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

Zápisnica č. 09/2013
Dátum a miesto konania:

10. júna 2013, 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 - 12
neprítomní - 1
ospravedlnení - 1
Program rokovania:
1. Otvorenie – predseda komisie
2. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
3. Návrh na prijatie úveru na realizáciu projektu „Komunitné multifunkčné centrum – KOMUCE, Banská
Bystrica“
4. Návrh na prijatie úveru na realizáciu projektu „Zvyšovanie energetickej efektívnosti
a modernizácia ZŠ Moskovská“
5. Rôzne
6. 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. Mgr. Ondrejková, Ing.
Farkašová a Ing. Slaný požiadali o doplnenie programu. Bod 1 sa dopĺňa:
− Vyhlásenie OVS a výzvy na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme a prevádzkovaní
MIS
− Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2013
− Schválenie projektu Elektronizácia služieb Mesta Banská Bystrica a jeho spolufinancovanie z výzvy Elektronizácia služieb miest "eMesta" kód: OPIS-2013/1.2/05 v rámci Operačného programu
Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických
služieb, opatrenia 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a
regionálnej úrovni.
Za predložený program a návrhy dal hlasovať.
prítomných:10

Hlasovanie za schválenie programu:
za:10
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.179 bolo schválené.
Vyhlásenie OVS a výzvy na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme a prevádzkovaní MIS
Zmluva s BB EXPO bola uzavretá na 3 roky do 31.03.2013. MIS pozostáva z všeobecného (smerové
tabule pre štátne inštitúcie, úrady, ulice, ... a komerčného systému (navodzuje k cieľovej stanici – napr. k
firme, nákupnému centru, ...). MIS bol umiestňovaný na stĺpoch trolejového a verejného osvetlenia a na
majetku mesta. V uzavretom dodatku Mesto prenajalo BB EXPO už len stĺpy verejného osvetlenia a
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pozemky. Trolejové vedenie stĺpmi už nie je majetkom Mesta. Všeobecný MIS ostáva v majetku Mesta a
komerčný ostáva v majetku prevádzkovateľa.
Diskusia:
Bc. Gajdošík – poukázal na nesprávne prezentovaný problém hovorkyňou Mesta v médiach - Mesto
nemohlo počítať s príjmom z trakčného vedenia, ktoré je majetkom DP. Predstavenstvo DP Mesta BB
upozornilo vedenie Mesta listom v decembri 2012 na problém – napriek tomu Mesto podpísalo 3 mesačnú
nájomnú zmluvu na stĺpy zmluvu s BB EXPO, i keď DP chcel ísť do spoločnej OVS-ky.
Mgr. Rybár – prevádzkovanie MIS má zmysel ako celok. DP mal zákonné právo na uzatvorenie nájomnej
zmluvy na prevádzkovanie komerčného MIS na stĺpoch trolejového vedenia. O liste nie je informovaný.
prítomných:12

Hlasovanie za predložený návrh:
za:12
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Vyhlásenie OVS a výzvy na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme a
prevádzkovaní MIS schváliť na MsZ dňa 11.06.2013.
Uznesenie č. 180 bolo schválené.

Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2013
Priložená tabuľka je len doplnením bodu Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 2, ktorý je súčasťou
materiálu na zajtrajšom MsZ. Jedná a o aktuálnu zmenu – presun sumy 155 269 eur z položky MHD
Trolejbusy strata na položku Stavebná údržba miestnych komunikácií.
Diskusia:
Mgr. Rybár – doplnenie zmeny predložené vzhľadom na prázdniny v MsZ, rozpočet na úpravu ciest je
vyčerpaný a úprava ciest ešte nie je dokončená.
Ing. Turčan – toto by malo zabezpečiť, že po zime budú cesty také ako by mali byť?
Ing. Mgr. Katreniak - čo tento presun urobí s trolejmi, či si tento presun Mesto môže dovoliť, či sa bude
rokovať?
Ing. Kašper – chce vysvetlenie s čím sa ráta, odložia sa splátky trolejbusov?
Mgr. Rybár – áno, primátor mesta bude rokovať so štatutárom Dopravného podniku, strata bude riešená
notárskou zápisnicou o uznaní dlhu. Tento presun by mal zabezpečiť odstránenie škôd po zime.
Bc. Gajdošík – sumu 900 tis eur bolo treba DP uhradiť ešte v roku 2009, ktorá bola ešte v roku 2011
prehĺbená o ďalších 300 tis eur. Už teraz chodia na DP od Mesta úhrady na prevádzku vo výške 50% záloh
na oprávnené náklady na trolejbusovú dopravu. Kde je záruka, že ak Mesto zoberie DP 155 tis eur bez
predrokovania nebude ich požadovať. Toto nie je vyrokované s dopravcom.
Mgr. Rybár - požiadavka je od dnešného dňa, keby nebola krátkosť času do zasadnutia MsZ, hľadali by
sa iné riešenia. Nie je zámer podĺžnosť nesplatiť, je zámer rýchlo nájsť prostriedky na údržbu
komunikácií. Do zajtrajšieho hlasovania poslancov na MsZ o danej zmene bude táto vyrokovaná s
dopravcom, ak nie, zmena rozpočtu bude stiahnutá z rokovania.
PhDr. Vaňo – podobná situácia bola vo VÚC, ktoré tiež riešilo stratu, ktorá vznikla pri výkone v
dopravno-verejnom záujme, s tým že prvým krokom bolo rokovanie s PhDr. Polónym, predsedom
predstavenstva DP. Stratu riešili prostredníctvom investičného úveru, ktorý si zobrala SAD, ale na základe
notárskej zápisnice spláca VÚC za SAD mesačné splátky.
Ing. Novanský - navrhol, aby na zajtrajšom zasadnutí MsZ:
- hlasovalo sa len v prípade, že bude poslancom predložené stanovisko DP,
- hlasovalo sa samostatne za tento presun bod v rámci Návrhu na zmenu rozpočtu, samostatne uviesť v
návrhu uznesenia.
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 Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2013 s uvedenými dvoma podmienkami schváliť na
MsZ dňa 11.06.2013.
Uznesenie č. 181 bolo schválené.
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Schválenie projektu Elektronizácia služieb Mesta Banská Bystrica a jeho spolufinancovanie z výzvy
Elektronizácia služieb miest "eMesta" kód: OPIS-2013/1.2/05 v rámci Operačného programu
Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických
služieb, opatrenia 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a
regionálnej úrovni
MF SR vydalo deadline na podanie žiadosti o NFP do 5.8.2013 – v rámci projektu, o ktorý sa ide Mesto
Banská Bystrica uchádzať, ideme na rozsah všetkých služieb v počte 154. Očakávaný objem projektu je 2,5
mil eur, spoluúčasť Mesta je 5%. Prioritou je refundácia už vložených prostriedkov.
Hlasovanie za predložený návrh:
za:10
proti:0

prítomných:10

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Schválenie projektu Elektronizácia služieb Mesta Banská Bystrica... prerokovať na
MsZ dňa 11.06.2013.
Uznesenie č. 182 bolo schválené.
K bodu 2/
Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
A15/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemky
MsÚ Banská Bystrica na základe žiadosti zverejní priamy predaj na nehnuteľnosti:
Pozemky :
Výmera :
Kat. územie:
Ulica :
Účel :
Stanoviská :

Volebný obvod č. 3
a) časť parcely č. E KN 1326/6 trvalé trávnaté porasty o výmere 329 m²
b) časť parcely č. E KN 1326/20 ostatné plochy o výmere 220 m²
zapísané na LV 6012
549 m²
Banská Bystrica
Timravy
polyfunkčný objekt
Stavebný odbor z územného hľadiska odpredaj odporúča.

Diskusia:
Mgr. Rybár – teraz sa hlasuje len o spôsobe, navrhol hlasovanie podmieniť kladným stanoviskom
stavebnej komisie, ktorá bude zasadať 16.06.2013.
Ing. Mgr. Katreniak – keď sa jedná o priamy predaj, nemôže byť cena nižšia ako podľa znaleckého
posudku.
Ing. Sasák – nie, je to zo zákona.
prítomných:10

Hlasovanie za predložený návrh:
za:10
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov schváliť na MsZ dňa
11.06.2013.
Uznesenie č. 183 bolo schválené.
A16.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – byt č. 9 v obytnom dome s. č. 6139, Podháj 51,
Banská Bystrica
Nehnuteľnosť:
Stavba:
Výmera bytu:
Pozemok:
Výmera pozemku:

Volebný obvod č. 5
Byt
jednoizbový byt č. 9 o výmere 26,65 m² v obytnom dome s.č. 6139 na ul. Podháj
51, Banská Bystrica, na pozemku parc. č. KN 3240, zapísané na LV 6581
26,65 m²
parc.č. KN 3240 - zastavaná plocha a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele
2665/469994 o výmere 8,52 m², zapísané na LV 6581
8,52 m²
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Kat. územie:
Ulica:
Účel:
Stanoviská :

prítomných:10

Radvaň
Podháj
bývanie
odporučenie komisie pre zdravie , soc. starostlivosť a bytovú politiku
uznesením č. 8/13 na odpredaj bytu zo dňa 07.05.2013
Hlasovanie za predložený návrh:
za:10
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – byt č. 9 v obytnom dome s. č. 6139, Podháj 51,
Banská Bystrica schváliť na MsZ dňa 11.06.2013.
Uznesenie č. 184 bolo schválené.
A16.2/ PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE – byt č. 9 v obytnom dome s. č. 6139,
Podháj 51, Banská Bystrica
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 č. 9 v obytnom dome s.č. 6139, Podháj 51,
Banská Bystrica
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 11.06.2013
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 2665/469994 ( 8,52 m² ).
Opis nehnuteľnosti:
Byt sa nachádza v obytnom dome s.č. 6139 na ul. Podháj č. 51. Jedná sa o byt č. 9 na prvom poschodí. Byt
je jednoizbový s príslušenstvom. Príslušenstvom bytu je predsieň, kuchyňa, kúpeľňa s WC a pivnica.
Podlahová plocha bytu je 26,65 m² ( izba 8,52 m², kuchyňa 10,32 m², predsieň 2,56 m², kúpeľňa 3,76 m² a
pivnica 1,49 m² ).
V byte sú hladké, vápenaté omietky, hladké dvere, oceľové zárubne, podlahy sú pokryté PVC, vykurovanie
ústredné, oceľové radiátory, sveteľná elektroinštalácia, rozvod teplej a studenej vody, vnútorná kanalizácia
z kúpeľne, WC
a kuchyne. Kuchyňa je vybavená 1 bm linky, vnútorné hygienické zariadenia
sú pôvodné, bytové jadro murované,
v kúpeľni obklad, batérie pákové, okná sú plastové a
vonkajšie dvere obyčajné. Ohrev teplej vody je centrálny a v byte je urobený rozvod televízie. Byt je
čiastočne rekonštruovaný ( nové stierky, elektroinštalácie, podlahy ).
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 podlaží
sa nachádzajú pivnice
a spoločné priestory. Na ostatných poschodiach sú by ty. Bytový dom
má rovnú strechu a v súčastnosti sa realizuje zateplenie domu.
Minimálna kúpna cena je stanovená na základe znaleckého posudku č. 20/2013 zo dňa 27.05.2013 v
celkovej hodnote 19.000,- eur, slovom deväťnásťtisíc eur.
II.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
1. Súťaž sa začína

dňom jej zverejnenia na internetovej stránke www.banskabystrica.sk, na úradnej
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tabuli Mesta Banská Bystrica a zverejnením v regionálnej tlači ( týždenník ECHO ) dňa 21.06.2013
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, 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, náklady na znalecký posudok vo výške 100,00 € a správne poplatky za vkladové
konanie vo výške 66,- 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, nákladov na znalecký posudok a správnych
poplatkov 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
zabezpečené trvalé zachytenie ich obsahu.

písomnou

formou v slovenskom

jazyku, aby bol o

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. 1 900,00 € (slovom : jedentisícdeväťsto eur ), a to na účet
vyhlasovateľa vedený v ČSOB, a. s. pobočka Banská Bystrica, číslo účtu 4017146004/7500 , 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 22.07.2013
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, odd. evidencie a správy majetku mesta,
Československej armády 26, 975 39 Banská Bystrica ,
viditeľne označené heslom:
„Súťaž OVS – Byt č. 9, Podháj 51 - Neotvárať“.
alebo doručiť osobne na
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Mestský úrad v Banskej Bystrici,
Československej armády 26, 975 39 Banská Bystrica - Klientské centrum, č. dverí 1.
7. Lehota na doručenie návrhov končí dňa 19.07.2013 o 12,00 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
Banskej Bystrici.

v

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 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 : Ivan Rybár, BPM ul. Timravy 12, Banská Bystrica, prípadne
telefonicky na tel. Čísle: 048/ 414 31 50 alebo na e-mailovej adrese : rybar@bpmbb.sk
prítomných:10

Hlasovanie za predložený návrh:
za:10
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE – byt č. 9 v obytnom dome s. č. 6139,
Podháj 51, Banská Bystrica schváliť na MsZ dňa 11.06.2013.
Uznesenie č. 185 bolo schválené.

K bodu 3/
Návrh na prijatie úveru na realizáciu projektu „Komunitné multifunkčné centrum – KOMUCE,
Banská Bystrica“
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Prijatie úveru na realizáciu projektu už schválilo MsZ uznesením č. 919/2013 dňa 14.05.2013. Kvôli
predpokladu prác, že budú v inej hodnote, (Robotnícka už je posúdená a Krivánska ešte nie), bude výdavok
Mesta naviac – nesúlad projektovej dokumentácie, vek budov. Mesto robí všetky úkony, aby sa v stavbe
pokračovalo. Doba dodania stavby je 12/2013.
Diskusia:
Mgr. Rybár - prebehlo sedenie na úrovni Mesta, kde sa už pripravujeme na súdny spor, vykonávame
všetky úkony, aby sa nebránilo verejnému obstarávaniu. Firma EURO-BUILDING a.s. oficiálne
neodstúpila od zmluvy, nemôžeme im odoprieť neoprávnené náklady.
Ing. Farkašová – momentálne sme v zmluvnom vzťahu, teraz je možné urobiť jediný krok, rokovacie
konanie bez zverejnenia s danou firmou a to len jedenkrát.
prítomných:10

Hlasovanie za predložený návrh:
za:10
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Návrh na prijatie úveru na realizáciu projektu „Komunitné multifunkčné centrum –
KOMUCE, Banská Bystrica“ schváliť na MsZ dňa 11.06.2013.
Uznesenie č. 186 bolo schválené.

K bodu 4/
Návrh na prijatie úveru na realizáciu projektu „Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia
ZŠ Moskovská“
Od minulého týždňa má Mesto info, že Ministerstvo pôdohospodárstva poskytne prostriedky v tomto roku
formou refundácie 95% oprávnených výdavkov – podpísanie dodatku č. 1, preto treba túto refundáciu
prekryť úverom. Materiál je pripravený na základe indikatívnej ponuky od ČSOB, a.s.
Diskusia:
PhDr. Vaňo – VÚB predkladá nezáväznú, ale predschválenú ponuku na financovanie oboch projektov, pri
ktorých by Mesto zhruba ušetrilo na úrokových nákladoch a poplatkoch v rámci 3 rokov cca 11 tis eur.
Rozdiel medzi ponukou od VÚB a v prospech ČSOB je ten, že ČSOB nežiada žiadne zaručenie, pretože
má celý platobný styk. Iná banka, pokiaľ by chcela pristúpiť k úverovému vzťahu, bude žiadať
bankozmenku. Ponuka zo strany ČSOB, a.s. je nevýhodnejšia z pohľadu úrokov, ponúka úrok 2,1 % p.a.
(VÚB 1,6% p.a.), menej výhodná je z hľadiska poplatku za spracovanie - 0,25% z celkového objemu.
Ing. Turčan – mal možnosť čítať list z Ministerstva pôdohospodárstva, z ktorého záväzne nevyplýva, že
budú oprávnené výdavky refundované z prostriedkov EÚ. Žiada zadefinovať podmienky do uznesenia.
Bc. Gajdošík – list pojednáva o tom, že v dodatku č. 1, ktorý bude čochvíľa podpísaný, bude presne
špecifikované, aké prostriedky ministerstvo Mestu refunduje.
PhDr. Vaňo – ak nebude zmluva podpísaná, čerpanie úveru sa dá nastaviť na odkladaciu podmienku
predloženia platnej zmluvy, dať do podmienok úveru. Úver by spadal do celkového dlhu Mesta, ale ak
bude úver refundovaný – bude podpísaná zmluva, nebude navyšovať celkový dlh Mesta.
Ing. Novanský – na podnet Ing. Turčana požiadal o naformulovanie Návrhu uznesenia:
− zapracovať podmienky čerpania úveru, až po podpísaní dodatku č. 1,
− zadefinovať výšku úveru, splatnosť úveru,
− zadefinovať zabezpečenie úveru,
− zadefinovať výšku poplatku za predčasné splatenie, za províziu, za zmenu zmluvnej
dokumentácie.
Navrhol ponuku od VÚB prijať ako rámec, hornú hranicu hodnôt v uznesení. Mesto zrealizuje
vyjednávacie rokovania s inými bankami, či nebudú vyrokované lepšie podmienky, ako ponúkla VÚB banka.
prítomných:10

Hlasovanie za predložený návrh:
za:10
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Návrh na prijatie úveru na realizáciu projektu „Zvyšovanie energetickej efektívnosti
a modernizácia ZŠ Moskovská“ po zapracovaní podmienok čerpania úveru schváliť na MsZ
dňa 11.06.2013.
Uznesenie č. 187 bolo schválené.
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K bodu 5/
Rôzne
K bodu 6/
Záver
Ing. Novanský – poďakoval všetkým za účasť.

Banská Bystrica, 10.06.2013
Zapísala: Janka Demská

Ing. Tomáš Novanský, v. r.
predseda komisie
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