Mesto BANSKÁ BYSTRICA
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a
podnikateľskú činnosť v Banskej Bystrici

Zápisnica č. 01/2012
Dátum a miesto konania:

24. januára 2012, zasadačka číslo dverí 250 na II. poschodí
Mestského úradu v Banskej Bystrici

Zasadnutie komisie viedol:

Ing. Tomáš Novanský - predseda komisie

Účasť členov na začiatku zasadnutia: prítomní - 11
neprítomní - 2
ospravedlnení - 2
Program rokovania:
1. Otvorenie – predseda komisie
2. Plán zasadnutí Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a
podnikateľskú činnosť na I. polrok 2012
3. Informatívna správa o vykonanej zmene rozpočtu č. 5 za rok 2011
4. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1
5. Výška neuhradenej dane zo stavieb na podnikanie a priemysel, spracovanie návrhu ich
účinného vymáhania
6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mesta Banská Bystrica
7. Dodatok č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
8. Návrh na nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
9. Rôzne
10. Záver
K bodu 1/
Otvorenie, schválenie programu
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Ing. Tomáš Novanský - predseda komisie MsZ pre financie, správu a
hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť v Banskej Bystrici. Na požiadanie p. prednostu
Mgr. Rybára bola zmena programu, komisia začala bodom č. 8. Za zmenu programu rokovania dal
hlasovať.
prítomných: 11

Hlasovanie za schválenie programu:
za:11
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
schvaľuje program rokovania.
Uznesenie č. 01 bolo schválené.
K bodu 8/
Návrh na nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
A 1.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI
Volebný obvod č. 2
Žiadatelia:
Pavel Legíň a Eva Legíňová
Pozemok:
parc. č. C KN 323/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 394 m²
Kat. územie:
Podlavice (ul. Buková)
Účel:
Pozemok je využívaný na prístup do rodinného domu a do záhrady a ako nádvorie
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(dvor) pri rodinnom dome cca 25 rokov.
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska odpredaj odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 18.10.2011 odpredaj odporučila.
Navrhovaný spôsob prevodu:
V zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení navrhujeme spôsob prevodu podľa
§ 9a ods. 8 písm. e) ako prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:1

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča spôsob prevodu nehnuteľnosti schváliť na MsZ dňa 14.02.2012.
Uznesenie č. 02 bolo schválené.
A 1.2 / PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadatelia:
Pavel Legíň a Eva Legíňová
Pozemok:
parc. č. C KN 323/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 394 m²
Kat. územie:
Podlavice (ul. Buková)
Účel:
Pozemok je využívaný na prístup do rodinného domu a do záhrady a ako nádvorie
(dvor) pri rodinnom dome cca 25 rokov.
Cena:
Cena pozemku je 10,- eur za m²
Navrhovaná cena:
3 940,- eur
prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:1

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 10,-eur za m²
schváliť na MsZ dňa 14.02.2012.
Uznesenie č. 03 bolo schválené.
A 2.1 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI
Volebný obvod č. 2
Žiadatelia:
Jozef Vagač a Gabriela Vagačová
Pozemok:
parc. č. C KN 2542/125 – zastav. plochy a nádvoria o výmere 166 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica (ul. Astrová)
Účel:
Využitie pozemku je na rozšírenie záhrady pri rodinnom dome.
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska odpredaj odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 18.10.2011 odpredaj odporučila.
Navrhovaný spôsob prevodu:
V zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení navrhujeme spôsob prevodu podľa
§ 9a ods. 8 písm. e) ako prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča spôsob prevodu nehnuteľnosti schváliť na MsZ dňa 14.02.2012.
Uznesenie č. 04 bolo schválené.
A 2.2 / PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadatelia:
Jozef Vagač a Gabriela Vagačová
Pozemok:
parc. č. C KN 2542/125 – zastav. plochy a nádvoria o výmere 166 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica (ul. Astrová)
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Účel:
Cena:

Využitie pozemku je na rozšírenie záhrady pri rodinnom dome.
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy mesta Banská Bystrica 19,92 eur za m².
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska – CMN.sk 71,30 eur za
m².
Aritmetický priemer cien je 45,61 eur za m².
Navrhovaná cena:
5 810,- eur (35,- eur za m²)
prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 35,- eur za m² schváliť
na MsZ dňa 14.02.2012.
Uznesenie č. 05 bolo schválené.
A 3.1 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ:
Vlasta Lošoncziová
Pozemky:
parc.č.C KN 353/2 – záhrady o výmere 50 m²
parc.č C KN 352/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m²
Kat. územie:
Kostiviarska ( Nový Svet )
Účel :
Pozemky tvoria predzáhradu a dvor rodinného domu vo vlastníctve žiadateľky.
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska odpredaj odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 05.09.2011 odpredaj odporučila.
Navrhovaný spôsob prevodu:
V zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení navrhujeme spôsob prevodu podľa
§ 9a ods. 8 písm. e) ako prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča spôsob prevodu nehnuteľnosti schváliť na MsZ dňa 14.02.2012.
Uznesenie č. 06 bolo schválené.
A 3.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ:
Vlasta Lošoncziová
Pozemky:
parc.č.C KN 353/2 – záhrady o výmere 50 m²
parc.č C KN 352/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m²
Kat. územie:
Kostiviarska ( Nový Svet )
Účel :
Pozemky tvoria predzáhradu a dvor rodinného domu vo vlastníctve žiadateľky.
Cena:
Cena pozemkov je podľa Cenovej mapy mesta Banská Bystrica 6,31 eur za m².
Cena pozemkov je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska – CMN.sk 40,- eur za
m². Aritmetický priemer cien je 23,15 eur za m².
Navrhovaná cena:
1 620,50 eur (23,15 eur za m²)
prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča prevod pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu 23,15 eur za m²
schváliť na MsZ dňa 14.02.2012.
Uznesenie č. 07 bolo schválené.
A 4.1 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 3
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Žiadateľ:
Pozemky:

DoMo-GLASS s.r.o., so sídlom Mičinská cesta 9, Banská Bystrica, IČO : 31 585 451
parc. č. C KN 5200/4- zastavané plochy a nádvoria o výmere 385 m²,
parc.č. C KN 5204/5- zastavané plochy a nádvoria o výmere 217 m²,
parc.č. C KN 5204/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica (ul. Golianova)
Účel:
pozemok zastavaný stavbou - nebytovou budovou vo vlastníctve žiadateľa a
pozemky priľahlé k stavbe s cieľom zabezpečenia údržby a prevádzky
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska odpredaj odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 05.09.2011 odpredaj odporučila.
Navrhovaný spôsob prevodu:
V zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení navrhujeme spôsob prevodu podľa
§ 9a ods. 8 písm. b) ako prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
vrátane priľahlých plôch, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so
stavbou.
prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča spôsob prevodu nehnuteľnosti schváliť na MsZ dňa 14.02.2012.
Uznesenie č. 08 bolo schválené.
A 4.2/ PREVOD
NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlých plôch, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria
neoddeliteľný celok so stavbou
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
DoMo-GLASS s.r.o., so sídlom Mičinská cesta 9, Banská Bystrica, IČO : 31 585 451
Pozemky:
parc. č. C KN 5200/4- zastavané plochy a nádvoria o výmere 385 m²,
parc.č. C KN 5204/5- zastavané plochy a nádvoria o výmere 217 m²,
parc.č. C KN 5204/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica (ul. Golianova)
Účel:
pozemok zastavaný stavbou - nebytovou budovou vo vlastníctve žiadateľa a
pozemky priľahlé k stavbe s cieľom zabezpečenia údržby a prevádzky
Cena:
Cena pozemkov je podľa Cenovej mapy mesta Banská Bystrica 43,15 eur za m².
Cena pozemkov je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska – CMN.sk 64,- eur za
m².
Aritmetický priemer cien je 53,57 eur za m².
Navrhovaná cena:
38 838,25 eur (53,57 eur za m²)
prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča prevod pozemkov zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlých plôch, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou za
cenu 53,57 eur za m² schváliť na MsZ dňa 14.02.2012.
Uznesenie č. 09 bolo schválené.
A 5.1 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
Rastislav Čierny
Pozemok:
podiel pozemku parc.č. C KN 188 – orná pôda o výmere 434 m², vo veľkosti 12/120-ín,
t. j. o výmere 43,40 m²
Kat. územie:
Šalková ( ul. Hronská )
Účel :
Majetkovoprávne usporiadanie pozemku, ktorý žiadateľ užíva viac ako 10 rokov
na pestovanie poľnohospodárskych plodín.
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska odpredaj odporúča.
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Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 10.01.2012 odpredaj odporučila.
Navrhovaný spôsob prevodu:
V zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení navrhujeme spôsob prevodu podľa
§ 9a ods. 8 písm. c) ako prevod podielu pozemku, ktorým sa realizuje zákonné predkupné
právo (§ 140 OZ).
prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča spôsob prevodu nehnuteľnosti schváliť na MsZ dňa 14.02.2012.
Uznesenie č. 10 bolo schválené.
A 5.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – podielu pozemku, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
Rastislav Čierny
Pozemok:
podiel pozemku parc.č. C KN 188 – orná pôda o výmere 434 m², vo veľkosti 12/120-ín,
t. j. o výmere 43,40 m²
Kat. územie:
Šalková ( ul. Hronská )
Účel :
Majetkovoprávne usporiadanie pozemku, ktorý žiadateľ užíva viac ako 10 rokov
na pestovanie poľnohospodárskych plodín.
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy mesta Banská Bystrica 25,73 eur za m².
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska – CMN.sk 18,- eur za m².
Aritmetický priemer cien je 21,86 eur za m².
Navrhovaná cena:
948,72 eur (21,86 eur za m²)
prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 10
proti:0

zdržal sa:1

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča prevod pozemku, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo za cenu 21,86 eur za
m² schváliť na MsZ dňa 14.02.2012.
Uznesenie č. 11 bolo schválené.
A 6.1 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI
Volebný obvod č. 4
Žiadatelia:
Tomáš Kohút a Miroslava Kohútová
Pozemok:
parc. č. C KN 3354/618 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 103 m²
Kat. územie:
Radvaň ( ul. Sládkovičova )
Účel:
pozemok slúži pre zásobovanie a parkovanie vozidiel priľahlého objektu Domu
nábytku na Sládkovičovej ulici č.15
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska odpredaj odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 22.11.2011 odpredaj odporučila.
Navrhovaný spôsob prevodu:
V zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení navrhujeme spôsob prevodu podľa
§ 9a ods. 8 písm. e) ako prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča spôsob prevodu nehnuteľnosti schváliť na MsZ dňa 14.02.2012.
Uznesenie č. 12 bolo schválené.
A 6.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI– pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4
Žiadatelia:
Tomáš Kohút a Miroslava Kohútová
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Pozemok:
Kat. územie:
Účel:

parc. č. C KN 3354/618 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 103 m²
Radvaň ( ul. Sládkovičova )
pozemok slúži pre zásobovanie a parkovanie vozidiel priľahlého objektu Domu
nábytku na Sládkovičovej ulici č.15
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy mesta Banská Bystrica 27,55 eur za m².
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska – CMN.sk 51,- eur za m².
Aritmetický priemer cien je 39,27 eur za m².
Navrhovaná cena:
4 044,81 eur (39,27 eur za m²)
prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 39,27 eur za m²
schváliť na MsZ dňa 14.02.2012.
Uznesenie č. 13 bolo schválené.
A 7.1 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 3
Žiadatelia:
Janka Oterová v 1/2
Oto Šepák a Alexandra Šepáková v 1/2
Pozemky:
parc. č. C KN 4517/5 – záhrady o výmere 39 m²
parc. č. C KN 4516/52 – zastav. plochy a nádvoria o výmere 101 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica (ul. Hviezdoslavova)
Účel:
Využitie pozemkov je pre riešenie statickej dopravy (vybudovanie parkovacích
miest), ktorá je v tejto časti vnímaná ako závažný problém.
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska odpredaj odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 31.05.2011 odpredaj odporučila.
Navrhovaný spôsob prevodu:
V zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení navrhujeme spôsob prevodu podľa
§ 9a ods. 8 písm. e) ako prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča spôsob prevodu nehnuteľnosti schváliť na MsZ dňa 14.02.2012.
Uznesenie č. 14 bolo schválené.
A 7.2 / PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 3
Žiadatelia:
Janka Oterová v 1/2
Oto Šepák a Alexandra Šepáková v 1/2
Pozemky:
parc. č. C KN 4517/5 – záhrady o výmere 39 m²
parc. č. C KN 4516/52 – zastav. plochy a nádvoria o výmere 101 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica (ul. Hviezdoslavova)
Účel:
Využitie pozemkov je pre riešenie statickej dopravy (vybudovanie parkovacích
miest), ktorá je v tejto časti vnímaná ako závažný problém.
Cena:
Cena pozemkov je podľa Cenovej mapy mesta Banská Bystrica 39,83 eur za m².
Cena pozemkov je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska – CMN.sk 64,- eur za
m². Aritmetický priemer cien je 51,91 eur za m².
Navrhovaná cena:
7 267,40 eur (51,91 eur za m²)
prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0
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zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 51,91 eur za m²
schváliť na MsZ dňa 14.02.2012.
Uznesenie č. 15 bolo schválené.
A 8/ PRIAMY PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI - pozemku
Mesto Banská Bystrica v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská
Bystrica zverejnilo v zmysle uznesenia MsZ č. 262/2011 zo dňa 13. decembra 2011 zámer predať
nehnuteľný majetok priamym predajom. Jedná sa o nehnuteľnosť, ktorej 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.
Volebný obvod č. 6
Obsah zverejnenia:
Pozemok:
parc. č. C KN 1428/226 – ostatné plochy o výmere 450 m²
Kat. územie:
Radvaň ( Jazmínová ulica)
Účel využitia :
výstavba rodinného domu
Cena:
Ponuková cena za pozemok bola určená znaleckým posudkom č. 63/2011 zo dňa
09.09.2011 znalca Ing. Júliusa Kračúna vo výške 24 237,- eur.
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor výstavby z územného hľadiska odpredaj doporučuje
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 28.06.2011 odpredaj odporúča pob bodom 3r).
Zámer bol zverejnený na internetovej stránke, na úradnej tabuli mesta a v regionálnej tlači Pardon
po dobu 15 kalendárnych dní od 23.12.2011 do 09.01.2012.
Požiadavka na obsah cenovej ponuky : - identifikačné údaje
- predmet kúpy
- účel využitia nehnuteľnosti
- cenová ponuka
- čestné vyhlásenie
Cenovú ponuku v stanovenej lehote predložila :
1.Žiadateľ:
Jana Šmicerová rod. Šmicerová,
Účel:
výstavba rodinného domu
Cenová ponuka : 24 240,- eur
Podmienky zverejnenia splnené.
Odporúčame schváliť ponuku žiadateľa :
Jana Šmicerová v celkovej sume 24 240,- eur .
prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča priamy predaj pozemku za cenu 24 240,- eur schváliť na MsZ dňa 14.02.2012.
Uznesenie č. 16 bolo schválené.
A 9.1 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – POZEMKU
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ:
Michal Javorka a Ema Javorková
Pozemok:
parc. č. C KN 5699/119 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica ( Jaseňová )
Účel:
sprístupnenie na stavebný pozemok parc. č. C KN 5699/29
Stanoviská ÚHA mesta a komisií MsÚ:
ÚHA mesta Banská Bystrica z územného hľadiska odpredaj odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 10.01.2012 odpredaj odporučila.
Navrhovaný spôsob prevodu:
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.
prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0
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zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča spôsob prevodu pozemku schváliť na MsZ dňa 14.02.2012.
Uznesenie č. 17 bolo schválené.
A 9.2 / PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ:
Michal Javorka a Ema Javorková
Pozemok:
parc. č. C KN 5699/119 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica ( Jaseňová )
Účel:
sprístupnenie na stavebný pozemok parc. č. C KN 5699/29
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy Mesta Banská Bystrica 14,93 eur za m².
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska – CMN.sk 54,- eur za m².
Aritmetický priemer cien je 34,46 eur za m².
Navrhovaná cena:
827,- eur (34,46 eur za m²)
prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 34,46 eur za m²
schváliť na MsZ dňa 14.02.2012.
Uznesenie č. 18 bolo schválené.
A 10.1 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI - POZEMKU
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
Pavol Mala
Pozemok:
parc. č. C KN 963/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 87 m²
Kat. územie:
Kremnička ( Rakytovská cesta )
Účel:
za účelom sprístupnenia k rodinnému domu Rakytovská cesta 10/5136
Stanoviská ÚHA mesta a komisií MsÚ:
ÚHA mesta Banská Bystrica z územného hľadiska odpredaj odporučil.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 10.01.2012 odpredaj odporučila.
Navrhovaný spôsob prevodu:
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.
prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča spôsob prevodu nehnuteľnosti pozemku na MsZ dňa 14.02.2012.
Uznesenie č. 19 bolo schválené.
A 10.2 / PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
Pavol Mala
Pozemok:
parc. č. C KN 963/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 87 m²
Kat. územie:
Kremnička ( Rakytovská cesta )
Účel:
za účelom sprístupnenia k rodinnému domu Rakytovská cesta 10/5136
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy Mesta Banská Bystrica 26,55 eur za 1m².
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska - CMN. sk 57,- eur za 1
m².
Aritmetický priemer cien je 41,77 eur za l m².
Navrhovaná cena:
3 634,- eur (41,77 eur za m²)
prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0
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zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča prevod pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu 41,77 eur za m²
schváliť na MsZ dňa 14.02.2012.
Uznesenie č. 20 bolo schválené.
A 11.1 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – POZEMKU so zriadením bezodplatného vecného
bremena v prospech Mesta Banská Bystrica
Volebný obvod č. 5
Žiadateľ:
Radomír Škubal a Zdenka Škubalová
Pozemok:
parc. č. C KN 2518/9 – záhrady o výmere 11 m²
Kat. územie:
Radvaň ( Poľná )
Účel:
záhrada - rozšírenie priestoru pri rodinnom dome s.č. 5247
Stanoviská ÚHA mesta a komisií MsÚ:
ÚHA mesta Banská Bystrica z územného hľadiska odpredaj odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 18.10.2011 odpredaj odporučila.
Navrhovaný spôsob prevodu:
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.
prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča spôsob prevodu pozemku so zriadením bezodplatného vecného bremena v prospech
Mesta Banská Bystrica schváliť na MsZ dňa 14.02.2012.
Uznesenie č. 21 bolo schválené.
A 11.2 / PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa so zriadením
bezplatného vecného bremena v prospech Mesta Banská Bystrica
Volebný obvod č. 5
Žiadateľ:
Radomír Škubal a Zdenka Škubalová
Pozemok:
parc. č. C KN 2518/9 – záhrady o výmere 11 m²
Kat. územie:
Radvaň ( Poľná )
Účel:
záhrada - rozšírenie priestoru pri rodinnom dome s.č. 5247
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy Mesta Banská Bystrica 16,60 eur za 1m².
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska - CMN.sk 42,- eur za lm².
Aritmetický priemer cien je 29,30 eur za lm².
Navrhovaná cena:
322,30 eur (29,30 eur za m²)
bezodplatné vecné bremeno k pozemku parc. č. C KN 2518/9 – záhrady
o výmere 11 m², v prospech Mesta Banská Bystrica
prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča prevod pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa so zriadením bezplatného
vecného bremena v prospech Mesta Banská Bystrica za cenu 29,30 eur za m² schváliť na MsZ
dňa 14.02.2012.
Uznesenie č. 22 bolo schválené.
A 12.1 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI
Volebný obvod č. 5
Stavba:
jednoizbový byt č. 10 o výmere 35,18 m² v obytnom dome s.č. 6139 na ul. Podháj 51,
Banská
Bystrica, na pozemku parc. č. KN 3240, zapísané na LV 6581
Pozemok :
parc.č. C KN 3240 - zastavaná plocha a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele
3519/469994 o výmere 11,25 m², zapísané na LV 6581
Kat. územie:
Radvaň
Navrhovaný spôsob prevodu:
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Podľa § 9a ods. 1 zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov je možné použiť ako spôsob prevodu tak obchodnú verejnú súťaž ako aj priamy predaj (Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Banská Bystrica Čl. 12 ods. 1.) z dôvodu, že všeobecná hodnota stanovená podľa osobitného predpisu nepresiahla 40 000,- eur. Vzhľadom na skutočnosť, že pri realizácii prevodu formou OVS sa môže o
odkúpenie bytu uchádzať väčší počet záujemcov, navrhujeme ako spôsob prevodu použiť obchodnú verejnú súťaž .
prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča spôsob prevodu nehnuteľnosti schváliť na MsZ dňa 14.02.2012.
Uznesenie č. 23 bolo schválené.
A 12.2 / SCHVÁLENIE PODMIENOK OVS
MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Československej armády 26, 975 39 Banská Bystrica
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov
na uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľností – bytu a pozemku
Prevod nehnuteľností sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica a
na základe schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. .... – MsZ zo dňa …...
I.
Predmet obchodnej verejnej súťaže
Byt nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 6139 na ulici Podháj č. 51 Banská Bystrica, postavený na
pozemku parc. č. KN 3240 o výmere 1 502 m², zapísaný na LV č. 6581, katastrálne územie Radvaň.
Spoluvlastnícky podiel na byte je 1/1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku parc.č. KN 3240 je 3519/469994 ( 11,25 m² ).
Opis nehnuteľností:
Byt sa nachádza v obytnom dome s.č. 6139 na ul. Podháj č. 51. Jedná sa o byt č. 10 na prvom poschodí.
Byt je jednoizbový s príslušenstvom. Príslušenstvom bytu je predsieň, kuchyňa, kúpeľňa s WC a pivnica.
Podlahová plocha bytu je 35,18 m² ( izba 17,08 m², kuchyňa 11,11 m², predsieň 2,15 m², kúpeľňa 3,38 m² a
pivnica 1,46 m² ).
V byte sú hladké, vápenaté omietky, hladké dvere, oceľové zárubne, podlahy sú pokryté PWC,
vykurovanie ústredné, oceľové radiátory, sveteľná elektroinštalácia, rozvod teplej a studenej vody,
vnútorná kanalizácia z kúpeľne, WC a kuchyne. Kuchyňa je bez vybavenia, vnútorné hygienické
zariadenia sú pôvodné, bytové jadro umakartové, okná drevené, v kúpeľni obklad, batérie obyčajné, okná
sú drevené a vonkajšie dvere obyčajné. Ohrev teplej vody je centrálny a v byte je urobený rozvod televízie.
Byt je v pôvodnom stave bez kuchynskej linky a vyžaduje si rekonštrukciu.
Obytný dom v ktorom sa byt nachádza je sedemposchodový a nachádza sa v ňom celkom 116 bytových
jednotiek. Dom má dva samostatné vchody. V jednom vchode je 58 bytov. Na prvom podzemnom
poschodí sa nachádzajú pivnice a spoločné priestory. Na ostatných poschodiach sú byty. Bytový dom má
rovnú strechu a je nezateplený.
Minimálna kúpna cena je stanovená na základe znaleckého posudku č. 53/2011 zo dňa 21.07.2011 v
celkovej hodnote 14 300,- eur, slovom štrnásťtisíctristo eur.
II.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
1. Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na internetovej stránke www.banskabystrica.sk, na úradnej
tabuli Mesta Banská Bystrica a zverejnením v regionálnej tlači dňa …........
2. Návrh musí obsahovať :
a) identifikačné údaje navrhovateľa
U fyzickej osoby:
- meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, telefonický kontakt,
súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov na
účely obchodnej verejnej súťaže , podpis a dátum.
U právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa:
- obchodné meno (názov) , sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, pri právnickej osobe - právnu formu,
dátum, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať jej menom, originál alebo overenú
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fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, prípade iného registra, nie staršieho ako tri mesiace,
telefonický kontakt, čestné vyhlásenie záujemcu, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nebolo proti
nemu začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie
a nebol proti nemu pre nedostatok majetku
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu.
b) špecifikáciu nehnuteľností – predmet prevodu
c) navrhovanú kúpnu cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna cena stanovená na základe znaleckých
posudkov
d) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu zmluvy s nasledovnými náležitosťami, na
ktorých vyhlasovateľ trvá :
- kúpna cena a náklady na znalecké posudky a správne poplatky za vkladové konanie vo výške 1 000,eur budú uhradené do 14 dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy
- návrh na vklad sa podá až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a nákladov na znalecký posudok
- predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci nedodrží
zmluvné podmienky o zaplatení kúpnej ceny a nákladov na znalecký posudok
a správne
poplatky za vkladové konanie v stanovenej lehote
e) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že v čase podania návrhu nemá žiadne záväzky voči vyhlasovateľovi
súťaže, jeho organizáciám a zariadeniam, voči štátu, daňovému úradu
a poisťovniam po
lehote splatnosti
3. Súťažné návrhy musia byť vyhotovené písomnou formou v slovenskom jazyku, aby bolo
zabezpečené trvalé zachytenie ich obsahu.
4. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden súťažný návrh.
5. Záujemca je povinný zložiť ako zábezpeku sumu vo výške 10% z minimálnej
kúpnej
ceny stanovenej znaleckým posudkom t. j. 1 430,- € (slovom jedentisíc štyristotridsať eur ), a to
na účet vyhlasovateľa vedený v DEXIA banke Slovensko, a. s. Banská Bystrica, číslo účtu
1203030108/5600, ako variabilný symbol uvedie právnická osoba IČO, fyzická osoba uvedie
dátum narodenia v tvare DDMMRRRR, špecifický symbol : 018.
Suma zábezpeky musí byť pripísaná na účet vyhlasovateľa najneskôr tri dni po uplynutí
lehoty na doručenie návrhov.
Víťazovi súťaže bude uhradená zábezpeka započítaná do kúpnej ceny. V prípade neuzavretia
zmluvy z dôvodov na strane vyhlasovateľa bude finančná zábezpeka víťazovi súťaže vrátená. V
prípade, že nedôjde k uzavretiu zmluvy z dôvodov na strane víťaza súťaže, resp. dôjde k
odstúpeniu od zmluvy podľa bodu 2 písm. e), zložená zábezpeka sa nevracia a prepadá v prospech
vyhlasovateľa. Neúspešným
uchádzačom
bude
finančná zábezpeka
vrátená po
vyhodnotení súťaže, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťažných návrhov.
6.Súťažné návrhy je potrebné poslať v zapečatenej obálke s označením odosielateľa v ľavom
hornom rohu obálky na adresu :
Mesto Banská Bystrica, Mgr. Peter Gogola , primátor mesta, Československej armády 26, 975 39
Banská Bystrica , viditeľne označené heslom:
„Súťaž OVS – Byt, Podháj 51 - Neotvárať“.
alebo doručiť osobne na
Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26,975 39 Banská Bystrica - Klientské
centrum, č. dverí 1.
7. Lehota na doručenie návrhov končí dňa …...................o 24,00 hod.
III.
Vyhodnotenie návrhov
1. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude zriadená komisia, ktorá vyhodnotí súťažné
návrhy najneskôr do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na doručenie návrhov. Kritériom hodnotenia je
kúpna cena nehnuteľností. V prípade rovnakej ponúknutej kúpnej ceny rozhoduje skorší čas podania
návrhu.
2. Vyhlasovateľ oznámi v lehote 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťažných návrhov víťazovi
súťaže, že jeho návrh bol vyhodnotený ako víťazný. Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po
vyhodnotení súťažných návrhov písomne upovedomí ostatných účastníkov súťaže, že v súťaži
neuspeli.
3. Vyhlasovateľ podmieňuje prevod nehnuteľnosti jeho schválením v Mestskom zastupiteľstve
v
Banskej Bystrici.
4. Zmluva musí byť uzatvorená do 30 pracovných dní od schválenia prevodu nehnuteľnosti v
Mestskom zastupiteľstve v Banskej Bystrici
5. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden uchádzač, ktorý splnil podmienky súťaže.
6. Zo súťaže sa vylučujú a hodnoteniu nepodliehajú :
a) súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov
b) súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach
súťaže, okrem
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formálnych nedostatkov, ktoré nemenia jeho obsah
c) súťažné návrhy uchádzačov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, bolo začaté
konkurzné
alebo vyrovnávacie konanie, bol uchádzačovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu
d) súťažné návrhy uchádzačov, ktorí majú akékoľvek podlžnosti voči vyhlasovateľovi súťaže, jeho
organizáciám a zariadeniam, voči štátu, daňovému úradu a poisťovniam po lehote splatnosti
e) súťažné návrhy uchádzačov, ktorí nezaplatia finančnú zábezpeku na účet vyhlasovateľa
v
stanovenej výške a lehote
f) súťažné návrhy, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako stanovená minimálna cena
7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť
podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhodnotenie
súťažných návrhov.
●
Záujemcovia majú možnosť nahliadnuť do spisu, ktorý sa nachádza u kontaktnej osoby za účelom
oboznámenia sa s konkrétnymi podmienkami prevodu, prípadne si dohodnúť termín obhliadky
nehnuteľností osobne u kontaktnej osoby : …............................, kanc.č. …... prípadne telefonicky na tel.
čísle: 048/............... alebo na e- mailovej adrese : ….............................
prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča podmienky OVS schváliť na MsZ dňa 14.02.2012.
Uznesenie č. 24 bolo schválené.
A 13.1 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ:
Milan Kračún a Jana Kračúnová
Pozemky:
parc. č. C KN 1923/14 – ostatná plocha o výmere 135 m²
parc.č.C KN 1891/5 – záhrady o výmere 33 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica ( Komenského ul.)
Účel :
prístupový pozemok k RD žiadateľov, na ktorom sa nachádza oplotenie a spevnená
plocha pod garážou a predzáhradka
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska odpredaj odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 22.11.2011 odpredaj odporučila.
Navrhovaný spôsob prevodu:
V zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení navrhujeme spôsob prevodu podľa
§ 9a ods. 8 písm. e) ako prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča spôsob prevodu nehnuteľnosti schváliť na MsZ dňa 14.02.2012.
Uznesenie č. 25 bolo schválené.
A 13.2 / PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ

Volebný obvod č. 2
Milan Kračún a Jana Kračúnová
parc. č. C KN 1923/14 – ostatná plocha o výmere 135 m²
parc.č.C KN 1891/5 – záhrady o výmere 33 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica ( Komenského ul.)
Účel :
prístupový pozemok k RD žiadateľov, na ktorom sa nachádza oplotenie a spevnená
plocha pod garážou a predzáhradka
Cena:
Cena pozemkov je podľa Cenovej mapy mesta Banská Bystrica 43,82 eur za m².
Cena pozemkov je podľa Cen. mapy nehnuteľností Slovenska – CMN.sk 54,30 eur za m².
Aritmetický priemer cien je 49,06 eur za m².
Navrhovaná cena:
8 242,08 eur (49,06 eur za m²)
Žiadateľ:
Pozemky:
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prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča prevod pozemkov za cenu 49,06 eur za m² schváliť na MsZ dňa 14.02.2012.
Uznesenie č. 26 bolo schválené.
B 1.1 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebné obvody č. 6 a 4
Žiadateľ:
Lukrécia Skalinová
Pozemok:
parc. č. C KN 54/1 – ostatné plochy o výmere 613 m²
parc.č. C KN 71/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m²
parc.č. C KN 72/3 – záhrady o výmere 68 m²
parc.č. C KN 1304/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 118 m²
spolu o výmere 817 m²
z vlastníctva Lukrécii Skalinovej
do vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej armády 26,
Banská Bystrica, IČO : 00313271
Kat. územie:
Radvaň ( križovatka ulíc Nové Kalište a Trieda Hradca Králové )
Účel:
Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, ktoré sa v zmysle platného ÚPN-A
Banská Bystrica nachádzajú vo funkčnej ploche dopravných stavieb – zbernej
komunikácie. V predmetnom území sa počíta s rekonštrukciou existujúcej
križovatky, ktorá dnes nevyhovuje požiadavkám STN 73 6110-Projektovanie
miestnych komunikácií.
za
Pozemky:
parc. č. C KN 3681/31 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 380 m²
parc.č. C KN 3681/154 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 434 m²
spolu o výmere 814 m²
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica
do vlastníctva Lukrécii Skalinovej
Kat. územie: Radvaň ( Bronzová ulica – Pršianska terasa )
Účel:
Pozemky sú definované ako stavebná parcela v územnej lokalite B6. Výstavba RD
je možná s potrebou rešpektovať stanovenú záväznú reguláciu.
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska zámenu odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 22.11.2011 zámenu odporučila.
Navrhovaný spôsob prevodu:
V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme spôsob prevodu
podľa § 9a ods. 8 písm. e) ako prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa zámennou
zmluvou.
Diskusia:
MUDr. Hlaváč – navrhol objasniť využiteľnosť pozemku, napr. ÚHA, materiál predložiť do nasledujúcej
komisie.
prítomných:11

Hlasovanie za návrh MUDr. Hlaváča:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odkladá spôsob prevodu nehnuteľnosti na návrh MUDr. Hlaváča do nasledujúcej komisie.
Uznesenie č. 27 bolo schválené.
B 1.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ - pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa zámennou
zmluvou
Volebné obvody č. 6 a 4
Žiadateľ:
Lukrécia Skalinová
Pozemok:
parc. č. C KN 54/1 – ostatné plochy o výmere 613 m²
parc.č. C KN 71/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m²
parc.č. C KN 72/3 – záhrady o výmere 68 m²
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Kat. územie:
Účel:

za
Pozemky:

Kat. územie:
Účel:

parc.č. C KN 1304/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 118 m²
spolu o výmere 817 m²
z vlastníctva Lukrécii Skalinovej
do vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej armády 26,
Banská Bystrica, IČO : 00313271
Radvaň ( križovatka ulíc Nové Kalište a Trieda Hradca Králové )
Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, ktoré sa v zmysle platného ÚPN-A
Banská Bystrica nachádzajú vo funkčnej ploche dopravných stavieb – zbernej
komunikácie. V predmetnom území sa počíta s rekonštrukciou existujúcej
križovatky, ktorá dnes nevyhovuje požiadavkám STN 73 6110-Projektovanie
miestnych komunikácií.
parc. č. C KN 3681/31 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 380 m²
parc.č. C KN 3681/154 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 434 m²
spolu o výmere 814 m²
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica
do vlastníctva Lukrécii Skalinovej
Radvaň ( Bronzová ulica – Pršianska terasa )
Pozemky sú definované ako stavebná parcela v územnej lokalite B6. Výstavba RD
je možná s potrebou rešpektovať stanovenú záväznú reguláciu.

Cena:
Z dôvodu, že Ing. Lukrécia Skalinová písomne navrhla, že v prípade schválenia zámeny
pozemkov daruje Mestu Banská Bystrica pozemok parc.čís. C KN 1304/2 , navrhuje sa
zámena pozemkov bez cenového započítania výmery pozemku parc.č. C KN 1304/2.
Cena pozemkov vo vlastníctve Ing. Lukrécii Skalinovej je :
- podľa Cenovej mapy Mesta Banská Bystrica 48,80 eur za m²
- podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 60,- eur za m²
- aritmetický priemer cien je 54,40 eur za m², pri výmere 699 m² je cena 38 025,60 eur
Cena pozemkov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica je :
- podľa Cenovej mapy Mesta Banská Bystrica 9,29 eur za m²
- podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 55,- eur za m²
- aritmetický priemer cien je 32,14 eur za m², vo výmere 814 m² je cena 26 161,96 eur
Cenový rozdiel pozemkov je 11 863,64 eur v prospech Ing. Lukrécii Skalinovej.
Zámena sa navrhuje bez finančného vyrovnania.
Diskusia:
MUDr. Hlaváč – navrhol objasniť využiteľnosť pozemku, napr. ÚHA, materiál predložiť do nasledujúcej
komisie.
Hlasovanie za návrh MUDr. Hlaváča:
prítomných:11
za: 11
proti:0
zdržal sa:0
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odkladá prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa zámennou zmluvou na návrh
MUDr. Hlaváča do nasledujúcej komisie.
Uznesenie č. 28 bolo schválené.
C 1 / OVS NA NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
Mesto Banská Bystrica zverejnilo zámer prenajať nehnuteľný majetok – časť objektu MŠ
Magurská 14, súp. č. 6408, časť pozemku C KN 2495/204 a časť pozemku E KN 475/1 v Banskej
Bystrici na základe uznesenia MsZ č. 83/2011 zo dňa 24.05.2011 obchodnou verejnou súťažou
( ďalej len OVS ).
Predmet Obchodnej verejne súťaže ( OVS )
Volebný obvod č. 7
Nehnuteľnosť : - časť nebytových priestorov ( pavilón „D“ ) MŠ Magurská 14, Banská Bystrica,
s. č. 6408, situovaného na časti parcely č. C KN 2495/134, zapísané na LV
1000 o celkovej výmere 451,45 m²
- časť pozemku parc. č. C KN 2495/204, zapísané na LV 1000 o výmere 2 079 m²
- časť pozemku parc. č. E KN 475/1, zapísané na LV 1000 o výmere 153 m²
Kat. územie: Sásová
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Účel:

dodržanie súčasného účelu využitia nebytových priestorov, vytvorenie výchovnovzdelávacieho centra najmä pre nadané deti bez segregácie marginalizovaných
skupín, vybudovanie multifunkčnej odhlučnenej haly a parkoviska zo zdrojov
nájomcu.
Doba nájmu: 30 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy
Cena:
minimálna cena - 8,30 €/m²/rok bez poskytnutých služieb za nebytové priestory
- 0,05 €/m²/rok za pozemky
OVS bola zverejnená na internetovej stránke a na úradnej tabuli mesta od 11.11.2011 až do
ukončenia lehoty na podávanie návrhov tj. do 02.12.2011 a v regionálnej tlači Pardon dňa
12.11.2011
Podmienky účasti a prenájmu boli schválené uznesením MsZ z 24.05.2011 číslo 84/2011 MsZ .
Ponuky v stanovenej lehote predložili:
1. Žiadateľ: Občianske združenie LAVUTA, Kráľovohoľská 6, Banská Bystrica
Účel:
Dodržanie súčastného účelu využitia nebytových priestorov, vytvorenie
výchovno-vzdelávacieho centra najmä pre nadané deti bez segregácie marginalizovaných skupín,
vybudovanie multifunkčnej odhlučnenej haly a parkoviska zo zdrojov žiadateľa.
Navrhovaná cena: - 8,30 €/m²/rok za nebytové priestory bez poskytnutých služieb
- 0,05 €/m²/rok za pozemky
Záväzok navrhovateľa : Na vlastné náklady zabezpečí vybudovanie osobitných meračov na
všetky poskytované služby ( elektrika, voda, plyn, teplo a TÚV ) tak, aby prenajaté nebytové
priestory mohli slúžiť nezávisle od Materskej školy. Zabezpečí vzťah k pozemku a vybuduje
prístupovú komunikáciu k predmetu nájmu a to pred zahájením samotnej rekonštrukcie areálu.
Rekonštrukciu a modernizáciu areálu podľa predloženej technickej správy „Stavebné úpravy a
prístavba súkromnej umeleckej školy v areáli ZŠ Magurská, Banská Bystrica“uskutoční na vlastné
náklady s minimálnou investíciou 1.000.000,00 € s termínom ukončenia stavebných prác do konca
roka 2014.
Podmienky účasti na OVS zo strany OZ LAVUTA boli splnené.
Na základe rozhodnutia členov komisie zloženej z poslancov MsZ a zamestnancov odborných útvarov
MsÚ vymenovaných primátorom mesta dňa 11.11.2011 na vyhodnotenie súťažných návrhov OVS ,
odporúčame schváliť ponuku žiadateľa :
Občianske združenie LAVUTA, Kráľovohoľská 6, 974 11 Banská Bystrica v cene 8,30 € za m² ročne
bez poskytnutých služieb za nebytové priestory a 0,05 € za m² ročne za pozemky a to na dobu
určitú – 30 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy.
prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča OVS na nájom nebytových priestorov schváliť na MsZ dňa 14.02.2012.
Uznesenie č. 29 bolo schválené.
C 2 / NÁJOM– pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Júlia Buková
Pozemok:
parc. č. C KN 1361/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 90 m²,
Kat. územie:
Banská Bystrica ( Štefánikovo nábrežie)
Účel:
Časť pozemku o výmere 73 m² je využívaná ako záhrada a na časti pozemku o
výmere 17 m2 je situovaný objekt bez súpisného čísla slúžiaci ako sklad.
Cena:
Cena podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska – CMN.sk je záhrada - 0,30
eur/m² – nájom 21,90 €, pod objektom - 3,04 eur/m² – nájom 51,68 eur, ročné
nájomné 73,58 eur. Cena Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta BB je
záhrada - 0,30 eur/m² – nájom 21,90 eur, pod objektom - 4,52 eur/m² – nájom
76,84 eur, ročné nájomné 98,74 eur. Aritmetický priemer cien je 86,16 eur / ročne
Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú
Navrhovaná cena nájmu:
86,16 eur ročne
Diskusia:
Ing. Šabo – navrhol materiál vrátiť späť do komisie MsZ pre ÚR.
prítomných:11

Hlasovanie za návrh Ing. Šaba:
za: 10
proti:0
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zdržal sa:1

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
nájom pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa odporúča na návrh Ing. Šaba materiál
vrátiť do komisie MsZ pre ÚR.
Uznesenie č. 30 bolo schválené.
C 3 / NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ

Volebný obvod č. 1
Mediačno – konzultačné centrum SOVA zastúpeným: Mgr. Martinom Dubníčekom –
riaditeľom so sídlom : Veľkolucká 9, 962 31 Veľká Lúka IČO: 45298505 DIČ:
1081768710
Stavba:
nebytové priestory - kancelárske priestory- prízemie č. dverí: 54, o celkovej podlahovej
ploche 18,3 m² v objekte Mestského úradu v Banskej Bystrici Československej armády
č. 26
Kat. územie:
Banská Bystrica
Účel:
poskytovanie služieb mediátora
Cena :
Cena podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska – CMN.sk je 35,- eur / m²/ rok.
Cena Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta BB je 38,- eur / m²/ rok.
Aritmetický priemer cien je 36,50 eur / m²/ rok
Doba nájmu: na dobu neurčitú od 1.3.2012
Navrhovaná cena : 36,50 eur /m²/rok bez služieb
Žiadateľ:

prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča nájom nehnuteľnosti za cenu 36,50 eur /m²/rok bez služieb schváliť na MsZ dňa
14.02.2012.
Uznesenie č. 31 bolo schválené.
D 1 / NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov
Volebný obvod č. 2
Predajca:
Slovenská republika, správca Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta
Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 1, B. Bystrica, IČO 00165549
Pozemok:
parc. č. C KN 2590/74 – zastav. plochy a nádvoria o výmere 84 m2
Kat. územie:
Banská Bystrica (Tajovského ulica)
Účel:
nadobudnutie nehnuteľnosti formou kúpy do výlučného vlastníctva Mesta Banská
Bystrica, z dôvodu dodatočného majetkovoprávneho vysporiadanie pozemkov
pod
stavbou „Chodník do Podlavíc časť UMB - Jedľová ulica Banská Bystrica“
Cena:
Cena pozemku podľa znaleckého posudku č. 100/2011 zo dňa 16.12.2011 znalca Ing.
Kolomana Kovalíka, je vo výške 31,87 eur za 1m², čo pri celkovej výmere 84 m²
predstavuje sumu 2 677,08 eur, zaokrúhlene 2 680,- eur
Navrhovaná cena: 2 680,- eur
Diskusia:
Ing. Novanský – navrhol materiál preložiť na rokovanie komisie dňa 05.06.2012.
prítomných:11

Hlasovanie za návrh Ing. Novanského:
za: 9
proti:0

zdržal sa:2

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča nadobudnutie pozemkov preložiť na rokovanie komisie dňa 05.06.2012.
Uznesenie č. 32 bolo schválené.
D 2 / NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽNOSTÍ– pozemkov
Volebný obvod č. 1
Predávajúci: Slovenská republika, správca Slovenská správa ciest, Miletičova 19,
826 19 Bratislava,
IČO 003328
Pozemok:
parc. č. C KN 3387/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 88 m2
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parc. č. C KN 3387/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 182 m2
Kat. územie:
Banská Bystrica (ul. Na troskách)
Účel:
nadobudnutie nehnuteľnosti formou kúpy do výlučného vlastníctva Mesta Banská
Bystrica, IČO 00313271, vzhľadom na to, že sa jedná o verejné priestranstvo –
pozemky tvoria existujúce spevnené plochy pri malom kruhovom objazde pred
EUROPA SC
Stanoviská:
ÚHA z územného hľadiska nadobudnutie pozemkov odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 10.01. 2012 nadobudnutie pod bodom č. 3.16)
neodporučila.Útvar hlavného dopravného inžiniera, odd. údržby miestnych
komunikácií v stanovisku zo dňa 04.11.2011 uvádza, že na pozemkoch, ktoré
sú predmetom nadobudnutia správca miestnych komunikácií neeviduje
stavby - miestne komunikácie vo vlastníctve a správe Mesta Banská Bystrica
Cena:
Cena pozemkov podľa znaleckého posudku č. 36/2011 zo dňa 30.05.2011 znalca Ing.
Jozefa Eliasa, Internátna 63, Banská Bystrica, je vo výške 83,75 eur za 1m², čo pri
celkovej výmere 270 m² predstavuje sumu 22 612,50 eur, zaokrúhlene 22 600,- eur.
Správca majetku štátu ponúka v súlade s § 8 ods. 8 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe
majetku štátu majetok štátu za primeranú cenu zníženú o 50 %, čo predstavuje sumu
11300,- eur.
Navrhovaná cena: 11 300,- eur
Diskusia:
Ing. Novanský – navrhol materiál preložiť na ďalšie rokovanie komisie.
prítomných:11

Hlasovanie za návrh Ing. Novanského:
za: 9
proti:0

zdržal sa:2

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča na návrh Ing. Novanského nadobudnutie pozemkov preložiť na ďalšie rokovanie
komisie.
Uznesenie č. 33 bolo schválené.
D 3 / NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽNOSTI – pozemku formou kúpy
Volebný obvod č.4
Predávajúci:
Ľuboš Beňo
Ing. Oľga Faksová
Pozemky:
parc. č. C KN 306/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 199 m2, každý v 1/2
Kat. územie:
Kremnička ( Borievková ulica )
Účel:
majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou jestvujúcej komunikácie
Stanoviská orgánov mesta a komisií MsZ :
ÚHA mesta Banská Bystrica a MsÚ, Oddelenie dopravných stavieb z územného
hľadiska nadobudnutie pozemku odporučili. Komisia MsZ pre územný rozvoj zo
dňa 10.01.2012 nadobudnutie pozemku odporučila.
Navrhovaná cena :
1,- euro
prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča nadobudnutie pozemku formou kúpy za cenu 1,- euro schváliť na MsZ dňa
14.02.2012.
Uznesenie č. 34 bolo schválené.
K bodu 2/
Plán zasadnutí Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť na I. polrok 2012
prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0
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zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
schvaľuje Plán zasadnutí Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta
a podnikateľskú činnosť na I. polrok 2012
Uznesenie č. 35 bolo schválené.
K bodu 3/
Informatívna správa o vykonanej zmene rozpočtu č. 5 za rok 2011
Piata zmena rozpočtu Mesta Banská Bystrica pozostávala z rozpočtového opatrenia „Presun
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu“ v celkovej sume 291 444 eur.
prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:1

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Informatívnu správu o vykonanej zmene rozpočtu č. 5 za rok 2011 schváliť na MsZ
dňa 14.02.2012.
Uznesenie č. 36 bolo schválené.
K bodu 4/
Návrh na zmenu rozpočtu č. 1
Návrh pozostáva z potreby operatívneho riešenia zmien a racionalizácie aktuálneho vývoja
rozpočtu. Má 2 časti, v prvej časti je úprava rozpočtu z dôvodu úhrady niektorých výdavkov roku
2011 a v druhej časti na základe podnetov riešime požiadavky útvarov.
Diskusia:
Ing. Novanský – keďže štát ukladá udržiavať CO kryty, nie je možné od štátu žiadať finančné prostriedky?
Ing. Farkašová – od štátu dostávame len účelovo viazané prostriedky na mzdové náklady skladníkov.
Ing. Mgr. Katreniak – žiadal vysvetliť presun v rámci podprogramu 2.1 vo výške 100 tis. EUR.
Ing. Slaný – ide len o zmenu techniky čerpania prostriedkov, nebudú sa čerpať formou rozpočtu mesta,
budú použité ako dotácie na stanovený účel – tovary a služby, po použití budú účtované ako dotácie –
technická príprava na schvaľovanie dotácií.
Ing. Kašper – volebné obvody – čo sa ide riešiť zmenou rozpočtu?
Ing. Farkašová – je to súčasťou prvej časti zmeny rozpočtu – výdavky roku 2011, ktoré sú hradené z
rozpočtu roku 2012.
Bc. Gajdošík – 52 tis. eur „vybojovaných“ na MsZ plánuje Mesto zobrať z volebných obvodov.
Žiadal naplnenie politických požiadaviek – hľadať cesty na dofinancovanie.
Ing. Škantár - minulý rok ste nám stiahli z budgetu roku 2010, to čo malo byť vyčerpané – prebytok, nám
prepadol.
Ing. Slaný – 52 tis. eur na tento rok chýba, budú sa musieť systémovo upraviť. Všetky zmeny sa týkajú
toho, že na konci roka bol nedostatok finančných prostriedkov na úhradu všetkých záväzkov. Čerpanie
prostriedkov VO je nešťastné v tom, že sa všetko kumuluje na koniec roka.
Ing. Novanský – z hlasovania bodu 8 vieme, že v podprograme 7.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych
komunikácií sa nebude realizovať nákup pozemkov, chodníky Podlavice za sumu 3 000 eur a výkup
pozemkov Ponuka od SSC v sume 11 300 eur (spolu čiastka 14 300 eur). Navrhol, aby táto suma bola
presunutá na činnosť volebných obvodov. Materiál do MsZ sa môže upraviť o túto sumu (čiastku 52 tis.
eur ponížiť o 14 300 eur). Za návrh dal hlasovať.
prítomných:11

Hlasovanie za návrh Ing. Novanského:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
na návrh Ing. Novanského odporúča, aby sa ušetrené prostriedky z podprogramu 7.1 presunuli
do zníženia sumy krátenia príspevkov na volebné obvody.
Uznesenie č. 37 bolo schválené.
prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0
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zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Návrh na zmenu rozpočtu č. 1 schváliť so zapracovaním návrhu – zmeny Ing.
Novanského na MsZ dňa 14.02.2012.
Uznesenie č. 38 bolo schválené.
K bodu 5/
Výška neuhradenej dane zo stavieb na podnikanie a priemysel, spracovanie návrhu ich účinného
vymáhania
Materiál sa predkladá v súlade s Uznesením č. 253/2011 – MsZ zo dňa 13.12.2011. Výška neuhradenej
dane z nehnuteľnosti právnických osôb k 31.12.2011 je 1 404 842,99 eur, z toho v exekučnom konaní
145 735,23 eur, v konkurznom konaní 642 089,48 eur, v reštrukturalizácii 18 497,83 eur.
prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Výšku neuhradenej dane zo stavieb na podnikanie a priemysel, spracovanie návrhu
ich účinného vymáhania schváliť na MsZ dňa 14.02.2012.
Uznesenie č. 39 bolo schválené.
K bodu 6/
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach v mesta Banská Bystrica
Návrh je predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva v zmysle Rámcového plánu predkladania
materiálov na rokovanie MsZ na I. polrok 2012. Novelizácia VZN č. 181/2007 o podmienkach predaja ...
vyplynula z potreby zaktualizovania v súčasnosti platného VZN. Zosúladiť v platnom VZN je potrebné
ukončenie prevádzky trhoviska na Nám. Ľ. Štúra – OD City Shop a novovytvorené trhoviská pred OC
Kaufland na ul. 29. augusta 63 a trhovisko pred reštauráciou Mamut na ul. Rudohorská 16. Do trhového
poriadku sa zaraďuje aj Grilliádu - spĺňa atribúty príležitostných trhov. Tým sa rozšírila zóna – všetky
sídliska, lebo miesto konania ešte nie je určené. V apríli pôjdu ďalšie VZN-ká – riešenie trhových
poriadkov trhovísk.
prítomných:11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mesta Banská Bystrica schváliť na
MsZ dňa 14.02.2012.
Uznesenie č. 40 bolo schválené.
K bodu 7/
Dodatok č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
Žiadosť o odklad materiálu, ktorý mal byť prerokovaný na zasadnutí MsZ dňa 14.02.2012.
V zmysle rokovania tejto komisie zo dňa 18.10.2011 má na obdobie 3-4 mesiacov od účinnosti Zásad
mesto pracovať v troch alternatívach určovania cien, a to:
1.alternatíva: ceny, ktoré sa predkladajú čerpať z komerčného nástroja Cenová mapa nehnuteľností od
firmy DATALAN,
2.alternatíva: podľa tabuľky, Obchodný odbor by v časových intervaloch stanovoval ceny nebytových
priestorov v danej zóne a v danej kategórií,
3. alternatíva: starý model (cenová mapa mesta Banská Bystrica).
Konečná cena sa vypočíta ako priemer týchto alternatív. Keďže po uplynutí tohto obdobia sa ceny budú
určovať iba podľa firmy DATALAN, budú v Zásadách prebytočné tabuľky, ktoré určujú ceny v
jednotlivých zónach. Na základe uvedeného bol navrhnutý odklad uvedeného materiálu na zasadnutie
mestského zastupiteľstva v apríli 2012.
Hlasovanie za predložený návrh:
19/20

prítomných:11

za: 11

proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča predložiť žiadosť o odklad na MsZ dňa 14.02.2012.
Uznesenie č. 41 bolo schválené.
K bodu 9/
Rôzne
K bodu 10/
Záver

Banská Bystrica, 24.01.2012
Zapísala: Janka Demská

Ing. Tomáš Novanský, v. r.
predseda komisie
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