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

Zápisnica č. 02/2017
Dátum a miesto konania: 6. marca 2017, zasadačka číslo dverí 290 na II. poschodí
Mestského úradu v Banskej Bystrici
Zasadnutie komisie viedol:

Ing. Igor Kašper - predseda komisie

Účasť členov: prítomní - 12
neprítomní - 3
ospravedlnení - 2
Program rokovania:
1. Otvorenie – predseda komisie
2. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
3. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 1
4. Návrh na schválenie účelu použitia rezervného fondu
5. Rôzne
6. 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 program rokovania.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 25 bolo schválené.
K bodu 2/
Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Erich Tomka, Banská Bystrica
Pozemok:
novovytvorená parc. č. C KN 5605/6 - zastavané plochy a nádvoria
Výmera:
31 m2
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Družstevná
Účel:
majetkoprávne vysporiadanie užívaného pozemku pod stavbou, pre následnú legalizáciu
časti stavby (prístavba) nebytovej budovy súp. č. 1670 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.a.
A 1.1/

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 21.03.2017.
prítomných: 8

za: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 26 bolo schválené.
A 1.2/
PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 45,00 € za m².
Navrhovaná
1395,00 € (45,00 € za m²)
cena:
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa schváliť na MsZ dňa 21.03.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 27 bolo schválené.
A 2.1/

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Futbalový klub Šalková, 974 06 Banská Bystrica
IČO: 14221748
Stavba:
Šatne TJ Družstevník, súp. č. 13412, situované na pozemku parc. č. C KN 854/2, zapísané
na LV č. 1471
Pozemok:
parc. č. C KN 854/2 – zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1471
Výmera:
75 m²
Kat. územie: Šalková
Ulica:
Šalková
Účel:
zdôvodu charakteru/účelovosti stavby – efektívne využívanie pre klub/nájomcu
Diskusia:
Harmaniaková – akú právnu formu má futbalový klub?
Koscová – ide o neziskovú organizáciu, registrovanú na MV SR.
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 21.03.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 28 bolo schválené.

A 2.2/
Cena :

PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena nehnuteľností je stanovená na základe Znaleckého posudku č. 5/2017
vypracovaného znalcom Ing. Júliusom Kračúnom zo dňa 30.01.2017.
Navrhovaná 3570,00 €
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 21.03.2017.

prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 29 bolo schválené.
A 3.1/

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI– pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľka:
Adriana Ukropová, trvale bytom Zvolen
Pozemky:
novovytvorená parc. č. C KN 5481/11 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m²
novovytvorená parc. č. C KN 5481/12 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m²
odčlenené v geometrickom pláne č. 43260233-240/2016 z parc. č. E KN 2500/11 vedená
na LV č. 6012 a E KN 1183/1 vedená na LV č. 4073
Výmera:
61 m²
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Jegorovova
Účel:
majetkové usporiadanie užívaných pozemkov, prístupu (dvor pri objekte oceľového
prístrešku súp.č. 14236)
Stanovisko komisií MsÚ :
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 15.10.2015 odpredaj odporučila pod bodom 2.i.
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 21.03.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 30 bolo schválené.

A 3.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku zistená v Cenovej mape nehnuteľností (CMN) je 42,00 € za m².
Navrhovaná 2 562,00 € (42,00 € 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 21.03.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 31 bolo schválené.
A 4.1/

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ:
Ivica Škarbová, bytom Banská Bystrica
Pozemky:
parc. č. C KN 1333/16 – ostatné plochy o výmere 60 m2
novovytvorená parc. č. C KN 1333/19 – ostatné plochy o výmere 16 m 2
novovytvorená parc. č. C KN 1333/23 – ostatné plochy o výmere 6 m 2
novovytvorená parc. č. C KN 1333/24 – ostatné plochy o výmere 89 m2
Výmera:
171 m2
Kat. územie: Kostiviarska
Ulica:
Jelšová
Účel:
zväčšenie a scelenie pozemkov pre výstavbu rodinného domu
Stanovisko komisií MsÚ:

Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemkov
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 27.09.2016 odpredaj odporučila pod bodom 2.g.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schváliť na MsZ dňa 21.03.2017.
prítomných:8

za: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 32 bolo schválené.

A 4.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku je podľa CMN 21,00 € za m².
Navrhovaná
3 591,00 € (21,00 € 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 21.03.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 33 bolo schválené.
A 5.1/

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ:
Marcel Uhliar, trvale bytom Banská Bystrica
Pozemok:
novovytvorená parc.č. C KN 920/6 – zastavané plochy a nádvoria, odčlenená v
geometrickom pláne č. 34987886-56/16 z parc.č. C KN 920/1
Výmera:
20 m²
Kat. územie: Podlavice
Ulica:
v križovatke ulíc Ulička, Lipová, Lúčičky
Účel:
parkovanie súkromných vozidiel žiadateľa a pričlenenie k pozemku rodinného domu súp.č.
2756
Stanovisko komisií MsÚ :
Odbor územného plánovania a architekta mesta nemá z územného hľadiska pripomienky k
odpredaju.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 03.11.2016 odpredaj odporučila pod bodom 2.b.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schváliť na MsZ dňa 21.03.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 34 bolo schválené.
A 5.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku zistená v Cenovej mape nehnuteľností (CMN) je 59,50 € za m².
Navrhovaná 1 190,00 € (59,50 € za m²)
cena:

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 21.03.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 35 bolo schválené.
A 6.1/

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 3
Žiadateľka:
Alena Majerová, trvale bytom Banská Bystrica
Pozemky:
novovytvorená parc. č. C KN 1803/3- záhrady o výmere 88 m²
novovytvorená parc. č. C KN 1803/11 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m²
novovytvorená parc. č. C KN 1806/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 171 m²
odčlenené v geometrickom pláne č. 35912626-5/2016 z parc. č. E KN 294
Výmera:
307 m²
Kat. územie: Sásová
Ulica:
Strmá
Účel:
majetkové usporiadanie užívaných pozemkov pri rodinnom dome súp.č. 1516
Stanovisko komisií MsÚ :
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 01.12.2016 odpredaj odporučila pod bodom 2.f.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schváliť na MsZ dňa 21.03.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 36 bolo schválené.
A 6.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku zistená v Cenovej mape nehnuteľností (CMN) je 70,00 € za m².
Navrhovaná 21 490,00 € (70,00 € 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 21.03.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 37 bolo schválené.
B 1./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
OZ Dobrovoľný hasičský zbor Banská Bystrica, Pod Skalkou 2, 974 11, Banská
Bystrica, IČO: 50525671
Nebytové
Nebytové priestory nachádzajúce sa na prvom a druhom nadzemnom podlaží v neobytnej
priestory:
budove (bývalé MNV Sásová) na ulici Pod Skalkou 2 v Banskej Bystrici, súp. číslo 3028,
situovanej na pozemku parc. č. C KN 257/2 a 257/3, vedenej na LV č. 1000.
Výmera:
57,98 m²
Kat. územie:
Sásová

Ulica :
Účel:
Cena:
Doba nájmu:
Navrhovaná
cena:

Pod skalkou
uskladnenie techniky a materiálu, práca s deťmi
Cena je stanovená v zmysle Článku 18, odst. 1. a 2. Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica a ich dodatku č.1.
Na dobu neurčitú.
1,00 € + úhrady za poskytnuté služby spojené s prevádzkou nebytových priestorov

Diskusia:
Pirošík – predĺžením nájmu sa nevylúči možnosť priestorového využitia inými subjektami.
Koscová – situáciu by musela preveriť, nie je jej jasné či sú ešte nejaké priestory voľné, podnety
od združení alebo OR v Sásovej neeviduje. Info podá do MsZ.
Turčan – v Sásovej je komunitné centrum, ktoré má slúžiť na občasné stretnutia.
Pirošík – oslovili ho starosásovčania okolo p. Roháča.
Gajdošík – do MsZ sa môžu zástupcovia Mesta stretnúť.
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 21.03.2017.
prítomných: 9

za: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 38 bolo schválené.

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
Športové aktivity Banská Bystrica, Viestova 19, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 42013127
Stavba,
„Viacúčelové športové ihrisko ZŠ Tatranská“ s umelou trávou, nachádzajúce sa v areáli
pozemok:
bývalej ZŠ Tatranská č. 10, Banská Bystrica, sit. na pozemku parc. č. C KN 2495/179,
spolu s pozemkom parc. č. C KN 2495/179 – zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č.
1000
Výmera:
1406 m2
Kat. územie: Sásová
Ulica :
Tatranská
Účel:
voľnočasové a športové aktivity žiakov základných škôl, centier voľného času, občianskych
združení, občanov Sásovej, mládeže a dospelých, organizovanie podujatí v spolupráci
s uvedenými subjektmi
Cena:
cena stanovená v zmysle § 9a ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
Doba nájmu: na dobu určitú 10 rokov, od 01.05.2017 do 30.4.2027.
Navrhovaná 100,00 €/rok + úhrady za poskytnuté služby spojené s prevádzkou stavby
cena:
Diskusia:
Harmaniaková – bude v zmluve ukotvené, že čo v prípade ukončenia nájmu s investovanými
prostriedkami?
Koscová – hovorila s Ing. Majlingom zo ZaaRES-u, ide o špecifickú situáciu, o zhodnocovanie
cudzieho majetku, tým pádom musí byť zahrnuté v zmluve.
Adamec – NZ trvala 20 rokov, Mesto dalo pozemok na ihrisko a celkovú infraštruktúru
vybudoval subjekt, ktorý mal 20 ročný prenájom. Dnes žiadajú zmluvu na minimálne 7-10 rokov s
tým, že do 14,00 hodiny využíva bezodplatne priľahlá ZŠ Sitnianska. Po 14,00 hodine je ihrisko
využívané žiadateľom. Žiadateľ mieni na vlastné náklady vymeniť trávnatú plochu, preto che mať
garanciu istej doby nájmu.
B 2./

Turčan – v blízkosti ihriska sú obytné domy, obyvateľom ktorých vadí hluk, nevie sa zmluvne ošetriť aj
táto problematika, napríklad záväznými prevádzkovými hodinami?
Adamec – prevádzkovú dobu rieši VZN a čo sa týka ihriska, je to plocha na športové účely, je prirodzené,
že je zvýšená aktivita, hlučnosť. Celé to treba vnímať tak, že Mesto má záujem, aby sa nájomník o ihrisko
staral ďalej tak, ako doteraz.
Pirošík – nepozdáva sa mu doba nájmu 10 rokov, doba neurčitá by boli tie zákonné mantinely. Dňa 13.03.
bude zasadnutie VMČ Sásová, určite sa na svojom zasadnutí k danej téme vráti.
Adamec – na zasadnutí VMČ treba oznámiť, že záujem tretej osoby nie je. Bolo by vhodné pozvať p.
Pintera, ktorý by daný stav kompetentne popísal.
Gajdošík – iný režim správcovstva, ako je dnes sa nenájde. Ak dôjde k investícií – oprava trávnika, doba
nájmu na dobru neurčitú neprichádza do úvahy. Čo sa týka hluku, je to na ihrisku prirodzené. Skôr sa
sťažnosti týkajú „after party“, ktoré sa konajú po zápasoch.
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 21.03.2017.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 6
proti:0

zdržal sa:3

Uznesenie č. 39 bolo schválené.

C 1./

NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽNOSTÍ – stavby komunikácie a oplotenia
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
FEIDIAS BB s.r.o., Kyjevské námestie 10/14857, Banská Bystrica
v zast. Ing. Jarmila Melichárková, konateľka spoločnosti, IČO: 45 640 955
Stavba:
„Obytný súbor Moskovská ulica, Banská Bystrica“
Stavba zrealizovaná na základe vydaných stavebných a kolaudačných rozhodnutí
nasledovne:
Stavebný objekt „SO 10 Oplotenie“ - časť:
Stavebné povolenie č. OVZ 149886/2015/Go právoplatné dňa 26.02.2016 a Kolaudačné
rozhodnutie č. OVZ-SÚ 148744/23000/2016/Go právoplatné dňa 11.10.2016,
Stavebný objekt „SO 07 Komunikácie a spevnené plochy a SO 07 Komunikácie a
spevnené plochy – doplnok“- časť:
Stavebné povolenie č. OVZ-DS 2362/30673/2016-Bod. právoplatné dňa 17.06.2016 a
Kolaudačné rozhodnutie č. OVZ-DS 140347/22410/2016-Bod
právoplatné dňa
22.09.2016.
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Moskovská
Účel:
zabezpečenie trvalej údržby
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí dňa 19.01.2017 vyjadrilo
súhlas s nadobudnutím v texte citovaných objektov do vlastníctva mesta Banská Bystrica.
Navrhovaná
cena:
1,00 €
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča NADOBUDNUTIE
NEHNUTEĽNOSTÍ – stavby komunikácie a oplotenia
schváliť na MsZ dňa 21.03.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 7
proti:0
Uznesenie č. 40 bolo schválené.

zdržal sa:1

D 1./
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 2110/2 – orná pôda
parc. č. E KN 2110/4 – orná pôda
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 488/2010
Výmera:
11+21=32 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 predmetných pozemkoch realizovaná preložka kanalizácie ako
stavebný objekt „SO 511-00 Preložka kanalizácie N 400 v križovatke Kostiviarska“, na
ktorý bolo vydané Kolaudačné rozhodnutie č. 2011/00456, právoplatné dňa 12.06.2012.
Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného z vecného
bremena:
a) strpieť na zaťažených pozemkoch umiestnenie zariadení verejnej kanalizácie v rozsahu vyznačenom
v GP č. 488/2010 (diel 16 a 17)
b) umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažené pozemky automobilmi, mechanizmami a pešo za
účelom výkonu prác spojených s údržbou, prevádzkou, odstraňovaním porúch, vykonávaním opráv a
rekonštrukcií zariadení verejnej kanalizácie na pozemkoch umiestnených,
c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie neumiestňovať nad verejnou kanalizáciou
a jej pásme ochrany vyznačenom 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 verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť jej
technický stav, oplotenie a povrchové úpravy realizovať ľahko rozoberateľným spôsobom.
Pozemky:

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: 554,88 €
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA schváliť na MsZ dňa 21.03.2017.
prítomných: 10

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 10
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 41 bolo schválené.
E 1./
ZRUŠENIE UZNESENIA
Zrušenie Uznesenia zo dňa 19. apríla 2016 číslo 397/2016 – MsZ
B 5./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ
Pozemok
Kat. územie Cena
Spoločenstvo vlastníkov bytov a parc. č. E KN 191/2 - zastavané plochy a
nebytových priestorov JUH 21 nádvoria
sídlo Smreková 21/5174, Banská o výmere 411 m2
Kremnička 1 233,00 €/rok
Bystrica
(z časti identická s parc.č. C KN 600/1)
IČO: 37 822 381
vedené na LV 1596
na dobu neurčitú
Nájom nehnuteľností 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.

Zdôvodnenie nájmu - Mesto Banská Bystrica vyzvalo vlastníkov bytov bytového domu SVB a NP
Smreková č.21 na vysporiadanie užívacieho vzťahu, nakoľko predmetná časť parc. č. E KN 191/2
(z časti identická s parc. č. C KN 600/1) je dlhodobo užívaná majiteľmi priľahlého bytového domu
súp. č. 5174, ako záhradky. Zámerom žiadateľov je vysporiadať si vzťah k pozemku, ktorý
využívajú ako záhradu.
Zámer nájmu pozemkov bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a na internetovej
stránke Mesta Banská Bystrica od 04.04.2016 do 19.04.2016.
Diskusia:
Koscová – Mesto vyzývalo jednotlivé subjekty o majetkoprávne vysporiadanie v časti Kremnička, kde je
vyše 6 tis. m užívaných bez právneho titulu. Boli výzvy k uzatvoreniu zmlúv, jednotlivé spoločenstvá
namietali v prvom rade kompetencie k uzavretiu zmlúv. Ďalšou námietkou bolo, že 3 €/m 2 je vysoká suma.
Napádali aj celkové vlastníctvo Mesta v zmysle zákona 138/91 Zb. v znp. o majetku obcí. Vlastníctvo
napádajú tým, že majú zriadené vecné bremená pod bytovkami, ale neide o priľahlú plochu. Mesto
individuálne vyzve jednotlivých ľudí.
Harmaniaková – jedná sa o všetky družstevné bytovky a majitelia nemali pozemok určený ako
záhumienky?
Koscová – nemali pridelené a ani nemôžu byť, lebo neide o priľahlé plochy.
Adamec – vlastník týchto pozemkov je Mesto Banská Bystrica.
Pirošík – jedná sa o celoplošný problém, prijíma sa strategické rozhodnutie? Ak majitelia majú 3 výhrady vysoká cena, spochybnenie vlastníctva a kompetentnosť uzatvorenia zmluvy – Mesto by nemalo
ustupovať.
Šabo – sú to bývalé družstevné bytovky, ktoré prešli do osobného vlastníctva. Pozemky sú mestské, ale
spoločenstvo vlastníkov bytov s nimi nemajú nič spoločné, pretože sú mimo objektu bytoviek.
Kašper – problém má 2 roviny. Ľudia pozemky využívajú desiatky rokov, ale nie všetci z bytoviek, preto
je náročné uzavrieť zmluvu so spoločenstvom bytov. V spoločenstve by sa to muselo odsúhlasiť, ale
nestačilo by nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytov, čo je hlavný problém. Druhý problém, že 6 ľudí si
neprenajme plochu za 1 700 €. Na druhej strane, ak sú na pozemkoch čierne stavby, treba ich odstrániť.
Určite najlepšia cesta sú individuálne riešenia.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Zrušenie Uznesenia zo dňa 19. apríla 2016 číslo 397/2016 – MsZ
schváliť na MsZ dňa 21.03.2017.
prítomných: 11

za: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
proti:0

zdržal sa:2

Uznesenie č. 42 bolo schválené.
E 2./
ZRUŠENIE UZNESENIA
Zrušenie Uznesenia zo dňa 19. apríla 2016 číslo 398/2016 – MsZ
B 6./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ
Pozemok
Kat. územie Cena
Spoločenstvo vlastníkov bytov parc.č. E KN 191/2 - zastavané plochy a
Smreková 23
nádvoria
sídlo Smreková 23/5175, Banská o výmere 480 m2
Kremnička
Bystrica
(z časti identická s parc.č. C KN 600/1)
1 440,00 €/rok
IČO: 35 988 916
vedené na LV 1596
na dobu neurčitú
Nájom nehnuteľností 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.
Zdôvodnenie nájmu - Mesto Banská Bystrica vyzvalo vlastníkov bytov bytového domu SVB a NP
Smreková č.23 na vysporiadanie užívacieho vzťahu, nakoľko predmetná časť parc. č. E KN 191/2
(z časti identická s parc. č. C KN 600/1) je dlhodobo užívaná majiteľmi priľahlého bytového
domu súp. č. 5175, ako záhradky. Zámerom žiadateľov je vysporiadať si vzťah k pozemku, ktorý
využívajú ako záhradu.

Zámer nájmu pozemkov bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a na internetovej
stránke Mesta Banská Bystrica od 04.04.2016 do 19.04.2016.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Zrušenie Uznesenia zo dňa 19. apríla 2016
číslo 398/2016 – MsZ
schváliť na MsZ dňa 21.03.2017.
prítomných: 11

za: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
proti:0

zdržal sa:2

Uznesenie č. 43 bolo schválené.
E 3./
ZRUŠENIE UZNESENIA
Zrušenie Uznesenia zo dňa 19. apríla 2016 číslo 399/2016 – MsZ
B 7./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ
Pozemok
Kat. územie Cena
Spoločenstvo vlastníkov bytov parc.č. E KN 191/2 - zastavané plochy a
a nebytových priestorov
nádvoria
Smreková 25
sídlo
o výmere 426 m2
Kremnička 1 278,00 €/rok
Smreková 25/5176, Banská
(z časti identická s parc.č. C 600/1)
Bystrica
vedené na LV 1596
IČO: 37 820 206
na dobu neurčitú
Nájom nehnuteľností 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.
Zdôvodnenie nájmu - Mesto Banská Bystrica vyzvalo vlastníkov bytov bytového domu SVB a NP
Smreková č.25 na vysporiadanie užívacieho vzťahu, nakoľko predmetná časť parc. č. E KN 191/2
(z časti identická s parc. č. C KN 600/1) je dlhodobo užívaná majiteľmi priľahlého bytového
domu súp. č. 5176, ako záhradky. Zámerom žiadateľov je vysporiadať si vzťah k pozemku, ktorý
využívajú ako záhradu.
Zámer nájmu pozemkov bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a na internetovej
stránke Mesta Banská Bystrica od 04.04.2016 do 19.04.2016.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Zrušenie Uznesenia zo dňa 19. apríla 2016
číslo 399/2016 – MsZ
schváliť na MsZ dňa 21.03.2017.
prítomných: 11

za: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
proti:0

zdržal sa:2

Uznesenie č. 44 bolo schválené.
E 4./
ZRUŠENIE UZNESENIA
Zrušenie Uznesenia zo dňa 19. apríla 2016 číslo 400/2016 – MsZ
B 8./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ
Pozemok
Kat. územie Cena
Spoločenstvo vlastníkov bytov parc.č. E KN 191/5 - zastavané plochy a
a nebytových priestorov MSP nádvoria
Smreková 27
o výmere 550 m2
Kremnička 1 650,00 €/rok
sídlo Smreková 27/449, Banská (z časti identická s parc.č. C 600/1)
Bystrica
vedené na LV 159
IČO: 37 819 518
na dobu neurčitú
Nájom nehnuteľností 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.
Zdôvodnenie nájmu - Mesto Banská Bystrica vyzvalo vlastníkov bytov bytového domu SVB a NP
Smreková č.27 na vysporiadanie užívacieho vzťahu, nakoľko predmetná časť parc. č. E KN 191/5
(z časti identická s parc. č. C KN 600/1) je dlhodobo užívaná majiteľmi priľahlého bytového
domu súp. č. 449, ako záhradky. Zámerom žiadateľov je vysporiadať si vzťah k pozemku, ktorý
využívajú ako záhradu.
Zámer nájmu pozemkov bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a na internetovej
stránke Mesta Banská Bystrica od 04.04.2016 do 19.04.2016.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Zrušenie Uznesenia zo dňa 19. apríla 2016
číslo 400/2016 – MsZ
schváliť na MsZ dňa 21.03.2017.
prítomných: 11

za: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
proti:0

zdržal sa:2

Uznesenie č. 45 bolo schválené.
E 5./
ZRUŠENIE UZNESENIA
Zrušenie Uznesenia zo dňa 19. apríla 2016 číslo 401/2016 – MsZ
B 9./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ
Pozemok
Kat. územie Cena
Spoločenstvo vlastníkov bytov a parc.č. E KN 191/5 - zastavané plochy a
nebytových priestorov
nádvoria
RAKYTAS Smreková 29
o výmere 576 m2
Kremnička 1 728,00 €/rok
sídlo Smreková 29/6295, Banská (z časti identická s parc.č. C 600/1)
Bystrica
vedené na LV 159
IČO: 35 667 206
na dobu neurčitú
Nájom nehnuteľností 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.
Zdôvodnenie nájmu - Mesto Banská Bystrica vyzvalo vlastníkov bytov bytového domu SVB a NP
Smreková č.29 na vysporiadanie užívacieho vzťahu, nakoľko predmetná časť parc. č. E KN 191/5
(z časti identická s parc. č. C KN 600/1) je dlhodobo užívaná majiteľmi priľahlého bytového
domu súp. č. 6295, ako záhradky. Zámerom žiadateľov je vysporiadať si vzťah k pozemku, ktorý
využívajú ako záhradu.
Zámer nájmu pozemkov bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a na internetovej
stránke Mesta Banská Bystrica od 04.04.2016 do 19.04.2016.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Zrušenie Uznesenia zo dňa 19. apríla 2016
číslo 401/2016 – MsZ
schváliť na MsZ dňa 21.03.2017.
prítomných: 11

za: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
proti:0

Uznesenie č. 46 bolo schválené.
E 6./
ZRUŠENIE UZNESENIA
Zrušenie Uznesenia zo dňa 19. apríla 2016 číslo 402/2016 – MsZ
B 10./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

zdržal sa:2

Volebný obvod č. 4
Žiadateľ
Pozemok
Kat. územie Cena
Spoločenstvo vlastníkov bytov a parc.č. E KN 191/5 - zastavané plochy a
nebytových priestorov RAK
nádvoria
Smreková 31
o výmere 517 m2
Kremnička 1 551,00 €/rok
sídlo Smreková 31/6233, Banská (z časti identická s parc. č. C 600/1)
Bystrica
vedené na LV 159
IČO: 42 198 101
na dobu neurčitú
Nájom nehnuteľností 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.
Zdôvodnenie nájmu - Mesto Banská Bystrica vyzvalo vlastníkov bytov bytového domu SVB a NP
Smreková č.31 na vysporiadanie užívacieho vzťahu, nakoľko predmetná časť parc. č. E KN 191/5
(z časti identická s parc. č. C KN 600/1) je dlhodobo užívaná majiteľmi priľahlého bytového
domu súp. č. 6233, ako záhradky. Zámerom žiadateľov je vysporiadať si vzťah k pozemku, ktorý
využívajú ako záhradu.
Zámer nájmu pozemkov bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a na internetovej
stránke Mesta Banská Bystrica od 04.04.2016 do 19.04.2016.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Zrušenie Uznesenia zo dňa 19. apríla 2016
číslo 402/2016 – MsZ
schváliť na MsZ dňa 21.03.2017.
prítomných: 11

za: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
proti:0

zdržal sa:2

Uznesenie č. 47 bolo schválené.
E 7./
ZRUŠENIE UZNESENIA
Zrušenie Uznesenia zo dňa 19. apríla 2016 číslo 403/2016 – MsZ
B 11./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ
Pozemok
Kat. územie Cena
Spoločenstvo vlastníkov bytov a parc.č. E KN 191/5 - zastavané plochy a
nebytových priestorov
nádvoria
Smreková 33
sídlo
o výmere 324 m2
Kremnička 972,00 €/rok
Smreková 33/6234, Banská
(z časti identická s parc. č. C 600/1)
Bystrica
vedené na LV 159
IČO: 42 198 160
na dobu neurčitú
Nájom nehnuteľností 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.
Zdôvodnenie nájmu - Mesto Banská Bystrica vyzvalo vlastníkov bytov bytového domu SVB a NP
Smreková č.33 na vysporiadanie užívacieho vzťahu, nakoľko predmetná časť parc. č. E KN 191/5
(z časti identická s parc. č. C KN 600/1) je dlhodobo užívaná majiteľmi priľahlého bytového
domu súp. č. 6234, ako záhradky. Zámerom žiadateľov je vysporiadať si vzťah k pozemku, ktorý
využívajú ako záhradu.
Zámer nájmu pozemkov bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a na internetovej
stránke Mesta Banská Bystrica od 04.04.2016 do 19.04.2016.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Zrušenie Uznesenia zo dňa 19. apríla 2016
číslo 403/2016 – MsZ
schváliť na MsZ dňa 21.03.2017.
prítomných: 11

za: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
proti:0

Uznesenie č. 48 bolo schválené.

zdržal sa:2

E 8./
ZRUŠENIE UZNESENIA
Zrušenie Uznesenia zo dňa 19. apríla 2016 číslo 404/2016 – MsZ
B 12./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ
Pozemok
Kat. územie Cena
Spoločenstvo vlastníkov bytov a parc.č. E KN 191/5 - zastavané plochy a
nebytových priestorov
nádvoria
Smreková 35
o výmere 268 m2
807,00 €/rok
Kremnička
sídlo Smreková 35/6298, Banská (z časti identická s parc. č. C 600/1)
Bystrica
vedené na LV 159
IČO: 42 198 151
na dobu neurčitú
Nájom nehnuteľností 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.
Zdôvodnenie nájmu - Mesto Banská Bystrica vyzvalo vlastníkov bytov bytového domu SVB a NP
Smreková č.35 na vysporiadanie užívacieho vzťahu, nakoľko predmetná časť parc. č. E KN 191/5
(z časti identická s parc. č. C KN 600/1) je dlhodobo užívaná majiteľmi priľahlého bytového domu
súp. č. 6298, ako záhradky. Zámerom žiadateľov je vysporiadať si vzťah k pozemku, ktorý
využívajú ako záhradu.
Zámer nájmu pozemkov bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a na internetovej
stránke Mesta Banská Bystrica od 04.04.2016 do 19.04.2016.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Zrušenie Uznesenia zo dňa 19. apríla 2016
číslo 404/2016 – MsZ
schváliť na MsZ dňa 21.03.2017.
prítomných: 11

za: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
proti:0

zdržal sa:2

Uznesenie č. 49 bolo schválené.
K bodu 3/
Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 1
Materiálom rezonuje hlavne školstvo, ktoré sa upravuje vo viacerých súvislostiach. Prvá je avizovaná
úprava neštátneho školstva, v súvislosti s ňou aj úprava niektorých našich zariadení. V decembri 2016 sa
na MsZ schvaľovalo VZN v deň, keď vyšla prognóza podielových daní MF SR. VZN už vychádzalo z
čísel v prognóze, ale návrh rozpočtu s tým ešte nepočítal. Ďalej materiál rieši súvislosti so STEFE, s.r.o. v predstihu sa upravujú príjmy z predpokladaných dobropisov a na stranu výdavkov sa zapája budúca
fakturácia úspor. V školstve sa riešia ešte gymnastické pomôcky, ktoré sú v rozpočte na rok 2017
schválené na jednej položke. Vzhľadom na to, že si ich budú obstarávať jednotlivé školy, tak sa peniaze
presúvajú na jednotlivé prvky podprogramu 10.3. Vyčleňujú sa tiež prostriedky na dofinancovanie majetku
pre ZUŠ. Ďalšou väčšou sumou v návrhu je vyčlenenie 40 tis € na prehodnotenie kapacity ističov v
jednotlivých objektoch mesta, aby sa eliminovali dopady zvýšenia nákladov od 01.01.2018, súvisiace s
„kauzou“ energií v úvode roka 2017.
Diskusia:
Vaňo – majú materské škôlky v pôsobnosti Mesta vlastné IČO?
Farkašová – ZŠ áno – sú RO , MŠ nie, nemajú právnu subjektivitu.
Adamec – model IČO nie je správny, z viacerých dôvodov je lepší tento model.
Topoľský – schvaľovalo sa v návrhu rozpočtu zvyšovanie normatívnych prostriedkov pre školské
zariadenia v pôsobnosti Mesta?
Farkašová – v rozpočte nie, rieši sa to teraz. VZN je už nastavené na nové sumy, ale rozpočet s nimi
nepočíta, musia sa dofinancovať.
Topoľský – je prekvapený, že počet neštátnych zariadení na území mesta je okolo 35.
Adamec – na úrade sa pripravuje metodika kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami pre neštátne
školstvo. Vo vybraných subjektoch prebehne controlling.

Pirošík – chce sa uistiť, že toto vedenie Mesta v najbližších rokoch „neopráši“ myšlienku prechodu MŠ na
právnu subjektivitu.
Adamec – vyjadril názor, že toto fungovanie je efektívnejšie po prijatí zmien, ktoré sa chystajú v budúcom
období. Cieľom tohto vedenia je, aby každé dieťa malo garantované miesto v MŠ.
Harmaniaková – poznamenala, že gymnastické pomôcky si bude každá škola obstarávať sama, keby sa
obstarávalo spoločne, cena by bola nižšia. Výdavky na ZUŠ 7 tis € sú KV?
Farkašová – áno, sú to KV na obstaranie majetku.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 1 schváliť na MsZ dňa 21.03.2017.
prítomných: 12

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 12
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 50 bolo schválené.
K bodu 4/
Návrh na schválenie účelu použitia rezervného fondu
Rezervný fond je na Meste Banská Bystrica tvorený z kladných výsledkov hospodárenia, kde sa
prostriedky odvádzajú každý rok. V minulosti sa z fondu čerpalo napr. na Urpín, na Rudlovský potok.
Teraz sa predkladá návrh na použitie v určitom objeme na riešenie havarijného stavu vzduchotechniky pre
kuchyňu v školskej jedálni pri ZŠ Moskovská 2. Materiál obsahuje prílohu – posudok.
Diskusia:
Šabo – aký je teraz objem finančných zdrojov na rezervnom fonde?
Farkašová – cca 1 320 000 €.
Bučko – rozpočet obsahuje viacero prostriedkov z podielových daní, prečo sa tento výdavok neuhrádza z
nich.
Farkašová - toto riešenie je jedna z alternatív riešenia havarijného stravu v kuchyni. Pôvodne mala byť
iná suma, suma 5 852 € s DPH bola známa až na konci tvorby tohto materiálu. Čo sa týka podielových
daní, hovoríme o predpokladanom príjme.
Adamec – rezervný fond je budovaný na tieto účely, na aký sa používa v tejto chvíli.
Harmaniaková – je aj účasť poisťovne?
Šabo – havarijná situácia nemusí byť súčasťou poistnej udalosti.
Gajdošík - situácia vznikla opotrebovaním.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Návrh na schválenie účelu použitia rezervného fondu schváliť na MsZ dňa
21.03.2017.
prítomných: 12

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 12
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 51 bolo schválené.
K bodu 5/
Rôzne
Topoľský – daň za KO - stretol sa s prípadom, že niektorí občania mesta, ktorí žijú v zahraničí, majú
problém každoročne dokladovať pobyt v zahraničí. Zamestnávateľ im takéto potvrdenie nechce dávať.
Farkašová – môže byť potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie od zamestnávateľa a pod.
Každopádne je možnosť uplatnenia si úľavy aj spätne za niekoľko rokov dozadu. Táto povinnosť vyplýva z
VZN o daniach, kdeby sa nedodržiavala, situácia by bola neúnosná.
Adamec – takýchto prípadov je veľa, s touto situáciou sa nedá urobiť nič. Ale má to aj druhú stránku veci
– podvodníci.
Pirošík – VZN dáva možnosť, že so súhlasom správcu dane, môže byť doklad pobytu v zahraničí aj
pracovná zmluva.

Harmaniaková – patrí k tým občanom mesta, ktorí pravidelne čítajú Radničné noviny. Často sa stalo, že
chýba korektúra textov (napr. dvojhláska rozdelená do 2 riadkov).
K bodu 6/
Záver
Ing. Kašper – poďakoval všetkým za účasť.

Banská Bystrica, 06.03.2017
Zapísala: Janka Demská

Ing. Igor Kašper
predseda komisie

