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

Zápisnica č. 01/2017
Dátum a miesto konania: 23. januára 2017, zasadačka číslo dverí 290 na II. poschodí
Mestského úradu v Banskej Bystrici
Zasadnutie komisie viedol:

Ing. Igor Kašper - predseda komisie

Účasť členov: prítomní - 10
neprítomní - 5
ospravedlnení - 4
Program rokovania:
1. Otvorenie – predseda komisie
2. Plán zasadnutí Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť na I. polrok 2017
3. Návrh na prijatie úveru na financovanie projektu: „Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ
Tatranská 63, Banská Bystrica“
4. Návrh na prijatie úveru na financovanie projektu: „Znižovanie energetickej náročnosti MŠ
Radvanská 28, Banská Bystrica“
5. Návrh na prijatie úveru na financovanie projektu: „Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Na
Lúčkach 2, Banská Bystrica“
6. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
7. Rôzne
8. 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. Poprial všetkým zúčastneným
všetko dobré v roku 2017. Za predložený návrh programu dal hlasovať.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
schvaľuje program rokovania.
Hlasovanie za predložený návrh:
za: 10
proti:0

prítomných: 10

zdržal sa:0

Uznesenie č. 1 bolo schválené.
K bodu 2/
Plán zasadnutí Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť na I. polrok 2017
P. č.

Finančná komisia

MsR

MsZ

Dátum konania

Dátum konania

Dátum konania

1

pondelok

23.01.2017

utorok

24.01.2017

utorok

07.02.2017

2

pondelok

06.03.2017

utorok

07.03.2017

utorok

21.03.2017

3

štvrtok

27.04.2017

utorok

02.05.2017

utorok

16.05.2017

4

pondelok

05.06.2017

utorok

06.06.2017

utorok

20.06.2017

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
schvaľuje Plán zasadnutí Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a
podnikateľskú činnosť na I. polrok 2017.
prítomných: 10

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 10
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 2 bolo schválené.
K bodu 3/
Návrh na prijatie úveru na financovanie projektu: „Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ
Tatranská 63, Banská Bystrica“
K bodu 4/
Návrh na prijatie úveru na financovanie projektu: „Znižovanie energetickej náročnosti MŠ
Radvanská 28, Banská Bystrica“
K bodu 5/
Návrh na prijatie úveru na financovanie projektu: „Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Na
Lúčkach 2, Banská Bystrica“
Diskusia k bodom 3, 4 a 5:
Farkašová – Mestu Banská Bystrica bolo v decembri 2016 riadiacim orgánom OP KŽP
oznámené, že 3 projekty ma MŠ boli schválené. Projekty sú financované z operačného programu
Kvalita životného prostredia. Na základe predpokladaného financovania projektov, boli výdavky
plánované aj rozpočte na rok 2017. Celkový výdavky projektov, vrátane úverových zdrojov, sú
uvedené v tabuľkách v dôvodových správach. Financovanie projektu bude prebiehať
kombinovanou formou, to znamená minimálne 60 % objemu investície bude zúčtovaných
prostredníctvom predfinancovania a zvyšok 40 % formou refundácie. Úver bude použitý na 5 %
spolufiancovanie projektu, ako aj na krytie 40 % nákladov, ktoré budú následne, po kontrole RO,
refundované Mestu. Mesto s ponukami oslovilo 4 banky s nastavenými úverovými parametrami
(uvedené v dôvodovej správe). Mesto dostalo 4 ponuky, z pohľadu marže bola najvýhodnejšia z
VÚB – 0,49 % p.a.
Kašper – ktoré banky boli ďalšie v poradí. V materiáli je počet platieb na 36 mesiacov, prečo?
Farkašová – v poradí: VÚB, ČSOB, SLSPOR. 36 mesiacov je štandardné nastavenie pri
„krátkych“ projektoch (realizácia cca 3 mesiace).
Kašper – žiadal uviesť plánované neoprávnené výdavky v MŠ Na Lúčkach.
Brieda – v rámci neoprávnených výdavkov boli vyšpecifikované napr. žalúzie, maľovanie, oprava
prístupovej komunikácie, oprava kanalizácie. Neoprávnené výdavky vyplývajú aj z benchmarkov,
ktoré určujú aký veľký môžeme získať nenávratný finančný príspevok. Po spočítaní všetkých
výdavkov sme výdavky, ktoré boli nad benchmark museli presunúť do neoprávnených výdavkov.
V žiadosti o NFP sú sumy pred verejným obstarávaním. Predpokladáme, že sa ceny po VO znížia
a tak časť neoprávnených výdavkov bude zasa preklasifikovaná na oprávnené výdavky.
Kašper – ide o to, aby sa tie práce, napr. žalúzie, maľovanie urobili vo všetkých MŠ.
Brieda – projekty na všetky škôlky boli robené štandardne a komplexne k energetickým úsporám
v zmysle Výzvy o NFP. Napr. pri MŠ Tatranská sa výdavky celého projektu zmestili do
benchmarku projektu, pri ostatných škôlkach sa niektoré výdavky nezmestili benchmarku.
Šabo – je tu proces, kde sa ide na MsZ schvaľovať úver. VO všetkých dodávateľov je uzavreté,
vysúťažené?
Brieda – podmienkou podania žiadosti bolo minimálne začať VO, v tejto chvíli sú už vybraní 3
dodávatelia, ale ešte nie sú s nimi podpísané zmluvy, ktoré sa budú s nimi podpisované až po
kontrole na riadiacom orgáne.
Harmaniaková – nenávratný finančný príspevok bude poskytnutý jednorázovo?
Brieda – financovanie je nastavené v 2 etapách: 1. etapa - predfinancovanie - zhotoviteľ
zrealizuje stavbu za 60%, a tie sa dajú na preplatenie riadiacemu orgánu. 2. etapa - refundácia –
40 % po zrealizovaní celej stavby a jej odovzdaní. Táto hodnota sa bude skladať z niekoľkých
zložiek (kofinancovanie, refundácia, celá DPH – byť platcom DPH pri financovaní projektov je
problém pre Mesto).
Pirošík – ktoré iné bankové domy boli oslovené.
Farkašová – Tatrabanka, …

Harmaniaková – pýta sa na pojmy, projekty majú iné názvy pri tej istej výzve. Každý sa inak
počíta – zvyšovanie alebo znižovanie, sú tam iné vzorce.
Brieda – čo sa týka názvov projektov ide naozaj len o názov projektu pre danú škôlku. Obsahovo
sú žiadosti projektov sú rovnaké, vychádzalo sa z energetických auditov a projektovej
dokumentácie a výsledkom stavebných úprav budú výrazne znížené prevádzkové náklady MŠ, čo
znamená významné energetické úspory na objektoch MŠ.
Adamec – všetky projekty prešli administratívnou kontrolou zo strany riadiaceho orgánu a boli
odobrené. Projekty sú schválené vo fáze podpisu zmluvy o nenávratný finančný prostriedok,
máme za to, že tie výpočty boli správne.
Hlasovanie za predložené návrhy k bodom 3, 4 a 5:
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Návrh na prijatie úveru na financovanie projektu: „Zvyšovanie energetickej
efektívnosti MŠ Tatranská 63, Banská Bystrica“ schváliť na MsZ dňa 07.02.2017.
prítomných:10

Hlasovanie za predložený návrh k bodu 3:
za: 9
proti:0

zdržal sa:1

Uznesenie č. 3 bolo schválené.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Návrh na prijatie úveru na financovanie projektu: „Znižovanie energetickej
náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica“ schváliť na MsZ dňa 07.22.2017.
prítomných: 10

Hlasovanie za predložený návrh k bodu 4:
za: 9
proti:0

zdržal sa:1

Uznesenie č. 4 bolo schválené.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Návrh na prijatie úveru na financovanie projektu: „Zvyšovanie energetickej
efektívnosti MŠ Na Lúčkach 2, Banská Bystrica“ schváliť na MsZ dňa 07.02.2017.
prítomných: 10

Hlasovanie za predložený návrh k bodu 5:
za: 9
proti:0

zdržal sa:1

Uznesenie č. 5 bolo schválené.
INFORMÁCIA K ĎALŠÍM PROJEKTOM:
Brieda - Mesto pripravuje ďalšie 3 projekty, rozšírenie kapacít na MŠ Karpatská o 22 detí, MŠ Strážovská
o 22 detí a MŠ 9. mája o 44 detí. Pripravujme materiál do Zastupiteľstva Mesta BB na schválenie
spolufinancovania. Rozširovanie kapacít MŠ pri ZŠ Radvanská o 66 detí a pri ZŠ Bakossova o 44 detí boli
schválené v roku 2016. Dohromady bude kapacita MŠ v meste rozšírená okolo 198 detí.
Topoľský – bude uplatnený ten istý model úveru?
Brieda – áno, počíta sa s nimi aj v rozpočte.
Topoľský – a aké sú vízie?
Brieda - v rámci týchto škôlok sa budú riešiť aj čiastočné energetické úspory niektorých
pavilónov. Na MŠ Strážovská a MŠ Karpatská sa zrealizuje komplexná úprava po 1 pavilóne, pri
zvyšných pavilónoch bude zrealizované čiastočné úpravy existujúcich priestorov. U MŠ 9. mája sa
bude robiť prístavba s kompletnou úpravou objektu prístavby. V rámci Výzvy na projekty
rozšírenia kapacít MŠ boli nastavenie nízke finančné benchmarky na žiaka a nie je tak možné
realizovať energetické úspory v celom rozsahu všetkých objektoch MŠ. Finančne je to veľmi
náročné a nebolo by to možné prefinancovať cez projekty.

K bodu 6/
Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
A 1.1/

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadatelia:
Peter Darula a manž. Jolana Darulová, obaja trvale bytom Banská Bystrica
Pozemok:
novovytvorená parc. č. C KN 1581/178 – ostatné plochy, odčlenená v geometrickom
pláne č. 31628826-111/2016 z parc. č. C KN 1581/19
Výmera:
74 m²
Kat. územie:
Podlavice
Ulica:
Mlynská
Účel:
Prístup do domu Mlynská č.81, súp.č. 6877
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.p.
Diskusia:
Harmaniaková – stále nechápe, prečo sa medzi domami likvidujú prieluky, vyjadrujú sa k tomu aj
požiarníci?
Koscová – to je otázka na oddelenie územného plánu, keď to tam vyhodnotia, na tejto komisii len
posudzujeme osobitný zreteľ.
Šabo – niečo podobné sa riešilo aj v Komisii pre územný rozvoj, kde z hľadiska územného plánu boli
dohady, či by prieluky mali ostať alebo nie. Informoval sa u požiarníkov a malo to opodstatnenie niekedy
pred 40-tými rokmi.
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 07.02.2017.
prítomných: 10

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:1

Uznesenie č. 6 bolo schválené.
A 1.2/
PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Navrhovaná
Cena pozemku zistená v Cenovej mape nehnuteľností je 64,70 € za m².
cena:
Cena pozemku zistená v Znaleckom posudku č. 217/2016 zo dňa 12.11.2016 znalca Ing.
Zaokrúhlene: Petra Makóniho je 35,55 € za m².
Aritmetický priemer cien je 50,125 € 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 07.02.2017.
prítomných: 10

za: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
proti:0

zdržal sa:1

Uznesenie č. 7 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou
Volebný obvod č. 3
Žiadateľka: Zuzana Marhefková, trvale bytom Badín
Pozemky:
novovytvorené parc. č. C KN 1785/27- zastavané plochy a nádvoria o výmere 105 m²
parc. č. C KN 1785/28 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m²
parc. č. C KN 1785/29 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m²

A 2.1/

odčlenené v geometrickom pláne č. 45308381-01/2015 z parc. č. E KN 144
160 m²
Sásová
Strmá
majetkové usporiadanie pozemkov zastavaných stavbou predajne a pohostinstva súp. č.
3307 s okolím
Stanovisko komisií MsÚ a správcu vodného toku :
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.m.
Výmera:
Kat. územie:
Ulica:
Účel:

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou schváliť na MsZ dňa 07.02.2017.
Hlasovanie za predložený návrh:
prítomných: 10

za: 10

proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 8 bolo schválené.
PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou
Cena:
Cena pozemku zistená v Cenovej mape nehnuteľností (CMN) je 70,00 € za m².
Cena pozemku zistená v Znaleckom posudku, znalecký úkon č. 201601408411 zo dňa
04.11.2016 znalca Ing. Vladislava Pražmu je 38,25 € za m².
Aritmetický priemer cien je 54,125 € za m².
Navrhovaná 8 660,00 € (54,125 € za m²)
cena:
A 2.2/

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou schváliť na MsZ dňa 07.02.2017.
prítomných: 10

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 10
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 9 bolo schválené.
A 3.1/

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4
Žiadatelia:
Peter Táborecký a manž. Janka Táborecká, obaja trvale bytom Banská Bystrica
Pozemok:
parc. č. C KN 3733/4 – záhrady
Výmera:
97 m²
Kat. územie: Radvaň
Ulica:
Tulská
Účel:
záhrada
Stanovisko komisií MsÚ :
Odbor územného plánovania a architekta mesta nemá z územného hľadiska k odpredaju
pripomienky.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 03.11.2016 odpredaj odporučila pod bodom 2.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 07.02.2017.
prítomných: 10

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 10
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 10 bolo schválené.

A 3.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku zistená v Cenovej mape nehnuteľností je 34,00 € za m².
Navrhovaná
3 298,00 € (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 07.02.2017.
prítomných: 10

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 10
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 11 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI– pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
TLS Logistics, s.r.o., sídlo: Zimná 4, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 44 616 163, zast. konateľ Alexander Kóré
Pozemok:
novovytvorená parc.č. C KN 610/3 – zastavané plochy a nádvoria odčlenená v
geometrickom pláne č. 10985981-134/2016 z parc.č. C KN 610
Výmera:
431 m²
Kat. územie: Kremnička
Ulica:
Rakytovská cesta
Účel:
majetkové usporiadanie pozemku zastavaného stavbou predajne potravín súp. č. 6389
Stanovisko komisií MsÚ a správcu vodného toku :
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.s.
A 4.1/

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 07.02.2017.
prítomných: 10

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 10
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 12 bolo schválené.
A 4.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Cena:
Cena pozemku zistená v Cenovej mape nehnuteľností (CMN) je 58,20 € za m².
Navrhovaná 25 084,20 € (58,20 € za m²)
cena:
25 085,00 €
Zaokrúhlene:
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 07.02.2017.

prítomných: 10

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 10
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 13 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 4
Žiadateľka: Daniela Schedlingová, trvale bytom Banská Bystrica
Pozemok:
parc.č. C KN 4060/6 – zastavané plochy a nádvoria
Výmera:
42 m²
Kat. územie: Radvaň
Ulica:
Spojová
Účel:
majetkové usporiadanie pozemku zastavaného stavbou hostinca súp.č. 10862 (budova
obchodu a služieb)
Stanovisko komisií MsÚ :
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj neodporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 27.09.2016 odpredaj odporučila pod bodom 2.l, uznesenie č.
146/2016 bod a).
A 5.1/

Diskusia:
Kašper – či to bude nájom alebo predaj nemá vplyv na využitie pozemku. Na stretnutí VMČ poslankyne
p. Kasová a p. Skokanová vysvetlili požiadavky a námietky obyvateľov. VMČ odsúhlasil odporúčanie, aby
pozemok, ktorý bol doteraz, ostal naďalej v nájme a aby ďalší nájom pozemku nebol odsúhlasený.
Koscová - aj Mesto dalo odporúčanie na nájom len pod stavbou, 42 m2 za 84,- €/m2.
Vaňo – prečo je tak veľký rozdiel v cene za m2?
Koscová - je to podľa cenovej mapy od spoločnosti DATALAN. Mapa je spracovaná podľa prieskumov
realitných kancelárií. Ceny kolíšu, priebežne ich menia podľa prieskumov.
Adamec – je to tvorba cien podľa trhového princípu.
Vaňo – trhový princíp tu uniká, keď niekde je 34 €/m2 a niekde 84 €/m2.
Kašper – cena zohľadňuje priemerný stav predaja v danej lokalite za daný čas. Nezohľadňuje aký je
pozemok, či cez neho idú inžinierske siete, ...toto je rozdiel, preto sa dáva priemer cenovej mapy a
znaleckého posudku, keď je veľký nesúlad medzi dvoma cenami.
Adamec – 99,99% znaleckých posudkov je nižších, ako podľa cenovej mapy, za určitú lokalitu je to
trhová cena.
Kašper – osobne v danej lokalite bol, požiadavky občanov boli ohľadom nočného kľudu, stavba už bola .
Všeobecne je mýtus, že ak Mesto pozemok majiteľke stavby odpredá, už nebude mať dosah. Stavba je v
strede sídliska a v blízkosti školy.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
neodporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa schváliť na MsZ dňa 07.02.2017.
prítomných: 10

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 0
proti:1

zdržal sa:9

Uznesenie č. 14 nebolo schválené.
A 5.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Cena:
Cena pozemku podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska je 84,00 € za m².
Navrhovaná 3 528,00 € (84,00 € za m²)
cena:
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
neodporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa schváliť na MsZ dňa 07.02.2017.
Hlasovanie za predložený návrh:
prítomných: 10
za: 0
proti:1
zdržal sa:9
Uznesenie č. 15 nebolo schválené.

B 1./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
Lukostrelec BB, Karpatská 4, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 42194415
Pozemok:
časť pozemku (pôvodne dve škvárové ihriská) parc. č. C KN 2495/176 o výmere 40 m x
10 m, zapísaný na LV č. 2746
Výmera:
400 m²
Kat. územie:
Sásová
Ulica:
Magurská
Účel:
Lukostrelecký šport + doplnkové aktivity
Cena:
Nájomné sa stanovuje podľa Článku 20 ods. 2 platných Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m², čo pri výmere
400 m² predstavuje nájomné vo výške 1 200,00 €/rok.
Doba nájmu: Na dobu neurčitú.
Navrhovaná
1 200,00 €/rok
cena:
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – z dôvodu hodného osobitného zreteľa schváliť na
MsZ dňa 07.02.2017.
prítomných: 10

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 10
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 16 bolo schválené.
B 2./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
Slovenský skauting, 89. zbor Cuprum Banská Bystrica, Javornícka 2, 974 11 Banská
Bystrica, IČO: 35 999 080 a
Slovenský skauting, 59. zbor Barbakan Banská Bystrica, Partizánska cesta 36, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 37 817 191
Nebytové
časť nebytových priestorov č. 1 nachádzajúcich sa v obytnom dome na Nám. Ľ. Štúra 15,
priestory:
16 a 17 v Banskej Bystrici, súp. č. 5925, sit. na pozemkoch parc. č. C KN 3363/1 a parc.
č. C KN 3364/1 – zastavaná plocha a nádvoria, vedenom na LV č. 3282.
Výmera:
83,39 m²
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Nám. Ľ. Štúra
Účel:
skladové priestory
Cena:
Nájomné sa stanovuje podľa Článku 18 ods. 1 a 2 platných Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica vo výške 1,00 €/rok
Doba nájmu:
na dobu neurčitú.
Navrhovaná
1,00 €/rok + úhrady za poskytnuté služby spojené s prevádzkou nebytových
cena:
priestorov
Diskusia:
Kašper – kde je hranica, kedy dávame pozemok do prenájmu za 1 € a kedy za komerčnú cenu?
Adamec - pravidlo nie je. Ide o špecifickú situáciu, tento priestor je dlhodobo nevyužiteľný na NĽŠ –
presklenný, nevykurovaný. Skauti ho chcú prenajať na skladové priestory. Mesto vie dať do prenájmu za 1
€ niečo, čo sa veľmi ťažko prenájme, ale v zónach, kde je prenájom z pohľadu Mesta dobre platený by
určite nebol odporúčací návrh za 1 €.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – z dôvodu hodného osobitného zreteľa schváliť na
MsZ dňa 07.02.2017.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0
Uznesenie č. 17 bolo schválené.

zdržal sa:0

C 1./

ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
SR - Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00 003 328
Pozemok:
parc. č. E KN 2110/2 - orná pôda
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 422/2010
Výmera:
398 m2
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Severná ulica
Účel:
V rámci stavby „Cesta pre motorové vozidlá I/66 (R1) Banská Bystrica – severný
obchvat“ bola na predmetnom pozemku zrealizovaná plynová prípojky ako stavebný
objekt SO 703-00 Ukončenie plynovej prípojky do autoservisu v Kostiviarskej, na
ktorý bolo vydané Kolaudačné rozhodnutie č. OVZ-SÚ-22814/2010/Bob, právoplatné
dňa 19.07.2012.
Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného z vecného
bremena:
- strpieť na zaťaženom pozemku umiestnenie a prevádzku plynárenských zariadení, ich ochranných a
bezpečnostných pásiem, ich kontrolu, údržbu, odborné prehliadky, odborné skúšky, opravy a rekonštrukcie
týchto zariadení a to v rozsahu vymedzenom v GP č. 422/2010,
- strpieť v nevyhnutnom rozsahu prechod a prejazd vozidiel oprávneného z vecného bremena alebo ním
určených osôb za účelom kontroly prevádzky zariadení, ich údržby, opráv a rekonštrukcií.
Povinný z vecného bremena:

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26,
Banská Bystrica, IČO: 00 313 271

Oprávnený z vecného bremena:

SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b,
Bratislava, IČO: 35 910 739

Osoba uzatvárajúca zmluvu v prospech SR - Slovenská správa ciest,
Oprávneného z vecného bremena:
Miletičova 19, Bratislava, IČO: 00 003 328
Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena: 6 539,14 €
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA schváliť na MsZ dňa 07.02.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 18 bolo schválené.
C 2./

ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
SR - Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00 003 328
Pozemky:
parc. č. C KN 2070/51– zastavané plochy a nádvoria
parc. č. C KN 2070/52 – zastavané plochy a nádvoria
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 444/2010
Výmera:
28 + 47 + 119 = 194 m2
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Na Karlove
Účel:
V rámci stavby „Cesta pre motorové vozidlá I/66 (R1) Banská Bystrica – severný
obchvat“ bola na predmetných pozemkoch zrealizovaná preložka plynovodu ako
stavebný objekt „SO 704-00 Preložka plynovodu STL DN 160 na Karlove“, na ktorý
bolo vydané Kolaudačné rozhodnutie č. OVZ-SU-22814/2010/Bob, právoplatné dňa
19.07.2012.
Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného z vecného
bremena:
- strpieť na zaťažených pozemkoch umiestnenie a prevádzku plynárenských zariadení, ich ochranných a
bezpečnostných pásiem, ich kontrolu, údržbu, odborné prehliadky, odborné skúšky, opravy a rekonštrukcie
týchto zariadení a to v rozsahu vymedzenom v GP č. 444/2010,

- strpieť v nevyhnutnom rozsahu prechod a prejazd vozidiel oprávneného z vecného bremena alebo ním
určených osôb za účelom kontroly prevádzky zariadení, ich údržby, opráv a rekonštrukcií.
Povinný z vecného bremena:

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26,
Banská Bystrica, IČO: 00 313 271

Oprávnený z vecného bremena:

SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b,
Bratislava, IČO: 35 910 739

Osoba uzatvárajúca zmluvu v prospech SR - Slovenská správa ciest,
Oprávneného z vecného bremena:
Miletičova 19, Bratislava, IČO: 00 003 328
Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena: 2 068,04 €
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA schváliť na MsZ dňa 07.02.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 19 bolo schválené.
C 3./
Žiadateľ:

ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA
Volebný obvod č. 1

SR - Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00 003 328
parc. č. E KN 2110/4 – orná pôda
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 394/2010
Výmera:
48 m2
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Severná ulica
Účel:
V rámci stavby „Cesta pre motorové vozidlá I/66 (R1) Banská Bystrica – severný
obchvat“ bola na predmetnom pozemku zrealizovaná úprava vodovodu ako stavebný
objekt „SO 520-00 Úprava vodovodu DN 500 – Juh“, na ktorý bolo vydané Kolaudačné
rozhodnutie č. 2011/00301/ZJ, právoplatné dňa 13.05.2011.
Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného z vecného
bremena:
a) strpieť v rozsahu vyznačenom v GP č. 394/2010 na zaťaženom pozemku umiestnenie zariadení
verejného vodovodu,
b) umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo za
účelom výkonu prác spojených s údržbou, prevádzkou, odstraňovaním porúch, vykonávaním opráv a
rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu na pozemku umiestnených,
c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu neumiestňovať nad verejným vodovodom
a jeho ochranným pásmom vyznačeným v geometrickom pláne stavby, trvalé zariadenia, konštrukcie alebo
iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, neumiestňovať skládky, nevykonávať terénne úpravy,
nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jeho
technický stav, oplotenie a povrchové úpravy realizovať ľahko rozoberateľným spôsobom.
Pozemok:

Povinný z vecného bremena:

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26,
Banská Bystrica, IČO 00 313 271

Oprávnený z vecného bremena:

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

Osoba uzatvárajúca zmluvu v prospech SR - Slovenská správa ciest,
Oprávneného z vecného bremena:
Miletičova 19, Bratislava, IČO: 00 003 328
Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena: 832,32 €
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA schváliť na MsZ dňa 07.02.2017.

prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 20 bolo schválené.
C 4./

ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
PRIMUM s. r. o., Záhradnícka 34, Bratislava, IČO: 35 789 646
Pozemky:
parc. č. E KN 2344/16 - trvalé trávne porasty
parc. č. C KN 4095/23 - zastavané plocha a nádvoria
v rozsahu vyznačenom v GP č. 47418397-97/2016
Výmera:
21 + 22 = 43 m2
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
ul. 29. augusta (areál autobusovej stanice)
Účel:
Na predmetných pozemkoch sú uložené inžinierske siete - plynovod ako stavebný objekt
SO–03.03.04 Prekládka STL plynovodu, realizovaný v rámci stavby „Terminal Shopping
Center Banská Bystrica“, na ktorý bolo bolo vydané Kolaudačné rozhodnutie č. OVZ-SU
157494/24408/2016-6/Boj právoplatné dňa 30.11.2016.
Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného z vecného
bremena:
- strpieť na pozemkoch umiestnenie plynárenských zariadení, vrátane ich ochranných a bezpečnostných
pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení a to v rozsahu vymedzenom v GP č.
47418397-97/2016,
- strpieť na pozemkoch v nevyhnutnom rozsahu prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z
vecného bremena za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení.
Povinný z vecného bremena:

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26,
01, Banská Bystrica, IČO: 00 313 271

Oprávnený z vecného bremena:

SPP – distribúcia, a.s.,
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739

974

Osoba uzatvárajúca zmluvu v prospech PRIMUM s.r.o., Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava,
Oprávneného z vecného bremena:
IČO: 35 789 646
Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena:
390,00 €
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA schváliť na MsZ dňa 07.02.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 21 bolo schválené.
C 5./

ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ:
DK PARTNERS, s. r. o., Tatranská 2326/25, Levice 934 01, IČO: 36 751 791
Pozemok:
parc. č. C KN 439 - zastavané plochy a nádvoria
v rozsahu vyznačenom v GP č. 067/2016
Výmera:
163 m2
Kat. územie:
Uľanka
Ulica:
Uľanská cesta
Účel:
Na predmetnom pozemku sú umiestnené inžinierske siete - verejný vodovod, vybudovaný
v rámci realizácie stavby „Technická infraštruktúra pre nízkopodlažnú zástavbu rodinných
domov, Uľanka Banská Bystrica“, stavebný objekt „SO 03 - Rozšírenie verejného
vodovodu a prípojky“, na ktorý bolo vydané Kolaudačné rozhodnutie č. OU-BB-OSZP32015/005829/KRU zo dňa 18.08.2015, právoplatné dňa 22.09.2015.
Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného z vecného
bremena:

- strpieť na zaťaženom pozemku umiestnenie zariadení verejného vodovodu s jeho pásmom ochrany v
rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne,
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok technikou a pešo za účelom zabezpečenia
prevádzkovania, vykonávania údržby, opráv, odstraňovania porúch a rekonštrukcií zariadení verejného
vodovodu na pozemku umiestnených,
- bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať nad potrubím verejného
vodovodu a jeho pásmom ochrany podľa vyznačenia v geometrickom pláne, stavby, trvalé zariadenia,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, neumiestňovať skládky, nevykonávať
činnosti, ktoré obmedzujú prístup k zariadeniam verejného vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich
technický stav, oplotenia a povrchové úpravy realizovať z ľahko rozoberateľných materiálov.
Povinný z vecného bremena:

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26,
01, Banská Bystrica, IČO: 00 313 271

Oprávnený z vecného bremena:

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

974

Osoba uzatvárajúca zmluvu v prospech DK PARTNERS, s. r. o., Tatranská 2326/25, Levice
Oprávneného z vecného bremena:
934 01, IČO: 36 751 791
Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena: 850,00 €
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA schváliť na MsZ dňa 07.02.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 22 bolo schválené.

C 6./

ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
Pavol Maslen, bytom Ábelová
Pozemky:
parc. č. E KN 428 - orná pôda
parc. č. E KN 429 - orná pôda
v rozsahu vyznačenom v GP č. 36648906-312/2016
Výmera:
22+ 83 = 105 m2
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
ul. Rubínova (Pršianska terasa)
Účel:
Na predmetné pozemky zasahuje pásmo ochrany verejného vodovodu, vybudovaného v
rámci stavby „B 909 Rodinný dom Pršianska terasa Banská Bystrica“, stavebný objekt SO
04 - Predĺženie verejného vodovodu, na ktorý bolo vydané Kolaudačné rozhodnutie č.
OU-BB-OSZP3-2015/002614/KJ zo dňa 05.02.2015, právoplatné dňa 07.04.2015.
Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného z vecného
bremena:
- strpieť na pozemkoch pásmo ochrany verejného vodovodu v rozsahu vyznačenom v geometrickom
pláne,
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažené pozemky technikou a pešo za účelom zabezpečenia
prevádzkovania, vykonávania údržby, opráv, odstraňovania porúch a rekonštrukcií zariadení verejného
vodovodu,
- bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať v pásme ochrany verejného
vodovodu, podľa vyznačenia v geometrickom pláne, stavby, trvalé zariadenia, konštrukcie alebo iné
podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, neumiestňovať skládky, nevykonávať činnosti, ktoré
obmedzujú prístup k zariadenia verejného vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
oplotenia a povrchové úpravy realizovať z ľahko rozoberateľných materiálov.

Povinný z vecného bremena:

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26,
01, Banská Bystrica, IČO: 00 313 271

Oprávnený z vecného bremena:

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

974

Osoba uzatvárajúca zmluvu v prospech Pavol Maslen, bytom Ábelová
Oprávneného z vecného bremena:
Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena:
640,00 €
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA schváliť na MsZ dňa 07.02.2017.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 23 bolo schválené.
D 1./
ZRUŠENIE UZNESENIA
Zrušenie Uznesenia zo dňa 3. novembra 2015 číslo 261/2015 – MsZ
B 2./
NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ
Pozemok
Kat. územie
Cena
Slovenský zväz záhradkárov
časť par. č. C KN 1908/2 – zastavané
ZO 17-42,
plochy a nádvoria o výmere 199 m²
M. Rázusa 18, 974 01 Banská
vedená na LV č. 4073 na dobuBanská Bystrica39,80 €/rok
Bystrica
neurčitú
Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9, písm.
c) Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako nájom majetku mesta z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
Žiadateľ na základe výzvy MsÚ – oddelenia evidencie a správy majetku mesta zo dňa 3.11. 2014 požiadal
o prenájom časti par. č. C KN 1908/2 kat. územie Banská Bystrica, nakoľko danú nehnuteľnosť v
súčastnosti využíva ako záhradkársku osadu. Zámerom žiadateľa je vysporiadať si užívateľský vzťah k
pozemku.
Zámer nájmu pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica a na internetovej stránke
mesta Banská Bystrica od 16.10.2015 do 03.11.2015.
Diskusia:
Adamec – MŠ Prof. Sáru tu využíva časť zelene, má info že Slovenský zväz záhradkárov využíva
parcelu, ktorá je vo vlastníctve Mesta a je dopyt na zámenu pozemku. Časť pozemku v
súkromnom vlastníctve by investor ponúkol do užívania Mestu, čím by sa rozšírila lokalita MŠ.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Zrušenie Uznesenia zo dňa 3. novembra 2015 číslo 261/2015 – MsZ schváliť na
MsZ dňa 07.02.2017.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 24 bolo schválené.
K bodu 7/
Rôzne
K bodu 8/
Záver
Ing. Kašper – poďakoval všetkým za účasť.
Banská Bystrica, 23.01.2017
Zapísala: Janka Demská

Ing. Igor Kašper
predseda komisie

