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

Zápisnica č. 05/2016
Dátum a miesto konania: 25. augusta 2016, zasadačka číslo dverí 290 na II. poschodí
Mestského úradu v Banskej Bystrici
Zasadnutie komisie viedol:

Ing. Igor Kašper - predseda komisie

Účasť členov: prítomní - 9
neprítomní - 6
ospravedlnení - 6
Program rokovania:
1. Otvorenie – predseda komisie
2. Plán zasadnutí Komisie pre financie a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť v Banskej Bystrici na II. polrok 2016
3. Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
5. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4
6. Návrh na schválenie účelu použitia fondu minulých rokov
7. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2016
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. …/2016, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu Mesta Banská Bystrica
9. Informatívna správa likvidačno-škodovej komisie o riešení a odpísaní pohľadávok v roku 2015
10. Vyhodnotenie plnenia PHSR mesta Banská Bystrica za rok 2015 a Návrh aktualizovaného Akčného
plánu na roky 2015-2018
11. Rôzne
12. 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.
Diskusia:
Pirošík – dáva návrh na prehodenie bodu programu 4 za bod programu 9.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
neschvaľuje zmenu programu rokovania.
prítomných: 8

Hlasovanie za návrh Mgr. Pirošíka:
za: 3
proti:0

zdržal sa:5

Uznesenie č. 102 nebolo schválené.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
schvaľuje predložený program rokovania.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0
Uznesenie č. 103 bolo schválené.
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zdržal sa:0

K bodu 2/
Plán zasadnutí Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť na II. polrok 2016
P. č.

Finančná komisia

MsR

MsZ

Dátum konania

Dátum konania

Dátum konania

1

štvrtok

25.08.2016

utorok

30.08.2016

utorok

13.09.2016

2

štvrtok

20.10.2016

utorok

25.10.2016

utorok

08.11.2016

3

štvrtok

24.11.2016

utorok

29.11.2016

utorok

13.12.2016

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 II. polrok 2016.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 104 bolo schválené.
K bodu 3/
Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
Dodatkom sa rieši to, čo sa dlhé roky uskutočňuje, snaha ustanovenia inplementovať to Zásad, aby mali
väčšiu právnu oporu, ako majú len v internom dokumente úradu.
Diskusia:
Pirošík – ide o pozemky, čo v prípade, že komisia pre územný rozvoj bude mať iný názor, ako útvary
Mesta.
Adamec – v prípade rozdielnych stanovísk sa materiál posúva do MsZ.
Pirošík – je možnosť, aby finančná komisia dostala raz za kvartál info, ktorá žiadosť od občanov sa
nedostala do FK, MsR a MsZ.
Adamec – občania sú o tom vyrozumení písomne, nie je problém takého info predkladať FK.
Topoľský – určenie výšky nájmu na športový účel, ak nebol záujem pre vysoký nájom, je teraz možnosť
dohody.
Adamec – áno, je to myslené na prípady, kedy má Mesto záujem.
Gajdošík – na základe čoho vzniklo ohraničenie nájmu pre športovo-rekreačné účely nad 20 tis m 2.
Dôležitý je účel a nie rozloha.
Adamec – je to brané na projekty ďaleko vyššie ako 20 tis m2.
Kašper – je pravda, ak nebude ohraničenie, tak pohnútky budú iné.
Pirošík – o aký typ projektov ide, chce uviesť niečo konkrétne.
Adamec – napr. golfové ihrisko, kde sú výmery ďaleko vyššie. Ohraničenie 20 tis m 2 bol výsledok nejakej
dohody, ide o projekty nad 100 tis. m2.
Gajdošík – zásady by sa mali tvoriť všeobecne, poslanci MsZ nebudú môcť vyjsť v ústrety projektom,
ktoré budú pod 20 tis m2. Jediná šanca bude výpožička.
Adamec – úrad sa chce vyhnúť rokovaniam a možným situáciám, ktoré môžu nastať, napr. pri športových
areáloch, ktoré Mesto vlastní a ktoré nemieni bezodplatne prenajímať komerčným subjektom. Cieľom
Mesta je hospodáriť s majetkom tak, aby to bolo v súlade s platnou legislatívou štátu.
Turčan – výnimočnosť projektu by nemala byť stanovená podľa výmery, dajú sa urobiť projekty na nájme
1 tis. m2 a Mesto ich chce.
Kuracina - plánuje Mesto riešiť nejaké golfové ihrisko?
Adamec – nie, neplánuje.
Bučko – je nutná táto zmena, tento dodatok?
Adamec – je, ak sa bude riešiť projekt, ktorý bude mať 150 tis m 2, tak sa nemôže prenajať za 450 tis €
ročne, lebo o to nebude záujem.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica schváliť na MsZ dňa 13.09.2016.
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prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 6
proti:0

zdržal sa:3

Uznesenie č. 105 bolo schválené.
K bodu 4/
Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
A 1.1/

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Vladimír Debnár, trvale bytom Banská Bystrica
Pozemok:
novovytvorená parc. č. C KN 1890/5 – ostatné plochy
odčlenená v geometrickom pláne č. 43604625-44/2016 z parc. č. C KN 1890/3
Výmera:
101 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Pod Jesenským vŕškom
Účel:
majetkové usporiadanie oploteného pozemku užívaného ako predzáhradka rodinného
domu
Stanovisko komisií MsÚ :
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 05.05.2016 odpredaj odporučila pod bodom 2.g.
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 106 bolo schválené.

A 1.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku zistená v Cenovej mape nehnuteľností CMN.Sk je 58,00 € za m².
Navrhovaná 5 858,00 € (58,00 € za m²)
cena:
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 107 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Pavel Strieš, Banská Bystrica
Pozemok:
parc. č. C KN 4590/4 - zastavané plochy a nádvorie
Výmera:
20 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Viestova
Účel:
majetkoprávne vysporiadanie užívaného pozemku pod stavbou garáže súp. č. 13845 vo
vlastníctve žiadateľa
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
A 2.1/
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pod stavbou odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 05.05.2016 odpredaj odporučila pod bodom 2.f.
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 108 bolo schválené.
A 2.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 45,50 € za m².
Navrhovaná
910,00 € (45,50 € za m²)
cena:
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 109 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 1
Žiadatelia:
Radoslava Kapustová, Banská Bystrica
Rastislav Oravec, Banská Bystrica
Pozemok:
parc. č. C KN 4587/6 - zastavané plochy a nádvorie
Výmera:
20 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Viestova
Účel:
majetkoprávne vysporiadanie užívaného pozemku pod stavbou garáže súp. č. 13829 vo
vlastníctve žiadateľov
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
pod stavbou odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 05.05.2016 odpredaj odporučila pod bodom 2.f.
A 3.1/

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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 110 bolo schválené.
A 3.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 45,50 € za m².
Navrhovaná 910,00 € (45,50 € za m²)
cena:
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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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 111 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Mgr. Oliver Mečiar, Banská Bystrica
Pozemok:
parc. č. C KN 1226/8 - zastavané plochy a nádvorie
Výmera:
20 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Robotnícka
Účel:
Budúca výstavba garáže
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky z územného hľadiska odpredaj
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 09.10.2014 odpredaj odporučila pod bodom 2.s.
A 4.1/

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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 112 bolo schválené
A 4.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 49,00 € za m².
Navrhovaná 980,00 € (49,00 € za m²)
cena:
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 113 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľka: Ing. Mgr. Jana Čvikotová, Banská Bystrica
Pozemok:
parc. č. C KN 1226/9 - zastavané plochy a nádvorie
Výmera:
20m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Robotnícka
Účel:
majetkoprávne usporiadanie užívaného pozemku pod stavbou garáže bez súpisného čísla,
nezapísanou na liste vlastníctva
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky z územného hľadiska odpredaj
A 5.1/
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odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 09.10.2014 odpredaj odporučila pod bodom 2.s.
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 114 bolo schválené.

A 5.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 49,00 € za m².
Navrhovaná 980,00 € (49,00 € za m²)
cena:
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 115 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 1
Žiadatelia:
JUDr. Mário Šulej, s manž. JUDr. Karolínou Šulejovou, Banská Bystrica
Pozemok:
parc. č. C KN 1226/10 - zastavané plochy a nádvorie
Výmera:
24 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Robotnícka
Účel:
majetkoprávne usporiadanie užívaného pozemku pod stavbou garáže bez súpisného čísla,
nezapísanou na liste vlastníctva
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky z územného hľadiska odpredaj
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 09.10.2014 odpredaj odporučila pod bodom 2.s.
A 6.1/

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 13.09.2016.
Hlasovanie za predložený návrh:
prítomných: 9
za: 9
proti:0
zdržal sa:0
Uznesenie č. 116 bolo schválené.
A 6.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 49,00 € za m².
Navrhovaná 1 176,00 € (49,00 € za m²)
cena:
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 13.09.2016.
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prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 117 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Ing. Marián Dimoš, Banská Bystrica
Pozemok:
parc. č. C KN 1226/11 - zastavané plochy a nádvorie
Výmera:
19 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Robotnícka
Účel:
majetkoprávne usporiadanie užívaného pozemku pod stavbou garáže bez súpisného čísla,
nezapísanou na liste vlastníctva
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky z územného hľadiska odpredaj
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 09.10.2014 odpredaj odporučila pod bodom 2.s.
A 7.1/

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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 118 bolo schválené.
A 7.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 49,00 € za m².
Navrhovaná 931,00 € (49,00 € za m²)
cena:
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 119 bolo schválené.

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Róbert Hudec, Banská Bystrica
Pozemok:
parc. č. C KN 1226/12 - zastavané plochy a nádvorie
Výmera:
25m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Robotnícka
Účel:
majetkoprávne usporiadanie užívaného pozemku pod stavbou garáže bez súpisného čísla,
nezapísanou na liste vlastníctva
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky z územného hľadiska odpredaj
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 09.10.2014 odpredaj odporučila pod bodom 2.s.
A 8.1/
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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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 120 bolo schválené.

A 8.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 49,00 € za m².
Navrhovaná 1 225,00 € (49,00 € za m²)
cena:
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 121 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 1
Žiadatelia:
Ing. Rastislav Kán a manž. Ing. Jana Kánová, Banská Bystrica
Pozemky:
parc. č. C KN 4514/19 – trvalé trávne porasty o výmere 1 m2
parc. č. C KN 4516/72 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2
Výmera:
3 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Hviezdoslavova
Účel:
majetkoprávne usporiadanie užívaných pozemkov pod stavbami, spevnené plochy a
prístrešky nad parkovacím miestom vo vlastníctve žiadateľov
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
pod stavbou odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 07.04.2016 odpredaj odporučila pod bodom 2.f.
A 9.1/

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 13.09.2016.
Hlasovanie za predložený návrh:
prítomných: 9
za: 9
proti:0
zdržal sa:0
Uznesenie č. 122 bolo schválené.

A 9.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 45,00 € za m².
Navrhovaná
135,00 € (45,00 € za m²)
cena:
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 13.09.2016.
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prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 123 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Ján Paraik, Banská Bystrica
Pozemky:
parc. č. C KN 4516/68– zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2
parc. č. C KN 4516/69 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2
Výmera:
26 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Hviezdoslavova
Účel:
majetkoprávne usporiadanie užívaných pozemkov pod stavbami, spevnené plochy a
prístrešky nad parkovacími miestami vo vlastníctve žiadateľa
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
pod stavbou odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 07.04.2016 odpredaj odporučila pod bodom 2.f.
A 10.1/

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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 124 bolo schválené.
A 10.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 45,00 € za m².
Navrhovaná 1170,00 € (45,00 € za m²)
cena:
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 125 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Ing. Mgr. Stanislav Gutten, Banská Bystrica
Pozemky:
parc. č. C KN 4514/18 – trvalé trávne porasty o výmer 2 m2
parc. č. C KN 4516/70 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2
parc. č. C KN 4516/71 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2
Výmera:
25 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Hviezdoslavova
Účel:
majetkoprávne usporiadanie užívaných pozemkov pod stavbami, spevnené plochy a
prístrešky nad parkovacími miestami, vo vlastníctve žiadateľa
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
A 11.1/
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pod stavbou odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 07.04.2016 odpredaj odporučila pod bodom 2.f.
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 126 bolo schválené.
A 11.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 45,00 € za m².
Navrhovaná
1125,00 € (45,00 € za m²)
cena:
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 127 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
AG BB s.r.o., Dolná 10/143, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 624 594
zast. konateľom Ing.arch. Jánom Baričom
Pozemok:
parc. č. C KN 163/3 – zastavané plochy a nádvoria
Výmera:
42 m²
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Kukučínova
Účel:
majetkové usporiadanie pozemku pod existujúcim oporným múrom
Stanovisko komisií MsÚ a správcu vodného toku :
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 07.04.2016 odpredaj odporučila pod bodom 2.ch.
A 12.1/

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 13.09.2016.
Hlasovanie za predložený návrh:
prítomných: 9
za: 9
proti:0
zdržal sa:0
Uznesenie č. 128 bolo schválené.

A 12.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku zistená v Cenovej mape nehnuteľností CMN.Sk je 49,00 € za m².
Navrhovaná 2 058,00 € (49,00 € za m²)
cena:
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 13.09.2016.
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prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 129 bolo schválené.
A 13.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadatelia:
Ing. Vladimír Piterka, Banská Bystrica
Božena Piterková, Banská Bystrica
Pozemok:
parc. č. C KN 54342 - zastavané plochy a nádvorie
Výmera:
53 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Komenského
Účel:
majetkoprávne usporiadanie užívaného pozemku – vstup a nádvorie rodinného domu
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 09.03.2016 odpredaj odporučila pod bodom 3.f.
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 130 bolo schválené.

A 13.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 51,30 € za m².
Cena pozemku je podľa Znaleckého posudku č. 38/2016 mestom vybratého znalca 31,55 €
za m². Navrhovaná cena je aritmetický priemer získaných cien 51,30+31,55=82,85/2=
41,50 € za m².
Navrhovaná 2200,00 € (41,50 € za m²)
cena:
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 131 bolo schválené.
A 14.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadatelia: Ing. Ján Bielak, Banská Bystrica s manž. Karla Bielaková, Banská Bystrica
Pozemok: parc. č. C KN 5434/3 - zastavané plochy a nádvorie
Výmera:
51 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Komenského
Účel:
majetkoprávne usporiadanie užívaného pozemku – vstup a nádvorie rodinného domu
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 09.03.2016 odpredaj odporučila pod bodom 3.c.
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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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 132 bolo schválené.

A 14.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 51,30 € za m².
Cena pozemku je podľa znaleckého posudku č. 38/2016 Mestom vybratého znalca 31,55
€ za m². Navrhovaná cena je aritmetický priemer získaných cien 51,30+31,55=82,85/2=
41,50 € za m².
Navrhovaná 2117,00 € (41,50 € za m²)
cena:
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 133 bolo schválené.
A 15.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadatelia: Ing. Roman Hébort, Banská Bystrica s manž. Ing. Marta Hébortová, Banská Bystrica
Pozemok:
parc. č. C KN 5434/4 - zastavané plochy a nádvorie
Výmera:
49 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Komenského
Účel:
majetkoprávne usporiadanie užívaného pozemku – vstup a nádvorie rodinného domu
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 09.03.2016 odpredaj odporučila pod bodom 3.d.
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 13.09.2016.
Hlasovanie za predložený návrh:
prítomných: 9
za: 9
proti:0
zdržal sa:0
Uznesenie č. 134 bolo schválené.

A 15.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 51,30 € za m².
Cena pozemku je podľa Znaleckého posudku č. 38/2016 mestom vybratého znalca 31,55
€ za m². Navrhovaná cena je aritmetický priemer získaných cien 51,30+31,55=82,85/2=
41,50 € za m².
Navrhovaná 2034,00 € (41,50 € za m²)
cena:
Diskusia:
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Bučko – pri týchto prevodoch si všimol, že je rozdiel medzi cenou podľa cenovej mapy a cenou určenou
znalcom.
Koscová - podľa Zásad sa robí cena podľa cenovej mapy, ak žiadateľ s cenou nesúhlasí, dá si urobiť na
vlastné náklady znalecký posudok znalcovi, ktorého určí Mesto. Potom s urobí aritmetický priemer, cena je
potom premetom návrhu.
Adamec – v predchádzajúcom období sa brala do úvahy len cena znalca, nie priemer.
Bučko – chcel by u všetkých návrhov mať uvedené meno znalca.
Pirošík – už myšlienka priemeru je dobrá, ale všetci poslanci majú záujem, aby to bolo ešte lepšie. Ale
priemer sa v mnohých prípadoch pre žiadateľov oplatí. Tiež žiada uvádzať mená znalcov vo všetkých
návrhoch.
Adamec – pred tvorbou dodatku sa narazilo na mnoho nehnuteľností, že cenová mapa nie je reálna a
znalecké posudky boli vypracované viac v prospech žiadateľov. Cieľom je eliminovať subjektívny názor
znalcov.
Majling – ak sa zdajú cenové mapy výhodnejšie, ako posudky, zmeňme %-álne pomer cenovej mapy a
znaleckého posudku.
Kašper - malo by to opačný efekt, cenová mapa nezohľadňuje stav pozemku, svahovitosť, inžinierske
siete.
Koscová – nie vždy sa so žiadateľom dá „handrkovať“. Postupy dohodnuté podľa Zásad sa nedajú vždy
dodržiavať, napr. pre nesolventnosť.
Ing. Šabo – chváli aktivity PS-ESM – zasielanie výziev občanom, ktorí užívali majetok bez akéhokoľvek
zmluvného vzťahu.
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 135 bolo schválené.
A 16.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadatelia: Ing. Martin Šurka, Banská Bystrica s manž. Ing. arch. Katarína Šurková Gémešová,
Banská Bystrica
Pozemok:
parc. č. C KN 5434/5 - zastavané plochy a nádvorie
Výmera:
49 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Komenského
Účel:
majetkoprávne usporiadanie užívaného pozemku – vstup a nádvorie rodinného domu
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 09.03.2016 odpredaj odporučila pod bodom 3.a.
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0
Uznesenie č. 136 bolo schválené.

zdržal sa:0

A 16.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 51,30 € za m².
Cena pozemku je podľa znaleckého posudku č. 38/2016 Mestom vybratého znalca 31,55 €
za m². Navrhovaná cena je aritmetický priemer získaných cien 51,30+31,55=82,85/2=
41,50 € za m².
Navrhovaná 2034,00 € (41,50 € za m²)
cena:
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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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 137 bolo schválené.
A 17.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadatelia: Pavel Slavkov, Banská Bystrica s manž. Emília Slavková, Banská Bystrica
Pozemok:
parc. č. C KN 5434/6 - zastavané plochy a nádvorie
Výmera:
56 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Komenského
Účel:
majetkoprávne usporiadanie užívaného pozemku – vstup a nádvorie rodinného domu
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 09.03.2016 odpredaj odporučila pod bodom 3.b.
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 138 bolo schválené.

A 17.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 51,30 € za m².
Cena pozemku je podľa znaleckého posudku č. 38/2016 Mestom vybratého znalca 31,55 €
za m². Navrhovaná cena je aritmetický priemer získaných cien 51,30+31,55=82,85/2=
41,50 € za m².
Navrhovaná 2324,00 € (41,50 € za m²)
cena:
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 139 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadatelia: Peter Stockmann, Banská Bystrica s manž. Mgr. Janka Stockmannová, Banská Bystrica
Pozemky:
parc. č. C KN 5434/7 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 83 m2
parc. č. C KN 5434/8 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 13 m2
Výmera:
96 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Komenského
Účel:
majetkoprávne usporiadanie užívaného pozemku – vstup a nádvorie rodinného domu
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A 18.1/

Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 09.03.2016 odpredaj odporučila pod bodom 3.e.
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 140 bolo schválené.
A 18.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 51,30 € za m².
Cena pozemku je podľa znaleckého posudku č. 38/2016 Mestom vybratého znalca 31,55 €
za m². Navrhovaná cena je aritmetický priemer získaných cien 51,30+31,55=82,85/2=
41,50 € za m².
Navrhovaná 3984,00 € (41,50 € za m²)
cena:
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 141 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
PRESSTON s.r.o., Kolonáda 5, 984 01 Lučenec, IČO 36 039 667
Pozemok:
parc. č. C KN 1078/2 - zastavané plochy a nádvorie
Výmera:
1740 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Stavebná
Účel:
majetkoprávne vysporiadanie užívaného pozemku pod stavbou predajne súp. č. 4415 vo
vlastníctve žiadateľa
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
pod stavbou odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 08.06.2016 odpredaj odporučila pod bodom 5.a.
A 19.1/

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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 142 bolo schválené.
A 19.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 49,00 € za m².
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Navrhovaná
cena:

85260,00 € (49,00 € za m²)

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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 143 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadatelia: MUDr. Timová Sibyla, Banská Bystrica
Ján Roháč, Banská Bystrica
MUDr. Juraj Mesík, Bratislava
Pozemky:
parc. č. C KN 2530/244 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 50 m2
parc. č. C KN 2530/245 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 49 m2
Výmera:
99 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Na Graniari
Účel:
majetkoprávne usporiadanie užívaného pozemku – vstup a nádvorie rodinného domu
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 09.03.2016 odpredaj odporučila pod bodom 3.o.
A 20.1/

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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 144 bolo schválené.
A 20.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 76,00 € za m².
Cena pozemku je podľa Znaleckého posudku č. 41/2016 Mestom vybratého znalca 42,07
€ za m². Navrhovaná cena je aritmetický priemer získaných cien 76,00+42,07=118,07/2=
59,03 € za m².
Navrhovaná 5841,00 € (59,00 € za m²)
cena:
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 145 bolo schválené.

A 21.1/

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
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Volebný obvod č. 1
MUDr. Ján Schindler, Banská Bystrica
Anna Schindlerová, Banská Bystrica
Pozemok:
parc. č. C KN 2530/247 - zastavané plochy a nádvorie
Výmera:
75 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Na Graniari
Účel:
majetkoprávne usporiadanie užívaného pozemku – vstup a nádvorie rodinného domu
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 09.03.2016 odpredaj odporučila pod bodom 3.p.
Žiadatelia:

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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 146 bolo schválené.
A 21.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 76,00 € za m².
Cena pozemku je podľa Znaleckého posudku č. 41/2016 mestom vybratého znalca 42,07 €
za m². Navrhovaná cena je aritmetický priemer získaných cien 76,00+42,07=118,07/2=
59,03 € za m².
Navrhovaná 4425,00 € (59,00 € za m²)
cena:
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 147 bolo schválené.
A 22.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadatelia:
MUDr. Hedviga Sámelová, Banská Bystrica
Ing. Branislav Sámel, Banská Bystrica
Pozemok:
parc. č. C KN 2530/248 - zastavané plochy a nádvorie
Výmera:
15 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Na Graniari
Účel:
majetkoprávne usporiadanie užívaného pozemku – vstup a nádvorie rodinného domu
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 09.03.2016 odpredaj odporučila pod bodom 3.h.
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 13.09.2016.
prítomných: 9

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

Uznesenie č. 148 bolo schválené.
A 22.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 76,00 € za m².
Cena pozemku je podľa Znaleckého posudku č. 41/2016 Mestom vybratého znalca 42,07
€ za m². Navrhovaná cena je aritmetický priemer získaných cien 76,00+42,07=118,07/2=
59,03 € za m².
Navrhovaná 885,00 € (59,00 € za m²)
cena:
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 149 bolo schválené.
A 23.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadatelia:
Mgr.Art. Pavol Krištofek, Banská Bystrica
Ing.Arch. Lucia Kúdelková, Banská Bystrica
Pozemok:
parc. č. C KN 2530/244 - zastavané plochy a nádvorie
Výmera:
68 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Na Graniari
Účel:
majetkoprávne usporiadanie užívaného pozemku – vstup a nádvorie rodinného domu
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 07.04.2016 odpredaj odporučila pod bodom 2.s.
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 150 bolo schválené.
A 23.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 76,00 € za m².
Cena pozemku je podľa Znaleckého posudku č. 41/2016 Mestom vybratého znalca 42,07 €
za m². Navrhovaná cena je aritmetický priemer získaných cien 76,00+42,07=118,07/2=
59,03 € za m².
Navrhovaná 4012,00 € (59,00 € za m²)
cena:
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0
Uznesenie č. 151 bolo schválené.
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zdržal sa:0

A 24.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Ing. Martin Gazdík, Banská Bystrica
Pozemok:
novovytvorená parc. č. C KN 2852 – ostatné plochy
Výmera:
21m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Majerská cesta
Účel:
majetkoprávne usporiadanie užívaného pozemku – zväčšenie dvora
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 08.06.2016 odpredaj odporučila pod bodom 25.d.
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 152 bolo schválené.

A 24.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 30,00 € za m².
Navrhovaná 630,00 € (30,00 € za m²)
cena:
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0
Uznesenie č. 153 bolo schválené.

zdržal sa:0

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
LUSTA MOTOR, s.r.o., Medený Hámor 5595/33, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36
042510
Pozemok:
novovytvorená parc. č. C KN 1920/54 – zastavané plochy a nádvoria
Výmera:
38 m2
Kat. územie: Kostiviarska
Ulica:
Medený Hámor
Účel:
Rozšírenie areálu žiadateľa
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 08.06.2016 odpredaj odporučila pod bodom 5.e.
A 25.1/

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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0
Uznesenie č. 154 bolo schválené.
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zdržal sa:0

A 25.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 37,30 € za m².
Navrhovaná 1420,00 € (37,30 € za m²)
cena:
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 155 bolo schválené.
A 26.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Ing. Branislav Heger, Banská Bystrica
Pozemky:
novovytv. parc. č. C KN 1900/55 – trvalé trávne porasty o výmere 6 m2
novovytv. parc. č. C KN 1900/56 – trvalé trávne porasty o výmere 13 m2
novovytv. parc. č. C KN 1901/42 – ostatné plochy o výmere 180 m2
novovytv. parc. č. C KN 5434/10– ostatné plochy o výmere 50 m2
novovytv. parc. č. C KN 5434/11 – ostatné plochy o výmere 41 m2
Výmera:
290 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Komenského
Účel:
majetkoprávne usporiadanie užívaného pozemku – vstup a nádvorie rodinného domu a
záhrada
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 05.05.2016 odpredaj odporučila pod bodom 2.k.
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 156 bolo schválené.
A 26.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 51,30 € za m².
Cena pozemku je podľa Znaleckého posudku č. 33/2016 Mestom vybratého znalca: 23,56
€ za m² pre pozemky parc. č. C KN 1900/55, C KN 1900/56 , C KN 1901/42, spolu 199
m²;
31,55 € za m² pre pozemky parc. č. C KN 5434/10, C KN 5434/11, spolu 91 m².
Navrhovaná cena je aritmetický priemer získaných cien 51,30+23,56=74,86/2= 37,43 € za
m² pre výmeru 199 m2 je to 7448,57 €
a 51,30+31,55=82,85/2=41,43 € za m² pre výmeru 91 m2 je to 3770,13 €.
Celkom navrhovaná cena 7448,57+3770,13=11218,70 €.
Navrhovaná 11 220,00 €
cena:
37,43 € za m² pre pozemky C KN 1900/55, C KN 1900/56, C KN 1901/42, spolu
199 m²
41,43 € za m² pre pozemky C KN 5434/10, C KN 5434/11, spolu 91 m²
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 13.09.2016.
Hlasovanie za predložený návrh:
20/44

prítomných: 9

za: 9

proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 157 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa formou zámennej zmluvy
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
GLW, s.r.o., Cesta na štadión 32, 974 04 Banská Bystrica, IČO : 45 691 657, v zast.
Kristína Saalová, konateľka
Pozemky:
novovytvorené
parc. č. C KN 2994/12 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m²
parc.č. C KN 2994/13 - ostatné plochy o výmere 138 m²
odčlenené v geometrickom pláne č. 43707661-26/14 z pozemkov parc.č. E KN 1631/2, E
KN 2598, E KN 2599, E KN 1631/2, E KN 2682/4
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 00313271
Výmera:
175 m²
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Cesta na štadión
Účel:
Majetkové usporiadanie pozemkov zastavaných stavbou a jej okolia. Na stavbu
Administratívno-skladové priestory Štiavničky, Banská Bystrica, vydalo Mesto Banská
Bystrica stavebné povolenie pod čís. ÚR 18947/2003-ŽE, Ev.č. 55/2004, dňa 05.04.2004
pre stavebníka Banskobystrická Horská služba 1999, Lazovná 56, Banská Bystrica.
Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.05. 2004. Kúpnou zmluvou zo dňa
09.09.2010 Banskobystrická Horská služba predala stavbu spoločnosti LEC, s.r.o., Riečka
1056. Kúpnou zmluvou zo dňa 14.01.2011 predala spoločnosť LEC s.r.o. stavbu
spoločnosti GLW, s.r.o. Časť stavby je postavená na pozemku parc.č. C KN 2994/11,
ktorý je podľa LV č. 7891 výlučným vlastníctvom žiadateľa a časť stavby leží na
pozemkoch Mesta Banská Bystrica. Z dôvodu neusporiadaného právneho vzťahu k
pozemku na ktorom leží stavba, táto doposiaľ nebola skolaudovaná.
za
Pozemok:
novovytvorená parc. č. C KN 2994/18 – zastavané plochy a nádvoria
odčlenená v geometrickom pláne č. 43707661-26/14 z parc.č. C KN 2994/11
z vlastníctva GLW, s.r.o., Cesta na štadión 32, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 45 691
657, v zast. Kristína Saalová, konateľka
Výmera:
38 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Cesta na štadión
Účel:
Majetkové usporiadanie pozemku, ktorý je verejným priestranstvom a je na ňom postavená
inžinierska stavba – miestna komunikácia Cesta na štadión a chodník v správe Mesta
Banská Bystrica. Podľa LV č. 7891 je pozemok výlučným vlastníctvom GLW s.r.o..
Stanovisko
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska zámenu odporučilo.
komisií MsÚ : Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 07.04.2016 zámenu odporučila pod bodom 2.o.
A 27.1./

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa formou zámennej zmluvy schváliť na MsZ dňa 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 158 bolo schválené.
PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou
zámeny
Cena:
Cena všetkých pozemkov je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska – CMN.sk
72,00 € za m².
Navrhovaná 72,00 €/m 2 , čo pri rozdielnej výmere pozemkov, rozdiel o výmere 137 m²,
cena :
predstavuje finančné vyrovnanie v prospech Mesta Banská Bystrica vo
výške 9 864,00 €.
A 27.2/
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Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
formou zámeny schváliť na MsZ dňa 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 159 bolo schválené.
PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou
zámeny
Volebný obvod č. 1, 4
Žiadateľ:
BB TOP REALITY spol. s r. o., Jabloňová 29, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 36 839 361
Pozemok:
novovytvorená parc. č. C KN 3494/98 – ostatné plochy
odčlenená z pozemku parc. č. E KN 1815/2 v geometrickom pláne č. 30228701-133/16
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská
Bystrica, IČO 00 313 271
Výmera:
2592 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Švermova
Účel:
okolie bytového domu – zeleň, ihriská
za
Pozemky:
parc. č. C KN 3494/95 – zastavané plochy a nádvoria
parc. č. C KN 3494/96 – ostatné plochy
z vlastníctva BB TOP REALITY spol. s r. o., Jabloňová 29, 974 05 Banská Bystrica,
IČO 36 839 361
Výmera:
279 + 30 = 309 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Švermova
Účel:
Nadobudnutie pozemkov za účelom realizácie stavby “Cyklistický chodník ESC Podlavice, Banská Bystrica“, na ktorú bolo vydané Územné rozhodnutie č. OcÚ/MA-SÚ
108/2014/ME-ozn., Ev. č.11/14 zo dňa 20.11.2014, právoplatné dňa 24.12.2014.
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska zámenu pozemkov odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 07.04.2016 zámenu pozemkov odporučila pod bodom 2.n.
A 28.1./

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
formou zámeny schváliť na MsZ dňa 13.09.2016.
Hlasovanie za predložený návrh:
prítomných: 9
za: 9
proti:0
zdržal sa:0
Uznesenie č. 160 bolo schválené.
PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou
zámeny
Cena:
Cena pozemku vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica:
Cena pozemku je určená ako aritmetický priemer ceny zistenej podľa Cenovej mapy
nehnuteľností Slovenska 50,30 €/m² a ceny podľa Znaleckého posudku č. 91/2016 znalca
Ing. Petra Pocklana, Poľná ul. č. 9, Banská Bystrica, zo dňa 02.08.2016 vo výške 28,22
€/m². Aritmetický priemer uvedených cien je 39,26 €/m2, čo pri výmere prevádzaného
pozemku 2 592 m2 predstavuje sumu celkom 101 761,92 €.
Cena pozemkov vo vlastníctve BB TOP REALITY spol. s r. o. je určená ako
aritmetický priemer ceny zistenej podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 52,60
€/m² a ceny stanovenej podľa Znaleckého posudku č. 91/2016 znalca Ing. Petra Pocklana,
Poľná ul. č. 9, Banská Bystrica, zo dňa 02.08.2016 vo výške 47,04 €/m². A ritmetický
priemer uvedených cien je 49,82 €/m2, čo pri celkovej výmere prevádzaných pozemkov
309 m2 predstavuje sumu celkom 15 394,38 €.
Navrhovaná Finančné vyrovnanie vo výške 86 367,54 € v prospech Mesta Banská Bystrica.
A 28.2/
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cena:
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
formou zámeny schváliť na MsZ dňa 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 161 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadatelia:
Mgr. Michal Kníž a manž. Janka Knížová, obaja trvale bytom Banská Bystrica
Pozemok:
novovytvorená parc. č. C KN 1752/7 – zastavané plochy a nádvoria
odčlenená v geometrickom pláne č. 36840734-45/2016 z parc.č. E KN 2/14
Výmera:
9 m²
Kat. územie: Kostiviarska
Ulica:
Jelšová
Účel:
majetkové usporiadanie oploteného pozemku v užívaní žiadateľov
Stanovisko komisií MsÚ :
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 09.03.2016 odpredaj odporučila pod bodom 3.k.
A 29.1/

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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 162 bolo schválené.
A 29.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku zistená v Cenovej mape nehnuteľností CMN.Sk je 41,25 € za m².
Navrhovaná 371,25 € (41,25 € za m²)
cena:
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 163 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa formou zámennej zmluvy
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ:
Pavol Gillar, Banská Bystrica
Pozemky:
parc. č. C KN 1672/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2
parc. č. C KN 1672/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2
Výmera:
13 m2
Kat. územie: Podlavice
Ulica:
Na Čiertolí
Účel:
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej armády 26, IČO 00 313 271
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov – záhrada pri rodinnom dome
A 30.1./
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za
Pozemok:
Výmera:
Kat. územie:
Ulica:
Účel:

parc. č. C KN 1672/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2
16 m2
Podlavice
Na Čiertolí
z vlastníctva Pavol Gillar, Banská Bystrica
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov – verejné priestranstvo
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného rozvoja a architekta mesta Banská Bystrica z územného hľadiska zámenu pozemkov
odporučil.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 05.05.2016 zámenu pozemkov odporučila pod bodom
2.l.

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa formou zámennej zmluvy schváliť na MsZ dňa 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 164 bolo schválené.
PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou
zámeny
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 62,00 € za m².
Navrhovaná Zámena sa uskutoční bez finančného vyrovnania z dôvodu približnej rovnosti
cena:
výmery zamieňaných pozemkov.
A 30.2/

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
formou zámeny schváliť na MsZ dňa 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 165 bolo schválené.
A 31.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadatelia:
Walter Balus a manž. Zuzana Ďurajdová, obaja bytom Banská Bystrica
Pozemok:
parc. č. C KN 1670/11 – trvalé trávne porasty
Výmera:
103 m2
Kat. územie: Podlavice
Ulica:
Na Čiertolí
Účel:
majetkoprávne usporiadanie užívaného pozemku – záhrada pri rodinnom dome
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 09.03.2016 odpredaj odporučila pod bodom 3.ch.

24/44

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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 166 bolo schválené.

A 31.2/
Cena:

Navrhovaná
cena:

PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 62,00 € za m².
Cena pozemku je podľa Znaleckého posudku č. 54/2016 mestom vybraného znalca
37,60 € za m². Navrhovaná cena je aritmetický priemer získaných cien
62,00+37,60=99,60/2= 49,80 € za m².
5 130,00 € (49,80 € za m²)

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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 167 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – rozostavanej stavby a pozemkov formou
obchodnej verejnej súťaže
Nehnuteľnosť: Rozostavaná stavba sit. na pozemku parc.č. 1074/5
Pozemok:
parc. č. C KN 1074/5 – zastavané plochy a nádvoria
parc. č. C KN 1074/9 – ostatná plocha
Výmera:
339 m² a 586 m²
Kat. územie: Podlavice
Lokalita:
Na Lúčkach
Účel:
v súlade s platným územným plánom
A 32.1/

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – rozostavanej stavby a pozemkov formou
obchodnej verejnej súťaže schváliť na MsZ dňa 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 168 bolo schválené.
A 32.2/

SCHVÁLENIE PODMIENOK PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – rozostavanej stavby a
pozemkov formou obchodnej verejnej súťaže
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 prevode nehnuteľností – rozostavanej stavby Na Lúčkach a pozemkov parc.
č. C KN 1074/5 a C KN 1074/9, k.ú. Podlavice
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
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na základe schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. …../2015 MsZ zo dňa 13.09.2016
I.
Predmet obchodnej verejnej súťaže
1. Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti :
a) Rozostavaná stavba na parc. č. 1074/5
b) Príslušenstvo (vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, elektrická zemná prípojka a plynová
prípojka)
c) Pozemky – parc. č. C KN 1074/5 a parc. č. C KN 1074/9
nachádzajúce sa na ul. Na Lúčkach v Banskej Bystrici, časť Podlavice, rozostavaná stavba bez súp. čísla,
katastrálne územie Podlavice, zapísané na LV č. 1210.
2. Opis nehnuteľností:
Rozostavaná stavba - jedná sa o rozostavanú stavbu, ktorá pôvodne mala slúžiť ako kotolňa sauna a
bazén pre susediacu materskú škôlku. V roku 2004 bola začatá jej rekonštrukcia pre klubovú činnosť
Skautského oddielu. Objekt nemá dokončené vnútorné hygienické vybavenie, sú prevedené a nedokončené
priečky, omietky, podlahy, kúrenie (kotol na ústredné kúrenie je zabudovaný) a všetky vnútorné rozvody,
50% okien objektu tvoria plastové okná, ostatné sú drevené, zdvojené. Základy betónové pásy, zvislé
konštrukcie železobetónový skelet, výplňové murivo pórobetón, stropy panelové, strecha plochá, krytina
asfaltové privarované pásy. Vnútorné a vonkajšie omietky sú nedokončené, vnútorný plynovod nie je, ale
je vybudovaná prípojka plynu, vnútorný vodovod a kanalizácia sú rozostavané na 70%.
Príslušenstvo - vodovodná prípojka z PVC je vedená z verejnej prípojky do stavby. Kanalizačná
prípojka z PVC potrubia je vedená od stavby a zaústená je do verejnej kanalizačnej siete, prípojka elektriky
je vedená k stavbe z verejnej siete a plynová prípojka z PVC potrubia je vedená od ulice do stavby.
Pozemky – nachádzajú sa v zastavanom území mesta Banská Bystrica, časť Podlavice, na ulici Na
Lúčkach. Pozemok parc. č. C KN 1074/5 o výmere 339 m² je vedený na LV č. 1210 ako zastavaná plocha a
nádvorie a pozemok parc. č. 1074/9 o výmere 586 m² je vedený na LV č. 1210 ako ostatná plocha.
Pozemky sú rovinaté a je možné ich napojiť na elektrinu, vodovod, kanalizáciu a plyn. Na pozemku parc.
č. C KN 1074/9 je postavená neskolaudovaná čerpacia stanica, ktorú využíva miestny futbalový oddiel na
zavlažovanie futbalového ihriska.
3. Účel využitia :
V súlade s platným územným plánom.
4. Minimálna kúpna cena je stanovená na základe znaleckého posudku č. 35/2016 zo dňa 28.07.2016 vo
výške 95 000,00 € (slovom deväťdesiatpäťtisíc eur).
5. Nehnuteľnosti je možné odkúpiť len v celku.
II.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
1. Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na webovej stránke www.banskabystrica.sk, na úradnej tabuli
Mesta Banská Bystrica a zverejnením v regionálnej tlači (týždenník ECHO).
2. Návrh musí obsahovať :
a) identifikačné údaje navrhovateľa
U fyzickej osoby:
- meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, telefonický kontakt,
súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov na
účely obchodnej verejnej súťaže, podpis a dátum.
U právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa:
- obchodné meno (názov), sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, pri právnickej osobe - právnu formu,
dátum, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať jej menom, originál alebo overenú
fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, prípadne iného registra, nie staršieho ako tri mesiace,
telefonický kontakt, čestné vyhlásenie záujemcu, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nebolo proti
nemu začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie a nebol proti nemu pre nedostatok majetku zamietnutý
návrh na vyhlásenie konkurzu,
b) špecifikáciu nehnuteľností – predmet prevodu,
c) účel využitia nehnuteľností,
d) navrhovanú kúpnu cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna cena stanovená na základe znaleckého
posudku,
e) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu zmluvy s nasledovnými náležitosťami, na
ktorých vyhlasovateľ trvá:
- kúpna cena, náklady na vypracovanie znaleckého posudku (249,00 €) a správne poplatky za vkladové
konanie (66,00 € v kolkoch) budú uhradené do 14 dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy,
- návrh na vklad sa podá až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a nákladov na znalecký posudok,
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- predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci nedodrží
zmluvné podmienky o zaplatení kúpnej ceny, nákladov na vypracovanie znaleckého posudku a na
správne poplatky za vkladové konanie v stanovenej lehote,
f) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že v čase podania návrhu nemá žiadne záväzky voči vyhlasovateľovi
súťaže, jeho organizáciám a zariadeniam, voči štátu, daňovému úradu a poisťovniam po lehote splatnosti.
3. Súťažné návrhy musia byť vyhotovené písomnou formou v slovenskom jazyku, aby bolo
zabezpečené trvalé zachytenie ich obsahu.
4. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden súťažný návrh.
5. Záujemca je povinný zložiť ako zábezpeku sumu vo výške 10 000,00 € (slovom desaťtisíc eur)
a to na účet vyhlasovateľa vedený v ČSOB, a. s. Banská Bystrica, číslo účtu (IBAN)
SK1775000000004017146100. 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 07.10.2016 do
24,00 hod..
Víťazovi súťaže bude uhradená zábezpeka započítaná do kúpnej ceny. V prípade neuzavretia
zmluvy z dôvodov na strane vyhlasovateľa bude finančná zábezpeka víťazovi súťaže vrátená. V
prípade, že nedôjde k uzavretiu zmluvy z dôvodov na strane víťaza súťaže, resp. dôjde k
odstúpeniu od zmluvy podľa bodu 2 písm. e), zložená zábezpeka sa nevracia a prepadá v prospech
vyhlasovateľa. Neúspešným uchádzačom bude finančná zábezpeka vrátená po vyhodnotení
súťaže, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťažných návrhov.
6. Súťažné návrhy je potrebné poslať v zapečatenej obálke s označením odosielateľa v ľavom
hornom rohu obálky na adresu:
Mestský úrad Banská Bystrica, oddelenie evidencie a správy majetku mesta, Československej
armády 26, 974 01 Banská Bystrica, viditeľne označené heslom:
„OVS – odpredaj rozostavanej stavby a pozemkov - Neotvárať“.
prípadne doručiť osobne na
Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 975 39 Banská Bystrica - Klientské
centrum, č. dverí 1.
7. Lehota na doručenie návrhov končí dňa 07.10.2016 o 08,00 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 :
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 Ing. Miroslava Muroňa, odd.
evidencie a správy majetku mesta (MsÚ – III. posch. č. dv. 310), mobil: 0905/733270, mail:
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muron@misbb.sk za účelom oboznámenia sa s konkrétnymi podmienkami prevodu, prípadne si dohodnúť
termín obhliadky nehnuteľností.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže je potrebné schváliť nadpolovičnou väčšinou prítomných
poslancov.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SCHVÁLENIE PODMIENOK PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – rozostavanej stavby
a pozemkov formou obchodnej verejnej súťaže schváliť na MsZ dňa 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 169 bolo schválené.

A 33.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku formou obchodnej verejnej súťaže
Volebný obvod č. 2
Nehnuteľnosť: pozemok
Pozemok:
parc. č. C KN 1572/1 – trvalé trávnaté porasty
Výmera:
964 m²
Kat. územie:
Podlavice
Lokalita:
cesta na Tajov
Účel:
zriadenie záhrady
Stanoviská
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 08..06.2016 uznesením č. 101/2016 odporúča odpredaj
komisií MsÚ: resp. prenájom formou OVS.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku formou obchodnej verejnej
súťaže schváliť na MsZ dňa 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 170 bolo schválené.

A 33.2/

SCHVÁLENIE PODMIENOK PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku formou
obchodnej verejnej súťaže
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 prevode nehnuteľností – pozemku parc. č. C KN 1572/1, k.ú. Podlavice
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. …../2015 MsZ zo dňa 13.09.2016
I.
Predmet obchodnej verejnej súťaže
1. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť :
Pozemok – jedná sa o parcelu registra „C“ - parc. č. 1572/1 o výmere 964 m² vedená ako trvalý
trávnatý porast, nachádzajúca sa v katastrálnom území Podlavice, zapísanom na LV č. 1210 vo výlučnom
vlastníctve Mesta Banská Bystrica.
2. Opis nehnuteľností:
Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia mesta Banská Bystrica – časť Podlavice a je určený
územným plánom mesta ako zeleň, t.j. aj ako záhrada. Oplotený prístup k pozemku je zo štátnej cesty
Banská Bystrica – Tajov. Pozemok nie je možné napojiť na inžinierske siete, nakoľko tieto nie sú
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vybudované. V okolí pozemku sa nachádzajú záhradkárske pozemky. V súčasnosti je neudržiavaný,
zarastený porastom a rôznymi búdami. Pozemok je mierne svahovitý.
3. Účel využitia :
Pozemok je určený ako zeleň – nelesná drevina a ostatná vegetácia.
4. Minimálna kúpna cena pozemku je stanovená na základe znaleckého posudku č. 32/2016 zo dňa
30.06.2016 vo výške 6 300, 00 € (slovom šesťtisíctristo eur).
5. Nehnuteľnosť– pozemok je možné odkúpiť len v celku.
II.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
1. Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na webovej stránke www.banskabystrica.sk, na úradnej tabuli
Mesta Banská Bystrica a zverejnením v regionálnej tlači ( týždenník ECHO ).
2. Návrh musí obsahovať :
a) identifikačné údaje navrhovateľa
U fyzickej osoby:
- meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, telefonický kontakt,
súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov na
účely obchodnej verejnej súťaže, podpis a dátum.
U právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa:
- obchodné meno (názov) , sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, pri právnickej osobe - právnu formu,
dátum, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať jej menom, originál alebo overenú
fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, prípadne iného registra, nie staršieho ako tri mesiace,
telefonický kontakt, čestné vyhlásenie záujemcu, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nebolo proti
nemu začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie a nebol proti nemu pre nedostatok majetku zamietnutý
návrh na vyhlásenie konkurzu,
b) špecifikáciu nehnuteľností – predmet prevodu,
c) účel využitia nehnuteľností,
d) navrhovanú kúpnu cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna cena stanovená na základe znaleckého
posudku,
e) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu zmluvy s nasledovnými náležitosťami, na
ktorých vyhlasovateľ trvá :
- kúpna cena, náklady na vypracovanie znaleckého posudku (149,00 €) a správne poplatky za vkladové
konanie (66,00 € v kolkoch) budú uhradené do 14 dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy,
- návrh na vklad sa podá až po úplnom zaplatení kúpnej ceny 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 vypracovanie znaleckého posudku a na
správne poplatky za vkladové konanie v stanovenej lehote,
f) 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 630,00 € (slovom šesťstotridsať
eur) a to na účet vyhlasovateľa vedený v ČSOB, a. s. Banská Bystrica, číslo účtu (IBAN)
SK1775000000004017146100. 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 07.10.2016 do
24,00 hod..
Víťazovi súťaže bude uhradená zábezpeka započítaná do kúpnej ceny. V prípade neuzavretia
zmluvy z dôvodov na strane vyhlasovateľa bude finančná zábezpeka víťazovi súťaže vrátená. V
prípade, že nedôjde k uzavretiu zmluvy z dôvodov na strane víťaza súťaže, resp. dôjde k
odstúpeniu od zmluvy podľa bodu 2 písm. e), zložená zábezpeka sa nevracia a prepadá v prospech
vyhlasovateľa. Neúspešným uchádzačom bude finančná zábezpeka vrátená po vyhodnotení
súťaže, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťažných návrhov.
6. Súťažné návrhy je potrebné poslať v zapečatenej obálke s označením odosielateľa v ľavom
hornom rohu obálky na adresu:
Mestský úrad Banská Bystrica, oddelenie evidencie a správy majetku mesta, Československej
armády 26, 974 01 Banská Bystrica, viditeľne označené heslom:
„OVS – odpredaj pozemku 1572/1 - Neotvárať“.
prípadne doručiť osobne na
Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 975 39 Banská Bystrica - Klientské
centrum, č. dverí 1.
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7. Lehota na doručenie návrhov končí dňa 07.10.2016 o 08,00 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 :
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.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky
súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhodnotenie súťažných návrhov.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SCHVÁLENIE PODMIENOK PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku formou
obchodnej verejnej súťaže schváliť na MsZ dňa 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 171 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 2
Žiadatelia:
JUDr. Mikuláš Kicko a manž. Mária Kicková, Banská Bystrica
Pozemok:
novovytvorená parc. č. C KN 1730/14 – zastavané plochy a nádvoria
Výmera:
1 m2
Kat. územie: Kostiviarska
Ulica:
Nový Svet
Účel:
majetkoprávne usporiadanie užívaného pozemku pod stavbou domu súp. č. 4762 vo
vlastníctve žiadateľov
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
pod stavbou odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 05.05.2016 odpredaj odporučila pod bodom 2.h.
A 34.1/

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 13.09.2016.
prítomných: 9

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

Uznesenie č. 172 bolo schválené.
A 34.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 21,00 € za m².
Navrhovaná 21,00 € (21,00 € za m²)
cena:
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 173 bolo schválené.

A 35.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 3
Žiadatelia:
Ing. Július Jariabka, trvale bytom Banská Bystrica
Ing. Branislav Bician, trvale bytom Banská Bystrica
Pozemok:
novoutvorená parc.č. C KN 2372/31- ostatné plochy
odčlenená v geometrickom pláne č. 43604625-52/2016 z parc.č. E KN 2185/4 vo výmere
76 m² a E KN 2185/7 vo výmere 29 m²
Výmera:
105 m²
Kat. územie: Sásová
Ulica:
Rudlovská cesta
Účel:
majetkové usporiadanie pozemku užívaného žiadateľmi ako prístup – vjazd k
nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov
Stanovisko komisií MsÚ :
Odbor územného plánovania a architekta mesta odpredaj odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 04.10.2016 odpredaj odporučila pod bodom 2.j.
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 174 bolo schválené.
A 35.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku podľa Cenovej mapy nehnuteľností CMN.Sk je 51,30 € za m².
Cena pozemku zistená v Znaleckom posudku č. 40/2016 zo dňa 29.07.2016 znalca Ing.
Júliusa Kračúna je 22,31 € za m².
Navrhovaná 3 864,00 € (36,80 € za m²)
cena:
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0
Uznesenie č. 175 bolo schválené.
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zdržal sa:0

A 36.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4
Žiadatelia:
MUDr. Jozef Šimek a manž. Alena Šimková, obaja trvale bytom Banská Bystrica
Pozemok:
novovytvorená parc. č. C KN 2618/5 – záhrady
odčlenená v geometrickom pláne č. 10829628-009/2016 z parc. č. E KN 450/241
Výmera:
172 m²
Kat. územie: Radvaň
Ulica:
Malachovská cesta
Účel:
scelenie parciel a prístup k pozemku žiadateľov
Stanovisko komisií MsÚ :
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky z územného hľadiska odpredaj
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 15.10.2015 odpredaj odporučila pod bodom 2.n.
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 176 bolo schválené.
A 36.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku zistená v Cenovej mape nehnuteľností CMN.Sk je 50,30 € za m².
Cena pozemku zistená v Znaleckom posudku č. 182/2016 zo dňa 19.05.2016 znalca Ing.
Štefana Pastieroviča je 22,68 € za m².
Navrhovaná 6 276,28 € (36,49 € za m²)
cena:
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 177 bolo schválené.
A 37.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
Atirba s.r.o., sídlo: Trieda Hradca Králové 1, Banská Bystrica
IČO : 47 950 331, zast. konateľom Mgr. Matúšom Ottom
Pozemok:
novovytvorená parc. č. C KN 3233/3 – ostatné plochy
odčlenená v geometrickom pláne č. 45308381-104/2016 z parc.č. C KN 3233/2
Výmera:
693 m²
Kat. územie: Radvaň
Ulica:
Sládkovičova
Účel:
vybudovanie fitness centra so službami wellness, riešenie plôch statickej dopravy a
dopravného prístupu
Stanovisko komisií MsÚ :
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky a Odbor územného plánovania a
architekta mesta z územného hľadiska odpredaj odporučili.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 03.12.2015 odpredaj odporučila pod bodom 2.i , dňa
05.05.2016 pod bodom 2.d a dňa 08.06.2016 o pod bodom 5.c.
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 13.09.2016.
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prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 178 bolo schválené.
A 37.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku zistená v Cenovej mape nehnuteľností CMN.Sk je 69,80 € za m².
Cena pozemku určená podľa Vyhl.č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku v znp. v Znaleckom posudku č. 250/2016 zo dňa 06.07.2016 znalca Ing. Štefana
Pastieroviča je 49,72 € za m².
Navrhovaná 34 455,96 € (49,72 € za m²)
cena:
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0
Uznesenie č. 179 bolo schválené.

zdržal sa:0

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
Milan Ligač, Banská Bystrica
Pozemok:
parc. č. C KN 453 - zastavané plochy a nádvorie
Výmera:
19 m2
Kat. územie: Radvaň
Ulica:
Sadová
Účel:
majetkoprávne vysporiadanie užívaného pozemku pod stavbou garáže súp. č. 7980 vo
vlastníctve žiadateľa
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
pod stavbou odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 08.06.2016 odpredaj odporučila pod bodom 5.b.
A 38.1/

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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 180 bolo schválené.
A 38.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 72,00 € za m².
Navrhovaná 1368,00 € (72,00 € za m²)
cena:
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 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0
Uznesenie č. 181 bolo schválené.
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zdržal sa:0

A 39.1/ ZRUŠENIE UZNESENIA- spôsob prevodu
Zrušenie Uznesenia č. 1364/2014-MsZ zo dňa 27. mája 2014
A 6.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov zastava- ných stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Katastrálne územie Dolný Harmanec
Pozemky
Kat. územie
Spôsob prevodu
par. č. C KN 760/5 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere
815 m²
Dolný
par. č. C KN 761/2 – záhrady o Harmanec
výmere 138 m²
(o výmere celkom 953 m²)

Podľa § 9a ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v
znení neskorších predpisov ako prevod pozemkov
zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov.

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Zrušenie Uznesenia č. 1364/2014-MsZ zo dňa 27. mája 2014
schváliť na MsZ
dňa 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 182 bolo schválené.
A 39.2/ ZRUŠENIE UZNESENIA - prevod
Zrušenie Uznesenia č. 1365/2014-MsZ zo dňa 27. mája 2014
A 6.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Katastrálne územie Dolný Harmanec
Žiadatelia
Pozemky
Kat.
Cena
územie
Ján Babjak, v podiele ½ a
Tatiana par. č. C KN 760/5 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 815 Dolný
Hlaváčková, v podiele ½,
m² par. č. C KN 761/2 –
Harmanec
obaja trvale bytom Dolný Harmanec
záhrady o výmere 138 m²

6 595,00
€

Prevod nehnuteľností bol schválený podľa § 9a ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, ako pozemky zastavané stavbou v podielovom spoluvlastníctve
nadobúdateľov. Nadobúdatelia sú podľa Listu vlastníctva č. 463 podielovými spoluvlastníkmi –
domu s.č. 83, každý v ½, sit. na pozemku par.č. C KN 760/5. T.č. dochádza k
majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemku pod domom s.č. 83 s jeho bezprostredným okolím –
dvor a záhrada, čím dôjde k zosúladeniu skutkového stavu so stavom právnym.
Cena pozemkov bola dohodnutá podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Banská Bystrica.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Zrušenie Uznesenia č. 1365/2014-MsZ zo dňa 27. mája 2014 schváliť na MsZ dňa
13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 183 bolo schválené.
A 40.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou
Katastrálne územie Dolný Harmanec
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Žiadateľ:
Pozemky:

PhDr. Stanislav Mičev, PhD., trvale bytom Banská Bystrica
parc. č. C KN 760/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m²
parc. č. C KN 760/3- zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m²
parc. č. C KN 760/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m²
parc. č. C KN 760/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 815 m²
parc. č. C KN 761/1 – záhrady o výmere 2 m²
parc. č. C KN 761/2 – záhrady o výmere 138 m²
Výmera:
1014 m²
Kat. územie:
Dolný Harmanec
Ulica:
Harmanecká cesta
Účel:
majetkové usporiadanie pozemku zastavaného stavbou rodinného domu súp.č. 83
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou
Stanovisko komisií MsÚ, Mestských lesov Banská Bystrica s.r.o.,Obce Dolný Harmanec:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj
odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 04.02.2016 odpredaj odporučila pod bodom 2.m.
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. v stanovisku zo dňa 07.12.2015 pod zn. 564/201521 s odpredajom pozemkov súhlasia.
Obec Dolný Harmanec v stanovisku zo dňa 26.02.2016 pod čís.113/2016 nemá k
odpredaju pozemkov námietky.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov zastavaných stavbami vo
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou schváliť na MsZ dňa 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 184 bolo schválené.
PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve
A 40.2/ nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou
Cena:
V Cenovej mape nehnuteľností CMN.Sk nebol nájdený žiadny záznam.
Cena pozemku určená podľa vyhl.č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku v znp. v Znaleckom posudku č. 45/2016 zo dňa 22.06.2016 znalca Ing. Júliusa
Kračúna je 7,74 € za m².
Navrhovaná 7 848,36 € (7,74 € za m²)
cena:
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou schváliť na MsZ dňa 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0
Uznesenie č. 185 bolo schválené.

B 1./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadatelia:
Ján Toráč a Daniela Toráčová, bytom Banská Bystrica
Pozemok:
časť parc. č. E KN 927/2 – vodné plochy
Výmera:
113,5 m²
Kat. územie:
Uľanka
Ulica:
Uľanská cesta
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zdržal sa:0

Účel:

majetkoprávne vysporiadanie užívaného pozemku ako nádvorie rodinného domu
súp. č. 5473
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odporúča odpredaj.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 08.06.2016 odporučila odpredaj/nájom
pod bodom 5ch.
Cena:
Nájomné sa stanovuje podľa Čl. 20 ods. 2 p.č. 3 Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m², čo pri výmere
113,5 m² predstavuje nájomné vo výške 340,50 €/rok.
Doba nájmu: Na dobu neurčitú.
Navrhovaná
340,50 €/rok
cena:
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 186 bolo schválené.
C 1./

NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 1 a č. 4
Prevodca:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Bystrica, Nám. Š. Moysesa 1,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 31938621
Pozemky:
parc. č. C KN 3498/34 – ostatné plochy
parc. č. C KN 3498/35 – ostatné plochy
zapísané na LV č. 7241
parc. č. C KN 2994/14 – ostatné plochy
odčlenená podľa GP č. 31899765-141/16
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Cesta na štadión
Pozemky:
parc. č. C KN 1420/38 – ostatné plochy
parc. č. C KN 1420/39 – ostatné plochy
zapísané na LV č. 5973
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Švermova
Výmera:
122 m2 + 12 m2 +356 m2 + 766 m2 +15 m2 (o výmere celkom 1271 m2 )
Účel:
Nadobudnutie pozemkov do vlastníctva Mesta Banská Bystrica z dôvodu
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou
“Cyklistický chodník ESC - Podlavice, Banská Bystrica“, na ktorú bolo vydané
Územné rozhodnutie č. OcÚ/MA-SÚ 108/2014/ME-ozn., Ev. č.11/14 zo dňa 20.11.2014,
právoplatné dňa 24.12.2014.
Cena:

Navrhovaná
cena:

Cena pozemkov je stanovená podľa znaleckých posudkov, ktoré vyhotovil Ing. Peter
Pocklan, Poľná ul. č. 9, Banská Bystrica, a to ZP č. 18/2016 zo dňa 23.02.2016 a ZP č.
83/2016 zo dňa 19.07.2016 pre pozemky v kat. území Banská Bystrica a ZP č. 110/2015
zo dňa 26.10.2015 pre pozemky v kat. území Radvaň, pričom jednotková všeobecná
hodnota je 28,22 €/m2 pre pozemky v kat. území Banská Bystrica a 37,63 €/m 2 pre
pozemky v kat. území Radvaň.
Pri celkovej výmere prevádzaných pozemkov 1271 m² je kúpna cena vo výške 43 216,83
€.
43 216,83 €

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽNOSTÍ schváliť na MsZ dňa 13.09.2016.
prítomných: 9

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

Uznesenie č. 187 bolo schválené.
D 1./

ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA
Volebný obvod č . 1
Žiadateľ:
BB TOP REALITY spol. s r. o., Jabloňová 29, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 36 839 361
Pozemky:
parc. č. C KN 3494/21 – zastavané plochy a nádvoria
parc. č. C KN 3494/93 – zastavané plochy a nádvoria
parc. č. C KN 3494/97 – zastavané plochy a nádvoria
pozemky boli zameraná v GP č. 30228701-133/16, odčlenili sa z pôvodnej parc. č. E KN
1815/2
Výmera:
263 + 556 + 68 = 887 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Cesta na štadión
Účel:
zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu za účelom umožnenia
prístupu k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta zriadenia vecného bremena
odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 07.04.2016 zriadenie vecného bremena práva prechodu a
prejazdu vo vyznačenom rozsahu odporučila pod bodom 2.n.
Právu vecného bremena ,,in rem“ zodpovedá povinnosť povinného z vecného bremena strpieť právo
prechodu a prejazdu cez pozemky parc. č. C KN 3494/21, C KN 3494/93, C KN 3494/97 v
prospech vlastníka pozemkov parc. č. C KN 3494/71, C KN 3494/98.
Povinný z vecného bremena:
Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26,
Banská Bystrica, IČO 00 313 271
Oprávnený z vecného bremena:

BB TOP REALITY spol. s r. o., Jabloňová 29, 974 05 Banská
Bystrica, IČO: 36 839 361

Náhrada za zriadenie vecného bremena :

bezodplatne

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA schváliť na MsZ dňa 13.09.2016.
Hlasovanie za predložený návrh:
prítomných: 9
za: 9
proti:0
zdržal sa:0
Uznesenie č. 188 bolo schválené.
E 1./
ZMENA UZNESENIA - prevod
Zmena Uznesenia č. 393/2016 - MsZ zo dňa 19. apríla 2016
Text :
A 9.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4
Žiadatelia
Pozemok
Kat. územie
Cena
Do podielového spoluvlastníctva :
C KN 78/2 –
Ing. Ľuboš Kvasna PhD., trvale bytom Banská parc.č.
zastavané plochy a
Bystrica,vo veľkosti podielu 75/100-ín k celku
nádvoria o výmere 74 Kremnička 4 573,20 €
Mária Kvasnová, trvale bytom Banská Bystrica, vo m²
veľkosti podielu 25/100-ín k celku
Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a
ods. 8, písm. e) Zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prevod
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Žiadatelia pozemok užívajú ako prístupovú
cestu do svojho rodinného domu, parcela je oplotená a vydláždená zámkovou dlažbou. Podľa LV
č. 35 sú žiadatelia podielovými spoluvlastníkmi susediacich nehnuteľností a to pozemkov
parc.č.C KN 79, C KN 80 a stavby rodinného domu súp.č. 5107 ležiacej na pozemku parc.č. C
KN 80, kat. územie Kremnička, a to Ing. Ľuboš Kvasna PhD. vo veľkosti podielu 75/100-ín k
celku a Mária Kvasnová vo veľkosti podielu 25/100-ín k celku. Cena pozemku bola dohodnutá
podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica. Zámer
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prevodu pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a na internetovej
stránke Mesta Banská Bystrica od 04.04.2016 do 19.04.2016.
Za text:
A 9.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4
Žiadatelia
Pozemok
Kat. územie
Cena
Do podielového spoluvlastníctva :
parc.č. C KN 78/2 –
Ing. Ľuboš Kvasna PhD., trvale bytom Banská zastavané plochy a
Bystrica,vo veľkosti podielu 75/100-ín k celku
Kremnička 4 126,24 €
nádvoria
Mária Kvasnová, trvale bytom Banská Bystrica, vo o výmere 74 m²
veľkosti podielu 25/100-ín k celku
Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a
ods. 8, písm. e) Zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prevod
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Žiadatelia pozemok užívajú ako prístupovú
cestu do svojho rodinného domu, parcela je oplotená a vydláždená zámkovou dlažbou. Podľa LV
č. 35 sú žiadatelia podielovými spoluvlastníkmi susediacich nehnuteľností a to pozemkov parc.
č.C KN 79, C KN 80 a stavby rodinného domu súp. č. 5107 ležiacej na pozemku parc. č. C KN
80, kat. územie Kremnička, a to Ing. Ľuboš Kvasna PhD. vo veľkosti podielu 75/100-ín k celku a
Mária Kvasnová vo veľkosti podielu 25/100-ín k celku.
Cena pozemku bola dohodnutá podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Banská Bystrica.
Zámer prevodu pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a na
internetovej stránke Mesta Banská Bystrica od 04.04.2016 do 19.04.2016 a od 26.08.2016 do
13.09.2016.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Zmenu Uznesenia č. 393/2016 - MsZ zo dňa 19. apríla 2016 schváliť na MsZ dňa
13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0
Uznesenie č. 189 bolo schválené.

zdržal sa:0

E 2.1/
ZMENA UZNESENIA - spôsob
Zmena Uznesenia č. 452/2016 - MsZ zo dňa 28. júna 2016
Text :
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
A 6.1/
formou zámeny pozemkov
Volebný obvod č. 4
Pozemky
Spôsob prevodu
parc. č. C KN 3158/2 – ostatné plochy o výmere 200 m²
Spôsob prevodu nehnuteľností bol
schválený nadpolovičnou väčšinou
kat. územie Radvaň
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej armády prítomných poslancov v zmysle §
9ods. 2 písm. a) Zák. č. 138/1991
26, Banská Bystrica, IČO 00313271
Zb. v znp. ako prevod majetku
do podielového spoluvlastníctva:
z
dôvodu
hodného
Mária Cerinová, trvale bytom Banská Bystrica, spoluvlastnícky mesta
osobitného
zreteľa
formou
podiel 1/2
zámeny podľa § 9a ods. 8 písm. e)
Elena Dúcka, trvale bytom VVeľká Lúka, spoluvlastnícky
Zák. č. 138/1991 Zb. v znp..
podiel 1/2
za
parc. č. C KN 3354/657 – ostatné plochy o výmere 50 m²,
parc. č. C KN 3354/658 – ostatné plochy o výmere 24 m²,
parc. č. C KN 3354/659 – ostatné plochy o výmere 176 m²,
parc. č. C KN 3354/660 – ostatné plochy o výmere 3 m²,
parc. č. C KN 3354/661 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
334 m²
kat. územie Radvaň
z podielového spoluvlastníctva:
Mária Cerinová, trvale bytom Banská Bystrica, spoluvlastnícky
podiel 1/2
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Elena Dúcka, trvale bytom Veľká Lúka, spoluvlastnícky podiel
1/2
do vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej
armády 26, Banská Bystrica, IČO 00313271
Za text:
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
formou zámeny pozemkov
Volebný obvod č. 4
Pozemky
Spôsob prevodu
parc. č. C KN 3158/2 – ostatné plochy o výmere 200 m²
kat. územie Radvaň
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej armády
26, Banská Bystrica, IČO 00313271
do podielového spoluvlastníctva:
Mária Cerinová, trvale bytom Banská Bystrica, spoluvlastnícky
podiel 1/2
Elena Dúcka, trvale bytom Veľká Lúka, spoluvlastnícky podiel
Spôsob prevodu nehnuteľností bol
1/2
schválený nadpolovičnou väčšinou
za
prítomných poslancov v zmysle §
parc. č. C KN 3354/657 – ostatné plochy o výmere 50 m²,
9ods. 2 písm. a) Zák. č. 138/1991
parc. č. C KN 3354/658 – ostatné plochy o výmere 24 m²,
Zb. v znp. ako prevod majetku
parc. č. C KN 3354/659 – ostatné plochy o výmere 176 m²,
mesta
z
dôvodu
hodného
parc. č. C KN 3354/660 – ostatné plochy o výmere 3 m²,
osobitného
zreteľa
formou
parc. č. C KN 3354/661 – zastavané plochy a nádvoria o výmere zámeny podľa § 9a ods. 8 písm. e)
344 m²
Zák. č. 138/1991 Zb. v znp..
kat. územie Radvaň
z podielového spoluvlastníctva:
Mária Cerinová, trvale bytom Banská Bystrica, spoluvlastnícky
podiel 1/2
Elena Dúcka, trvale bytom Veľká Lúka, spoluvlastnícky podiel
1/2
do vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej
armády 26, Banská Bystrica, IČO 00313271
Zdôvodnenie zmeny uznesenia:
Zmena uznesenia sa predkladá z dôvodu, že v uznesení bola nesprávne uvedená výmera pozemku parc. č.
C KN 3354/661 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 334 m 2, správne má byť uvedené : parc. č. C KN
3354/661 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 344 m2.
A 6.1/

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Zmenu Uznesenia č. 452/2016 - MsZ zo dňa 28. júna 2016 schváliť na MsZ dňa
13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 190 bolo schválené.
E 2.2/
ZMENA UZNESENIA- prevod
Zmena Uznesenia č. 453/2016 - MsZ zo dňa 28. júna 2016
Text :
PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou
A 6.2/
zámeny pozemkov
Volebný obvod č. 4
Žiadatelia
Pozemky
Kat.
Cena
územie
Mária Cerinová parc. č. C KN 3158/2 – ostatné plochy o výmere 200 m2 Radvaň
Finančné
trvale bytom
vyrovnanie 6
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej
Banská Bystrica, armády 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO 00 313 271
609,00 eur
spoluvlastnícky do podielového spoluvlastníctva: Márie Cerinovej
v prospech
podiel 1/2
Márie Cerinovej
trvale bytom Banská Bystrica, podiel 1/2
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Eleny Dúckej rod. Krnáčovej, trvale bytom Veľká Lúka,
podiel 1/2
za
parc. č. C KN 3354/657 – ostatné plochy o výmere 50
m2,
parc. č. C KN 3354/658 – ostatné plochy o výmere 24
m2,
parc. č. C KN 3354/659 – ostatné plochy o výmere 176
m2,
Elena Dúcka
a Eleny Dúckej
trvale bytom
parc. č. C KN 3354/660 – ostatné plochy o výmere 3
(každej v 1/2-ici)
Veľká Lúka,
m2,
spoluvlastnícky parc. č. C KN 3354/661 – zastavané plochy a nádvoria o
podiel 1/2
výmere 334 m2
z podielového spoluvlastníctva:
Márie Cerinovej, rod. Krnáčovej, trvale bytom Banská
Bystrica, podiel 1/2
Eleny Dúckej, trvale bytom Veľká Lúka, podiel 1/2
do
vlastníctva
Mesta
Banská
Bystrica,
Československej armády 26, Banská Bystrica, IČO 00
313 271
Prevod nehnuteľností formou zámeny bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Žiadateľky sú podľa listu vlastníctva č. 5991, kat. územie Radvaň, podielovými spoluvlastníkmi
pozemkov parc. č. E KN 99, E KN 102/2, z ktorých sa podľa GP č. 31628826-110/2010
vytvorili novovytvorené parc.
C KN 3354/657, 3354/658, 3354/659, 3354/660 a 3354/661, na
ktorých je situované verejné detské ihrisko. Zámenou pozemkov za novovytvorený pozemok
parc.č. C KN 3158/2, odčlenený z parc. č. C KN 3158 podľa GP č.31628826-111/2010, ktorý je
susediacim pozemkom pri rodinnom dome súp. č. 687, situovanom na parc. č. C KN 3157,
vedenom na na LV č. 1389 vo vlastníctve žiadateľky Márie Cerinovej, užívaný ako záhrada,
dôjde k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov a zosúladeniu právneho stavu s užívacím.
Cena pozemkov bola stanovená podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Banská Bystrica.
Zámer prevodu formou zámeny bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a na
internetovej stránke Mesta Banská Bystrica od 13.06.2016 do28.06.2016.
Za text:
A 6.2/

PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou
zámeny pozemkov
Volebný obvod č. 4

Žiadatelia

Pozemky

Mária Cerinová , parc. č. C KN 3158/2 – ostatné plochy o výmere 200 m2
trvale bytom
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej
Banská Bystrica, armády 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO 00 313 271
spoluvlastnícky do podielového spoluvlastníctva: Márie Cerinovej,
podiel 1/2
trvale bytom Banská Bystrica, podiel 1/2
Eleny Dúckej, trvale bytom, Veľká Lúka, podiel 1/2
Elena Dúcka
za
trvale bytom
parc. č. C KN 3354/657 – ostatné plochy o výmere 50
Veľká Lúka,
m2,
spoluvlastnícky
parc. č. C KN 3354/658 – ostatné plochy o výmere 24
podiel 1/2
m2,
parc. č. C KN 3354/659 – ostatné plochy o výmere 176
m2,
parc. č. C KN 3354/660 – ostatné plochy o výmere 3
m2,
parc. č. C KN 3354/661 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 344 m2
z podielového spoluvlastníctva:
Márie Cerinovej, trvale bytom Banská Bystrica, podiel
1/2
Eleny Dúckej trvale bytom Veľká Lúka, podiel 1/2
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Kat.
územie
Radvaň

Cena
Finančné
vyrovnanie 6
609,00 eur
v prospech
Márie Cerinovej
a Eleny Dúckej
(každej v 1/2-ici)

do
vlastníctva
Mesta
Banská
Bystrica,
Československej armády 26, Banská Bystrica, IČO 00
313 271

Prevod nehnuteľností formou zámeny bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v
zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Žiadateľky sú podľa listu vlastníctva č. 5991 , kat. územie Radvaň, podielovými spoluvlastníkmi
pozemkov parc. č. E KN 99, E KN 102/2, z ktorých sa podľa GP č. 31628826-110/2010 vytvorili
novovytvorené parc.
C KN 3354/657, 3354/658, 3354/659, 3354/660 a 3354/661, na ktorých je
situované verejné detské ihrisko. Zámenou pozemkov za novovytvorený pozemok parc.č. C KN
3158/2, odčlenený z parc. č. C KN 3158 podľa GP č.31628826-111/2010, ktorý je susediacim
pozemkom pri rodinnom dome súp. č. 687, situovanom na parc. č. C KN 3157, vedenom na na LV
č. 1389 vo vlastníctve žiadateľky Márie Cerinovej, užívaný ako záhrada, dôjde k
majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov a zosúladeniu právneho stavu s užívacím.
Cena pozemkov bola stanovená podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Banská Bystrica.
Zámer prevodu formou zámeny bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a na
internetovej stránke Mesta Banská Bystrica od 13.06.2016 do28.06.2016 a od 26.08.2016 do
13.09.2016.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Zmenu Uznesenia č. 453/2016 - MsZ zo dňa 28. júna 2016 schváliť na MsZ dňa
13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0
Uznesenie č. 191 bolo schválené.

zdržal sa:0

K bodu 5/
Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4
Zmena je dosť obsiahla:
- presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy
a celkové výdavky, ktoré sa vykonávajú z dôvodu potreby operatívneho riešenia zmien vo výdavkovej
časti,
- povolené prekročenie a viazanie príjmov, ktorých cieľom je zapojiť do rozpočtu príjmy na položkách,
s ktorými sa v schválenom rozpočte neuvažovalo a tak priebežne zabezpečovať vyrovnanosť rozpočtu,
- povolené prekročenie a viazanie výdavkov na základe zvýšených príjmov.
Podstatné zmeny sú uvedené v dôvodovej správe k materiálu.
Diskusia:
Šabo – pri MŠ, niečo sa poníži.
Farkašová – nie, len sa robia presuny v rámci podprogramu 10.
Topoľský – nedoplatky za teplo v ZŠ suma 17 214 €.
Farkašová - v júnovom MsZ bola vyúčtovaná podstatná väčšina, toto je vyúčtovanie došlých dobropisov,
ktoré budú použité na výdavky.
Topoľský – do dopravnej infraštruktúry navýšenie o 92 tis €. na čo konkrétne to ide.
Adamec – v decembri 2015 sa zverejnil zoznam komunikácií, ktoré sa toho roku budú realizovať. Na
začiatku bol finančne krytý vo výške 150 tis €, v priebehu roka sa naplnil na 295 tis €, toto je rozdiel
medzi nacenenými úsekmi a realizáciou.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4
schváliť na MsZ dňa 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0
Uznesenie č. 192 bolo schválené.

K bodu 6/
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zdržal sa:0

Návrh na schválenie účelu použitia fondu minulých rokov
Je to materiál k investičnej akcii „ Výstavba- Most Iliaš“, k čomu pred hodinou zasadala Komisia MsZ pre
dopravu, bezpečnosť... Most , ktorý spája Iliáš s Banskou Bystricou ponad Hron, nie je v stave takom, ako
by mal byť. Zmluva uzatvorená so Štátnymi hmotnými rezervami, ktorí sú vlastníci mosta je platná do
31.12.2016. Projektovou kanceláriou Mesta je vypracovaná štúdia, kde odborný odhad vrátane stavebného
dozoru je vo výške 1 584 200 €. Keďže realizácia by mala byť začiatkom budúceho roku, finančné
prostriedky sa vyčlenili z fondu minulých rokov.
Diskusia:
Kašper – pôvodný projekt sa zúžil na jednopruhovú cestu s jedným chodníkom.
Gajdošík – pôvodný zámer mal byť cez 3 mil €.
Adamec – boli tam nástrahy, ako vyvlastňovanie, odkupovanie pozemkov, ...
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča Návrh na schválenie účelu použitia fondu
minulých rokov schváliť na MsZ dňa 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 193 bolo schválené.
K bodu 7/
Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2016
Materiál hodnotí plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Mesta k 30.06.2016. Medzi najväčšie
výdavkové položky patrí 9 092 215 € na školstvo, 3 313220 na administratívu, kde patrí výdavkové krytie
úverov v sume 1 351 060 €, …
Diskusia:
Kašper – aký je predpoklad vývoja podielových daní.
Farkašová – pracujeme s údajmi, ktoré zverejňuje Inštitút finančnej politiky, predpokladaný vývoj
budeme prognózovať v rozpočte na roky 2017-2019. Pre rok 2016 upravujeme príjmy tak, aby bola
zachovaná vyrovnanosť rozpočtu. Na zmene rozpočtu vidieť, že podielové dane sa napĺňajú uspokojivo v
súlade s prognózami MF SR.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu Mesta
Banská Bystrica za I. polrok 2016 schváliť na MsZ dňa 13.09.2016.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 194 bolo schválené.
K bodu 8/
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. …/2016, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Mesta Banská Bystrica
Návrh bol zverejnený 05.08.2016 s lehotou na pripomienkovanie do 16.08.2016. Návrh novely vznikol z
iniciatívy Mimovládnych organizácií ako aj interných ohlasov. Ich výsledkom je predložený návrh. K
najpodstatnejším riešeným veciam patrí:
- %-to spolufinancovania, pôvodných 20% na kofinanc sa nahrádza 10% z celkového rozpočtu
predloženého projektu,
- podávanie žiadostí elektronickou formou,
- prílohy, ktoré boli súčasťou VZN už nebudú povinnou prílohou VZN, ich úprava nebude musieť prejsť
zmenou VZN, budú dostupné cez net,
- úprava terminológie.
Diskusia:
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Štrba – prečo si odborná komisia nemôže uplatniť dotačné kritéria v žiadostiach, aby mala možnosť
vecnejšie projekt posúdiť. Umožniť komisiám možnosť vlastnej žiadostí.
Turčan – vychádzalo sa zo skúseností, reálne tie žiadostí musí niekto vyhodnocovať. Komisia si môže
predvolať žiadateľa na upresnenie detailov. Tým, že žiadosti, prílohy už nebudú súčasťou VZN, dá sa
diskutovať o inej forme.
Farkašová – práve preto sa tu nerieši žiadosť s prílohami, aby sa do nich mohlo operatívne vstupovať
a upravovať a pritom neotvárať VZN.
Štrba – zmení sa tlačivo vyúčtovania?
Farkašová – pokiaľ by boli nejaké zmeny, žiadatelia sa to dozvedia z priečinku „dotácie“ na internetovej
stránke Mesta
Štrba – v § 12 je... poskytuje dotáciu „občianskemu združeniu“, navrhuje „občianskym združeniam“.
Adamec – bola na to 15-dňová lehota na pripomienkovanie.
Šabo – vo VO č. 1 majú dve o.z. Staré ešte existuje, ale už je zaregistrované nové, čo s financiami.
Adamec – nové o.z. nebude môcť čerpať dotačné financie.
Droppová – nestihli 15 dňovú lehotu na pripomienkovanie. Preukazovanie celkového rozpočtu na projekt
– logickejšie by bolo preukazovať spolufinancovanie výšky pridelenej dotácie. Dobré projekty sú
financované z viacerých zdrojov, pri podávaní žiadostí nie je jasná úspešnosť. Či bude alebo nebude
žiadateľ úspešný, financovanie musí preukázať, aj keď nakoniec projekt nezrealizuje tak, ako bol
plánovaný. Na Radnici bol organizovaný Workshop, kde boli záujemcovia oboznámení o profesionálnom
podávaní žiadostí, tam sa už riešilo naviazanie spolufinancovania na pridelenú dotáciu, nie na celkový
rozpočet.
Turčan – o situácií vie, cesta by mala byť, ak sa niečo reálne predloží úradu, o.z. si za tým stojí. Pri 10%
kofinanc musí žiadateľ zabezpečiť z iných zdrojov. Od roku 2017 čaká, že na Mesto budú chodiť zreálnené
žiadostí.
Pirošík – nestihol pripomienkovanie, využije poslanecký návrh na MsZ. Dotovanie akcií VMČ, je to vážny
problém. Podporuje predložené znenie VZN, chce doriešiť účelovo viazané dotácie. napr. vyhlásenie roka
čohosi... na ktoré by sa dizajnovali jednotlivé projekty.
Farkašová - vzhľadom na časový faktor (podávanie žiadostí do 31.10.2016) je toto posledné MsZ, na
ktorom môžeme upraviť VZN pre rok 2017. O VMČ navrhuje širšiu debatu a neopomenúť súlad s platným
Štatútom VMČ.
Kašper – pripomienka p. Pastoreka – u VMČ sa to nedá zdokladovať. Odradí to ľudí, ktorí to reálne
pripravujú.
Štrba – kontrola u VMČ by sa mala prejsť na Komisii MsZ pre rozvoj mestských častí.
Adamec – dotácie pre VMČ v tomto VZN nemá čo hľadať, tak komplikovaná vec.
Farkašová – Zákon o rozpočtových pravidlách hovorí o forme výdavkov ako takých, nenachádzame iný
vhodný spôsob výdavkov, ako práve dotačná podpora, ktorá má aj svoje úskalia, lebo je to dotácia
naviazaná na schválený rozpočet (to všetko prešlo komunikáciou s poslancami pred cca 3 rokmi). Ak to v
minulosti išlo formou objednávok vo výdavkoch jednotlivých útvaroch Mesta, narazili sme na problém
VO. Preto sa hľadali rôzne riešenia. Táto forma výdavku musí byť v súlade s celým legislatívnym
procesom, ktorý túto formu výdavku upravuje.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Vyhodnotenie pripomienok k Návrhu VZN Mesta Banská Bystrica č. …/2016,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Banská Bystrica č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu Mesta Banská Bystrica.
prítomných: 8

Hlasovanie za návrh:
za: 6
proti:1

zdržal sa:1

Uznesenie č. 195 bolo schválené.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča Návrh VZN Mesta Banská Bystrica č. …/2016,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Banská Bystrica č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu Mesta Banská Bystrica schváliť na MsZ dňa 13.09.2016.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0
Uznesenie č. 196 bolo schválené.
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zdržal sa:0

K bodu 9/
Informatívna správa likvidačno-škodovej komisie o riešení a odpísaní pohľadávok v roku 2015
Informatívna správa o odpísaných pohľadávkach prostredníctvom likvidačno-škodovej komisie v roku
2015 sa predkladá v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica. Celková
suma odpísaných pohľadávok v roku 2015 riešených likvidačno-škodovou komisiou bola vo výške
11 503,82 €.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Informatívnu správu likvidačno-škodovej komisie o riešení a odpísaní
pohľadávok v roku 2015.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 197 bolo schválené.
K bodu 10/
Vyhodnotenie plnenia PHSR mesta Banská Bystrica za rok 2015 a Návrh aktualizovaného
Akčného plánu na roky 2015-2018
„PHSR“ je strategický strednodobý rozvojový dokument zameraný na realizáciu významných zmien s
dlhodobým dopadom na rozvoj územia mesta Banská Bystrica, analyzuje danosti a potreby mesta, definuje
vízie, špecifické a tematické ciele, zámery, priority, akčný plán a princípy jeho realizácie, ktoré prostredníctvom aktivít napomôžu rozvoju mesta s ohľadom na potreby jeho obyvateľov. Realizácia aktivít PHSR
sa predpokladá v krátkodobom a strednodobom časovom horizonte. Schválením PHSR si mesto zadefinovalo stratégiu na plnenie úloh na roky 2015 – 2023, pričom obsahuje aj podrobnejší akčný plán na obdobie 3 rokov 2015-2017.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča Vyhodnotenie plnenia PHSR mesta Banská
Bystrica za rok 2015 a Návrh aktualizovaného Akčného plánu na roky 2015-2018 schváliť
na MsZ dňa 13.09.2016.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 199 bolo schválené.
K bodu 11/
Rôzne
K bodu 12/
Záver
Ing. Kašper – poďakoval všetkým za účasť.

Banská Bystrica, 25.08.2016
Zapísala: Janka Demská

Ing. Igor Kašper
predseda komisie

44/44

