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

Zápisnica č. 02/2015
Dátum a miesto konania:
Zasadnutie komisie viedol:

05. marca 2015, zasadačka číslo dverí 290 na II. poschodí
Mestského úradu v Banskej Bystrici
Ing. Igor Kašper - predseda komisie

Účasť členov na začiatku zasadnutia: prítomní - 6
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 2015
3. Voľby neposlancov za členov Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s
majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
4. Návrh na prijatie úveru na realizáciu projektu "Modernizácia a rekonštrukcia Robotníckeho domu
Banská Bystrica"
5. Východiská k návrhu rozpočtu na roky 2015-2017
6. Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2015-2017
7. Informatívna správa o stave plnenia Nájomnej zmluvy č. 214/2014/PS-ESM o prenájme amfiteátra
8. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
9. Zoznam neupotrebiteľného hnuteľného a nehnuteľného majetku Mesta Banská Bystrica
vhodného na odpredaj
10. Rôzne - Predmet činnosti komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta
a podnikateľskú činnosť
11. Záver
K bodu 1/
Otvorenie, schválenie programu
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Ing. Igor Kašper - predseda komisie MsZ pre financie, správu a
hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť v Banskej Bystrici. Na požiadanie dáva návrh na
zmenu programu, začať bodmi 7, 8 a 9, za zmenu programu rokovania dal hlasovať.
prítomných: 5

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 5
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
schvaľuje program rokovania so zmenou poradia.
Uznesenie č. 43 bolo schválené.
K bodu 7/
Informatívna správa o stave plnenia Nájomnej zmluvy č. 214/2014/PS-ESM o prenájme amfiteátra
II. Kontrola plnenia nájomnej zmluvy
K bodu 1 :
Nájomca v zmysle článku V. odst. 2, Nájomnej zmluvy č. 214/2014/PS- ESM predložil dňa 30.09.2014
súhrn vykonaných prác s preukázaním preinvestovaných finančných prostriedkov do 30.09.2014. Všetky
realizované práce boli vykonané svojpomocne v zmysle článku III. odst. 1a/ a jednalo sa o: kosenie trávy –
uvádzaná jednotková cena kosenia 0,04 €/m² vrátane DPH je v súlade so smernými orientačnými cenami
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platnými pre obdobie realizácie prác, čistenie, výrub náletových drevín, natieranie, oprava a natieranie
oplotenia, presun vybúraných hmôt, odstránenie starých lavičiek a časti betónových základov – 3,50
€/hod., čo je v súlade so smernými orientačnými cenami platnými pre obdobie realizovaných prác.
Uvedené práce boli nacenené ako výkon robotníka zatriedeného do: konštrukcie a práce HSV, HSV T1,
nákupy použitého materiálu sú zdokladované pokladničnými blokmi. Dňa 05.01.2015 predložil nájomca
rekapituláciu preinvestovaných finančných prostriedkov k 31.12.2014 za svojpomocne vykonané práce :
oprava javiska, zadnej steny a spevnených plôch okolo javiska, oprava lavičiek v hľadisku, oprava
zariadenia a budovy na premietanie, oprava oporného múru nad hľadiskom, oprava prevádzkovo –
technickej budovy a spevnených plôch okolo nej a oprava plotového múrika pri ceste, oprava elektrickej
prípojky a elektrických rozvodov dodávateľským spôsobom – firma LAMPER Banská Bystrica (Príloha č.
4 až 12). Jednotkové ceny v predloženej rekapitulácii vrátane faktúry od dodávateľa prác boli v súlade so
smernými orientačnými cenami platnými pre obdobie realizačných prác.
K bodu 2:
K 30.09.2014 boli prenajímateľom odkontrolované a uznané práce uvedené v bode 1 v sume 6 037,42 € a k
31.12.2014 v sume 64 300,99 € vrátane DPH, čím bola podmienka na predmete nájmu preinvestovať
min. 66 000,00 € splnená. Aj keď sa jedná už o tretie zasadnutie MsZ konajúce sa po uplynutí termínu na
preinvestovanie 66 000,00 €, ide len o prvé pracovné zasadnutie a preto povinnosť prenajímateľa
informovať poslancov MsZ „na najbližšom zasadnutí MsZ konajúcom sa po uplynutí stanoveného
termínu“ považujeme touto informatívnou správou za splnenú.
K bodu 3:
Aj napriek tomu, že ešte nie je zrealizovaná kompletná oprava, rekonštrukcia amfiteátra, konali sa v
priebehu druhej polovice roka 2014 v jeho priestoroch kultúrne akcie so súhlasom prenajímateľa, nakoľko
boli zabezpečené technické bezpečnostné a hygienické podmienky umožňujúce akcie realizovať (okrem
nepochopiteľného zistenia o prekročení hladiny intenzity hluku pri rockovom festivale).
Diskusia:
Ing. Šabo – akou formou sa splnila podmienka preinvestovania, jedná sa o ocenenie inžinierskych sieti?
Ing. Muroň - nejedná sa o výkopové práce, ak by toto chceli vykonávať, museli by to Mestu dopredu
oznámiť. Zatiaľ sa amfiteáter spojazdnil, skultúrnil.
Ing. Pikula, CSc. - obsahuje zmluva využitie, aké akcia sa budú realizovať v roku 2015.
Ing. Muroň - spoločnosť KOLOTOČE, s.r.o. je nájomca, u ktorého sa môžu kultúrne akcie objednávať.
Ing. Kašper – žiada tento materiál do MsZ doplniť o tabuľku s presnou špecifikáciou súm, čo všetko je
zahrnuté v položkách za sumu 66 tis. €.
prítomných: 6

Hlasovanie za návrh Ing. Kašpera:
za: 6
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča do Informatívnej správy o stave plnenia Nájomnej zmluvy č. 214/2014/PS-ESM o
prenájme amfiteátra doplniť na MsZ dňa 24.03.2015 tabuľku podrobného rozpočtu prác.
Uznesenie č. 44 bolo schválené.
prítomných: 6

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 6
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Informatívnu správu o stave plnenia Nájomnej zmluvy č. 214/2014/PS-ESM o prenájme
amfiteátra schváliť na MsZ dňa 24.03.2015.
Uznesenie č. 45 bolo schválené.
K bodu 8/
Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
A 9.1/

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Katastrálne územie Nemce

Žiadateľ:
Pozemky:

Jakub Sylvestr,
par. č. 737/3 – orná pôda
par. č. 737/9 – orná pôda
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par. č. 737/10 – orná pôda
par. č. 737/11 – orná pôda
par. č. 737/12 – orná pôda
odčlenené geometrickým plánom č. 44583486-043/2014 zo dňa 25.6.2014
Výmera:
10257 m2
Kat. územie: Nemce
Účel:
výstavba oddychovej mestskej zóny
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky z územného hľadiska odpredaj
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 16.05.2013 a 21.05.2013 odpredaj odporučila pod bodom 2.
h1.

A 9.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Katastrálne územie Nemce
Cena:
Cena pozemkov je stanovená Znaleckým posudkom č. 39/2014 zo dňa 8.9.2014
vyhotovenom Ing. arch. Pavlom Bugárom nasledovne:
par. č. 737/3 – orná pôda o výmere 710 m2 vo výške spolu 8143,70 € (11,47 €/m2)
par. č. 737/9 – orná pôda o výmere 4458 m2 vo výške spolu 5736,37 € (1,286 €/m2)
par. č. 737/10 – orná pôda o výmere 347 m2 vo výške spolu 3980,09 € (11,47 €/m2)
par. č. 737/11 – orná pôda o výmere 3414 m2 vo výške spolu 4392,99 € (1,286 €/m2)
par. č. 737/12 – orná pôda o výmere 1328 m 2 vo výške spolu 15232,16 € (11,47
€/m 2 )
Navrhovaná 37 486,00 €
cena:
Diskusia v bodoch A 9.1 a A 9.2:
p. Sylvestr – žiadosť podával v roku 2010, keď sa pozemok považoval ešte za poľnohospodársku pôdu,
žiadali Obec Nemce a plynárne, aby sa vyjadrili, či je pozemok určený pre občiansku vybavenosť. Majú
posudok poľnohospodárskeho aj stavebného znalca. Z výmery 10 257 m2 nie je zasiahnutá sieťami plocha
vo výmere 1385 m2. Plánujú stavať rezort bytového bývania Quarteto.
Ing. Kašper – navrhuje pozemok predať v celkovej sume 42 tis.€.
prítomných: 6

Hlasovanie za návrh Ing. Kašpera:
za: 6
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 24.03.2015 za celkovú sumu 42 000€.
Uznesenie č. 46 bolo schválené.
prítomných: 6

Hlasovanie za predložený návrh v bodoch A 9.1 a A 9.2:
za: 6
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 a PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
za celkovú sumu 42 000€ schváliť na MsZ dňa 24.03.2015.
Uznesenie č. 47 bolo schválené.

C 2./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadatelia:
Štefan Golis, Alžbeta Golisová, Banská Bystrica
Pozemok:
par. č. C KN 2530/238 – ostatná plocha
Výmera:
145 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Na Graniari
Účel:
záhrada
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Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska odpredaj odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 9.10.2014 odpredaj odporučila pod bodom 2.h.
Cena:
Nájomné sa stanovuje podľa Čl. 23 ods. 2 bodu 5 Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 0,20 €/m²/rok, čo pri výmere
145 m² predstavuje nájom sumu 29,00 €/rok.
Doba nájmu:
Na dobu neurčitú
Navrhovaná 29,00 €/rok
cena:
Hlasovanie za predložený návrh:
za: 6
proti:0

prítomných: 6

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 24.03.2015.
Uznesenie č. 48 bolo schválené.
C 3./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadatelia:
Dušan Hančiarik, Katarína Hančiariková, Banská Bystrica
Pozemok:
novovytvorená par. č. C KN 1206/2
vytvorená GP č. 31628826-46/2012 z par. č. E KN 385
Výmera:
450 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Mičinská cesta
Účel:
záhrada
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska nájom odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 09.10.2014 nájom odporučila pod bodom 2.n.
Cena:
Nájomné sa stanovuje podľa Čl. 23 ods. 2 bodu 5 Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 0,20 €/m²/rok, čo pri výmere
450 m² predstavuje nájom sumu 90,00 €/rok.
Doba nájmu: Na dobu neurčitú.
Navrhovaná
cena:
prítomných: 6

90,00 €/rok
Hlasovanie za predložený návrh:
za: 6
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 24.03.2015.
Uznesenie č. 49 bolo schválené.
C 6./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
Elena Blašková, Banská Bystrica
Pozemok:
časť par. č. E KN 316/198 – ostatné plochy
Výmera:
83 m²
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Zelená
Účel:
záhrada pri RD
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska nájom odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 09. 10. 2014 nájom odporučila pod bodom 2.i.
Cena:
Nájomné sa stanovuje podľa Čl. 23 ods. 2 bodu 5 Zásad hospodárenia a
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nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 0,20 €/m²/rok, čo pri výmere
83 m² predstavuje nájom sumu 16,60 €//rok. Celková cena nájmu podľa čl. 23, ods.
3 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
nesmie byť nižšia ako 20,00 € ročne.
Doba nájmu: Na dobu neurčitú.
Navrhovaná 20,00 €/rok
cena:
prítomných: 6

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 6
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 24.03.2015.
Uznesenie č. 50 bolo schválené.
C 7./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
Mgr. Peter Budaj, Banská Bystrica
Nebytový
Nebytová budova – sklad Pršany, súp. č. 5624 v Banskej Bystrici, situovaná na pozemku
par. č. C KN 922/5 o výmere 543 m² – zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č.
priestor:
159
Výmera:
543 m²
Kat. územie:
Kremnička
Účel:
ustajnenie jazdeckých koní
Stanovisko komisií MsÚ:
Cena:
Cena je stanovená v zmysle § 9a, odst. 9 Zákona č. 138/1991 Zb. v znp..
Doba nájmu:
Na dobu neurčitú.
Navrhovaná 1 000,00 € / rok
cena:
prítomných: 6

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 6
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 bez poskytnutých služieb schváliť na MsZ dňa 24.03.2015.
Uznesenie č. 51 bolo schválené.
C 8./ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ– pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Mgr. Peter Bačkor nar. 28. 12. 1966, bytom Tatranská 6, 974 01 Banská Bystrica
Pozemky:
par. č. C KN 2530/239 – ostatná plocha o výmere 105 m²
par. č. C KN 2530/240 – ostatná plocha o výmere 188 m²
Výmera:
105 m2, 188 m2, spolu o výmere 293 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Na Graniari
Účel:
záhrada
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska odpredaj odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 09. 10. 2014 odpredaj odporučila pod bodom 2.h.
Cena:
Nájomné sa stanovuje podľa Čl. 23 ods. 2 bodu 5 Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 0,20 €/m²/rok, čo pri výmere
293 m² predstavuje nájom vo výške 58,60 €/rok.
Doba nájmu: Na dobu neurčitú.
Navrhovaná 58,60 €/rok
cena:
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prítomných: 6

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 6
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 24.03.2015.
Uznesenie č. 52 bolo schválené.
C 9./ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Notársky úrad, JUDr. Jozef Oceľ, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Nebytový
nebytové priestory (kancelária č. 70, 71, 72 a 72/A) nachádzajúce sa na prvom
nadzemnom podlaží budovy MsÚ v Banskej Bystrici, súp. č. 1141, situovanej na pozemku
priestor:
par. č. C KN 1202/1, zapísanej na LV č. 4073
Výmera:
76 m²
Pozemok :
parkovacia plocha v prednej časti dvora MsÚ, situovaná na časti pozemku par. č. C KN
1202/1
Výmera :
10 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Účel:
vykonávanie notárskej činnosti
Stanovisko komisií MsÚ:
Cena:
cena je stanovená v zmysle § 9a, odst. 9 Zákona č. 138/1991 Zb.
Doba nájmu: na dobu určitú – 3 roky
Navrhovaná 36,50 €/ m²/rok za kancelárske priestory a
cena:
18,25 €/m²/rok za parkovacie miesto
bez poskytnutých služieb
prítomných: 6

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 6
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schváliť na MsZ dňa 24.03.2015.
Uznesenie č. 53 bolo schválené.

C 10.1/
Stavba:

SPÔSOB PRENECHANIA MAJETKU MESTA DO PRENÁJMU – nebytový priestor
Rudohorská 35 /6736
Volebný obvod č. 3

Nebytový priestor č. 12 – 3 nachádzajúci sa na prvom poschodí (druhom nadzemnom
podlaží) obytného domu Rudohorská ulica 35/6736 v Banskej Bystrici, vedenom na LV č.
2334, situovanom na pozemkoch par. č. C KN 2544/17, 2544/26, 2544/27, 2544/59 a
2544/60
Výmera:
Podiel: 48950/383318 (489,5 m²)
Kat. územie:
Sásová
Ulica:
Rudohorská
Účel:
Poskytovanie reštauračných služieb
Navrhovaný spôsob prenechania majetku do nájmu:
Nebytový priestor bol prenajatý na základe Nájomnej zmluvy č. 158/2014/PS-ESM spoločnosti
ART PRODUCTION Banská Bystrica do 31.01.2015, ktorá v priestoroch prevádzkovala LUXOR
BAR. Doterajší nájomca síce požiadal o predĺženie nájomnej zmluvy ale z dôvodu neuhradeného
nájomného jeho žiadosti nebolo vyhovené a preto bol nájomný vzťah k 31.01.2015 ukončený. V
súčasnosti evidujeme záujem o prenájom priestoru od dvoch záujemcov.
Podľa § 9a ods. 1) a odst. 9) Zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov je možné použiť ako
spôsob prevodu tak obchodnú verejnú súťaž ako aj priamy prenájom (Zásady hospodárenia a nakladania s
majetkom Mesta Banská Bystrica Čl. 12 ods. 1.) z dôvodu, že všeobecná hodnota stanovená podľa
osobitného predpisu nepresiahla 40 000,00 €. Vzhľadom na skutočnosť, že pri realizácii prenájmu formou
OVS sa môže o prenájom priestorov uchádzať väčší počet záujemcov, navrhujeme ako spôsob prenájmu
použiť obchodnú verejnú súťaž.
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V zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme spôsob prenájmu
podľa § 9a, odst. 1, písm. a) na základe obchodnej verejnej súťaže.
prítomných: 6

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 6
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PRENECHANIA MAJETKU MESTA DO PRENÁJMU – nebytový priestor
Rudohorská 35 /6736 schváliť na MsZ dňa 24.03.2015.
Uznesenie č. 54 bolo schválené.
C 10.2/

SCHVÁLENIE PODMIENOK OVS na prenájom nehnuteľnosti – nebytový priestor
Rudohorská 35/6736
MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov
na uzatvorenie zmluvy o prenechaní nebytového priestoru do prenájmu
Prenechanie nebytového priestoru do nájmu 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 24.03.2015.
I.
Predmet obchodnej verejnej súťaže
1. Nebytový priestor č. 12 – 3 nachádzajúci sa na prvom poschodí (druhom nadzemnom podlaží)
obytného domu Rudohorská ulica 35/6736 v Banskej Bystrici, v podiele 48950/383318 (489,5 m²)
vedenom na LV č. 2334, situovanom na pozemkoch par. č. C KN 2544/17, 2544/26, 2544/27, 2544/59 a
2544/60, kat. územie Sásová.
2. Opis nehnuteľností:
Nebytový priestor sa nachádzajúci sa na prvom poschodí (druhom nadzemnom podlaží) obytného domu
(predstavaná občianska vybavenosť) na Rudohorskej ulici 35/6736 v Banskej Bystrici, kat. územie Sásová.
Pozostáva z viacerých miestností, ktoré sú v súčasnosti stavebne prispôsobené na prevádzku poskytujúcu
občerstvovacie služby.
Nebytový priestor sa nachádza v objekte, ktorý je postavený z prefabrikovaných železobetónových
prvkov, stĺpov, prievlakov, stužujúcich prvkov a stropných panelov. Parapety a plné steny sú vymurované
z tehál metrického formátu. Deliace konštrukcie vo vnútri priestorov (priečky) sú v častiach
zdravotníckeho vybavenia vymurované z priečne dierovaných tehál a ostatné priečky sú zmontované zo
siporexových dielcov. V miestnosti sú hladké, vápenaté omietky, oceľové zárubne, dvere a okná hliníkové,
podlahová krytina – dlažba, svetelná a motorická elektroinštalácia, rozvod studenej vody, kanalizácia,
priestory sú vykurované centrálne, resp. elektrikou, majú samostatné merače spotreby elektriky a vody.
3. Minimálna výška nájomného je 45,00 €/m²/rok za prevádzkové a 22,50 €/m²/rok za obslužné
priestory. Náklady za poskytnuté služby spojené s prevádzkou nebytového priestoru (elektrika,
vodné, stočné, zrážkové vody, odvoz komunálneho odpadu.....) nie sú zahrnuté v cene nájmu.
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.
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 s
predmetom podnikania v oblasti poskytovania reštauračných služieb, prevádzky bufetu a pod., telefonický
kontakt, čestné vyhlásenie záujemcu, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nebolo proti nemu
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začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie a nebol proti nemu pre nedostatok majetku zamietnutý návrh
na vyhlásenie konkurzu,
b) navrhovanú výšku nájomného za m²/rok, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna cena uvedená v článku
I, odst. 3, podmienok OVS,
c) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu zmluvy s nasledovnými náležitosťami, na
ktorých vyhlasovateľ trvá :
nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú s tým, že :
- uchádzač na vlastné náklady zabezpečí všetky úpravy nebytových priestorov tak, aby zodpovedali
hygienickým, bezpečnostným a iným podmienkam stanovenými pre účely požadovaného nájmu,
d) 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. 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:
„Súťaž OVS – Prenájom NP, Rudohorská 35 - Neotvárať“
alebo doručiť osobne na
Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica - Klientské
centrum, č. dverí 1.
6. Lehota na doručenie návrhov končí dňa 20.04.2015 o 8,00 hodine.
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 výška
nájomného za m²/rok. 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 prenájom nebytových priestorov jeho schválením v Mestskom zastupiteľstve
v Banskej Bystrici.
4. Zmluva musí byť uzatvorená do 30 pracovných dní od schválenia prenájmu nebytových
priestorov 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 doklady a 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, v ktorých navrhovaná výška nájomného za m²/rok bude nižšia ako stanovená minimálna
výška.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť
podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhodnotenie súťažných návrhov.
prítomných: 6

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 6
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SCHVÁLENIE PODMIENOK OVS na prenájom nehnuteľnosti – nebytový priestor
Rudohorská 35/6736 schváliť na MsZ dňa 24.03.2015.
Uznesenie č. 55 bolo schválené.
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F 1./
ZMENA UZNESENIA
Zmena Uznesenia zo dňa 27. mája 2014 číslo 1378/2014 - MsZ
Text :
B 1./ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ formou obchodnej verejnej súťaže – amfiteáter
Volebný obvod č. 1
Víťaz OVS

KOLOTOČE s.r.o
Nám.Štefana
Moyzesa 4
974 01 Banská
Bystrica
IČO: 47 218 495

Nehnuteľnosti

Cena

nebytové priestory - prevádzkovo-technickú budovu súp.
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 a
pozemok - par. č. C KN 2471 – zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 17 557 m², zapísané na LV č. 4073, kat.
územie Banská Bystrica.
Prenájom je na dobu určitú a to na 30 rokov od
nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy s tým, že
12 000,00 €/
nájomca je povinný dodržať nasledovné podmienky:
ročne
- nájomca do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti bez poskytnunájomnej zmluvy preinvestuje na opravy, rekonštrukciu a
tých
modernizáciu predmetu nájmu min. 330.000,00 €,
služieb
- nájomca do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti započítaných s
nájomnej zmluvy preukázateľne preinvestuje na predmete
výškou
nájmu min. 66.000,00 € o čom bude prenajímateľ
investície
vložeinformovať poslancov MsZ na najbližšom zasadnutí MsZ
nej
do
rekonkonajúcom sa po uplynutí stanoveného termínu,
- prevádzka amfiteátra nebude začatá skôr, kým nebudú štrukcie areálu
splnené všetky technické, hygienické a bezpečnostné
podmienky prevádzky,
- investícia nájomcu do predmetu nájmu sa po skončení
doby nájmu stane vlastníctvom Mesta Banská Bystrica ako
prenajímateľa a vlastníka prenajatých nehnuteľností a to za
symbolickú cenu 1,00 €,
- nájomca umožní prenajímateľovi v prípade
potreby organizovania kultúrnych a spoločenských
akcií poriadaných Mestom Banská Bystrica
prenájom
areálu len za úhradu nákladov na
prevádzku (elektrika, voda a pod.)

Za text :
B 1./ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ - formou obchodnej verejnej súťaže - amfiteáter
Volebný obvod č. 1
Víťaz OVS
Nehnuteľnosti
Kat.
územie
KOLOTOČE, s.r.o
Nám.Štefana
Moysesa 4
974 01 Banská
Bystrica
IČO: 47 218 495

nebytové priestory - prevádzkovo-technickú
budovu súp. 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 a
pozemok - par. č. C KN 2471 – zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 17 557 m² , zapísané
na LV č. 4073, kat. územie Banská Bystrica.
Prenájom je na dobu určitú a to na 30 rokov od
nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy s
tým, že nájomca je povinný dodržať nasledovné
podmienky:
- nájomca do dvoch rokov od nadobudnutia
účinnosti nájomnej zmluvy preinvestuje na
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Banská
Bystrica

Cena
12 000,00 €
/ročne
bez poskytnutých
služieb.
Nájomné
bude započítané s výškou investície
vloženej do
opráv, rekonštrukcie a
modernizácie
areálu.

opravy, rekonštrukciu a modernizáciu predmetu
nájmu min. 330 000,00 €,
- nájomca do šiestich mesiacov od nadobudnutia
účinnosti nájomnej zmluvy preukázateľne
preinvestuje na predmete nájmu min. 66 000,00 €,
o čom bude prenajímateľ informovať poslancov
MsZ na najbližšom zasadnutí MsZ konajúcom sa
po uplynutí stanoveného termínu,
- prevádzka amfiteátra nebude začatá skôr, kým
nebudú splnené všetky technické, hygienické a
bezpečnostné podmienky prevádzky,
- investícia nájomcu do rekonštrukcie a
modernizácie predmetu nájmu sa po skončení
doby nájmu stane vlastníctvom Mesta Banská
Bystrica ako prenajímateľa a vlastníka prenajatých
nehnuteľností a to za symbolickú cenu 1,00 €,
- nájomca umožní prenajímateľovi v prípade
potreby
organizovania
kultúrnych
a
spoločenských akcií poriadaných Mestom Banská
Bystrica prenájom areálu len za úhradu nákladov
na prevádzku (elektrika, voda a pod.)
Zdôvodnenie:
Návrh na zmenu uznesenia sa predkladá z dôvodu, že v uznesení zo dňa 27.05.2014 bolo v stĺpci „Cena“
uvedené: „12 000,00 €/ročne bez poskytnutých služieb započítaných s výškou investície vloženej
do rekonštrukcie areálu“, pričom v súlade s podmienkami uvedenými v stĺpci „Nehnuteľnosti“
má nájomca „do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy preinvestovať na opravy,
rekonštrukciu a modernizáciu predmetu nájmu min. 330.000,00 €“. Uplatňovaním pôvodného uznesenia
by do sumy 330.000,00 € nemohli byť zahrnuté náklady nájomcu na opravy, ale len náklady na jeho
rekonštrukciu (napr. náklady na opravu lavičiek, elektriky, osvetlenia, kanalizácie a pod. by nemohli byť
považované za investíciu).
prítomných: 6

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 6
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča
Zmenu
Uznesenia
zo
dňa
27.
mája
2014
číslo
1378/2014-MsZ
schváliť na MsZ dňa 24.03.2015.
Uznesenie č. 56 bolo schválené.
G 4./
ZRUŠENIE UZNESENIA
Zrušenie uznesenia z 28. októbra 2014 číslo 1507/2014 – MsZ
B 1/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ
Nebytový priestor
Kat. územie
Cena
M-Frame - Marián miestnosť č. 2.10 na 2. NP a príslušenstvo 1,00 €/rok
Materný
bezbariérový výťah, sociálne zariadenia v objekte
+ úhrady za
Gorkého 8
Komunitného multifunkčného centra, Robotnícka
poskytnuté
Banská
Banská Bystrica
12, súp. č. 1714, Banská Bystrica o celkovej
služby spojené
Bystrica
IČO: 36 729 531
rozlohe 12,95 m²
s prevádzkou
vedené na LV č. 4073
nebytových
na dobu určitú od 1.1.2015 do 31.12.2019
priestorov
Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9,
písm. c) Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako nájom majetku
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Priestor bude prenajatý za účelom využívania priestorov pre účely chránenej dielne pre telesne
postihnutých. Z uvedeného dôvodu navrhujeme prenajať nebytové priestory v zmysle článku 16,
bod 9. odst. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Banská Bystrica
Zámer nájmu nebytových priestorov bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a na
internetovej stránke Mesta Banská Bystrica od 10.10.2014 do 28.10.2014.
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prítomných: 6

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 6
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Zrušenie uznesenia z 28. októbra 2014
číslo 1507/2014 – MsZ
schváliť na MsZ dňa 24.03.2015.
Uznesenie č. 57 bolo schválené.
Žiadosť p. Milana Kýpeťa o prehodnotenie Uznesenia číslo 21/2015 z rokovania Komisie MsZ
pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť zo dňa
12.02.2015
Spôsob prevodu nehnuteľností – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámennej
zmluvy a Prevod nehnuteľností – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou
zámennej zmluvy boli predmetom rokovania na komisii 12.02.2015, avšak p. Kýpeť nesúhlasí s
cenou podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska – CMN.sk 55,00 € za m². Podľa jeho
uvedenia v žiadosti je cena neprimeraná a nezodpovedá kvalite daného pozemku.
Diskusia:
p. Koscová – materiál sa prerokováva od roku 2013 s obrovskými problémami. Pán Kýpeť
avizoval, že susedný pozemok sa odpredal pred 2. rokmi za cenu 55,00 € za m². Vtedy začal
problém v danom území, nakoľko boli realizované oplotenia bez oznamovacej povinnosti. V
komisiách Mesta sa odpredaje neodporučili, odporučila sa zámena. Mesto na vlastné náklady
urobilo geometrický plán. Pán Kýpeť nechce zaplatiť rozdiel medzi zámenami pozemkov v
prospech Mesta cca 900 €. Mesto má princíp, že odpredáva pozemky s finančným vyrovnaním,
odplatou, ktorá sa realizuje v súlade s cenovou mapou, s čím p. Kýpeť súhlasil. Súhlasil tiež s
tým, že nebude žiadať znalecký posudok. Komisia je verejná, žiadatelia sa nepredvolávajú.
Ing. Šabo – v tomto prípade ide o klasický susedský spor, na danom mieste bol dvakrát, tomuto
podaniu sa poslanci venovali nadštandartne.
Hlasovanie k žiadosti:
prítomných: 6

za: 6

proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
po prehodnotení žiadostí trvá na platnosti Uznesenia číslo 21/2015 z rokovania Komisie MsZ
pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť.
Uznesenie č. 58 bolo schválené.
K bodu 9/
Zoznam neupotrebiteľného hnuteľného a nehnuteľného majetku Mesta Banská Bystrica vhodného
na odpredaj
HNUTEĽNÝ MAJETOK:
1) Informačná tabuľa, Nám. SNP 14, Banská Bystrica
2) Trojfázový olejový transformátor PKS 35
NEHNUTEĽNÝ MAJETOK:
3) Budova Lazovná 19/250 s pozemkom par. č. C KN 1801/1 (býv. PKO), k. ú. Banská Bystrica
4) Garáž(e) s. č. 12869 (Národná ulica), k. ú. Banská Bystrica
5) Budova Chalupkova 5/725 s pozemkom par. č. C KN 3374, k. ú. Banská Bystrica
6) Budova Rudlovská cesta 20 – 22/624 s pozemkom par. č. C KN 203, k. ú. Banská Bystrica
7) Priemyselná práčovňa - Majerská cesta 67/6959 s pozemkami (pod rozpadnutými budovami a
stavbami) par. č. C KN 2972/2, 3, 6, 7, 10 a okolitými pozemkami par. č. C KN 2972/4, 5, 8, 11, 14,
15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (býv. areál PaČ), k. ú. Banská Bystrica
8) Nebytové priestory v obytnej budove - Nám. Ľ. Štúra č. 15, 16, 17/5925, v podiele
88031/998019,
k. ú. Radvaň
9) Čerpacia stanica STUPY s. č. 13853 s pozemkom par. č. C KN 2864/2, k.ú. Radvaň
10) Neobytná budova, Pod Skalkou 2/3028 s pozemkami par. č. C KN 257/2 a 257/3, k. ú. Sásová
11) Nebytové priestory v bytovom dome - Rudohorská 31/6734, v príslušných podieloch podľa listu
vlastníctva č. 2448, k. ú. Sásová
12) Nebytové priestory v obytnom dome Rudohorská 35/6736, v príslušných podieloch podľa listu
vlastníctva č. 2334, k. ú. Sásová
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13) Pozemky par. č. C KN 922/1, 4, 9, 10, 11 (Pršany), k.ú. Kremnička
14) Sklad s. č. 5623 s pozemkom par. č. C KN 922/3 (Pršany), k. ú. Kremnička
15) Sklad s. č. 5624 s pozemkom par. č. C KN 922/5 (Pršany), k. ú. Kremnička
16) Neobytná budova s. č. 5625 s pozemkom par. č. C KN 922/6 (Pršany), k. ú. Kremnička
17) Stredisko služieb škole, Uľanská cesta 66/5432 s pozemkom par. č. C KN 376, k. ú.Uľanka
18) Administratívna budova Uľanská cesta 71/5503 s pozemkami par. č. C KN 246, 248/2, 258/6 a 250/9,
k. ú. Uľanka
Diskusia:
Ing. Kašper – má za to, aby šlo do investícií Mesto. Všetko je možné riešiť po schválení nového
územného plánu.
Ing. Pikula, CSc. - dal návrh zo zoznamu vypustiť z nehnuteľného majetku body 13, 14, 15 a 16.
Hlasovanie za návrh Ing. Pikulu, CSc.:
za: 1
proti:0

prítomných: 6

zdržal sa:5

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
neodporúča na návrh
Ing. Pikulu, CSc. zo z oznamu neupotrebiteľného hnuteľného a
nehnuteľného majetku Mesta Banská Bystrica vhodného na odpredaj vypustiť z nehnuteľného
majetku body 13, 14, 15 a 16.
Uznesenie č. 59 nebolo schválené.
Hlasovanie za predložený návrh:
za: 5
proti:1

prítomných: 6

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Zoznam neupotrebiteľného hnuteľného a nehnuteľného majetku Mesta Banská Bystrica
vhodného na odpredaj schváliť na MsZ dňa 24.03.2015.
Uznesenie č. 60 bolo schválené.

K bodu 2/
Plán zasadnutí Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť na I. polrok 2015

P. č.

Mesiac

Finančná komisia

MsR

MsZ

Dátum konania

Dátum konania

Dátum konania

1

január

2

február

štvrtok

3

marec

4
5

prítomných:6

-

-

14,00

12.02.2015

-

štvrtok

15,30

05.03.2015

utorok

10.03.2015

utorok

24.03.2015

máj

štvrtok

15,00

30.04.2015

utorok

05.05.2015

utorok

19.05.2015

jún

štvrtok

15,30

04.06.2015

utorok

09.06.2015

utorok

23.06.2015

Hlasovanie za predložený návrh:
za:6
proti:0

utorok

27.01.2015
-

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 2015.
Uznesenie č. 61 bolo schválené.
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K bodu 3/
Voľby neposlancov za členov Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom
mesta a podnikateľskú činnosť
Diskusia:
Ing. Kašper – ku dňu zasadnutia bolo predložených 5 návrhov.
Ing. Pikula, CSc. - dopĺňa zoznam návrh Poslaneckého klubu nezávislých poslancov o Ing. Pavla
Kmeťa, riaditeľa firemného centra Slovenská sporiteľňa, a.s. Banská Bystrica.
p. Bučko – dopĺňa návrhy o Ing. Filipa Flašku, PhD., vedúceho katedry verejnej ekonomicky a
regionálneho rozvoja UMB Banská Bystrica.
Ing. Kašper – požiadal prítomných o dohodu, o stanovení počtu neposlancov.
Ing. Pikula, CSc. - malo by ostať na počtoch, ako bolo pred časom dohodnuté v poslaneckých
kluboch, 3-4 neposlanci.
Ing. Šabo – ak sa budú počty upravovať, tak podľa inštitúcií.
Ing. Kašper – mali by to byť nezávislí ľudia, ktorí niečo prinesú. Predstavil piatich riadne
predložených kandidátov. Navrhuje, aby celkový počet členov komisie bol nepárny počet,
poslancov 9 a neposlancov 6.
Mgr. Gajdošík – treba zohľadniť návrhy jednotlivých poslaneckých klubov.
Ing. Kašper – na základe zhody prítomných členov dáva hlasovať za mená v abecednom poradí:
Didová, Harmaniaková, Kmeť, Majling, Sásiková, Vaňo.
prítomných: 6

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 6
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
navrhuje členov neposlancov - Ing. Alžabetu Didovú, Ing. Annu Harmaniakovú, PhD., Ing.
Pavla Kmeťa, Ing. Martina Majlinga, Ing. Ivetu Sásikovú, PhDr. Petra Vaňa, MBA. schváliť
na MsZ dňa 24.03.2015.
Uznesenie č. 62 bolo schválené.
Diskusia:
Ing. Kašper – na základe zvyšovania počtu neposlancov, členov odborných komisií MsZ a podľa
overenia stavu z minulosti dáva návrh, aby v Zásadách odmeňovania poslancov MsZ v Banskej
Bystrici, členov-neposlancov a sekretárov komisií MsZ schválených Uznesením číslo 234/2011MsZ s účinnosťou od 01.01.2012 bol vypustený článok 8 – Odmena členov – neposlancov komisie
MsZ v Banskej Bystrici. Práca týchto odborníkov v komisiách by mala byť vecou cti. V drvivej
väčšine krajských miest, 95% neposlanci nepoberajú odmenu.
prítomných: 6

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

zdržal sa:1

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
na návrh Ing. Kašpera navrhuje v Zásadách odmeňovania poslancov MsZ v Banskej Bystrici,
členov-neposlancov a sekretárov komisií MsZ schválených Uznesením číslo 234/2011-MsZ
vypustiť článok 8 na MsZ dňa 24.03.2015.
Uznesenie č. 63 bolo schválené.
K bodu 4/
Návrh na prijatie úveru na realizáciu projektu "Modernizácia a rekonštrukcia Robotníckeho domu
Banská Bystrica"
Materiál obsahuje prepočet predpokladaného úverového financovania projektu z uplynulého obdobia "Modernizácia a rekonštrukcia Robotníckeho domu Banská Bystrica", ktorého výber dodávateľa ešte nie je
ukončený. Výška úveru sa bude upravovať vzhľadom na vytendrovanú výšku stavebných prác. Na úver sa
urobil prieskum trhu u 4 bánk, s najlepším výsledkom vyšla ČSOB, a.s. s maržou 0,77%.
Diskusia:
Ing. Kašper – termín kolaudácie je 30.09.2015, je Mesto schopné stavbu dokončiť, aby nemuselo financie
z projektu vrátiť? Poukázal nie len na ľudský faktor, ale napr. počasie. Chce info o VO.
Mgr. Gajdošík – situácia je zdedená s časovým sklzom, robia sa všetky opatrenia, aby sa stihlo. VO
finišuje v týchto dňoch.
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Ing. Pikula, CSc. - prebieha súťaž, víťazi VO sa môžu odvolať.
Mgr. Gajdošík – v tomto prípade nie, uchádzači akceptovali podmienky, nasleduje zmluva.
Ing. Pikula, CSc. - väzba na čerpanie zdrojov je postavená tak, že najskôr to musí prefinancovať Mesto?
Ing. Farkašová – ide o kombinovaný spôsob financovania predfinancovaním a refundáciou. Výška úveru
je preto taká vysoká, lebo čiastka refundácie je veľká, potrebujeme prefinancovať záver. Pôjdu len 2
platby, predfinancovanie bude prvá časť, potom by mal byť 40% refundácia, ktorú treba najskôr uhradiť a
až následne prídu prostriedky.
Mgr. Gajdošík - celková cena diela je 2 mil. € - stavebná časť. Táto rekonštrukcia je rekonštrukcia
kultúrnej pamiatky.
Ing. Kašper - koľko po odčítaní refundácie bude rekonštrukcia stáť Mesto.
Ing. Farkašová – 5% + bežné výdavky + neoprávnené náklady.
prítomných: 6

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 6
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Návrh na prijatie úveru na realizáciu projektu "Modernizácia a rekonštrukcia
Robotníckeho domu Banská Bystrica" schváliť na MsZ dňa 24.03.2015.
Uznesenie č. 64 bolo schválené.
K bodu 5/
Východiská k návrhu rozpočtu na roky 2015-2017
Tento bod je predpokladom na schválenie návrhu rozpočtu, lebo do príjmov sa zapája použitie
nerozdeleného zostatku fondu minulých rokov a fondu rozvoja bývania. O účele fondov rozhoduje MsZ,
preto preschvaľujeme účely použitia tých prostriedkov, ktoré sú naakumulované z minulých rokov, aby sa
mohli zapojiť do rozpočtu na rok 2015 – krytie kapitálových výdavkov.
prítomných: 6

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 5
proti:0

zdržal sa:1

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Východiská k návrhu rozpočtu na roky 2015-2017 schváliť na MsZ dňa 24.03.2015.
Uznesenie č. 65 bolo schválené.
K bodu 6/
Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2015-2017
Zajtra, t. j. dňa 06.03.2015 sa Návrh rozpočtu zverejňuje na elektronickej tabuli Mesta. Každá jedna
zmena, ktorá by bola oproti tomu, čo je v predloženom materiáli už môže byť jedine formou
pozmeňovacieho návrhu na MsZ.
V rozpočte je zapracované:
- projektová príprava pre nové programové obdobie v objeme 500 tis. €,
- medziročný nárast výdavkov na financovanie neštátnych školských zariadení o takmer 300 tis. €,
- vytvorenie „parkovacieho fondu“ pre účely údržby a výstavby parkovacích miest na území mesta v sume
92 tis. € s výhľadom jeho zvýšenia na sumu 300 tis. € pre roky 2016, 2017,
- podporu športu, kultúry a cestovného ruchu formou fakultatívnych dotácií v celkovom objeme 245 tis. € .
Zmluvné a povinné platby najmä:
- na krytie potrieb v oblasti sociálnej politiky,
- zapracovanie 5 % nárastu mzdových prostriedkov pedagogických zamestnancov a 2,5 % zvýšenia miezd
zamestnancov verejnej správy v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre rok 2015,
- vyrovnané ročné saldo predpisov a platieb v súvislosti s odpadovým hospodárstvom,
- vyčlenenie sumy takmer 20 tis. € pre účely participácie občanov formou predloženia „malých“ projektov,
- ďalšie výdavky potrebné na výkon správnych, samosprávnych a verejnoprospešných služieb a funkcií.
Diskusia:
Ing. Šabo – ak sú zásadné zmeny, tak materiál bude ešte predmetom rokovania MsR a poslaneckých
klubov.
p. Bučko - 400 tis.€ na prípravu projektovej dokumentácie - na MsÚ boli prijatí noví zamestnanci je jedna
zložka, ďalšia zložka externí projektanti, na toto budú použité financie?
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Mgr. Gajdošík – na realizáciu eurofondov sa vytvoril odbor, tím ľudí, ale počíta sa aj so zapojením
externého prostredia. Suma zahŕňa aj financie na projektovú dokumentáciu.
Ing. Pikula, CSc. - aká je genéza vzniku sumy 500 tis. € na projekty, je dnes jasné do akých projektov
Mesto ide, alebo je to len odhad?
Mgr. Gajdošík – vzhľadom na prípravu nových programov, niektoré ešte nie sú zverejnené. Teraz sa
identifikuje program EROP a v rámci neho identifikujeme RIUS projekty v UMR-i, ku ktorým už Mesto
má prístup.
Ing. Pikula, CSc. - vieme čo chce Mesto realizovať v rámci prípravy projektov?
Mgr. Gajdošík - všetky projekty, ktoré majú byť financované z EROP-u musia byť v strategickom
dokumente v RIUS-e, v územnej stratégií, ako samostatná časť UMR, to je to, čo sa týka Mesta, kde je
lokácia od 20 do 40 mil. €. Súčasťou prípravy strategického dokumentu, na ktorom sa teraz pracuje, je
prerokovanie zámerov Mesta s verejnosťou. Zámery ešte nie sú zadefinované. Napr. v doprave je vylúčené
plánovanie projektov na opravy ciest, ale napr. na ekologickú verejnú dopravu.
Ing. Kašper – financovanie energetickej nenáročnosti škôlok malo byť v programovacom období.
Mgr. Gajdošík – pri škôlkach, ak Mesto pôjde z iného operačného programu, nie z EROP-u, tak
podmienkou energetickej efektívnosti budov je energetický audit.
Ing. Pikula, CSc. - požiadal Ing. Farkašovú o možnosť stretnutia poslancov s pracovníkmi MsÚ k výkladu
rozpočtu do zasadnutia MsZ.
p. Bučko – v KR programe 3, podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku – Rozvoj obcí, čo znamená
navýšenie o 23 154 €.
Ing. Farkašová – rekonštrukcia Robotníckeho domu.
p. Bučko – v cestovnom ruchu, navýšenie členských poplatkov o 15 tis. €. Vstúpilo Mesto do novej
organizácie?
Ing. Farkašová – jedná sa o fakultatívne dotácie do cestovného ruchu.
p. Bučko – Zimný štadión - navýšenie z 350 tis.€ na 440 tis.€. Prečo prichádza k navýšeniu, keď na
zimnom štadióne sú nové technológie, ktoré by práve mali byť úspornejšie?
Ing. Farkašová – vlaňajšia dotácia nekryla celý rok, štadión sa rekonštruoval a od 01.04.2014 sa
prevádzka spustila pod hlavičkou BPM, s.r.o. Banská Bystrica – navýšenie pre BPM, s.r.o.
Mgr. Gajdošík – cena na prevádzku na 9 mesiacov je iná ako na 12 mesiacov, zvyšná časť dotácie bola v
Správe športových zariadení. Čo sa týka zariadení, nová technológia samozrejme šetrí financie, ale práve
sumou, ktorou sa šetrí sa samospláca nákup nových technológií. Dotácia od vlády SR bola iba na
rekonštrukciu tribúny.
p. Bučko – nesúhlasí s príspevkom na Radničné noviny a regionálnu televíziu TV Hronka po 60 tis. €.
Mesto má oveľa viac problémov, ako informovať občana touto cestou. Na to slúžia súkromné média, nie je
potreba suplovať ich Mestom.
Mgr. Gajdošík – Radničné noviny – z pohľadu Mesta je suma vyššia, je priestor na šetrenie. Mesto ide do
vypovedania zmluvného vzťahu – 6 mesačná výpoveď. Bývalý štatutár dal na základe návrhu rozpočtu
výpoveď, ale potom ju vzal späť. Zásadný dopad na rozpočet bude až od roku 2016.
Ing. Kašper – poukázal na financovanie výborov mestských častí. VO č. 4 pozostáva zo spojenia bývalých
3 obvodov - podali žiadosť o navýšenie 3 x 30 tis.€. Ako stojí ich požiadavka.
Mgr. Gajdošík – v tomto roku je k dispozícii suma vo výške 826 tis. € z dotácie vlády, nemusia byť
obavy.
p. Smädo – tiež poukázal na nesprávny systém prerozdelenia financií výborov mestských častí. VO Sásová
a VO Podlavice zmenu nezaznamenali, zvyšné 2 VO – Mesto a Radvaň sú poškodené. Participatívny
rozpočet a financie na občana – provizórium bolo urobené vlani prvýkrát. 0,25 € na občana sa vzali, ale
občianske rady sa rozrastajú.
Mgr. Gajdošík - suma VO by sa mala porovnávať veľkosťou VO.
p. Smädo – suma by mala odzrkadľovať prísun financií, VO č. 4 má najpriemyselnejšiu zónu.
Ing. Kašper – participatívny rozpočet - uznesením z výboru VO č. 4 sa žiadalo, aby suma 1, 25 € bola
naspäť daná výborom a 0,25 € išlo z inej rozpočtovej kapitoly. Tento rok sa to už zmeniť nedá, ale VO to
na budúci rok chcú riešiť inak. Dáva to len do pozornosti. Ďalej sa pýta na položku doprava.
Ing. Farkašová – SAD, a.s. Zvolen vykazuje prvýkrát zisk. V roku 2015 máme okrem bežných
príspevkov stratu DPM za minulého roku.
p. Droppa – ako zástupca neštátnych školských zariadení v roku 2014 predložil rozpočtovú požiadavku, že
chcú mať rovnako ako bolo, videl návrh rozpočtu, ale nevie z neho vyčítať, či jeho požiadavka bola do
rozpočtu zahrnutá.
Ing. Farkašová - ako uviedla v úvode, zo 100% bolo NŠZ dané 88%, medziročný nárast bol 300 tis. €.
p. Droppa – požiadavka splnená nebola, k úvodným slovám uvádza, že celkový 300 tisícový nárast bol
spôsobený vyšším počtom detí oproti roku 2014 a druhý dôvod, že bola zvýšená školská dotácia do
mestských škôl.
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prítomných: 6

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 6
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 2015-2017 schváliť na MsZ dňa
24.03.2015.
Uznesenie č. 66 bolo schválené.
K bodu 10/
Rôzne - Predmet činnosti komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom
mesta a podnikateľskú činnosť
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť ako
poradný, iniciatívny a kontrolný orgán bola zriadená mestským zastupiteľstvom v zmysle ustanovenia
§ 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením z 27.
januára 2015 č. 8/2015- MsZ. Predmetom činnosti komisie je zaujatie stanoviska k predloženým
návrhom v oblasti financií, rozpočtu mesta, správy majetku, nakladaní a hospodárení s majetkom
mesta a v podnikateľskej činnosti.
prítomných: 6

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 6
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Predmet činnosti komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s
majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
Uznesenie č. 67 bolo schválené.
K bodu 11/
Záver
Ing. Kašper – poďakoval všetkým za účasť.
Banská Bystrica, 05.03.2015
Zapísala: Janka Demská

Ing. Igor Kašper, v. r.
predseda komisie
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