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

Zápisnica č. 05/2014
Dátum a miesto konania:

9. júna 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 - 8
neprítomní - 5
ospravedlnení - 5
Program rokovania:
1. Otvorenie – predseda komisie
2. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2013
3. Návrh na použitie rezervného fondu a zmena účelu použitia fondu minulých rokov
4. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 5
5. Refinancovanie úverov Mesta Banská Bystrica
6. VZN Mesta Banská Bystrica č. …../2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012 o financovaní
činnosti výborov mestských častí z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v znení VZN č.20/2013
7. VZN Mesta Banská Bystrica č. …../2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Banská Bystrica č.
8/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 1/2013
8. Návrh na zrušenie častí uznesení MsZ č. 1061/2013 z 15.10.2013, bod I. a č. 1325/2014 z 08.05.2014,
bod III.
9. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
10. Rôzne
11. 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. Za predložený návrh
programu rokovania dal hlasovať.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
schvaľuje program rokovania.
Uznesenie č. 136 bolo schválené.
K bodu 2/
Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2013
Plnenie rozpočtu je rozdelené na bežné príjmy, kapitálové príjmy, príjmové finančné operácie, bežné
výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie. Po vylúčení účelovo určených prostriedkov,
ktoré sú vo veľkej sume – dotácia na Zimný štadión, vylučuje sa časť školských peňazí, po tejto operácií,
ktorá sa vykonáva v zmysle zákona vykazuje Mesto v zmysle zákona za rok 2013 schodok kapitálového a
bežného rozpočtu v sume 262 682 EUR. Z kladného výsledku hospodárenia finančných operácií
navrhujeme riešiť fond opráv, zvyšok do fondu minulých rokov, z čoho navrhujeme 10 tis EUR na detské
ihrisko v parku pod pamätníkom SNP (uznesenie MsZ) a 65 tis EUR ako zostatok účtu účelovo určených
prostriedkov, ktoré prišli z výrubu stromov ako alternatíva na výsadku za minulý rok. na revitalizáciu
zelene mestských častí.
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Diskusia:
Ing. Turčan – 65 tis EUR je účelová dotácia pre ZAaRES? Nemôže to byť použité na kosenie?
Ing. Farkašová - nie, nemôže, navrhujeme to ako kapitálový príspevok pre ZAaRES na revitalizáciu –
ako KV. Kapitálový preto, lebo toto boli účelovo určené prostriedky, ktoré sa nepoužili v roku 2013 a
možnosť ich použitia v roku 2014 je len na kapitálové výdavky.
Ing. Novanský - výsadba nemá taký efekt, ako keby sa napríklad investovalo do MŠ.
Ing. Farkašová - z výrubu sa financie môžu použiť len na revitalizáciu zelene v zmysle zákona o ochrane
prírody a krajiny.
MUDr. Hlaváč – ZAaRES môže kosiť za vlastné financie a z týchto investovať do revitalizácie.
Ing. Farkašová – táto revitalizácia nie je aktivita ZAaRES-u, dôvodom je hľadanie možností, aby sa
zachoval účel použitia peňazí a charakter výdavku – kapitálový, investičný.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť odporúča
Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2013 schváliť na MsZ dňa
24.06.2014.
Uznesenie č. 137 bolo schválené.
K bodu 3/
Návrh na použitie rezervného fondu a zmena účelu použitia fondu minulých rokov
Materiál zložený z 2 častí. V jednej časti navrhujeme použiť rezervný fond – riešenie havarijných stavov
(zosuv pôdy v Rudlovej, škody na stromoch po víchrici). Ďalej navrhujme zmeniť účel použitia fondu
minulých rokov. Pôvodný účel financovanie projektu KOMUCE zmeniť na rekonštrukciu mestského
rozhlasového vysielača vo VO č. 3 Šálková s tým, že o 13 tis EUR sa zníži výška volebných prostriedkov
VO č. 3 v bežnom rozpočte.
Diskusia:
Ing. Novanský – financovanie zosuvu pôdy v Rudlovej nepovažuje za top havarijný stav, väčší je zosuv
cesty do Rudlovského potoka okolo Muštárne. Tu by sa zachránila cesta pre celú Rudlovú.
Ing. Turčan – akým štýlom bola vybratá práve táto havária?
Ing. Farkašová – je to problém dlhodobejšieho charakteru, viac sťažností občanov, ktorí tam žijú. Viac
info podá na MsR.
Ing. Kašper – žiada o podporu prerozdelenia preschválenia fondu minulých rokov v sume 124 300 EUR z
financovania KOMUCE na dobudovanie parkoviska na Sládkovičovej ulici. Investičná akcia začala v roku
2013, suma nebola krytá, parkovisko vlastnila spoločnosť EEI, s.r.o. Banská Bystrica, ktorá vybudované
parkovisko od Mesta odkúpi, investícia sa vráti.
Ing. Farkašová – akcia mala byť pôvodne financovaná z výberu dane za zaujatie verejného priestranstva
(uznesenie), pri návrhu rozpočtu bol účel tohto výberu zrušený a v rozpočte 2014 nie sú zdroje na
dokončenie tejto výstavby. Hľadali sa riešenia na dokončenie akcie. Prvým návrhom bolo financovanie z
údržby MK, ale vzhľadom na to, že sa jedná o KV, krytie sme navrhli z fondu minulých rokov. Počítame s
tým, že po dokončení parkovacie miesta odkúpi spoločnosť EEI, s.r.o., financie sa vrátia do údržby MK.
Ing. Turčan – kde je garancia, že spoločnosť EEI, s.r.o. si parkovisko osvojí a uzná investíciu, že je v tej
reálnej výške.
Ing. Novanský – prečo výstavbu miest nezerealizovala spoločnosť EEI, s.r.o., ktorá by si mohla odrátať
DPH?
Ing. Kašper - táto akcia sa už mala urobiť pred niekoľkými mesiacmi, všetko sa oddiaľuje. Financie sú
takmer preinvestované, toto je jediný spôsob rýchleho dokončenia.
Ing. Turčan – pri všetkých akciách, kde sa dá urobiť odpočet DPH sa presúva mestský majetok na
mestské spoločnosti. Neverí, že spoločnosť EEI, s.r.o. uzná túto investíciu v plnom rozsahu. Nevidí
garancie, že spoločnosť EEI, s.r.o. uhradí celú investovanú čiastku 240 tis EUR. Zaujíma ho processing
vrátenia peňazí na účet Mesta.
Ing. Farkašová – ak peniaze prídu buď sa použijú sa financovanie iných investícií, alebo budú súčasťou
prebytku hospodárenia za rok 2014.
Ing. Kašper – tieto financie sú nad rámec, minulý rok to bolo všetko riešené len z rozpočtu.
Ing. Mgr. Katreniak – kedy sa rozhodlo o tejto výstavbe, akým uznesením.
Ing. Farkašová – o týchto financiách sa zvlášť nehlasuje na MsZ, ak tak len ako súčasť návrhu rozpočtu,
boli to príjmy z dane zo zaujatia verejného priestranstva, účel použitia schválený uznesením MsZ - na
vybudovanie nových parkovacích miest.
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Ing. Kašper - bol to jediný projekt, ktorý bol pripravený na základe petície.
Ing. Turčan – ak si Sásová urobí projekt a podá petíciu, budú sa aj tu budovať parkovacie miesta?
Ing. Farkašová – parkovanie v Sásovej by sa malo riešiť z eurofondov.
Ing. Kašper – dáva návrh na prijatie uznesenia v znení:
„Preschváliť účel použitia fondu minulých rokov v sume 124 300 EUR nasledovne:
pôvodný účel použitia fondu minulých rokov – financovanie istiny úveru KOMUCE
nový účel použitia fondu minulých rokov – dobudovanie parkoviska na Sládkovičovej ulici.“
Ing. Novanský – doplnil, že uznesenie bude vykonateľné, až keď bude záruka, že spoločnosť EEI, s.r.o.
preplatí Mestu investičné náklady.
prítomných: 8

Hlasovanie za návrh Ing. Kašpera:
za: 5
proti:0

zdržal sa:3

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť odporúča
na návrh Ing. Kašpera „Preschválenie účelu použitia fondu minulých rokov v sume 124 300 EUR
nasledovne: pôvodný účel použitia fondu minulých rokov – financovanie istiny úveru KOMUCE, nový
účel použitia fondu minulých rokov – dobudovanie parkoviska na Sládkovičovej ulici.“ schváliť na
MsZ dňa 24.06.2014.
Uznesenie č. 138 bolo schválené.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť odporúča
Návrh na použitie rezervného fondu a zmenu účelu použitia fondu minulých rokov schváliť na MsZ
dňa 24.06.2014.
Uznesenie č. 139 bolo schválené.
K bodu 4/
Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 5
Diskusia:
Ing. Mgr. Katreniak
1. Podprogram 6.1.Odvoz odpadu – je to dlh z minulých rokov?
2. Podprogram 9.1. Prevádzka verejného osvetlenia – prečo sa dáva 18 630 EUR ?
3. Sú financie na orezávanie stromov, počíta sa s tým?
Ing. Farkašová
1. Prepočty v roku boli robené správne, výber starých nedoplatkov vylepšuje plnenie daní, aby sa ku koncu
roka neskončilo s nevyrovnaným hospodárením, navyšujú sa položky napr. na zvoz plastov.
2. Prostriedky sa presúvajú zo športu, odčlenili sa z príspevku na Zimný štadión, kvôli tomu, že dodávka
energií za mesiace apríl-máj bude financovaná Mestom, až od júna BPM, s.r.o. Kvôli účinnosti zmluvy s
dodávateľom energií
3. Na výruby nie, na údržbu drevín áno.
Ing. Novanský – tu by mohli byť použité financie z revitalizácie.
Ing. Turčan - vykalkuluje sa, koľko by ZAaRES potreboval na kosenie, je predstava aká je to čiastka.
Ing. Farkašová - Mgr. Suchý sa vyjadril tak, že momentálne sú prostriedky na kosenie, ale nepostačujú
na celý rok, čo je spôsobené počasím. Poddimenzovaná položka sa bude riešiť v septembri.
Doc. Čižmárová – prejednávalo sa to v Komisii MsZ pre životné prostredie a odpady, kosiť sa bude,
financie boli vyčlenené na 3 kosby za rok.
MUDr. Hlaváč – v Podprograme 7.2 Oprava MK do podprogramu 6.3 – separovanie odpadu je tak
finančne náročné?
Doc. Čižmárová – na Komisii MsZ pre životné prostredie a odpady to vysvetľoval Mgr. Suchý, že
triedenie odpadu je najdrahšia komodita z hľadiska odpadového hospodárstva – nedisciplinovanosť
občanov, preberanie triedeného odpadu.
Hlasovanie za predložený návrh:
prítomných: 8
za: 8
proti:0
zdržal sa:0
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť odporúča
Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 5 schváliť na MsZ dňa 24.06.2014.
Uznesenie č. 140 bolo schválené.
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K bodu 5/
Refinancovanie úverov Mesta Banská Bystrica
Jedná sa o úverové zmluvy č. 8115/12/08720 a 8116/12/08720 financované ČSOB, a.s.. Aktuálne sú vyššie
uvedené zmluvy uzatvorené s pevnou úrokovou sadzbou 2,33 % p. a. + pohyblivou úrokovou sadzbou 1M
Euribor, pričom čl. II ods. 4 úverových zmlúv ustanovuje obdobie od 1.10.2014 do 30.6.2015, v ktorom
môže Mesto požiadať banku o predĺženie splatnosti úveru do 01/2023. Ak by tak Mesto neurobilo, bolo by
v zmysle zmluvy povinné splatiť úver poslednou splátkou vo výške zostatku úveru do 09/2015. V
úverových zmluvách je v čl. II ods. 6 ustanovené, že Mesto môže úver splatiť aj mimoriadnou splátkou
najviac dvakrát do roka, pričom mu banka nebude účtovať poplatok za predčasné splatenie úveru. Na
základe uvedených skutočností Mesto sa rozhodlo pristúpiť k prieskumu úverových podmienok na trhu, s
cieľom získať výhodnejšie podmienky financovania jestvujúcich úverov.
Diskusia:
Mgr. Rybár – zrealizovaný je prieskum trhu, prišli 3 ponuky od 3 subjektov – jedna regulérna, jedna
nezáväzná a jedna ponuku po termíne. Mesto potrebuje čas na ich vyhodnotenie, ktoré bude predložené na
zasadnutie MsZ.
Ing. Novanský – Komisia môže hlasovať za alebo proti Dôvodovej správe, materiál sa nemusí sťahovať s
tým, že bude komplet predložený na MsZ.
PhDr. Vaňo – situácia sa riešila pred časom pri prechode z PRIMA banky, a.s. do ČSOB, a.s.. Teraz je
cena zdrojov čoraz lacnejšia, opätovne sa otvorili na trhu podmienky na výhodnejšie prefinancovanie
zostatku úverov. Spravil sa prieskum trhu, zadané boli parametre, aby Mesto vedelo, kde sa v súčastnosti
pohybuje. Zmena banky je využitie priaznivej situácie na finančnom trhu, úspora financií Mesta. Zmena
má priaznivý dopad na rozpočet – cash flow a priamu úsporu finančných nákladov.
MUDr. Hlaváč – pri každej zmene banky je zmluvná pokuta.
Ing. Novanský – to sa už odstránilo, je možnosť predčasného odchodu bez poplatku.
Mgr. Detková – na základe úverovej zmluvy klient môže mimoriadne splatiť výšku istiny aj s úrokmi 2x
do roka bez poplatku.
Ing. Turčan – pri refinancovaní do ČSOB, a.s. prišla výhodná ponuka po termíne, vznikla nepríjemná
situácia. Bude teraz výber banky taký jednoznačný, že sa táto situácia nebude opakovať.
Mgr. Rybár – toto sa garantovať nikdy nedá, je to na rozhodnutí vedenia Mesta a poslancov MsZ.
Mgr. Pirošík – materiál vysvetľuje prečo sa má ukončiť vzťah s ČSOB, a.s., ale nepomenuváva výhody
preklopenia. Mieni hlasovať za čokoľvek, čo pomôže Mestu, ale v tomto materiáli to nevidí.
Mgr. Rybár – Mesto súťaží o zníženie marže, ktorá bude nižšia, ako je súčasná 2,33% p.a.. Materiál môže
byť postúpený aj do iného, ako júnového MsZ, aby sa neurýchlil. OVS prebehla podľa harmonogramu
minulý týždeň. Tým, že prišla ponuka, ktorá je zaujímavá, ale nezáväzná vznikla situácia, že sa to musí
vykonzultovať s účastníkom súťaže, s najvyššími orgánmi banky.
Ing. Turčan - úver sa nerozkladá na dlhšie obdobie? Ako to vyzerá v súčte?
Mgr. Detková – rozkladá sa na dlhšie obdobie, mesačné splátky budú nižšie, ušetrí sa na mesačnom cash
flow. Výsledok ešte nie je vypracovaný. Úspora bude určite.
PhDr. Vaňo – jedná vec je zadať indikatívnu ponuku, ktorá slúži na nejaké prepočty, druhá vec je mať
zmysle kompetenčného poriadku banky ponuku schválenú predstavenstvom. Musí sa porovnávať
porovnateľné, neporovnávať záväznú ponuku s nezáväznou. Tým, že sa úver rozkladá na 2 roky, tým
dochádza k úspore cash flow, reálnym znížením marže dochádza k reálnej úspore finančných nákladov,
ktoré zostávajú na účte Mesta ako úspora.
Ing. Kašper – nemôže sa to spraviť opačne, zníži sa úroková marža, zníži sa splátka alebo ostane taká istá,
ale aby sa znížila doba splatnosti.
PhDr. Vaňo – touto cestou by nedošlo k úspore. Buď sa zníži úrok pri tej istej mesačnej výške splátky, ísť
na kratšiu dobu splatnosti. Alebo sa úrok natiahne na splatnosť napr. 10 rokov, ako to bolo pôvodne prijaté
pred 2 rokmi, tým sa uvoľní cash flow na iné aktivity Mesta.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť berie na
vedomie Dôvodovú správu k Refinancovaniu úverov Mesta Banská Bystrica, ktorá bude na MsZ dňa
24.06.2014 doplnená o vyhodnotenie ponúk súťaže.
Uznesenie č. 141 bolo schválené.
K bodu 6/
VZN Mesta Banská Bystrica č. …../2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012 o financovaní
činnosti výborov mestských častí z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v znení VZN č.20/2013
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Návrh VZN sa predkladá na základe uznesenia Komisie MsZ pre rozvoj mestských častí č. 12/2014 zo
16.apríla 2014. Zdôvodnenie navrhovaných zmien:
- ods. 2: žiadateľ bol povinný použiť poskytnutú dotáciu najneskôr do 20. decembra, čo bolo
nevyhovujúce, nakoľko výbory mestských časti organizovali v rámci svojich plánov činnosti ešte akcie po
20. decembri, resp. faktúry za decembrové akcie boli vystavené aj po tomto termíne,
- ods. 3: termín do 10 dní po ukončení akcie pre čiastkové zúčtovanie dotácie bol nevyhovujúci, vo
viacerých prípadoch bolo nemožné predložiť faktúry za dodané služby do tohto termínu,
- ods. 4: text bol doplnený o termín pre predloženie konečného zúčtovania dotácie žiadateľom a to
najneskôr do 15. januára príslušného roka,
- ods. 9: žiadateľ o dotáciu bol povinný nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie vrátiť do
rozpočtu Mesta súčasne s konečným vyúčtovaním dotácie najneskôr do 20.decembra príslušného
kalendárneho roka. Táto zmena odseku logicky nadväzuje na vyššie uvedené zmeny a ich odôvodnenia.
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
VZN Mesta Banská Bystrica č....../2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012 o financovaní činnosti
výborov mestských častí z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v znení VZN č.20/2013 schváliť na MsZ dňa
24.06.2014.
Uznesenie č. 142 bolo schválené.
K bodu 7/
VZN Mesta Banská Bystrica č. …../2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Banská Bystrica č.
8/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 1/2013
Návrh VZN sa predkladá z iniciatívy Rady primátora pre mimovládne neziskové organizácie. Cieľom je
inštitucionalizovať v meste možnosť systematickej podpory neziskového sektora prostredníctvom tzv.
osobitnej účelovo viazanej dotácie. Schválením návrhu by došlo k dobudovaniu legislatívnej infraštruktúry
stimulujúcej aktívne občianstvo. Túto infraštruktúru v súčasnosti tvoria nasledujúce tri komponenty:
i) podpora prostredníctvom výborov mestských častí,
ii) podpora cestou dotačných komisií MsZ,
iii) participatívny rozpočet.
Novonavrhnutý § 8a novely VZN určuje postup a súčinnosť jednotlivých orgánov mesta pri udeľovaní tzv.
osobitnej účelovo viazanej dotácie. O pridelení dotácie, rovnako ako o vyhlásení predchádzajúcej verejnej
výzvy na predkladanie žiadostí, rozhoduje MsZ.
Diskusia:
Mgr. Pirošík – návrh bol predkladaný už pred 2 rokmi z iniciatívy Rady pre mimovládne organizácie –
revolučná zmena, zrušenie prideľovania dotácií cez 5 dotačných komisií. Komisie by sa nahradili nejakým
extérnym mechanizmom, ktorý by vyhlásil s úradom tému a raz ročne by sa to schválilo v MsZ. Tento
predložený návrh predstavuje kompromis – MsZ raz ročne vyhlási tému, účelovo viazanú dotáciu (mládež,
seniori,...), vyšlú projekt na sumu, ktoré MsZ schváli. Tento návrh hovorí, aby popri existujúcom
mechanizme dotácií existoval aj tento, v ktorom by nerozhodovali extérni hodnotitelia ale poslanci MsZ.
prítomných: 7

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 5
proti:0

zdržal sa:2

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť odporúča
VZN Mesta Banská Bystrica č. …../2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Banská Bystrica č.
8/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 1/2013 schváliť na MsZ
dňa 24.06.2014.
Uznesenie č. 143 bolo schválené.
K bodu 8/
Návrh na zrušenie častí uznesení MsZ č. 1061/2013 z 15.10.2013, bod I. a č. 1325/2014 z 08.05.2014,
bod III.
MsZ v rámci riešenia racionalizácie siete ZŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Banská Bystrica a zabezpečovania znižovania energetickej náročnosti budov škôl a školských zariadení
prijalo viacero uznesení, ktoré riešili finančné zabezpečenie uvedených úloh. Uznesením č. 1351/2014 dňa
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20.5.2014 schválilo koncepciu opráv a údržby objektov základných škôl v meste spolu s finančným
zabezpečením v zmysle rozpočtového opatrenia č. 4. Týmto uznesením MsZ schválilo Zmluvy o koncesii
na služby dodávky tepla a Zmluvy na rekonštrukciu rozvodov, vyregulovanie a služby dodávky tepla v ZŠ
Radvanská, Spojová, Pieninská, Gaštanová, Golianova, Sitnianska a Trieda SNP 20. Na základe tohto tieto
uznesenia strácajú na opodstatnenosti.
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
Návrh na zrušenie častí uznesení MsZ č. 1061/2013 z 15.10.2013, bod I. a č. 1325/2014 z 08.05.2014,
bod III. schváliť na MsZ dňa 24.06.2014.
Uznesenie č. 144 bolo schválené.
K bodu 9/
Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
A1.1/ 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. 2
Žiadateľ:
Róbert Dianiška, trvale bytom Lovčica – Trubín
Pozemky:
Novovytvorené par. č. C KN 80/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m ², C KN
80/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m², C KN 80/7 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 42 m²
Výmera:
105 m2
Kat. územie:
Podlavice
Ulica:
Skubínska cesta
Účel:
majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbou rodinného domu s dvorom
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky z územného hľadiska odpredaj
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 03.04.2014 odpredaj odporučila pod bodom 2.f.
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 – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
schváliť na MsZ dňa 24.06.2014.
Uznesenie č. 145 bolo schválené.
A1.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ:
Róbert Dianiška, trvale bytom Lovčica – Trubín
Pozemky:
novovytvorené par. č. C KN 80/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m² C KN
80/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m²
C KN 80/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m²
Výmera:
105 m2
Kat. územie:
Podlavice
Ulica:
Skubínska cesta
Účel:
majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbou rodinného domu s dvorom
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky z územného hľadiska odpredaj
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 03.04.2014 odpredaj odporučila pod bodom 2.f.
Cena:
5 775,- € (55,- € za m²)
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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 – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
schváliť na MsZ dňa 24.06.2014.
Uznesenie č. 146 bolo schválené.
A 2.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
Richard Zbortek, trvale bytom Banská Bystrica
Pozemok:
novovytvorená par. č. C KN 5597/7 – ostatné plochy o výmere 5 m², odčlenená v
geometrickom pláne č. 45351945-55/2014 z par. č. E KN 2561/1
Výmera:
5 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Pod Urpínom
Účel:
majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou oporného múru
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky z územného hľadiska odpredaj
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 06.03.2014 odpredaj odporučila pod bodom 3.a.
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 24.06.2014.
Uznesenie č. 147 bolo schválené.
A 2.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
Richard Zbortek, trvale bytom Banská Bystrica
Pozemok:
novovytvorená par. č. C KN 5597/7 – ostatné plochy o výmere 5 m², odčlenená
v geometrickom pláne č. 45351945-55/2014 z par. č. E KN 2561/1
Výmera:
5 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Pod Urpínom
Účel:
majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou oporného múru
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky z územného hľadiska odpredaj
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 06.03.2014 odpredaj odporučila pod bodom 3.a.
Cena:
295,- € (59,-€ za m²)
Hlasovanie za predložený návrh:
prítomných: 7
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 24.06.2014.
Uznesenie č. 148 bolo schválené.
A 3.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – bytu a pozemku na základe obchodnej
verejnej súťaže
Volebný obvod č. 4
Nehnuteľnosť Byt
Stavba:
Byt č. 9 s príslušenstvom v obytnom dome s. č. 6139 na ul. Podháj 53, Banská
Bystrica o výmere 18,87 m², situované na pozemku par. č. C KN 3240
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zapísané na LV 6581
18,87 m²
par. č. KN 3240 - zastavané plochy a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele
1887/469994, zapísané na LV 6581
Výmera:
6,03 m²
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Podháj 53
Účel:
Byt
Stanoviská komisií MsÚ:
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku pri
MsZ uznesením č. 9/14 zo dňa 29.04.2014 odpredaj odporúča.
Výmera:
Pozemok:

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 – bytu a pozemku na základe obchodnej verejnej
súťaže schváliť na MsZ dňa 24.06.2014.
Uznesenie č. 149 bolo schválené.
A 3.2/ SCHVÁLENIE PODMIENOK OVS na prevod nehnuteľností – byt č. 9 s pozemkom, Podháj 53,
Banská Bystrica MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Československej armády 26, 975 39 Banská Bystrica
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov
na uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľností – bytu č. 9 s pozemkom, Podháj 53, Banská Bystrica
Prevod nehnuteľností sa uskutočňuje v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica a
na základe schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. …..../2014 – MsZ zo dňa ….......... 2014.
I.
Predmet obchodnej verejnej súťaže
1. Byt č. 9 nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 6139 na ulici Podháj č. 53, Banská Bystrica,
postavený na pozemku par. č. KN 3240 o výmere 1 502 m², zapísaný na LV č. 6581, katastrálne územie
Radvaň. Spoluvlastnícky podiel na byte je 1/1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku par. č. C KN 3240 je 1887/469994 (6,03 m²).
2. Opis nehnuteľností:
Byt sa nachádza v obytnom dome s. č. 6139 na ul. Podháj č. 53 v Banskej Bystrici. Jedná sa o byt č. 9
na prvom poschodí. Obytný dom je sedemposchodový a nachádza sa v ňom 116 bytových jednotiek. Dom
má dva samostatné vchody. V jednom vchode je 58 bytov. Dom má rovnú strechu, v súčasnosti sa
zatepľuje, okná a dvere sú plastové. Na prvom podzemnom poschodí sa nachádzajú pivnice a spoločné
priestory. Na ostatných poschodiach sú byty. Byt je jednoizbový ( garsónka ) s príslušenstvom.
Príslušenstvom bytu je predsieň, kúpeľňa s WC a pivnica. Podlahová plocha bytu je 18,87 m² (kuchyňa
11,83 m², predsieň 2,15 m², kúpeľňa 3,39 m² a pivnica 1,50 m² ).
V byte sú hladké, vápenaté omietky, hladké dvere, oceľové zárubne, podlahy PVC, vykurovanie
ústredné, oceľové radiátory, sveteľná elektroinštalácia, rozvod teplej a studenej vody, vnútorná kanalizácia
z kúpeľne, WC a kuchyne. Vybavenie kuchyne – žiadne. Vnútorné hygienické zariadenia sú pôvodné,
bytové jadro umakartové, batérie pákové, okná sú plastové a vonkajšie dvere obyčajné. Ohrev teplej vody
je centrálny a v byte je urobený rozvod televízie. Byt je čiastočne rekonštruovaný ( plastové okná ).
3. Minimálna kúpna cena je stanovená na základe znaleckého posudku č. 35/2014 zo dňa 16.05.2014 vo
výške 15.000,- eur, slovom pätnásťtisíc eur.
II.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
1. Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na internetovej stránke www.banskabystrica.sk, na úradnej
tabuli Mesta Banská Bystrica a zverejnením v regionálnej tlači ( týždenník ECHO BB ).
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. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov na
účely obchodnej verejnej súťaže , podpis a dátum.
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U právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa:
- obchodné meno (názov), sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, pri právnickej osobe - právnu formu,
dátum, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať jej menom, originál alebo overenú
fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, prípade iného registra, nie staršieho ako tri mesiace,
telefonický kontakt, čestné vyhlásenie záujemcu, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nebolo proti
nemu začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie a nebol proti nemu pre nedostatok majetku zamietnutý
návrh na vyhlásenie konkurzu.
b) špecifikáciu nehnuteľností – predmet prevodu
c) navrhovanú kúpnu cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna cena stanovená na základe znaleckých
posudkov
d) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu zmluvy s nasledovnými náležitosťami, na
ktorých vyhlasovateľ trvá :
- kúpna cena, náklady na znalecký posudok vo výške 150,00 € a správne poplatky za vkladové
konanie vo výške 66,- eur ( v kolkoch ) budú uhradené do 14 dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej
zmluvy
- návrh na vklad sa podá až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a nákladov na znalecký posudok
- predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci nedodrží
zmluvné podmienky o zaplatení kúpnej ceny, nákladov na znalecký posudok a správnych poplatkov za
vkladové konanie v stanovenej lehote
e) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že v čase podania návrhu nemá žiadne záväzky voči vyhlasovateľovi
súťaže, jeho organizáciám a zariadeniam, voči štátu, daňovému úradu a poisťovniam po lehote splatnosti
3. Súťažné návrhy musia byť vyhotovené 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 15 % z minimálnej
kúpnej
ceny stanovenej znaleckým posudkom, t. j. 2.250,00 € (slovom: dvetisícdvestopäťdesiat eur ), a
to na účet vyhlasovateľa vedený v ČSOB, a. s. pobočka Banská Bystrica, číslo účtu
4017146100/7500, ako variabilný symbol uvedie právnická osoba IČO, fyzická osoba uvedie
dátum narodenia v tvare DDMMRRRR, špecifický symbol: 018.
Suma zábezpeky musí byť pripísaná na účet vyhlasovateľa najneskôr do 28.07.2014.
Víťazovi súťaže bude uhradená zábezpeka započítaná do kúpnej ceny. V prípade neuzavretia
zmluvy z dôvodov na strane vyhlasovateľa bude finančná zábezpeka víťazovi súťaže vrátená. V
prípade, že nedôjde k uzavretiu zmluvy z dôvodov na strane víťaza súťaže, resp. dôjde k
odstúpeniu od zmluvy podľa bodu 2 písm. e), zložená zábezpeka sa nevracia a prepadá v prospech
vyhlasovateľa. Neúspešným
uchádzačom
bude
finančná zábezpeka
vrátená po
vyhodnotení súťaže, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťažných návrhov.
6. Súťažné návrhy je potrebné poslať v zapečatenej obálke s označením odosielateľa v ľavom
hornom rohu obálky na adresu:
Mestský úrad Banská Bystrica, odd. evidencie a správy majetku mesta, Československej armády 26,
975 39 Banská Bystrica , viditeľne označené heslom:
„Súťaž OVS – Byt č. 9, Podháj 53 - Neotvárať“.
alebo doručiť osobne na
Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 975 39 Banská Bystrica - Klientské
centrum, č. dverí 1.
7. Lehota na doručenie návrhov končí dňa 25.07.2014 o 12,00 hod.
III.
Vyhodnotenie návrhov
1. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude zriadená komisia, ktorá vyhodnotí súťažné
návrhy najneskôr do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na doručenie návrhov. Kritériom hodnotenia je
kúpna cena nehnuteľností. V prípade rovnakej ponúknutej kúpnej ceny rozhoduje skorší čas podania
návrhu.
2. Vyhlasovateľ oznámi v lehote 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťažných návrhov víťazovi
súťaže, že jeho návrh bol vyhodnotený ako víťazný. Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po
vyhodnotení súťažných návrhov písomne upovedomí ostatných účastníkov súťaže, že v súťaži
neuspeli.
3. Vyhlasovateľ podmieňuje prevod nehnuteľnosti jeho schválením v Mestskom zastupiteľstve 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 :
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a) súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov
b) súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach súťaže, okrem
formálnych nedostatkov, ktoré nemenia jeho obsah
c) súťažné návrhy uchádzačov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, bolo začaté konkurzné alebo
vyrovnávacie konanie, bol uchádzačovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
d) súťažné návrhy uchádzačov, ktorí majú akékoľvek podlžnosti voči vyhlasovateľovi súťaže, jeho
organizáciám a zariadeniam, voči štátu, daňovému úradu a poisťovniam po lehote splatnosti
e) súťažné návrhy uchádzačov, ktorí nezaplatia finančnú zábezpeku na účet vyhlasovateľa v stanovenej
výške a lehote
f) súťažné návrhy, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako stanovená minimálna cena
7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť
podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhodnotenie
súťažných návrhov.
●
Záujemcovia majú možnosť nahliadnuť do spisu, ktorý sa nachádza u kontaktnej osoby za účelom
oboznámenia sa s konkrétnymi podmienkami prevodu, prípadne si dohodnúť termín obhliadky
nehnuteľností osobne u kontaktnej osoby: Ivan Rybár, BPM ul. Timravy 12, Banská Bystrica, prípadne
telefonicky na tel. čísle: 048 414 31 50 alebo na e- mailovej adrese : rybar@bpmbb.sk
prítomných: 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 – byt č. 9 s pozemkom, Podháj 53, Banská
Bystrica MESTO BANSKÁ BYSTRICA schváliť na MsZ dňa 24.06.2014.
Uznesenie č. 150 bolo schválené.
A 4./ ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ na základe obchodnej verejnej súťaže
Volebný obvod č. 4
Mesto Banská Bystrica v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská
Bystrica a v zmysle uznesenia č. 1311/2014-MsZ zo dňa 08. apríla 2014 vyhlásilo obchodnú
verejnú súťaž na uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosti – byt č. 40, Podháj 53 s pozemkom, kat.
územie Radvaň. Obchodná verejná súťaž bola zverejnená od 17.04.2014 do 09.05.2014 na internetovej
stránke www. banskabystrica.sk, na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a dňa 17.04.2014 v týždenníku
ECHO. Návrhy sa prijímali do 09.05.2014 do 12.00 hod.. Dňa 13.05.2014 o 09.00 hod sa uskutočnilo
zasadnutie výberovej komisie, ktorá bola vymenovaná dňa 09.04.2014 za účelom vyhodnotenia obchodnej
verejnej súťaže.
Predmet obchodnej verejnej súťaže: predaj bytu č. 40, Podháj 53
Volebný obvod č. 4
OVS
Nehnuteľnosť: jednoizbový byt č. 40 nachádzajúci sa v obytnom dome súpisné číslo 6139 na ulici Podháj
č. 53 v Banskej Bystrici, situovaný na pozemku par. č. C KN 3240 o výmere 1.502 m²,
zapísaný na LV č. 6581
Výmera:
35,19 m²
Pozemok :
par. č. C KN 3240 o výmere 1.502 m², zapísaný na LV č. 6581. Spoluvlastnícky podiel k
pozemku je 3519/469994.
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Podháj 53
Účel využitia: Byt
Cena:
Minimálna cena pozemkov bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 37/2013 zo
dňa 10.09.2013 vo výške 25.000,00 €.
Požiadavka na obsah ponuky:

identifikačné údaje
predmet prevodu
cenová ponuka
čestné vyhlásenia
zloženie zábezpeky
Návrh v stanovenej lehote predložil jeden žiadateľ, ktorý splnil všetky podmienky OVS :
1.
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Žiadateľ:

Ladislav Balogh a Blažena Baloghová, Sládkovičova 48, 974 05 Banská Bystrica

Navrhovaná
25.800,00 €
cena:
Vyhodnocovacia komisia odporúča uzatvoriť kúpnu zmluvu s uchádzačom č.1
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
ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ na základe obchodnej verejnej súťaže schváliť na MsZ dňa
24.06.2014.
Uznesenie č. 151 bolo schválené.
A 5.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – stavby a pozemkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Volebný obvod č. 6
Žiadateľ:
PENTECH s.r.o., Družby 22, 974 04 Banská Bystrica, IČO 43 908 896, v zastúpení Ing.
Igor Hromada, konateľ
Stavby:
spevnené plochy o rozlohe 1520 m2 a o rozlohe 457 m2 - nachádzajúce sa na C KN 942/2 a
C KN 943/80
par. č. C KN 942/2 - ostatné plochy o výmere 1609 m2,
Pozemky:
novovytvorená par. č. C KN 943/80 - ostatné plochy o výmere 457 m2,
odčlenená v geometrickom pláne č. 32010087-22/2014
Výmera:
2066 m2
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Okružná
Účel:
obslužné a parkovacie plochy pri budove vo vlastníctve žiadateľa
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky z územného hľadiska odporučilo
prenájom pozemku o výmere 153 m².
Komisia MsZ pre ÚR uznesením č. 53/2014 zo dňa 3.4..2014 odporučila odpredaj
pozemku o výmere cca 2249 m².
Oddelenie údržby miestnych komunikácii a inžinierskych sietí odporučilo odpredaj.
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 – stavby a pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 24.06.2014.
Uznesenie č. 152 bolo schválené.
A 5.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – stavby a pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 6
Žiadateľ:
PENTECH s.r.o., Družby 22, 974 04 Banská Bystrica, IČO 43 908 896, v zastúpení Ing.
Igor Hromada, konateľ
Stavby:
spevnené plochy o rozlohe 1520 m2 a o rozlohe 457 m2 - nachádzajúce sa na C KN 942/2 a
C KN 943/80
par. č. C KN 942/2 - ostatné plochy o výmere 1609 m2,
Pozemky:
novovytvorená par. č. C KN 943/80 - ostatné plochy o výmere 457 m2,
odčlenená v geometrickom pláne č. 32010087-22/2014
Výmera:
2066 m2
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Okružná
Účel:
obslužné a parkovacie plochy pri budove vo vlastníctve žiadateľa
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky z územného hľadiska odporučilo
prenájom pozemku o výmere 153 m².
Komisia MsZ pre ÚR uznesením č. 53/2014 zo dňa 3.4.2014 odporučila odpredaj
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pozemku o výmere cca 2249 m².
Oddelenie údržby miestnych komunikácii a inžinierskych sietí odporučilo odpredaj.
Cena:
stavba - spevnené plochy v kúpnej cene 11 619,24 €
pozemky v kúpnej cene 92 742,74 € (44,89 € za m²)
104 361,98 €
Diskusia:
Ing. Mgr. Katreniak – navrhuje cenu pozemku podľa Cenovej mapy nehnuteľností, t. j. za 50,30 €/ m2 +
cena za stavbu v sume 11 619,24 €.
prítomných: 7

Hlasovanie za návrh Ing. Mgr. Katreniaka:
za: 2
proti:3

zdržal sa:2

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
neodporúča cenu pozemku podľa Cenovej mapy nehnuteľností, t. j. za 50,30 €/ m2 + cena za stavbu v
sume 11 619,24 €.
Uznesenie č. 153 nebolo schválené.
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 – stavby a pozemkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
schváliť na MsZ dňa 24.06.2014.
Uznesenie č. 154 bolo schválené.
A 6.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Katastrálne územie Kordíky
Žiadateľ:
Ing. Dušan Sedlák, trvale bytom Kordíky
Pozemok:
novovytvorená par. č. C KN 128/1 – orná pôda
odčlenená v geometrickom pláne č. 197/2013
Výmera:
460 m²
Kat. územie:
Kordíky
Ulica:
Kordíky
Účel:
majetkoprávne usporiadanie pozemkov, keďže sú vlastníkmi priľahlých
nehnuteľností.
Stanoviská orgánov mesta a komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska odpredaj odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 7.11.2013 odpredaj odporučila pod bodom 2.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 – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 24.06.2014.
Uznesenie č. 155 bolo schválené.
A 6.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Katastrálne územie Kordíky
Žiadateľ:
Ing. Dušan Sedlák, trvale bytom Kordíky
Pozemok:
novovytvorená par. č. C KN 128/1 – orná pôda
odčlenená v geometrickom pláne č. 197/2013
Výmera:
460 m²
Kat. územie:
Kordíky
Ulica:
Kordíky
Účel:
majetkoprávne usporiadanie pozemku, keďže sú vlastníkmi priľahlých
nehnuteľností.
Cena:
3 450,00 € (7,50 € za m² )
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
PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa schváliť na MsZ dňa
24.06.2014.
Uznesenie č. 156 bolo schválené.
B 1./ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
Kvetoslava Skálová, bytom Banská Bystrica
Pozemok:
časť par. č. E KN 701/1 – trvalé trávne porasty o výmere 85 m²
z celkovej výmery 5068 m²
Výmera:
85 m²
Kat. územie:
Senica
Ulica:
Na Hrbe
Účel:
využitie ako nádvorie
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska nájom odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 15. 05. 2014 prenájom odporučila pod bodom 2.f.
Cena:
127,50 €/rok
Doba nájmu:
Na dobu neurčitú.
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
NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa schváliť na MsZ dňa
24.06.2014.
Uznesenie č. 157 bolo schválené.
B 2./ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ:
MUDr. Marie Balážová, Riečka č. 203, Banská Bystrica, IČO: 31904807
Nebytový
Časť nebytových priestorov v budove ZŠ na Gaštanovej ul. č. 12 v Banskej Bystrici na 1.
poschodí, súpisné číslo 6463, na pozemku par. č. C KN 1527/130, nebytové priestory
priestor:
spolu o výmere 58,0 m²
Výmera:
58,0 m²
Kat. územie:
Podlavice
Ulica:
Gaštanová ul.
Účel:
Stomatologická ambulancia
Stanovisko komisií MsÚ:
Cena:
26,00 €/m²/rok bez poskytnutých služieb
Doba nájmu:
Na dobu určitú do 30.6.2017
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
NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 24.06.2014.
Uznesenie č. 158 bolo schválené.
B 3.1/ ZRUŠENIE UZNESENIA Zrušenie uznesenia MsZ č. 1095/2013 - MsZ zo dňa 15.
októbra 2013
D 1.1/ ZMENA UZNESENIA
Zmena uznesenia MsZ č. 939/2013 zo dňa 11. júna 2013
Text:
A 5.1 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
so zriadením odplatného vecného bremena
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Pozemky

Volebný obvod č. 4
Kat. územie

Spôsob prevodu

parc. č. C KN 285/15–
Podľa § 9 ods.2 písm.a) zák.č. 138/1991 Zb. v znp.
zastavané plochy a nádvoria o
bol schválený spôsob prevodu ako prevod z dôvodu
výmere 397 m², parc. č. C KN Kremnička
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8
285/15– zastavané plochy a
písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. v znp.
nádvoria o výmere 445 m²
za text:
A 5.1 / SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
so zriadením odplatného vecného bremena
Volebný obvod č. 4
Pozemky
Kat. územie
Spôsob prevodu
parc. č. C KN 285/15–
Podľa § 9 ods.2 písm.a) zák.č. 138/1991 Zb. v
zastavané plochy a nádvoria o
znp. bol schválený spôsob prevodu ako prevod z
výmere 397 m², parc. č. C KN Kremnička
dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a
285/59– zastavané plochy a
ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. v znp.
nádvoria o výmere 445 m²
Zdôvodnenie:
Návrh na zrušenie uznesenia sa predkladá pretože, žiadateľ z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
neuhradil v zmluvne dohodnutom a ani v náhradnom termíne kúpnu cenu a Mesto Banská Bystrica v
zmysle článku IV. bod 6. Kúpnej zmluvy č. 1687/2013/PS-ESM, odstupuje od zmluvy. Ďalšie užívanie
pozemkov mesta bude riešené nájomnou zmluvou.
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
Zrušenie uznesenia MsZ č. 1095/2013 - MsZ zo dňa 15. októbra 2013 schváliť na MsZ dňa
24.06.2014.
Uznesenie č. 159 bolo schválené.
B 3.2/ ZRUŠENIE UZNESENIA Zrušenie uznesenia MsZ č. 1096/2013 - MsZ zo dňa 15.
októbra 2013
D 1.2/ ZMENA UZNESENIA
Zmena uznesenia MsZ č. 940 zo dňa 11. júna 2013
Text:
A 5.2 / PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa so zriadením
odplatného vecného bremena
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ
Pozemky
Kat.
Cena
územie
Ing. Anton Heško spol. s
r.o., Kremnička 79, 974
03 Banská Bystrica, IČO 31 578 489

parc. č. C KN 285/15– zastavané plochy a
nádvoria o výmere 397 m²,
parc. č. C KN 285/15– zastavané plochy a
nádvoria o výmere 445 m²

Kremnička

45 578,60 €

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 je bezprostredne susediaci s pozemkom žiadateľa C
KN 285/7 a pod stavbou súpisné číslo 14276 vedených na LV 631, vo vlastníctve žiadateľa. Cena
pozemku bola dohodnutá podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Banská Bystrica. Súčasne sa zriaďuje odplatné vecné bremeno v hodnote jednorázovej náhrady
700,- eur zahrnutej v cene, kde právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena voči
Povinnému z vecného bremena zodpovedá : právo prechodu a prejazdu cez pozemky parc. č. C
KN 285/1 a parc. č. C KN 285/8 na pozemok parc. č. C KN 285/59, v rozsahu vyznačenom v
geometrickom pláne č. 36840734-28/2013, vyhotovenom 13.5.2013 vyhotoviteľom GEOLINK
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s.r.o.
Povinný z vecného bremena: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská
Bystrica, IČO - 00 313 271
Oprávnený z vecného bremena: Ing. Anton Heško spol. s r.o., Kremnička 79, 974 03 Banská Bystrica,
IČO - 31 578 489
Zámer prevodu pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a na
internetovej stránke Mesta Banská Bystrica od 27.05.2013 do 11.06.2013
za text:
A 5.2 / PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa so zriadením
odplatného vecného bremena
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ
Pozemky
Kat.
Cena
územie
Ing. Anton Heško spol. s
r.o., Kremnička 79, 974
03 Banská Bystrica, IČO 31 578 489

parc. č. C KN 285/15– zastavané plochy a
nádvoria o výmere 397 m²,
parc. č. C KN 285/59– zastavané plochy a
nádvoria o výmere 445 m²

Kremnička

45 578,60 €

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 je bezprostredne susediaci s pozemkom žiadateľa C
KN 285/7 a pod stavbou súpisné číslo 14276 vedených na LV 631, vo vlastníctve žiadateľa. Cena
pozemku bola dohodnutá podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Banská Bystrica. Súčasne sa zriaďuje odplatné vecné bremeno v hodnote jednorázovej náhrady
700,- eur zahrnutej v cene, kde právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena voči
Povinnému z vecného bremena zodpovedá : právo prechodu a prejazdu cez pozemky parc. č. C
KN 285/1 a parc. č. C KN 285/8 na pozemok parc. č. C KN 285/59, v rozsahu vyznačenom v
geometrickom pláne č. 36840734-28/2013, vyhotoviteľom GEOLINK s.r.o.
Povinný z vecného bremena: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská
Bystrica, IČO - 00 313 271
Oprávnený z vecného bremena: Ing. Anton Heško spol. s r.o., Kremnička 79, 974 03 Banská Bystrica,
IČO - 31 578 489
Zámer prevodu pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a na
internetovej stránke Mesta Banská Bystrica od 27.05.2013 do 11.06.2013
Zdôvodnenie:
Návrh na zrušenie uznesenia sa predkladá pretože, žiadateľ z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov neuhradil v zmluvne dohodnutom a ani v náhradnom termíne kúpnu cenu a Mesto
Banská Bystrica v zmysle článku IV. bod 6. Kúpnej zmluvy č. 1687/2013/PS-ESM, odstupuje od
zmluvy. Ďalšie užívanie pozemkov mesta bude riešené nájomnou zmluvou.
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
Zrušenie uznesenia MsZ č. 1096/2013 - MsZ zo dňa 15. októbra 2013 schváliť na MsZ dňa
24.06.2014.
Uznesenie č. 160 bolo schválené.
B 3.3/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
Ing. Anton Heško spol. s r.o., v zast. Ing. Iveta Bariaková a PaeDr. Zuzana Blažeková,
konateľky, Kremnička 79, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 31 578 489
Pozemky:
par. č. C KN 285/15 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 397 m²
par. č. C KN 284/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 426 m²
par. č. C KN 284/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m²
par. č. C KN 284/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 336 m²
časť par č. C KN 284/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 162 m² z celkovej
výmery 1681 m2
časť par č. C KN 285/30 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m² z celkovej
výmery 2028 m2
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Výmera:
1 411 m²
Kat. územie:
Kremnička
Ulica:
Kremnička
Účel:
Prenájom pozemkov pod stavbami žiadateľa a manipulačná plocha pri stavbe
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie PS UPB z územného hľadiska prenájom odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 22.8.2013 prenájom odporučila pod bodom 2e.
Cena:
11 280,95 €/rok
Doba nájmu:
Na dobu neurčitú.
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
NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa schváliť na MsZ dňa
24.06.2014.
Uznesenie č. 161 bolo schválené.
B 4./ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č.7
Žiadateľ:
Pavol Ďurčík, trvale bytom Banská Bystrica
Pozemok:
par. č. C KN 2528/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m²
Výmera:
89 m²
Kat. územie:
Sásová
Ulica:
Javornícka
Účel:
Vysporiadanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska nájom odporúča
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 03.04.2014 prenájom odporučila pod bodom 2.e
Cena:
707,55 €/rok
Doba nájmu:
Na dobu neurčitú.
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
NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa schváliť na MsZ dňa
24.06.2014.
Uznesenie č. 162 bolo schválené.
B 5./ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Nebytový
priestor:
Výmera:
Kat. územie:
Ulica:
Účel:
Cena:
Doba nájmu:

Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom, Sokolská ul. č. 109, 960 01
Zvolen, IČO 42195390
2. nadzemné podlažie v objekte Agentúry sociálnych služieb, ul. 9. mája 74, BB, súpisné
číslo 5965
146,36 m2 učebne, kabinety
110,81 m 2 vedľajšie priestory
spolu: 257,17 m²
Banská Bystrica
09.05.74
poskytovanie vzdelávania detí s diagnózou autizmus a inými pervazívnymi
vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia i s mentálnym postihnutím
(detský autizmus, Aspergerov syndróm, atypický autizmus)
učebne, kabinety - 15,00 €/ m² /ročne
vedľajšie priestory - 7,50 €/ m² / ročne
Na dobu určitú na 5 rokov od 1.9.2014 do 30.6.2019
Hlasovanie za predložený návrh:
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prítomných: 7

za: 7

proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť odporúča
NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
schváliť na MsZ dňa 24.06.2014.
Uznesenie č. 163 bolo schválené.
C.1/ ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
NUOVA VENEZIA, s.r.o. , Fraňa Mojtu 14, Nitra, IČO: 44 337 302
Pozemky:
par. č. E KN 1114/6 - trvalé trávne porasty o výmere 3 833 m2
v rozsahu GP č. 28/2014
Výmera:
365 m2
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Kollárova
Účel:
V rámci realizácie stavby „Novostavba polyfunkčného objektu v Banskej Bystrici“, bola
stavebníkom NUOVA VENEZIA, s.r.o realizovaná prekládka verejného kanalizačného
potrubia vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica
ako stavený objekt SO 09 povolený Stavebným povolením Obvodného úradu životného
prostredia.
Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného z vecného
bremena:
- strpieť na zaťaženom pozemku, v rozsahu vyznačenom v GP č. 28/2014 umiestnenie zariadení verejnej
kanalizácie s jej pásmom ochrany
- umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd na zaťažený pozemok automobilmi a technikou za účelom
zabezpečenia výkonu prác spojených s údržbou, prevádzkou, odstraňovaním porúch, vykonávaním opráv a
rekonštrukcií zariadení verejnej kanalizácie na pozemku umiestnených,
- bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie nebudovať nad kanalizáciou a v jej pásme
ochrany v šírke 2,5m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany po zemi a vo vzduchu
stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé
porasty (s výnimkou trvalého trávneho porastu), neumiestňovať skládky, nevykonávať terénne úpravy,
nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k zariadeniam verejného vodovodu alebo ktoré by mohli
ohroziť ich technický stav, oplotenie a povrchové úpravy realizovať z ľahko rozoberateľných materiálov.
Povinný z vecného bremena:
Mesto Banská Bystrica,
Československej armády 26, Banská Bystrica,
IČO: 00 313 271
Oprávnený z vecného bremena:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska
cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36 056 006

Osoba uzatvárajúca zmluvu v prospech
NUOVA VENEZIA, s.r.o
Oprávneného z vecného bremena:
Fraňa Mojtu 14, Nitra, IČO: 44 337 302
Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena:
450,- eur
prítomných: 7

Žiadateľ:

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
ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA schváliť na MsZ dňa 24.06.2014.
Uznesenie č. 164 bolo schválené.
C.2/ ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ:
ARCHAT MD s.r.o., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 752 207
Pozemky:
par. č. C KN 2057/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 350 m2
- v rozsahu vyznačenom v GP č. 31628826-163/2012
par. č. E KN 2089/3 - ostatné plochy o výmere 27719 m2
- v rozsahu vyznačenom v GP č. 31628826-163/2012, GP č. 31628826-164/2012, GP
č.31628826-110/2013, GP č. 31628826-13/2014
par. č. E KN 2110/2 – orná pôda o výmere 89932 m2
- v rozsahu vyznačenom v GP č. 31628826-163/2012
par. č. E KN 2040/1 – trvalý trávny porast o výmere 1177 m2
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par. č. E KN 2048/3 – trvalý trávny porast o výmere 441 m2
par. č. E KN 2050/1 – orná pôda o výmere 15442 m2
par. č. E KN 2052/2 – orná pôda o výmere 1978 m2
par. č. E KN 2053/5 – trvalý trávny porast o výmere 1058 m2
par. č. E KN 2081/2 – trvalý trávny porast o výmere 1160 m2
par. č. E KN 2081/5 – trvalý trávny porast o výmere 67 m2
par. č. E KN 2081/6 – trvalý trávny porast o výmere 86 m2
- v rozsahu vyznačenom v GP č.31628826-110/2013
par. č. E KN 2089/11 – ostatné plochy o výmere 172 m2
par. č. E KN 2612/1– ostatné plochy o výmere 731 m2
- v rozsahu vyznačenom v GP č. 31628826-164/2012
Výmera:
3713 m2
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Slnečné stráne
Účel:
V rámci realizácie stavby „Slnečné stráne II Banská Bystrica – Lokalita A“, ktorej
stavebníkom sú Michal Handzuš a Marek Hamšík, boli na predmetných pozemkoch
realizované inžinierske siete - splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia a verejný
vodovod. Na základe Dohody o postúpení práv a povinností stavebníka boli stavebné
objekty: splašková kanalizácia ako stavebný objekt SO KS 01, dažďová kanalizácia ako
stavebný objekt SO KD 01, verejný vodovod ako stavebný objekt SO VD 01 prevedené na
nadobúdateľa spoločnosť ARCHAD MD s.r.o..
Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného z vecného
bremena:
a) strpieť na pozemkoch umiestnenie zariadení verejného vodovodu, splaškovej kanalizácie a dažďovej
kanalizácie s ich ochranným pásmom v šírke 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja krajného potrubia
na obidve strany v rozsahu podľa GP
b) umožniť Oprávnenému z vecného bremena v nevyhnutnej miere vstupovať na pozemky automobilmi,
inými mechanizmami alebo pešo za účelom zabezpečenia prevádzky, vykonávania údržby, opráv,
odstraňovania porúch ako aj rekonštrukcií vodovodu, splaškovej kanalizácie, dažďovej kanalizácie
Povinný z vecného bremena:
Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 00 313 271
Oprávnený z vecného bremena:

ARCHAT MD s.r.o., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica,
IČO: 36 752 207
Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena:
1. podľa znaleckého posudku: 3 400,- €
Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena bola určená podľa znaleckého posudku
č.10/2014 zo dňa 03.05.2014 znalca Ing. Marián Puškáša, Nad Plážou 22, Banská Bystrica
v celkovej sume 3400,- eur, čo zodpovedá rozsahu vecného bremena s výmerou 3713 m 2 .
2. odplata navrhovaná žiadateľom: 1 700,- €
Vzhľadom na verejno-prospešný charakter realizovanej investície a skutočnosť, že na
zrealizované stavebné objekty sa budú napájať ďalšie skupiny rodinných domov, žiadateľ
navrhuje zníženie výšky jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena o 50 % zo sumy
určenej znaleckým posudkom, t. j. 1 700,- eur.
Diskusia:
Ing. Sasák – žiada od členov komisie, aby rozhodli akú výšku jednorazovej náhrady za zriadenie vecného
bremena má uviesť do materiálov predkladaných do MsZ dňa 24.06.2014 – podľa znaleckého posudku
(3 400 €) alebo podľa návrhu žiadateľa (1 700 €).
Ing. Novanský - navrhol materiál, v cene 3 400 €, doplniť o stanovisko Komisie MsZ pre územný rozvoj
pred zaradením do MsZ
Hlasovanie za predložený návrh:
prítomných: 7
za: 7
proti:0
zdržal sa:0
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť odporúča
so zapracovaním pripomienok ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA schváliť na
MsZ dňa 24.06.2014.
Uznesenie č. 165 bolo schválené.
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D 1./ ZMENA UZNESENIA Zmena uznesenia MsZ č. 1114/2013 zo dňa 12. novembra 2013
Text :
PREVOD NEHNUTEĽNOSTI –
ako prevod pozemku zastavaného stavbou vo
A 1.2/ vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlých plôch, ktoré svojím umiestnením a
využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou
Volebný obvod č. 3
Žiadatelia

Pozemok

Slavka Lukáčová, trvale bytom Banská Bystrica, žiadaný
spoluvlastnícky podiel 547/13112,
Ján Almáši a Svetlana Shikerun, obaja trvale bytom
Banská Bystrica, žiadaný spoluvlastnícky podiel 556/13112,
Ján Oravec, trvale bytom Banská Bystrica, žiadaný
spoluvlastnícky podiel 276/13112,
Elena Oravcová, trvale bytom Banská Bystrica, žiadaný
spoluvlastnícky podiel 275/13112,
Bc. Jana Kmeťová, trvale bytom Banská Bystrica, žiadaný
spoluvlastnícky podiel 550/13112,
Ján Pašovič, trvale bytom Banská Bystrica, žiadaný
spoluvlastnícky podiel 277/13112,
Albína Šúrová, trvale bytom Banská Bystrica, žiadaný
spoluvlastnícky podiel 277/13112,
Boris Selecký, trvale bytom Banská Bystrica, žiadaný
spoluvlastnícky podiel 556/13112,
Ing., Mgr. Stanislav Gutten, trvale bytom Banská Bystrica,
žiadaný spoluvlastnícky podiel 916/13112,
par. č. C KN
Danka Murgašová, trvale bytom Banská Bystrica, žiadaný
4520 - zastavané
spoluvlastnícky podiel 551/13112,
plochy
Richard Rosenberger, trvale bytom Banská Bystrica,
a nádvoria
žiadaný spoluvlastnícky podiel 885/13112,
Jaroslav Matej a Zlata Matejová trvale bytom Banská o výmere 373 m²
Bystrica, žiadaný spoluvlastnícky podiel 560/13112,
Miroslav Bott a Mgr. Lucia Velická, bytom Banská
Bystrica, žiadaný spoluvlastnícky podiel 1079/13112,
Mária Štefanovie, trvale bytom Nešporova Banská Bystrica,
žiadaný spoluvlastnícky podiel 279/13112,
Pavel Regina, trvale bytom Sliač, žiadaný spoluvlastnícky
podiel 279/13112,
PharmDr. Marek Vatrál, trvale bytom Banská Bystrica,
žiadaný spoluvlastnícky podiel 563/13112,
Pharm Dr. Katarína Bilá, trvale bytom Banská Bystrica,
žiadaný spoluvlastnícky podiel 562/13112,
Ján Paraik, trvale bytom Banská Bystrica, žiadaný
spoluvlastnícky podiel 972/13112,
MUDr. Silvester Boleček a Ing. Estera Bolečeková obaja
trvale bytom Nitra, žiadaný spoluvlastnícky podiel
269/13112,
JUDr. Silvio Boleček, trvale bytom Nitra, žiadaný
spoluvlastnícky podiel 268/13112,
Ing. Rastislav Kán a Ing. Jana Kánová obaja trvale bytom
Banská Bystrica, žiadaný spoluvlastnícky podiel 1587/13112,
Milan Chromiak a Ing. Barbora Chromiaková, obaja
trvale bytom Banská Bystrica, žiadaný spoluvlastnícky
podiel 1028/13112,

Kat.
územie

Cena

Banská
Bystrica

9 910,00 €

Prevod nehnuteľnosti bol schválený ako prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlých plôch, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria
neoddeliteľný celok so stavbou v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. b) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov. Na pozemku leží stavba žiadateľov – obytný dom, súpisné
číslo 1195, zapísaná na LV 5529. Cena pozemku bola dohodnutá podľa platných Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica.
Za text:
A 1.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
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nadobúdateľov vrátane priľahlých plôch, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria
neoddeliteľný celok so stavbou
Volebný obvod č. 3
Žiadatelia
Pozemok
Kat.
Cena
územie
1. Slavka Lukáčová, trvale bytom Banská Bystrica a
jej právny nástupca, žiadaný spoluvlastnícky podiel
547/13112,
2. Ján Almáši a Svetlana Shikerun, obaja trvale
bytom Banská Bystrica a ich právny nástupca,
žiadaný spoluvlastnícky podiel 556/13112,
3. Ján Oravec, trvale bytom Malachov a jeho právny
nástupca, žiadaný spoluvlastnícky podiel 276/13112,
4. Elena Oravcová, trvale bytom Malachov a jej
právny nástupca, žiadaný spoluvlastnícky podiel
275/13112,
5. Bc. Jana Kmeťová, trvale bytom Banská Bystrica a
jej právny nástupca, žiadaný spoluvlastnícky podiel
550/13112,
6. Dagmar Sarkar, trvale bytom Banská Bystrica, a jej
právny nástupca, žiadaný spoluvlastnícky podiel
138/13112,
7. Danica Dianová, trvale bytom Banská Bystrica, a jej
9 910,00 €
právny nástupca, žiadaný spoluvlastnícky podiel par. č. C KN 4520 Banská
- zastavané
Bystrica
139/13112,
plochy
8. Albína Šúrová, trvale bytom Banská Bystrica a jej
a
nádvoria
právny nástupca, žiadaný spoluvlastnícky podiel
o výmere 373 m²
277/13112,
9. Boris Selecký, trvale bytom Banská Bystrica a jeho
právny nástupca, žiadaný spoluvlastnícky podiel
556/13112,
10. Ing. Mgr. Stanislav Gutten, trvale bytom Banská
Bystrica a jeho právny nástupca, žiadaný
spoluvlastnícky podiel 916/13112,
11. Danka Murgašová, trvale bytom Banská Bystrica a
jej právny nástupca, žiadaný spoluvlastnícky podiel
551/13112,
12. Richard Rosenberger, trvale bytom Banská
Bystrica a jeho právny nástupca, žiadaný
spoluvlastnícky podiel 885/13112,
13. Jaroslav Matej a Zlata Matejová, spolu trvale
bytom Moštenica a ich právny nástupca, žiadaný
spoluvlastnícky podiel 560/13112,
14. Miroslav Bott a Mgr. Lucia Velickáobaja bytom
Banská Bystrica a ich právny nástupca, žiadaný
spoluvlastnícky podiel 1079/13112,
15. Mária Štefanovie, trvale bytom Banská Bystrica a
jej právny nástupca, žiadaný spoluvlastnícky podiel
279/13112,
16. Pavel Regina, trvale bytom Sliač a jeho právny
nástupca, žiadaný spoluvlastnícky podiel 279/13112,
17. PharmDr. Marek Vatrál, trvale bytom Banská
Bystrica a jeho právny nástupca,
žiadaný
spoluvlastnícky podiel 563/13112,
18. Pharm Dr. Katarína Bilá, trvale bytom Banská
Bystrica a jej právny nástupca, žiadaný
spoluvlastnícky podiel 562/13112,
19. Ján Paraik, trvale bytom Banská Bystrica a jeho
právny nástupca, žiadaný spoluvlastnícky podiel
972/13112,
20. MUDr. Silvester Boleček a
Ing. Estera
Bolečeková, obaja trvale bytom Nitra a ich právny
nástupca, žiadaný spoluvlastnícky podiel 269/13112,
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21. JUDr. Silvio Boleček, trvale bytom Brezová 632/3,

949 01 Nitra a jeho právny nástupca, žiadaný
spoluvlastnícky podiel 268/13112,
22. Ing. Rastislav Kán a Ing. Jana Kánová, obaja trvale
bytom Banská Bystrica a ich právny nástupca,
žiadaný spoluvlastnícky podiel 1587/13112,
23. Milan Chromia a Ing. Barbora Chromiaková,
obaja trvale bytom Banská Bystrica a ich právny
nástupca,
žiadaný
spoluvlastnícky
podiel
1028/13112,
Všetci žiadatelia spolu žiadaný spoluvlastnícky podiel 1/1
k celku.
Prevod nehnuteľnosti bol schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle §
9a ods. 8, písm. b) Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prevod
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov. Na pozemku leží stavba žiadateľov
– obytný dom, súpisné číslo 1195, zapísaná na LV 5529.
Cena pozemkov bola dohodnutá podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Banská Bystrica.
Zdôvodnenie:
Návrh na zmenu uznesenia sa predkladá z dôvodu, že v dobe po uznesení č. 1114/2013 – MsZ zo
dňa 12. novembra 2013 došlo k zmene v zozname žiadateľov, nakoľko žiadatelia nedodržali nimi
sľúbené moratórium na vlastnícke prevody bytov na LV č. 5529, kde sú zároveň vlastníkmi bytov
a nebytových priestorov. Súčasne sa zosúladili adresy žiadateľov podľa skutočnosti, voči adresám
vedeným na LV 5529.
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
Zmenu uznesenia MsZ č. 1114/2013 zo dňa 12. novembra 2013 schváliť na MsZ dňa 24.06.2014.
Uznesenie č. 166 bolo schválené.
K bodu 10/
Rôzne

K bodu 11/
Záver
Ing. Novanský – poďakoval všetkým za účasť.

Banská Bystrica, 09.06.2014
Zapísala: Janka Demská

Ing. Tomáš Novanský, v. r.
predseda komisie
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