nehnuteľností
D/ Nájom nehnuteľností

Dôvodová správa

A 1 / ZRUŠENIE UZNESENIA
Zrušenie uznesenia MsZ č. 923/2010 zo dňa 21.septembra 2010

B 1/ ZÁMENA NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ

Ing.Ladislav
Jackulík

Pozemok
parc. č. C KN 3681/689 – trvalé trávne porasty o výmere 437 m²,
parc. č. C KN 3681/688 – trvalé trávne porasty o výmere 443 m²,
spolu o výmere 880 m²
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, IČO 00 313 271
za pozemok
parc. č. 3681/686 – trvalé trávne porasty o výmere 437 m²,
z vlastníctva Ing. Ladislava Jackulíka

Kat.
územie

Radvaň

Cena
s finančným
vyrovnaním v
prospech mesta
Banská Bystrica
vo výške
10 398,- €

Prevod nehnuteľností bol schválený v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Zdôvodnenie:
Zrušenie uznesenia sa predkladá z dôvodu, že počas vkladového konania na katastri nehnuteľností
sa zistilo, že vlastníkom parc.č. C KN 3681/686 nie je iba Ing. Jackulík, ale aj jeho manželka.
Zároveň sa predkladá návrh na opätovné schválenie zámeny.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 odporúča zrušenie uznesenia schváliť na MsZ 08.11.2011.

Návrh na uznesenie

A 1 / ZRUŠENIE UZNESENIA
Zrušenie uznesenia MsZ č. 923/2010 zo dňa 21.septembra 2010

B 1/ ZÁMENA NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ

Ing.Ladislav
Jackulík

Pozemok
parc. č. C KN 3681/689 – trvalé trávne porasty o výmere 437 m²,
parc. č. C KN 3681/688 – trvalé trávne porasty o výmere 443 m²,
spolu o výmere 880 m²
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, IČO 00 313 271
za pozemok
parc. č. 3681/686 – trvalé trávne porasty o výmere 437 m²,
z vlastníctva Ing. Ladislava Jackulíka

Kat.
územie

Radvaň

Cena
s finančným
vyrovnaním v
prospech mesta
Banská Bystrica
vo výške
10 398,- €

Prevod nehnuteľností bol schválený v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

A 2 / ZRUŠENIE UZNESENIA
Zrušenie uznesenia MsZ č. 73/2011 zo dňa 24.mája 2011

A 1.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI
Volebný obvod č. 2
Pozemok

Kat.
územie

parc. č. E KN 2125 – orná pôda o výmere 109 m², Banská
parc. č. E KN 2126 – orná pôda o výmere 158 m² Bystrica

Spôsob prevodu
Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa

Zdôvodnenie:
Zrušenie uznesenia MsZ sa predkladá z dôvodu právoplatného Rozhodnutia Obvodného
pozemkového úradu v Banskej Bystrici č. 202/2011 zo dňa 08.08.2011, ktorým došlo k
vydaniu predmetných pozemkov v prospech Kazimíra Herritza, a to v zmysle zákona č.
229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
v z.n.p. A 330/1991 Zb. o navrátení vlastníctva pozemkov v z.n.p.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 odporúča zrušenie uznesenia schváliť na MsZ 08.11.2011.

Návrh na uznesenie

A 2 / ZRUŠENIE UZNESENIA
Zrušenie uznesenia MsZ č. 73/2011 zo dňa 24.mája 2011

A 1.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI
Volebný obvod č. 2
Pozemok

Kat.
územie

parc. č. E KN 2125 – orná pôda o výmere 109 m², Banská
parc. č. E KN 2126 – orná pôda o výmere 158 m² Bystrica

Spôsob prevodu
Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa

Dôvodová správa

A 3 / ZRUŠENIE UZNESENIA
Zrušenie uznesenia MsZ č. 74/2011 zo dňa 24.mája 2011

A 1.2/ ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ

Ing. Miloš Lešták v 1/2
Ing. Jana Krutošíková v 1/2

Pozemok
parc. č. E KN 2125 – orná pôda o výmere 109 m²,
parc. č. E KN 2126 – orná pôda o výmere 158 m²

Kat.
územie
Banská
Bystrica

Cena

7 445,- €

Prevod nehnuteľností bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8, písm. e)
zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Zdôvodnenie:
Zrušenie uznesenia MsZ sa predkladá z dôvodu právoplatného Rozhodnutia Obvodného
pozemkového úradu v Banskej Bystrici č. 202/2011 zo dňa 08.08.2011, ktorým došlo k
vydaniu predmetných pozemkov v prospech Kazimíra Herritza, a to v zmysle zákona č.
229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
v z.n.p. A 330/1991 Zb. o navrátení vlastníctva pozemkov v z.n.p.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 odporúča zrušenie uznesenia schváliť na MsZ 08.11.2011.

Návrh na uznesenie

A 3 / ZRUŠENIE UZNESENIA
Zrušenie uznesenia MsZ č. 74/2011 zo dňa 24.mája 2011

A 1.2/ ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ

Ing. Miloš Lešták v 1/2
Ing. Jana Krutošíková v 1/2

Pozemok
parc. č. E KN 2125 – orná pôda o výmere 109 m²,
parc. č. E KN 2126 – orná pôda o výmere 158 m²

Kat.
územie
Banská
Bystrica

Cena

7 445,- €

Prevod nehnuteľností bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8, písm. e)
zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

A 4 / ZRUŠENIE UZNESENIA
Zrušenie uznesenia MsZ č. 172/2011 zo dňa 20.septembra 2011

A 20.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku ako prípad hodný osobitného
zreteľa
Volebný obvod č. 7
Žiadateľ
STYK SERVIS, s.r.o.,
so sídlom ul. Ružová 9, Banská
Bystrica, IČO : 36 040 436

Pozemok
parc.č. C KN 1425/69 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 1348 m²

Kat.
územie
Sásová

Cena

40 440,00 €

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8, písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Zdôvodnenie:
Zrušenie uznesenia sa predkladá z dôvodu, že žiadateľ nesúhlasí s cenou za odpredaj
nehnuteľností schválenou uznesením č. 172/2011 – MsZ dňa 20.09.2011.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 odporúča zrušenie uznesenia schváliť na MsZ 08.11.2011.

Návrh na uznesenie

A 4 / ZRUŠENIE UZNESENIA
Zrušenie uznesenia MsZ č. 172/2011 zo dňa 20.septembra 2011

A 20.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku ako prípad hodný osobitného
zreteľa
Volebný obvod č. 7
Žiadateľ
STYK SERVIS, s.r.o.,
so sídlom ul. Ružová 9, Banská
Bystrica, IČO : 36 040 436

Pozemok
parc.č. C KN 1425/69 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 1348 m²

Kat.
územie
Sásová

Cena

40 440,00 €

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8, písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

B 1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI
Volebný obvod č. 6
Žiadateľ:
Pozemok:

Jana Šmicerová

novovytvorená parc.č. C KN 1428/226 - ostatné plochy o výmere 450 m²,
zameraný v GP č. 44583486-060/2011
Kat. územie: Radvaň (Jazmínová ulica)
Účel využitia v zmysle ÚPN:
výstavba rodinného domu
pozemok sa nachádza vo funkčnej ploche nízko-podlažnej obytnej zástavby
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska odpredaj odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 28.06.2011 odpredaj odporučila pod bodom 3r).
Navrhovaný spôsob prevodu:
Cena určená znaleckým posudkom č. 63/2011 zo dňa 09.09.2011, vypracovaného znalcom
Ing. Júliusom Kračúnom, je 24 237,- eur.
Podľa § 9a ods. 1 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov navrhujeme
spôsob prevodu priamym predajom z dôvodu, že všeobecná hodnota stanovená podľa
osobitného predpisu nepresiahla 40 000,- eur a oddelenie investícií, evidencie a správy
majetku mesta eviduje na danú nehnuteľnosť iba jedného žiadateľa
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 odporúča spôsob prevodu nehnuteľnosti priamym predajom
schváliť na MsZ 08.11.2011.

Návrh na uznesenie

B 1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI
Volebný obvod č. 6
Pozemok
parc.č. C KN 1428/226 – ostatné plochy o
výmere 450 m²

Kat. územie
Radvaň

Spôsob prevodu
Podľa § 9a ods. 1 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb.
priamym predajom

Dôvodová správa

B 2.1 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
Pozemok:

Alica Zborteková

novovytvorená parc. č. C KN 5650/69 – zast. plochy a nádvoria o výmere 350 m²,
odčlenená v geometrickom pláne č. 44583486-066/2011
Kat. územie: Banská Bystrica (Cesta k Smrečine)
Účel:
Pozemok parc. č. C KN 5650/69 je umiestnený vedľa stavby autoumyvárky
súp.č. 202, ktorá je situovaná na pozemkoch parc.č. C KN 4113/86, C KN
5650/4 a C KN 5650/6. Stavba súp.č. 202 a pozemky parc.č. C KN 4113/86, C
KN 5650/4, C KN 5650/45 sú podľa LV č. 5653 výlučným vlastníctvom
žiadateľky .
Žiadaný pozemok sa z hľadiska funkčného využitia nachádza v priestore medzi
funkčnou plochou objektov dopravy – železnice a plochou priemyslu –
Smrečina. Leží v ochrannom pásme železnice.
Využitie pozemku je na výjazd z haly autoumyvárky a na zabezpečenie
zázemia prevádzky v existujúcom objekte.
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska odpredaj odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 31.05.2011 odpredaj odporučila.

Navrhovaný spôsob prevodu:
Pozemok novovytvorená parc.č. C KN 5650/69 je umiestnený vedľa stavby autoumyvárky
súp.č. 202, ktorá je situovaná na pozemkoch parc.č. C KN 4113/86, C KN 5650/4 a C KN
5650/6. Stavba súp.č. 202 a pozemky parc.č. C KN 4113/86, C KN 5650/4, C KN 5650/45
sú podľa LV č. 5653 výlučným vlastníctvom žiadateľky. Využitie pozemku je na výjazd z
haly autoumyvárky a na zabezpečenie zázemia prevádzky v existujúcom objekte.
V zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení navrhujeme spôsob prevodu
podľa § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 odporúča spôsob prevodu nehnuteľnosti schváliť na MsZ
08.11.2011.

Návrh na uznesenie

B 2.1 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI
Volebný obvod č. 3
Pozemok

Kat. územie

parc.č. C KN 5650/69 – zastavané Banská
plochy a nádvoria o výmere 350 m² Bystrica

Spôsob prevodu
Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa

Dôvodová správa

B 2.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI pozemku ako prípad hodný
osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
Pozemok:

Alica Zborteková

novovytvorená parc. č. C KN 5650/69 – zast. plochy a nádvoria o výmere 350 m²,
odčlenená v geometrickom pláne č. 44583486-066/2011
Kat. územie: Banská Bystrica (Cesta k Smrečine)
Účel:
Pozemok parc. č. C KN 5650/69 je umiestnený vedľa stavby autoumyvárky
súp.č. 202, ktorá je situovaná na pozemkoch parc.č. C KN 4113/86, C KN
5650/4 a C KN 5650/6. Stavba súp.č. 202 a pozemky parc.č. C KN 4113/86, C
KN 5650/4, C KN 5650/45 sú podľa LV č. 5653 výlučným vlastníctvom
žiadateľky .
Žiadaný pozemok sa z hľadiska funkčného využitia nachádza v priestore medzi
funkčnou plochou objektov dopravy – železnice a plochou priemyslu –
Smrečina. Leží v ochrannom pásme železnice.
Využitie pozemku je na výjazd z haly autoumyvárky a na zabezpečenie
zázemia prevádzky v existujúcom objekte.
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy Mesta Banská Bystrica 16,60 eur za m².

Navrhovaná cena:

5 810,- eur

Zdôvodnenie prevodu:
Spôsob prevodu nehnuteľnosti bol schválený v bode B 2.1.
Zdôvodnenie ceny:
Cena pozemku podľa bodu 5.12. písm. e) Zásad sa určuje dohodou, pričom za orientačnú
cenu sa považuje cena zistená v Cenovej mape Mesta Banská Bystrica.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 odporúča prevod pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa
za cenu 25,- eur za 1 m² (pri celkovej výmere je kúpna cena 8 750,- eur) schváliť na MsZ
08.11.2011.
Prevod nehnuteľnosti je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v
zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

B 2.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku ako prípad hodný osobitného
zreteľa
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ

Alica Zborteková

Pozemok

Kat.
územie

parc.č. C KN 5650/69 – zastavané plochy a nádvoria o
výmere 350 m²
Banská
Odpredaj pozemku sa odporúča s podmienkou, že
Bystrica
žiadateľka umožní cez pozemok prístup pre údržbu resp.
opravu existujúcich susediacich garáží.

Cena

5 810,- €

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8, písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

B 3.1 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Pozemok:

Milan Gonda a Blažena Gondová

novovytvorená parc.č. C KN 5458/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 91m²,
zameraný v GP č. 44583486-074/2011
Kat. územie: Banská Bystrica (Partizánska cesta)
Účel :
žiadaný pozemok je oplotený a je využívaný ako nádvorie rodinného domu
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska odpredaj odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 28.06.2011 odpredaj odporučila.

Navrhovaný spôsob prevodu:
Pozemok novovytvorené parc.č. C KN 5458/18 je oplotený a je využívaný ako nádvorie
rodinného domu. Je súčasťou pozemku parc.č. C KN 500, na ktorom je umiestnená stavba
rodinného domu súp.č. 1824. Rodinný dom súp.č. 1824 je podľa výpisu z LV č. 4446
podielovým spoluvlastníctvom žiadateľov, pozemok parc.č. C KN 500 je podľa výpisu z LV
č. 3692 výlučným vlastníctvom PhMr.Blaženy Gondovej. Pozemok žiadatelia oplotili v roku
1970 na základe súhlasu Mestského národného výboru v Banskej Bystrici, odboru výstavby
a poľnohospodárstva zo dňa 02.06.1970 pod č. Výst. 1780/70.
V zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení navrhujeme spôsob prevodu
podľa § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 odporúča spôsob prevodu nehnuteľnosti schváliť na MsZ
08.11.2011.

Návrh na uznesenie

B 3.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI
Volebný obvod č. 1
Pozemok
parc.č. C KN 5458/18 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 91 m²

Kat. územie

Spôsob prevodu

Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v
Banská Bystrica znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa

Dôvodová správa

B 3.2 / PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku ako prípad hodný
osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1

Milan Gonda a Blažena Gondová
novovytvorená parc.č. C KN 5458/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 91m²,
zameraný v GP č. 44583486-074/2011
Kat. územie: Banská Bystrica (Partizánska cesta)
Účel :
Pozemok novovytvorené parc.č. C KN 5458/18 je oplotený a je využívaný ako
nádvorie rodinného domu. Je súčasťou pozemku parc.č. C KN 500, na ktorom
je umiestnená stavba rodinného domu súp.č. 1824. Rodinný dom súp.č. 1824 je
podľa výpisu z LV č. 4446 podielovým spoluvlastníctvom žiadateľov,
pozemok parc.č. C KN 500 je podľa výpisu z LV č. 3692 výlučným
vlastníctvom PhMr.Blaženy Gondovej. Pozemok žiadatelia oplotili v roku
1970 na základe súhlasu Mestského národného výboru v Banskej Bystrici,
odboru výstavby a poľnohospodárstva zo dňa 02.06.1970 pod č. Výst.
1780/70.
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy Mesta Banská Bystrica 26,56 eur za m².
Žiadateľ:
Pozemok:

Navrhovaná cena:

637,- eur (7,-eur/1 m²)

Zdôvodnenie prevodu:
Spôsob prevodu nehnuteľnosti bol schválený v bode B 3.1.
Zdôvodnenie ceny:
Cena za predaj pozemkov pod stavbami vrátane priľahlej plochy sa stanovuje podľa Čl. 5.,
bodu 5.12.1. Zásad vo výške minimálne 7,- eur za m2 pre tých žiadateľov, vrátane ich
právnych predchodcov, ktorí minimálne 15 rokov vlastnia stavby charakteru: rodinné domy,
garáže, hospodárske stavby a nádvoria pri rodinných domoch. Žiadatelia spĺňajú podmienku
na stanovenie ceny vo výške minimálne 7,- eur za 1 m² v zmysle Zásad.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 odporúča prevod pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa
schváliť na MsZ 08.11.2011.
Prevod nehnuteľnosti je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v
zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

B 3.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku ako prípad hodný
osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ

Milan Gonda
a Blažena Gondová

Pozemok
parc.č. C KN 5458/18 - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 91 m²

Kat.
územie
Banská
Bystrica

Cena

637,- €

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8, písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

B 4.1 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI - POZEMKU
Volebný obvod č. 5
Žiadatelia:

Pavol Ondruš a Mária Ondrušová, Jaroslava Rafaelisová, Ján Leskovjanský a
Anna Leskovjanská, Ján Kučera a Helena Kučerová, Július Drdoš a Lýdia
Drdošová, Norbert Holko a Petra Holková, Miroslav Gregáň a Marta Gregáňová,
Peter Matoušek a Zdenka Matoušková, Štefan Kamesch a Jana Kameschová, Jozef
Pavlenda aMarta Pavlendová, Jozef Szőke a Janka Szőkeová, Pavol Kiš a Irena
Kišová, Peter Priehoda a Ľudmila Priehodová, Ján Cimba a Soňa Cimbová, Eva
Strečková, Martin Krajčovič a Daniela Krajčovičová, Dušan Petráš a Božena
Petrášová, Leopold Hraško a Marta Hrašková, Teodor Mitas a Mária Mitasová,
Margita Žurgovská, Ľubomír Hudec a Janka Hudecová, Milan Babjak a Jana
Babjaková, Katarína Lacová, Jozaf Ornth a Lýdia Ornthová, Beáta Ješíková, Silvia
Kovandová, Ivan Gregorčok a Kristína Gregorčoková, Luboš Ruža a Lenka
Ružová, Ľubomír Kozák a Anna Kozáková, Miroslav Kosovič a Daniela Kosovič,
Cyril Lunter a Alena Lunterová, Michal Časnocha, Lucia Kleniarová

parc. č. C KN 2916/80 – ostatné plochy o výmere 81 m², vytvorený
geometrickým plánom č. 10830898-015/2011
Kat. územie: Radvaň (Kalinčiakova)
Účel:
prístavba balkónov k obytnej budove s. č. 6028 zakotvených do zeme
Stanoviská :
Odbor výstavby a život. prostredia z územného hľadiska odpredaj odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 03.05.2011 odpredaj odporučila pod bodom 4ch).
Pozemok:

Navrhovaný spôsob prevodu:
Pozemok parc. č. C KN 2916/80, po realizácii prístavby balkónov, bude spolu s pozemkami
parc. č. CKN 2916/9 a 2916/69, na ktorých je obytná budova Kalinčiakova s. č. 6028
situovaná, tvoriť jeden funkčný celok. Žiadatelia sú podľa listu vlastníctva č. 3837
podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti obytnej budovy na Kalinčiakovej ulici s. č.
6028, spolu s pozemkami parc. č. C KN 2916/9 a 2916/69, kat. územie Radvaň.
Spôsob prevodu pozemku parc. č. C KN 2916/80, do podielového spoluvlastníctva všetkým
vlastníkom bytov nachádzajúcich sa v obytnej budove s.č. 6028, sa opakovane predkladá na
prerokovanie do MsZ so zdôvodnením, že žiadatelia Ing. Peter Priehoda a manž. Ing. arch.
Ľudmila Priehodá, v súlade so zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí, v znení zmien a doplnkov,
môžu uvedený pozemok v podiele 7512/235408 v 1/1 nadobudnúť do BSM, napriek tomu,
že Ing. arch. Priehodová je poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.
V zmysle § 9a, ods.6, písm. b) zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí, v znení zmien a
doplnkov, je taxatívne uvedené, kedy obec nemôže previesť svoj majetok: „Obec nemôže
previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v tejto
obci poslancom obecného zastupiteľstva“.
Z uvedeného ustanovenia zákona vyplýva, že len pri spôsobe priameho predaja, nie je
možné prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica, medzi iným, uskutočniť
na poslanca obecného zastupiteľstva, v prípade mesta Banská Bystrica, poslanca Mestského
zastupiteľstva.

Vychádzajúc z účelu prevodu pozemku - prístavba balkónov k obytnej budove s. č. 6028
do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov uvádzame, že tento prevod je potrebné
uskutočniť v prospech všetkých vlastníkov bytov tak, ako sú uvedení na liste vlastníctva č.
3837, tým sú všetci podieloví spoluvlastníci účastníkmi stavebného konania, nakoľko
samotná realizácia prístavby balkónov sa riadi zák. č. 50/1976 Zb. stavebný zákon, v znení

zmien a doplnkov, na základe stavebného povolenia. V stavebnom konaní musia všetci
účastníci konania preukázať, že sú vlastníkom pozemku, alebo majú k pozemku iné právo.
Po realizácii prístavby balkónov žiadatelia požiadajú, na základe kolaudačného rozhodnutia
a porealizačného geometrického plánu, správu katastra, o vykonanie zmeny na liste
vlastníctva č. 3837( aj graficky ) – zápis budovy s. č. 6028 ako celku, t.j. jej situovanie sa
rozšíri aj na pozemok parc. č. C KN 2916/80, t.j. na pozemok, ktorý je predmetom spôsobu
na jeho odpredaj.
Z uvedených dôvodov podiely vlastníkov bytov a nebytových priestorov, zapísaných na liste
vlastníctva č. 3837 podľa zákona 182 /1993 Z.z. v znení zmien a doplnkov sa zachovajú aj k
pozemku parc. č. C KN 2916/80. Neprevedením podielu na jedného vlastníka bytu a
nebytového priestoru nemôže prebehnúť stavebné konanie a nebude možný zápis
vlastníckych vzťahov do katastra nehnuteľností z dôvodu nezhody podielov zapísaných k
obytnému domu a podielov k pozemku parc. č. C KN 2916/80.
V zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov navrhujeme
spôsob prevodu podľa § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 odporúča spôsob prevodu nehnuteľnosti schváliť na MsZ
08.11.2011.

Návrh na uznesenie

B 4.1 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI - POZEMKU

Volebný obvod č. 5
Pozemok
parc. č. C KN 2916/80 – ostatné plochy o
výmere 81 m²

Kat.
územie
Radvaň

Spôsob prevodu
Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v
znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

B 4.2 / PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku ako prípad hodný
osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 5
Žiadatelia:

Pavol Ondruš a Mária Ondrušová, Jaroslava Rafaelisová, Ján Leskovjanský a
Anna Leskovjanská, Ján Kučera a Helena Kučerová, Július Drdoš a Lýdia
Drdošová, Norbert Holko a Petra Holková, Miroslav Gregáň a Marta Gregáňová,
Peter Matoušek a Zdenka Matoušková, Štefan Kamesch a Jana Kameschová, Jozef
Pavlenda aMarta Pavlendová, Jozef Szőke a Janka Szőkeová, Pavol Kiš a Irena
Kišová, Peter Priehoda a Ľudmila Priehodová, Ján Cimba a Soňa Cimbová, Eva
Strečková, Martin Krajčovič a Daniela Krajčovičová, Dušan Petráš a Božena
Petrášová, Leopold Hraško a Marta Hrašková, Teodor Mitas a Mária Mitasová,
Margita Žurgovská, Ľubomír Hudec a Janka Hudecová, Milan Babjak a Jana
Babjaková, Katarína Lacová, Jozaf Ornth a Lýdia Ornthová, Beáta Ješíková, Silvia
Kovandová, Ivan Gregorčok a Kristína Gregorčoková, Luboš Ruža a Lenka
Ružová, Ľubomír Kozák a Anna Kozáková, Miroslav Kosovič a Daniela Kosovič,
Cyril Lunter a Alena Lunterová, Michal Časnocha, Lucia Kleniarová

parc. č. C KN 2916/80 – ostatné plochy o výmere 81 m², vytvorený
geometrickým plánom č. 10830898-015/2011
Kat. územie: Radvaň (Kalinčiakova)
Účel:
prístavba balkónov k obytnej budove s. č. 6028 zakotvených do zeme
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy Mesta Banská Bystrica 27,88 eur za 1m².
Pozemok:

Navrhovaná cena:

28,- eur za 1m², čo pri celkovej výmere 81 m² predstavuje
kúpnu cenu 2 268,- eur

Zdôvodnenie prevodu:
Spôsob prevodu nehnuteľnosti bol schválený v bode B 4.1.
Zdôvodnenie ceny:
Cena pozemku podľa bodu 5.12. písm. e) sa určuje dohodou, pričom za orientačnú cenu sa
považuje cena zistená v Cenovej mape Mesta Banská Bystrica.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 odporúča prevod pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa
schváliť na MsZ 08.11.2011.
Prevod nehnuteľnosti je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v
zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

B 4.2 / PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku ako prípad hodný osobitného
zreteľa
Volebný obvod č. 5
Žiadatelia:
1/ Pavol Ondruš a Mária Ondrušová
2/ Jaroslava Rafaelisová
3/ Ján Leskovjanský a Anna Leskovjanská
4/ Ján Kučera a Helena Kučerová
5/ Július Drdoš a Lýdia Drdošová
6/ Norbert Holko a Petra Holková
7/ Miroslav Gregáň a Marta Gregáňová
8/ Peter Matoušek a Zdenka Matoušková
9/ Štefan Kamesch a Jana Kameschová
10/ Jozef Pavlenda a Marta Pavlendová
11/ Jozef Szőke a Janka Szőkeová
12/ Pavol Kiš a Irena Kišová
13/ Peter Priehoda a Ľudmila Priehodová
14/ Ján Cimba a Soňa Cimbová
15/ Eva Strečková
16/ Martin Krajčovič a Daniela Krajčovičová
17/ Dušan Petráš a Božena Petrášová
18/ Leopold Hraško a Marta Hrašková
19/ Teodor Mitas a Mária Mitasová
20/ Margita Žurgovská
21/ Ľubomír Hudec a Janka Hudecová
22/ Milan Babjak a Jana Babjaková
23/ Katarína Lacová
24/ Jozef Ornth a Lýdia Ornthová
25/ Beáta Ješíková
26/ Silvia Kovandová
27/ Ivan Gregorčok a Kristína Gregorčoková
28/ Ľuboš Ruža a Lenka Ružová
29/ Ľubomír Kozák a Anna Kozáková
30/ Miroslav Kosovič a Daniela Kosovič
31/ Cyril Lunter a Alena Lunterová
32/ Michal Časnocha
33/ Lucia Kleniarová
Pozemok:
Kat. územie:

parc. č. C KN 2916/80 – ostatné plochy o výmere 81 m²
Radvaň

Cena:

2 268,- €

Prevod nehnuteľností bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8, písm. e)
zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

B 5.1 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI - pozemku
Volebný obvod č. 1

ORTOTECH, spol. s r.o., so sídlom Nám L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská
Bystrica, zast. Ing. Drahošom Konderom, konateľom, IČO 31619631
Pozemok:
parc. č. C KN 2617/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 427 m²
Kat. územie: Banská Bystrica ( Nám. L. Svobodu )
Účel:
parkovacie státia pri budove ORTOTECH, s. č. 3865
Stanoviská ÚHA a komisie MsZ :
ÚHA mesta Banská Bystrica z územného hľadiska odpredaj listom zo dňa
08.06.2011 neodporučil, ale len prenájom. Po predložení projektovej dokumentácie
svoje stanovisko prehodnotil s tým, že listami zo dňa 05.08.2011 a 16.08.2011
odsúhlasil stavbu charakteru – parkovacie státia pri budove ORTOTECH v počte 20
parkovacích miest.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 28.06.2011 odpredaj odporučila pod bodom č. 3n) s
podmienkou spracovania projektovej dokumentácie a geometrického plánu,
ktoré boli spracované a MsÚ na posúdenie odpredaja predmetného pozemku
predložené.
Žiadateľ:

Navrhovaný spôsob prevodu
Žiadateľ je podľa listu vlastníctva č. 7213 výlučným vlastníkom stavby – budova nemocnice
s. č. 3865 - ORTOTECH, spolu s pozemkami parc. č. C KN 2590/37 a parc. č. C KN
2590/46, kat. územie Banská Bystrica. Budova s.č. 3865 s jej bezprostredným okolím je od
areálu Rooseveltovej nemocnice v časti účelovej (obslužnej) komunikácie oddelená rampou.
Pozemok, ktorý je predmetom predaja je z časti zhodnotení – stavbou charakteru parkovacie
plochy, ktoré budú na základe projektovej dokumentácie a stavebného povolenia
dobudované v počte celkom 20 parkovacích miest. Novovytvorený pozemok parc.č. C KN
2617/13, bol vytvorený geometrickým plánom č. 10928634-30/2010, over. Správou katastra
Banská Bystrica dňa 19.04.2010, z pozemku parc. č. C KN 2617/7 – zastavané plochy a
nádvoria o celkovej výmere 5791 m2, ktorý je vedený v celosti na liste vlastníctva č. 4073
vo výlučnom vlastníctve Mesta Banská Bystrica. Etablovaním parkovacích miest v tomto
priestore nie sú dotknuté práva iných subjektov a nie je obmedzení ani prejazd motorových
vozidiel účelovou (obslužnou) komunikáciu do areálu nemocnice v tejto časti areálu.
Odstavné parkovacie plochy budú slúžiť pre pacientov a ich sprevádzajúce osoby, nakoľko
spoločnosť v budove s.č. 3865 poskytuje zdravotnú starostlivosť v prevažnej miere
handicapovaným osobám, amputovaným a s ťažkým zdravotným postihnutím. Vybudovaním
parkovacích státí v tejto lokalite zabezpečí spoločnosť pre chorých pacientov, medzi iným,
kvalitné služby.
V zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov navrhujeme
spôsob prevodu podľa § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 odporúča spôsob prevodu nehnuteľnosti schváliť na MsZ
08.11.2011.

Návrh na uznesenie

B 5.1 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku
Volebný obvod č. 1
Pozemky

Kat.
územie

Spôsob prevodu

Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v
parc. č. C KN 2617/13 – zastavané plochy a Banská
znení neskorších predpisov ako prípad hodný
nádvoria o výmere 427 m²
Bystrica
osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

B 5.2 / PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku
Volebný obvod č. 1

ORTOTECH, spol. s r.o., so sídlom Nám L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská
Bystrica, zast. Ing. Drahošom Konderom, konateľom, IČO 31619631
Pozemok:
parc. č. C KN 2617/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 427 m²
Kat. územie: Banská Bystrica ( Nám. L. Svobodu )
Účel:
parkovacie státia pri budove ORTOTECH, s. č. 3865
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy Mesta Banská Bystrica 28,- eur za 1 m².
Žiadateľ:

Navrhovaná cena:

28,- eur za 1m², čo pri celkovej výmere 427 m² predstavuje
kúpnu cenu 11 956,- eur

Zdôvodnenie prevodu:
Prevod nehnuteľnosti bol schválený v bode B 5.1.
Zdôvodnenie ceny:
Cena pozemku podľa bodu 5.12. písm. e) sa určuje dohodou, pričom za orientačnú cenu sa
považuje cena zistená v Cenovej mape Mesta Banská Bystrica.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 odporúča prevod pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa
schváliť na MsZ 08.11.2011.
Prevod nehnuteľnosti je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v
zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

B 5.2 / ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTI – pozemku
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ

Pozemky

Kat.
územie

Cena

ORTOTECH, spol. s r.o.,

parc. č. C KN 2617/13 – zastavané
zast. Ing. Drahošom Konderom,
plochy a nádvoria o výmere 427 m2
konateľom spoločnosti,
so sídlom Nám.L.Svobodu č.1, Banská Bystrica,
IČO 31619631

Banská
Bystrica

11 956,- €

Prevod nehnuteľností bol schválený podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa.

Dôvodová správa

B 6.1 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ
Katastrálne územie Riečka
Žiadateľ:
Pozemky:

Mária Čadeková

novovytvorená parc. č. C KN 1193 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m²,
novovytvorená parc. č. C KN 1147/22 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 96 m²
spolu o výmere 124 m²,
zamerané v geometrickom pláne č.43707661-06/11
Kat. územie: Riečka
Účel:
Pozemok p.č. C KN 1193 je zastavaný stavbou súp.č. 1009 - rekreačná chata,
ktorá je podľa LV č. 1133 výlučným vlastníctvom žiadateľky. Pozemok
parc.č.
C KN 1147/22 je priľahlou plochou k stavbe.
Stanoviská:
Obec Riečka nemá z územného hľadiska k odpredaju námietky.
Mestské lesy s.r.o., ako nájomca a obhospodarovateľ s odpredajom súhlasí.
ÚHA mesta Banská Bystrica odporučil odpredaj pozemku.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 18.10.2011 odpredaj odporučila.

Navrhovaný spôsob prevodu:
Pozemok p.č. C KN 1193 je zastavaný stavbou súp.č. 1009 - rekreačná chata, ktorá je podľa
LV č. 1133 výlučným vlastníctvom žiadateľky. Pozemok parc.č. C KN 1147/22 je priľahlou
plochou k stavbe.
V zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení navrhujeme spôsob prevodu
podľa § 9a ods. 8 písm. b) ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný
celok so stavbou.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 neodporúča spôsob prevodu nehnuteľnosti, ale prenájom.

Návrh na uznesenie

B 6.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ
Katastrálne územie Riečka
Pozemok

Kat. územie

parc.č. C KN 1193 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 28 m²
Riečka
parc. č. C KN 1147/22 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 96 m²

Spôsob prevodu
Podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v
znení neskorších predpisov ako pozemok zastavaný
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a
využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou

Dôvodová správa

B 6.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemok zastavaný stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
Katastrálne územie Riečka
Žiadateľ:
Pozemky:

Mária Čadeková

novovytvorená parc. č. C KN 1193 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m²
novovytvorená parc. č. C KN 1147/22 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 96 m²
spolu o výmere 124 m², zamerané v geometrickom pláne č.43707661-06/11
Kat. územie: Riečka
Účel:
Pozemok p.č. C KN 1193 je zastavaný stavbou súp.č. 1009 - rekreačná chata,
ktorá je podľa LV č. 1133 výlučným vlastníctvom žiadateľky. Pozemok
parc.č.
C KN 1147/22 je priľahlou plochou k stavbe.
Cena:
Cena pozemkov je podľa znaleckého posudku znalca Ing. Ľubomíra Valacha
č.6/2010 zo dňa 24.4.2010 a Doplnku znaleckého posudku č. 6/2010 zo dňa
16.7.2011 0,14 eur za m².

Navrhovaná cena:

18,- eur

Zdôvodnenie prevodu:
Spôsob prevodu nehnuteľností bol schválený v bode B 6.1.
Zdôvodnenie ceny:
Cena pozemku podľa Čl. 5 bodu 5.4. Zásad sa určuje dohodou, najmenej za cenu stanovenú
podľa osobitného predpisu (vyhl.MS SR č. 492/2004Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku).
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 neodporúča prevod nehnuteľnosti, ale prenájom.

Návrh na uznesenie

B 6.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemok zastavaný stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a
využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
Katastrálne územie Riečka
Žiadateľ

Mária Čadeková

Pozemok
parc. č. C KN 1193 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 28
m²
parc. č. C KN 1147/22 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
96 m²

Kat.
územie

Cena

Riečka

18,- €

Prevod nehnuteľností bol schválený ako prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v zmysle
§ 9a ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvodová správa

B 7.1 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ - pozemkov
Kat. územie Kordíky
Žiadateľ:
Pozemky :

Marián Bača

parc. č. C KN 956/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2,
parc. č. C KN 956/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 138 m2
Kat. územie: Kordíky
Účel:
rozšírenie dvornej časti a prístupovej cesty k rozostavanému rodinnému domu
a doplnkovým stavbám a z časti ako záhrada pri RD
Stanoviská:
Obec Kordíky súhlasí s odpredajom pozemkov.
Mestské lesy s.r.o. Banská Bystrica súhlasia s odpredajom pozemkov.
ÚHA mesta Banská Bystrica odporučil odpredaj pozemku.
Na zasadnutí Komisie MsZ pre ÚR dňa 18.10.2011 bol materiál stiahnutý.
Navrhovaný spôsob prevodu:
Žiadateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností - rozostavaného rodinného domu a
doplnkových stavieb / garáž a hospodárska budova / spolu s pozemkami parc. č. C KN
129/2, 130, 131/1,131/3 a 953/3, o výmere celkom 746 m2, kat. územie Kordíky, všetky
vedené na Liste vlastníctva 106. Žiadané pozemky parc.č. C KN 956/2 a 956/3 sa
nachádzajú v bezprostrednej blízkosti nehnuteľností v texte uvedených. Pozemky sa
graficky, polohove nachádzajú v zastavanom území obce Kordíky medzi nehnuteľnosťami stavbami – rodinnými domami s napojením z miestnej komunikácie situovanej na pozemku
parc.č. C KN 955. Po ich odkúpení dôjde k rozšíreniu dvornej časti ako aj sprístupnenia k
rozostavanému, t. č. neskolaudovanému rodinnému domu žiadateľa. Druhá novovytvorená
parc.č. C KN 956/4 sa navrhuje odpredať ďalšiemu vlastníkovi rodinného domu, konkrétne
p. Vladimírovi Hríbikovi, čím vznikne jeden funkčný celok. Tento prípad sa zároveň
predkladá ako samostatný bod. Novovytvorené pozemky v právnom stave vytvorené z
pozemkovoknižnej parcely č. 984/539/1, vedenej vo Výpise pozemkovej knihy, kat. územie
Kordíky o celkovej výmere 3787 m2, druh pozemku – lúka, totožnej v stave podľa registra
C KN s pozemkom parc. č. C KN 956 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 309 m2 prešli
do vlastníctva Mesta Banská Bystrica dodatočne Protokolom o prechode majetku zo dňa
06.04.2011 a 28.04.2011 od SR – Lesy Slovenskej republiky š. p. Banská Bystrica z podnetu
žiadateľa, ktorý túto skutočnosť zistil pri skúmaní majetkových práv v predmetnom území.
Komplikované zisťovanie vlastníctva pozemku, v tomto území, bolo spôsobené
neidentickým stavom katastra nehnuteľností, ako aj neuskutočneným Registrom obnovenej
evidencie pozemkov v kat. území Kordíky, v súlade so zák. č. 180/95 Zb. v znení zmien a
doplnkov. Na základe stanoviska Mestských lesov, s. r. o. Banská Bystrica zo dňa
28.02.2011 uvádzame, že spoločnosť pkp č. 984/539/1 totožnú s pozemkom prac. č. C KN
956 o celkovej výmere 309 m2 nevyužíva na žiadnu činnosť. Súhlasné stanovisko k
odpredaju predložila i Obec Kordíky, listom zo dňa 25. 08. 2010. Žiadateľ pozemky, t. č.
neohraničené plotom, v skutočnosti už užíva, z toho dôvodu za účelom zosúladenia
skutkového so stavom právnym sa navrhuje majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov
formou predaja v prospech žiadateľa.
V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov navrhujeme
spôsob prevodu podľa § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 odporúča materiál odložiť na ďalšie rokovanie.

Návrh na uznesenie

B 7.1 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ - pozemkov
Kat. územie Kordíky
Pozemky

Kat.
územie

parc. č. C KN 956/2 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 33 m2
Kordíky
parc. č. C KN 956/3 – zastavané plochy a
2
nádvoria o výmere 138 m

Spôsob prevodu
Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v
znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

B 7.2 / PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov ako prípad hodný
osobitného zreteľa
Kat. územie Kordíky
Žiadateľ:
Pozemok:

Marián Bača

parc. č. C KN 956/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2,
parc. č. C KN 956/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 138 m2
Kat. územie: Kordíky
Účel:
rozšírenie dvornej časti a prístupovej cesty k rozostavanému rodinnému domu
a doplnkovým stavbám a z časti ako záhrada pri RD
Cena:
Cena pozemku je stanovená Znaleckým posudkom č. 42/2011 zo dňa 14.06.2011,
vypracovaným znalcom Ing. Júliusom Kračúnom, vo výške 1 471,- eur.

Navrhovaná cena:

1 471,- eur

Zdôvodnenie prevodu:
Spôsob prevodu nehnuteľností bol schválený v bode B 7.1.
Zdôvodnenie ceny:
Cena pozemkov sa určuje dohodou. Cena bola stanovená znaleckým posudkom s ohľadom
na to, že ide o pozemky, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Kordíky, ako zbytková
plocha v lokalite IBV medzi rodinnými domami. Pozemky sú svahovité a nie sú určené na
zastavanie stavbami trvalého charakteru. Žiadateľ uhradí náklady za vypracovanie
znaleckého posudku vo výške 41,- eur.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 odporúča materiál odložiť na ďalšie rokovanie.
Prevod nehnuteľnosti je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v
zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

B 7.2 / ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov
Kat. územie Kordíky
Žiadateľ

Marián Bača

Pozemky
parc. č. C KN 956//2 – zastavané plochy a nádvoria o
výmere 33 m2,
parc. č. C KN 956/3 – zastavané plochy a nádvoria o
výmere 138 m2

Kat.
územie

Cena

Kordíky

1 471,- €

Prevod nehnuteľností bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8, písm. e)
zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

B 8.1 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI
Kat. územie Kordíky
Žiadateľ:
Pozemky:
Kat. územie:
Účel:
Stanoviská:

Vladimír Hríbik

parc. č. C KN 956/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 138 m2
Kordíky
rozšírenie dvornej časti a prístupovej cesty k rodinnému domu s. č. 89 a z časti
ako záhrada pri RD
Obec Kordíky súhlasí s odpredajom pozemku.
Mestské lesy s.r.o. Banská Bystrica súhlasia s odpredajom pozemku.
ÚHA mesta Banská Bystrica odporučil odpredaj pozemku.
Na zasadnutí Komisie MsZ pre ÚR dňa 18.10.2011 bol materiál stiahnutý.

Navrhovaný spôsob prevodu:
Žiadateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností - rodinného domu s. č. 89 s pozemkom parc.
č. C KN 117 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 154 m2, kat. územie Kordíky, vedené
na Liste vlastníctva 197. Žiadaný pozemok parc.č. C KN 956/4 sa nachádza v
bezprostrednej blízkosti nehnuteľností v texte uvedených. Pozemok sa graficky, polohove
nachádza v zastavanom území obce Kordíky medzi nehnuteľnosťami - stavbami – rodinnými
domami s napojením z miestnej komunikácie situovanej na pozemku parc. č. C KN 955. Po
jeho odkúpení bude rozšírená dvorná časť a zabezpečené lepšie sprístupnenie k rodinnému
domu žiadateľa, ktorý je jeho výlučným vlastníkom, ako aj k rodinnému domu dcéry s. č. 88
situovanom na pozemku parc. č. C KN 119. Druhá novovytvorená parcela č. C KN 956/3 sa
navrhuje odpredať ďalšiemu vlastníkovi rodinného domu, t.č. neskolaudovanému, konkrétne
p. Mariánovi Bačovi, čím vznikne jeden funkčný celok. Tento prípad sa zároveň predkladá
ako samostatný bod. Novovytvorený pozemok v právnom stave vytvorený z
pozemkovoknižnej parcely č. 984/539/1, vedenej vo Výpise pozemkovej knihy, kat. územie
Kordíky o celkovej výmere 3787 m2, druh pozemku – lúka, totožnej v stave podľa registra
C KN s pozemkom parc. č. C KN 956 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 309 m2
prešiel do vlastníctva Mesta Banská Bystrica dodatočne Protokolom o prechode majetku zo
dňa 06.04.2011 a 28.04.2011 od SR – Lesy Slovenskej republiky š. p. Banská Bystrica z
podnetu žiadateľa, ktorý túto skutočnosť zistil pri skúmaní majetkových práv v predmetnom
území. Komplikované zisťovanie vlastníctva pozemku, v tomto území, bolo spôsobené
neidentickým stavom katastra nehnuteľností, ako aj neuskutočneným Registrom obnovenej
evidencie pozemkov v kat. území Kordíky, v súlade so zák. č. 180/95 Zb. v znení zmien a
doplnkov. Na základe stanoviska Mestských lesov, s. r. o. Banská Bystrica zo dňa
28.02.2011 uvádzame, že spoločnosť pkp č. 984/539/1 totožnú s pozemkom prac. č. C KN
956 o celkovej výmere 309 m2 nevyužíva na žiadnu činnosť. Súhlasné stanovisko k
odpredaju predložila i Obec Kordíky, listom zo dňa 25. 08. 2010. Žiadateľ novovytvorený
pozemok, t. č. neohraničený plotom, v skutočnosti už užíva, z toho dôvodu za účelom
zosúladenia skutkového so stavom právnym sa navrhuje majetkovoprávne vysporiadanie
pozemku formou predaja v prospech žiadateľa.
V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov navrhujeme
spôsob prevodu podľa § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 odporúča spôsob prevodu nehnuteľnosti schváliť na MsZ
08.11.2011.

Návrh na uznesenie

B 8.1 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI
Kat. územie Kordíky
Pozemok

Kat.
územie

parc. č. C KN 956/4 – zastavané plochy a
Kordíky
nádvoria o výmere 138 m2

Spôsob prevodu
Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v
znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

B 8.2 / PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku ako prípad hodný
osobitného zreteľa
Kat. územie Kordíky
Žiadateľ:
Pozemok:
Kat. územie:
Účel:
Cena:

Vladimír Hríbik

parc. č. C KN 956/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 138 m2
Kordíky
rozšírenie dvornej časti a prístupovej cesty k rodinnému domu s. č. 89 a z časti
ako záhrada pri RD
Cena pozemku je stanovená Znaleckým posudkom č.42/2011 zo dňa 14.06.2011,
vypracovaným znalcom Ing. Júliusom Kračúnom, vo výške 1 189,- eur.

Navrhovaná cena:

1 189,- eur

Zdôvodnenie prevodu:
Spôsob prevodu nehnuteľnosti bol schválený v bode B 8.1.
Zdôvodnenie ceny:
Cena pozemku sa určuje dohodou. Cena bola stanovená znaleckým posudkom s ohľadom na
to, že ide o pozemok, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Kordíky, ako zbytková plocha
v lokalite IBV medzi rodinnými domami. Pozemok je svahovitý a nie je určený na
zastavanie stavbami trvalého charakteru. Žiadateľ uhradí náklady za vypracovanie
znaleckého posudku vo výške 34,- eur.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 odporúča prevod pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa
schváliť na MsZ 08.11.2011.
Prevod nehnuteľnosti je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v
zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

B 8.2 / ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTI – pozemku
Kat. územie Kordíky
Žiadateľ

Vladimír Hríbik

Pozemok
parc. č. C KN 956/4 – zastavané plochy a nádvoria o
výmere 138 m2

Kat.
územie
Kordíky

Cena
1 189,- €

Prevod nehnuteľností bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8, písm. e)
zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

B 9.1 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI
Kat. územie Dolný Harmanec
Žiadateľ:
Pozemok:
Kat. územie:
Účel:
Stanoviská:

Peter Nemčok

parc. č. C KN 75/2 – trvalý trávny porast o výmere 623 m²
Dolný Harmanec
skultúrnenie okolia, pripojenie k záhrade
Obec Dolný Harmanec súhlasí s odkúpením pozemku.
Mestské lesy s.r.o. Banská Bystrica súhlasia s odpredajom pozemku.
ÚHA mesta Banská Bystrica odporučil odpredaj pozemku.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 18.10.2011 odpredaj odporučila.

Navrhovaný spôsob prevodu:
Žiadateľ je vlastníkom obytného domu súp.č. 52, situovaného na pozemku parc.č. C KN
76/1, a pozemkov parc. č. C KN 76/1, C KN 76/2 a C KN 77. Žiadaný pozemok parc.č. C
KN 75/2 susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok je neudržiavaný,
pokrytý burinou a krovinami. Keďže ním v zemi i vo vzduchu prechádzajú trasy
inžinierskych sietí (vodovod, vysoké napätie, nízke napätie), nie je vhodný na zastavanie a
je obmedzená možnosť jeho využitia. Žiadateľ by časť pozemku pripojil k záhrade a na časti
by mal zložené drevo na vykurovanie. Na pozemku sa nachádza prepadová šachta septiku,
ktorá je spoločná pre budovu polesia Harmanec Mestských lesov s.r.o. BB a obytného domu
žiadateľa, na ktorého údržbe a oprave sa podieľajú Mestské lesy s.r.o. BB spolu so
žiadateľom. Žiadateľ bude rešpektovať existenciu inžinierskych sietí.
V zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov navrhujeme
spôsob prevodu podľa § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 odporúča spôsob prevodu nehnuteľnosti schváliť na MsZ
08.11.2011.

Návrh na uznesenie

B 9.1 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI
Kat. územie Dolný Harmanec
Pozemok

Kat.
územie

Spôsob prevodu

Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v
parc. č. C KN 75/2 – trvalý trávny porast o Dolný
znení neskorších predpisov ako prípad hodný
výmere 623 m²
Harmanec
osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

B 9.2 / PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku ako prípad hodný osobitného
zreteľa
Kat. územie Dolný Harmanec
Žiadateľ:
Pozemok:
Kat. územie:
Účel:
Cena:

Peter Nemčok

parc. č. C KN 75/2 – trvalý trávny porast o výmere 623 m²
Dolný Harmanec
skultúrnenie okolia, pripojenie k záhrade
Cena pozemku je stanovená znaleckým posudkom č. 07/2010 zo dňa 30.06.2010,
vypracovaného znalcom Ing. Júliusom Abrahámom, Csc., vo výške 41,- eur

Navrhovaná cena:

41,- eur

Zdôvodnenie prevodu:
Spôsob prevodu nehnuteľnosti bol schválený v bode B 9.1.
Zdôvodnenie ceny:
Cena pozemku sa určuje dohodou. Cena bola stanovená s ohľadom na to, že je to
poľnohospodárska pôda, ktorá sa nevyužíva, pozemok sa nachádza mimo zastavaného
územia obce, nie je určený na zastavanie a vo veľkej miere je účel využitia obmedzený
trasovaním inžinierskych sietí. Žiadateľ uhradí náklady na vypracovanie znaleckého
posudku vo výške 111,20 eur.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 odporúča prevod pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa
schváliť na MsZ 08.11.2011.
Prevod nehnuteľnosti je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v
zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

B 9.2 / ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTI – pozemku
Kat. územie Dolný Harmanec
Žiadateľ

Peter Nemčok

Pozemok
parc. č. C KN 75/2 – trvalý trávny porast o výmere 623 m²
Odpredaj sa zrealizuje za podmienky, že kupujúci rešpektuje
existenciu inžinierskych sietí.

Kat.
územie
Dolný
Harmanec

Cena

41,- €

Prevod nehnuteľností bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8, písm. e)
zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

B 10 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku so
zriadením vecného bremena
Volebný obvod č. 5
Žiadateľ:
Pozemok:

Richard Zbortek

časť parc. č. C KN 3354/629 – zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 149 m²

Kat. územie: Radvaň (Bernolákova)
Účel:
vybudovanie parkovacích a manipulačných plôch k existujúcej stavbe
Stanoviská komisií MsÚ:
Odbor výstavby a životného prostredia z územného hľadiska odpredaj odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 03.05.2011 odpredaj uznesením č. 54, pod bodom 4m)
n e o d p o r u č i l a. Pri opakovanom prehodnotení v Komisii pre ÚR zo dňa
28.06.2011 odpredaj pozemku uznesením č. 104/2011, pod bodom 3, písm. v./
nebol o d p o r u č e n ý.
Navrhovaný spôsob prevodu:
Žiadateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností : stavby – výmeníková stanica s. č. 13307,
spolu s pozemkami parc. č. C KN 3341, 3354/654 a 3354/655, o celkovej výmere 393 m2,
kat. územie Radvaň, vedené na Liste vlastníctva č. 6949, ktoré sa nachádzajú v
bezprostrednej blízkosti žiadaného pozemku. Realizáciou zámeru využitia bývalej
výmeníkovej stanice pre obchodnú vybavenosť by žiadateľ vybudovaním parkovacích a
manipulačných plôch na časti pozemku parc. č C KN 3354/629 zabezpečil zvýšenie kvality
týchto služieb, ako celku. V súvislosti s uvedeným a s poukazom na účel zámeru navrhuje sa
súbežne s prevodom pozemku zriadiť vecné bremeno – právo prechodu a prejazdu v
prospech Mesta Banská Bystrica.
Návrh spôsobu prevodu do MsZ sa opakovane predkladá za účelom prijatia uznesenia
MsZ.
V zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov navrhujeme
spôsob prevodu podľa § 9a ods. 8 písm. e) so zriadením vecného bremena v prospech Mesta
Banská Bystrica, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 neodporúča spôsob prevodu nehnuteľnosti schváliť na MsZ
08.11.2011.

Návrh na uznesenie

B 10 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku so zriadením
vecného bremena
Volebný obvod č. 5
Pozemok
časť parc. č. C KN 3354/629 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere cca 149 m²

Kat.
územie
Radvaň

Spôsob prevodu
Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v
znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa

Dôvodová správa

B 11.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ:

Miloš Lešták v 1/2,
Jana Krutošíková v 1/2

parc. č. E KN 2125 – orná pôda o výmere 109 m², v 1/2
parc. č. E KN 2126 – orná pôda o výmere 158 m², v 1/2
Kat. územie: Banská Bystrica (Na Karlove)
Účel:
pozemky tvoria súčasť oplotenej priľahlej plochy rodinného domu, sú
využívané ako záhrada
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor výstavby a životného prostredia z územného hľadiska odpredaj odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 05.04.2011 odpredaj odporučila pod bodom 4i).
Pozemok:

Navrhovaný spôsob prevodu:
Žiadatelia sú vlastníkmi rodinného domu súp.č. 4831, situovaného na parc.č. C KN 1954/5,
a taktiež pozemkov parc. č. C KN 1954/4, C KN 1954/5 a C KN 1954/6. Súčasťou oplotenej
priľahlej plochy rodinného domu sú od roku 1968 aj pozemky parc. č. E KN 2125 a E KN
2126, ktoré sú využívané ako záhrada a jediný možný prístup k týmto pozemkom je cez
nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov.
Návrh na opätovné schválenie spôsobu sa predkladá z dôvodu, že na základe právoplatného
Rozhodnutia Obvodného pozemkového úradu v Banskej Bystrici č. 202/2011 zo dňa
08.08.2011 je Mesto Banská Bystrica vlastníkom predmetných nehnuteľností v podiele 1/2 a
vlastníkom druhej polovice sa stal Kazimír Herritz.
V zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov navrhujeme
spôsob prevodu podľa § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 odporúča spôsob prevodu nehnuteľnosti schváliť na MsZ
08.11.2011.

Návrh na uznesenie

B 11.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI
Volebný obvod č. 2
Pozemok
parc. č. E KN 2125 – orná pôda o výmere 109 m², v 1/2
parc. č. E KN 2126 – orná pôda o výmere 158 m², v 1/2

Kat.
územie
Banská
Bystrica

Spôsob prevodu
Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
ako prípad hodný osobitného zreteľa

Dôvodová správa

B 11.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku ako prípad hodný
osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ:

Miloš Lešták v 1/2,
Jana Krutošíková v 1/2

parc. č. E KN 2125 – orná pôda o výmere 109 m², v 1/2
parc. č. E KN 2126 – orná pôda o výmere 158 m², v 1/2
pri podiele 1/2 je prevádzaná výmera 133,5 m²
Kat. územie: Banská Bystrica (Na Karlove)
Účel:
pozemky tvoria súčasť oplotenej priľahlej plochy rodinného domu, sú
využívané ako záhrada
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy Mesta Banská Bystrica 27,88 eur za m²
Pozemok:

Navrhovaná cena:

27,88 eur za m², čo pri výmere 133,5 m² predstavuje
kúpnu cenu zaokrúhlene 3 722,- eur

Zdôvodnenie prevodu:
Spôsob prevodu nehnuteľnosti bol schválený v bode B 11.1.
Zdôvodnenie ceny:
Cena pozemku podľa bodu 5.12. písm. e) sa určuje dohodou, pričom za orientačnú cenu sa
považuje cena zistená v Cenovej mape Mesta Banská Bystrica.
Návrh na opätovné schválenie prevodu sa predkladá z dôvodu, že na základe právoplatného
Rozhodnutia Obvodného pozemkového úradu v Banskej Bystrici č. 202/2011 zo dňa
08.08.2011 je Mesto Banská Bystrica vlastníkom predmetných nehnuteľností v podiele 1/2 a
vlastníkom druhej polovice sa stal Kazimír Herritz.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 odporúča prevod pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa
schváliť na MsZ 08.11.2011.
Prevod nehnuteľnosti je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v
zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

B 11.2/ ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ

Miloš Lešták v 1/4
Jana Krutošíková v 1/4

Pozemok
parc. č. E KN 2125 – orná pôda o výmere 109 m²,
parc. č. E KN 2126 – orná pôda o výmere 158 m²

Kat.
územie
Banská
Bystrica

Cena

3 722,- €

Prevod nehnuteľností bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8, písm. e)
zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

B 12.1 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:

REAL IB s.r.o., so sídlom Na Troskách 26, Banská Bystrica, zastúpená konateľom

Ing. Petrom Valachom, IČO 36 692 751
Pozemok:
novovytvorená parc. č. C KN 5547/25 – zast. plochy a nádvoria o výmere 642 m²,
odčlenená v geometrickom pláne č. 31628826-144/2009
Kat. územie: Banská Bystrica (Tibora Andrašovana)
Účel:
scelenie pozemkov
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor výstavby a životného prostredia z územného hľadiska odpredaj neodporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 18.10.2011 odpredaj odporučila.

Navrhovaný spôsob prevodu:
Žiadaný pozemok tvorí úzky pás medzi pozemkami vo vlastníctve žiadateľa. Odpredajom
pozemku parc.č. C KN 5547/25 dôjde k sceleniu pozemkov.
V zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení navrhujeme spôsob prevodu
podľa § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 odporúča spôsob prevodu nehnuteľnosti schváliť na MsZ
08.11.2011.

Návrh na uznesenie

B 12.1 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI
Volebný obvod č. 1
Pozemok
C KN 5547/25 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 642 m²

Kat. územie
Banská
Bystrica

Spôsob prevodu
Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa

Dôvodová správa

B 12.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI pozemku ako prípad hodný
osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:

REAL IB s.r.o., so sídlom Na Troskách 26, Banská Bystrica, zastúpená konateľom

Ing. Petrom Valachom, IČO 36 692 751
novovytvorená parc. č. C KN 5547/25 – zast. plochy a nádvoria o výmere 642 m²,
odčlenená v geometrickom pláne č. 31628826-144/2009
Kat. územie: Banská Bystrica (Tibora Andrašovana)
Účel:
scelenie pozemkov
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy Mesta Banská Bystrica 34,85 eur za m².

Pozemok:

Navrhovaná cena:

22 374,- eur

Zdôvodnenie prevodu:
Spôsob prevodu nehnuteľnosti bol schválený v bode B 12.1.
Zdôvodnenie ceny:
Cena pozemku podľa bodu 5.12. písm. e) Zásad sa určuje dohodou, pričom za orientačnú
cenu sa považuje cena zistená v Cenovej mape Mesta Banská Bystrica.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 odporúča prevod pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa
schváliť na MsZ 08.11.2011.
Prevod nehnuteľnosti je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v
zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

B 12.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku ako prípad hodný osobitného
zreteľa
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ

REAL IB s.r.o.,Na Troskách 26, Banská
Bystrica, zastúpená konateľom Ing. Petrom
Valachom, IČO 36 692 751

Pozemok

Kat.
územie

C KN 5547/25 – zastavané plochy a nádvoria o Banská
výmere 642 m²
Bystrica

Cena

22 374,- €

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8, písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

B 13/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI– pozemku ako prípad hodný
osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 7

STYK SERVIS, s.r.o., so sídlom ul. Ružová 9, Banská Bystrica, IČO: 36 040 436
novovytvorená parc.č. C KN 1425/69 – zast. plochy a nádvoria o výmere 1348 m²,
zameraná v geometrickom pláne č. 43604625-4/2010
Kat. územie: Sásová ( ul. Ružová – ul. Mladých budovateľov )
Účel:
Žiadateľ má záujem pozemok odkúpiť za účelom zlúčenia pozemkov, nakoľko
tento sa ako nevyužitý nachádza vedľa jeho firmy a zasahuje do jestvujúceho
areálu spoločnosti.
Cena:
Cena pozemku je podľa znaleckého posudku č. 57/2011 zo dňa 11.08.2011 znalca
Ing. Júliusa Kračúna 16,27 eur za m².
Žiadateľ:
Pozemky:

Navrhovaná cena:

21 932,- eur

Zdôvodnenie prevodu:
Spôsob prevodu nehnuteľnosti bol schválený uznesením č. 171/2011 - MsZ dňa 20.09.2011.
Zdôvodnenie ceny:
Cena pozemku podľa bodu 5.12. písm. b) sa určuje dohodou. Cena pozemku bola zistená
podľa vyhl.č. 492/2004 Z.z. ako všeobecná trhová cena.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 odporúča prevod pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa
schváliť na MsZ 08.11.2011.
Prevod nehnuteľnosti je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v
zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

B 13/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku ako prípad hodný osobitného
zreteľa
Volebný obvod č. 7
Žiadateľ
STYK SERVIS, s.r.o.,
so sídlom ul. Ružová 9, Banská
Bystrica, IČO : 36 040 436

Pozemok
parc.č. C KN 1425/69 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 1348 m²

Kat.
územie
Sásová

Cena

21 932,- €

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8, písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

C 1.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebné obvody č. 4 a č. 5
Žiadateľ:

Mária Cerinová v 1/2
a Elena Dúcka v 1/2

novovytvorená parc. č. C KN 3158/2 – ostatné plochy o výmere 200 m²,
zameraná v geometrickom pláne č. 31628826-111/2010
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská
Bystrica , IČO 00313271
Kat. územie: Radvaň ( ul. Podháj )
Účel:
Rozšírenie záhrady pri rodinnom dome žiadateľky Márie Cerinovej
Pozemok:

za

novovytvorená parc. č. C KN 3354/657 – ostatné plochy o výmere 50 m²,
novovytvorená parc. č. C KN 3354/658 – ostatné plochy o výmere 24 m²,
novovytvorená parc. č. C KN 3354/659 – ostatné plochy o výmere 176 m²,
novovytvorená parc. č. C KN 3354/660 – ostatné plochy o výmere 3 m²,
novovytv. parc. č. C KN 3354/661 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 344 m²,
spolu o výmere 597 m²
zamerané v geometrickom pláne č. 31628826-110/2010,
z vlastníctva Márie Cerinovej v 1/2 a Eleny Dúckej v 1/2
Kat. územie: Radvaň (ul. Radvanská – vedľa Tihányovského kaštieľa)
Účel:
Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, na ktorých je umiestnené detské
ihrisko vybudované mestom v spolupráci so spoločnosťou BBES,a.s. Detské
ihrisko v rozsahu stavebné úpravy a hracie prvky v hodnote 11 200,- eur
spoločnosť BBES, a.s. odovzdala darovacou zmluvou zo dňa 10.07.2009
Mestu Banská Bystrica.
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska zámenu odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 15.04.2010 zámenu odporučila.

Pozemky:

Navrhovaný spôsob prevodu:
Žiadateľky sú podielovými spoluvlastníčkami pozemkov novovytvorené parc.č. C KN
3354/657, C KN 3354/658, C KN 3354/659, C KN 3354/660 a C KN 3354/661, na ktorých
je umiestnené detské ihrisko vybudované mestom v spolupráci so spoločnosťou BBES,a.s.
Z tohoto dôvodu žiadajú o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov formou zámeny
pozemkov a to za pozemok novoutvorené parc.č. C KN 3158/2, ktorý je susediacim
pozemkom pri rodinnom dome žiadateľky Márie Cerinovej.
V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme spôsob
prevodu podľa § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa zámennou
zmluvou.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 odporúča materiál stiahnuť z rokovania.

Návrh na uznesenie

C 1.1 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebné obvody č. 4 a č. 5
Pozemok

Spôsob prevodu

parc. č. C KN 3158/2 – ostatné plochy o výmere 200 m²
Kat. územie: Radvaň
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská
Bystrica, IČO 00313271
do vlastníctva Márii Cerinovej v 1/2
a Eleny Dúckej v 1/2
Podľa § 9a ods. 8 písm. e) ako
za
osobitného
prípad
hodný
parc.č. C KN 3354/657 – ostatné plochy o výmere 50 m²,
zreteľa zámennou zmluvou
parc.č. C KN 3354/658 – ostatné plochy o výmere 24 m² ,
parc.č. C KN 3354/659 – ostatné plochy o výmere 176 m² ,
parc.č. C KN 3354/660 – ostatné plochy o výmere 3 m²,
parc.č. C KN 3354/661 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 344 m²
Kat. územie: Radvaň
z
vlastníctva Márii Cerinovej v 1/2
a Eleny Dúckej v 1/2
do vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská
Bystrica, IČO 00313271

Dôvodová správa

C 1.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ - pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa
zámennou zmluvou
Volebné obvody č. 4 a č. 5
Žiadateľ:

Mária Cerinová v 1/2

a Elena Dúcka v 1/2
Pozemok:
novovytvorená parc. č. C KN 3158/2 – ostatné plochy o výmere 200 m²,
zameraná v geometrickom pláne č. 31628826-111/2010
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica,
IČO 00313271
Kat. územie: Radvaň ( ul. Podháj )
Účel:
Rozšírenie záhrady pri rodinnom dome žiadateľky Márie Cerinovej
za
Pozemky:
novovytvorená parc. č. C KN 3354/657 – ostatné plochy o výmere 50 m²,
novovytvorená parc. č. C KN 3354/658 – ostatné plochy o výmere 24 m²,
novovytvorená parc. č. C KN 3354/659 – ostatné plochy o výmere 176 m²,
novovytvorená parc. č. C KN 3354/660 – ostatné plochy o výmere 3 m²,
novovytv. parc. č. C KN 3354/661 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 344 m²,
spolu o výmere 597 m²
zamerané v geometrickom pláne č. 31628826-110/2010,
z vlastníctva Márie Cerinovej v 1/2 a Eleny Dúckej v 1/2
Kat. územie: Radvaň (ul. Radvanská – vedľa Tihányovského kaštieľa)
Účel:
Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, na ktorých je umiestnené detské
ihrisko vybudované mestom v spolupráci so spoločnosťou BBES,a.s. Detské
ihrisko v rozsahu stavebné úpravy a hracie prvky v hodnote 11 200,- eur
spoločnosť BBES, a.s. odovzdala darovacou zmluvou zo dňa 10.07.2009
Mestu Banská Bystrica.
Cena:
Cena pozemku vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica je :
- podľa Cenovej mapy Mesta Banská Bystrica 22,57 eur / m², celkom 4 514,- eur
- podľa znaleckého posudku č.35/09 znalca Ing.arch.Pavla Bugára 37,98 eur/m², celkom 7 596,- eur
Cena pozemkov vo vlastníctve Márie Cerinovej a Eleny Dúckej je :
-podľa Cenovej mapy Mesta Banská Bystrica 27,55 eur / m², celkom 16 447,35 eur
-podľa ZP č. 35/09 znalca Ing.arch.Pavla Bugára 30,38 eur/m², celkom 18 136,86 eur

Navrhovaná cena: podľa znalec. posudku č. 35/2009 znalca Ing. arch. Pavla Bugára :
Finančné vyrovnanie v prospech Márie Cerinovej a Eleny Dúckej (každej v 1/2-ici)
vo výške 10 540,86 eur, zaokrúhlene 10 541,- eur .
Zdôvodnenie prevodu:
Prevod nehnuteľností bol schválený v bode C 1.1.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 odporúča materiál stiahnuť z rokovania.
Prevod nehnuteľnosti je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v
zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

C 1.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa
zámennou zmluvou
Volebné obvody č. 4 a č. 5
Žiadateľ

Mária Cerinová v 1/2
Elena Dúcka v 1/2

Pozemok

Cena

parc. č. C KN 3158/2 – ostatné plochy o výmere 200 m²
Kat. územie: Radvaň
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej armády 26,
Banská Bystrica, IČO 00313271
za
parc.č. C KN 3354/657 – ostatné plochy o výmere 50 m²,
parc.č. C KN 3354/658 – ostatné plochy o výmere 24 m² ,
parc.č. C KN 3354/659 – ostatné plochy o výmere 176 m²,
parc.č. C KN 3354/660 – ostatné plochy o výmere 3 m²,
parc.č. C KN 3354/661 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 344 m²
Kat. územie: Radvaň
z vlastníctva Márii Cerinovej, v 1/2
a Eleny Dúckej v 1/2

S finančným
vyrovnaním v
prospech Márii
Cerinovej a
Eleny Dúckej
(každej
v 1/2-ici)
10 541,- €

Prevod nehnuteľností bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8, písm.
e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

C 2.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 6
Žiadateľ:
Pozemok:

Zdenka Rusková

novovytvorená parc. č. C KN 177/15 – záhrady o výmere 177 m²
novovytvorená parc. č. C KN 178/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m²,
zamerané v geometrickom pláne č. 31628826-21/2010,
parc.č. C KN 177/13 – záhrady o výmere 161 m²
spolu o výmere 375 m²
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica,
IČO 00313271
Kat. územie: Radvaň ( ul. Wolkerova )
Účel:
Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, ktoré sú čiastočne zastavané rodin.
domom Wolkerova č.30 a tiež sú užívané ako záhrada pri rodinnom dome.
za
Pozemok:
parc. č. E KN 1751/3 – orná pôda o výmere 448 m²
z vlastníctva Zdenky Ruskovej
Kat. územie: Radvaň (ul. Švermova)
Účel:
Majetkovoprávne usporiadanie pozemku, ktorý sa nachádza ako súvislý
priečny pás pod miestnou komunikáciou.
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska zámenu odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 28.06.2011 zámenu neodporučila.
Podľa zák.č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní
pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce môže obec poskytnúť
zámennou zmluvou vlastníkovi pozemku pod stavbou náhradný pozemok, ktorý je v
jej vlastníctve.
Navrhovaný spôsob prevodu:
Žiadateľka je výlučnou vlastníčkou rodinného domu na Wolkerovej ulici č.30, súp.č. 1406,
ktorý je umiestnený na pozemkoch parc.č. C KN C KN 178/1, C KN 178/2,C KN 178/5 a
na novovytvorenom pozemku parc.č. C KN 178/7. Pozemky parc.č. C KN 177/15 a C KN
177/13 sú záhradou pri rodinnom dome.
Na pozemku parc.č. E KN 1751/3, ktorý je podľa LV č. 6445 výlučným vlatníctvom
žiadateľky je zrealizovaná miestna komunikácia – Švermova ulica.
Za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov žiadateľka požiadala o zámenu
pozemkov.
V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme spôsob
prevodu podľa § 9a ods. 8 písm. b) ako pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou a podľa § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad hodný osobitného
zreteľa zámennou zmluvou.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 odporúča prevod pozemkov ako prípad hodný osobitného
zreteľa schváliť na MsZ 08.11.2011.

Návrh na uznesenie

C 2.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 6
Pozemok

Spôsob prevodu

parc. č. C KN 177/15 – záhrady o výmere 177 m²,
parc. č. C KN 178/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m²,
parc.č. C KN 177/13 – záhrady o výmere 161 m²
Kat. územie: Radvaň
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej armády 26,
Banská Bystrica, IČO 00313271
do vlastníctva Zdenky Ruskovej
za
parc.č. E KN 1751/3 – orná pôda o výmere 448 m²
Kat. územie: Radvaň
z vlastníctva Zdenky Ruskovej
do vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej armády 26,
Banská Bystrica, IČO 00313271

Podľa § 9a ods. 8 písm. b) ako pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy,
ktorá svojím umiestnením a využitím
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a
podľa § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad
zámennou
hodný osobitného zreteľa
zmluvou

Dôvodová správa

C 2.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ - pozemkov ako prípad hodný
osobitného zreteľa zámennou zmluvou
Volebný obvod č. 6
Žiadateľ:
Pozemok:

Zdenka Rusková

novovytvorená parc. č. C KN 177/15 – záhrady o výmere 177 m²
novovytvorená parc. č. C KN 178/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m²,
zamerané v geometrickom pláne č. 31628826-21/2010,
parc.č. C KN 177/13 – záhrady o výmere 161 m²
spolu o výmere 375 m²
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica,
IČO 00313271
Kat. územie: Radvaň (ul. Wolkerova)
Účel:
Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, ktoré sú čiastočne zastavané rodin.
domom Wolkerova č.30 a tiež sú užívané ako záhrada pri rodinnom dome.
za
Pozemok:
parc. č. E KN 1751/3 – orná pôda o výmere 448 m²
z vlastníctva Zdenky Ruskovej
Kat. územie: Radvaň (ul. Švermova)
Účel:
Majetkovoprávne usporiadanie pozemku, ktorý sa nachádza ako súvislý
priečny pás pod miestnou komunikáciou.
Cena:
Cena pozemkov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica je :
- podľa Cenovej mapy Mesta Banská Bystrica 48,80 eur / m²
celkom za výmeru 375 m² 18 300,- eur
Cena pozemku vo vlastníctve Zdenky Ruskovej je :
- podľa Cenovej mapy Mesta Banská Bystrica 54,44 eur / m²
celkom za výmeru 448 m² 24 389,12 eur

Navrhovaná cena:

bez finančného vyrovnania

Zdôvodnenie prevodu:
Prevod nehnuteľností bol schválený v bode C 2.1.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 odporúča prevod pozemkov ako prípad hodný osobitného
zreteľa schváliť na MsZ 08.11.2011.
Prevod nehnuteľnosti je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v
zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

C 2.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov ako prípad hodný osobitného
zreteľa zámennou zmluvou
Volebný obvod č. 6
Žiadateľ

Zdenka Rusková

Pozemok
parc. č. C KN 177/15 – záhrady o výmere 177 m²,
parc. č. C KN 178/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m²,
parc.č. C KN 177/13 – záhrady o výmere 161 m²
Kat. územie: Radvaň
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej armády 26,
Banská Bystrica, IČO 00313271
za
parc.č. E KN 1751/3 – orná pôda o výmere 448 m²
Kat. územie: Radvaň
z vlastníctva Zdenky Ruskovej

Cena

Bez finančného
vyrovnania

Prevod nehnuteľností bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8, písm. e)
zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

C 3.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ :
Pozemok

Ladislav Jackulík a Kateřina Jackulíková

parc. č. C KN 3681/689– trvalé trávne porasty o výmere 437 m²,
parc. č. C KN 3681/688 – trvalé trávne porasty o výmere 443 m²,
spolu o výmere 880 m², zamerané v GP č. 31628826-90/2010
Kat. územie: Radvaň ( Pršianska terasa – Medená ul.)
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, IČO 00 313 271

za
novovytvorená parc. č. C KN 3681/686 – trvalé trávne porasty o výmere 437 m²,
zameraná v GP č. 31628826-90/2010
Kat. územie: Radvaň ( Pršianska terasa – Medená ul.)
z vlastníctva Ladislava Jackulíka a Kateřiny Jackulíkovej
Účel:
Pozemky parc.č. C KN 3681/689 a C KN 3681/688 sú podľa platného
územného plánu zóny ZaD Pršianska terasa súčasťou stavebného pozemku
parc.č. C KN 3681/301, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, ako jeho záhradná
časť. Pozemok parc. č. C KN 3681/686 je podľa podľa platného územného
plánu zóny ZaD Pršianska terasa určený pre verejnú komunikáciu.
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor výstavby a životného prostredia z územného hľadiska zámenu odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR odporučila zámenu.
Pozemok

Navrhovaný spôsob prevodu:
Návrh na opätovné schválenie zámeny sa predkladá z dôvodu, že počas vkladového konania
na katastri nehnuteľností sa zistilo, že vlastníkom parc.č. C KN 3681/686 nie je iba Ing.
Jackulík, ale aj jeho manželka. Manželia Jackulíkovci už zaplatili finančné vyrovnanie.
V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme spôsob
prevodu podľa § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa zámennou
zmluvou.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 odporúča prevod pozemkov ako prípad hodný osobitného
zreteľa schváliť na MsZ 08.11.2011.

Návrh na uznesenie

C 3.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 2
Pozemok

Cena

parc. č. C KN 3681/689 – trvalé trávne porasty o výmere 437 m²,
parc. č. C KN 3681/688 – trvalé trávne porasty o výmere 443 m²,
spolu o výmere 880 m²
Kat. územie: Radvaň
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, IČO 00 313 271
do vlastníctva Ladislava Jackulíka a Kateřiny Jackulíkovej
za pozemok
parc. č. 3681/686 – trvalé trávne porasty o výmere 437 m²,
Kat. územie: Radvaň
z vlastníctva Ladislava Jackulíka a Kateřiny Jackulíkovej
do vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej armády 26,
Banská Bystrica, IČO 00313271

Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného
zreteľa zámennou zmluvou

Prevod nehnuteľností bol schválený v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

C 3.2 / ZÁMENA NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ :
Pozemok

Ladislav Jackulík a Kateřina Jackulíková

parc. č. C KN 3681/689– trvalé trávne porasty o výmere 437 m²,
parc. č. C KN 3681/688 – trvalé trávne porasty o výmere 443 m²,
spolu o výmere 880 m², zamerané v GP č. 31628826-90/2010
Kat. územie: Radvaň ( Pršianska terasa – Medená ul.)
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, IČO 00 313 271

za
novovytvorená parc. č. C KN 3681/686 – trvalé trávne porasty o výmere 437 m²,
zameraná v GP č. 31628826-90/2010
Kat. územie: Radvaň ( Pršianska terasa – Medená ul.)
z vlastníctva Ladislava Jackulíka a Kateřiny Jackulíkovej
Účel:
Pozemky parc.č. C KN 3681/689 a C KN 3681/688 sú podľa platného
územného plánu zóny ZaD Pršianska terasa súčasťou stavebného pozemku
parc.č. C KN 3681/301, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, ako jeho záhradná
časť. Pozemok parc. č. C KN 3681/686 je podľa podľa platného územného
plánu zóny ZaD Pršianska terasa určený pre verejnú komunikáciu.
Cena:
Cena pozemkov je podľa Cenovej mapy Mesta Banská Bystrica 9,29 eur za m².
Cena všetkých troch pozemkov zistená v znaleckom posudku č. 49/2010 zo
dňa 23.06.2010 znalca Ing. Júliusa Kračúna je 23,47 eur za m².
Pozemok

Navrhovaná cena:

s finančným vyrovnaním v prospech mesta Banská Bystrica
vo výške 10 398,- eur

Zdôvodnenie prevodu:
Prevod nehnuteľností bol schválený v bode C 3.1. Manželia Jackulíkovci už zaplatili
finančné vyrovnanie.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 odporúča prevod pozemkov ako prípad hodný osobitného
zreteľa schváliť na MsZ 08.11.2011.
Prevod nehnuteľnosti je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v
zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

C 3.2 / ZÁMENA NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ

Ladislav Jackulík
a Kateřina Jackulíková

Pozemok

Cena

parc. č. C KN 3681/689 – trvalé trávne porasty o výmere 437 m²,
parc. č. C KN 3681/688 – trvalé trávne porasty o výmere 443 m²,
spolu o výmere 880 m²
Kat. územie: Radvaň
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, IČO 00 313 271
za pozemok
parc. č. 3681/686 – trvalé trávne porasty o výmere 437 m²,
Kat. územie: Radvaň
z vlastníctva Ladislava Jackulíka a Kateřiny Jackulíkovej

s finančným
vyrovnaním v
prospech
mesta Banská
Bystrica
vo výške
10 398,- €

Prevod nehnuteľností bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8, písm.
e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

D 1/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 5
Žiadateľ:
Stavba:

MONDEX, s.r.o., Jakubská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica, IČO 43 95 02 81

Časť nebytových priestorov v obytnom dome na Nám. Ľ. Štúra č. 15 až 20, súp. č.
5925, na pozemku parc. č. C KN 3363/1 a C KN 3364/1 o výmere 75,0 m² z toho
71,7 m² obchodných a 3,3 m² ostatných (soc.zariadenia) priestorov
Kat. územie: Radvaň
Účel:
Skladové a montážne priestory
Cena :
40,- €/m²/rok za prevádzkové priestory a 20,- €/m²/rok ostatné priestory bez služieb
Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú

Navrhovaná cena :

40,00 €/m²/rok prevádzkové priestory bez služieb
20,00 €/m²/rok ostatné priestory bez služieb

Zdôvodnenie nájmu a výšky nájomného:
Vzhľadom na skutočnosť, že sme prenájom predmetných nebytových priestorov
zverejňovali už dvakrát a nikto sa neprihlásil a náklady na zverejnenie nie sú zanedbateľné a
aj vzhľadom k tomu, že príjem z nájmu aspoň z časti obsadených priestorov je viac ako zo
žiadnych a priestory treba v zime aspoň temperovať, čím nám rastú aj náklady na údržbu
nevyužitých priestorov, navrhujeme schváliť prenájom časti nebytových priestorov ako
prípad hodný osobitného zreteľa. Navrhovaná výška nájomného je totožná s minimálnou
výškou nájomného za 1m²/rok stanovenou pri vyhlásení priameho prenájmu v mesiaci
február 2010 a s výškou nájomného už obsadených vedľajších priestorov.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 18.10.2011 odporúča nájom pozemkov ako prípad hodný osobitného
zreteľa schváliť na MsZ 08.11.2011.
Prenechanie nehnuteľnosti do nájmu je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou prítomných
poslancov v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

D 1/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 5
Žiadateľ

MONDEX, s.r.o.,
Jakubská cesta 35,
Banská Bystrica,
IČO 43 95 02 81

Stavba

Kat.
územie

časť nebytových priestorov v obytnom dome na Nám. Ľ. Štúra č.
15 až 20, súp. č. 5925, na pozemku parc. č. C KN 3363/1 a C KN
3364/1 o výmere 75,0 m² z toho 71,7 m² obchodných a 3,3 m²
Radvaň
ostatných (soc.zariadenia) priestorov
na dobu neurčitú

Cena
40,- €/m²/rok
prevádzkové
priestory
20,- €/m²/rok
ostatné
priestory
bez služieb

Nájom nehnuteľností bol schválený v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

D 2/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č.1
Žiadateľ:

Občianske združenie New Faces/Nové Tváre, Rudlovská cesta 13,

Banská Bystrica
Stavby:
budovu šatní a sociálneho zariadenia súp.č. 293 na parcele č. C KN 2691/2 na
Hurbanovej ulici o výmere 102 m²
Pozemok:
parc. č. C KN 2691/1 – ostatné plochy o výmere 3 350 m²
Kat. územie: Banská Bystrica
Účel:
športové účely
Stanoviská: ŠaTZ mesta nájom súhlasí.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 18.10.2011 nájom odporučila.
Cena:
pozemok o výmere 3 350 m² x 0,15 eur = 502,5 eur
budova šatní a sociálneho zariadenia o výmere 102 m² 33,19 eur
Doba nájmu: nájom na dobu určitú 30 rokov od 01.12.2011 – 01.12.2041

Navrhovaná cena:

535,69 eur ročne

Zdôvodnenie nájmu:
Občianske združenie žiada prenájom nehnuteľnosti – pozemku za účelom športovej činnosti.
V prípade schválenia nájmu sa zaručuje preinvestovať na projekte „Multifunkčný športový
areál“ vrátane rekonštrukcie budovy šatní a sociálneho zariadenia finančné prostriedky vo
výške cca 200 tis. €.
Zdôvodnenie ceny:
V zmysle Zásad hospodárenia nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica bodu 7.4.2. sa
cena za nájom stavieb stanovuje najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom
mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné
nehnuteľnosti a v zmysle bodu 7.5.2. bodu e) sa cena za nájom pozemku stanovuje vo výške
0,15 eura m2 ročne pod existujúcimi telovýchovnými a športovými stavbami trvalého a dočasného
charakteru neurčenými na podnikanie.

Nájom nehnuteľnosti je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

D 2/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ

Občianske
združenie New
Faces/Nové Tváre,
Rudlovská cesta 13,
Banská Bystrica

Nehnuteľnosti

Kat.
územie

Stavby:
budovu šatní a sociálneho zariadenia súp.č. 293 na parcele
č. C KN 2691/2 na Hurbanovej ulici o výmere 102 m²
Radvaň
Pozemok:
parc. č. C KN 2691/1 – ostatné plochy o výmere 3 350 m²
na dobu určitú 30 rokov od 01.12.2011 – 01.12.2041

Cena

535,69 €
ročne

Nájom nehnuteľností bol schválený v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

D 3/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 7

FK JUPIE Banská Bystrica – Podlavice, Jaseňová 23, Banská Bystrica
budova šatní a sociálneho zariadenia bez súpisného čísla, situovanej na časti
pozemku C KN 1978/1 o výmere 98 m²
Pozemok:
časť pozemku parc. č. C KN 1978/1 o výmere 9030 m² - futbalové ihrisko
Kat. územie: Sásová
Účel:
športové účely
Stanoviská: SŠaTZ mesta s nájom súhlasí.
Cena:
Doba nájmu: nájom na dobu určitú 15 rokov od 01.12.2011 – 01.12.2026
Žiadateľ:
Stavby:

Navrhovaná cena:

100,- € ročne

Zdôvodnenie nájmu:
FK JUPIE Banská Bystrica - Podlavice v areáli futbalového ihriska Rudlová 10 rokov
realizuje tréningový proces, majstrovské zápasy a turnaje. Klub registruje vyše 200 mladých
ľudí, ktorí sa venujú futbalu od 5 rokov. Pre ďalší rozvoj mládežníckeho futbalu v klube je
dlhodobý prenájom ihriska v Rudlovej existenčnou záležitosťou.
Zdôvodnenie ceny:
Futbalový klub sa zaväzuje, že počas prenájmu futbalového areálu v Rudlovej preinvestuje 15 000,eur nasledovne:
- vybuduje ďalšie pomocné tréningové ihrisko v areáli štadióna,
- skvalitní oplotenie celého areálu,
- zvýši počet šatní v areáli na štyri,
- bude sa starať o pravidelnú údržbu nielen hlavnej plochy (kosenie, polievanie, valcovanie,
dosievanie), ale aj vedľajšej (škvárové ihrisko),
- renovuje súčasné sociálne zariadenie a sprchy v budove areálu,
- renovuje strechu budovy.
Nájom nehnuteľnosti je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

D 3/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 7
Žiadateľ

Nehnuteľnosti

Kat.
územie

Stavby:
FK JUPIE
budova šatní a sociálneho zariadenia bez súpisného čísla,
Banská Bystrica – situovanej na časti pozemku C KN 1978/1 o výmere 98 m²
Podlavice,
Pozemok:
Sásová

Jaseňová 23,
Banská Bystrica
IČO 37832077

časť pozemku parc. č. C KN 1978/1 o výmere 9030 m² futbalové ihrisko
na dobu určitú 15 rokov od 01.12.2011 – 01.12.2026

Cena

100,- €
ročne

FK JUPIE Banská Bystrica – Podlavice, sa zaväzuje, že počas prenájmu futbalového areálu v Rudlovej preinvestuje
15 000,- eur nasledovne:
- vybuduje ďalšie pomocné tréningové ihrisko v areáli štadióna,
- skvalitní oplotenie celého areálu,
- zvýši počet šatní v areáli na štyri,
- bude sa starať o pravidelnú údržbu nielen hlavnej plochy (kosenie, polievanie, valcovanie, dosievanie), ale aj
vedľajšej (škvárové ihrisko),
- renovuje súčasné sociálne zariadenie a sprchy v budove areálu,
- renovuje strechu budovy.
Nájom nehnuteľností bol schválený v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

