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

Zápisnica č. 05/2012
Dátum a miesto konania:

03. septembra 2012, zasadačka číslo dverí 290 na II. poschodí
Mestského úradu v Banskej Bystrici

Zasadnutie komisie viedol:

Ing. Tomáš Novanský - predseda komisie

Účasť členov na začiatku zasadnutia: prítomní - 9
neprítomní - 4
ospravedlnení - 4
Program rokovania:
1. Otvorenie – predseda komisie
2. Plán zasadnutí Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a
podnikateľskú činnosť na II. polrok 2012
3. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2012
4. Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2011
5. Návrh na zmenu rozpočtu č. 5
6. Reštrukturalizácia úverov Mesta Banská Bystrica
7. Informatívna správa likvidačno škodovej komisie o riešení a odpísaní pohľadávok
v roku 2011
8. 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 návrh PhDr. Vaňa dal
hlasovať za zmenu programu – začať bodom č. 6: Reštrukturalizácia úverov Mesta Banská Bystrica. Za
predložený návrh dal hlasovať.
prítomných:8

Hlasovanie za schválenie programu:
za:8
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť schvaľuje
program rokovania v uvedenom poradí.
Uznesenie č. 138 bolo schválené.
K bodu 6/
Reštrukturalizácia úverov Mesta Banská Bystrica
Z dôvodu nevýhodných úverových podmienok v Prima banke Slovensko a. s. je potrebné, aby Mesto
pristúpilo k refinancovaniu existujúcich úverov. Zmluvy uzavreté s touto bankou začali v roku 2011
vykazovať nevýhodnosť pre Mesto. Banka sama môže manipulovať s cenami za poskytnuté úvery, dvíhať
maržu aj pri prechodnom vykazovaní negatívneho hospodárenia dcérskych spoločností Mesta. Pri
rokovaniach banka neprejavila vôľu meniť kritéria zmluvy. Ďalšou nevýhodou je, že bez súhlasu Prima
banky Mesto nemôže požiadať o úver u žiadnej inej banky a taktiež, že sa zmenilo vlastníctvo banky.
Mesto vytipovalo a oslovilo 4 bankové domy – ČSOB, VÚB, Slovenskú sporiteľňu a Volksbanku. Z
dlhodobého hľadiska prišla pre Mesto ponuka z ČSOB jednoznačnej najvýhodnejšia.
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Diskusia:
Ing. Škantár - je zahrnutý v úvere aj poplatok za splatenie predošlého úveru?
Ing. Slaný - áno, je. Pracujeme so sumou, ktorá zahrňuje aj sankčné úroky.
PhDr. Vaňo - pri pokračujúcom vzťahu s Prima bankou sú 3 základné riziká, ktoré sa voči Mestu uplatnili:
1. prehodnotenie ratingu dcérskych spoločností Mesta (MBB) – zhoršenie podmienok pre Mesto
2. pôvodná úverová zmluva – absolútne nevýhodné svojvoľné prehodnotenie ratingu, prehodnotenie
úverovej sadzby
3. súhlas s ľubovoľným postúpením pohľadávky z úveru akejkoľvek tretej osobe bez bankovej
licencie.
Pri hľadaní novej banky je hľadanie takej banky, ktorá má potenciál na platobný styk a vedenie cash
manažmentu, čo ČSOB spĺňa. Dôležité je poskytuje nulového poplatku za predčasné splatenie úveru.
Ing. Slaný - zmena by mala byť k 31.10.2012 a k 30.11.2012 (pozastavenie splátky istiny) - predčasné
splatenie úveru a úver začne Mesto ČSOB splácať od roku 2013. Úver je zafixovaný na prvé 3 roky a je
poskytnutý bez zábezpeky.
prítomných:8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Reštrukturalizáciu úverov Mesta Banská Bystrica za uvedených podmienok schváliť
na MsZ dňa 18.09.2012 .
Uznesenie č. 139 bolo schválené.
K bodu 2/
Plán zasadnutí Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť na II. polrok 2012
prítomných:8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

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 II. polrok 2012
Uznesenie č. 140 bolo schválené.
K bodu 3/
Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2012
V bežnom rozpočte bol vykázaný prebytok, najmä preto, že o začiatku roka sa robili opatrenia, nakoľko
bola zlá cashová situácia – niektoré výdavky sa priškrtili, niektoré sa presunuli do 2. polroka. Schodok v
kapitálových príjmoch je spôsobený minimálnym plnením kapitálových príjmov.
prítomných:8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2012
schváliť na MsZ dňa 18.09.2012.
Uznesenie č. 141 bolo schválené.
K bodu 4/
Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2011
Materiál obsahuje prehľad o orgánoch Mesta, o organizačnej štruktúre MsÚ a organizačných zmenách
vykonaných v priebehu roka 2011. Podáva prehľad o majetku a záväzkoch, nákladoch a výnosoch a o
celkovom hospodárení Mesta. Obsahuje prehľad majetku a záväzkov, nákladov a výnosov Mesta ako
konsolidovaného celku.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0
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zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Výročnú správu Mesta Banská Bystrica za rok 2011 schváliť na MsZ dňa 18.09.2012
.
Uznesenie č. 142 bolo schválené.
K bodu 5/
Návrh na zmenu rozpočtu č. 5
V návrhu k najväčším presunom dochádza u:
- presun sumy 20 tis. € z programu 16 Administratíva – ušetrenie mzdových prostriedkov do
podporogramu 13.4 Verejné parkoviská a ihriská,
- v rámci programu 8 Doprava dochádza k prerozdeleniu rozpočtovaných prostriedkov v čiastke 190 tis. €.
Navýšenie rozpočtu pre SAD Zvolen je v nadväznosti na zmluvu 490/2005/RDKS – preukázaná strata za
obdobie II. štvrťroka 2012 presiahla viac ako 10 %. Presun prostriedkov je z položiek na citybusy a
trolejbusy, nakoľko v zmysle dodatkov bude strata Dopravnému podniku Mesta za rok 2011 uhradená v
roku 2013.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Návrh na zmenu rozpočtu č. 4 schváliť na MsZ dňa 18.09.2012 .
Uznesenie č. 143 bolo schválené.
K bodu 7/
Informatívna správa likvidačno škodovej komisie o riešení a odpísaní pohľadávok v roku 2011
V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica je predkladaná
Informatívna správa o odpísaných pohľadávkach prostredníctvom likvidačno-škodovej komisie v roku
2011. Celková suma odpísaných pohľadávok v roku 2011 riešených LŠK bola vo výške 383,51 €.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Informatívnu správu likvidačno-škodovej komisie o riešení a odpísaní pohľadávok
v roku 2011 schváliť na MsZ dňa 18.09.2012 .
Uznesenie č. 144 bolo schválené.

K bodu 8/
Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
A 1.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Anna Repková
Parcely:
parc. č. C KN 1900/30 – trvalé trávne porasty o výmere 89 m²
parc. č. C KN 1900/42 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Účel:
záhrada
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska odpredaj odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 18.06.2012 odpredaj 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.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
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 nehnuteľnosti schváliť na MsZ dňa 18.09.2012 .
Uznesenie č. 145 bolo schválené.
A 1.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ– pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Anna Repková
Parcely:
parc. č. C KN 1900/30 – trvalé trávne porasty o výmere 89 m²
parc. č. C KN 1900/42 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Účel:
záhrada
Cena :
Cena pozemkov je podľa Cenovej CMN.sk 55,20 eur za m².
Navrhovaná cena:
4 864,- eur (43,82 eur za m²)
prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa schváliť na MsZ dňa
18.09.2012.
Uznesenie č. 146 bolo schválené.
A 2.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 2
Žiadatelia:
František Zlevský a Jolana Zlevská
Parcely:
parc. č. C KN 1956/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 350 m²
parc.č. C KN 1956/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 m²
parc.č. C KN 1956/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Účel:
pozemok pod stavbou rodinného domu a priľahlá plocha
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska odpredaj odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 01.03.2012 odpredaj 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. b) ako prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou .
prítomných:8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
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 18.09.2012 .
Uznesenie č. 147 bolo schválené.
A 2.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov, ako prevod pozemku zastavaného stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou
Volebný obvod č. 2
Žiadatelia:
František Zlevský a Jolana Zlevská
Parcely:
parc. č. C KN 1956/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 350 m²
parc.č. C KN 1956/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 m²
parc.č. C KN 1956/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Účel:
pozemok pod stavbou rodinného domu a priľahlá plocha
Cena:
Cena pozemku je podľa CMN.sk 35,- eur za m².
Navrhovaná cena:
15 785,- eur (35,- eur za m²)
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
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, ako prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou schváliť na MsZ dňa 18.09.2012 .
Uznesenie č. 148 bolo schválené.
A 3.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI
Volebný obvod č. 7
Žiadateľ:
Peter Guzma
Parcela:
parc. č. C KN 2495/235 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 69 m²
Kat. územie:
Sásová
Účel:
Pozemok bude využitý na dobudovanie parkovacích miest pre polyfunkčný
objekt VEŽA.
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska odpredaj odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 26.04.2012 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. e) ako prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
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 18.09.2012 .
Uznesenie č. 149 bolo schválené.
A 3.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 7
Žiadateľ:
Peter Guzma
Parcela:
parc. č. C KN 2495/235 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 69 m²
Kat. územie:
Sásová
Účel:
Pozemok bude využitý na dobudovanie parkovacích miest pre polyfunkčný
objekt VEŽA.
Cena:
Cena pozemku je podľa CMN.sk 61,50 eur za m².
Navrhovaná cena:
4 243,50 eur (61,50 eur za m²)
prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
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 schváliť na MsZ dňa
18.09.2012 .
Uznesenie č. 150 bolo schválené.
A 4.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
Anna Grešková
Parcela:
parc. č. C KN 523/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 180 m²
Kat. územie:
Kremnička
Účel:
Pozemok bude využitý na zriadenie prístupu k pozemku, na ktorom žiadateľka
plánuje výstavbu rodinného domu.
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska odpredaj odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 18.06.2012 odpredaj 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.
prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
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 nehnuteľnosti schváliť na MsZ dňa 18.09.2012 .
Uznesenie č. 151 bolo schválené.
A 4.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI– pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
Anna Grešková
Parcela:
parc. č. C KN 523/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 180 m²
Kat. územie:
Kremnička
Účel:
Pozemok bude využitý na zriadenie prístupu k pozemku, na ktorom žiadateľka
plánuje výstavbu rodinného domu.
Cena :
Cena pozemku je podľa CMN.sk 57,- eur za m².
Navrhovaná cena:
10 260,- eur ( 57,- eur za m²)
prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
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 schváliť na MsZ dňa
18.09.2012 .
Uznesenie č. 152 bolo schválené.
A 5.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – POZEMKOV
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Excel, spol. s r. o., Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica, v zast.
Ing. Ján Krchňavý, konateľ spoločnosti, IČO 31 569 234
Parcela:
parc. č. C KN 1126/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 438 m²
parc. č. C KN 1126/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m²
parc. č. C KN 1127/28 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 248 m²
Kat. územie: Banská Bystrica
Účel:
majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod existujúcou budovou - kotoľňa s.č.
6204, sit. na pozemku parc. č. C KN 1126/1 a priľahlé pozemky k nej – scelenie
pozemkov
Stanoviská orgánov mesta a komisií MsÚ:
Stavebný odbor-stavebný úrad MsÚ z územného hľadiska odpredaj pozemkov
odporučil.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 21.05.2012 odpredaj pozemkov 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. b) ako prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa, vrátane priľahlých plôch, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria
neoddeliteľný celok so stavbou.
prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča spôsob prevodu pozemkov schváliť na MsZ dňa 18.09.2012 .
Uznesenie č. 153 bolo schválené.
A 5.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ– ako prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa, vrátane priľahlých plôch, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria
neoddeliteľný celok so stavbou
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Excel, spol. s r. o., Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica, v zast.
Ing. Ján Krchňavý, konateľ spoločnosti, IČO 31 569 234
Parcela:
parc. č. C KN 1126/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 438 m²
parc. č. C KN 1126/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m²
parc. č. C KN 1127/28 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 248 m²
Kat. územie: Banská Bystrica
Účel:
majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod existujúcou budovou - kotoľňa s.č.
6204, sit. na pozemku parc. č. C KN 1126/1 a priľahlé pozemky k nej – scelenie
pozemkov
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Cena:
Cena pozemku je podľa CMN.Sk 48,- eur za 1m².
Navrhovaná cena:
33 312,- eur (48,- eur za m²)
prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča prevod nehnuteľnosti ako prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa, vrátane priľahlých plôch, ktoré svojím umiestnením
a využitím tvoria
neoddeliteľný celok so stavbou schváliť na MsZ dňa 18.09.2012 .
Uznesenie č. 154 bolo schválené.
A 6.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – POZEMKOV formou zámennej zmluvy
Volebný obvod č. 3
Žiadatelia:
Ján Danko
Parcela:
parc. č. C KN 2970/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 915 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej armády 26, IČO 00313271
Účel:
rozšírenie areálu – pozemkov žiadateľa
za
Parcely:
parc. č. C KN 2968/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 244 m²
parc. č. C KN 2969/5 – orná pôda o výmere 192 m²
parc. č. C KN 2971/27 – orná pôda o výmere 63 m²
Výmera:
499 m²
Kat. územie: Banská Bystrica
z vlastníctva Jána Danka, Banská Bystrica
Účel:
Výstavba:SO 115-01 I. etapa-CESTNÝ OBJEKT MK MAJER-km 0,610 po 0,709
Stanoviská : Stavebný odbor MsÚ Banská Bystrica z územného hľadiska zámenu pozemkov odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 18.06.2012 zámenu pozemkov odporučila.
Navrhovaný spôsob prevodu:
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, formou
zámennej zmluvy.
prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča spôsob prevodu pozemkov formou zámennej zmluvy schváliť na MsZ dňa 18.09.2012.
Uznesenie č. 155 bolo schválené.
A 6.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ - pozemkov zastavaných stavbami formou zámennej
zmluvy
Volebný obvod č. 3
Žiadatelia:
Ján Danko, trvale bytom Banská Bystrica
Parcela:
parc. č. C KN 2970/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 915 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej armády 26,
IČO 00313271
Účel:
rozšírenie areálu – pozemkov žiadateľa
za
Parcely:
parc. č. C KN 2968/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 244 m²
parc. č. C KN 2969/5 – orná pôda o výmere 192 m²
parc. č. C KN 2971/27 – orná pôda o výmere 63 m²
Kat. územie: Banská Bystrica
z vlastníctva Jána Danka, nar. 27.05.1955,V.F. Bystrého 5, Banská Bystrica
Účel:
Výstavba: SO 115-01 I.etapa - CESTNÝ OBJEKT MK MAJER-km 0,610 po 0,709
Cena:
Cena pozemku je podľa CMN.sk 31,50 eur za 1m².
Navrhovaná cena:
finančné vyrovnanie v prospech Mesta Banská vo výške 13 104,- eur
prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
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 zastavaných stavbami formou zámennej zmluvy schváliť na MsZ
dňa 18.09.2012 .
Uznesenie č. 156 bolo schválené.
A 7.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – POZEMKU
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
Ľubomír Hajduk a Jana Hajduková, a Ľuboš Hajduk
Parcela:
parc. č. C KN 3222 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 240 m²
Kat. územie:
Radvaň
Stanoviská orgánov mesta a komisií MsÚ:
Stavebný odbor MsÚ mesta Banská Bystrica z územného hľadiska odporučil len nájom
pozemku.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 21.05.2012 , uz. č. 68/2012, pod č. 2.d odpredaj
pozemku 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. b) ako prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
žiadateľov.
prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča spôsob prevodu pozemku schváliť na MsZ dňa 18.09.2012 .
Uznesenie č. 157 bolo schválené.
A 7.2/ PREVOD
NEHNUTEĽNOSTI
–
pozemku zastavaného stavbou v podielovom
spoluvlastníctve nadobúdateľov
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
Ľubomír Hajduk a Jana Hajduková, a Ľuboš Hajduk
Parcela:
parc. č. C KN 3222 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 240 m²
Kat. územie:
Radvaň
Účel:
majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod existujúcou budovou
- mini bistro Podháj s. č. 5794, sit. na pozemku parc. č. C KN 3222
Cena:
Cena pozemku je podľa CMN.Sk 71,- eur za 1m².
Navrhovaná cena:
17 040,- eur
Diskusia:
Ing. Kašper – navrhol prevod pozemku za cenu 40 eur za 1m².
prítomných: 9

Hlasovanie za návrh Ing. Kašpera:
za: 8
proti:0

zdržal sa:1

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča na návrh Ing. Kašpera prevod pozemku zastavaného stavbou v podielovom
spoluvlastníctve nadobúdateľov schváliť na MsZ dňa 18.09.2012 za cenu 40 eur za 1m².
Uznesenie č. 158 bolo schválené.
A 8.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – POZEMKU ako prípad hodný osobitného
zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Ivan Šálek
Parcela:
parc. č. C KN 1901/41 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Účel:
scelenie pozemkov - využitie pre dvor a záhradu pri rodinnom dome žiadateľa s.
č.1325
Stanoviská orgánov mesta a komisií MsÚ:
Stavebný odbor MsÚ Banská Bystrica z územného hľadiska odpredaj pozemku
odporučil.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 01.03.2012 uz. č. 44/2012, pod bodom 2.19
odpredaj pozemku odporučila.
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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:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča spôsob prevodu pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa schváliť na MsZ dňa
18.09.2012.
Uznesenie č. 159 bolo schválené.
A 8.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Ivan Šálek
Parcela:
parc. č. C KN 1901/41 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Účel:
scelenie pozemkov - využitie pre dvor a záhradu pri rodinnom dome žiadateľa
s.č.1325
Cena:
Cena pozemku je podľa CMN.Sk 55,20 eur za 1m².
Navrhovaná cena: 5 405,- eur
prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
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 schváliť na MsZ dňa
18.09.2012.
Uznesenie č. 160 bolo schválené.
A 9.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – POZEMKU
Volebný obvod č. 6
Žiadateľ:
Nadežda Výbošťoková
Parcela:
parc. č. C KN 262 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m²
Kat. územie:
Radvaň
Účel:
majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod existujúcou stavbou - garáž s. č. 833
Stanoviská orgánov mesta a komisií MsÚ:
Stavebný odbor MsÚ Banská Bystrica z územného hľadiska odpredaj pozemku
odporučil.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 26.04.2012 , uz. č. 58/2012, pod č. 2.i
odpredaj pozemku 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. b) ako prevod pozemku zastavaného stavbou – garáže vo
vlastníctve žiadateľky.
prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča spôsob prevodu pozemku schváliť na MsZ dňa 18.09.2012.
Uznesenie č. 161 bolo schválené.
A 9.2/ PREVOD
nadobúdateľky

NEHNUTEĽNOSTI

–

pozemku

zastavaného

stavbou

vo

vlastníctve

Volebný obvod č. 6
Žiadateľ:
Nadežda Výbošťoková
Parcela:
parc. č. C KN 262 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m²
Kat. územie:
Radvaň
Účel:
majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod existujúcou stavbou - garáž s. č. 833
Cena:
Cena pozemku je podľa platných Zásad 10,- eur za 1m².
Navrhovaná cena:
180,- eur
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prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľky schváliť na MsZ
dňa 18.09.2012.
Uznesenie č. 162 bolo schválené.
A 10.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
SR – Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Parcely:
parc. č. C KN 5401/22 – ostatné plochy o výmere 146 m2
parc. č. C KN 5401/26 – ostatné plochy o výmere 7 m2
Kat. územie:
Banská Bystrica
Účel:
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v súvislosti s rekonštrukciou mosta k
stavbe „I/66 Banská Bystrica – most ev. č. 66-069“
Stanoviská ÚHA mesta a komisií MsÚ:
ÚHA mesta Banská Bystrica z územného hľadiska odpredaj pozemkov odporučil.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 18.06.2012 , uz. č. 75/2012, pod č. 2.b odpredaj
pozemkov 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. b) ako prevod pozemkov zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa.
prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
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 18.09.2012.
Uznesenie č. 163 bolo schválené.
A 10.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
SR – Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Parcely:
parc. č. C KN 5401/22 – ostatná plocha o výmere 146 m2,
parc. č. C KN 5401/26 – ostatná plocha o výmere 7 m2
Kat. územie:
Banská Bystrica
Účel:
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v súvislosti s rekonštrukciou mosta k
stavbe „I/66 Banská Bystria – most ev. č. 66-069“
Cena:
Cena pozemku podľa ZP č. 08/2012 vyhotoveného Ing. Jurajom Padúchom,
Magurská 37, Banská Bystrica, predloženým žiadateľom je 14,14 eur za 1m². Cena
pozemku podľa CMN.Sk je 34,- eur za 1m².
Navrhovaná cena:
2 163,42 eur
prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča prevod pozemkov pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa schváliť na MsZ dňa
18.09.2012.
Uznesenie č. 164 bolo schválené.
A 11.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
Jozef Ganz, Mičinská cesta 47, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 3020434
Spevnené plochy :
Spevnené plochy situované na pozemku parc.č. KN 5339/67 v areáli na
Mičinskej 35, Banská Bystrica o výmere 525 m², vedenom na LV 4073
Parcela:
parc.č. KN 5339/67 o výmere 525 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Účel:
Odstavné plochy
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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.
prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
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 18.09.2012.
Uznesenie č. 165 bolo schválené.
A 11.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ

Volebný obvod č. 3
Jozef Ganz, Mičinská cesta 47, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 3020434
Spevnené plochy situované na pozemku parc.č. KN 5339/67 v areáli na
Mičinskej 35, Banská Bystrica o výmere 525 m², vedenom na LV 4073
Parcela:
parc.č. KN 5339/67 o výmere 525 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Účel:
Odstavné plochy
Cena : Cena bola stanovená na základe znaleckého posudku vypracovaného Ing. Júliusom Kračúnom
č.56/2012 zo dňa 21.08.2012 nasledovne : pozemok – 8.211,00 €
spevnená plocha – 2.539,12 €
Navrhovaná cena spolu :
11 000,- eur

Žiadateľ:
Spevnené plochy :

prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča prevod nehnuteľnosti schváliť na MsZ dňa 18.09.2012.
Uznesenie č. 166 bolo schválené.
A 12.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
ICEKO, s.r.o, Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 226 422
Nebytové priestory:
Garáž č.11, súp. č. 11816 situovaná na pozemku parc.č. 5339/30 o výmere 56,0
m², č.12, súp. č.11815 situovaná na pozemku parc.č. 5339/74 o výmere 52,0 m²,
č.13 súp. č. 11814 situovaná na parc.č. 5339/75 o výmere 53,0 m² č.14, súp. č.
11813 situovaná na par.č. 5339/76 o výmere 52,0 m², č.15, súp.č. 11812
situovaná na parc.č. 5339/77 o výmere 53,0 m² č.19, súp.č. 10122 situovaná na
parc.č. 5339/82 o výmere 53,0 m² č.20, súp.č. 10121 situovaná na parc.č.
5339/32 o výmere 58,0 m² nachádzajúce sa v priestoroch areálu Mičinská 35 v
Banskej Bystrici, vedené na LV č. 4073
Spevnené plochy :
Parkoviská pred garážami situované na pozemkoch parc.č. KN 5339/25 o výmere
299,0 m², parc.č. KN 5339/27 o výmere 117,0 m², vedené na LV 4073 a
parkovisko na časti pozemku ( 2/3 ) parc.č. KN 5339/23 o výmere 590,0 m²,
vedené na LV 5305( spolu 1.006,0 m² ).
Pozemky :
Pozemky parc.č. 5339/30 v podiele ½ o výmere 28,0 m² , parc.č. 5339/74
v podiele ½ o výmere 26,0 m², parc.č. 5339/75 v podiele ½ o výmere 26,5 m²,
parc. č. 5339/76 v podiele ½ o výmere 26,0 m², parc.č. 5339/77 v podiele ½ o
výmere 26,5 m², parc.č. 5339/82 v podiele ½ o výmere 26,5 m², parc.č. 5339/32
v podiele ½ o výmere 29,0 m², parc.č. 5339/28 o výmere 93,0 m², parc.č.
5339/27 o výmere 117,0 m², parc.č. 5339/25 o výmere 299,0 m², vedené na LV
4073 a parc.č. 5339/23 v podiele 2/3 o výmere 590,0 m², vedené na LV 5305
( spolu 1.287,5 m² ).
Kat. územie:
Banská Bystrica
Účel:
Garážovanie a parkovanie nákladných motorových vozidiel
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.
prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
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 nehnuteľnosti schváliť na MsZ dňa 18.09.2012.
Uznesenie č. 167 bolo schválené.
A 12.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ

Volebný obvod č. 3
ICEKO, s.r.o, Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 226 422
Garáž č.11, súp.č. 11816 situovaná na pozemku parc.č. 5339/30 o výmere 56,0
m², č.12,súp.č.11815 situovaná na pozemku parc.č. 5339/74 o výmere 52,0 m²,
č.13, súp.č. 11814 situovaná na parc.č. 5339/75 o výmere 53,0 m² č.14, súp.č.
11813 situovaná na par.č. 5339/76 o výmere 52,0 m², č.15, súp.č. 11812
situovaná na parc.č. 5339/77 o výmere 53,0 m² č.19, súp.č. 10122 situovaná na
parc.č. 5339/82 o výmere 53,0 m² č.20, súp. č. 10121 situovaná na parc.č.
5339/32 o výmere 58,0 m² nachádzajúce sa v priestoroch areálu Mičinská 35 v
Banskej Bystrici, vedené na LV č. 4073
Spevnené plochy :
Parkoviská pred garážami situované na pozemkoch parc.č. KN 5339/25 o výmere
299,0 m², parc.č. KN 5339/27 o výmere 117,0 m², vedené na LV 4073 a
parkovisko na časti pozemku ( 2/3 ) parc.č. KN 5339/23 o výmere 590,0 m²,
vedené na LV 5305 ( spolu 1.006 m² ).
Pozemky :
Pozemky parc.č. 5339/30 v podiele ½ o výmere 28,0 m² , parc.č. 5339/74 v podiele
½ o výmere 26,0 m², parc.č. 5339/75 v podiele ½ o výmere 26,5 m², parc.č.
5339/76 v podiele ½ o výmere 26,0 m², parc.č. 5339/77 v podiele ½ o výmere
26,5 m², parc. č. 5339/82 v podiele ½ o výmere 26,5 m², parc.č. 5339/32 v
podiele ½ o výmere 29,0 m², parc.č. 5339/28 o výmere 93,0 m², parc.č. 5339/27
o výmere 117,0 m², parc. č. 5339/25 o výmere 299,0 m², vedené na LV 4073 a
parc.č. 5339/23 v podiele 2/3 o výmere 590,0 m², vedené na LV 5305 ( spolu
1.287,5 m² ).
Kat. územie:
Banská Bystrica
Účel:
Garážovanie a parkovanie nákladných motorových vozidiel
Cena : Cena bola stanovená na základe vypracovaného znaleckého posudku Ing. Júliusom Kračúnom č.
56/2012 zo dňa 21.08.2012 vo výške 82.125,08 €
Navrhovaná cena : 82 500,- eur

Žiadateľ:
Nebytové priestory:

prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča prevod nehnuteľnosti schváliť na MsZ dňa 18.09.2012.
Uznesenie č. 168 bolo schválené.
A 13 / SCHVÁLENIE PODMIENOK OVS II na odpredaj nehnuteľnosti – Základná škola, Okružná 2,
Banská Bystrica
MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Československej armády 26, 975 39 Banská Bystrica
vyhlasuje opakovanú obchodnú verejnú súťaž
podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov
na uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľností – Základná škola, Okružná 2
Prevod nehnuteľností sa uskutočňuje opakovane 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..................zo dňa ….............
I.
Predmet obchodnej verejnej súťaže
1. Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti :
a) Základná škola s.č. 1849 - pavilón „A“ na parc. č. 1/6, pavilón „B“ na parc. č. 1/7,
telocvičňa s prístavbou na parc. č. 1/8, dielne na parc. č. 1/9, jedáleň na parc. č. 1/5
b) Spojovacie chodby – prístrešok na parc. č. 1/1
c) Oplotenie
d) Vonkajšie úpravy
e) Pozemky – parc. č. 1/1, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 a parc. č.2
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nachádzajúce sa ul. Okružná č. 2 v Banskej Bystrici, časť Fončorda, súp. č. 1849 situované na pozemkoch
parc. č. 1/1, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 a 2 katastrálne územie Radvaň, zapísané na LV č. 6931 ako základná
škola Okružná.
2. Opis nehnuteľností:
Jedná sa o areál základnej školy s príslušenstvom . Pozostáva z pavilónu „A“ ( zastavaná plocha
660,55 m² ) a „B“ ( zastavaná plocha 660,55 m² ), ktoré majú tri nadzemné podlažia. Na prvých NP oboch
pavilónov sa nachádza kabinet, predsieň, chodba, učebňa, WC, závetrie, klubovňa, šatne a schodisko. Na
druhom a treťom NP sa v oboch pavilónoch nachádzajú kabinety, učebne, WC, chodba a schodisko.
Telocvičňa má zastavaná plochu o výmere 426,58 m² a prístavba k telocvični, kde sa nachádzajú šatne,
sprchy, sklady, kabinet a kotolňa má zastavanú plochu o výmere 207,45 m². Dielne, chodba, učebne , WC,
šatne a kotolňa tvoria samostatný pavilón o výmere 381,86 m². Budova, kde sa nachádza jedáleň je
dvojpodlažná ( zastavaná plocha 370,41 m² ). Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza vstup, schodisko,
chodba, kotolňa, sociálne zariadenie, ordinácia lekára a sklady. Na druhom nadzemnom podlaží sa
nachádza jedáleň a kuchyňa s príslušenstvom.
Všetky budovy majú základy betónové pásy, tehlové murivo, preklady, stropy prefabrikované, plochú
strechu so živičnou krytinou ( telocvičňa a prístavba asfaltové pásy ). Klampiarske konštrukcie úplné,
vnútorné omietky vápenné hladké, vonkajšie omietky brizolitové. Schody s povrchom terazzo, dvere
hladké, okná plastové, podlahy učební parkety, ostatné dlažby sú keramické. Vykurovanie budov je
ústredné, napojené na vlastnú kotolňu, radiátory sú oceľové. Ohrev teplej vody je z elektr. bojlera.
Vnútorné hygienické zariadenia sú štandardné. Elektroinštalácia svetelná a motorická. Pavilón „A“ a „B“
majú rozvod telefónu.
Spojovacia chodba je v podstate prístrešok, ktorý spája pavilón „A“ a „B“ a telocvičňu. Základy
betónové pätky, stĺpy oceľové, strop panelový. Strecha je plochá, krytina živičná a chodník asfaltový.
Zastavaná plocha prístrešku je 322,16 m².
Oplotenie pozostáva z dvoch častí. Oplotenie č. 1 z Okružnej ul. je prevedené z uličnej strany areálu. Je
vyhotovené z pletiva v rámoch na betónovej podmurovke. Súčasťou oplotenie sú aj dve kovové brány.
Oplotenie č.3 z ul. Družby je vyhotovené z betónových pref. dielcov výšky 2,0 m².
Vonkajšie úpravy pozostávajú z prípojky vody napojenej na verejný vodovod a rozvod vody, prípojky
kanalizácie napojenú na verejnú kanalizáciu a odkanalizovanie dažďových vôd, vodomernej šachty,
prípojky plynu napojenej na plynovod a rozvodu plynu k budovám, prípojky NN napojenej na trafostanicu
v areáli, spevnených plôch s asfaltovým povrchom, lapača olejov a mastnôt z kuchyne a teplovodného
kanála medzi pavilónmi „A“ a „B“.
Pozemky – vo všetkých prípadoch ide o rovnaký druh pozemku – zastavaná plocha a nádvoria.
Výmera jednotlivých pozemkov je nasledovná : parc. č. 1/1 – 12.958 m², parc.č. 1/5 – 376 m², parc.č. 1/6 –
675 m², parc.č. 1/7 – 672 m², parc.č. 1/8 – 707 m², parc.č. 1/9 – 385 m² a parc.č.2 - 56 m².
3. Účel využitia :
Uprednostnení budú navrhovatelia o odkúpenie nehnuteľnosti za účelom zachovania výchovnovzdelávacích aktivít ( základné školy, stredné školy, vysoké školy, centrá voľného času.........)
4. Cena nehnuteľností podľa znaleckého posudku č. 22/2012 zo dňa 16.04.2012 je 1.690.000, 00 EUR (
slovom jedenmiliónšesťstodeväťdesiactisíc EUR ).
5. Nehnuteľnosti je možné odkúpiť len v celku.
II.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
1. Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na webovej stránke www.banskabystrica.sk, na úradnej
tabuli Mesta Banská Bystrica a zverejnením v regionálnej tlači ( týždenník ECHO ).
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
fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, prípadne 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) účel využitia nehnuteľnosti – zachovanie súčasného stavu využitia na výchovno vzdelávacie aktivity nie
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je podmienkou
d) navrhovanú kúpnu cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako 1.300.000,00 €.
e) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu zmluvy s nasledovnými náležitosťami, na
ktorých vyhlasovateľ trvá :
- kúpna cena, náklady na znalecký posudok ( 1.950,00 € ) a správne poplatky za vkladové konanie (
66,00 € v kolkoch ) 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, nákladov na znalecký posudok a správne poplatky ( v
kolkoch ) za vkladové konanie v stanovenej lehote
f) 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 čiastku rovnajúcu sa 10% z ceny stanovenej
znaleckým posudkom t. j. sumu vo výške 169.000,00 EUR (slovom jednostošesťdesiatdeväťtisíc
EUR ) a to na účet vyhlasovateľa vedený v PRIMA 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 do...
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 :
Mestský úrad Banská Bystrica, oddelenie evidencie a správy majetku mesta, Československej
armády 26, 974 01 Banská Bystrica , viditeľne označené heslom:
„OVS II – odpredaj ZŠ Okružná 2 - Neotvárať“.
prípadne 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 ... o 24,00 hod. odo dňa zverejnenia OVS na úradnej
tabuli mesta, webovej stránke mesta a v regionálnej tlači, vrátane dňa zverejnenia.
III.
Vyhodnotenie návrhov
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 : 1) účel využitia nehnuteľnosti
v zmysle článku I. odst.3
2) 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
formálnych nedostatkov, ktoré nemenia jeho obsah,
c) súťažné návrhy uchádzačov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, bolo začaté
vyrovnávacie konanie, bol uchádzačovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
d) súťažné návrhy uchádzačov, ktorí majú akékoľvek podlžnosti voči vyhlasovateľovi súťaže, jeho
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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 v zmysle
článku II, odst. 2d
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 Ing. Miroslava Muroňa, (MsÚ –
III.posch. č.dv. 310, mobil : 0905/733270 ) za účelom oboznámenia sa s konkrétnymi podmienkami
prevodu, prípadne si dohodnúť termín obhliadky nehnuteľností osobne u kontaktnej osoby : PaeDr. Božena
Hrdinová, ZŠ Okružná 2, Banská Bystrica, prípadne telefonicky na tel. čísle: 048/4135627, mobil : 0918
966236 alebo na e- mailovej adrese : zsokruzna@gmail.com
prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča schválenie podmienok OVS II na odpredaj nehnuteľnosti – Základná škola, Okružná
2, Banská Bystrica schváliť na MsZ dňa 18.09.2012.
Uznesenie č. 169 bolo schválené.
A 14/ SCHVÁLENIE PODMIENOK OVS na odpredaj nehnuteľnosti – Areál bývalých muničných
skladov Pršany
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 – Areálu bývalých muničných skladov v Pršanoch
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.............. zo dňa …............
I.
Predmet obchodnej verejnej súťaže
1. Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti :
a) Stavby - sklad súp.č. 5623 na parc. č. 922/3, sklad súp.č. 5624 na parc. č. 922/5 a neobytná
budova súp.č. 5625 na parc. č. 922/6
b) Oplotenie
c) Spevnená plocha
d) Pozemky – parc. č. 922/1, 922/3, 922/4, 922/5, 922/6, 922/9, 922/10 a 922/11
nachádzajúce v katastrálnom území Kremnička, zapísané na LV č. 6931, vo výlučnom vlastníctve mesta
Banská Bystrica.
2. Opis nehnuteľností:
Jedná sa o areál bývalých muničných skladov Pršany s príslušenstvom, nachádzajúci sa v meste Banská
Bystrica, k.ú. Kremnička mimo zastavaného územia mesta. Areál je lokalizovaný na konci obytnej zóny
Pršianska terasa, v ľavo od cesty Banská Bystrica – Pršany. Objekty skladov nie sú v súčasnosti využívané
, neobytná budova ( maštaľ ) je využívaná pre chov hospodárskych zvierat. Objekty sú neudržiavané a
schátrané a pre ich ďaľšie využitie sú potrebné investície na rekonštrukciu. Areál je bez vybavenia prípojok
inžinierskych sietí. Pozostáva z nasledovných stavieb :
skladu s.č. 5623 ( zastavaná plocha 609,42 m² ), situovaného na pozemku parc.č. 922/3, ktorý je
oplotený. Jedná sa o samostatne stojaci objekt s jedným nadzemným podlažím. Na prvom nadzemnom
podlaží sa nachádzajú skladové priestory.
Základové konštrukcie sú plošné, tvorené betónovými základovými pásmi. Zvislé nosné konštrukcie sú
murované z tehlového materiálu. Deliace konštrukcie sú tiež murované. Schody sú vonkajšie k bočnej
nakladacej rampe. Strecha je plochá, prekrytie strechy je živičnou krytinou. Na podlahe sa nachádza
cementový poter. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké. A v časti hrubé. Dvere sú plné hladké,
okná sú jednoduché kovové, vráta sú drevené posuvné, v súčasnosti zdemontované. Z čela objektu je
vyhotovená nakladacia rampa.
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Sklad súp.č. 5624 ( zastavaná plocha 482,33 m² ) sa nachádza taktiež na oplotenom pozemku parc.č.
922/5 . Ide o samostatne stojaci objekt s jedným nadzemným podlažím, kde sa nachádzajú skladové
priestory.
Základové konštrukcie sú plošné, tvorené betónovými základovými pásmi. Zvislé nosné konštrukcie sú
murované z tehlového materiálu. Deliace konštrukcie sú tiež murované. Schody sú vonkajšie k čelnej
nakladacej rampe. Strecha je plochá aj valbová, prekrytie strechy je pozinkovaným plechom. Na podlahe sa
nachádza cementový poter. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Vonkajšie omietky sú
vápennocementové hladké. Okná sú jednoduché kovové, vráta sú drevené posuvné a z vnútornej strany sú
kovové sieťky. Z čelnej strany objektu je vyhotovená čelná nakladacia rampa.
Neobytná budova súp. č. 5625 je situovaná na pozemku parc.č. 922/6 v oplotenom areály. Jedná sa o
samostatné stojaci objekt s jedným nadzemným podlažím. Základné konštrukcie sú plošné, tvorené
betónovými základovými pasmi. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehlového materiálu, v
stredovom trakte sú umiestnené betónové stĺpy.Deliace konštrukcie sú murované. Strecha je sedlová,
prekrytá pozinkovaným plechom. Na podlahe je cementový poter. Vnútorné omietky sú vápenné hladké.
Vonkajšie omietky sú vápennocementové hladké. V časti prípravovne je vyhotovený keramický obklad.
Dvere sú plné hladké. Okná sú drevené zdvojené. Provizórne je privedená elektrická energia. Pôvodné
výbehy pre dobytok sú upravené na prístrešky.
Oplotenie areálu je dlhé 1.910 m. Stĺpiky oplotenia sú oceľové, betónové alebo drevené. Výplň plôotu
je zo strojového pletiva. V oplotení sú umiestnené troje kovové plotové vráta a jedny kovové plotové
vrátka s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov.
Spevnená plocha je s povrchom dláždeným – betónovým a z cestných panekov hrúbky 150 mm
vrátane podkladových vrstev o výmere 720 m².
Pozemky – jedná sa o zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy. Pozemky sú v časti rovinaté a v
časti svahovité. Na takmer celom území pozemkov sa nachádzajú náletové porasty. Prístup k pozemkom je
z verejnej komunikácie a cez pozemky na parc.č. 923/4 v správe Slovenského pozemkového fondu.
Výmera jednotlivých pozemkov je nasledovná : parc. č.922/1 – ostatná plocha o výmere 46.668 m², parc.č.
922/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 743 m², parc.č. 922/4 – ostatná plocha o výmere 214 m²,
parc.č. 922/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 543 m², parc.č. 922/6 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 184 m², parc.č. 922/9 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11.952 m², parc.č.922/10 – ostatná
plocha o výmere 1.507 m² a parc.č. 922/11 – ostatná plocha o výmere 3.256 m².
3. Účel využitia :
Podľa platného územného plánu je zóna určená na funkčné využitie ako zóna každodennej rekreácie a
podľa nového rozpracovaného územného plánu má lokalita funkčné využitie na občianske vybavenie a
sociálnu infraštruktúru. Uprednostnení budú žiadatelia so zámerom využitia areálu pre činnosti súvisiace s
rekreáciou a cestovným ruchom, s rešpektovaním jestvujúcich rozvíjajúcich sa obytných zón v súlade s
platným územným plánom ÚPN-A Banská Bystrica a v intenciách návrhu nového ÚPN-M Banská Bystrica
4. Minimálna kúpna cena je stanovená na základe znaleckého posudku č. 51/2012 zo dňa 30.05.2012 vo
výške 609.000, 00 EUR ( slovom šesťstodeväťtisíc EUR ).
5. Nehnuteľnosti je možné odkúpiť len v celku.
II.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
1. Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na webovej stránke www.banskabystrica.sk, na úradnej
tabuli Mesta Banská Bystrica a zverejnením v regionálnej tlači ( týždenník ECHO ).
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
fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, prípadne 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) účel využitia nehnuteľnosti
d) navrhovanú kúpnu cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna cena stanovená na základe znaleckého
posudku
e) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu zmluvy s nasledovnými náležitosťami, na
ktorých vyhlasovateľ trvá :
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- kúpna cena, náklady na znalecký posudok ( 830,00 € ) a správne poplatky za vkladové konanie ( 66,00
€ v kolkoch ) 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, nákladov na znalecký posudok a správne poplatky ( v
kolkoch ) za vkladové konanie v stanovenej lehote
f) 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 čiastku rovnajúcu sa 10% z minimálnej kúpnej
ceny stanovenej znaleckým posudkom t. j. sumu vo výške 60.900,00 EUR (slovom šesťdesiattisíc
deväťsto EUR ) a to na účet vyhlasovateľa vedený v PRIMA 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 do ... do 24,00 hod.
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 :
Mestský úrad Banská Bystrica, oddelenie evidencie a správy majetku mesta, Československej
armády 26, 974 01 Banská Bystrica , viditeľne označené heslom:
„OVS – odpredaj Areál Pršany - Neotvárať“.
prípadne 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
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 : 1) účel využitia nehnuteľnosti
v zmysle článku I. odst.3
2) 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
formálnych nedostatkov, ktoré nemenia jeho obsah,
c) súťažné návrhy uchádzačov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, bolo začaté
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
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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 Ing. Miroslava Muroňa, odd.
evidencie a správy majetku mesta (MsÚ – III.posch. č.dv. 310), mobil : 0905/733270, mail :
muron@misbb.sk za účelom oboznámenia sa s konkrétnymi podmienkami prevodu, prípadne si dohodnúť
termín obhliadky nehnuteľností .
prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča schválenie podmienok OVS na odpredaj nehnuteľnosti – Areál bývalých muničných
skladov Pršany schváliť na MsZ dňa 18.09.2012.
Uznesenie č. 170 bolo schválené.
A 15/ SCHVÁLENIE PODMIENOK OVS II na odpredaj nehnuteľnosti – centrum voľného času Havranské 9, Banská Bystrica
MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Československej armády 26, 975 39 Banská Bystrica
vyhlasuje opakovanú obchodnú verejnú súťaž
podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov
na uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľností – budova CVČ s prílušenstvom
Prevod nehnuteľností sa uskutočňuje opakovane 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.
zo dňa
I.
Predmet obchodnej verejnej súťaže
1. Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti :
a) budova – centrum voľného času , súp. č. 6591
b) kotolňa parc. č. 1951/12 a 1951/52
c) vonkajšie úpravy
d) pozemky na parc. č. 1951/11, 1951/12 a 1951/48
nachádzajúce sa ul. Havranské č. 9 v Banskej Bystrici, súp. č. 6591 situované na pozemkoch parc. č.
1951/11, 1951/12, 1951/48 a 1951/52, katastrálne územie Radvaň, zapísané na LV č. 6930 ako centrum
voľného času s príslušenstvom.
2. Opis nehnuteľností:
Centrum voľného času ( CVČ ) sa nachádza v uzavretom areáli na mierne svahovitom pozemku
parc.č. 1951/48. Areál je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, zemný plyn a elektriku. Objekt je
zložený z troch blokov s priemernou zastavanou plochou 430,22 m² :
blok „A“ je trojpodlažná budova s plochou strechou s čiastočným podzemným podlažím.
blok „B“ je dvojpodlažná budova s plochou strechou
blok „C“ je jednopodlažná budova s plochou strechou
Základové konštrukcie sú plošné, tvorené betónovými základovými pásmi. Zvislé nosné a deliacie
konštrukcie sú murované z tehlového materiálu. Strop je železobetónový. Strecha je prekrytá živičnou
krytinou. Na podlahe sa nachádza keramická dlažba, PVC a kobercové krytiny. Dvere sú drevené
presklené, okná sú drevené zdvojené. Na podlaží sa nachádza rozvod studenej a teplej vody, svetelnej a
motorickej elektroinštalácie. V objekte sa nachádza nevyužívaná centrálna príprava TUV z kotolne ( ohrev
je riešený elektrickými prietokovými a zásobníkovým ohrievačom ). Vykurovanie je diaľkové ústredné,
teplovodné cez liatinové rebrové radiátory z centrálnej plynovej kotolne.
Kotolňa sa nachádza v tom istom areáli ako CVČ na mierne svahovitom pozemku parc.č. 1951/12 a
pozemku parc.č.1951/52, ktorý však nie je majetkom mesta. Je to jednopodlažná budova s plochou
strechou a priemernou zastavanou plochou 66,13 m². Základné konštrukcie sú plošné, tvorené betónovými
základovými pásmi. Zvislé nosné a deliacie konštrukcie sú murované z tehlového materiálu. Strop je
železobetónový. Strecha je prekrytá živičnou krytinou. Dvere a okná sú kovové jednoduché. Na podlaží sa
nachádza rozvod zemného plynu, svetelná a motorická elektroinštalácia a rozvod studenej vody.
Vonkajšie úpravy – vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, lapač mastnôt,
plynová prípojka, elektrická NN prípojka, spevnené plochy ( 380 m² ), teplovodný kanál UK a teplovodný
rozvod UK.
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Pozemky – pozemok par.č. 1951/11 – orná pôda o výmere 6.800 m²
pozemok parc.č. 1951/12 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1.391 m²
pozemok parc.č. 1951/48 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 847 m²
3. Cena nehnuteľnosti na základe znaleckého posudku č. 28/2012 zo dňa 04.04.2012 je 633.000, 00 EUR
slovom šesťstotridsaťtritisíc EUR
4. Nehnuteľnosti je možné odkúpiť len v celku.
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 ( týždenník ECHO )
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
fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, prípadne 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) účel využitia nehnuteľnosti
d) navrhovanú kúpnu cenu
e) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu zmluvy s nasledovnými náležitosťami, na
ktorých vyhlasovateľ trvá :
- kúpna cena, náklady na znalecký posudok ( 1.340,00 € ) a správne poplatky za vkladové konanie (
66,00 € v kolkoch ) budú uhradené do 14 dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy
- návrh na vklad sa podá až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, nákladov na znalecký posudok a správnych
poplatkov
- predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci nedodrží
zmluvné podmienky o zaplatení kúpnej ceny, nákladov na znalecký posudok a správne poplatky ( v
kolkoch ) za vkladové konanie v stanovenej lehote
f) 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 čiastku rovnajúcu sa 10% z ceny stanovenej
znaleckým posudkom t. j. sumu vo výške 63.300,00 EUR (slovom šesťdesiattritisíctristo EUR ) a
to na účet vyhlasovateľa vedený v PRIMA 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 do ... do 24,00 hod.
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 :
Mestský úrad Banská Bystrica, oddelenie evidencie a správy majetku mesta, Československej
armády 26, 974 01 Banská Bystrica , viditeľne označené heslom:
„OVS II – odpredaj CVČ Havranské - Neotvárať“.
prípadne 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.
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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
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 podĺžnosti 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
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 Ing. Miroslava Muroňa, MsÚ
Banská Bystrica, III. poschodie č.dv. 310 za účelom oboznámenia sa s konkrétnymi podmienkami prevodu,
prípadne si dohodnúť termín obhliadky nehnuteľností osobne u kontaktnej osoby : Mgr. Richard Vrbovský,
CVČ Havranské 9, Banská Bystrica, prípadne telefonicky na tel. čísle: 048/4131590, mobil : 0918 977140
alebo na e- mailovej adrese : 1979@post.sk
prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča schválenie podmienok OVS II na odpredaj nehnuteľnosti – centrum voľného času Havranské 9, Banská Bystrica schváliť na MsZ dňa 18.09.2012.
Uznesenie č. 171 bolo schválené.
A 16 / OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Volebný obvod č. 3
Mesto Banská Bystrica v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská
Bystrica a v zmysle uznesenia č. 526/2012-MsZ zo dňa 26 júna 2212 vyhlásilo opakovanú
obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť – nebytové priestory č. 12-1 a č.
12-2, Viestova 28, Banská Bystrica. Obchodná verejná súťaž bola zverejnená od 06.07.2012 do
27.07.2012 na internetovej stránke www.banskabystrica.sk, na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a v
týždenníku PARDON. Návrhy sa prijímali do 27.07.2012 do 24.00 hod. Dňa 02.08.2012 o 10.00 hod sa
uskutočnilo zasadnutie výberovej komisie, ktorá bola vymenovaná za účelom vyhodnotenia obchodnej
verejnej súťaže.
Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Volebný obvod č. 3
OVS
Nehnuteľnosť: Nebytové priestory č. 12-1 a č. 12-2 nachádzajúce sa v obytnom dome súpisné číslo 6784
na ulici Viestova č. 28 v Banskej Bystrici, situovaný na pozemku parc. č. KN 4578/5 o
výmere 44,26 m² a 38,32 m² , zapísané na LV č. 7312. Podiel nebytového priestoru na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k
pozemku u NP č. 12-1 je 4426/115445 a u NP č. 12-2 je 3832/115445
Kat. územie:
Banská Bystrica
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Účel využitia: byty
Cena:
Minimálna cena nebytových priestorov nebola určená vzhľadom k opakovaniu OVS.
Hodnota nebytových priestorov podľa znaleckého posudku č.8/2012 zo dňa 23.02.2012
je za NP č. 12-1 vo výške 20.800,00 € a za NP č. 12-2 vo výške 17.800,00. €.
Požiadavka na obsah ponuky:
- identifikačné údaje
- predmet prevodu
- cenová ponuka
- čestné vyhlásenia
- zloženie zábezpeky
Návrh v stanovenej lehote predložili štyria žiadatelia, ktorí splnili všetky podmienky OVS :
1. Žiadateľ: Ing. Erich Prekop, Hiadeľ 17, 976 61 Lučatín
Navrhovaná cena : za NP č. 12-1 a NP č. 12-2 spolu 4.850,00 eur
2. Žiadateľ : Daniela Čížová, Kukučínova 4, 974 01 Banská Bystrica
Navrhovaná cena: za NP č. 12-1 sumu 4.000,00 eur
3. Žiadateľ : Mária Glajzová, Horná Mičiná 156, 974 01 Horná Mičiná
Navrhovaná cena : za NP č. 12-1 sumu 19.000,- eur
4. Žiadateľ : PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Podlavická cesta 29, 974 09 Banská Bystrica
Navrhovaná cena : za NP č. 12-1 sumu 25.560,00 eur a za NP č. 12-2 sumu 17.950,00 eur
Vyhodnocovacia komisia odporúča uzatvoriť kúpnu zmluvu s uchádzačom č. 4 PaedDr. Jaroslavom
Kompánom za cenu 25.560,00 eur. za NP č. 12-1 a za cenu 17.950,00 eur. Za NP č. 12-2.
prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča OVS schváliť na MsZ dňa 18.09.2012.
Uznesenie č. 172 bolo schválené.
A 17.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 6
Žiadatelia:
Milan Štanda
Parcely:
parc. č. C KN 242 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m²
Kat. územie:
Radvaň
Účel:
majetkovoprávne usporiadanie pozemku, ktorý je zastavaný stavbou garáže
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska odpredaj odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 22.08.2012 odpredaj 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. b) ako prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou .
prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
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 18.09.2012.
Uznesenie č. 173 bolo schválené.
A 17.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov, ako prevod pozemku zastavaného stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa
Volebný obvod č. 2
Žiadatelia:
Milan Štanda
Parcely:
parc. č. C KN 242 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m²
Kat. územie:
Radvaň
Účel:
majetkovoprávne usporiadanie pozemku, ktorý je zastavaný stavbou garáže
Cena :
Cena pozemku je 10,- eur za m².
Navrhovaná cena:
200,- eur (10,- eur za m²)
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prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča prevod pozemkov, ako prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa schváliť na MsZ dňa 18.09.2012.
Uznesenie č. 174 bolo schválené.
A 18.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 6
Žiadateľ:
Feidias, s.r.o., so sídlom Kyjevské nám. 7/14535, Banská Bystrica, IČO 36 707 155
Pozemky:
parc. č. C KN 2151/78 - ostatné plochy o výmere 28 m²
parc.č. C KN 2179/42 – ostatné plochy o výmere 56 m²
parc.č. C KN 2179/43 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m²
Kat. územie:
Radvaň
Účel:
výstavbu parkovacích miest ako súčasť stavby polyfunkčného objektu
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska odpredaj odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 22.08.2012 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. e) ako prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
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 18.09.2012.
Uznesenie č. 175 bolo schválené.
A 18.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ– pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Feidias, s.r.o., so sídlom Kyjevské nám. 7/14535, Banská Bystrica, IČO 36 707 155
Pozemky:
parc. č. C KN 2151/78 - ostatné plochy o výmere 28 m²
parc.č. C KN 2179/42 – ostatné plochy o výmere 56 m²
parc.č. C KN 2179/43 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m²
Kat. územie:
Radvaň
Účel:
výstavbu parkovacích miest ako súčasť stavby polyfunkčného objektu
Cena:
Cena pozemku je podľa CMN.sk 45,- eur za m².
Navrhovaná cena:
4 230,- eur ( 45,- eur za m² )
prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa schváliť na MsZ dňa
18.09.2012.
Uznesenie č. 176 bolo schválené.
A 19.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 6
Žiadateľ :
Monika Kochanová
Parcely:
parc.č. pozemok parc.č. C KN 185 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m²
časť pozemku parc.č. C KN 189/2 – ostatné plochy o výmere cca 40 m²
Kat. územie:
Radvaň
Účel :
Majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného existujúcou stavbou
stánku súp.č. 10126 a časti pozemku, na ktorom je zriadená letná terasa.
Stavba – stánok súp.č. 10126 je podľa LV č. 4996 výlučným vlastníctvom
žiadateľky. Pozemok, ktorý je využívaný ako terasa pred vstupom do stavby,
žiadateľka vybetónovala na základe Rozhodnutia o povolení terénnych úprav
vydaného dňa 17.6.2010.
Stanovisko komisií MsÚ:
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Stavebný odbor z územného hľadiska odpredaj neodporúča. Pozemok sa nachádza
pod a pred
existujúcou drevostavbou – pohostinstvom „Monika“ v križovaní ulice Jilemnického, pred vstupným
areálom do DD a DSS Senium. Je to parcela v závere ustálenej urbanistickej štruktúry - nízkopodlažných
bytových domov. Pozemok sa podľa platného ÚPN-A B.Bystrica nachádza v území, ktoré je funkčne
určené ako viacpodlažná obytná zástavba. Existujúca stavba svojím materiálno technickým riešením ako aj
celkovým architektonickým výrazom si zachováva charakter pôvodne povolenej dočasnej stavby, čím sa
podľa § 4 vyhl.č. 532/2002 Z.z. neprispôsobuje okolitej zástavbe. Prevádzka nemá zabezpečené potreby
statickej dopravy podľa vyhl.č.532/2002 Z.z.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 26.04.2012 pod bodom 2.b. a zo dňa 22.08.2012 pod bodom 2.o.
odpredaj neodporučila.
Navrhovaný spôsob prevodu:
V zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov navrhujeme spôsob
prevodu podľa § 9a ods. 8 písm. b) ako prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou.
Návrh spôsobu prevodu do MsZ sa predkladá za účelom prijatia uznesenia.
Hlasovanie za predložený návrh:
prítomných:9
za: 0
proti:8
zdržal sa:1
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
neodporúča spôsob prevodu nehnuteľnosti schváliť na MsZ dňa 18.09.2012.
Uznesenie č. 177 nebolo schválené.
A 20.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – POZEMKU ako prípad hodný osobitného
zreteľa
Volebný obvod č. 6
Žiadateľ:
Miloslav Hanula a Karolína Hanulová
Parcela:
parc. č. C KN 1781/9 – ostatné plochy o výmere 12 m²
Kat. územie:
Radvaň
Účel:
scelenie pozemkov - využitie ako vjazd na pozemky a k rodinnému domu
s. č. 372 v BSM žiadateľov
Stanoviská ÚHA mesta a komisií MsÚ:
ÚHA mesta Banská Bystrica z územného hľadiska odpredaj pozemku odporučil.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 22.08.2012 odpredaj pozemku 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:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča spôsob prevodu pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa schváliť na MsZ dňa
18.09.2012.
Uznesenie č. 178 bolo schválené.
A 20.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 6
Žiadateľ:
Miloslav Hanula a Karolína Hanulová
Parcela:
parc. č. C KN 1781/9 – ostatné plochy o výmere 12 m²
Kat. územie:
Radvaň
Účel:
scelenie pozemkov - využitie ako vjazd na pozemky a k rodinnému domu
s. č. 372 v BSM žiadateľov
Cena:
Cena pozemku je podľa CMN.Sk 40,50 eur za 1m².
Navrhovaná cena:
486,- eur
prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
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 schváliť na MsZ dňa
18.09.2012.
Uznesenie č. 179 bolo schválené.
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A 21.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – POZEMKU ako prípad hodný osobitného
zreteľa
Volebný obvod č. 7
Žiadateľ:
Martin Kollár
Parcela:
parc. č. C KN 529 – orná pôda o výmere 969 m²
Kat. územie:
Sásová
Účel:
scelenie pozemkov pri rodinnom dome žiadateľa s.č.14652, s využitím na
pestovanie poľnohospodárskych plodín
Stanoviská ÚHA mesta a komisií MsÚ:
ÚHA mesta Banská Bystrica z územného hľadiska odpredaj pozemku odporučil.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 22.08.2012 odpredaj pozemku 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:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča spôsob prevodu pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa schváliť na MsZ dňa
18.09.2012.
Uznesenie č. 180 bolo schválené.
A 21.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 7
Žiadateľ:
Ing. Martin Kollár, rod. Kollár, trvale bytom Banská Bystrica
Parcela:
parc. č. C KN 529 – orná pôda o výmere 969 m²
Kat. územie:
Sásová
Účel:
scelenie pozemkov pri rodinnom dome žiadateľa s.č.14652, s využitím na
pestovanie poľnohospodárskych plodín
Cena:
Cena pozemku je podľa CMN.Sk 33,- eur za 1m².
Navrhovaná cena: 31 977,- eur
Diskusia:
Ing. Novanský – navrhol prevod pozemku za cenu 43 eur za 1m².
prítomných: 9

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

zdržal sa:1

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča na návrh Ing. Novanského prevod pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 18.09.2012 za cenu 43 eur za 1m².
Uznesenie č. 181 bolo schválené.
A 22.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – POZEMKU – zákonné predkupné právo
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Kazimír Herritz
Parcela:
parc. č. E KN 2132/9 – orná pôda, o výmere 452 m2 v ½ o výmere 226 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Účel:
majetkovoprávne vysporiadanie ½ pozemku – zákonné predkupné
právo podľa § 140 OZ
Stanoviská ÚHA mesta a komisií MsÚ:
ÚHA mesta Banská Bystrica z územného hľadiska ½ pozemku odporučil odpredať z
časti.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 22.08.2012 odpredaj ½ pozemku neodporučila.
Navrhovaný spôsob prevodu:
V zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov navrhujeme spôsob
prevodu podľa § 9a ods. 8 písm. c) ako prevod podielu pozemku, ktorým sa realizuje zákonné
predkupné právo ( § 140 OZ ).
Diskusia:
Ing. Novanský – navrhol materiál stiahnuť z rokovania MsR a MsZ.
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prítomných: 9

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

zdržal sa:1

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
na návrh Ing. Novanského sťahuje materiál z rokovania MsZ dňa 18.09.2012.
Uznesenie č. 182 bolo schválené.
A 22.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku - zákonné predkupné právo podľa § 140 OZ
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Kazimír Herritz
Parcela:
parc. č. E KN 2132/9 – orná pôda, o výmere 452 m2 v ½ o výmere 226 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Účel:
majetkovoprávne vysporiadanie ½ pozemku – zákonné predkupné právo podľa §
140 OZ
Cena:
Cena pozemku je podľa CMN.Sk 55,20 eur za 1m².
Navrhovaná cena:
12 476,- eur
Diskusia:
Ing. Novanský – navrhol materiál stiahnuť z rokovania MsR a MsZ.
prítomných: 9

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

zdržal sa:1

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
na návrh Ing. Novanského sťahuje materiál z rokovania MsZ dňa 18.09.2012.
Uznesenie č. 183 bolo schválené.
A 23/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI
Volebný obvod č. 1
Žiadatelia:
Igor Cilík
Parcely:
parc. č. E KN 2059 – trvalé trávne porasty o výmere 1 222 m²
parc. č. E KN 2060 - trvalé trávne porasty o výmere 29 152 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Účel:
poľnohospodárske účely
Stanovisko komisií MsÚ:
ÚHA mesta Banská Bystrica z územného hľadiska odpredaj pozemkov odporučil.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 22.08.2012 odporučila nájom pozemkov.
Cena:
Cena bola stanovená podľa znaleckého posudku č. 03/12 zo dňa 14.08.2012 znalca
Ing, Júliusa Abraháma vo výške 4 659,- eur.
Navrhovaný spôsob prevodu:
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 nepresiahne 40 000,- eur.
Diskusia:
Ing. Novanský – navrhol upraviť v Dôvodovej správe do materiálu MsZ – nahradiť žiadateľa za
text „MsÚ Banská Bystrica na základe predloženej žiadosti zverejní priamy predaj“.
prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča spôsob prevodu nehnuteľnosti po úprave textácie schváliť na MsZ dňa 18.09.2012.
Uznesenie č. 184 bolo schválené.
A 24.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 2
Žiadatelia:
Milan Buksa aEmília Buksová
Pozemok:
parc. č. C KN 587/2 – záhrady o výmere 3 m²
Kat. územie: Podlavice
Účel:
Pozemok parc. č. C KN 587/2, ktorý sa odčlenil z pozemku parc.č. C KN
587 sa nachádza v priamom dotyku vodného toku Tajovský potok, pričom
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žiadaná časť – územný pás v šírke 1 m, tvorí jeho hranicu s pozemkom žiadateľa situovaná kolmo na tok. Účelom odpredaja je výstavba ochranného oporného múru proti zaplavovaniu záhrady, záhradnej chatky a altánku na pozemku
parc.č. C KN 589. S výstavbou oporného múru súhlasí správca vodného toku
Lesy Slovenskej republiky,š.p., OZ Slovenská Ľupča a Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Bystrici z hľadiska ochrany prírody a krajiny,ochrany
vodných pomerov a odpadového hospodárstva. Žiadatelia sú podľa LV č. 210
v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkmi rodinného
domu súp.č. 6745 umiestneného na pozemku parc.č. C KN 588 a pozemkov
parc.č. C KN 588, C KN 589.
Žiadaný pozemok sa z hľadiska funkčného využitia nachádza v území
nízkopodlažnej bytovej zástavby.
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska odpredaj odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 10.01.2012 odpredaj odporučila.
Komisia MsZ pre financie,správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 27.03.2012 spôsob prevodu nehnuteľnosti odporučila uznesením č.54.
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: 9
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 18.09.2012.
Uznesenie č. 185 bolo schválené.
A 24.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ– pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadatelia:
Milan Buksa a Emília Buksová
Pozemok:
parc. č. C KN 587/2 – záhrady o výmere 3 m²
Kat. územie:
Podlavice
Účel:
Pozemok parc. č. C KN 587/2, ktorý sa odčlenil z pozemku parc.č. C KN
587 sa nachádza v priamom dotyku vodného toku Tajovský potok, pričom
žiadaná časť – územný pás v šírke 1 m, tvorí jeho hranicu s pozemkom žiadateľa situovaná kolmo na tok. Účelom odpredaja je výstavba ochranného oporného múru proti zaplavovaniu záhrady, záhradnej chatky a altánku na pozemku
parc.č. C KN 589. S výstavbou oporného múru súhlasí správca vodného toku
Lesy Slovenskej republiky,š.p., OZ Slovenská Ľupča a Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Bystrici z hľadiska ochrany prírody a krajiny,ochrany
vodných pomerov a odpadového hospodárstva. Žiadatelia sú podľa LV č. 210
v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkmi rodinného
domu súp.č. 6745 umiestneného na pozemku parc.č. C KN 588 a pozemkov
parc.č. C KN 588, C KN 589.
Žiadaný pozemok sa z hľadiska funkčného využitia nachádza v území
nízkopodlažnej bytovej zástavby.
Cena:
Cena pozemku je podľa CMN.sk 55,- eur za m².
Navrhovaná cena:
165,- eur ( 55,- eur za m² )
prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa schváliť na MsZ dňa
18.09.2012.
Uznesenie č. 186 bolo schválené.
B 1/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Žiadateľ:
Stavba:

Volebný obvod č. 1
Daniel Dekyšský
Časť budovy ZŠ Trieda SNP č. 20, súp. č. 535 na pozemku parc. č. KN-C 1124/3, LV č.
4073, bytový priestor spolu o výmere 70,29 m² (obytná plocha o výmere 48,05 m²,
vedľajšia plocha o výmere 22,24 m², príslušenstvo o výmere 8,31 m² )
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Kat. územie:
Banská Bystrica
Účel:
bytová jednotka
Doba nájmu: na dobu určitú 5 rokov, tj. do 31.08.2016
Cena nájmu : 8,40 €/ m2 / rok - za obytnú plochu, čo pri výmere 48,05 m² predstavuje 403,62 €
5,22 €/ m2 / rok - za vedľajšiu plochu, čo pri výmere 22,24 m² predstavuje 116,09 €
220,13 € / rok za príslušenstvo
Navrhovaná ročná cena nájmu : 739,84 €
Cena služieb : 483,80 eur / rok zálohový predpis na odber zemného plynu
188,80 eur / rok zálohový predpis za vodné a stočné
28,21 eur /rok zálohový predpis za zrážkovú vodu
Navrhovaná ročná cena za poskytované služby : 700,81 €
prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča nájom nehnuteľnosti schváliť na MsZ dňa 18.09.2012.
Uznesenie č. 187 bolo schválené.
B 2/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ

Volebný obvod č.1
Ženský hokejový klub, Trieda SNP 71, 974 01 Banská Bystrica
nebytové priestory na zimnom štadióne, Hronské predmestie 4, situované na
pozemku parcela č. C KN 4212, zapísané na LV 4472 o výmere 53,56 m²
Kat. územie: Banská Bystrica
Účel:
športové účely
Doba nájmu: nájom neurčitú
Navrhovaná cena: 1,- euro ročne bez poskytnutých služieb
Žiadateľ:
Budova:

Diskusia:
Ing. Novanský – navrhol materiál stiahnuť z rokovania pre nekompletnosť.
prítomných:9

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

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
na návrh Ing. Novanského sťahuje materiál z rokovania MsZ dňa 18.09.2012.
Uznesenie č. 188 bolo schválené.
B 3/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č.1
Kulturistický klub ISKRA, Tulská č. 5, Banská Bystrica
nebytový priestor nachadzajúci sa na poschodí nehnuteľnosti – budova
súp. č. 1452, Hronské predmestie 4 spolu s príslušnými pozemkami
Kat. územie: Banská Bystrica
Účel:
športové účely
Doba nájmu: nájom neurčitú.
Navrhovaná cena: 1,- euro ročne bez poskytnutých služieb
Žiadateľ:
Budova:

Diskusia:
Ing. Novanský – navrhol materiál stiahnuť z rokovania pre nekompletnosť.
prítomných:9

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

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
na návrh Ing. Novanského sťahuje materiál z rokovania MsZ dňa 18.09.2012.
Uznesenie č. 189 bolo schválené.
C 1/ VÝPOŽIČKA NEHNUTEĽNOSTI
Volebný obvod č. 7
Žiadateľ:
Podnik medzitrhu práce – šanca pre všetkých, n.o., Magurská 16 , 974 11 Banská Bystrica
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IČO : 45738700 DIČ: 2023539485
Areál bývalej Základnej školy, na Magurskej ulici č. 16, súpisné č. 6407 situovanej na
pozemku parc.č. KN-C 2495/24 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 269 m² , vedené
na LC. č. 2 746, kat. územie Sásová a z toho časť nebytových priestorov pavilón A o výmere
210,18 m²
Kat. územie: Banská Bystrica
Účel:
Poskytovanie všeobecne prospešných služieb pre oblasť školstva, sociálnu, zdravotnú a
kultúrnu.
Cena :
Platná v súčasnosti – nájom je vo výške 1,- € na celú dobu nájmu vrátane
poskytnutých služieb (elektrika, vodné, stočné, dažďové vody, dodávka tepla a TÚV)
Doba výpožičky: na dobu neurčitú od 16.10.2012
Navrhovaná cena : nájomné 1,00 € na celú dobu nájmu vrátane poskytnutých služieb

Stavba:

prítomných:9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča výpožičku nehnuteľnosti schváliť na MsZ dňa 18.09.2012.
Uznesenie č. 190 bolo schválené.
K bodu 9/
Rôzne
K bodu 10/
Záver
Ing. Novanský – poďakoval všetkým za účasť.

Banská Bystrica, 03.09.2012
Zapísala: Janka Demská

Ing. Tomáš Novanský, v. r.
predseda komisie
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