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

Zápisnica č. 01/2014
Dátum a miesto konania:

27. januára 2014, 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 - 10
neprítomní - 3
ospravedlnení - 3
Program rokovania:
1. Otvorenie – predseda komisie
2. Plán zasadnutí Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť na I. polrok 2014
3. Opatrenia pre spracovanie návrhu rozpočtu Mesta a schválenie rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky
2014 - 2016
4. Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2014 – 2016
5. Nájom a prevádzkovanie Mestského informačného systému - podmienky súťaže
6. VZN č. .../2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.
18/2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
7. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
8. Rôzne
9. 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. Vzhľadom na účasť verejnosti
k bodu programu Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica, predseda komisie dal návrh, rokovanie
začať týmto bodom programu. Za zmenu programu rokovania dal hlasovať.
prítomných: 7

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 7
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
schvaľuje program rokovania v poradí: bod 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.
Uznesenie č. 1 bolo schválené.
K bodu 7/
Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
A 1.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ:
Parcela:
Výmera:
Kat. územie:

MUDr. Peter Jašík, trvale bytom Banská Bystrica
novovytvorená parc. č. C KN 2530/231 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m²
odčlenená v geom. pláne č. 43260233-160/2013 z parc.č. C KN 2530/51
92 m²
Banská Bystrica
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Ulica:
Na Graniari
Účel:
prístupová komunikácia k rodinnému domu
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky z územného hľadiska odpredaj
odporučilo
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 07.11.2013 odpredaj odporučila pod bodom 2.k.
prítomných:7

Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 2 bolo schválené.
A 1.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ:
Parcela:

MUDr. Peter Jašík, trvale bytom Banská Bystrica
novovytvorená parc. č. C KN 2530/231 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m²
odčlenená v geom. pláne č. 43260233-160/2013 z parc.č. C KN 2530/51
Výmera:
92 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Na Graniari
Účel:
prístupová komunikácia k rodinnému domu
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky z územného hľadiska odpredaj
odporučilo
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 07.11.2013 odpredaj odporučila pod bodom 2.k.
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska – CMN.sk 57,30 € za m²
Navrhovaná cena:
5 271,60 € (57,30 € za m²)
prítomných:7

Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 3 bolo schválené.
A 2.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadatelia:

Doc. RNDr. Štefan Kováčik, PhD. a manž. Mgr. Elena Kováčiková, trvale bytom
Banská Bystrica
Parcely:
novovytvorená parc. č. C KN 846/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 87 m²
novovytvorená parc. č. C KN 849/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 176 m²
odčlenené v geom. pláne č. 35259159-24/2013
Výmera:
263 m²
Kat. územie:
Podlavice
Ulica:
Lipová
Účel:
scelenie pozemkov – rozšírenie záhrady pri rodinnom dome žiadateľov s.č. 2759
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor MsÚ z územného hľadiska odpredaj pozemkov odporučil
Hlasovanie za predložený návrh:
prítomných:7
za:7
proti:0
zdržal sa:0
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Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 4 bolo schválené.
A 2.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadatelia:

Doc. RNDr. Štefan Kováčik, PhD. a manž. Mgr. Elena Kováčiková, obaja trvale
bytom Banská Bystrica
Parcely:
novovytvorená parc. č. C KN 846/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 87 m²
novovytvorená parc. č. C KN 849/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 176 m²
odčlenené v geom. pláne č. 35259159-24/2013
Výmera:
263 m²
Kat. územie:
Podlavice
Ulica:
Lipová
Účel:
scelenie pozemkov – rozšírenie záhrady pri rodinnom dome žiadateľov s.č. 2759
Cena:
Cena pozemku podľa Znaleckého posudku č. 223/2013 zo dňa 24.11.2013 je 40,94 € za
m²
Navrhovaná cena: 10 800,00 €
(40,94 € za m² čo pri celkovej výmere 263 m² predstavuje kúpnu cenu
zaokrúhlene 10 800,00 €)
prítomných:7

Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 5 bolo schválené.
A 3.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ:
Parcela:
Výmera:
Kat. územie:
Ulica:
Účel:

Oľga Širotňáková, trvale bytom Nemce
parc. č. C KN 110/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m²
52 m²
Podlavice
Skubínska cesta
rozšírenie pozemku z dôvodu oplotenia rodinného domu. Žiadateľka je
výlučnou vlastníčkou susedných nehnuteľností – rodinného domu s.č. 2900 a
pozemkov parc. č. C KN
111/1, 111/2, 111/3 zapísaných na LV č. 2577
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky odpredaj odporúča
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 20.06.2013 odpredaj odporučila pod bodom 2.k.

prítomných:7

Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 6 bolo schválené.
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A 3.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ:
Parcela:
Výmera:
Kat. územie:
Ulica:
Účel:

Oľga Širotňáková, trvale bytom Nemce
parc. č. C KN 110/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m²
52 m²
Podlavice
Skubínska cesta
rozšírenie pozemku z dôvodu oplotenia rodinného domu. Žiadateľka je
výlučnou vlastníčkou susedných nehnuteľností – rodinného domu s.č. 2900 a
pozemkov parc. č. C KN
111/1, 111/2, 111/3 zapísaných na LV č. 2577
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky odpredaj odporúča
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 20.06.2013 odpredaj odporučila pod bodom 2.k.
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska – CMN.sk 49,00 € za m².
Navrhovaná cena:
2 548,00 € (49,00 € za m²)
prítomných:7

Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 7 bolo schválené.
A 4.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Partizánska cesta 5, 974 01
Banská Bystrica, IČO - 36 056 006
Parcely:
parc. č. C KN 2380/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m²
parc. č. C KN 2380/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m²
parc. č. C KN 2380/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m²
odčlenené geometrickým plánom č. 14154617-15/11
Výmera:
86 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Slnečné stráne
Účel:
vysporiadanie pozemkov v bezprostrednom okolí stavby (ochranné pásmo) pri
vodojeme Laskomer s. č. 13424
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska odpredaj pozemkov odporučil
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 16.05.2013 a 21.05.2013, pod bodom 2.f1.
odpredaj pozemkov odporučila
prítomných:7

Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 8 bolo schválené.
A 4.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ:
Parcely:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Partizánska cesta 5, 974 01
Banská Bystrica, IČO - 36 056 006
parc. č. C KN 2380/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m²
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parc. č. C KN 2380/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m²
parc. č. C KN 2380/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m²
odčlenené geometrickým plánom č. 14154617-15/11
Výmera:
86 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Slnečné stráne
Účel:
vysporiadanie pozemkov v bezprostrednom okolí stavby (ochranné pásmo) pri
vodojeme Laskomer s. č. 13424
Cena:
Cena pozemkov podľa Znaleckého posudku č. 41/2011 zo dňa 23.10.2011 je určená vo
výške 11,95 € za m², čo pri celkovej výmere 86 m² predstavuje kúpnu cenu 1 027,70 €.
Navrhovaná cena: 1 028,00 €
(11,95 € za m² čo pri celkovej výmere 86 m² predstavuje kúpnu cenu
zaokrúhlene 1 028,00 €)
prítomných:7

Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 9 bolo schválené.
A 5.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Partizánska cesta 5, 974 01
Banská Bystrica, IČO - 36 056 006
Parcela:
parc. č. E KN 550/7 – orná pôda
Výmera:
182 m²
Kat. územie:
Podlavice
Ulica:
Skubín - extravilán
Účel:
vysporiadanie pozemku pod stavbou - vodojem s.č. 13429 s bezprostredným
okolím (ochranné pásmo)
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska odpredaj pozemku odporučil
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 18.10.2011, pod bodom 2.24 odpredaj
pozemku odporučila
prítomných:7

Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 10 bolo schválené.
A 5.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ:
Parcela:
Výmera:
Kat. územie:
Ulica:
Účel:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Partizánska cesta 5, 974 01
Banská Bystrica, IČO - 36 056 006
parc. č. E KN 550/7 – orná pôda
182 m²
Podlavice
Skubín - extravilán
vysporiadanie pozemku pod stavbou - vodojem s.č. 13429 s bezprostredným
okolím (ochranné pásmo)

5/32

Cena:

cena pozemku podľa Znaleckého posudku č. 48/2011 zo dňa 21.10. 2011 je určená vo
výške 7,23 € za m², čo pri celkovej výmere predstavuje kúpnu cenu 1 315,86 €
Navrhovaná cena: 1 316,00 €
(7,23 € za m² čo pri celkovej výmere 182 m² predstavuje kúpnu cenu
zaokrúhlene 1 316,00 €)
prítomných:7

Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 11 bolo schválené.
A 6.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 7
Žiadateľ:
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Partizánska cesta 5, 974 01
Banská Bystrica, IČO - 36 056 006
Parcely:
parc. č. C KN 2609/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m²
parc. č. C KN 2609/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1439 m²
parc. č. C KN 2609/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m²
odčlenené geometrickým plánom č. 31628826-161/2011
Výmera:
1500 m²
Kat. územie:
Sásová
Ulica:
Mladých budovateľov
Účel:
vysporiadanie pozemkov pod stavbou - vodojem s.č. 13446 s bezprostredným
okolím (ochranné pásmo)
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska odpredaj pozemkov odporučil
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 18.10.2011, pod bodom 2.24 odpredaj
pozemkov odporučila
prítomných:7

Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 12 bolo schválené.
A 6.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 7
Žiadateľ:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Partizánska cesta 5, 974 01
Banská Bystrica, IČO - 36 056 006
Parcely:
parc. č. C KN 2609/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m²
parc. č. C KN 2609/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1439 m²
parc. č. C KN 2609/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m²
odčlenené geometrickým plánom č. 31628826-161/2011
Výmera:
1500 m²
Kat. územie:
Sásová
Ulica:
Mladých budovateľov
Účel:
vysporiadanie pozemkov pod stavbou - vodojem s.č. 13446 s bezprostredným
okolím (ochranné pásmo)
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska odpredaj pozemkov odporučil
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 18.10.2011, pod bodom 2.24 odpredaj
pozemkov odporučila
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Cena:

cena pozemkov podľa Znaleckého posudku č. 43/2011 zo dňa 22.10.2011 je určená
vo výške 16,73 € za m², čo pri celkovej výmere predstavuje kúpnu cenu 25 095,00 €
Navrhovaná cena: 25 095,00 €
(16,73 € za m² čo pri celkovej výmere 1500 m² predstavuje kúpnu
cenu 25 095,00 €)
prítomných:7

Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 13 bolo schválené.
A 7.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ:
JUDr. Jaroslav Viglaský, trvale bytom Banská Bystrica
Parcela:
parc. č. C KN 587 – záhrady o výmere 232 m2,
Výmera:
232 m²
Kat. územie:
Podlavice
Ulica:
Mlynská
Účel:
vysporiadanie pozemku dlhodobo užívaného žiadateľom
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky z územného hľadiska odpredaj
odporúča
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 10.10.2013 odpredaj odporučila pod bodom 2.p.
prítomných:7

Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 14 bolo schválené.
A 7.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ:
Parcela:
Výmera:
Kat. územie:
Ulica:
Účel:
Cena:

JUDr. Jaroslav Viglaský, trvale bytom Banská Bystrica
parc. č. C KN 587 – záhrady o výmere 232 m2,
232 m²
Podlavice
Mlynská
vysporiadanie pozemku dlhodobo užívaného žiadateľom
Cena pozemku je podľa CMN.Sk - 55,00 € za m², Cena podľa znaleckého posudku
- 31,89 € za m², znalcom ktorého určilo Mesto Banská Bystrica
Navrhovaná cena:
7 400,00 € (31,89 € za m²)
prítomných:7

Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 15 bolo schválené.
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A 8./ PRIAMY PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI – pozemku
Volebný obvod č. 2
Mesto Banská Bystrica v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica a v
zmysle uznesenia č. 1159/2013-MsZ zo dňa 10.12.2013 zverejnilo zámer na priamy predaj nehnuteľného
majetku Pozemok:
parc. č. C KN 2530/39 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 529 m2, v podiele 1/1
Kat. územie: Banská Bystrica
Zámer predať pozemok priamym predajom bol zverejnený od 17.12.2013 do 03.01.2014 na internetovej
stránke www.banskabystrica.sk a na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a v Banskobystrickom ECHU
dňa 12.12.2013. Ponuky sa prijímali do 03.01.2014. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutočnilo
dňa 08.01.2014, na MsÚ III. poschodie v kancelárii 327.
Predmet priameho predaja :
Pozemok:
parc. č. C KN 2530/39 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 529 m2, v podiele 1/1
Kat. územie: Banská Bystrica
Lokalita:
Školská ulica – Na Graniari
Účel:
výstavba rodinného domu
Cena:
minimálna cena pozemku bola stanovená na základe ceny stanovenej v zmysle
Znaleckého posudku č. 230/2013 vypracovaného Ing. Michalom Javorkom zo dňa 05.12.
2013 vo výške 23 800,00 €
Požiadavka na obsah ponuky :
identifikačné údaje
predmet prevodu
cenová ponuka, ktorá nesmie byť nižšia ako 23 800,00 €
účel využitia
čestné vyhlásenie
Ponuky v stanovenej lehote predložili so splnením všetkých požiadaviek nasledovní záujemcovia:
1/ Peter Dibiak, B.Bystrica, vo výške 25 101,00 €
2/ EMO-CAR, s.r.o., B. Bystrica, vo výške 25 001,00 €
3/ Radoslav Sloboda, B. Bystrica, vo výške 24 010,00 €
Na základe vyhodnotenia predložených ponúk navrhujeme odpredaj pozemku pre:
Peter Dibdiak, Banská Bystrica, vo výške 25 101,00 €
prítomných:7

Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PRIAMY PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI – pozemku schváliť na MsZ dňa
11.02.2014.
Uznesenie č. 16 bolo schválené.
A 9./ PRIAMY PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI – pozemku
Volebný obvod č. 2
Mesto Banská Bystrica v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica a v
zmysle uznesenia č. 1158/2013-MsZ zo dňa 10.12.2013 zverejnilo zámer na priamy predaj nehnuteľného
majetku Pozemok:
parc. č. C KN 2047/42 – ostatné plochy, o výmere 630 m², v podiele 1/1
Kat. územie:
Banská Bystrica
Zámer predať pozemok priamym predajom bol zverejnený od 17.12.2013 do 03.01.2014 na internetovej
stránke www.banskabystrica.sk a na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a v Banskobystrickom ECHU
dňa 12.12.2013. Ponuky sa prijímali do 03.01.2014. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa
uskutočnilo dňa 08.01.2014, na MsÚ III. poschodie v kancelárii 327.
Predmet priameho predaja :
Pozemok:
parc. č. C KN 2047/42 – ostatné plochy, o výmere 630 m2, v podiele 1/1
Kat. územie:
Banská Bystrica
Lokalita:
Ľuda Ondrejova
Účel:
investičný zámer – objekt vybavenosti a služieb (nízkopodlažná výstavba a spevnené
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plochy)
minimálna cena pozemku bola stanovená na základe ceny stanovenej v zmysle
Znaleckého posudku č. 206/2013 vypracovaného Ing. Michalom Javorkom zo dňa 07.11.
2013 vo výške 23 900,00 €
Požiadavka na obsah ponuky :
identifikačné údaje
predmet prevodu
cenová ponuka, ktorá nesmie byť nižšia ako 23 900,00 €
účel využitia
čestné vyhlásenie
Ponuky v stanovenej lehote predložili so splnením všetkých požiadaviek nasledovní záujemcovia:
1/ Juraj Jandík, B. Bystrica, vo výške 27 100,00 €
2/ Radoslav Sloboda, B. Bystrica, vo výške 26 110,00 €
3/ EMO-CAR, s.r.o., Bystrica, vo výške 25 009,00 €
4/ Milan Števove, Badín, vo výške 25 000,00 €
Cena:

Na základe vyhodnotenia predložených ponuk navrhujeme odpredaj pozemku pre:
Juraj Jandík, Banská Bystrica, vo výške 27 100,00 €
prítomných:7

Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PRIAMY PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI – pozemku schváliť na MsZ dňa
11.02.2014.
Uznesenie č. 17 bolo schválené.
A 10.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ 1.:

KAT spol. s r.o., v zast. Ing. Štefan Kurta, konateľ, Partizánska cesta 89, 974 00 Banská
Bystrica, IČO - 36 044 067, požadovaný ideálny podiel ½ k celku
Žiadateľ 2.:
AKORD s.r.o., v zast. Ing. Miloš Kľačko, Partizánska 89, 974 01 Banská Bystrica,
IČO – 36 015 199, požadovaný ideálny podiel ½ k celku
Parcela:
parc. č. C KN 588/98 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1090 m2
Výmera:
1090 m²
Kat. územie:
Senica
Ulica:
Partizánska cesta
Účel:
majetkoprávne vysporiadanie existujúceho stavu plôch užívaných na manipuláciu s
materiálom a tovarom oboch žiadateľov
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska odpredaj odporučil
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 19.9.2013 odpredaj odporučila pod bodom 2k.
prítomných:7

Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 18 bolo schválené.
A 10.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ 1.:
Žiadateľ 2.:

KAT spol. s r.o., v zast. Ing. Štefan Kurta, konateľ, Partizánska cesta 89, 974 00 Banská
Bystrica, IČO - 36 044 067, požadovaný ideálny podiel ½ k celku
AKORD s.r.o., v zast. Ing. Miloš Kľačko, Partizánska 89, 974 01 Banská
Bystrica, IČO – 36 015 199, požadovaný ideálny podiel ½ k celku
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Parcela:
Výmera:
Kat. územie:
Ulica:
Účel:

parc. č. C KN 588/98 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1090 m2
1090 m²
Senica
Partizánska cesta
majetkoprávne vysporiadanie existujúceho stavu plôch užívaných na
manipuláciu s materiálom a tovarom oboch žiadateľov
Cena:
Cena pozemku je podľa CMN.Sk 39,00 € za m²
Cena podľa znaleckého posudku Mesta Banská Bystrica 37,29 € za m 2
Cena podľa znaleckého posudku žiadateľa 1 je 20,08 € za m2
Cena už zrealizovaného odpredaju v areáli v blízkej minulosti je 22,02 € za m2
Navrhovaná cena:
24 002,00 € (22,02 € za m²)
prítomných:7

Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 19 bolo schválené.
A 11.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 3
Žiadatelia:

MUDr. Radoslav Kňazík a manž. MUDr. Petra Kňazíková, obaja trvale bytom
Banská Bystrica
Parcela:
parc. č. C KN 5604/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m²
odčlenená v geom. pláne č. 37552325-11/2013
Výmera:
18 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Pod Turičkou
Účel:
scelenie pozemkov pri rodinnom dome s.č. 321 v rámci oplotenia užívaný ako
záhrada a kryté státie (majetkovoprávne vysporiadanie)
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor MsÚ z územného hľadiska odpredaj pozemku odporučil
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 22.08.2013 pod bodom 2.k odpredaj
pozemku odporučila
prítomných:7

Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 20 bolo schválené.
A 11.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 3
Žiadatelia:
Parcela:
Výmera:
Kat. územie:
Ulica:
Účel:
Cena:

MUDr. Radoslav Kňazík a manž. MUDr. Petra Kňazíková obaja trvale bytom
Banská Bystrica
parc. č. C KN 5604/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m²
odčlenená v geom. pláne č. 37552325-11/2013
18 m²
Banská Bystrica
Pod Turičkou
scelenie pozemkov pri rodinnom dome s.č. 321 v rámci oplotenia užívaný ako
záhrada a kryté státie (majetkovoprávne vysporiadanie)
cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska-CMN.Sk 46,60 € za m²
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Navrhovaná cena:

prítomných:7

839,00 €
(46,60 € za m² čo pri celkovej výmere 18 m² predstavuje kúpnu cenu
zaokrúhlene 839,00 €)
Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 21 bolo schválené.
A 12./ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov
Mesto Banská Bystrica na základe žiadosti zverejní priamy predaj na nehnuteľnosti :
Volebný obvod č. 3
Pozemky:

a) parc.č. C KN 693/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 304 m², podiel 1/1
b) parc.č. C KN 693/2 - orná pôda o výmere 356 m², podiel 1/1
zapísané na LV č. 530
Príslušenstvo: drobná stavba - sklad a žumpa na pozemku parc.č. C KN 693/1
Výmera:
660 m²
Kat. územie:
Šalková
Lokalita:
Poľovnícka ulica , v zastavanom území mesta
Účel:
výstavba rodinného domu
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky z územného hľadiska odpredaj
odporúča
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 07.11.2013 odpredaj odporučila
Navrhovaný spôsob prevodu:
Podľa § 9a ods. 1 zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov sa musia prevody vlastníctva
majetku obce vykonať na základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnou dražbou alebo priamym
predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu.
V zmysle § 9a ods.5 zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení bola všeobecná hodnota
pozemkov a príslušenstva (drobná stavba - sklad a žumpa) stanovená v znaleckom posudku č. 50/2013 zo
dňa 22.11.2013 na 26 000,- €. Nakoľko všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená podľa
osobitného predpisu nepresahuje čiastku 40 000,- € navrhujeme v zmysle platných Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica ako spôsob prevodu použiť priamy predaj.
Pozemky sa nachádzajú v časti mesta Šalková na Poľovníckej ulici, v rámci zastavaného územia mesta.
Podľa platného územného plánu sa dotknuté parcely nachádzajú vo funkčnej ploche obytné plochy s
nízkopodlažnou zástavbou, tvoria stavebnú medzeru medzi existujúcou zástavbou rodinných domov.
Výstavba rodinného domu je v súlade s platným územným plánom mesta Banská Bystrica. Budúci vlastník
musí vyriešiť problém s podmáčaním pozemku z neďalekého prameňa, odstrániť existujúce príslušenstvo drobnú stavbu , ako aj prípadnú preložku VN vedenia.
Pozemky nie je možné predať jednotlivo.
prítomných:7

Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
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
11.02.2014.
Uznesenie č. 22 bolo schválené.
A 13./ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov
Mesto Banská Bystrica na základe žiadostí zverejní priamy predaj na nehnuteľnosti :
Volebný obvod č. 7
Pozemky:

a) parc.č. C KN 2132/30 - orná pôda o výmere 452 m² , podiel 1/1
b) parc.č. C KN 2133 - orná pôda o výmere 209 m², podiel 1/1
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zapísané na LV č. 1000
Výmera:
661 m²
Kat. územie:
Sásová
Lokalita:
medzi ulicami Pod Hôrkou a Chabeneckou, v zastavanom území mesta
Účel:
výstavba rodinného domu
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky z územného hľadiska odpredaj
odporúča
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 06.12.2012 a 10.10.2013 odpredaj odporučila.
Navrhovaný spôsob prevodu:
Podľa § 9a ods. 1 zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov sa musia prevody vlastníctva
majetku obce vykonať na základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnou dražbou alebo priamym
predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu.
V zmysle § 9a ods.5 zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení bola všeobecná hodnota
pozemkov stanovená v znaleckom posudku č. 1/2014 zo dňa 03.01.2014 na 23 200,- €. Nakoľko
všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená podľa osobitného predpisu nepresahuje čiastku 40
000,- € navrhujeme v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská
Bystrica ako spôsob prevodu použiť priamy predaj.
Pozemky sa nachádzajú v časti mesta Sásová, medzi ulicami Pod Hôrkou a Chabeneckou, v rámci
zastavaného územia mesta. Podľa platného územného plánu sa dotknuté parcely nachádzajú vo funkčnej
ploche obytné plochy s viacpodlažnou zástavbou, v rámci existujúcej štruktúry nízkopodlažnej zástavby s
prevahou rodinných domov. Výstavba rodinného domu je v súlade s platným územným plánom mesta
Banská Bystrica.
Pozemky sú na liste vlastníctva charakterizované ako orná pôda, pre účely výstavby rodinného domu bude
potrebné časť výmery určenej na zastavanie vyňať z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Pozemky nie je
možné predať jednotlivo.
prítomných:7

Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
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
11.02.2014.
Uznesenie č. 23 bolo schválené.
A 14.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47
Žilina , IČO - 36 442 151
Parcela:
diel 1 o výmere 5 m² a diel 2 o výmere 8 m², spolu o výmere 13 m² novovytvorenej
parc. č. C KN 3251/183 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
25 m², odčlenené v geom. pláne č. 7/09 z parc. č. E KN 332/44 a E KN 332/43
Výmera:
13 m²
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Podháj
Účel:
majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného samostatne stojacim
objektom - stavbou „Zahusťovacia trafostanica TS Kráľová“
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky z územného hľadiska odpredaj
odporúča
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 05.12.2013 odpredaj odporučila pod bodom 2m.
prítomných:7

Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 24 bolo schválené.
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A 14.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47
Žilina , IČO - 36 442 151
Parcela:
diel 1 o výmere 5 m² a diel 2 o výmere 8 m², spolu o výmere 13 m² novovytvorenej
parc. č. C KN 3251/183 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
25 m², odčlenené v geom. pláne č. 7/09 z parc. č. E KN 332/44 a E KN 332/43
Výmera:
13 m²
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Podháj
Účel:
majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného samostatne stojacim o
bjektom - stavbou „Zahusťovacia trafostanica TS Kráľová“
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky z územného hľadiska odpredaj
odporúča
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 05.12.2013 odpredaj odporučila pod bodom 2m.
Cena:
Cena pozemku stanovená znaleckým posudkom č.55/2012 zo dňa 02.11.2012 znalca
Ing. Petra Nováka je 86,18 € za m ²
Navrhovaná cena:
1 120,34 € (86,18 € za m²)
prítomných:7

Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 25 bolo schválené.
A 15.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 5
Žiadatelia:
Parcela:

Ing. Ján Valent a manž. Anastázia Valentová, obaja trvale bytom Banská Bystrica
novovytvorená parc. č. C KN 4089/35 – ostatné plochy o výmere 12 m²
odčlenená v geom. pláne č. 35259159-28/2013 z parc.č. E KN 50912/11
Výmera:
12 m²
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Poľná
Účel:
majetkovoprávne usporiadanie pozemku upraveného ako predzáhradka, schody a
rampa k rodinnému domu na Poľnej ulici č.78, súp.č. 1510, umiestneného na
pozemku parc.č. C KN 2279, ktorý je podľa LV č. 1035 spolu s pozemkami
parc.č. C KN 2279, C KN 2280 a C KN 4007/11v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov - žiadateľov
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky z územného hľadiska odpredaj
odporúča
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 10.10.2013 odpredaj odporučila pod bodom 2.j.
prítomných:7

Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 26 bolo schválené.
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A 15.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 5
Žiadatelia:
Parcela:

Ing. Ján Valent a manž. Anastázia Valentová, obaja trvale bytom Banská Bystrica
novovytvorená parc. č. C KN 4089/35 – ostatné plochy o výmere 12 m²
odčlenená v geom. pláne č. 35259159-28/2013 z parc. č. E KN 50912/11
Výmera:
12 m²
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Poľná
Účel:
majetkovoprávne usporiadanie pozemku upraveného ako predzáhradka, schody a
rampa k rodinnému domu na Poľnej ulici č.78, súp.č. 1510, umiestneného na
pozemku parc.č. C KN 2279, ktorý je podľa LV č. 1035 spolu s pozemkami
parc.č. C KN 2279, C KN 2280 a C KN 4007/11 v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov - žiadateľov
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky z územného hľadiska odpredaj
odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 10.10.2013 odpredaj odporučila pod bodom 2.j.
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska – CMN.sk 40,30 € za m².
Navrhovaná cena:
483,60 € (40,30 € za m²)
prítomných:7

Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 27 bolo schválené.
A 16.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 6
Žiadatelia:
Parcely:

Ľubomír Lapin a Iveta Lapinová, obaja trvale bytom Banská Bystrica
parc.č. C KN 1652/10 – zastav. plocha o výmere 17 m²
parc.č. C KN 1652/11– ostatná plocha o výmere 6 m²
odčlenené v geometrickom pláne č. 42/2013
Výmera:
23 m²
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Zelená
Účel:
majetkoprávne usporiadanie pozemkov, keďže sú vlastníkmi priľahlých
nehnuteľností
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky z územného hľadiska odpredaj
odporučil
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 19.9.2013 odpredaj odporučila
prítomných:7

Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 28 bolo schválené.
A 16.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 6
Žiadatelia:

Ľubomír Lapin a Iveta Lapinová, obaja trvale bytom Banská Bystrica
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Parcely:

parc.č. C KN 1652/10 – zastav. plocha o výmere 17 m²
parc.č. C KN 1652/11– ostatná plocha o výmere 6 m²
odčlenené v geometrickom pláne č. 42/2013
Výmera:
23 m²
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Zelená
Účel:
majetkoprávne usporiadanie pozemkov, keďže sú vlastníkmi priľahlých
nehnuteľností
Cena:
Cena pozemku je podľa CMN.Sk 36,50 € za m²
Navrhovaná cena:
839,50 € (36,50 € za m²)
prítomných:7

Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 29 bolo schválené.
A 17.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov formou obchodnej verejnej súťaže
Volebný obvod č. 6
Parcely:

parc. č. C KN 1404/20 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/21 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/22 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/23 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/24 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/25 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/26 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/27 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/28 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/29 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/30 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/31 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/32 - ostatné plochy o výmere 19 m²
parc. č. C KN 1404/33 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/34 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/35 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/36 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/37 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/38 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/39 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/40 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/41 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/42 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/43 - ostatné plochy o výmere 19 m²
parc. č. C KN 1404/44 - ostatné plochy o výmere 19 m²
parc. č. C KN 1404/93 - ostatné plochy o výmere 19 m²
parc. č. C KN 1404/94 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/95 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/96 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/97 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/98 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/99 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/100 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/101 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/102 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/103 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/104 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/105 - ostatné plochy o výmere 18 m²
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parc. č. C KN 1404/106 - ostatné plochy o výmere 19 m²
parc. č. C KN 1404/107 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/108 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/109 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/110 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/111 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/112 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/113 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/114 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/115 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/116 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/117 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/118 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/119 - ostatné plochy o výmere 18 m²
o výmere celkom 941 m²
z časti zamerané geometrickým plánom č. 36625507-36/2013, over. Dňa
22.10.2013, vytvorené z pozemkov parc. č. C KN 1404/1, 1404/20, 1404/32, 1404/33,
1404/34, 1404/35, 1404/36, 1404/37, 1404/38, 1404/39, 1404/40, 1404/41, 1404/42,
1404/43 a 1404/44, vedené na liste vlastníctva Mesta Banská Bystrica č. 2724
Výmera:
941 m²
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Šalgotarjánska
Účel:
výstavba - jednopodlažné radové garáže - 52 boxov s rozšírením prístupovej komunikácie
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor, oddelenie dopravných stavieb odpredaj pozemkov odporučil
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 05.12.2013 pod bodom 3.f, uzn. č. 278/2013odpredaj
pozemkov odporučila.
Investičný zámer bol verejne prerokovaný s dotknutými obyvateľmi
prostredníctvom Spoločenstiev bytov a nebytových priestorov THK 6 - 10 Banská
Bystrica a Šalgotarjánska 1, 10 a 12 Banská Bystrica s tým, že vo všetkých
prípadoch zástupcovia spoločenstiev predložili písomné súhlasy k zámeru a samotnej
realizácii výstavby hromadných garáží
Navrhovaný spôsob prevodu:
Pozemky sa nachádzajú v mestskej časti Radvaň, v lokalite viacpodlažných bytových domov
Šalgotarjánska ulica. Žiadaná časť tvorí zatrávnená plocha, ktorá je situovaná pri prístupovej komunikácii
existujúcich hromadných garáží.
Pozemky sa podľa platného ÚPN-A Banská Bystrica, ktorý bol schválený uznesením vlády SSR č.
262/1976 zo dňa 15.09.1976, nachádzajú v území, ktoré ním je funkčne určené ako plocha viacpodlažnej
obytnej zástavby. V súlade s vyhláškou č. 55/2001 Z.z., podľa § 12, odsek 9 sú plochy obytnej zástavby
určené aj pre výstavbu tzv. nevyhnutného technického zariadenia, medzi, ktoré patria aj garáže. Zámer
výstavby radových garáží je v súlade s funkčným využitím platnej ÚPD.
Podľa § 9a ods. 1 Zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov je možné previesť nehnuteľnosti
formou obchodnej verejnej súťaže alebo priamym predajom. Nakoľko všeobecná hodnota odpredávaného
majetku je stanovená podľa osobitného predpisu Znaleckým posudkom vyhotoveným znalcom Ing.
Mariánom Puškášom, Nad Plážou 22, Banská Bystrica vo výške 41 852,68,- €, t. j. táto presahuje čiastku
40 000,00 € navrhujeme v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská
Bystrica použiť ako formu prevodu v súlade s § 9a, odst. 1a) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení – obchodnú verejnú súťaž.
prítomných:7

Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov formou obchodnej verejnej
súťaže schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 30 bolo schválené.
A 17.2/ SCHVÁLENIE PODMIENOK OVS na prevod nehnuteľností – pozemkov
MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
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vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov
na uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľností – pozemkov k.ú. Radvaň
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 11.02.2014
I.
Predmet obchodnej verejnej súťaže
1. Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti :
Pozemky:
parc. č. C KN 1404/20 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/21 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/22 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/23 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/24 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/25 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/26 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/27 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/28 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/29 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/30 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/31 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/32 - ostatné plochy o výmere 19 m²
parc. č. C KN 1404/33 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/34 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/35 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/36 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/37 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/38 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/39 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/40 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/41 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/42 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/43 - ostatné plochy o výmere 19 m²
parc. č. C KN 1404/44 - ostatné plochy o výmere 19 m²
parc. č. C KN 1404/93 - ostatné plochy o výmere 19 m²
parc. č. C KN 1404/94 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/95 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/96 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/97 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/98 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/99 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/100 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/101 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/102 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/103 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/104 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/105 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/106 - ostatné plochy o výmere 19 m²
parc. č. C KN 1404/107 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/108 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/109 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/110 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/111 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/112 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/113 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/114 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/115 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/116 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/117 - ostatné plochy o výmere 18 m²
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parc. č. C KN 1404/118 - ostatné plochy o výmere 18 m²
parc. č. C KN 1404/119 - ostatné plochy o výmere 18 m²
o výmere celkom 941 m²
z časti zamerané geometrickým plánom č. 36625507-36/2013, over. dňa 22.10.2013,
vytvorené z pozemkov parc. č. C KN 1404/1, 1404/20, 1404/32,1404/33, 1404/34, 1404/35, 1404/36,
1404/37, 1404/38, 1404/39, 1404/40, 1404/41, 1404/42, 1404/43 a 1404/44, vedené na liste vlastníctva
Mesta Banská Bystrica č. 2724
2. Opis nehnuteľností:
Pozemky sú situované v k.ú. Radvaň mesta Banská Bystrica, Šalgotariánska ulica na sídlisku Fončorda,
kde prevláda výstavba bytových domov a občianskej vybavenosti. V lokalite je možnosť napojenia na
inžinierske siete. Dopravné spojenie s centrom mesta je mestskou hromadnou dopravou, zastávka sa
nachádza v blízkosti pozemkov na ulici THK. Prístup k pozemkom je po betónovej miestnej komunikácii,
ktorá sa nachádza na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica. Pozemky sú umiestnené v
svahovitom teréne s klesaním na severovýchod. V súčasnosti sú pozemky nevyužívané. Sú pokryté
trávnatým porastom a mestskou parkovou zeleňou.
3. Účel využitia :
Výstavba jednopodlažných radových garáží
4. Minimálna kúpna cena pozemkov je stanovená na základe znaleckého posudku č. 32/2013 zo dňa
06.10.2013 vo výške 42 000, 00 EUR (slovom - štyridsaťdvaťtisíc EUR).
5. Nehnuteľnosti – pozemky 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 BB 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
d) architektonicko-urbanistickú štúdiu v grafickej aj písomnej forme
e) navrhovanú kúpnu cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna cena stanovená na základe znaleckého
posudku
f) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu zmluvy s nasledovnými náležitosťami, na
ktorých vyhlasovateľ trvá :
- zrekonštruovanie a následné dobudovanie a rozšírenie pôvodnej prístupovej cesty k
novovybudovaným garážam na pozemku vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica na náklady
navrhovateľa v termíne do ukončenia výstavby (kolaudácie) garáží
- 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
- predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci nedodrží
zmluvné podmienky o zaplatení kúpnej ceny a správne poplatky (v kolkoch) za vkladové konanie v
stanovenej lehote
g) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že v čase podania návrhu nemá žiadne záväzky voči vyhlasovateľovi
súťaže, jeho organizáciám a zariadeniam, voči štátu, daňovému úradu a poisťovniam po lehote splatnosti
3. Súťažné návrhy musia byť vyhotovené písomnou formou v slovenskom jazyku, aby bolo
zabezpečené trvalé zachytenie ich obsahu.
4. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden súťažný návrh.
5. Záujemca je povinný zložiť ako zábezpeku sumu vo výške 10 000,00 EUR (slovom desaťtisíc EUR) a to na účet vyhlasovateľa vedený v ČSOB, a.s. číslo účtu 4017146100/7500 .
Ako variabilný symbol uvedie právnická osoba IČO, fyzická osoba uvedie dátum narodenia v
tvare DDMMRRRR, špecifický symbol : 018.
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Suma zábezpeky musí byť pripísaná na účet vyhlasovateľa najneskôr do 17.03.2014 do
08,00 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 pozemkov Radvaň - 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 14.03.2014 o 12,00 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 funkčnejší a estetickejší návrh
na využitie pozemkov – štúdia využiteľnosti (projekt).
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 nehnuteľností 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 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
g) súťažné návrhy ku ktorým nebola predložená štúdia využiteľnosti v zmysle článku II. Bod 2, odst.d)
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, e-mail :
muron@misbb.sk za účelom oboznámenia sa s konkrétnymi podmienkami prevodu, prípadne si dohodnúť
termín obhliadky nehnuteľností.
prítomných:7

Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SCHVÁLENIE PODMIENOK OVS na prevod nehnuteľností – pozemkov schváliť
na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 31 bolo schválené.
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A 18.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ:
Parcely:

BPM s.r.o., so sídlom Timravy 12, 974 64 Banská Bystrica, IČO - 31 598 056
novovytvorená parc. č. C KN 2063/43 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2145 m²
novovytvorená parc. č. C KN 2063/44 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1801 m²
novovytvorená parc. č. C KN 2063/45 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 88 m²
odčlenené v geometrickom pláne č. 35912626-95/13
Výmera:
4034 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Severná
Účel:
výstavba parkovacích miest ako súčasť stavby „Prestavba objektu SAV na
nájomné byty Banská Bystrica“
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky odpredaj odporúča
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 05.12.2013 odpredaj odporučila pod bodom 3.e.
prítomných:7

Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 32 bolo schválené.
A 18.2/ PREVO NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ:
Parcely:

BPM s.r.o., so sídlom Timravy 12, 974 64 Banská Bystrica, IČO - 31 598 056
novovytvorená parc. č. C KN 2063/43 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2145 m²
novovytvorená parc. č. C KN 2063/44 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1801 m²
novovytvorená parc. č. C KN 2063/45 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 88 m²
odčlenené v geometrickom pláne č. 35912626-95/13
Výmera:
4034 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Severná
Účel:
výstavba parkovacích miest ako súčasť stavby „Prestavba objektu SAV na
nájomné byty Banská Bystrica“
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky odpredaj odporúča
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 05.12.2013 odpredaj odporučila pod bodom 3.e.
Cena:
Cena pozemkov je určená podľa znaleckého posudku č. 8/2014 zo dňa 7.1.2014
znalca Ing. Štefana Pastieroviča, Majerská cesta 65, Banská Bystrica, vo výške 13,12 €/m2
Navrhovaná cena:
52 930,00 € (13,12 eur za m²)
prítomných:7

Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 33 bolo schválené.
B 1./ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ formou obchodnej verejnej súťaže – amfiteáter
Volebný obvod č. 1
Mesto Banská Bystrica v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská
Bystrica a v zmysle uznesenia č. 1121/2013-MsZ zo dňa 12.novembra 2013 vyhlásilo obchodnú
verejnú súťaž na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory – prevádzkovo-technickú budovu
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súp.č. 494, budovu na premietanie, bufet, premietaciu plochu, pokladne, oplotenie a pozemok parc. č. C
KN 2471 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 557 m² nachádzajúce sa v priestoroch amfiteátra v
Banskej Bystrici. Obchodná verejná súťaž bola zverejnená od 15.11.2013 do 08.12.2013 na
internetovej stránke www.banskabystrica.sk, na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a v týždenníku BB
ECHO. Návrhy sa prijímali do 08.12.2013. Dňa 17.12.2013 sa uskutočnilo zasadnutie výberovej komisie
za účelom vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.
Predmet obchodnej verejnej súťaže:
prenájom a rekonštrukcia amfiteátra
Nehnuteľnosti: nebytové priestory - prevádzkovo-technickú budovu s.č. 494, budovu na premietanie,
bufet, premietaciu plochu, pokladne a oplotenie
vonkajšie úpravy – prípojka a rozvod vody, prípojka kanalizácie, vodomerná šachta,
orchester, elektrické rozvody, vonkajšie osvetlenie, spevnené plochy, javisko, oporné
múry, vonkajšie schody, hľadisko a ozvučenie
pozemok - parc. č. C KN 2471 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 557 m²
Výmera:
17 557 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Účel využitia: Rekonštrukcia a prevádzkovanie areálu na organizovanie kultúrnych,
spoločenských a im podobných podujatí
Cena:
Výška nájomného bola stanovená na 12 000,00 € ročne bez poskytnutých služieb
s tým, že nájomné bude započítané s výškou investície vloženej do rekonštrukcie
areálu.
Doba nájmu:
Na dobu určitú (doba nájmu je závislá od výšky investície do rekonštrukcie,
nesmie byť však dlhšia ako 30 rokov)
Požiadavka na obsah ponuky:
identifikačné údaje
štúdia využiteľnosti
výška investície do rekonštrukcie (min. 325 000,00 €)
termín realizácie rekonštrukčných prác nesmie byť dlhší ako 2 roky
20% fin. prostriedkov bude preinvestovaných do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti nájomnej
zmluvy
prevádzka amfiteátra nebude spustená skôr, kým nebudú splnené všetky technické, hygienické a
bezpečnostné podmienky prevádzky
Návrh v stanovenej lehote predložil jeden žiadateľ, ktorý splnil všetky podmienky OVS:
Navrhovateľ:
KOLOTOČE, s.r.o, Nám. Štefana Moyzesa č. 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO - 47 218 495
(navrhnutá výška investície 330 000,00 € )
Vyhodnocovacia komisia odporúča uzatvoriť nájomnú zmluvu s navrhovateľom č. 1. - spoločnosťou
KOLOTOČE, s.r.o
Diskusia:
Ing. Kašper – žiada o predstavenie spoločnosti KOLOTOCE, s.r.o., ktorá vznikla len pred pár mesiacmi.
p. Lánik, konateľ spoločnosti KOLOTOČE, s.r.o. – spoločnosť s ručením obmedzeným nebola založená
pre účel prenájmu amfiteátra. S manželkou, ako fyzická osoba, podniká v tejto oblasti od roku 1990.
PhDr. Vaňo – aké bude využitie amfiteátra, aké sú plány.
p. Lánik – obnoviť premietanie filmov a podujatia aké bývali – tak na 8 mesiacov v roku. Neskôr zaviesť
v spodnej časti amfiteátra celoročné využívanie na koncerty, plesy, amfik-bar...
Mgr. Gajdošík – trúfa si spoločnosť KOLOTOČE, s.r.o. v priebehu 2 rokov preinvestovať 320 tis eur, má
ich?
p. Lánik – áno trúfa si, financie nemá v hotovosti, ale imanie.
Mgr. Rybár – podmienky súťaže boli nastavené na 20% rýchle využitie v priebehu pol roka od účinnosti
zmluvy.
Ing. Muroň – v zmluve bude zakotvené, že prevádzka nebude spustená, až kým nebude povolená
revíziami – z bezpečnostného a hygienického hľadiska. Ak sa tak nezrealizuje, zmluva nebude podpísaná.
Mgr. Gajdošík – navrhuje všetky tieto ustanovenia zmluvy – podmienky, zakotviť v návrhu uznesenia do
MsR a MsZ.
Ing. Kašper – navrhuje do návrhu uznesenia doplniť, aby sa o pol roka predložilo na zasadnutie komisie
vyúčtovanie využitia 20% sumy z celkovej výšky preinvestovaných finančných prostriedkov.
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 NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ formou obchodnej verejnej súťaže – amfiteáter so
zapracovaním predložených pripomienok schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 34 bolo schválené.
B 2./ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Mgr. Jana Mesíková, trvale bytom Banská Bystrica
Pozemok:
časť parcely č. E KN 944/53 – zastavané plochy a nádvoria
Výmera:
96 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Komenského/ A. Matušku
Účel:
záhrada pri rodinnom dome
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska prenájom odporučil
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 22.08.2013 odpredaj odporučila pod bodom 2.i.
Cena:
Nájomné sa stanovuje podľa Čl. 23, ods. 2., p.č. 5 a odst. 3., platných Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica, ako0,20 €/m2,
pričom celková cena nájmu podľa ods. 2 tohto článku nesmie byť nižšia než 20,00 € za 1
rok
Doba nájmu:
Na dobu neurčitú
Navrhovaná cena:
20,00 €/rok (0,20 €/m2/rok)
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 NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 35 bolo schválené.
B 3./ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadatelia:
Pozemok:

Dušan Styka manželka Mária Styková, obaja trvale bytom Banská Bystrica
časť parcely č. C KN 1033/5 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 363 m2,
zapísaný na LV č.1210
Výmera:
67 m²
Kat. územie:
Podlavice
Ulica:
Pestovateľská
Účel:
nádvorie rodinného domu
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky prenájom odporučilo
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 22.8. 2013 prenájom odporučila pod bodom 2.h.
Cena:
Nájomné sa stanovuje podľa Čl. 23, ods. 2., p.č. 3 platných Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica vo výške 1,50 €/m2/
rok
Doba nájmu: Na dobu neurčitú
Navrhovaná cena:
100,50 €/rok (1,50 eur/m²/rok)
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 NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 36 bolo schválené.
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B 4./ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ:
Pozemok:

Katarína Tillerová, trvale bytom Banská Bystrica
časť parcely č. C KN 1033/5 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 363 m2,
zapísaný na LV č. 1210
Výmera:
32 m²
Kat. územie:
Podlavice
Ulica:
Pestovateľská
Účel:
nádvorie rodinného domu
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky prenájom odporučilo
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 22.8.2013 prenájom odporučila
Cena:
Nájomné sa stanovuje podľa Čl. 23, ods. 2., p.č. 3 platných Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica vo výške 1,50 €/m 2 /
rok
Doba nájmu:
Na dobu neurčitú
Navrhovaná cena:
48,00 €/rok (1,50 eur/m²/rok)
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 NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 37 bolo schválené.
B 5.1/ ZMENA UZNESENIA
Zmena uznesenia MsZ č. 912/2013 zo dňa 14.05.2013
Text:
A 1.2/

PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Žiadatelia

Volebný obvod č. 2
Pozemky

par. č. C KN 128/3 – záhrada
o výmere 38 m², par. č. C KN
Mikuláš Šperka, trvale bytom Banská 128/4 – zastavané plochy a
Bystrica v spoluvlastníckom podiele ½
nádvoria o výmere 57 m², par.
č. C KN 128/6 – zastavané
a Juliána Baumgartner, trvale bytom
plochy a nádvoria
WIEN, Rakúsko v spoluvlastníckom
o výmere 2 m², par. č. C KN
podiele ½
129/1 – záhrada o výmere
208 m²

Kat. územie

Cena

Kostiviarska

13 115,00 €

Prevod nehnuteľností bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8,
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prevod z
dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože prevádzané pozemky sú súčasťou dlhodobo
užívaných pozemkov susediacich s nehnuteľnosťami v spoluvlastníctve žiadateľov a to
rodinného domu na ul. Nový Svet č. 34, súp. č. 4786, umiestnený na pozemku parc. č. C KN
128/1 a pozemok parc. č. C KN 128/1, sú vedené na LV č. 1165.
Účelom odkúpenia je majetkovoprávne vysporiadanie existujúceho stavu. C ena pozemkov bola
dohodnutá podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica.
Zámer prevodu pozemkov bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a na
internetovej stránke Mesta Banská Bystrica od 11.03.2013 do 26.03.2013.
za text:
A 1.2/

PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
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Žiadatelia
Mikuláš Šperka, trvale bytom Banská
Bystrica v spoluvlastníckom podiele ½
a Juliána Baumgartner, trvale bytom
WIEN, Rakúsko v spoluvlastníckom
podiele ½

Pozemok

Kat. územie

Cena

parc. č. C KN 129/1 – záhrady
o výmere 208 m²

Kostiviarska

6 465,00 €

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8,
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prevod z
dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože prevádzaný pozemok je súčasťou dlhodobo
užívaných nehnuteľností susediacich s nehnuteľnosťou v spoluvlastníctve žiadateľov a to
rodinného domu na ulici Nový Svet č. 34, súp. č. 4786, situovanom na pozemku parc. č. C KN
128/1 spolu s pozemkom parc. č. C KN 128/1, vedenými na LV č. 499.
Účelom odkúpenia pozemku je majetkovoprávne vysporiadanie existujúceho stavu pri RD s. č.
4786. Kúpna cena pozemku bola dohodnutá podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom Mesta Banská Bystrica a stanovená v Znaleckom posudku č. 146/2013 zo dňa
25.08.2013, vypracovanom znalcom Ing. Michalom Javorkom, Selčianska cesta 607/5F, Selce.
Zámer prevodu pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a na
internetovej stránke Mesta Banská Bystrica od 11.03.2013 do 26.03.2013.
Zdôvodnenie:
Návrh na zmenu uznesenia sa predkladá z toho dôvodu, že žiadatelia predložili 21.10.2013 požiadavku od
Mesta Banská Bystrica neodkupovať pozemky parc. č. C KN 128/3, 128/4 a 128/6 o celkovej výmere 97
m², z dôvodu vysokej kúpnej ceny ( 43,- €/m² ), ale tieto navrhujú si od mesta len prenajať, čo je
samostatným bodom zasadnutia na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. V súlade s oznamom
mesta zo dňa 21.06.2013 bol žiadateľom daný pokyn zhotovenia znaleckého posudku znalcom, vybraným
mestom, podľa ktorého bola stanovená kúpna cena všetkých pozemkov vo výške 31,08 eur za 1m². Táto
však zo strany žiadateľov nebola tiež akceptovaná. Z uvedeného dôvodu sa rozhodli v kúpnej cene 31,08
eur za 1m² odkúpiť od Mesta Banská Bystrica len pozemok parc. č. C KN 129/1 – záhrady o výmere 208
m², kat. územie Kremnička.

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 Zmenu uznesenia MsZ č. 912/2013 zo dňa 14.05.2013 schváliť na MsZ dňa
11.02.2014.
Uznesenie č. 38 bolo schválené.
B 5.2/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadatelia:

Mikuláš Šperka, trvale bytom Banská Bystrica a Juliána Baumgartner, trvale bytom
WIEN, Rakúsko
Pozemky:
parc. č. C KN 128/3 – záhrady o výmere 38 m²
parc. č. C KN 128/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m²
parc. č. C KN 128/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m²
vytvorené GP č. 45351945-87/2012 overeného dňa 12.09. 2012
Výmera:
97 m²
Kat. územie:
Kostiviarska
Ulica:
Nový Svet
Účel:
pozemky sú oplotené ako súčasť rodinného domu na ulici Nový svet 34, s.č. 4786
a sú užívané ako záhrada (skutkový stav)
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska odporučil odpredaj
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 07.02.2013 odporučila odpredaj pod bodom 2.d
Cena:
Nájomné za prenájom pozemkov sa stanovuje podľa článku 23, odst. 2., p. č. 5 a odst.
3. platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
stanovuje podľa účelu nájmu súčinom plochy prenajímaného pozemku v m², ročnej
jednotkovej sadzby ceny za 1 m² a určenej kategórie účelu nájmu. Pozemky sú
využívané ako záhrada – 97 m² x 0,20 € /m² = 19,40 €
Doba nájmu: Na dobu neurčitú
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Navrhovaná cena:

20,00 €/ rok
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 NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 39 bolo schválené.

B 6.1/ ZRUŠENIE UZNESENIA
Zrušenie uznesenia č. 1065/2013-MsZ zo dňa 15. októbra 2013

A 3.1/

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou
Volebný obvod č. 3
Pozemky

Kat.
územie

Spôsob prevodu

parc. č. C KN 565/3 – zastavané
Podľa § 9 ods.2 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. v znp.
plochy a nádvoria o výmere 27
bol schválený spôsob prevodu ako prevod pozemku
m², parc. č. C KN 565/4 –
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
zastavané plochy a nádvoria o Senica
vrátane
priľahlej
plochy,
ktorá
svojím
výmere 179 m², parc. č. C KN
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok
565/5 – zastavané
plochy a
so stavbou podľa § 9a ods. 8 písm. b) zák. č.
nádvoria o výmere 58 m²
138/1991 Zb. v znp.
Zdôvodnenie:
Návrh na zrušenie uznesenia sa predkladá z dôvodu, že žiadateľ listom zo dňa 25.11.2013 oznámil, že
schválená kúpna cena je pre neho vysoká a nie je v jeho silách takúto kúpnu cenu zaplatiť. Zároveň
požiadal o nájom nehnuteľností – materiál sa predkladá pod bodom B 6.3
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 Zrušenie uznesenia č. 1065/2013-MsZ zo dňa 15. októbra 2013 schváliť na MsZ
dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 40 bolo schválené.
B 6.2/ ZRUŠENIE UZNESENIA
Zrušenie uznesenia č. 1066/2013-MsZ zo dňa 15. októbra 2013

A 3.2/

PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ

Pozemky

Ján Bartoš, trvale bytom Banská Bystrica
vo výlučnom vlastníctve

parc. č. C KN 565/3 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 27
m², parc. č. C KN 565/4 –
zastavané plochy a nádvoria o
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Kat.
územie

Cena

Senica

9 240,00 €

výmere 179 m², parc. č. C KN
565/5 – zastavané
plochy a
nádvoria o výmere 58 m²
Prevod nehnuteľností bol schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ako prevod
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou podľa § 9a ods.8 písm.b)
zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Na pozemku parc.č. C KN 565/3 leží stavba
súp.č. 4315 zapísaná na LV č. 1084 nadobúdateľa, pozemok parc.č. C KN 565/4 je nádvorie a na
pozemku parc.č. C KN 565/5 leží stavba bez súpisného čísla. Cena pozemkov bola dohodnutá
podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica.
Zdôvodnenie:
Návrh na zrušenie uznesenia sa predkladá z dôvodu, že žiadateľ listom zo dňa 25.11.2013 oznámil, že
schválená kúpna cena je pre neho vysoká a nie je v jeho silách takúto kúpnu cenu zaplatiť. Zároveň
požiadal o nájom nehnuteľností – materiál sa predkladá pod bodom B 6.3
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 Zrušenie uznesenia č. 1066/2013-MsZ zo dňa 15. októbra 2013 schváliť na MsZ
dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 41 bolo schválené.
B 6.3/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
Pozemky:

Ján Bartoš, trvale bytom Banská Bystrica
par. č. C KN 565/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m²
par. č. C KN 565/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 179 m²
par. č. C KN 565/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m²
Výmera:
264 m²
Kat. územie:
Senica
Ulica:
Na Hrbe
Účel:
pozemky pod rodinným domom a nádvorím
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska odporučil odpredaj.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 13.09.2012 odporučila odpredaj pod bodom 2.a.
Cena:
Nájomné za prenájom pozemkov sa podľa Čl.23 bodu 1. a 2. Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica stanovuje podľa
účelu nájmu súčinom plochy prenajímaného pozemku v m², ročnej jednotkovej
sadzby ceny za 1 m² a určenej kategórie účelu nájmu. Pozemok využívaný ako
nádvoria rodinných domov a objektov určených na bývanie – 264 m² x 1,50 € /m² =
396,00 €
Doba nájmu: Na dobu neurčitú
Navrhovaná cena:
396,00 €/rok
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 NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 42 bolo schválené.
B 7./ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 6
Žiadateľ:

Ing. Štefan Chladný, trvale bytom Banská Bystrica
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Pozemok:
parc. č. C KN 1428/2 – orná pôda
Výmera:
128 m²
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Kvetinová
Účel:
záhrada pri rodinnom dome
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska nájom odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 05.12.2013 odporučila prenájom pod bodom 3.d.
Cena:
Nájomné za prenájom pozemku sa podľa Čl.23 bodu 1. a 2. Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica stanovuje podľa účelu nájmu
súčinom plochy prenajímaného pozemku v m², ročnej jednotkovej sadzby ceny za
1 m² a určenej kategórie účelu nájmu.
Pozemok využívaný ako záhrada – 128 m² x 0,20 € /m² = 25,60 €
Doba nájmu:
Na dobu neurčitú
Navrhovaná cena:
25,60 €/rok
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 NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 43 bolo schválené.
B 8./ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – nebytové priestory z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 7
Žiadateľ:

Rodinné centrum SONYTA MUSIC – Relax a vzdelanie od malička, Spojová 12,
974 04 Banská Bystrica, IČO - 42 307 015
Stavba:
Nebytové priestory – trieda a sociálne zariadenie na I. nadzemnom podlaží pavilónu „B“
bývalej ZŠ Tatranská 10, Banská Bystrica, s.č. 6557 , na parc. č. C KN 3083, vedené
na LV č.1000
Výmera:
66,67 m²
Kat. územie:
Sásová
Ulica:
Tatranská
Účel:
voľnočasové a vzdelávacie aktivity pre širokú verejnosť
Doba nájmu: Na dobu neurčitú
Navrhovaná cena: 1,00 €/rok bez poskytnutých služieb
Hlasovanie za predložený návrh:
prítomných:10
za:10
proti:0
zdržal sa:0
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – nebytové priestory z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 44 bolo schválené.
B9./ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:

Milan Smädo MIS – údržba ciest a komunikácií, Mičinská cesta 35, 974 01 Banská
Bystrica, IČO - 30 204 330
Pozemok:
časť par. č. C KN 5362/2 – ostatné plochy o výmere 500 m² z celkovej výmery 20094 m²
Výmera:
500 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Mičinská cesta
Účel:
uskladnenie a recyklácia sutí vzniknutých pri údržbe a čistení mesta Banská
Bystrica
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska nájom odporúča
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Cena:

Nájomné sa stanovuje podľa Čl. 23 ods. 2 bodu 8 Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica ako 15 % z CMN.Slovenska,
cena pozemku podľa CMN.Slovenska je 24,00 € za 1 m ², tzn.: 15 % z 24,00 €
je 3,60 €, pri výmere 500 m ² predstavuje nájom sumu 1 800,00 ročne.
Doba nájmu: Na dobu neurčitú
Navrhovaná cena:
1 800,00 €/rok
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 NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 45 bolo schválené.
C 1./ NEPEŇAŽNÝ VKLAD MAJETKU MESTA do základného imania
Volebný obvod č. 1
Spoločník:
Obchodná
spoločnosť:
Stavba:

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica, IČO-00 313 271
vkladá nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti
BPM, s.r.o., Timravy 12, 974 64 Banská Bystrica, IČO - 31 598 056

Neobytná budova (zimný štadión) súp. číslo 1452 , Banská Bystrica, situovaná na
pozemkoch parc.č. C KN 4211/1 a 4212 s príslušenstvom, zapísaná na LV č. 4472
Parcely:
parc. č. C KN 4211/1 ostatné plochy, parc. č. C KN 4211/2 ostatné plochy a parc. č. C
KN 4212 zastavané plochy a nádvoria , zapísané na LV č. 4472
Výmera:
17 393 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Hronské predmestie
Účel:
majetok sa vkladá do základného imania za účelom technického zhodnotenia
Cena:
cena bola stanovená v zmysle znaleckého posudku č. 6/2014 zo dňa 17.01.2014
vypracovaného znalcom Ing. Júliusom Kračúnom, Na Graniari č. 1, Banská Bystrica vo
výške 2 412 610,11 €
Podmienky navýšenia základného imania:
Spoločnosť BPM, s.r.o., zriadi ako vlastník uvedených nehnuteľností v prospech mesta Banská Bystrica
vecné právo – predkupné právo ku všetkým uvedeným nehnuteľnostiam ako vecné bremeno a to za
1. kúpnu cenu 1,00 € (slovom - jedno euro). Predkupné právo nadobudne mesto Banská Bystrica
vkladom do katastra nehnuteľností.
Spoločnosť BPM, s.r.o., odkúpi od Mesta Banská Bystrica súbor strojov a zariadení zimného štadióna
(dve rolby, brúska, reproduktory, siréna, ozvučenie haly, uzavretie časomiery, svetelná tabuľa a čistič
2. podláh) v cene 6 156,50 € ktorá je stanovená na základe znaleckého posudku č. 4/2014 vypracovaného
Dipl. Ing. Igorom Harachom zo dňa 16.01.2014.
Spoločnosť BPM, s.r.o., uhradí Mestu Banská Bystrica náklady na vypracovanie znaleckého posudku č.
4/2014 vypracovaného Dipl. Ing. Igorom Harachom zo dňa 16.01.2014 vo výške 600,00 € a
3.
znaleckého posudku č. 6/2014 vypracovaného Ing. Júliusom Kračúnom zo dňa 17.01.2014 vo výške
2 500,00 €
Diskusia:
Mgr. Pirošík – podmienkou je účelové viazanie prevádzky štadióna na 10 rokov?
Mgr. Gajdošík – 2 týždne prebiehajú rokovania s Úradom vlády o tom, že Mesto pripravilo dodatok
k zmluve o poskytnutí dotácie, kde by takáto podmienka nebola. Ak nedôjde k podpisu dodatku, prevod sa
neuskutoční.
prítomných:10

Hlasovanie za predložený návrh:
za:7
proti:0
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zdržal sa:3

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča NEPEŇAŽNÝ VKLAD MAJETKU MESTA do základného imania schváliť na MsZ
dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 46 bolo schválené.
K bodu 2/
Plán zasadnutí Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť na I. polrok 2014

P. č.

Finančná komisia

MsR

MsZ

Dátum konania

Dátum konania

Dátum konania

1

pondelok

27.01.2014

utorok

28.01.2014

utorok

11.02.2014

2

pondelok

24.03.2014

utorok

25.03.2014

utorok

08.04.2014

3

pondelok

05.05.2014

utorok

06.05.2014

utorok

20.05.3014

4

pondelok

09.06.2014

utorok

10.06.2014

utorok

24.06.2014

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
schvaľuje Plán zasadnutí Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta
a podnikateľskú činnosť na I. polrok 2014.
Uznesenie č. 47 bolo schválené.
K bodu 3/
Opatrenia pre spracovanie návrhu rozpočtu Mesta a schválenie rozpočtu Mesta Banská Bystrica na
roky 2014 - 2016
Diskusia:
Mgr. Gogola – komisii sú predkladané 2 materiály, ktoré sú očakávané s veľkou netrpezlivosťou. Prvý
materiál „Opatrenia...“ je východiskovou pozíciou pre „Návrh rozpočtu...“. Opatrenia spočívajú v zmene
účelu použitia fondu minulých rokov a v zrušení istých uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom.
Návrh rozpočtu - rozpočet je veľmi reštriktívny, jeho prijatie vyvolá veľké diskusie, siaha na priority
poslancov, ale aj na priority vedenia Mesta. Museli sme byť nekompromisní v prijímaní úsporných
opatrení, ale každý rozpočet môže byť následne revidovaný, všetko závisí od výberu podielových daní a od
ďalších faktorov ekonomickej kondície mesta. Tento rozpočet nemá žiadne priority, pokrýva veci, ktoré
vyplývajú zo Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Nie je ideálny, ale reálny.
Ing. Fakašová – po konzultácii s právnikom Mesta sa rozhodli vypracovať 2 samostatné body, ktoré sa
týkajú rozpočtu. Prvá časť obsahuje predschválenie účelovo určených prostriedkov fondu minulých
rokov. Druhá časť pojednáva o potrebe zrušiť 2 uznesenia, ktoré sa týkajú použitia dane za zaujatie
verejného priestranstva na výstavbu parkovacích miest v meste.
Mr. Pirošík - mnohé tie veci sa dejú ohľadom KOMUCE, chce situáciu objasniť.
Ing. Farkašová - pod výdavky sa jednoznačne podpísali záväzky z roku 2013, ktoré prešli do roku 2014 a
v roku 2013 objednané služby, ktoré ešte neboli vyfakúrované. Aj preto sme navrhli na tento účel
predschváliť zostatok účtu v správe sociálnych služieb.
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 Opatrenia pre spracovanie návrhu rozpočtu Mesta a schválenie rozpočtu Mesta
Banská Bystrica na roky 2014 - 2016 schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 48 bolo schválené.
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K bodu 4/
Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2014 – 2016
Celá genéza tvorby rozpočtu – celý proces bol obtiažny práve z dôvodov, ktoré sú popísané v dôvodovej
správe:
- legislatívne úpravy platových taríf (+ 16 EUR) od 1.1.2014 pre všetkých zamestnancov verejnej správy a
nárast miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov v školských zariadeniach predstavuje
medziročný nárast bežných výdavkov o cca 1 mil. EUR
- zreálnenie odhadu príjmov z podielových daní po niekoľkoročných negatívnych skúsenostiach s
„optimistickými“ prognózami MF SR, pričom návrh uvažuje s výškou tohto objemovo najväčšieho
príjmu Mesta na úrovni schváleného rozpočtu 2013
- preúverovanie spolufinancovania investičných projektov – Komuce, ZŠ Moskovská, čo má za následok
medziročný nárast povinných platieb o 200 tis. EUR
- pribudla ďalšia povinná splátka v celoročnom objeme 86 tis. EUR a to z dôvodu potrebnej opravy
zeleného asfaltu v roku 2013 a výstavby časti komunikácie na Graniari
Rozpočet podielových daní, ako najväčšieho príjmu Mesta bol nastavený na úrovni roku 2013. Po januári
môžeme konštatovať, že „optimistická prognóza“ MF SR je už za január 2014 v mínuse 170 tis eur.
Diskusia:
Ing. Kašper – žiada vysvetliť: do VO malo ísť 30 tis eur/VO. V programe 7 Miestne komunikácie na
stavebnú údržbu MK bolo 400 – 500 tis eur, teraz sa išlo na 1/5 sumy.
Mgr. Rybár – už bolo uvedené, že rozpočet je oklieštený, ani položka VO sa nepodarila naplniť na 100 %
predošlých období. Taktiež na položke stavebná údržba MK došlo ku kráteniu, filozoficky to bolo poňaté,
že vzhľadom na mierny priebeh zimy sa prebytok využije na stavebnú údržbu.
Ing. Mgr. Katreniak – nechce na rokovaní komisie otvárať detaily, dúfa, že ešte prebehnú do zasadnutia
MsZ ohľadom Návrhu rozpočtu nejaké rokovania na úrovni pána primátora, poslaneckých klubov.
Ing. Novanský - očakáva sa refinancovanie IT, ktoré prebehlo, preto rozpočet netreba vnímať úplne
dramaticky. Aspoň časť refundácie nákladov za IT by Mesto malo dostať, čo je dosť významná suma.
Prijatý rozpočet sa zmenami bude meniť – riešenie priorít, teraz je rozpočet pripravený v stave, na čo má
Mesto financie.
Ing. Farkašová – rozpočet vzhľadom na podielové dane, ako najväčšieho príjmu Mesta bol nastavený na
úrovni roku 2013. Po januári môžeme konštatovať, že ich optimistická prognóza MF SR, ktorá hovorí ešte
o navýšení oproti tomu, čo máme o 900 tis eur. Je správne, že sa počíta s nízkou úrovňou podielových daní.
Mgr. Gajdošík – súhlasí s návrhom Ing. Mgr. Katreniaka o ďalšom rokovaní, navrhuje stretnutie na
budúci týždeň, z čoho by vzišiel 1 pozmeňovací návrh na MsZ.
PhDr. Vaňo - chce vedieť, aký je objem straty za dopravu vo verejnom záujme za minulý rok.
Ing. Farkašová – Mesto nezaplatilo poslednú splátku SAD, a.s. Zvolen za 12/2013 vo výške 98 tis eur,
ktorú prenášame do roku 2014, ale už je uhradená, nezbehne do vykazovania straty za posledný štvrťrok.
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 rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2014 – 2016 schváliť na MsZ dňa
11.02.2014.
Uznesenie č. 49 bolo schválené.
K bodu 5/
Nájom a prevádzkovanie Mestského informačného systému - podmienky súťaže
V roku 2013 vypísalo Mesto elektronickú súťaž na nájom MIS. Vzhľadom na udalosti, ktoré vznikli
Uznesením č. 1131/2013 – MsZ bola zrušená OVS a e-aukcia. Mestská rada uznesením č. 96/2013 – MsR
v novembri odporučila prednostovi MsÚ, aby predložil podmienky novej súťaže na nájom a
prevádzkovanie MIS na najbližšie rokovanie finančnej komisie.
Diskusia:
Ing. Novanský – vo vyspelých demokraciách sú dodatočné ponuky a dodatočné procesy hodnotené ako
protizákonné. Navrhuje hľadanie nového riešenia, nesúhlasí s opätovnou e-aukciou. Nestotožňuje sa so
zodpovednosťou za zlé vyhodnotenie e-aukcie. Navrhuje ponechať mesačný priestor na vydiskutovanie
možného riešenia.
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Ing. Mgr. Katreniak - vzniesol kritiku na finančnú komisiu, ktorá mala lepšie preveriť podmienky OVS,
treba chybu priznať, napraviť, ako sa k chybe nepriznať, čo by mohlo dospieť k súdnemu procesu. Treba to
zrealizovať čím-skôr, aby malo Mesto príjem z nájmu.
Ing. Novanský – nesúhlasí s vedomou alebo nevedomou chybou komisie. Komisia nespochybňuje
materiál, ktorý je predložený na rokovanie. Nechce to posúvať do hladiny dôvery alebo nedôvery
poslancov voči úradu.
Ing. Mgr. Katreniak – nikoho nechce spochybňovať, ani narušovať dôveru.
Mgr. Gajdošík – chybu neurobili ani poslanci, ani úrad. Celý problém pri vyhodnotení je v tom, že
spoločnosť Gemini, ktorá e-aukciu organizovala neprevzala tie podmienky – od slova do slova, ktoré boli
na MsZ schválené. Spoločnosť pre vypísanie e-aukcie použila svoje štandardné podmienky.
Mgr. Rybár – čas plynie, nikto neprišiel s novým návrhom, s novým plánom.
Mgr. Pirošík – návrhu rozpočtu sa na tejto komisii nevenovalo toľko času, čo sa venuje bodu programu,
ktorý sa rieši ¾ roka. V tejto chvíli treba rozhodnúť, dodatok trvá do marca, nie je na čo čakať. Zatiaľ je
nájom za nejakých 44 tis eur a liknavosťou poslanci oberajú Mesto o príjmy, minimálne o rozdiel medzi
terajším nájmom a nájmom, ktorý by bol z nového nájmu.
Ing. Kašper – nech to dopadne akokoľvek, dopadne to zle. Podľa jeho názoru je to absolútny precedens - 2
mesiace po súťaži zvýšiť cenu, o ktorej nikto nevedel. Súhlasí s Mgr. Pirošíkom, že sú dôležitejšie veci,
ktorým sa treba venovať.
prítomných:10

Hlasovanie za predložený návrh:
za:3
proti:1

zdržal sa:6

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
neodporúča Nájom a prevádzkovanie Mestského informačného systému - podmienky súťaže
schváliť na MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 50 nebolo schválené.
K bodu 6/
VZN č. .../2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.
18/2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
29.10.2013 bol materiál predložený na rokovanie MsR, ktorá prijala uznesenie č.89/2013 – MsR. Mestská
rada odporučila návrh VZN predložiť na rokovanie MsZ 12.11.2013 po doplnení dôvodovej správy o
stanovisko finančnej komisie. Návrh VZN na rokovanie MsZ v novembri 2013 predložený nebol, nakoľko
bolo potrebné dopracovať možnosti oslobodenia alebo zníženia dane.
Diskusia:
Mgr. Pirošík – aké zmeny sú v návrhu?
Mgr. Ondrejková – v § 9 Oslobodenie alebo zníženie dane v ods. I v bod 1. sa upravilo písmeno b), s
tým, že bod 1. neobsahuje už písmeno c). Bod 3. pôvodný – hovoril o znížení dane vo výške 50% z
vyrúbenej dane sa nahradil textom, že správca dane môže znížiť daň daňovníkovi v prípade, že výška sumy
odvedenej na humanitné, verejnoprospešné a charitatívne ciele bude minimálne vo výške hodnoty
odpustenej dane, súčet hodnoty odpustenej dane a sumy odvedenej na humanitné, verejnoprospešné a
charitatívne ciele musí byť zhodný s výškou vyrubenej dane.
Mgr. Rybár – zmena pojednáva o výpočte, keby chcel niekto špekulovať s charitatívnym účelom, tak aby
sa humánna činnosť reálne prejavila, peniaze na charitu pôjdu minimálne v tej výške, v akej je odpustená
dať za zaujatie verejného priestranstva.
prítomných:10

Hlasovanie za predložený návrh:
za:9
proti:0

zdržal sa:1

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča VZN č. .../2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Banská Bystrica č. 18/2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva schváliť na
MsZ dňa 11.02.2014.
Uznesenie č. 51 bolo schválené.
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K bodu 8/
Rôzne
Informácia o Zákone 426 z 29. novembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znp.
PhDr. Vaňo – bol prijatý nový zákon, dotýka sa investičných zámerov Mesta, § 17 zasahuje do metodiky
výpočtu celkových návratných zdrojov. Celková výška dlhu Mesta nesmie prekročiť 60% bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového obdobia. Novelizáciou zákona sa zviditeľňujú investičné odkupy, čím sa
mení zákonný ukazovateľ zadĺženosti Mesta, týmto opatrením sa zvýšil z 25,31 % na 42,47%. Ak by
Mesto v budúcnosti chcelo uvažovať o investovaní svojich finančných zámerov formou úveru, tak sa musí
vychádzať z tej bázy, ktorá je momentálne omnoho vyššia, je na úrovni 42,47%. Pre finančné zdravie
samosprávy je kritická hranica 50%. Dlh 50 a viac %, ak sa premietne do účtovníctva z hľadiska
finančných nákladov (napr. zvýšenie úrokovej sadzby existujúcich úverov, zvýšenie euriboru), geometricky
sa zvyšuje finančná náročnosť dlhu. § 17 ďalej pojednáva o maximálnom objeme ročných splátok, doteraz
bolo 25% – vypočítané z celkových bežných príjmov, podľa nového zostáva 25%, ale sa mení báza na ich
výpočet – z celkových bežných príjmov očistených o transfery a granty. Matematicky bude prepočet
vyznievať v neprospech tohto ukazovateľa – zvýši sa.
Mgr. Gogola - reagovali banky na prijatie nového zákona zmenami ratingu jednotlivých samospráv?
PhDr. Vaňo – nie, reagovali asi tak, že bolo vyvolané rokovanie so ZMOS-om a so štátnym tajomníkom
MF SR. § 17 bude mať účinnosť až od 1.1.2017, aby sa dotknuté samosprávy mohli na túto situáciu
pripraviť. Banská Bystrica nie je na tom tak zle, ale niektoré samosprávy za 3-ročné rozpočtové obdobie
nedokážu dlh znížiť. V produktoch je zmena len, že dlh sa nebude obchádzať cez investičné odkupy, ale sa
môže riešiť priamo cez úvery. Poukázal na pripravenosť pracovníčok ekonomického odboru, ktoré už aj
predloženým Návrhom rozpočtu na tieto zmeny reagujú. V rámci informatizácie treba počítať s
RIS.SAM-om, v súvislosti výkazníctva Mesta a rozpočtových spoločností Mesta. Znižovaním príjmov
Mesta, podielových daní sa môže zhoršovať kritérium dlhu.
K bodu 9/
Záver
Ing. Novanský – poďakoval všetkým za účasť.

Banská Bystrica, 27.01.2014
Zapísala: Janka Demská

Ing. Tomáš Novanský, v. r.
predseda komisie
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