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

Zápisnica č. 03/2017
Dátum a miesto konania: 27. apríla 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 - 2
ospravedlnení - 1
Program rokovania:
1. Otvorenie – predseda komisie
2. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2016
3. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
4. Rôzne
5. 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. Na požiadanie oddelenia PSESM bod 3 Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica bude prerokovaný pred bodom 2 Výsledky
hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2016. Za uvedenú zmenu programu dal
hlasovať.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
schvaľuje program rokovania s uvedenou zmenou.
prítomných: 10

Hlasovanie za predložený návrh:
za:10
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 52 bolo schválené.
K bodu 3/
Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Matej Badínsky, Banská Bystrica
Pozemok:
parc. č. C KN 432 - zastavané plochy a nádvorie
Výmera:
20 m2
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Cesta k nemocnici
Účel:
majetkoprávne vysporiadanie užívaného pozemku pod stavbou garáže súp. č. 7578 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 02.02.2017 odpredaj odporučila pod bodom 2.g.
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 16.05.2017.
prítomných: 10

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 10
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 53 bolo schválené.

A 1.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 49,00 € za m².
Navrhovaná
980,00 € (49,00 € za m²)
cena:
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa schváliť na MsZ dňa 16.05.2017.
prítomných: 10

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 10
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 54 bolo schválené.
A 2.1/

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Mária Cavallo s.r.o., Ružová 1, 974 11 B. Bystrica, IČO 36787442
Pozemok:
novovytvorená parc. č. C KN 474/5 – zastavané plochy a nádvoria
Výmera:
90 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Partizánska cesta
Účel:
prístup k nebytovej budove súp. č. 519 a pozemkom vo vlastníctve žiadateľky
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemkov
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 02.02.2017 odpredaj odporučila pod bodom 2.h.
Diskusia:
Harmaniaková – jedná sa o kupovanú alebo stavanú nehnuteľnosť?
Muroň – jedná sa o nehnuteľnosť, u ktorej dochádza k výzve na vysporiadanie užívaných
pozemkov.
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 16.05.2017.
prítomných: 11

za: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
proti:0

Uznesenie č. 55 bolo schválené.

A 2.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku je podľa CMN 49,00 € za m².
Navrhovaná 4 410,00 € (49,00 € za m²)
cena:

zdržal sa:2

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 16.05.2017.
prítomných: 11

za: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
proti:0

zdržal sa:2

Uznesenie č. 56 bolo schválené.
A 3.1/

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI– pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
DUO.S s.r.o., Lazovná 64, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36048437
Pozemok:
parc. č. C KN 2176/26 – ostatné plochy
Výmera:
273 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Na Karlove
Účel:
rozšírenie pozemkov pre budúce skladovacie a manipulačné priestory pri budove obchody s. č. 6193
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 27.09.2016 odpredaj odporučila pod bodom 2.k.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI– pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schváliť na MsZ dňa 16.05.2017.
prítomných: 11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 57 bolo schválené.
A 3.2/
Cena:

PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 58,00 € za m².
Cena pozemku je podľa Znaleckého posudku č. 09/2016 mestom vybratého znalca Ing.
Jozefa Eliasa 38,25 € za m². Navrhovaná cena je aritmetický priemer získaných cien
58,00+38,25=96,25/2= 48,12 € za m².
Navrhovaná 13 137,00 € (48,12 € 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 16.05.2017.
prítomných: 11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 58 bolo schválené.
A 4.1/

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadatelia:
Karol Hlaváč, Banská Bystrica a Marek Hlaváč, Banská Bystrica
Pozemky:
novovytvorená parc. č. C KN 1891/4 – záhrady o výmere 27 m2
novovytvorená parc. č. C KN 1932/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 95 m2
Výmera:
122 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Komenského

Účel:

majetkoprávne vysporiadanie užívaných pozemkov pri rodinnom dome žiadateľov súp. č.
1330
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemkov
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 08.09.2016 odpredaj odporučila pod bodom 3.l.

Diskusia:
Harmaniaková – v tejto lokalite sa pozemky predávali za inú cenu.
Muroň – znalecký posudok u tohto pozemku je 31,55 €/ m2 a cenová mapa je 58 €/ m2, aritmetický
priemer je 44,78 €/ m2. Sú to pozemky, za ktoré doteraz nik neplatil.
Kašper – v prípade tohto pozemku musí byť nejaké znehodnotenie, čo tu nevidieť.
Šabo – predpokladá, že sa jedná o časti oplotených predzáhrad alebo súčasti pozemkov pri rodinných
domoch. Tiež sa jedná o výzvy, znalecké posudky sú preto tak stanovené, lebo nič iné sa tam nedá robiť.
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 16.05.2017.
prítomných: 11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 10
proti:1

zdržal sa:0

Uznesenie č. 59 bolo schválené.
A 4.2/
Cena:

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností 58,00 € za m².
Cena pozemku je podľa Znaleckého posudku č. 15/2017 mestom vybratého znalca Ing.
Júliusa Kračúna:
23,14 € za m² za pozemok parc. č. C KN 1891/4 o výmere 27 m2. Navrhovaná cena je
aritmetický priemer získaných cien 58,00+23,14=81,14/2= 40,57 € za m². Spolu 27 m 2 x
40,57€/m2= 1095,39 €.
31,55 € za m² za pozemok parc. č. C KN 1932/15 o výmere 95 m 2. Navrhovaná cena je
aritmetický priemer získaných cien 58,00+31,55=89,55/2= 44,78 € za m². Spolu 95 m 2 x
44,78€/m2= 4254,01 €.
Navrhovaná 5 350,00 € (40,57 € za m² a 44,78 € za m²)
cena:

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 16.05.2017.
prítomných: 11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 10
proti:1

zdržal sa:0

Uznesenie č. 60 bolo schválené.
A 5.1/

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadateľka: Janka Matulániová, Bratislava
Pozemok:
novovytvorená parc. č. C KN 997/2 – trvalé trávnaté porasty
Výmera:
152 m2
Kat. územie: Kostiviarska
Ulica:
Jelšová
Účel:
rozšírenie záhrady pri rodinnom dome žiadateľky súp. č. 4871
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 01.12.2016 odpredaj odporučila pod bodom 2.e.

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schváliť na MsZ dňa 16.05.2017.
prítomných: 11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 61 bolo schválené.
A 5.2/
Cena:

PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností 44,50 € za m².
Cena pozemku je podľa Znaleckého posudku č. 05/2017 mestom vybratého znalca Ing.
Mariána Puškáša 27,35 € za m². Navrhovaná cena je aritmetický priemer získaných cien
44,50+27,35=71,85/2= 35,90 € za m².
Navrhovaná 5 457,00 € (35,90 € 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 16.05.2017.
prítomných: 11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 62 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
Pavol Ďurčík, Banská Bystrica
Pozemok:
parc. č. C KN 2528/1 - zastavané plochy a nádvorie
Výmera:
89 m2
Kat. územie: Sásová
Ulica:
Javornícka
Účel:
majetkoprávne vysporiadanie užívaného pozemku pod stavbou – služby motoristom súp. č.
13319 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 02.02.2017 odpredaj odporučila pod bodom 2.f.
A 6.1/

A 6.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska 72,00 € za m².
Navrhovaná 6 408,00 € (72,00 € za m²)
cena:
Diskusia v bodoch A 6.1 a A 6.2:
Gajdošík – jedná sa o budovu kotolne, ktorá bola majiteľom odkúpená od STEFE, neskôr si
vybavil zmenu účelu užívania stavby. V strede sídliska vznikol autoservis na Javorníckej ulici,
kde je problém s parkovaním. Na základe podnetov-sťažností občanov, by bolo vhodné hľadať
spôsoby, ako časom prevádzku autoservisu dostať z danej ulice preč. Sťažnosti na Občiansku radu
chodia s pravidelnosťou, odpoveďou by bolo majetkové doriešenie. Žiada členov komisie o
nepodporenie odpredaja pozemku.
Turčan – riešilo sa to aj na stavebnej komisii, návrh prešiel. Podporuje návrh Gajdošíka.
Gajdošík – najväčší problém je v tom, že bol zmenený účel využitia stavby.
Kašper – čo sa vyrieši, keď sa mu pozemok nepredá.

Kuracina – Mesto bude prichádzať o dan z pozemku. Treba vyrúbiť nájom za komerčnú cenu.
Gajdošík – tu ide o situáciu, že obyvatelia sídliska sú vo významnom konflikte s majiteľom
servisu.
Kašper - nájom by bol vyrúbený vo výške 17%, chcel by majiteľ pozemok zobrať do nájmu?
Pirošík – ako si zlepší v danom prípade Mesto pozíciu, ak vlastní pozemok, na ktorom má
stavbu? Neodpredaním pozemku bude výsledok, že bude pozemok užívať zadarmo a problémy
budú pretrvávať. Treba si jasne vytýčiť kroky.
Muroň – na majetkové vysporiadanie bol majiteľ stavby vyzvaný Mestom.
Gajdošík – zamestnanci oddelenia PS-ESM pozerajú na „svoj“ záujem, vysporiadanie pozemku, o
iných problémoch nevedia. Ale Mesto musí pozerať aj na záujmy občanov.
Kuracina – navrhuje odpredaj zmeniť na nájom za najvyššiu komerčnú sumu.
Turčan - keď je predajná cena cca 7 tis €, tak nájom by bol cca 1 tis € + daň z nehnuteľnosti, čo
nie je málo. To by mohlo smerovať k tomu, že by sám odstúpil od daného účelu užívania stavby.
Kašper – komisia dáva návrh uvedený bod programu neriešiť odpredajom pozemku, ale nájmom v
zmysle Zásad hospodárenia ...
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča uvedený bod PREVOD NEHNUTEĽNOSTI–pozemku zastavaného stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa a PREVOD NEHNUTEĽNOSTI–pozemku zastavaného stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa riešiť ako nájom v zmysle Zásad hospodárenia … a aj ako nájom
schváliť na MsZ dňa 16.05.2017.
prítomných: 12

Hlasovanie za návrh komisie v bodoch A 6.1 a A 6.2:
za: 12
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 63 bolo schválené.
NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – obytné, vedľajšie miestnosti a nebytové priestory z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Vladimír Homola, Banská Bystrica
Nehnuteľnosti: obytné a vedľajšie miestnosti o rozlohe 81,25 m² a nebytové priestory o rozlohe 5,39 m²
nachádzajúce sa na prvom nadzemnom podlaží v Budove základnej školy súp. č. 5284 (ZŠ
Jána Bakossa), Bakossova 5, Banská Bystrica, sit. na pozemku parc. č. C KN 2151/5,
vedenej na LV č. 7669
Výmera:
81,25 m² a 5,39 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica :
Bakossova
Účel:
bývanie
Cena:
Cena je stanovená v zmysle Článku 17, odst. 1. platných Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica a Opatrenia MF SR z 28.01.2003,
ktorým sa mení výmer MF SR z 12.03.1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah
tovaru s regulovanými cenami v znp..
Doba nájmu: na dobu neurčitú
Navrhovaná
8,40 €/m 2 /rok za obytné miestnosti o výmere 59m² spolu vo výške 495,60 €/rok
cena:
3,96 €/m 2 /rok za vedľajšie miestnosti o výmere 22,25 m² spolu vo výške 88,11
€/rok
28,00 €/m²/rok za nebytový priestor o výmere 5,39m² spolu vo výške 150,92 €/rok
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – obytné, vedľajšie miestnosti a nebytové priestory z
dôvodu hodného osobitného zreteľa schváliť na MsZ dňa 16.05.2017.
B 1./

prítomných: 12

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0
Uznesenie č. 64 bolo schválené.

zdržal sa:1

B 2./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
MBB a.s., Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 039 225
Nehnuteľnosti: nebytové priestory
kancelárie č. 330 až 353 o výmere 534,70 m² na štvrtom nadzemnom podlaží budovy
Mestského úradu v Banskej Bystrici, Československej armády 26, súp. č. 1141
garáž č. 19 o výmere 20 m²
parkovacie plochy (parkovacie miesta č.13, 18, 19, 20, 21, 22 a 23) o výmere 70 m 2 v
zadnej časti dvora MsÚ
nehnuteľnosti sú situované na pozemku parc. č. C KN 1202/1 - zastavané plochy a
nádvoria
vedené na LV č. 4073
Výmera:
534,70 m² + 20 m2 + 70 m2
Kat. územie:
Banská Bystrica
Účel:
administratívna činnosť akciovej spoločnosti
Cena:
cena je stanovená v zmysle Článku 17, bod 1., platných Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
Doba nájmu: na dobu neurčitú od 01.08.2017
Navrhovaná
30,00 €/ m²/rok za kancelárske priestory spolu vo výške 16 041,00 €/rok
cena:
30,00 €/m²/rok za garáž spolu vo výške 600,00 €/rok
15,00 €/m²/rok za parkovacie miesto spolu vo výške 1 050,00 €/rok
spolu vo výške 17 691,00 €/rok
+ úhrady za poskytnuté služby spojené s prevádzkou nebytových priestorov
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 16.05.2017.
prítomných: 12

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 12
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 65 bolo schválené.
B 3./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
Občianske združenie – LAVUTA, Kráľovohoľská 6, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 37896016
Nehnuteľnosti: Nebytové priestory nachádzajúce sa v budove Materskej školy s. č. 6408, Magurská 14,
Banská Bystrica (MŠ Magurská), situovaná na pozemku parc. č. C KN 2495/134, vedená
na LV č. 1000
Výmera:
pavilón „ B“ - 497,36 m2
pavilón „ D“ - 545,94 m2
spolu
1043,30 m2
Kat. územie:
Sásová
Ulica :
Magurská
Účel:
prevádzkovanie Súkromnej základnej umeleckej školy, ktorej zriaďovateľom je
nájomca
Cena:
Cena je stanovená v zmysle Článku 18, odst. 3. platných Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica .
Doba nájmu: na dobu neurčitú
Navrhovaná 20,00 €/m2/rok za nebytové priestory o výmere 1043,30 m2, spolu vo výške 20 866,00
cena:
€/rok + úhrady za poskytované služby spojené s prevádzkou nebytových priestorov
Diskusia:
Pirošík – chce vedieť, ako si žiadateľ plnil úhrady v predchádzajúcom nájomnom vzťahu.
Kišová – platil, ale bol zaviazaný vykonať rekonštrukciu, ktorú nezrealizoval.
Pirošík – a s takýmto človekom, ktorý neplnil zmluvu Mesto znovu nájomný vzťah obnoví.

Gajdošová – práve preto sa predchádzajúce 2 zmluvy vypovedali, lebo bol zaviazaný
vybudovaním koncertnej sály, čo odôvodnil tým, že to malo byť realizované cez granty, ktoré
neboli vyshlásené.
Pirošík – nájom mal stanovený nižší, lebo mal investovať do mestského majetku? Akým
spôsobom sa to vymáha.
Gajdošová – nájom bol stanovený podľa vtedy platných Zásad hospodárenia.... Nič sa nevymáha.
Pirošík – žiada na zasadnutie MsR doložiť zmluvy a prísť osobne zdôvodniť, prečo si nájomca
neplnil zmluvné záväzky.
Topoľský – koľko detí združuje jeho o.z.?
Gajdolšová – okolo 400 rómskych detí, niektoré v danom objekte, niektoré na iných elokovaných
pracoviskách.
Kašper – nebol nájom jemu daný práve kvôli takejto podmienke, nebolo práve preto zvýhodnený
pred inými žiadateľmi?
Šabo – jednalo sa o priestor, ktorý bol Mestom nevyužitý. Pán Daško požiadal o nájom s tým, že
mala byť výzva z eurofondov na marginalizované skupiny. On hneď na začiatku deklaroval, že k
úpravám dôjde, ak výjde výzva.
Gajdošík – otázkou je, či v roku 2012 sa výška nájmu určila podľa vtedy platných Zásad
hospodárenia... bez ohľadu na výšku investície od objektu. Čo sa týka vymáhania, všetko závisí,
ako bola postavená nájomná zmluva.
Pirošík – vzniknutý rozdiel treba napočítať a žiadateľ ho má doplatiť. Ide tu o vyslanie signálu,
že nedodržiavať pravidlá sa oplatí?
Gajdošík – tu sú 2 veci – či tieto priestory nedať do nájmu p. Daškovi, ale rómske deti ostatnú na
ulici. Druhá vec je, ak niekto dostane nižší nájom a nesplní nejakú podmienku, je to škoda
spôsobená Mestu.
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 16.05.2017.
prítomných: 12

za: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
proti:0

zdržal sa:3

Uznesenie č. 66 bolo schválené.
C 1./

ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA
Volebný obvod č. 1

Žiadateľ:
Pozemky:
Výmera:
Kat. územie:
Ulica:
Účel:

PRIMUM s. r. o., Záhradnícka 34, Bratislava, IČO: 35 789 646
parc. č. C KN 4095/31 – ostatné plochy
parc. č. C KN 5401/36 – ostatné plochy
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 47418397-94/2016
3+217=220 m2
Banská Bystrica
Štefánikovo nábrežie
V rámci stavby „Terminal Shopping Center Banská Bystrica“ boli na predmetných
pozemkoch realizované prekládky inžinierskych sietí - verejná kanalizácia ako
stavebný objekt SO–03.03.03 Príprava územia, Prekládka verejnej kanalizácie, na ktorý
bolo vydané Stavebné povolenie č. OU-BB-OSZP3-2015/022157/KRU právoplatné dňa
27.10.2015.

Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného z vecného
bremena:
a) strpieť na zaťažených pozemkoch umiestnenie zariadení verejnej kanalizácie s ich pásmom ochrany
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne,
b) umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd na zaťažené pozemky automobilmi, technikou a pešo za
účelom zabezpečenia výkonu prác spojených s prevádzkou, údržbou, vykonávaním opráv, odstraňovaním
porúch a rekonštrukcií zariadení verejnej kanalizácie na pozemkoch umiestnených,
c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie nebudovať nad kanalizačným potrubím a v
jeho pásme ochrany, podľa vyznačenia v geometrickom pláne, po zemi a vo vzduchu stavby,
neumiestňovať trvalé zariadenia, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty (s

výnimkou trvalého trávneho porastu), neumiestňovať skládky, nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať
činnosti, ktoré obmedzujú prístup k zariadeniam verejnej kanalizácie, alebo ktoré by mohli ohroziť ich
technický stav, oplotenie a povrchové úpravy realizovať z ľahko rozoberateľných materiálov.
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
Oprávneného z vecného bremena:

PRIMUM s.r.o., Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava,
IČO: 35 789 646

Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena: 6 015,00 €
Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena bola určená podľa Znaleckého posudku č.
174/2016 zo dňa 06.12.2016, vyhotoveného Ing. Ivanom Čiernym, Tatranská 30, 974 11 Banská
Bystrica, vo výške 27,34 €/m 2 , čo pri výmere 220 m 2 ochranného pásma verejnej kanalizácie
zodpovedá celkovej sume po zaokrúhlení 6015,00 €.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA schváliť na MsZ dňa 16.05.2017.
prítomných: 12

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 12
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 67 bolo schválené.
D 1./

ZRUŠENIE UZNESENIA

Zrušenie Uznesenia zo dňa 19. apríla 2016 číslo 413/2016 – MsZ
D 4./ NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ
Pozemky
parc. č. C KN 3594/27 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 16 m2
parc. č. C KN 3594/34 – ostatné plochy
o výmere 1331 m2
Mestské
lesy
Banská
parc. č. C KN 3594/35 – ostatné plochy
Bystrica, s.r.o.
o výmere 60 m2
Dolný Harmanec č. 51
parc. č. C KN 3594/36 – zastavané plochy
Dolný Harmanec
a nádvoria
IČO: 31 642 365
o výmere 2 m2
parc. č. C KN 3594/37 – zastavané plochy
a nádvoria
o výmere 2 m2

Kat. územie

Cena

Radvaň

1,00 €

Mesto Banská Bystrica nadobúda predmetné nehnuteľnosti v zmysle čl. 9 Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica – ZD 22/2015 schválené Uznesením č. 317/2015 - MsZ zo
dňa 15.12.2015 účinných od 1.1.2016.
Pozemky sa nachádzajú v rámci oploteného areálu Zberne triedeného odpadu DECHETTRIES a pod
stavbou súp. č. 14574 – Zberňa triedeného odpadu, ktorý je vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica.
Zdôvodnenie:
Návrh na zrušenie uznesenia sa predkladá z dôvodu, že majetok bol nadobudnutý do vlastníctva Mestských
lesov Banská Bystrica s.r.o., Dolný Harmanec ako vklad Mesta Banská Bystrica do základného imania
Mestských lesov Banská Bystrica s.r.o., Dolný Harmanec, preto nie je možné nadobudnutie pozemkov
formou kúpy od Mestských lesov Banská Bystrica s.r.o., Dolný Harmanec.

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Zrušenie Uznesenia zo dňa 19. apríla 2016 číslo 413/2016 – MsZ schváliť na MsZ
dňa 16.05.2017.
prítomných: 12

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 12
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 68 bolo schválené.
K bodu 2/
Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2016
Predkladaný materiál sa týka zhodnotenia rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica za rok 2016.
Výsledkom rozpočtového hospodárenia je prebytok bežného rozpočtu v sume 6 515 034,41 Eur, schodok
kapitálového rozpočtu – 86 384,77 a záporný výsledok hospodárenia finančných operácií v sume –
1 335 287,43 Eur. Po vylúčení účelovo určených prostriedkov je prebytok rozpočtu Mesta podľa § 16 ods.
6 zákona o rozpočtových pravidlách v objeme 5 901 850,36 Eur. Pre účely tvorby fondov, je táto suma
znížená o záporný výsledok finančných operácií.
Výšku vykázaného prebytku bežného a kapitálového rozpočtu a následne aj celkovú výšku výsledku
rozpočtového hospodárenia ovplyvnili viaceré faktory, najmä:
✓ pozitívny vývoj v plnení podielových daní v roku 2016, ktorých výška bola aj v priebehu roka
upravovaná, no skutočné plnenie je k 31.12.2016 vyššie o viac ako 700 tis. Eur,
✓ úspora finančných prostriedkov z dôvodu väčšej transparentnosti a prísnosti pri obstarávaní tovarov,
služieb a stavebných prác,
✓ nerealizovanie plánovaných investícií z EŠIF v programe 10.1. Materské školy, čo je prioritne úmerné
dĺžke posudzovania projektov na riadiacich orgánoch (MŠ Tatranská, MŠ Bakossova, MŠ Na Lúčkach)
✓ nerealizovanie plánovaných výdavkov v podprograme 7.1. Výstavba a rekonštrukcia miestnych
komunikácií, ktoré boli k 31.12.2016 v štádiu rozpracovania a ich realizácia prebieha v roku 2017
(parkovisko Rudohorská, korčuliarska dráha, parkovisko Povstalecká)
✓ nerealizovanie niektorých výdavkov, ktoré boli zmenami rozpočtu navýšené, ale k 31.12.2016 nedošlo k
ich plneniu, napr. kúpa Domu kultúry v sume viac ako 3 mil. Eur,
✓ zmena metodiky pri vykazovaní údajov vo finančných výkazoch, v zmysle ktorej sa splátky
dodávateľských investičných úverov neposudzujú ako kapitálové výdavky, ale ako bankové úvery, čiže
výdavkové finančné operácie (most Priemyselný park )
Celý predložený materiál môže ešte prejsť určitými korekciami, nakoľko diskutujeme pár sporných vecí
s audítormi a to pozastavenú dotácia MC Hviezdička a prijatú zábezpeku na kúpu Práčovní a čistiarní v
minulom roku, ktorá prišla na účet v decembri 2016. Mala by sa ešte vyčleniť, ako účelové prostriedky.
Výsledok celkového rozpočtového hospodárenia teda môže byť upravený. Na úradnej tabuli musí materiál
visieť v piatok a tam už bude verzia taká, ako bode predkladaná na MsZ.
Diskusia:
Kuracina – v súvislosti s Práčovňami chce vedieť, ako bola postavená zmluva a dokedy je deadline
búracích prác. Pokiaľ vie, majú to byť 3 mesiace a nič nie je zbúrané, vyčistené.
Gajdošík – od uzavretia KZ, t.j. december 2016 má nový vlastník 1 mesiac na podanie návrhu na vydanie
búracieho povolenia a od vydania povolenia 3 mesiace na zbúranie.
Kuracina – žiada o zaslanie info– KZ o predaji pozemku bývalých Práčovní a čistiarní a búracie povolenie
členom komisie mailom.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
žiada na návrh p. Kuracinu o mailové zaslanie informácií členom komisie – KZ o predaji
pozemku bývalých Práčovní a čistiarní a o platnosti búracieho povolenia.
prítomných: 11

Hlasovanie za návrh p. Kuracinu:
za: 11
proti:0

zdržal sa:2

Uznesenie č. 69 bolo schválené.
Diskusia:
Harmaniaková – prečo oproti roku 2015 narástli pohľadávky z daní za psa, za zaujatie VP a
nedaňové pohľadávky.

Farkašová – info bude podané.
Gajdošík – tým, že Mestu ostáva vysoký prebytok, chce časť preinvestovať v roku 2017. Pán
primátor sa o takýto súhlas chce uchádzať už na májovom MsZ, aby sa to investične stihlo v
tomto roku. Chce uspokojiť dlhodobé priority občanov a poslancov mesta. O ďalšom postupe
bude p. primátor informovať 02.05.2017 na zasadnutí MsR.
Kašper – prebytok 4,5 mil € je už očistený o investície, ktoré sa presúvajú?
Detková – jedná sa o sumu 3,9 mil € - očistené o 10% rezervného fondu, bez investície
Rudohorská, ale Korčuliarska dráha je v tejto sume.
Harmaniaková – čo s prenesenými investíciami z roku 2016, keď bude potreba dofinancovať a
nebolo to v rozpočte na rok 2017?
Gajdošík – jedná sa o zanedbateľné čiastky, všetky prenášané sú už po vykonaní VO, ceny poznáme, ale
môžu sa robiť zmenou rozpočtu.
Majling - FMR máme navýšený o 3,9 mil. Aký je stav.
Farkašová - FMR sa schvaľuje a zapája priebežne, naposledy návratná finančná výpomoc MBB, a.s. 800
tis €, taktiež schválenie použitia pri rokovaní o rozpočte mesta na rok 2017.
Kašper – mení sa koeficient zadĺženosti, podiel ročných splátok voči bežným príjmom predchádzajúceho
roka, kde sa zaratávali aj mimoriadne splátky, čím sa navýšilo percento koeficientu.
Detková – po novom 7,85.
Gajdošík – daní je viac z roka na rok, ale v školstve narastá bežný výdavok enormným spôsobom.
Farkašová – v programe 10 Vzdelávanie – sú tu aj normatívne štátne prostriedky aj mestské. Výdavky
z vlastných mestských zdrojov sa medziročne zvyšujú tak, ako rastú podielové dane. V marci 2017 sa
zmenou rozpočtu navyšovali výdavky do školstva z dôvodu zmeny bodovej jednotky v súvislosti s vyšším
príjmom podielových daní v roku 2017.
Harmaniaková – Mesto čo dáva zo svojich príjmov na dieťa sa nemení z titulu vyšších podielových daní?
Farkašová – áno, mení. Jednotka sa upravuje podľa toho, koľko je prepočítaný počet žiakov za celé
Slovensko.
Harmaniaková – boli správne pridelené príjmy alebo výdavky na hlavnú a podnikateľskú činnosť v
ZAaRES-e. Na hlavnej činnosti je vysoká strata a na podnikateľskej je zisk.
Majling – podnikateľská môže byť len zisková – Krematórium a cintoríny, Krematórium je ziskový,
cintoríny sú stratové, celkovo podnikateľská činnosť je zisková. Aj s dotáciou Mesta to nevychádza, aby
bol ZAaRES celkovo ziskový. Stratu v hlavnej činnosti vidí v nastavení cenníkov, ktoré sa dlho nemenili.
Pirošík – ako sa čo bude prerozdeľovať z prebytkov Mesta. Bolo by korektné, keby táto téma neobišla
finančnú komisiu.
Gajdošík – súhlasí s jeho názorom, súhlasí, že by Komisia pre financie... by sa do zasadnutia MsZ k danej
téme mala stretnúť a tento dôležitý bod prejednať. Aj pána prednostu osobne mrzí, že materiál nebol
spracovaný do tohto zasadnutia.
Šabo – vyjadril pochvalu Ekonomickému odboru, že materiál pripravil do májového MsZ. Súhlasí s
názorom p. Pirošíka. Technická poznámka v Prílohe č. 3 chýba spoločnosť STEFE.
Farkašová – áno, bude dopracovaná Príloha č. 3.
Kašper – navrhol termín zasadnutia komisie k Rozdeleniu prebytkov na termín 04.05.2017 o 15,30 hodine
za účasti všetkých poslancov MsZ.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
na návrh predsedu komisie Ing. Kašpera schvaľuje termín zasadnutia komisie k Rozdeleniu
prebytkov na termín 04.05.2017 o 15,30 hodine za účasti všetkých poslancov MsZ .
Hlasovanie za návrh Ing. Kašpera:
prítomných: 11
za: 11
proti:0
zdržal sa:0
Uznesenie č. 70 bolo schválené.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2016
schváliť na MsZ dňa 16.05.2017.
prítomných: 11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0
Uznesenie č. 71 bolo schválené.

zdržal sa:0

K bodu 4/
Rôzne

K bodu 5/
Záver
Ing. Kašper – poďakoval všetkým za účasť.

Banská Bystrica, 27.04.2017
Zapísala: Janka Demská

Ing. Igor Kašper
predseda komisie

