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

Zápisnica č. 06/2015
Dátum a miesto konania:

Zasadnutie komisie viedol:

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

Účasť členov na začiatku zasadnutia: prítomní - 9
neprítomní - 6
ospravedlnení - 6
Program rokovania:
1. Otvorenie – predseda komisie
2. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4
3. VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
4. Návrh Štatútu výborov v mestských častiach a občianskych rád
5. Návrh na nadobudnutie akcií BPM s.r.o. v MBB a.s.
6. Štatút participatívneho rozpočtu
7. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica – žiadosť o odklad
8. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
9. Rôzne
10. 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. 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. 189 bolo schválené.
K bodu 2/
Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4
V materiáli predloženom do komisie a v materiáli predloženom do MsR je zmena: premietnutá zmena
účelových štátnych prostriedkov v súvislosti s rekonštrukciou Robotníckeho domu. Najdôležitejšie zmeny
sú:
- opätovná úprava príjmu z podielových daní v súvislosti s pozitívnym vývojom, navýšenie o 400 tis. € upravené na základe prognózy MF SR,
- príjem z Mestských lesov z ujmy, z titulu nemožnosti ťažby na nimi obhospodarovanom území –
104 tis. €,
- zapájanie vlastných príjmov ZŠ do rozpočtu,
- navýšenie položky na výdavky 545 tis. € na projekt výmeny energeticky efektívnych svietidiel v meste,
- navýšenie položky o 64 tis. € na zakúpenie motorových vozidiel pre MsÚ, priemerný vek áut je cca 11
rokov, nevyhnutná výmena,
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- zakúpenie váhy na váženie drobných stavebných odpadov, ktorá bude umiestnená v Radvani v zbernom
dvore – súvislosť s novým zákonom o odpadoch,
- iné presuny vo výdavkových položkách rozpočtu.
Diskusia:
Mgr. Pirošík – aká je predstava výmeny motorových vozidiel a v rámci programu 11 sa Športová
infraštruktúra mení na Športové podujatia, čo nebude a čo bude.
JUDr. Adamec – jedná sa o reklamačné predmety, ktoré sa budú využívať v rámci propagácie v súvislosti
s kandidatúrou EMŠ 2017, nebude nájom športovej haly v takom rozsahu ako v minulosti pre
basketbalistov.
Ing. Turčan - je to aj vytvorenie informačného portálu, základné komunikačné veci smerom navonok,
panpages, vytvorenie loga,...
JUDr. Adamec – zakúpenie 3 – 4 áut. Do vozového parku sa dlho neinvestovalo, je v zúfalom stave.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4 schváliť na MsZ dňa 03.11.2015.
Uznesenie č. 190 bolo schválené.
K bodu 3/
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
Nepredložením materiálu na rokovanie 22.09.2015 bol ponechaný priestor na oboznámenie sa s
materiálom detailnejšie. 25.09.2015 bolo stretnutie na úrovni vedenia a poslancov, vznesené pripomienky
sa zapracovali, boli avizované aj iné postrehy, ktoré zatiaľ neboli doručené. Podoba tohto materiálu nie je
veľmi zmenená oproti tomu, ktorý bol predkladaný na minulej komisii. Doplnila sa lehota, ktorá upravuje
podávanie žiadostí pre rok 2016 – do 31.12.2015 uvedené v prechodných ustanoveniach. Od roku 2016
bude termín podávania žiadostí do 31.10. v roku. VZN je zverejnené od 09.10.2015, pripomienkové
konanie končí 20.10.2015. Po tomto termíne bude potrebné zvolať mimoriadne zasadnutie komisie, ktorá
by odporučila zapracovanie pripomienok.
Diskusia:
Mgr. Pirošík – v § 7 ods. 1 by doplnil aj spôsob podania žiadostí elektronicky, tak ako je napríklad pri
participatívnom rozpočte.
Ing. Farkašová – požiadala o zaslanie pripomienok v pripomienkovom konaní.
Ing. Majling – v § 5 Vymedzenie oblastí, ako sa stanovuje celkový objem na jednotlivé komisie.
Ing. Turčan – dobrá vec je, že je deadline do 31.10. v roku, Mesto bude mať skôr zozbierané žiadostí, ako
bude rozhodovať o rozpočte. Bude vedieť reagovať na potreby, korigovať sumy, čo sa teraz pred tvorbou
rozpočtu nevedelo.
RNDr. Topoľský – Mesto nebude akceptovať všetky žiadostí, vytvorí len základnú bázu.
Ing. Turčan – komisie nikdy nedávali plné sumy, ale podľa objemu podaných žiadostí sa bude vedieť ako
sa má parciálne prerozdeliť.
Mgr. Gajdošík – počet podaní je pre predkladateľa, primátora Mesta, iba poradenský. Návrh
predkladateľa môžu poslanci pozmeňovacími návrhmi pozmeniť.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:1

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica schváliť na MsZ dňa
03.11.2015.
Uznesenie č. 191 bolo schválené.
K bodu 4/
Návrh Štatútu výborov v mestských častiach a občianskych rád
Hlavná zmena je suma 1,50 €, ktorá by mala byť a spôsob samotného účtovania, v rámci roka sa dopredu
určí, koľko z financií ide na tzv. akcie a na tzv. investičné veci.
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Diskusia:
Ing. Kašper – čo s hlasovaním per rollam?
Ing. Šabo – táto forma sa využíva výnimočne pri odsúhlasení formálnej veci, aby to odporúčanie prešlo.
JUDr. Koreňová - tento návrh bol odoslaný mailom, je len len pre zasadnutia VMČ.
RNDr. Topoľský – na ich komisii miestnej časti sa predniesla pripomienka, že občania by sa chceli viac
podieľať na tvorbe rozpočtu, mať väčšiu právomoc.
JUDr. Koreňová – upravilo sa to s tým, že VMČ bude spolupracovať pri tvorbe návrhu rozpočtu.
Mgr. Pirošík - hlasovanie per rollam je podľa neho protizákonné. Ako je zabezpečené financovanie.
Mgr. Gajdošík – je tu politický prísľub taxatívnych 20 tis. €.
Ing. Kašper – ako to bude s termínmi tento rok. Po MsZ 03.11.2015 bude treba zvolať VMČ a pripraviť
plán na budúci rok?
Ing. Farkašová – do 30.10.2015 je termín na predkladanie žiadostí cez VMČ. Do 15.11.2015 by sa mali
rozhodnúť a prijať uznesenie ako chcú naložiť s čiastkou 1,50 €. Do 20.11.2015 dajú VMČ Mestu vedieť,
čo by sa malo zapracovať do rozpočtu, žiadosti o dotáciu predložia do 30.11. roka.
Mgr. Pirošík – člen VMČ nemá byť člen občianskej rady. Predkladá návrh, aby sa upravilo, že funkcia
člena občianskej rady je nezlučiteľná s funkciou člena VMČ, teda poslanca MsZ.
prítomných: 9

Hlasovanie za návrh Mgr. Pirošíka:
za: 5
proti:1

zdržal sa:3

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča predkladateľovi na návrh Mgr. Pirošíka upraviť Návrh štatútu výborov v mestských
častiach a občianskych rád tak, aby funkcia člena občianskej rady bola nezlučiteľná s funkciou
člena VMČ, teda poslanca MsZ.
Uznesenie č. 192 bolo schválené.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Návrh Štatútu výborov v mestských častiach a občianskych rád schváliť na MsZ dňa
03.11.2015.
Uznesenie č. 193 bolo schválené.
K bodu 5/
Návrh na nadobudnutie akcií BPM s.r.o. v MBB a.s.
Tento krok súvisí s plánom zlúčenia BPM, s.r.o. a MBB a.s. Jediným spoločníkom MBB, s.r.o. (0,47%-tný
podiel) je Mesto Banská Bystrica (99,53%-tný podiel). Pri novovzniknutej spoločnosti sa javí ako správne,
aby bolo Mesto Banská Bystrica jediným akcionárom. Zámer prevodu akcií na Mesto bola forma
darovania, ktorú predkladateľ navrhuje zmeniť na formu kúpy. Audítor, ktorý pripravuje ekonomickú
analýzu zlučovania spoločností upozornil na to, že darovanie, ktoré je z právneho hľadiska správne, z
hľadiska účtovného by mohlo mať isté negatívne dopady. V roku 2001 spoločnosť Bytový podnik upísala
akcie spoločnosti MBB, s.r.o. a zaplatila za ne 2 mil 700 tis korún. Týmto darovacím úkonom by sa
previedli akcie, za ktoré spoločnosť Bytový podnik reálne zaplatila, bezodplatne. Mesto sa tým v
budúcnosti vyhne tomu, aby to niekto z možných dlžníkov napádal. Nominálna hodnota akcie v súčastnosti
je 77 674 € v počte akcií 234.
Diskusia:
Ing. Šabo – žiada, aby bolo opravené v Dôvodovej správe, v článku IV. text „formou daru“ za „formou
kúpy“. Ak sa odsúhlasil proces zlúčenia, musí sa odsúhlasiť aj proces nadobudnutia akcií formou kúpy.
JUDr. Adamec – v návrhu nie je nikde uvedené, že kedy kúpna cena fyzicky prejde z Mesta Banská
Bystrica na spoločnosť, nie je určená splatnosť.
RNDr. Topoľský – ak dôjde k zlúčeniu, treba vyriešiť aj parciálne problémy.
Mgr. Gajdošík - ak prídu problémy, tak sa uznesením posunie zlučovanie o 3 mesiace, momentálne je
línia Mesta k 01.01.2016. Je potrebný súhlas bánk, aby sa neporušili úverové zmluvy.
JUDr. Džmura – upozornil členov komisie, že sa hlasuje za nadobudnutie akcií formou kúpy za
nominálnu hodnotu 77 674 €.

prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0
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zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Návrh na nadobudnutie akcií BPM s.r.o. v MBB a.s. formou kúpy za nominálnu
hodnotu 77 674 € schváliť na MsZ dňa 03.11.2015.
Uznesenie č. 194 bolo schválené.
K bodu 6/
Štatút participatívneho rozpočtu
Návrhu predchádzali rokovania s koordinačnou radou PRBB – p. Droppa, p. Šimkovič. Od
predchádzajúceho návrhu je zmena: vypadlo záverečné diskusné fórum, upravená lehota na podávanie
návrhov, úprava § 7 Kontrola návrhov, pribudlo verejné zvažovanie – spôsob rozhodovania.
Diskusia:
Ing. Kašper – v návrhu očakával určenie presne stanovených kritérií, ktoré projekty môžu byť posúdené,
spôsob hlasovania.
JUDr. Koreňová – spôsob hlasovania sa určí na prvom diskusnom fóre, § 5.
Ing. Turčan – názor koordinačnej rady je, že o participatívnom rozpočte by mali rozhodovať tí, ktorí sa
zúčastňujú zasadnutí.
Ing. Farkašová – nestotožňuje sa s tým, že návrh predkladá primátor.
JUDr. Adamec - úlohou Mesta nie je upravovať spôsob hlasovania v štatúte, z pohľadu Mesta je dôležité,
aby nevyhrali projekty bez hlavy a päty, požiadal o komunikáciu poslancov s občanmi.
Mgr. Pirošík – minulý rok, 15.10.2014 bolo stretnutie koordinačnej rady a vedúcich zamestnancov Mesta,
z ktorého vzišiel hodnotný zápis, z ktorého sa do toho návrhu nedostalo nič.
Ing. Farkašová – tento návrh je výstupom pracovnej skupiny zamestnancov Mesta po rokovaní s KooR.
JUDr. Adamec – keby Mesto poskytlo „len“ financie a prekladateľ by mal projekt realizovať sám, do
konca by sa nedotiahlo ani 50%. Bol by to grantový systém.
Mgr. Pirošík - §2, ods.2 – dať možnosť aj s prechodným pobytom v Meste Banská Bystrica.
Mgr. Gajdošík – nie si je istý, či by prechodný pobyt toto vyriešil, navrhuje napríklad isic kartu, alebo
potvrdenie o návšteve školy na území mesta Banská Bystrica. Je tu skupina 12 tis študentov, ktorých
podchytiť do diania mesta je osožné.
Ing. Šabo – ide o financie z rozpočtu mesta, ak tu niekto neplatí miestne dane, nemal by z nich čerpať.
Ing. Škantár – podporuje tieto podnety, ale študenti sú špecifická skupina.
Mgr. Pirošík – hlasovať sa mohlo na Radnici, alebo na Mestskom úrade v zapečatenej prenosnej schránke
na Klientskom centre. Teraz táto možnosť vypadla, chce to vrátiť späť. Hlasovanie aj na Klientskom centre
podporuje aj koordinačná rada.
Ing. Farkašová – práve KOOR to z pôvodného návrhu vyhodila.
Mgr. Pirošík - prednostovi MsÚ predloží súpis všetkých predností starého návrhu štatútu. Navrhuje zobrať
vypracovanie všetkých návrhov do rúk.
Ing. Kašper – nesúhlasí s tým, že tí občania, ktorí sa nezúčastnia diskusného fóra, by mali mať tak také
isté právo na hlasovanie, ako tí, ktorí prídu svoj hlas odovzdať do schránky. Toto prvé diskusné fórum
nemá potom opodstatnenie, stačí verejná prezentácia.
JUDr. Adamec – navrhuje, aby poslanci MsZ dopracovali celý návrh do finálnej podoby.
Ing. Šabo - je proti dodatočnému hlasovaniu. Do možnosti potvrdenia totožnosti pridáva návrh aj
potvrdenie od zamestnávateľa.
Ing. Turčan – zvolá stretnutie poslancov MsZ po termíne zasadnutia MsR.
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 Štatút participatívneho rozpočtu schváliť na MsZ dňa 03.11.2015.
Uznesenie č. 195 bolo schválené.
K bodu 7/
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica – žiadosť o odklad
Materiál sa podľa Rámcového plánu predkladania materiálov na rokovanie MsZ mal predložiť 03.11.2015,
nakoľko je potrebné ho dopracovať, spracovateľ žiada o odklad.
prítomných: 8

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

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie žiadosť o odklad.
Uznesenie č. 196 bolo schválené.
K bodu 8/
Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
CS REAL, s.r.o., sídlo: Partizánska cesta 5564/77, 974 01 Banská Bystrica,
IČO : 36 634 549
zast. konateľmi: Ing. Vladimír Kubaský, Anton Siažik, Ivan Sršeň, Ing. Igor Zaťko
Pozemok:
novovytvorená parc.č. C KN 5467/10 – ostatné plochy o výmere 198 m², odčlenená v
geometrickom pláne č. 34987886-21/2015 z parc.č. E KN 2525
Výmera:
198 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Partizánska cesta
Účel:
vybudovanie parkovacích miest pre potreby majiteľov a nájomníkov spoločnosti CS
REAL, s.r.o.
Stanovisko komisií MsÚ :
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky z územného hľadiska odpredaj
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 03.09.2015 odpredaj odporučila pod bodom 4.o.
A 1.1/

prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 7
proti:1

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 03.11.2015.
Uznesenie č. 197 bolo schválené.
A 1.2/
Cena:

PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena pozemku zistená v Cenovej mape nehnuteľností CMN.sk je 58,00 € za m².
Cena pozemku zistená v Znaleckom posudku č. 150/2015 zo dňa 08.09.2015 znalca Ing.
Petra Makóniho je 24,54 €/m2.
Navrhovaná
11 484,00 € (58,00 € za m²)
cena:
Diskusia:
Ing. Kašper – navrhuje prevod za cenu podľa znaleckého posudku, t.j. za 24,54 €/m2.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 7
proti:1

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 za
cenu podľa znaleckého posudku, t.j. za 24,54 €/m 2 schváliť na MsZ dňa 03.11.2015.
Uznesenie č. 198 bolo schválené.

A 2.1/
Žiadateľ:
Pozemok:

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Volebný obvod č. 1
HES – COMGEO spol. s r.o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 634 549
novovytvorená par. č. C KN 3004/16 – ostatné plochy o výmere 93 m², odčlenená v
geometrickom pláne č. 30228701-154/2015 z par. č. E KN 1621/1
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Výmera:
93 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Cesta na štadión
Účel:
rozšírenie pozemku vo vlastníctve žiadateľa v danej lokalite na základe reálnej deľby
Stanovisko komisií MsÚ :
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky z územného hľadiska odpredaj
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 22.11.2011 odpredaj odporučila pod bodom 2.14.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schváliť na MsZ dňa 03.11.2015.
Uznesenie č. 199 bolo schválené.
A 2.2/
PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku zistená v Cenovej mape nehnuteľností CMN.Sk je 43,00 € za m².
Navrhovaná
3 999,00 € (43,00 € za m²)
cena:
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 PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 03.11.2015.
Uznesenie č. 200 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou
Volebný obvod č. 3
Žiadatelia:
Ing. Miroslav Korček, trvale bytom Vlkanová a manž. Soňa Korčeková, trvale bytom
Banská Bystrica
Pozemky:
parc. č. C KN 2951/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 354 m², C KN 2951/5zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m², C KN 2951/6 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 32 m²
Výmera:
439 m²
Kat. územie:
Sásová
Ulica:
Tatranská
Účel:
vysporiadanie pozemku zastavaného stavbou plynovej kotolne vrátane priľahlej plochy,
ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
Stanovisko komisií MsÚ :
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky z územného hľadiska odpredaj
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 03.09.2015 odpredaj odporučila pod bodom 4.r.
A 3.1/

PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou
Cena:
Cena pozemkov podľa Cenovej mapy nehnuteľností CMN.Sk je 56,00 € za m².
Navrhovaná
24 584,00 € (56,00 € za m²)
cena:
A 3.2/

Diskusia v bodoch A 3.1 a A 3.2:
Ing. Kašper – na podnet VMČ navrhuje uvedené body A 3.1 a A 3.2 stiahnuť z rokovania.
Hlasovanie za návrh Ing. Kašpera:
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prítomných: 8

za: 8

proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča na návrh Ing. Kašpera SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ a PREVOD
NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
stiahnuť z rokovania.
Uznesenie č. 201 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
ALEX REAL, s.r.o., Nemčianska cesta 147, 974 01 Nemce, IČO 366 452 31
Pozemok:
par. č. E KN 79/2 – záhrady
Výmera:
195 m2
Kat. územie: Sásová
Ulica:
Sásovská cesta
Účel:
majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou súp. č. 2966 – pohostinstvo vo
vlastníctve žiadateľa s okolím
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky z územného hľadiska odpredaj
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 03.09.2015 odpredaj odporučila pod bodom 4.h.
A 4.1/

prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa schváliť na MsZ dňa 03.11.2015.
Uznesenie č. 202 bolo schválené.
PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Cena:
Cena pozemku podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska – CMN.sk je 56,00 € za m².
Navrhovaná 10 920,00 € (56,00 € za m²)
cena:
A 4.2/

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 PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa schváliť na MsZ dňa 03.11.2015.
Uznesenie č. 203 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
Jozef Lukniš, trvale bytom Banská Bystrica
Pozemok:
novovytvorená par. č. 2388/36 - zastavané plochy a nádvoria
v geometrickom pláne č. 47762896-06/2015
Výmera:
15 m2
Kat. územie: Sásová
Ulica:
Ružová
Účel:
majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod garážou na základe porealizačného
geometrického plánu ku kolaudácii stavby garáže
Stanovisko komisií MsÚ:
A5.1/
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Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky z územného hľadiska odpredaj
odporučilo .
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 03.09.2015 odpredaj odporučila pod bodom 4.s.

prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemku zastavaného stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa schváliť na MsZ dňa 03.11.2015.
Uznesenie č. 204 bolo schválené.
A 5.2/

PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa

Cena:
Navrhovaná
cena:
prítomných: 8

Cena pozemku je podľa CMN.sk 51,30 € za m².
770,00 € (51,30 € za m²)
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 PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa schváliť na MsZ dňa 03.11.2015.
Uznesenie č. 205 bolo schválené.
B 1./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Vladimír Hutník a manž. Klára Hutníková, trvale bytom Banská Bystrica
Pozemok:
par. č. E KN 2127/35 – orná pôda
Výmera:
196 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Hečkova
Účel:
rozšírenie záhrady pri rodinnom dome
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky prenájom odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 03.09.2015 prenájom odporučila pod bodom 4.i.
Cena:
Cena nájomného sa stanovuje vo výške 0,20 €/m2/ročne podľa Čl. 23, ods. 2., p.č. 5,
platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Banská Bystrica.
Doba nájmu:
Na dobu neurčitú
Navrhovaná
39,20 €/rok (0,20 €/m2/rok)
cena:
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 NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 03.11.2015.
Uznesenie č. 206 bolo schválené.
B 2./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Slovenský zväz záhradkárov ZO 17-42, M. Rázusa 18, 974 01 Banská Bystrica
Pozemok:
časť par. č. C KN 1908/2 – zastavané plochy a nádvoria
z celkovej výmery 1861 m²
Výmera:
199 m²
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Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Komenského
Účel:
záhradkárska osada
Stanovisko komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska nájom odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 05.02.2015 nájom odporučila pod bodom 2.a 4.
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, čo pri výmere 199 m² predstavuje
nájom sumu 39,80 €.
Doba nájmu:
na dobu neurčitú
Navrhovaná
39,80 €/rok (0,20€/m2/rok)
cena:
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 NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 03.11.2015.
Uznesenie č. 207 bolo schválené.
C 1./

ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA
Volebný obvod č. 1
Žiadatelia:
Ing. Miroslav Repaský, trvale bytom Banská Bystrica
Ing. Viera Repaská, trvale bytom Banská Bystrica
Zlata Repaská, trvale bytom Banská Bystrica
Pozemky:
par. č. E KN 282/1 - zastavané plochy a nádvorie
par. č. E KN 284/1 - záhrady
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 35912626-41/15
Výmera:
85 m2
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Štefánikovo nábrežie
Účel:
zriadenie vecného bremena na umožnenie prístupu k stavbe súp. č. 7112 – garáž, vedenej
vo vlastníctve žiadateľov, cez pozemky Mesta Banská Bystrica, nachádzajúce sa v areáli
Základnej umeleckej školy J.Cikkera
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky zriadenie vecného bremena
odporučilo, na základe súhlasného stanoviska ZUŠ J.Cikkera a oddelenia údržby
miestnych komunikácií a inžinierskych sietí.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 14.05.2015 zriadenie vecného bremena práva prechodu a
prejazdu cez časť pozemkov par. č. E KN 282/1 a par. č. E KN 284/ 1 vo vyznačenom
rozsahu odporučila pod bodom 2.e.
Právu vecného bremena ,,in rem“ zodpovedá povinnosť povinného z vecného bremena strpieť právo
prechodu a prejazdu cez pozemky par. č. E KN 282/1, E KN 284/1 k stavbe súp.
č. 7112 - garáž, v
prospech vlastníkov stavby súp. č. 7112. Rozsah vecného bremena je vyznačený v geometrickom pláne č.
35912626-41/15.
Povinný z vecného
Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26,
bremena:
Banská Bystrica, IČO 00 313 271
Oprávnený z vecného Ing. Miroslav Repaský, trvale bytom Banská Bystrica
bremena:
Ing. Viera Repaská, trvale bytom Banská Bystrica
Zlata Repaská, trvale bytom Banská Bystrica
Jednorázová náhrada za zriadenie vecného bremena: 200,00 €

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 ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA schváliť na MsZ dňa
03.11.2015.
Uznesenie č. 208 bolo schválené.
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SPÔSOB NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI – nebytových priestorov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
STEFE Banská Bystrica, a.s. Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 360240473
Nebytový
Priestory v objekte Základná škola, Trieda SNP 20, súp. číslo 535
priestor:
- kotoľňa a súvisiace priestory spolu s technickým hnuteľným vybavením
Výmera:
91,62 m²
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Trieda SNP 20
Účel:
výroba a rozvod tepla
Cena:
cena je stanovená v zmysle § 9a, odst. 9 písm. c) v spojení s § 9c Zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení
Doba nájmu: na dobu určitú od 01.01.2016 do 21.12.2024
Prenajímateľ Základná škola Trieda SNP 20 – správca majetku mesta
sídlo : Trieda SNP 20 , 974 00 Banská Bystrica
IČO : 35677767
D 1.1/

prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI – nebytových priestorov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa schváliť na MsZ dňa 03.11.2015.
Uznesenie č. 209 bolo schválené.
NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Navrhovaná 1,00 €/rok
cena:
D 1.2/

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 NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schváliť na MsZ dňa 03.11.2015.
Uznesenie č. 210 bolo schválené.
SPÔSOB NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI – nebytových priestorov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
STEFE Banská Bystrica, a.s. Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 360240473
Nebytový
Priestory v objekte Základná škola, Sitnianska 32, súp. číslo 6600
priestor:
- kotoľňa a súvisiace priestory spolu s technickým hnuteľným vybavením
Výmera:
220,04 m²
Kat. územie: Sásová
Ulica:
Sitnianska 32
Účel:
výroba a rozvod tepla
Cena:
cena je stanovená v zmysle § 9a, odst. 9 písm. c) v spojení s § 9c zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení
Doba nájmu: na dobu určitú od 01.01.2016 do 21.12.2029
Navrhovaná
1,00 €/rok
cena:
Prenajímateľ Základná škola, Sitnianska 32 – správca majetku mesta
sídlo : Sitnianska 32 , 974 00 Banská Bystrica
IČO : 35677775
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D 2.1/

prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI – nebytových priestorov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa schváliť na MsZ dňa 03.11.2015.
Uznesenie č. 211 bolo schválené.

D 2.2/
NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Navrhovaná
1,00 €/rok
cena:
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 NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schváliť na MsZ dňa 03.11.2015.
Uznesenie č. 212 bolo schválené.
K bodu 9/
Rôzne
RNDr. Topoľský – na podnet ZŠ žiada o oznámenie sumy, koľko sa ušetrilo na základných školách
dodávkou tepla spoločnosťou STEFE, s.r.o. Ak áno, či by ušetrené financie mohli byť použité na školy.
JUDr. Adamec - najlepšiu výpovednú hodnotu bude mať rok 2015, keďže projekt beží od októbra 2014,
pridaná hodnota je komfort detí. Tento rok sa plánuje z ušetrených financií rekonštrukcia havarijného stavu
kotolne na ZŠ Ďumbierska + investície do nábytku, školských lavíc, ....
RNDr. Topoľský – požiadal o plánovanie zasadania komisií v skoršom čase, riešia sa tu zásadné veci v
neskorších večerných hodinách.
Ing. Kašper – ďalšie zasadnutia budú so začiatkom o 15,00 hodine.
Pani Koscová - požiadala, aby bod programu Nakladanie s majetkom mesta bol na komisiách
prerokovávaný v takom poradí, ako na Mestskom zastupiteľstve.
JUDr. Adamec – súhlasí so zmenou programu rokovania od budúcej komisie.
K bodu 10/
Záver
Ing. Kašper – poďakoval všetkým za účasť.

Banská Bystrica, 15.10.2015
Zapísala: Janka Demská

Ing. Igor Kašper
predseda komisie
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