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

Zápisnica č. 06/2016
Dátum a miesto konania: 25. októbra 2016, zasadačka číslo dverí 244 na II. poschodí
Mestského úradu v Banskej Bystrici
Zasadnutie komisie viedol:

Ing. Igor Kašper - predseda komisie

Účasť členov: prítomní - 13
neprítomní - 2
ospravedlnení - 2
Program rokovania:
1. Otvorenie – predseda komisie
2. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 5
3. Návrh na schválenie účelu použitia fondu minulých rokov
4. Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2015
5. Návrh na založenie neziskovej organizácie SPOLU SME BYSTRICA n.o.
6. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky
7. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
8. Rôzne
9. Záver
K bodu 1/
Otvorenie, schválenie programu
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Ing. Igor Kašper - predseda komisie MsZ pre financie, správu a
hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť v Banskej Bystrici. Za predložený návrh
programu dal hlasovať.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
schvaľuje predložený program rokovania.
prítomných: 12

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 12
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 200 bolo schválené.
K bodu 2/
Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 5
Táto zmena rozpočtu prináša presuny v rámci výdavkov, navyšuje príjmy a výdavky a využíva aj viazanie
príjmov a výdavkov. Veľké sumy:
- bežné nedaňové príjmy sa zvyšujú o 99,6 tis. € - z toho 85,9 tis. € tvoria 10 ZŠ + CVČ Havranské z
dôvodu zvýšenia poplatku za réžiu z 1 na 3 € /žiak, za školský klub detí o 1 €/žiak, z dobropisov a z titulu
nových nájomných zmlúv,
- navýšenie miezd zamestnancov RO ZUŠ J. Cikkera a CVČ Havranské o 6% s krytím z podielových daní,
presun ušetrených prostriedkov z cyklotrás vo výške 226 tis. € na financovanie výmeny okien v MŠ Nová
2, Radvanská 26 a Magurská 14,
- presun prostriedkov vo výške 60 tis. € na stavebnú údržbu komunikácií na území mesta,
- presun prostriedkov vo výške 19 tis. € na kúpu vozidla a odkúpenie doteraz prenajatého elektromobilu pre
MsP,
- presun prostriedkov vo výške 17,8 tis. € na opravu dažďových zvodov v objekte KC Krivánska.
- navrhujeme viazanie BP a BV základných škôl v celkovom objeme 160,4 tis. € - nová metodika MF SR,
kde sa uvedené príjmy a výdavky budú evidovať na iných rozpočtových položkách s inými zdrojmi krytia.
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Diskusia:
Bučko – presuny z podprogramu 7.2 Opravy MK za presun 7.1 Výstavba a rekonštrukcia MK – o čo sa
jedná, ktorá výstavba sa nebude realizovať?
Farkašová – presun je spôsobený tým, že plánovaná investičná akcia Parkovisko Rudohorská sa presúva
do roku 2017, na čo sa okrem iných viazal aj fond dopravnej infraštruktúry – prostriedky sa uvoľňujú na
údržbu MK a MŠ.
Adamec – presun prostriedkov sa ešte v tomto roku využije: časť na „klasické plátačky“, časť na MK od
Úsvitu smerom k ESC – rozbitá pravá strana komunikácie.
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. 5
schváliť na MsZ dňa 08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 201 bolo schválené.
K bodu 3/
Návrh na schválenie účelu použitia fondu minulých rokov
O použití FMR musí hlasovať MsZ. Vzhľadom na predchádzajúce rokovania sa využíva alternatíva
umožnená zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - použitie
prostriedkov Mesta na návratnú finančnú výpomoc pre dcérsku spoločnosť. Splatnosť je navrhnutá do
31.07.2018, úroková sadzba 6,4 %.. Splatnosť úrokov predpokladáme tiež do 31.07.2018 jednorazovo pri
splatení istiny. Výpomoc bude poskytnutá najneskôr k 31.01.2017, záložné právo na objekt Radnice.
Diskusia:
Kašper – zaujíma ho úroková sadzba, akým spôsobom si trúfa MBB, a.s. výpomoc splatiť a aká je hodnota
Radnice.
Adamec – Radnica bola ocenená na 3,2 mil. €, ročný úrok podľa európskej centrálnej banky znamená
6,4% p.a. Výpomoc je pripravená so splatnosťou 31.07.2017 800 tis. € istinu + 6,4 úrok.
Argaláš – opísal situáciu v spoločnosti – zastabilizovali situáciu na prevádzkach, riešia situáciu s
priemyselným parkom. Na dobudovanie základnej infraštruktúry (komunikácie a 3 inžinierske siete) je
dnes preinvestovaných 51% - ostáva 2,14 mil €. Spoločnosť si brala úver, ktorý spláca, ostáva ešte 1,5 mil.
€. Reálna potreba na dobudovanie je 3,5 mil. €. Pri ponuke pozemkov v priemyselnom parku záujemcom
narazia na polia, potrebujú pozemky dobudovať. Ďalší dôvod na požiadanie o výpomoc je ten, že MBB,
a.s. sa historicky zazmluvnilo, že dobuduje ochrannú hrádzu Hrona – časť ešte potrebujú dokončiť (cca 250
tis.€).
Džmura – v priemyselnom parku sú reálne postavení 4 investori, ďalší 6 investori sú v štádiu územného a
stavebného konania. Na požiadanie poslanca Kuracinu, vymenoval všetkých investorov.
Kuracina – ak sa ide rozširovať priemyselný park, uviedol do pozornosti, aby Mesto kládlo dôraz na
výučbu budúcich strojárov už v základnom školstve.
Adamec – na ZŠ Gaštanová s podporou Mesta vznikol projekt so zriadenými technickými miestnosťami.
Topoľský – pôžička bude použitá len na problematiku priemyselného parku alebo aj na iné objekty.
Džmura – len na „rozhýbanie“ priemyselného parku, aby sa mohli pozemky predať, aby bola návratnosť
financií.
Šabo – toto je správny model výpomoci dcére? Vidí 2 problémy – vysoká úroková sadzba a výpadok 800
tis.€ v rozpočte Mesta.
Argaláš – áno, úroky sú vysoké, ale v danej ekonomickej kondícií sa MBB, a.s. nemá šancu uchádzať o
nejaký nerizikový úver.
Škantár - akou metódou bude MBB, a.s. splácať úver? Pravidelnými splátkami by sa ušetrilo na úrokoch
takmer o polovicu.
Kmeť – na priemyselný park sa pozerá z inej strany. Najskôr si vyškoliť zamestnancov a až potom do
mesta pritiahnuť investorov. Ekonomická situácia v MBB, a.s. je zložitá, či by nebolo výhodnejšie aby
Mesto ručilo za MBB, a.s. - bola by nižšia úroková sadzba.
Adamec – Mesto má v spoločnosti 100% podiel, ale ručenie za MBB, a.s. vzhľadom na finančnú situáciu
neprichádza do úvahy. Neumožňuje to ani zákon. Samospráva nemôže v zmysle príslušnej legislatívy ísť
na bežný úrok.
Harmaniaková – v bode 4 je uvedené, že najneskôr do 31.01.2017 – sú tu 2 rozpočtové roky, v roku 2017
sa s týmto počíta?
Adamec – výdavok sa nezapája do výdavkovej časti, je to z položky FMR.
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Farkašová – sú to mimorozpočtové prostriedky, kumulované z prebytkov minulých rokov. Nezaťažia
rozpočet v roku 2017, ale sú to naše zdroje krytia, ktorými sa mohli kryť nejaké iné investície. Preto je aj
úroková sadzba stanovená na cenu „obvyklú“ na trhu (priemerná úroková sadzba v I. polroku 2016).
Bučko - skadiaľ MBB, a.s. získa zvyšných 1,3 mil € na rozbehnutie priemyselného parku.
Gajdošík – stále tu „lieta“ 8 ha pozemkov – 4 ha spoločnosť prehrala v súdnom spore o určenie
vlastníctva, s ktorými rátala, ale teraz nemôže disponovať. Štát vydal ten istý pozemok reštituentom
dvakrát. Mesto už má pripravenú žalobu na spoločnosť na vydanie bezdôvodného obohatenia, od ktorej
boli pozemky kúpené (chýbajúcich 1,6 mil €). Ďalšie 4 ha sú pripravené pre konkrétneho investora, ktorý v
najbližšom čase za ne zaplatí 1,6 mil €. Z tejto sumy sa 1 mil € sa použije na zníženie úverov, ktoré
spoločnosť má.
Bučko – 800 tis. je konečná suma na dobudovanie?
Argaláš – s každým predajom pozemkov je nastavená zmluva so SLSP tak, že polovica sumy ide na
splátku istiny. 800 tis € bude na naštartovanie mechanizmu predaja plnohodnotných pozemkov.
Bučko – prehodnotíte výber dodávateľov, ktorí budú realizovať dobudovanie parku.
Argaláš – v tejto fáze sa týmto nezaoberajú.
Džmura – dnes nemá Mestskú radnicu v rukách Mesto a ani MBB, a.s. Je založená v prospech SLSP. Ak
dostaneme Mesto ako záložného veriteľa, ochráni sa Radnica pred kýmkoľvek z vonku. Toto je súčasťou
reštrukturalizácie úveru, ktorý sa v krátkom čase uhradí.
Pirošík – koľko je aktuálne prostriedkov vo FMR?
Farkašová – ak sa schváli táto výpomoc, zostatok bude cez 200 tis. €.
Adamec – voľné financie sú 1,2 mil €, sú tam už schválené veci - Most Iliaš. Po účtovnej závierke
04/2016 sa na FMR previedol 1mil 924 tis €. Cieľom šetrenia tohto roku je väčšie číslo.
Kašper – koľko z príjmu 1,6 mil € pôjde na splátku úveru.
Argaláš – 50% + DPH.
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 08.11.2016.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 202 bolo schválené.
K bodu 4/
Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2015
Správa je predkladaná každoročne v zmysle platnej legislatívy vo svojej štruktúre.
Diskusia:
Harmaniaková – v niektorých statiach sa hovorí obec, v niektorých mesto. Žiada o zosúladenie.
Bučko – neuvažuje Mesto o ďalšom kliku na stránke Mesta v hlavnom menu – hospodárenie Mesta, kde
by všetky tieto informácie boli pokope.
Gajdošík - nie. Ambíciou Mesta je v dohľadnej dobe nový vizuál modernej web stránky, ktorý toto
vyrieši.
Kašper – bude sa meniť zákon č. 583/2004 Z.z., miera zadĺženosti sa bude počítať z inej sumy, z iných
ukazovateľov – pomer ročných splátok ku bežným príjmom predchádzajúceho roka by mal byť vyšší. Má
sa sprísniť koeficient pre obce?
Farkašová – niektoré ustanovenia veľkej zmeny od roku 2014 majú účinnosť od 1.1.2017 – to sa týka aj
výšky splátok, zákon o rozpočtových pravidlách sa bude meniť aj v roku 2017 napr. aj oblasť investičných
dodávateľských úverov.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča Výročnú správu Mesta Banská Bystrica za rok
2015 schváliť na MsZ dňa 08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0
Uznesenie č. 203 bolo schválené.
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zdržal sa:0

K bodu 5/
Návrh na založenie neziskovej organizácie SPOLU SME BYSTRICA n.o.
Zámerom založenia n.o. mesta poskytujúcej všeobecne prospešné služby je získať finančné prostriedky z
fondov, grantov a od podnikateľskej obce. Ďalej ich spravovať a poskytovať vybraným subjektom na
podporu ich činnosti v oblasti športu, kultúry, informatiky, ochrany životného prostredia a regionálneho
rozvoja. Rozumnou činnosťou neziskovej organizácie sa v budúcnosti môže odľahčiť rozpočet mesta v
oblasti dotácií. Nezisková organizáciu s názvom SPOLU SME BYSTRICA n.o. by mala poskytovať
nasledovné verejnoprospešné služby:
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
Diskusia:
Kuracina – na čo je dobrý vznik n.o. mesta.
M. Koreňová – cieľom bolo ak by Mesto chcelo participovať na akýchkoľvek aktivitách alebo projektoch
(EMŠ 2017), musia sa nejakou formou financovať. Mohli by sa financovať z prostriedkov, ktoré sa získajú
z fondov, darov... Založenie n.o. bude mať dopad na rozpočet Mesta do výšky vkladu 500 €|. Cieľom je
aby n.o. generovala vlastné príjmy na financovanie činnosti, ktoré získa vlastnou činnosťou. Nebol
priestor, aby sa ukázalo, či bude dôvodne založená.
Kuracina – stavia sa k založeniu s rozpakmi. Činnosťou n.o. sa v budúcnosti môže ohroziť rozpočet
Mesta. Aktivity môže naďalej vykonávať Mesto. Prečo má byť prostredník medzi prijímateľom pomoci.
Akákoľvek nezisková organizácia je mimo finančnú kontrolu.
M. Koreňová – táto n.o. sa nebude riadiť iba zákonom o n.o., ale aj ustanovenia zákona o obecnom
zriadení. Na štatutárne, kontrolne orgány bude mať dosah Mesto.
Gajdošík – každé mesto, ktoré získalo štatút EMŠ si založilo n.o. Je to zjednodušený administratívny postup, ako obdarovať.
Pirošík – je lepšie darovať financie Mestu, ako organizácií bez histórie. Máme tu ZAaRES, príspevkovú
organizáciu, ktorá je efektívnejšia ako n.o. Ľahko sa niečo zakladá, ale ťažko sa to ruší. Na MsZ očakáva
vysvetlenie, prečo Mesto nie je dobré, prečo ZAaRES nie je dobrý – z daňového, z nadačného práva. Je to
celé neodôvodnené, zbytočný medzičlánok. Určite dopad na rozpočet bude viac ako 500 €.
M. Koreňová – požiadavka sa na MsZ spracuje.
Bučko – ako to bude prakticky fungovať, trojčlenná rada bude rozhodovať, ktorý projekt podporí a darca
nebude mať dosah na rozhodnutie? Mesto alebo príspevková organizácia nemôže byť prijímateľom daru?
Kuracina – Mesto môže byť prijímateľom daru.
Bučko – potom v založení n.o. nevidí zmysel, medzičlánok je nepotrebný – tiež žiada vysvetliť.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a neodporúča Návrh na založenie neziskovej organizácie
SPOLU SME BYSTRICA n.o. schváliť na MsZ dňa 08.11.2016.
prítomných: 12

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 3
proti:1

zdržal sa:8

Uznesenie č. 204 nebolo schválené.
K bodu 6/
Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky
Materiál bol prerokovaný na Komisii MsZ pre kultúru...Vznikol na podnet poslanca MsZ p. Mičeva v roku
2015, v tom čase bol návrh na umiestnenie busty kráľa Bela IV. niekde na území mesta s možnosťou
získania finančných prostriedkov formou verejnej zbierky. Primátor mesta sa s touto myšlienkou stotožnil,
komunikoval s Akadémiou umení v súvislosti so spracovaním návrhu, výberu a jeho umiestnenia. Mesto sa
rozhodlo vykonať zbierku 3 formami – formou zasielania na účet, vhodením príspevku do prenosných
pokladničiek, priamo v pokladni Mesta.
Diskusia:
Kuracina – uniká mu, prečo má v centre stredného Slovenska stáť busta sedmohradského a maďarského
kráľa. Aký mal vzťah s Banskou Bystricou.
Jančová – bol to uhorský kráľ, kedysi aj námestie malo pomenovanie Námestie Belu IV. Historické
súvislosti treba ponechať na historikov. Berieme do úvahy rozhodnutie pána primátora.
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Pirošík – zbierka má finančný aspekt, skončí zle. Má s tým praktické skúsenosti. Má byť osadená pred
Pretóriom, v odbornej obci začína debata o odbornom stvárnení. Ak nebude zbierka úspešná, tak narazíme
na skutočnosť, že autor nebol vysúťažený, zhotoviteľ má byť človek, ktorý pracoval v múzeu. Vidí v tom
problém, bude to veľmi drahé. Má vedomosť, že už sa robila zbierka na cintorín v Majeri a do zbierky sa
zapojilo 19 ľudí.
Majling – ako to dopadne, ak sa nevyzbiera potrebná čiastka, Mesto to potom dofinancuje? Tiež poukázal
na VO.
Gajdošík – proces VO sa preverí, čo sa týka dofinancovania, o tom rozhodnú poslanci. On sám sa bude
rozhodovať podľa výšky doplatenia.
Harmaniaková - tešila sa na materiál verejná zbierka, lebo si myslela, že to je zbierka na Kaštieľ
Radvanských. Táto zbierka by bola určite úspešnejšia. Belo IV. čaká od roku 1255 môže počkať do roku
2055, keď bude 800 rokov udelenia mestských práv. Zásadne je proti tejto zbierke.
Kašper – podporuje p. Pirošíka, víta každú takúto aktivitu. Dáva návrh, aby sa čas konania zbierky určil na
1 rok, do 30.11.2017.
Jančová – do MsZ bude materiál doplnený aj o údaj do 31.12.20107.
Harmaniaková – práca sa bude realizovať po ukončení dobrovoľnej zbierky?
Jančová – áno.
Kašper – je predpokladaná suma na zhotovenie sochy?
Jančová – predbežné nacenenie je 70 tis € - výška 2,3 m, dôraz na materiál, bronz.
Kašper – jeho najvyšší predpoklad je, ak sa vyzbiera 10% z celkovej sumy. Predložil návrh na hlasovanie
– určenie termínu dobrovoľnej zbierky do 31.12.2017.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
na návrh Ing. Kašpera odporúča určenie termínu dobrovoľnej zbierky do 31.12.2017.
prítomných: 13

Hlasovanie za návrh Ing. Kašpera:
za: 10
proti:2

zdržal sa:1

Uznesenie č. 205 bolo schválené.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky so
zapracovaním návrhu schváliť na MsZ dňa 08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 7
proti:2

zdržal sa:4

Uznesenie č. 206 bolo schválené.
K bodu 7/
Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 1
Žiadatelia:
Michal Uhrin a manž. Andrea Uhrinová, spolu bytomBanská Bystrica
Pozemok:
parc. č. C KN 4587/8 - zastavané plochy a nádvorie
Výmera:
19 m2
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Viestova
Účel:
majetkoprávne vysporiadanie užívaného pozemku pod stavbou garáže súp. č. 13848 vo
vlastníctve žiadateľov, v režime BSM
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
pod stavbou odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 08.09.2016 odpredaj odporučila pod bodom 3.g
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 08.11.2016.
A 1.1/
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prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 207 bolo schválené.
A 1.2/
PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Cena:
Cena pozemku zistená v Cenovej mape nehnuteľností Slovenska je 54,50 € za m².
Navrhovaná
865,00 € (54,50 € 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 08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 208 bolo schválené.
A 2.1/

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľka:
Michaela Belanová, Banská Bystrica
Pozemok:
novovytvorená parc. č. C KN 1989/15 - záhrady
Výmera:
140 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Ľ. Ondrejova
Účel:
majetkoprávne usporiadanie užívaného pozemku – vstup a záhrada pri rodinnom dome
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 08.09.2016 odpredaj odporučila pod bodom 3.o
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 08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 209 bolo schválené.
A 2.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 34,00 € za m².
Navrhovaná
4760,00 € (34,00 € 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 08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0
Uznesenie č. 210 bolo schválené.
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zdržal sa:0

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Pavol Babic, Banská Bystrica
Pozemok:
parc. č. C KN 1065/8 - zastavané plochy a nádvorie
Výmera:
17 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Jegorovova
Účel:
majetkoprávne vysporiadanie užívaného pozemku pod stavbou garáže súp. č. 13190 vo
výlučnom vlastníctve žiadateľa
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
pod stavbou odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 07.04.2016 odpredaj odporučila pod bodom 2.d.
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 08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 211 bolo schválené.
A 3.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 49,00 € za m².
Navrhovaná
833,00 € (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 08.11.2016.

prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 212 bolo schválené.

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI– pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľka:
Emília Klačanová, Banská Bystrica
Pozemok:
parc. č. C KN 1065/9 - zastavané plochy a nádvorie
Výmera:
16 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Jegorovova
Účel:
majetkoprávne vysporiadanie užívaného pozemku pod stavbou garáže súp. č. 13191 vo
výlučnom vlastníctve žiadateľky
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
pod stavbou odporučil.Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 07.04.2016 odpredaj odporučila pod
bodom 2.d.
A 4.1/
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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 08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 213 bolo schválené.

A 4.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 49,00 € za m².
Navrhovaná 784,00 € (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 08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 214 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 1
Žiadatelia:
Ján Karabelly a manž. Mária Karabellyová Banská Bystrica
Pozemok:
parc. č. C KN 1065/10 - zastavané plochy a nádvorie
Výmera:
16 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Jegorovova
Účel:
majetkoprávne vysporiadanie užívaného pozemku pod stavbou garáže súp. č. 13192 vo
vlastníctve žiadateľov, v režime BSM
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.d.
A 5.1/

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 08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 215 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 784,00 € (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 08.11.2016.
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prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 216 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 1
Žiadatelia:
Štefan Šteiniger a manž. Eva Šteinigerová Banská Bystrica
Pozemok:
parc. č. C KN 1065/11 - zastavané plochy a nádvorie
Výmera:
16 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Jegorovova
Účel:
majetkoprávne vysporiadanie užívaného pozemku pod stavbou garáže súp. č. 13193 vo
vlastníctve žiadateľov, v režime BSM
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
pod stavbou odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 07.04.2016 odpredaj odporučila pod bodom 2.d.

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 08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 217 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 784,00 € (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 08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 218 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 1
Žiadatelia:
Martin Štesko a manž. Tatiana Štesková Banská Bystrica
Pozemok:
parc. č. C KN 1065/13 - zastavané plochy a nádvorie
Výmera:
16 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Jegorovova
Účel:
majetkoprávne vysporiadanie užívaného pozemku pod stavbou garáže súp. č. 13195 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.d.
A 7.1/
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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 08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 219 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 cena:
784,00 € (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 08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 220 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
RMC GROUP, s.r.o., Námestie SNP 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 648 388
Pozemok:
parc. č. C KN 1065/14 - zastavané plochy a nádvorie
Výmera:
17 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Jegorovova
Účel:
majetkoprávne vysporiadanie užívaného pozemku pod stavbou garáže súp. č. 13196 vo
vlastníctve žiadateľa
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
pod stavbou odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 07.04.2016 odpredaj odporučila pod bodom 2.d.
A 8.1/

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 08.11.2016.
prítomných: 12

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 12
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 221 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 833,00 € (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 08.11.2016.
prítomných: 12

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 12
proti:0
Uznesenie č. 222 bolo schválené.
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zdržal sa:0

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľka:
Marta Chmelíková Banská Bystrica
Pozemok:
parc. č. C KN 1065/15 - zastavané plochy a nádvorie
Výmera:
10 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Jegorovova
Účel:
majetkoprávne vysporiadanie užívaného pozemku pod stavbou garáže súp. č. 6228 vo
výlučnom vlastníctve matky žiadateľky
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
pod stavbou odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 07.04.2016 odpredaj odporučila pod bodom 2.d.
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 08.11.2016.
prítomných: 12

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 12
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 223 bolo schválené.
A 9.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 49,00 € za m².
Navrhovaná
490,00 € (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 08.11.2016.
prítomných: 12

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 12
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 224 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Martin Koudela Banská Bystrica
Pozemky:
parc. č. C KN 1059/7 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 20 m2
parc. č. C KN 1065/7 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 195 m2
parc. č. C KN 1065/12 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 16 m2
Výmera:
celkom 231 m2
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Jegorovova
Účel:
majetkoprávne vysporiadanie užívaných pozemkov pod stavbou garáže súp. č. 13194 a
pod stavbou nebytového priestoru súp. č. 12947 vo vlastníctve žiadateľa
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky z územného hľadiska odpredaj
pozemku pod stavbami odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 11.11.2015 odpredaj odporučila pod bodom 2.h.
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 08.11.2016.
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prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 225 bolo schválené.
A 10.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Cena:
Cena pozemku parc. č. C KN 1065/12 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 16 m 2 je
podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 49,00 € za m². Cena pozemku podľa
Znaleckého posudku č. 96/2016 mestom vybratého znalca Ing. Petra Pocklana je 28,22 €
za m². Navrhovaná cena je 49,00 € za m², z dôvodu práve prebiehajúcich siedmych
odpredajov pozemkov pod stavbou garážou v tejto lokalite v uvedenej cene.
49x16 m² = 784 €.
Cena pozemkov parc. č. C KN 1059/7 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 20 m2
a parc. č. C KN 1065/7 - zastavané plochy a nádvorie o výmere 195 m2, je podľa Cenovej
mapy nehnuteľností Slovenska 49,00 € za m². Cena pozemkov podľa Znaleckého posudku
č. 96/2016 mestom vybratého znalca Ing. Petra Pocklana je 28,22 € za m². Navrhovaná
cena je aritmetický priemer získaných cien 49,00+28,22=77,22/2= 38,61 € za m² x 215 m²
= 8301,15 €.
Navrhovaná
784,00 € (49,00 € za m²) parc. č. C KN 1065/12
cena:
8 301,00 € (38,61€ za m²) parc. č. C KN 1059/7 a C KN 1065/7
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 08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 226 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Erika Schlanková, trvale bytom Nemce
Pozemok:
novovytvorená parc.č. C KN 1674 – zastavané plochy a nádvoria
odčlenená v geometrickom pláne č. 43260233-58/2016 z parc.č. E KN 526/2
Výmera:
21 m²
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
M. Rázusa
Účel:
majetkové usporiadanie pozemku zastavaného stavbou garáže
Stanovisko komisií MsÚ :
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 08.09.2016 odpredaj odporučila pod bodom 3.z.
A 11.1/

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 08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 227 bolo schválené.
A 11.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 57,00 € za m².
Navrhovaná
1197,00 € (57,00 € 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 08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 228 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – areálu priemyselnej práčovne súp. č. 6959,
pozemkov a príslušenstva formou obchodnej verejnej súťaže
Volebný obvod č. 1
Stavby:
Priemyselná práčovňa súp. č. 6959, situovaná na pozemkoch parc.č. 2972/2, 2972/3,
2972/6, 2972/7 a 2972/10 so spevnenými plochami a príslušenstvom
Pozemky:
a pozemky parc. č.
parc. č. C KN 2972/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3983 m²
parc. č. C KN 2972/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 503 m²
parc. č. C KN 2972/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m²
parc. č. C KN 2972/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m²
parc. č. C KN 2972/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m²
parc. č. C KN 2972/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m²
parc. č. C KN 2972/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1493 m²
parc. č. C KN 2972/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m²
parc. č. C KN 2972/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5533 m²
parc. č. C KN 2972/14 ostatné plochy o výmere 528 m²
parc. č. C KN 2972/15 orná pôda o výmere 4416 m²
parc. č. C KN 2972/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3546 m²
parc. č. C KN 2972/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2921 m²
parc. č. C KN 2972/20 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1684 m²
parc. č. C KN 2972/21 zastavané plochy a nádvoria o výmere 146 m²
parc. č. C KN 2972/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m²
parc. č. C KN 2972/23 orná pôda o výmere 909 m²
zapísané na LV č. 4073
Výmera:
25993,00 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Lokalita:
Majer

A 12.1/

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – areálu priemyselnej práčovne súp. č.
6959, pozemkov a príslušenstva formou obchodnej verejnej súťaže schváliť na MsZ dňa
08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 229 bolo schválené.
SCHVÁLENIE PODMIENOK OVS na odpredaj nehnuteľností – areálu priemyselnej
práčovne súp. č. 6959, pozemkov a príslušenstva
MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Československej armády 26, 975 39 Banská Bystrica
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie
zmluvy o prevode nehnuteľností – areálu priemyselnej práčovne súp. č. 6959, pozemkov a príslušenstva
A 12.2/

Prevod nehnuteľností sa uskutočňuje v zmysle ust. § 9a ods. 1 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 v znení neskorších dodatkov a na základe schválených podmienok obchodnej verejnej
súťaže v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. ............ - MsZ zo dňa
08.11.2016. Spôsob a podmienky prevodu nehnuteľností boli schválené uznesením MsZ č. ....................
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zo dňa 08.11.2016.
I.
Predmet obchodnej verejnej súťaže
1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prevod nehnuteľností:
Areál priemyselnej práčovne súp. č. 6959 pozostávajúci z dvoch hál a spojovacej časti (budovy) medzi
nimi (práčovňou a čistiarňou), situovaných na pozemku parc.č. C KN 2972/2, kotolne situovanej na
pozemku parc. č. C KN 2972/3, trafostanice situovanej na pozemku parc. č. C KN 2972/7, budovy
vodného hospodárstva situovanej na pozemku parc. č. C KN 2972/6 a regulačnej stanice plynu situovanej
na pozemku parc. č. C KN 2971/10.
Prípojka vody.
Kanalizácia.
Prípojka NN.
Plynová prípojka.
Spevnené plochy.
Pozemky – parc. č. C KN 2972/2 o výmere 3983 m², C KN 2972/3 o výmere 503 m², C KN 2972/4 o
výmere 37 m², C KN 2972/5 o výmere 46 m², C KN 2972/6 o výmere 42 m², C KN 2972/7 o výmere 102
m², C KN 2972/8 o výmere 1493 m², 2972/10 o výmere 102 m², C KN 2972/11 o výmere 5533 m² – všetky
zastavané plochy a nádvoria, C KN 2972/14 – ostatné plochy o výmere 528 m², C KN 2972/15 – orná pôda
o výmere 4416 m², C KN 2972/17 o výmere 3546 m², C KN 2972/18 o výmere 2921 m², C KN 2972/20 o
výmere 1684 m², 2972/21 o výmere 146 m², C KN 2972/22 o výmere 2 m² – všetky zastavané plochy a
nádvoria a parc. č. C KN 2972/23 – orná pôda o výmere 909 m². Celková plocha pozemkov je 25993 m²
2. Opis nehnuteľností:
Predmetom prevodu je areál práčovne, ktorý bol daný do užívania v roku 1986. Slúžil ako mestská
práčovňa a čistiareň až do roku 1996. Od tohto roku prestal slúžiť svojmu účelu, postupne chátral a najmä
v rokoch 2000-2016 boli objekty celkom rozobrané, vhodný materiál odcudzený ( vrátane všetkých
oceľových prvkov) do takej miery, že to narušilo statiku budov.
OBJEKTY :
Haly majú základy betónové pásy a pätky, zvislé nosné konštrukcie železobetónový montovaný skelet,
panelový strop, krov zo železobetónových priehradových väzníkov, strecha je plochá so živičnou krytinou.
Vnútorné omietky vápenaté, hladké, podlaha terazzová. Vykurovanie, elektroinštalácia, vodovod a
kanalizácia poškodené, nefunkčné. Haly sú značne zdevastované, vhodné na zbúranie.
Spojovacia budova – jedná sa o spojovaciu časť medzi práčovňou a čistiarňou. Základy betónové pásy
a pätky, zvislé nosné konštrukcie železobetónový montovaný skelet, panelový strop, strecha plochá,
krytina živičná. Klampiarske konštrukcie a zvody sú demontované, resp. poškodené. Vonkajšie aj vnútorné
omietky, vnútorné keramické obklady ako aj schody sú poškodené. Vykurovanie, elektroinštalácia a
vnútorné hygienické zariadenia sú zdemontované, bleskozvod, kanalizácia, vodovod ako aj výťah sú
poškodené. Objekt je značne zdevastovaný, vhodný na zbúranie.
Kotolňa je samostatne stojacou stavbou. Nosná konštrukcia je zo železobetónového prefabrikovaného
skeletu a železobetónového plnostenného väzníka. Obvodové murivo je z keramických panelov a muriva,
stropy zo strešných železobetónových dosiek a ľahkých rebierkových panelov. Strecha je plochá, krytina
živičná. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu úplné. Objekt je značne zdevastovaný,
poškodený a nefunkčný, vhodný na zbúranie.
Trafostanica – samostatne stojaca jednopodlažná budova na betónových základoch, murovaná. Stropy
sú betónové, strecha plochá, krytina živičná. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, okná
oceľové, vráta a dvere plechové. Celý objekt je značne zdevastovaný, vhodný na zbúranie.
Budovy vodného hospodárstva – samostatne stojaca budova s podzemnými ochladzovacími nádržami.
Konštrukcie nádrže sú železobetónové monolitické ako uzavretá komora. Čerpacia stanica je murovaná,
strop z panelov, strecha plochá, krytina živičná. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu úplné,
okná oceľové, dvere plechové. Objekt je nefunkčný, zdevastovaný, vhodný na zbúranie.
V zmysle vypracovaného statického posudku, sú objekty v areáli práčovne v havarijnom stave, chýbajú
okná, niekde aj celé obvodové steny, strešné konštrukcie sú na mnohých miestach prederavené, v halách sú
na viacerých miestach zrútené časti stropov, niekde aj celé stropy, na mnohých miestach hrozí zrútenie
častí nosných aj nenosných konštrukcií.
Zo záverov statického posudku vyplýva, že prípadná sanácia predmetných objektov vyžaduje neúmerne
vysoké náklady, pričom z dôvodu závažného poškodenia nosných konštrukcii ako aj spojov jednotlivých
prvkov, dosiahnuť hodnoty bezpečnosti predpísané platnými normami STN EN by bolo v prípade sanácie
alebo rekonštrukcie nesmierne náročné, a v niektorých prípadoch aj nemožné.
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Vzhľadom na skutkový stav, nebezpečenstvo, ktoré budovy predstavujú a predpokladaným, neúmerne
vysokým nákladom na prípadnú sanáciu alebo rekonštrukciu, objekty bude potrebné odstrániť (zbúrať).
Predpokladané náklady na ich odstránenie boli vyčíslené sumou vo výške 898 448,15 EUR
(slovom : osemstodeväťdesiatosemtisíc štyristoštyridsaťosem euro a 15 eurocentov). Krycí list rozpočtu
demolačných prác tvorí súčasť znaleckého posudku č. 58/2016 zo dňa 10.10.2016, ktorým bola stanovená
všeobecná hodnota predmetu prevodu.
Prípojka vody je napojená na verejný vodovod.
Kanalizácia – jedná sa o prípojku kanalizácie napojenú do areálového rozvodu.
Prípojka NN – jedná sa o zemnú prípojku NN typu Al 4x35 mm
Plynová prípojka – jedná sa o prípojku plynu DN 200 mm o dĺžke 25 m.
Spevnené plochy – betónové spevnené plochy o celkovej výmere 1956 m²
POZEMKY: takmer vo všetkých prípadoch (okrem troch pozemkov) ide o rovnaký druh pozemku –
zastavaná plocha a nádvoria, v dvoch prípadoch ide o druh pozemku – orná pôda a v jednom prípade ide
o druh pozemku – ostatné plochy. Jedná sa o pozemky v zastavanom území mesta Banská Bystrica. V
mieste je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Jedná sa o priemyselnú zónu. Stavby
nachádzajúce sa na pozemkoch sú vhodné na zbúranie. Výmera jednotlivých pozemkov je nasledovná :
parc. č. C KN 2972/2 o výmere 3983 m², C KN 2972/3 o výmere 503 m², C KN 2972/4 o výmere 37 m², C
KN 2972/5 o výmere 46 m², C KN 2972/6 o výmere 42 m², C KN 2972/7 o výmere 102 m², C KN 2972/8
o výmere 1493 m², C KN 2972/10 o výmere 102 m², C KN 2972/11 o výmere 5533 m² – všetky zastavané
plochy a nádvoria, C KN 2972/14 – ostatné plochy o výmere 528 m², C KN 2972/15 – orná pôda o výmere
4416 m², C KN 2972/17 o výmere 3546 m², C KN 2972/18 o výmere 2921 m², C KN 2972/20 o výmere
1684 m², C KN 2972/21 o výmere 146 m², C KN 2972/22 o výmere 2 m² – všetky zastavané plochy a
nádvoria a parc. č. C KN 2972/23 – orná pôda o výmere 909 m². Celková plocha pozemkov je 25 993 m².
Na pozemkoch: C KN 2972/11 o výmere 5533 m² - zastavané plochy a nádvoria, C KN 2972/14 o výmere
528 m² – ostatné plochy, C KN 2972/18 o výmere 2921 m² - zastavané plochy a nádvoria, C KN 2972/23
o výmere 909 m² – orná pôda, C KN 2972/17 o výmere 3546 m² - zastavané plochy a nádvoria, C KN
2972/15 o výmere 4416 m² – orná pôda, sú umiestnené inžinierske siete SO – 03 STL Plynovod a SO –
04 NN Prípojka pre Regulačnú stanicu. Na pozemkoch: C KN 2972/11 o výmere 5533 m² - zastavané
plochy a nádvoria, C KN 2972/14 o výmere 528 m² – ostatné plochy, C KN 2972/18 o výmere 2921 m² zastavané plochy a nádvoria, C KN 2972/23 o výmere 909 m² – orná pôda, C KN 2972/17 o výmere 3546
m² - zastavané plochy a nádvoria, C KN 2972/15 o výmere 4416 m² – orná pôda, bude zriadené vecné
bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena - spoločnosti MBB a.s., ČSA 26, 97401 Banská
Bystrica, IČO: 36 039 225, spočívajúce v povinnosti každého vlastníka zaťažených nehnuteľností ako
povinného z vecného bremena, strpieť umiestnenie inžinierskych sietí SO – 03 STL Plynovod a SO – 04
NN Prípojka pre Regulačnú stanicu, umožniť v nevyhnutnom rozsahu vstup na zaťažené pozemky,
umožniť oprávnenému v nevyhnutnom rozsahu vstup na zaťažené pozemky automobilmi, mechanizmami a
pešo za účelom výkonu prác spojených s údržbou, prevádzkou, odstraňovaním porúch, vykonávaním opráv
a rekonštrukcií.
3. Účel využitia:
Podľa UPN-M Banská Bystrica sa dotknuté parcely nachádzajú vo funkčnej polohe PZ 01 Polyfunkčná
zástavba – územie zastavané občianskym vybavením, výrobou a skladmi a ZE 05 Zeleň – sprievodná zeleň
a s izolačnou ochrannou funkciou.
4. Hodnota nehnuteľností tvoriacich predmet prevodu: podľa Znaleckého posudku č. 58/2016 zo dňa
10.10.2016 predstavuje sumu vo výške 205 000,00 EUR (slovom: dvestopäťtisíc euro).
5. Súťažný návrh je možné podať len na odkúpenie nehnuteľností ako 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. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy :
a) identifikačné údaje vyhlasovateľa;
b) identifikačné údaje účastníka súťaže :
1./ ak ide o fyzickú osobu : meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého
pobytu, dátum narodenia, telefonický kontakt, súhlas so spracovaním osobných
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údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov na účely
obchodnej verejnej súťaže, podpis a dátum;
2./ ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – 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 jeden mesiac, telefonický kontakt, čestné vyhlásenie záujemcu,
že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nebolo proti nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné
konanie a nebol proti nemu pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu;
c) špecifikáciu nehnuteľností (predmet prevodu),
d) účel využitia nehnuteľnosti,
e) navrhovanú kúpnu cenu,
f) čestné vyhlásenie účastníka súťaže, že v čase podania súťažného návrhu nemá po lehote
splatnosti žiadne záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže, jeho organizáciám a zariadeniam, voči
štátu, daňovému úradu a/alebo poisťovniam,
g) záväzok účastníka súťaže, že v lehote do 1 mesiaca od povolenia vkladu kúpnej zmluvy,
požiada príslušný stavebný úrad o vydanie povolenia na odstránenie stavieb – objektov
tvoriacich predmet prevodu,
h) záväzok účastníka súťaže, že v lehote do 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
príslušného stavebného úradu o povolení odstránenia objektov tvoriacich predmet prevodu, tieto
objekty odstráni (zbúra),
i) kópia výpisu z bankového účtu účastníka súťaže a originál písomného potvrdenia banky
o disponibilnom zostatku na bankovom účte účastníka súťaže – nie staršie ako tri dni, vystavené na
meno účastníka súťaže s jednoznačnými identifikačnými údajmi, na základe ktorých účastník súťaže
preukáže, že k termínu podania súťažného návrhu, disponuje vlastnými prostriedkami vo výške
minimálne 1 000 000,00 EUR (slovom: jeden milión euro),
j) záväzok účastníka súťaže, že v lehote do 14 dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy
uhradí vyhlasovateľovi kúpu cenu v plnom rozsahu, náklady za vyhotovenie znaleckého
posudku vo výške 1 000,00 EUR a správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností vo výške 66,00 EUR.
3. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností doručí vyhlasovateľ v lehote do
3 dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny v celom rozsahu, ako aj nákladov za vyhotovenie
znaleckého posudku vo výške 1 000,00 EUR a správneho poplatku za podanie návrhu na
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vo výške 66,00 EUR.
4. V prípade, že víťaz súťaže neuhradí v lehote do 14 dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej
zmluvy, kúpnu cenu v plnom rozsahu ako aj náklady za vyhotovenie znaleckého posudku
vo výške 1 000,00 EUR a správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností vo výške 66,00 EUR, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo od
kúpnej zmluvy odstúpiť.
5. V prípade, že víťaz súťaže nesplní súťažné podmienky vyplývajúce z bodu 2. písm. g) a h)
vyhlasovateľ si vyhradzuje právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
6. Súťažné návrhy musia byť vyhotovené písomnou formou v slovenskom jazyku, aby bolo
zabezpečené trvalé zachytenie ich obsahu.
7. Účastník súťaže môže predložiť najviac jeden súťažný návrh. Predložený návrh nie je možné po
uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov meniť ani dopĺňať. Vyhlasovateľ si
vyhradzuje právo, v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska vyhlásených
požiadaviek, vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže.
8. Záujemca je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 100 000,00 EUR (slovom : stotisíc euro) a
to na účet vyhlasovateľa vedený v ČSOB, a. s., 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 02.12.2016 do 24,00 hod.
Víťazovi súťaže bude výška uhradenej zábezpeky započítaná do kúpnej ceny. V prípade, že po
ukončení súťaže nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s vybratým účastníkom súťaže z dôvodov na strane
vyhlasovateľa, finančná zábezpeka bude víťazovi súťaže vrátená.
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V prípade, že po ukončení súťaže nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s vybratým účastníkom súťaže
z dôvodov na strane víťaza súťaže, alebo z dôvodu odstúpenia vyhlasovateľa od kúpnej zmluvy, zložená
zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa. Neúspešným účastníkom
bude finančná zábezpeka
vrátená po vyhodnotení súťaže, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťažných návrhov.
V prípade zrušenia súťaže alebo v prípade odmietnutia súťažného návrhu bude zábezpeka vrátená
účastníkovi najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa vyhlásenia súťaže za zrušenú, alebo odo dňa
odmietnutia súťažného návrhu.
9. 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 - areál priemyselnej práčovne - Neotvárať“
prípadne doručiť osobne na Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská
Bystrica - Klientské centrum, č. dverí 1.
10. Lehota na doručenie návrhov končí 02.12.2016 o 12,00 hod.
III.
Vyhodnotenie návrhov
1. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude zriadená komisia, ktorá vyhodnotí súťažné
návrhy najneskôr do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na doručenie návrhov. Kritériom hodnotenia je
kúpna cena nehnuteľností. V prípade rovnakej ponúknutej kúpnej ceny rozhoduje:
a) účel využitia nehnuteľnosti v zmysle článku I. bod 3.,
b) 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. Kúpna zmluva s víťazným účastníkom musí byť uzatvorená do 30 pracovných dní od zverejnenia
zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenia predložených ponúk OVS.
4. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden účastník, ktorý splnil podmienky súťaže.
5. 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, okrem súťaže,
okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia jeho obsah,
c)súťažné návrhy účastníkov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, bolo začaté konkurzné alebo
reštrukturalizačné konanie, bol účastníkovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu
d) súťažné návrhy účastníkov, ktorí majú akékoľvek podlžnosti voči vyhlasovateľovi súťaže, jeho
organizáciám a zariadeniam, voči štátu, daňovému úradu a poisťovniam po lehote splatnosti,
e) súťažné návrhy účastníkov, ktorí nezaplatia finančnú zábezpeku na účet vyhlasovateľa v stanovenej
výške a lehote.
f) súťažné návrhy účastníkov, ktorí nesplnia podmienky alebo nemajú požadované náležitosti uvedené v
článku II. bod 2..
6. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže, predĺžiť lehotu na vyhodnotenie
súťažných návrhov a tiež túto obchodnú verejnú súťaž zrušiť. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí
podali súťažné návrhy, písomne vyrozumení. Oznámenie o zrušení súťaže bude zverejnené na webovej
stránke vyhlasovateľa súťaže : www.banskabystrica.sk, a na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica.
7. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Oznámenie o odmietnutí
predložených návrhov odošle vyhlasovateľ účastníkom do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej
verejnej súťaže.
8. Vyhlasovateľ súťaže neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto
verejnej súťaži.
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obchodnej

Diskusia:
Džmura – OVS na práčovňu súvisí s myšlienkou dobudovania priemyselného parku. Je to dlhoročné
strašidlo, vstup do priemyselného parku, ktoré potencionálnych investorov v 1. fáze tiež odrádza. Praktický
problém je ten, že sa množia krádeže a výjazdy narkomanov a bezdomovcov do priestorov investorov,
ktorí sú tam už dnes. Podmienky OVS sa nastavili tak, aby vyblokovali špekulantov a prilákali len
serióznych záujemcov.
Kuracina – podľa odhadu náklady na sanáciu budú okolo 1,5 mil €.
Adamec – v podmienkach OVS bude uvedené, že je zriadené vecné bremeno - strpenie rozvodov plynu a
elektrických rozvodov, trafo stanica, regulačná stanica plynu. Oprávnený z vecného bremena bude MBB,
a.s. a povinný bude Mesto Banská Bystrica. Vecné bremeno bude prechádzať na nadobúdateľa. Do OVS sa
môže prihlásiť ten, ktorý garantuje splnenie 2 podmienok: do jedného mesiaca podá žiadosť o sanáciu
všetkých objektov a do troch mesiacov po vydaní sanačného povolenia musí objekty zbúrať.
Kuracina – on osobne by pozemok za navrhovanú cenu kúpil, ale nie za takto uvedených podmienok,
ktoré sú nereálne. Čas je nereálny.
Adamec - ak sa víťaz OVS nenájde, podmienky sa budú uvoľňovať.
Džmura – je ešte 3. podmienka – deklarovanie 1 mil € vlastných prostriedkov na účte.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SCHVÁLENIE PODMIENOK OVS na odpredaj nehnuteľností – areálu priemyselnej
práčovne súp. č. 6959, pozemkov a príslušenstva schváliť na MsZ dňa 08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 230 bolo schválené.

A 13./

ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ na základe obchodnej verejnej súťaže
Volebný obvod č. 2
Mesto Banská Bystrica v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská
Bystrica v znení neskorších dodatkov a v zmysle Uznesenia č. 564/2016-MsZ zo dňa
13.septembra 2016 vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť
– pozemok parc. č. C KN 1572/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 964 m² nachádzajúceho sa v
katastrálnom území Podlavice, zapísané na LV 1210 vo výlučnom vlastníctve Mesta Banská Bystrica.
Obchodná verejná súťaž bola zverejnená od 14.09.2016 do 07.10.2016 na internetovej stránke
www.banskabystrica.sk, na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a v týždenníku ECHO bol zverejnený
oznam dňa 22.09.2016. Návrhy sa prijímali do 07.10.2016 do 08.00 hod. Dňa 11.10.2016 sa uskutočnilo
zasadnutie výberovej komisie, ktorá bola vymenovaná primátorom Mesta Banská Bystrica dňa 19.09.2016
za účelom vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.
Predmet obchodnej verejnej súťaže: predaj pozemku parc. č. C KN 1572/1, k. ú. Podlavice.
Volebný obvod č. 2
OVS
Pozemok:

parc. č. C KN 1572/1 – trvalé trávnaté porasty, vedená na LV č. 1210 vo výlučnom
vlastníctve Mesta Banská Bystrica
Výmera:
964 m²
Kat. územie:
Podlavice
Účel využitia: záhrada
Cena:
Minimálna cena pozemku bola stanovená na základe Znaleckého posudku č. 32/2016 zo
dňa 30.06.2016 vo výške 6.300,00 €.
identifikačné údaje
Požiadavka na obsah ponuky:
predmet prevodu
cenová ponuka
čestné vyhlásenia
zloženie zábezpeky
Návrh v stanovenej lehote predložil jeden žiadateľ, ktorý splnil všetky podmienky OVS, vrátane zloženia
zábezpeky :
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Žiadateľ č. 1:

Dušan Tóth, Tatranská 48, 974 11 Banská Bystrica

Navrhovaná cena:

6 400,00 €

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ na základe obchodnej verejnej súťaže
schváliť na MsZ dňa 08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 12
proti:0

zdržal sa:1

Uznesenie č. 231 bolo schválené.
A 14./

ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ na základe obchodnej verejnej súťaže
Volebný obvod č. 2
Mesto Banská Bystrica v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská
Bystrica v znení neskorších dodatkov a v zmysle uznesenia č. 562/2016-MsZ zo dňa 13.septembra
2016 vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosti – rozostavaná
stavba situovaná na pozemku parc. č. C KN 1074/5 a pozemky parc. č. C KN 1074/5 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 339 m² a C KN1074/9 – ostatná plocha o výmere 586 m² nachádzajúcich sa v
katastrálnom území Podlavice, zapísané na LV 1210 vo výlučnom vlastníctve Mesta Banská Bystrica.
Obchodná verejná súťaž bola zverejnená od 14.09.2016 do 07.10.2016 na internetovej stránke
www.banskabystrica.sk, na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a v týždenníku ECHO bol zverejnený
oznam dňa 22.09.2016. Návrhy sa prijímali do 07.10.2016 do 08.00 hod. Dňa 11.10.2016 sa uskutočnilo
zasadnutie výberovej komisie, ktorá bola vymenovaná primátorom Mesta Banská Bystrica dňa 19.09.2016
za účelom vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.
Predmet obchodnej verejnej súťaže: predaj rozostavanej stavby situovanej na pozemku parc. č. C KN
1074/5 a pozemky parc. č. C KN 1074/5 a 1074/9, k. ú. Podlavice.
Volebný obvod č. 2
OVS
Nehnuteľnosť :
rozostavaná stavba situovaná na pozemku parc. č. C KN 1074/5
Pozemky:
parc. č. C KN 1074/5 – zastavané plochy a nádvoria a parc. č. C KN 1074/9 – ostatná
plocha, vedené na LV č. 1210 vo výlučnom vlastníctve Mesta Banská Bystrica
Výmera:
925 m²
Kat. územie:
Podlavice
Ulica:
Na Lúčkach
Účel využitia:
Fitnes centrum
Cena:
Minimálna cena pozemku bola stanovená na základe Znaleckého posudku č.
35/2016 zo dňa 28.07.2016 vo výške 95 000,00 €.
Požiadavka na obsah ponuky:
identifikačné údaje
predmet prevodu
cenová ponuka
čestné vyhlásenia
zloženie zábezpek
Návrh v stanovenej lehote predložili dvaja žiadatelia, ktorí splnili všetky podmienky OVS, vrátane
zloženia zábezpeky :
Žiadateľ č. 1 :

Ján Pivarček, Gaštanova Banská Bystrica

Navrhovaná cena:

101 101,00 €

Žiadateľ č. 2 :

Miroslav Nagy, Banská Bystrica

Navrhovaná cena :

95 000,00 €

Vyhodnocovacia komisia odporúča uzatvoriť kúpnu zmluvu s uchádzačom č. 1 – Ing. Jánom
Pivarčekom za cenu 101 101,00 €.
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Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ na základe obchodnej verejnej súťaže
schváliť na MsZ dňa 08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:2

Uznesenie č. 232 bolo schválené.
A 15.1/

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku formou obchodnej verejnej súťaže
Volebný obvod č. 3
Pozemok:
parc. č. C KN 1425/69 – zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1000
Výmera:
1 348 m²
Kat. územie: Sásová
Lokalita:
Ružová ulica
Účel:
bývanie a občianska vybavenosť
Stanoviská
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 08.09.2016 uznesením č. 130/2016 odporúča odpredať
komisií
pozemok parc. č. C KN 1425/69, k. ú. Sásová formou OVS.
MsÚ:
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 08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:3

zdržal sa:2

Uznesenie č. 233 bolo schválené.
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 1425/69, k.ú. Sásová
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 v
znení neskorších dodatkov a na základe schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. …../2015 MsZ zo dňa 08.11.2016.
I.
Predmet obchodnej verejnej súťaže
1. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť :
Pozemok – jedná sa o parcelu registra „C“ č. 1425/69 o výmere 1 348 m² vedenú ako zastavané plochy
a nádvoria, nachádzajúcu sa v katastrálnom území Sásová, zapísanú na LV č. 1000 vo výlučnom
vlastníctve Mesta Banská Bystrica.
2. Opis nehnuteľností:
Pozemok sa nachádza v intraviláne katastra mesta Banská Bystrica. Je situovaný v zastavanej časti
katastrálneho územia mesta, po ľavej strane Ružovej ulice. Hranice pozemku sú zo západnej strany
vymedzené prístupovou komunikáciou. Pozemok v súčasnosti netvorí funkčný celok s akoukoľvek hlavnou
stavbou. Rozkladá sa v svahovitom teréne s východnou orientáciou a prevažne je pokrytý trávnym
porastom. Na pozemku nie sú vysadené žiadne stromy, kry alebo iné dreviny. K pozemku je umožnený
prístup po spevnenej asfaltovej komunikácii. V okolí pozemku sú postavené nebytové stavby s bežným
technickým vybavením a bytové domy so štandardným vybavením. Parcela, ktorá tvorí predmetný
pozemok má možnosť napojenia sa na všetky inžinierske siete (verejný vodovod, kanalizácia, plynovod a
rozvod elektrickej energie).
3. Účel využitia :
Bývanie a občianska vybavenosť.
4. Minimálna kúpna cena pozemku je stanovená na základe Znaleckého posudku č. 82/2016 zo dňa
A 15.2/
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19.07.2016 vo výške 50 000, 00 € (slovom päťdesiattisíc 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 5 000,00 € (slovom päťtisíc 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 02.12.2016 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 1425/69 - Neotvárať“.
prípadne doručiť osobne na
Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 975 39 Banská Bystrica - Klientské
centrum, č. dverí 1.
Lehota na doručenie návrhov končí dňa 02.12.2016 o 12,00 hod..
III.
Vyhodnotenie návrhov
1. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude zriadená komisia, ktorá vyhodnotí súťažné
návrhy najneskôr do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na doručenie návrhov. Kritériom hodnotenia je
kúpna cena nehnuteľností. V prípade rovnakej ponúknutej kúpnej ceny rozhoduje skorší čas podania
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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. Zmluva s víťazným uchádzačom musí byť uzatvorená do 30 pracovných dní od zverejnenia
zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenia predložených ponúk OVS.
4. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden uchádzač, ktorý splnil podmienky súťaže.
5. 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.
6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky
súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhodnotenie súťažných návrhov.
Diskusia:
Bučko – návrh nepodporí s hľadiska zámeru výstavby, keď občania s tým nesúhlasia. Ide o problémovú
oblasť, kde nie sú dobré vzťahy medzi záujemcami výstavby a občanmi. Navrhuje najprv prerokovať návrh
vo VMČ.
Adamec – z pohľadu Mesta ide o nevyužitý kus trávy, ktorým sa má prispieť k napĺňaniu mestského
rozpočtu.
Bučko – Mesto sú aj občania mesta.
Adamec – územný plán hovorí jasne o jeho využití a možnostiach výstavby.
Harmaniaková – ak je taký postup, že sa to má prerokovať vo VMČ, treba ho zachovať.
Škantár - toto sa už vo VMČ prerokovalo viackrát.
Koscová – v Zásadách hospodárenia … nie je podmienky prerokovať návrh vo VMČ. Na základe čoho
máme čakať, ak ide o pozemok pre Mesto nevýhodný, kde nemá prístup. Preto sa urobila OVS.
Adamec – dáva sa dvojnásobná cena, ako je cena určená znalcom, čo pre Mesto prinesie cca 70 tis €.
Bučko – veľká časť občanov Ružovej ulice si túto výstavbu nepraje.
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 08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:3

zdržal sa:2

Uznesenie č. 234 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
Mária Beráková, trvale bytom Banská Bystrica
Pozemok:
parc.č. C KN 686 – zastavané plochy a nádvoria
Výmera:
21 m²
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Mládežnícka
Účel:
majetkové usporiadanie pozemku zastavaného stavbou garáže
Stanovisko komisií MsÚ :
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 08.09.2016 odpredaj odporučila pod bodom 3.t.
A 16.1/

22/29

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 08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 235 bolo schválené.
A 16.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 49,80 € za m².
Navrhovaná 1045,80 € (49,80 € 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 08.11.2016.

prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 236 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
Iveta Kapustová, trvale bytom Banská Bystrica
Pozemok:
1/2-ica parc. č. C KN 2017 – zastavané plochy a nádvoria
Výmera:
9,5 m²
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Internátna
Účel:
majetkové usporiadanie pozemku zastavaného stavbou garáže
Stanovisko komisií MsÚ :
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 27.09.2016 odpredaj odporučila pod bodom 2.i.
A 17.1/

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 08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 237 bolo schválené.
A 17.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 34,00 € za m².
Navrhovaná 323,00 € (34,00 € 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 08.11.2016.
Hlasovanie za predložený návrh:
prítomných: 13
za: 13
proti:0
zdržal sa:0
Uznesenie č. 238 bolo schválené.
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B 1./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu - SARIO, Trnavská cesta 100,
821 01 Bratislava
IČO: 36070513
Nehnuteľnosť: Nebytové priestory (kancelárie č. 213, 214, 215 a 216) na treťom nadzemnom podlaží
budovy Mestského úradu v Banskej Bystrici, Československej armády 26, súp. č. 1141,
situovanej na pozemku parc. č. C KN 1202/1 - zastavané plochy a nádvoria, vedené na
LV č. 4073.
Výmera:
86,0 m²
Pozemok :
dve parkovacie plochy (parkovacie miesta č.16 a 17) v prednej časti dvora MsÚ,
situované na pozemku parc. č. C KN 1202/1
Výmera :
20,0 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Účel:
činnosť regionálnej kancelárie
Cena:
Cena je stanovená v zmysle článku 17, odst. 1, platných Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
Doba nájmu:
Na dobu určitú od 01.01.2017 do 31.12.2019.
Navrhovaná
49,00 €/ m²/rok za kancelárske priestory a
cena:
65,88 €/m²/rok za parkovacie miesto + úhrady za poskytnuté služby spojené s
prevádzkou nebytových priestorov
Diskusia:
Pirošík – neblokuje sa budova zbytočne na 3 roky, nedá sa určiť doba nájmu na 1 rok.
Adamec – do MsZ bude zmena, doba nájmu bude doba určitá na 1 rok.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
so zapracovanou zmenou doby nájmu do 31.12.2017 schváliť na MsZ dňa 08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 239 bolo schválené.
B 2./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
MUDr. Karol Mika, so sídlom Hurbanova 1, Banská Bystrica
IČO: 00624365
Nebytový
zdravotné stredisko s príslušenstvom na 2. nadzemnom podlaží v objekte Penzión pre
priestor:
dôchodcov Jeseň, Internátna 10, súp. č. 1869, Banská Bystrica
Výmera:
68,80 m²
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Internátna 10
Účel:
poskytovanie zdravotníckej starostlivosti praktického lekára pre dospelých
Cena:
Nájomné sa stanovuje v zmysle § 9a, odst. 9 Zákona č. 138/1991 Zb, vo výške
23,24 €/m²/rok.
Doba nájmu:
Na dobu určitú od 01.01.2017 do 31.12.2018.
Navrhovaná
1 599,00 €/rok + úhrady za poskytnuté služby spojené
cena:
s prevádzkou nebytových priestorov
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 08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0
Uznesenie č. 240 bolo schválené.
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zdržal sa:0

B 3./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
Veronika Mesiarkinová, so sídlom Dr. Clementisa 16, Brezno
IČO: 33923205
Nebytový
jedna miestnosť na prízemí v objekte Penziónu pre dôchodcov Jeseň, Internátna 10, súp. č.
priestor:
1869, Banská Bystrica
Výmera:
18,3 m²
Kat. územie: Radvaň
Ulica:
Internátna 10
Účel:
poskytovanie doplnkových služieb holičstva a kaderníctva pre dôchodcov a seniorov tejto
časti mesta
Cena:
nájomné sa stanovuje v zmysle § 9a, odst. 9 Zákona č. 138/1991 Zb.
Doba nájmu: Na dobu určitú od 01.01.2017 do 31.12.2018.
Navrhovaná 207,00 €/rok + úhrady za poskytnuté služby spojené s prevádzkou nebytových
cena:
priestorov
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 08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 241 bolo schválené.

C 1./

NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 1
Predávajúci - Mária Beňová, Banská Bystrica (SPF)
nezistený
správca: Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava
vlastník:
Pozemky:
parc. č. C KN 3494/92 – zastavané plochy a nádvoria
Výmera:
671 m2
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Cesta na štadión
Účel:
Nadobudnutie pozemku z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov
pre verejnoprospešnú stavbu “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, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.12.2014.
Cena:
Jednotkovú predajnú cenu pozemku stanovil SPF Bratislava GR, referát tvorby cien a
verifikácie vo výške 28,22 €/m2 tak, ako bola stanovená podľa Znaleckého posudku
č.18/2016 zo dňa 23.02.2016 znalca Ing. Petra Pocklana, Poľná ul. č. 9, Banská Bystrica,
čo pri celkovej výmere prevádzaného pozemku 671 m² predstavuje kúpnu cenu 18 935,62
€.
Navrhovaná
cena:
18 935,62 €
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽNOSTÍ schváliť na MsZ dňa 08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 242 bolo schválené.
C 2./

NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 3
Prevodcovia:
Miroslav Korček, trvale bytom Vlkanová a manž. Soňa Korčeková, trvale bytom
Banská Bystrica
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Stavba :
Kat. územie:
Ulica:
Účel:
Navrhovaná
cena :

plynová kotolňa súp. č. 13816
Sásová
Tatranská
vybudovanie parkovacích miest
dohodou vo výške 69 000,00 €

Diskusia:
Gajdošík – stavba už bola predmetom rokovania na MsZ. Majiteľ kotolne požiadal o odpredaj pozemku
pod kotolňou, chce vybudovať polyfunkčný dom. Nakoľko sa jedná o strategické miesto v časti mesta
Sásová o kotolňu prejavilo záujem aj Mesto. V budúcnosti by tu mohol vzniknúť parkovací dom.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽNOSTÍ schváliť na MsZ dňa 08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 10
proti:0

zdržal sa:3

Uznesenie č. 243 bolo schválené.
D 2./

ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
FEIDIAS s.r.o., Kyjevské námestie 10/14854, Banská Bystrica
v zast. Ing. Jarmila Melichárková, konateľka spoločnosti, IČO: 45 640 955
Pozemky:
parc. č. C KN 2151/22 – ostatné plochy o výmere 15 m2
parc. č. C KN 2151/62 – ostatné plochy o výmere 14 m2
parc. č. C KN 2159/1 – ostatné plochy o výmere 11 m2
parc. č. C KN 2159/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 47418397-76/2016
51 m2
Radvaň
Moskovská
Mesto Banská Bystrica ako Povinný z vecného bremena a Feidias s.r.o. ako Investor
zriaďujú v prospech Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s., Žilina ako
Oprávneného z vecného bremena vecné bremeno ako vecné právo umiestnenia zariadení
káblovej NN prípojky pre „Obytný súbor Moskovská ulica, Banská Bystrica“ - SO 05
– Prípojka NN; na ktoré bolo vydané Kolaudačné rozhodnutie č. OVZ
SÚ143619/22345/2016 zo dňa 20.09.2016. Prípojka NN bude slúžiť na prívod elektrickej
energie do bytových domov SO 01 a SO 02.
V prospech Oprávneného z vecného bremena sa zriaďuje vecné bremeno ako vecné právo umiestnenia
zariadení káblovej NN prípojky spočívajúce v práve umiestnenia inžinierskych sietí a v práve vstupu,
prechodu a prejazdu, a to peši, motorovými vozidlami alebo nemotorovými dopravnými prostriedkami,
a na účely ich projektovania, zriaďovania, výstavby, rekonštrukcie, modernizácie, prevádzkovania, údržby
a opráv na pozemku parc. C KN č. 2151/22 ostatné plochy o výmere 4626 m2 v rozsahu 15 m2, zapísanom
v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre okres:
Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica, kat. územie: Radvaň na LV č. 6929 vo vlastníctve mesta Banská
Bystrica a na pozemku C KN č. 2151/62 ostatné plochy o výmere 6016 m2 v rozsahu 14 m2, pozemku C
KN 2159/1 ostatné plochy o výmere 750 m2 v rozsahu 11 m2 a pozemku C KN č. 2159/12 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 783 m2 v rozsahu 11 m2 zapísanom v katastri nehnuteľností vedenom
Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre okres: Banská Bystrica, obec: Banská
Bystrica, kat. územie: Radvaň na LV č. 2724 vo vlastníctve mesta Banská Bystrica.
Rozsah vecného bremena bol vymedzený geometrickým plánom č. 47418397-76/2016 vypracovaným
spoločnosťou GEOMAD s.r.o., so sídlom: Vlkanovská 23/3, 976 31 Vlkanová, IČO: 47 418 397, úradne
overeným Okresným úradom Banská Bystrica, Katastrálnym odborom pod č. 1055/2016 dňa 5.10.2016.
Oprávnený z vecného bremena sa stane na základe Zmluvy o spolupráci zo dňa 23.0 8.2016 s investorom
FEIDIAS s.r.o., IČO: 45 640 955, vlastníkom káblovej NN prípojky vybudovanej v rámci SO 05 Prípojka
NN stavby „Obytný súbor Moskovská, Banská Bystrica“.
Povinný z vecného bremena:
Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26,
Banská Bystrica, IČO: 00 313 271
Výmera:
Kat. územie:
Ulica:
Účel:
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Oprávnený z vecného bremena:

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151

Osoba uzatvárajúca zmluvu
FEIDIAS s.r.o. Kyjevské námestie 10/14854 974 04 Banská
v prospech Oprávneného z vecného Bystrica, IČO: 45 640 955
bremena:
Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena:
528,87 €
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA schváliť na MsZ dňa 08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 244 bolo schválené.
E 1.1/
ZMENA UZNESENIA - spôsob
Zmena uznesenia MsZ č. 538/2016 zo dňa 13. septembra 2016
Text :
A 20.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Pozemky
Kat. územie Spôsob prevodu
parc. č. C KN 2530/244 Spôsob prevodu nehnuteľnosti bol schválený
zastavané plochy a nádvorie o
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v
výmere 50 m2
Banská
zmysle § 9ods. 2 písm. a) Zák. č. 138/1991 Zb. v znp.
parc. č. C KN 2530/245 Bystrica
ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného
zastavané plochy a nádvorie o
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) Zák. č.
výmere 49 m2
138/1991 Zb. v znp..
Za text:
A 20.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Pozemky
Kat. územie Spôsob prevodu
Spôsob prevodu nehnuteľnosti bol schválený
parc. č. C KN 2530/245 - zastavané
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v
plochy a nádvorie o výmere 49 m2 Banská
zmysle § 9ods. 2 písm. a) Zák. č. 138/1991 Zb. v znp.
parc. č. C KN 2530/246 - zastavané Bystrica
ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného
plochy a nádvorie o výmere 50 m2
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) Zák. č.
138/1991 Zb. v znp..
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Zmenu uznesenia MsZ č. 538/2016 zo dňa 13. septembra 2016 schváliť na MsZ dňa
08.11.2016.
Hlasovanie za predložený návrh:
prítomných: 13
za: 13
proti:0
zdržal sa:0
Uznesenie č. 245 bolo schválené.
E 1.2/
ZMENA UZNESENIA- prevod
Zmena uznesenia MsZ č. 539/2016 zo dňa 13. septembra 2016
Text :
A 20.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadatelia
Pozemky
Kat. územie
Cena
Timová Sibyla, Banská Bystrica
parc. č. C KN
2530/244 -Banská Bystrica 5 841,00 €
nadobúda parc. č. CKN 2530/246 dozastavané plochy a nádvorie o
výlučného vlastníctva v podiele 1/1 v výmere 50 m2
kúpnej cene 2950,00 €
parc. č. C KN
2530/245 Ján Roháč, Banská Bystrica a
zastavané plochy a nádvorie o
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Juraj Mesík, Bratislava
nadobúdajú parc. č. C KN 2530/245 do
výmere 49 m2
podielového spoluvlastníctva každý v ½
v kúpnej cene 2891,00 €
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 sú v katastrálnom území Banská Bystrica podľa LV č. 3094 podielovými
spoluvlastníkmi stavby rodinného domu súp. č. 6108, situovanom na pozemku parc. č. C KN
2530/83. Prevodom pozemkov dôjde k majetkoprávnemu vysporiadaniu užívaných pozemkov ako
vstup a nádvorie rodinného domu, čím sa zosúladí skutkový užívateľský stav so stavom právnym.
Cena bola dohodnutá podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská
Bystrica.
Zámer prevodu bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a na internetovej stránke
Mesta Banská Bystrica od 26.08.2016 do 13.09.2016.
Za text:
A 20.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadatelia
Pozemky
Kat. územie
Cena
Timová Sibyla, Banská Bystrica
nadobúda parc. č. CKN 2530/246 do
parc. č. C KN
2530/245 výlučného vlastníctva v podiele 1/1 v
zastavané plochy a nádvorie o
kúpnej cene 2950,00 €
výmere 49 m2
Ján Roháč, Banská Bystrica a
Banská Bystrica 5 841,00 €
parc. č. C KN
2530/246 Juraj Mesík, Bratislava
zastavané plochy a nádvorie o
nadobúdajú parc. č. C KN 2530/245 do
výmere 50 m2
podielového spoluvlastníctva každý v ½
v kúpnej cene 2891,00 €
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 sú v katastrálnom území Banská Bystrica podľa LV č. 3094 podielovými
spoluvlastníkmi stavby rodinného domu súp. č. 6108, situovanom na pozemku parc. č. C KN
2530/83. Prevodom pozemkov dôjde k majetkoprávnemu vysporiadaniu užívaných pozemkov ako
vstup a nádvorie rodinného domu, čím sa zosúladí skutkový užívateľský stav so stavom právnym.
Cena bola dohodnutá podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská
Bystrica.
Zámer prevodu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica a na internetovej stránke
mesta Banská Bystrica od 26.08.2016 do 13.09.2016 a od 21.10.2016 do 08.11.2016.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Zmenu uznesenia MsZ č. 539/2016 zo dňa 13. septembra 2016
schváliť na MsZ dňa 08.11.2016.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 246 bolo schválené.
K bodu 8/
Rôzne
Adamec – v bodoch A 12.1 a 12.2 je uvedené, že bude zriadené vecné bremeno v prospech MBB, a.s.,
ktoré bude spočívať v strpení sietí, ktoré vedú krajom pozemku. Dnes už je geometrický plán na
Katastrálnom úrade a bodom programu do MsZ bude aj schválenie vecného bremena. Keďže povinný je
Mesto Banská Bystrica, bude predložený ako ďalší bod v Nakladaní s majetkom mesta. Hlasovať sa bude
aj o zmluve o zriadení vecného bremena v prospech MBB, a.s.
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K bodu 9/
Záver
Ing. Kašper – poďakoval všetkým za účasť.

Banská Bystrica, 25.10.2016
Zapísala: Janka Demská

Ing. Igor Kašper
predseda komisie
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