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

Zápisnica č. 05/2017
Dátum a miesto konania: 5. júna 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 - 2
Program rokovania:
1. Otvorenie – predseda komisie
2. Správa o činnosti Podniku medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n. o. a zmena financovania
3. Návrh na zriadenie Výboru pre audit
4. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 3
5. Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na odstránenie havarijného
stavu majetku Mesta Banská Bystrica
6. Návrh na prijatie úveru na nadobudnutie nehnuteľnosti TERMINAL SHOPPING CENTER
7. Návrh na prijatie úveru na financovanie projektu: „Základná škola s materskou školou Radvanská 1,
Banská Bystrica“
8. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
9. Rôzne
10. 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 s uvedenou zmenou.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za:9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 74 bolo schválené.
K bodu 2/
Správa o činnosti Podniku medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n. o. a zmena financovania
Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n. o. (PMP) je projekt zameraný na riešenie dlhodobej
nezamestnanosti a viacnásobného znevýhodnenia v lokálnych podmienkach. Výška skutočných čerpaných
zdrojov je 34 589 € za rok 2015 - zdroje príjmov na činnosť PMP ŠpV sú v štruktúre: Mesto 17%, dary od
podnikateľských subjektov 10,1 %, ÚPSVaR 66,8 %, vlastné zdroje 5,8 %. Jeden zamestnanec vyšiel 384
€/mesiac. V roku 2016 sa PMP vyvíjal, 52 klientov získalo zamestnanie, ktorí vykonávali práce na
objednávku Mesta:
- čistenie verejných priestranstiev – Štefánikovo nábrežie 51 038 m² ( január – marec 2016)
- údržba cestných a mostných zariadení – ul. 29.Augusta, cesta ku Smrečine, Golianova, Strieborné nám.,
Lazovná, Laskomerská, Okružná, Oremburská-nájazd nad Mládežníckou, Starohorská pod otočkou MHD
– 1154,5 m (apríl – november 2016)
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- zimná údržba verejných priestranstiev – schodištia na verejných priestranstvách na Magurskej ul. –
1215,2 m² ( december 2016)
- Ekologická revitalizácia drevín a cestnej zelene na ceste I/66 na území MBB – 7300 m² ( august –
december 2016).
Výška skutočných príjmov v roku 2016 je 43 944 € za rok 2016, kde zdroje príjmov na činnosť PMP ŠpV
sú v štruktúre: Mesto 8,8 %, vlastné príjmy 23,9 %, ÚPSVaR 58,3 % a MV SR 8,8 %. Jeden zamestnanec
vyšiel 156,5 €/mesiac. V tejto sume nie je zahrnutá podpora Mesta – 2 zamestnanci, pod dopočítaní jeden
zamestnanec vyšiel na 227,3 €/mesiac. Cieľom projektu je obnoviť pracovné návyky, získať pracovné
zručnosti a odbúrať bariéry ich zamestnateľnosti. Návrh predkladá aj zmenu financovania – formou
priamej dotácie vykryť mzdy 2 zamestnancov Mesta v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. vznp o
rozpočtových pravidlách verejnej správy – podpora Mesta. Čo sa týka rozpočtu od 7/2017 by to činilo 11
470,72 € a čiastka na rok 2018 činí 29 120,- €.
Diskusia:
Harmaniaková – 2 zamestnanci budú odhlásení zo stavu Mesta?
Filipová - ukončia pracovný pomer s Mestom, stanú sa zamestnancami PMP.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Správu o činnosti Podniku medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n. o. a zmena
financovania schváliť na MsZ dňa 20.06.2017.
prítomných: 10

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 10
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 75 bolo schválené.
K bodu 3/
Návrh na zriadenie Výboru pre audit
Na základe legislatívnych predpisov týkajúcich sa zvýšenia objektívneho posúdenia vykonaného auditu, je
potrebné v zmysle zákona 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite v z. n. p. zriadiť Výbor pre audit. Rozsah
pôsobnosti Výboru pre audit je upravený v § 34 ods. 4 zákona 423/2015 Z.z. v z.n.p.
Úlohy:
- sledovanie procesu zostavovania individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky,
- dodržiavanie osobitných predpisov a predkladanie odporúčania a návrhov na zabezpečenie integrity tohto
procesu,
- sledovanie nezávislosti audítorskej spoločnosti, informovanie riadiacieho orgánu účtovnej jednotky o
výsledku štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky, zohľadňovanie zistení a záverov úradu.
Personálne obsadenie členov:
- Ing. Daniel Eliáš, CA: audítor, daňový poradca, DiplFR – audítor,
- doc. Ing. Zuzana Šuranová, PhD. - pedagóg na Ekonomickej fakulte UMB Banská Bystrica,
- Ing. Marta Skřivánková - hlavný radca na OÚ – Odbor školstva v Banskej Bystrici, oblasť
rozpočtovania, výkazníctva, ekonomických analýz.
Diskusia:
Kašper – akým výberom boli oslovení navrhovaní členovia.
Farkašová – oslovení boli viacerí. Zámerom bolo osloviť ľudí z rôznych pracovných oblastí, ktorých ale
spája verejná správa resp. účtovníctvo. Niektorí oslovení vzhľadom na pracovná zaťaženosť odmietli.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Návrh na zriadenie Výboru pre audit schváliť na MsZ dňa 20.06.2017.

prítomných: 10

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 10
proti:0
Uznesenie č. 76 bolo schválené.
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zdržal sa:0

K bodu 4/
Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 3
Prehľad najvýznamnejších úprav v zmene rozpočtu č. 3:
- zmena programovej štruktúry v rámci názvu podprogramu 1.7 z „Implementácia IROP“ na názov
„Implementácia IROP a IPC“,
- presun prostriedkov z priamych dotácií v sume 145 tis. Eur na príspevok pre príspevkovú organizáciu
ZAaRES s účelom výmeny podlahy v telocvični na Magurskej ulici,
- navýšenie príjmov na základe skutočne prijatých dobropisov od spoločnosti STEFE o 55,6 tis. Eur, ktoré
sú použité na úhradu úspor a tepla v ZŠ za rok 2016,
- presun výdavkov potrebných na prevádzku informačno – poradenského centra o 114,9 tis. Eur, do nového
podprogramu 1.7 Implementácia IROP a IPC,
- presun prostriedkov do ZŠ Golianova potrebných na výmenu umelého trávnika na športovom ihrisku v
areáli školy v sume 34,1 tis. Eur,
- presun prostriedkov do ZŠ SSV potrebných na krytie vodovodných a elektrických prípojok v sume 26 tis.
Eur,
- v súvislosti so zmenou financovania neziskovej organizácie PMP-ŠPV, n.o. dochádza k presunu
mzdových prostriedkov v sume 11,5 tis. Eur za prepožičaných zamestnancov, ktoré budú neziskovej
organizácii vyplatené formou príspevku,
- presun časti prostriedkov potrebných a realizáciu participatívneho rozpočtu, ktoré budú vyplatené
príspevkovej organizácii ZAaRES ako príspevok na jednotlivé výkony.
Diskusia:
Šabo – suma 55.6 tis € je vyúčtovanie preplatkov od STEFE za zálohové platby roku 2016?
Farkašová – áno.
Harmaniaková - to je čisté saldo po stiahnutí poplatku za úsporu?
Adamec – Mesto zaplatilo 200 tis €, prišlo vyúčtovanie, reálna spotreba bola za 145 tis€, 55 tis€
dobropisovali.
Pirošík – čo je interaktívny solárny strom.
Adamec – V rámci PHSR je zaviazané Mesto aj budovaním info kioskov. Mesto sa zapojilo do výzvy
BBSK – dostalo 6,5 tis€, zvyšok je dofinancovanie. Ide o lavičku so solárnym panelom, na nabíjanie
telefónov, pripojenie k wif, získanie informácií prepojených v rámci VISIT-u (podobný ako je pred ESC).
Pirošík – je v tomto návrhu zakomponovaný cintorín na Majeri?
Adamec –po obdržaní územného rozhodnutia a výkazu výmer sa bude Mesto zaoberať vyčlenením sumy.
Harmaniaková - v rámci podprogramu 11.4 na údržbu telocvični na Magurskej ulici. Bude to robiť
ZAaRES?
Adamec – je to pôvodný príspevok na dotáciu FK Dukla mládež, prostriedky sa presúvajú pre ZAaRES,
ako príspevok na opravu telocvične – výmena okien, vybudovanie palubovky, sociálne zariadenie.
Harmaniaková – podprogram 15.2.2 Prepravná služba. V súvislosti s rozvozom stravy pre prijímateľov
sociálnych služieb má pripomienku – chýba rozvoz stravy v deň pracovného voľna a pokoja.
Adamec – stravovanie dôchodcov je komplikovaná téma. Dnes sa robí rozvoz pre cca 40 dôchodcov, obed
varí jedáleň na MsÚ za 2,60 €, spolufinancovanie je 1,- € a rozvoz stojí 3,- € zabezpečený externou firmou.
Topoľský – v podprograme 15.2 presun zo zariadenia podporovaného bývania na výmenu okien v KC
Sásová.
Adamec – OSV malo nájsť finančné prostriedky na výmenu okien, našlo sumu 2 889 €, zvyšok doplatí
úrad z položky oddelenia prevádzkovo-technického.
Farkašová –v predloženom materiáli a v materiáli do MsR je zmena, suma 12 tis. € je na ZŠ Bakossovu
a nie na ZŠ
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 3 schváliť na MsZ dňa 20.06.2017.

prítomných: 10

za: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
proti:0

Uznesenie č. 77 bolo schválené.
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zdržal sa:2

K bodu 5/
Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu
majetku Mesta Banská Bystrica
Adamec – aj tento materiál bude do MsR predložený so zmenami, pretože z havarijného fondu môže
Mesto čerpať do 31.8. v roku. Havarijný stav:
na ZŠ Golianova – výmena trávy na umelom trávniku 34 tis €
na ZŠ Bakossova 24 tis € - podlahy, …
padanie kameňov v lokalitách Krivánska ulica, Úľanka, Mlynská ulica.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na odstránenie
havarijného stavu majetku Mesta Banská Bystrica schváliť na MsZ dňa 20.06.2017.
prítomných: 10

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 10
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 78 bolo schválené.
K bodu 6/
Návrh na prijatie úveru na nadobudnutie nehnuteľnosti TERMINAL SHOPPING CENTER
Na prijatie úveru Mesto urobilo prieskum trhu, oslovilo najväčšie banky (nacenenie doby trvania úveru na
10 rokov s prolongáciou na ďalších 20 rokov) ČSOB, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., VÚB, a.s., Tatra
banka, a.s., z ktorých prvú pozíciu zaujala ČSOB, a.s. v každej jednej ponuke – marža 12 mesiacov,
euribor, fix 5 rokov, fix 10 rokov. Uzávierka vyhodnotenia ponúk bola dnes do 10,00 hodiny, vo
vyhodnotenom materiáli je lehota viazanosti ponuky 9 mesiacov, počet splátok, výška splátok, výška
balónovej splátky.
Diskusia:
Kašper – prečo balónová splátka a k tomu 20 rokov?
Adamec – dnes Vám banka úver na 30 rokov nepredloží.
Kašper – prečo 10 + 20 rokov. Nebolo by lepšie zobrať úver na 15 rokov a do 15. rokov zaplatiť všetko,
keď je tá možnosť.
Adamec - nevie sa aký bude vývin po 15 rokoch, v akej kondícií bude Mesto.
Kašper - ak si dobre pamätá pri prvých výpočtoch, príjem z príjazdov autobusov má pokryť samotnú
mesačnú splátku úveru 15 – 20 tis€/mesiac maximálne na 20 rokov.
Farkašová – 20 a 30 rokov.
Adamec – priorita Mesta je úver čerpať na 30 rokov.
Farkašová – takto nastavený úver dáva Mestu priestor po 10. rokoch rozmýšľať, čo ďalej – marža,
fixovanie, rôzne nepredvídateľné faktory.
Kašper – marža 0,35% p.a. - tam už veľký rozdiel v splátkach nevidí. Aké boli ponuky iných bank.
Adamec – SLSP 0,38% p.a., VÚB 0,59% p.a., Tatra banka 2% p.a.
Turčan – na 10 rokov je to OK, pretože sa bude vedieť nastaviť aj financovanie prenájmu autobusovej
stanice. Balónová splátka po 10. rokoch – bude DPH v čase vrátená Mestu.
Adamec – úver sa bude schvaľovať v maximálne možnej výške 3 mil 840 tis €. Prioritou je uplatniť
pomernú časť kúpnej ceny vo výške 3,2+DPH. Terminál chce Mesto zaradiť do podnikateľskej činnosti
mesta. Výšku DPH Mesto vyčlení z vlastných zdrojov. V priestoroch chce Mesto zriadiť Informačné
centrum.
Šabo – ako sa dopracovalo k mesačnej splátke? Nie je zástanca veľkých balónových splátok.
Farkašová – ako už bolo uvedené, možnosť po 10 rokoch vykonať prieskum trhu
Kašper- nikdy sa úver nefixoval na 5-10 rokov, prečo teraz.
Farkašová – lebo Mesto berie veľký úver na dlhé obdobie.
Adamec – cieľ nie je po 10 rokoch vyplatiť úver balónovou splátkou. Cieľ je po 10 rokoch otvoriť si
možnosti vyjednávania o nových sadzbách, pravidlách na ďalšie obdobie.
Škantár – pokiaľ by boli vysoké úrokové sadzby a máme zdroje je lepšie úver vyplatiť, ak nie, lepšie je
prolongovať. Kedy začína bežať fixácia.
Didová – úroková sadzba je fixovaná odo dňa podpisu, čerpanie je do 12 mesiacov.
Kašper – žiada o predloženie vyhodnotených ponúk členom komisie formou mailu. Navrhol, aby hlavný
kontrolór pripravil stanovisko k všetkým trom variantom. Otázka ohľadom splátky – 13 tis € a 37 tis € je
rozdiel v prvom roku, ďalší rok to už bude inak, iná splátka?
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Detková - nie, hovoríme o ročnom dopade. Vyčíslili sa najvyššie úroky, budú mať klesajúcu tendenciu.
Kašper – ak by sa marža trojnásobne zvýšila, tak ušetríme desiatky tis € pri fixácií pri odsúhlasení 1.
alternatívy.
Didová – marža sa Mestu nezvýšila za posledných pár rokov. Je to o tendrovaní a o celkovej ekonomickej
situácií bánk. Zvýši sa euribor, to bude navyšovať úrokovú sadzbu, nie to čo je výnosom pre banku, tých
35 bodov. Mesto by sa muselo dostať do zlej ekonomickej kondície, aby banka pristúpila k vizitovému
riešeniu.
Kašper – nehovorí sa o marže, ale o euribore. Riziko je ešte nižšie. Pri prvej alternatíve už po 3 rokoch,
keby sa zvýšil euribor, stále Mesto zaplatí na úrokoch štvornásobne menej, ako pri poslednej alternatíve.
Adamec – marža 0,35% p.a . nie je fixovaná navždy?
Didová – nie navždy, môže ísť ešte nižšie.
Adamec – kedy sa marža 0,35% p.a . môže prvýkrát zmeniť?
Didová – keď sa Mesto dostane do zlej ekonomickej situácie, banka ho vyhodnotí ako nie dobrého
partnera, dohodne sa s Mestom na zvýšení marže, Mesto to odsúhlasí na MsZ a podpíše sa dodatok o
zvýšení marže. Jednostranne sa marža nemôže bankou zvýšiť, musí dokázať Mestu nedodržanie závažných
zmluvných podmienok. Podmienky sa písomne odsúhlasia, dodatkom uzavrú.
Detková – pri marži 0,35% p.a . sa nepohne ani euribor, banka vtedy berie do úvahy nulové úročenie.
Turčan – pri viazanosti na10 rokov je vylúčená zmena financujúcej banky?
Detková – nie, je tam uvedené predčasné splatenie, je tam podmienka žiadneho poplatku za mimoriadnu
splátku.
Gajdošík – v zásade všetky úverové vzťahy, do ktorých Mesto ide majú nulový poplatok, čo umožňuje
meniť financovanie.
Harmaniaková – čo bude zdrojom splácania tohto úveru, lebo sa hovorilo, že to bude v rámci
podnikateľskej činnosti – autobusová stanica.
Adamec – zdrojom bude výška finančných prostriedkov z nájmu Terminal Shopping Center.
Detková – stále to budú rozpočtové zdroje. Zo zisku po zdanení možno previesť prostriedky do
fondu minulých rokov a schváliť krytie splátok istín. Od roku 2019 bude podnikateľská činnosť
rozpočtová.
Topoľský – na začiatku sa vravelo, že to bude podnikateľská činnosť, bude to aj priestorovo?
Gajdošík – v prípade, že Mesto získa TERMINAL SHOPPING CENTER do majetku Mesta –
autobusovú stanicu, sú 2 modely: Mesto bude svojimi zamestnancami prevádzkovať prevádzku
autobusovej stanice a bude od dopravných spoločností vyberať za vstupy, od iných spoločností za
komerčné priestory. 2 model je, že priestor prenájme inej spoločnosti mimo IC.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
neodporúča Návrh na prijatie úveru na nadobudnutie nehnuteľnosti TERMINAL SHOPPING
CENTER schváliť na MsZ dňa 20.06.2017.
prítomných: 10

za: 5

Hlasovanie za predložený návrh:
proti:3

zdržal sa:2

Uznesenie č. 79 nebolo schválené.
K bodu 7/
Návrh na prijatie úveru na financovanie projektu: „Základná škola s materskou školou Radvanská
1, Banská Bystrica“
„Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica“ je projekt, ktorý bude financovaný z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.
Podmienky úveru boli navrhované na 36 mesiacov, oslovené boli tie isté banky, ako v predchádzajúcom
prípade. Ponuky dostali z ČSOB, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., VÚB, a.s., Tatra banka, a.s. Ponuka
ČSOB, a.s. je víťazná s maržou rovnakou, čiže 0,35% p.a. Predkladáme návrh na prijatie úveru v celkovej
sume 592 723 €.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Návrh na prijatie úveru na financovanie projektu: „Základná škola s materskou
školou Radvanská1, Banská Bystrica“ schváliť na MsZ dňa 20.06.2017.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0
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zdržal sa:1

Uznesenie č. 80 bolo schválené.

K bodu 8/
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Vystúpenie Ing. Ľudovíta Nábělka
Prišiel členom komisie predstaviť svoju požiadavku. Pracuje ako tenisový tréner detí a mládeže. Jeho
zverenci doteraz využívajú tenisovú halu v budove zimného štadióna v hokejovej hale B. Ide o funkčnú
tenisovú halu vybudovanú mestom, prevádzkovanú spoločnosťou MBB, a.s. V súčasnosti chce halu získať
HC´05 do dlhodobého prenájmu – prebudovanie na telocvičňu na suchú prípravu hokejistov. Kapacita
kurtov pre tenisovú mládež by sa tým znížila zo 4 kurtov na 3 kurty, ktoré nie sú dostupné v tom čase, kedy
môže mládež trénovať. Žiada členov komisie, aby prispeli k zabráneniu uzavretiu tejto zmluvy, k
zachovaniu tenisového klubu.
Diskusia:
Kašper – navrhol Ing. Nábělkovi, aby svoju požiadavku rozposlal členom predstavenstva MBB, a.s. a
poslancom MsZ.
Šabo – problematiku pozná, nájom pre tenisový klub sa riešil navýšením hodinovej sadzby, čo Ing.
Nábělek i rodičia detí rešpektovali. Ide o majetok MBB, a.s.

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa formou zámennej zmluvy
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
IČO 00313271
Pozemok:
parc. č. C KN 1259/2 – zastavané plochy a nádvoria
Výmera:
5 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Robotnícka
Účel:
z výlučného vlastníctva Jiřího Koukala, rod. Koukal, nar. 24.04.1945, trvale bytom L.
Svobodu 38, 976 32 Badín do výlučného vlastníctva Mesta Banská Bystrica
konkrétne ide o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov formou zámeny, ktorá
vyplynula z realizovanej akcie ,,Modernizácia a rekonštrukcia Robotníckeho domu
Banská Bystrica“, v súlade s pojektom ROP č. ITMS 22130120077, kde následkom
porealizačného zamerania je potreba zosúladenia pozemkov so súčasnými hranicami
oplotenia Robotníckeho domu
za
Pozemok:
parc. č. C KN 1261/3 - zastavané plochy a nádvoria
Výmera:
1 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Robotnícka
Účel:
z výlučného vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01
Banská Bystrica, IČO 300313271 do výlučného vlastníctva Jiřího Koukala
konkrétne ide o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov formou zámeny, ktorá
vyplynula z realizovanej akcie ,,Modernizácia a rekonštrukcia Robotníckeho domu
Banská Bystrica“, v súlade s pojektom ROP č. ITMS 22130120077, kde následkom
porealizačného zamerania je potreba zosúladenia pozemkov so súčasnými
hranicami oplotenia Robotníckeho domu
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného rozvoja a architekta mesta Banská Bystrica z územného hľadiska zámenu pozemkov
odporučil.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 06.04.2017 zámenu pozemkov odporučila pod bodom
2.j.
A 1.1/
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Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa formou zámennej zmluvy schváliť na MsZ dňa 20.06.2017.
prítomných: 8

za: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 81 bolo schválené.

PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou
A 1.2/
zámennej zmluvy
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností – CMN.sk 49,00 € za m².
Navrhovaná 196,00 € (49,00 €/m2), zámena pozemkov sa uskutoční s finančnným vyrovnaním z
cena:
dôvodu nerovnosti výmery zamieňaných pozemkov v prospech Jiřího Koukala
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
formou zámennej zmluvy schváliť na MsZ dňa 20.06.2017.
prítomných: 8

za: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 82 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:
majetkovoprávne vysporiadanie užívaného pozemku pod časťou stavby – 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.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a
podnikateľskú činnosť zo dňa 27.04.2017 neodporučila spôsob prevodu
pozemku formou odpredaja schváliť na rokovaní MsZ, odporučila nájom
predmetného pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa na dobu neurčitú,
pričom cena nájmu bude stanovená v zmysle platných Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica.
Mestská rada v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 02.05.2017
neodporučila tento materiál predložiť na rokovanie 17. zasadnutia MsZ v Banskej
Bystrici.
Návrh na opätovné prerokovanie v Komisii pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta
a podnikateľskú činnosť v Banskej Bystrici (ďalej len Komisia), MsR a MsZ sa predkladá
v súlade so Zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí a platnými Zásadami o hospodárení s majetkom
mesta (z dôvodu neodporučenia spôsobu prevodu pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
žiadateľa) po doplnení ďalších skutočností s uvedeným prípadom súvisiacich.
A 2.1/
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Diskusia:
Bučko – členovia Občianskej rady v Sásovej sú proti odpredaju pozemku, lebo autoservis, ktorý tam je
zaberá parkovacie miesta na dosť vyťaženom sídlisku. Takáto prevádzka nepatrí na sídlisko. Odpredajom
pozemku Mesto stratí akýkoľkvek nástroj na riešenie tejto situácie.
Koscová – žiadateľ žiada o odpredaj, preto je vecou komisií materiál odporučiť alebo nedoporučiť a vecou
MsZ predložený bod schváliť alebo neschváliť.
Pirošík – odpredajom je zaskočený, ak poslanci nesúhlasia s odpredajom, tak je ich vecou materiál
neposunúť ďalej alebo zmeniť odpredaj na nájom.
Koscová – Zásady hospodárenia … sú platné. Ak sú rozdielne stanoviská jednotlivých komisií, musí o
odpredaji jednoznačne rozhodnúť MsZ. So žiadateľom je Mesto v nájomnom vzťahu. A zohľadniť
stanovisko Občianskej rady Zásady hospodárenia … neukladajú rešpektovať. Stanovisko sa mohlo aspoň
konštatovať, ale Občianska rada ho MsÚ nedoručila.
Adamec – sú 2 rovnocenné komisie, Komisia pre územný rozvoj spôsob prevodu odpredajom
neodporučila, ale navrhla riešiť spôsob prevodu nájmom. Druhá finančná komisia spôsob prevodu
neodporučila. O odpredajoch s konečnou platnosťou rozhoduje MsZ. Ktokoľvek môže navrhovať a
rozprávať čo chce. Jediný rozhodovací orgán je MsZ.
Pirošík – VMČ Sásová rozhodol „nie predaj“, to že nebola p. Bielikom doručená zápisnica z rokovania len
konštatuje. Ako to v praxi funguje, keď máme teraz novú informáciu, že je nájomná zmluva, keď ide o vec
verejného záujmu, či Mesto komunikuje s MBB,a.s., či je nejaký „styčný dôstojník“.
Adamec – nie je. Takáto funkcia bude vo forme úpravy Stanov spoločnosti a Zakladateľskej listiny, kde
budú pevne stanovené pravidlá, o podstatných veciach bude rozhodovať valné zhromaždenie Mesta. Kedy
došlo k odpredaju pozemkov zo strany MBB, a.s.?
Koscová – p. Ďurčík nadobudol časť pozemkov 25.11.2016.
Adamec – predpokladá, že zo strany MBB, a.s. išlo o vysporiadanie pozemkov pod zastavanou stavbou,
komunikované s Mestom to nebolo. Ak o tom členovia Občianskej rady vedeli, tak o skutočnosti mali
upozorniť zástupcov MBB, a.s. alebo Mesta.
Pirošík – ide o funkčné súžitie Mesta a mestskej dcéry, mal by byť na Meste niekto, kto sedí tu aj tam.
Šabo – súhlasí s názorom p. prednostu. Za bývalého BPM sa nepredal ani m 2, lebo súhlas na odpredaj
akéhokoľvek majetku musel byť podpísaný Valným zhromaždením v podobe aktuálneho primátora.
Turčan – ak sme zistili, že je nájomný vzťah, celá obhajoba prečo nie odpredaj, prečo nie nájom je na tom,
že ten nájom je vysoký. Ak bol nájom uzavretý, vieme za akú cenu.
Koscová – NZ bola uzavretá v roku 2014, keď žiadateľ kúpil kotolňu. Cena bola podľa vtedy platných
Zásad hospodárenia … 15% z cenovej mapy.
Turčan – ide tu o to, aby nájom bol čo najvyšší, o pokus presvedčiť majiteľa budovy na iný typ prevádzky.
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 20.06.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 0
proti:6

zdržal sa:2

Uznesenie č. 83 nebolo schválené.
A 2.2/
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:
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 20.06.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 0
proti:6
Uznesenie č. 84 nebolo schválené.
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zdržal sa:2

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI– pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
LUDO, spol. s r.o., sídlo: Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 021 237
Pozemok:
parc. č. C KN 2537/42 – zastavané plochy a nádvoria
Výmera:
477 m²
Kat. územie: Sásová
Ulica:
Karpatská
Účel:
majetkové usporiadanie pozemku zastavaného stavbou predajne súp. č. 6787
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 09.03.2017 odpredaj odporučila pod bodom 2.j.
A 3.1/

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI– pozemku zastavaného stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa schváliť na MsZ dňa 20.06.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 6
proti:1

zdržal sa:1

Uznesenie č. 85 bolo schválené.
A 3.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Cena:
Cena pozemku zistená v Cenovej mape nehnuteľností (CMN) je 71,30 € za m²
Navrhovaná Zaokrúhlene: 34 010,00 €
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 20.06.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 6
proti:1

zdržal sa: 1

Uznesenie č. 86 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Volebný obvod č. 4
Žiadatelia:
Jaroslav Polák a manž. Magdaléna Poláková, obaja trvale bytom Banská Bystrica
Pozemok:
parc. č. C KN 1202 - zastavané plochy a nádvorie
Výmera:
23 m2
Kat. územie: Radvaň
Ulica:
Internátna
Účel:
majetkoprávne vysporiadanie užívaného pozemku pod stavbou garáže súp. č. 8304 vo
výlučnom vlastníctve žiadateľov v režime BSM
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
pod stavbou odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 04.05.2017 odpredaj odporučila pod bodom 2.c.
A 4.1/
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Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa schváliť na MsZ dňa 20.06.2017.
Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

prítomných: 8

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 87 bolo schválené.
A 4.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností 34,00 € za m².
Navrhovaná
782,00 € (34,00 € za m²)
cena:
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa schváliť na MsZ dňa 20.06.2017.
Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

prítomných: 8

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 88 bolo schválené.
B 1./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadatelia:
Milan Jesenský a Mária Jesenská obidvaja bytom Banská Bystrica
Pozemok:
časť parc. č. C KN 581/2 m² - orná pôda
Výmera:
21 m²
Kat. územie:
Podlavice
Ulica:
Mlynská
Účel:
záhrada pri rodinnom dome súp. č. 6476
Stanovisko
Stanovisko komisií MsÚ:
komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odporúča odpredaj.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 09.03.2017 odpredaj odporučila pod
bodom 2h.
Cena:
Nájomné sa stanovuje podľa Článku 20 ods. 2. por. č. 5 Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m², čo pri výmere
21 m² predstavuje nájomné vo výške 63,00 €/rok.
Cena:

63,00 €/rok

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 20.06.2017.
prítomných: 8

za: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
proti:0
Uznesenie č. 89 bolo schválené.

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ:
Anna Lehoťanová, bytom Banská Bystrica
Pozemok:
parc. č. C KN 1581/19 – ostatné plochy
B 2./
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zdržal sa: 0

Výmera:
94 m²
Kat. územie:
Podlavice
Ulica:
Mlynská
Účel:
prístup k dvorovej časti rodinného domu súp. č. 6321
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odporúča
odpredaj/prenájom.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 08.09.2016 odpredaj/prenájom odporučila
pod bodom 3 p.
Cena:
Nájomné sa stanovuje podľa Článku 20 ods. 2. por. č. 3 Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m², čo pri výmere 94
m² predstavuje nájomné vo výške 282,00 €/rok.
Doba nájmu: Na dobu neurčitú
Navrhovaná 282,00 €/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 20.06.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 90 bolo schválené.
B 3./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
Ľubica Purgatová, bytom Strelníky
Pozemok:
časť parc. č. E KN 272/2 – zastavané plochy a nádvoria
Výmera:
3 m²
Kat. územie:
Sásová
Ulica:
Mateja Bela
Účel:
zriadenie terasy
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska prenájom odporúča.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 06.04.2017 nájom odporučila pod bodom
2 m.
Cena:
Nájomné sa stanovuje podľa Článku 20 ods. 2. por. č. 9 Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica ako 15% z CMN. Cena pozemku
podľa CMN je 21,00 € za 1 m², tzn.15 % z 21,00€ je 3,15€, čo pri výmere 3 m²
predstavuje nájom sumu 9,45 € ročne. Celková cena nájmu podľa Článku 20, ods.
3. platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
nesmie byť nižšia ako 60,00 € za každý aj začatý kalendárny rok.
Doba nájmu: Na dobu neurčitú.
Navrhovaná 60,00 €/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 20.06.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 7
proti:0
Uznesenie č. 91 bolo schválené.

B 4./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – z dôvodu hodného osobitného zreteľa
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zdržal sa: 1

Žiadateľ:
Nebytové
priestory:
Výmera:
Kat. územie:
Ulica :
Účel:
Cena:
Doba nájmu:
Navrhovaná
cena:

Volebný obvod č. 3
Marián Moravčík, Karpatská 4, 974 11, Banská Bystrica, IČO: 46042482
Nebytové priestory (miestnosť č. 6) nachádzajúce sa na prvom nadzemnom podlaží v
pavilóne „B“ bývalej ZŠ Magurská, Magurská č. 16 Banská Bystrica, súp. č. 6407,
situovanej na pozemku parc. č. C KN 2495/24 – zastavané plochy a nádvoria, vedenej na
LV č. 2746.
69,61 m²
Sásová
Magurská
skladovanie lukostreleckého vybavenia
Cena je stanovená v zmysle § 9a, odst.9 Zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Na dobu neurčitú.
20,00 €/m²/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 20.06.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 92 bolo schválené.
B 5./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
A-Z Gastro s.r.o., Tatranská 88, 974 11 Banská Bystrica, IČO : 46 586 831
Nebytový
Nebytové priestory nachádzajúce sa na prvom nadzemnom podlaží pavilónu „A“ bývalej
ZŠ Tatranská 10 v Banskej Bystrici, súp. č. 6557, situovanej na pozemku par. č. C KN
priestor:
3083, zapísanej na LV č. 1000.
Výmera:
88,52 m²
Kat. územie:
Sásová
Ulica :
Tatranská
Účel:
skladové priestory k predajni s gastro potrebami
Cena:
Cena je stanovená v zmysle § 9a, odst. 9 Zákona č. 138/1991 Zb..
Doba nájmu: na dobu neurčitú
Navrhovaná
20,00 €/m²/rok + úhrady za poskytnuté služby spojené s prevádzkou
cena:
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 20.06.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 7
proti:0

zdržal sa: 1

Uznesenie č. 93 bolo schválené.
B 6./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
Svet HARMÓNIE s.r.o, Slnečná 34, 974 04, Banská Bystrica, IČO: 43910483
Nebytové
Nebytové priestory nachádzajúce sa na prvom nadzemnom podlaží v budove Materskej
priestory:
školy na Slnečnej ulici č. 34 v Banskej Bystrici, súp. č. 3813, situovanej na pozemku parc.
č. C KN 1578//1 – zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV č. 1897.
Výmera:
416,60 m²
Kat. územie:
Radvaň
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Ulica :
Účel:
Cena:
Doba nájmu:
Navrhovaná
cena:

Slnečná
prevádzka súkromných detských jaslí
Cena je stanovená v súlade s článkom 18, odst. 3, písm. a), c) platných Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
Na dobu neurčitú.
20,00 €/m²/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 20.06.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 94 bolo schválené.
C 1./

NADOBUDNUTIE NEHNUTEĹNOSTI - vjazd, parkovisko, spevnené plochy
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
BÝVANIE na DRUŽBY s. r. o., Medený Hámor 7, Banská Bystrica
IČO 47 148 756, v zast. Ing. Miroslav Korček, konateľ
Stavba:
„Bytový dom, ulica Družby 5, Banská Bystrica“ - SO 08 Vjazd, parkovisko, spev nené plochy podľa Kolaudačného rozhodnutia: OVZ-DS 156208/28264/2014-Bod.,
práv. dňa 29.12.2014.
Kat. územie: Radvaň
Ulica:
Družby
Účel:
zabezpečenie trvalej a nepretržitej prevádzky objektov – technická infraštruktúra
v rámci stavby „Bytový dom, ulica Družby 5, Banská Bystrica“ - SO 08 Vjazd,
parkovisko, spevnené plochy
Stanovisko komisií MsÚ:
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 04.02.2016 nadobudnutie stavby odporučila pod
bodom 2.b.
Navrhovaná 1,00 €
cena:
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča NADOBUDNUTIE NEHNUTEĹNOSTI - vjazd, parkovisko, spevnené plochy
schváliť na MsZ dňa 20.06.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0
Uznesenie č. 95 bolo schválené.

D 1./

ZRIADENIE VECNEHO BREMENA
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
BB TOP REALITY spol. s r. o., Jabloňová 29, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 36 839 361
Pozemok:
parc. č. E KN 1814/4 - orná pôda
v rozsahu vyznačenom v GP č. 30228701-132/2017
Výmera:
9 m2
Kat. územie:
Banská Bystrica
Pozemok
parc. č. C KN 1404/19 – ostatné plochy
parc. č. C KN 4058/1 – zastavané plochy a nádvoria
parc. č. C KN 4058/2 – zastavané plochy a nádvoria
parc. č. C KN 4058/4 – ostatné plochy
parc. č. C KN 4058/5 – ostatné plochy
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zdržal sa: 0

Výmera:
Kat.územie:
Ulica:
Účel:

parc. č. C KN 4058/6 – zastavané plochy a nádvoria
parc. č. C KN 4059/1 – zastavané plochy a nádvoria
v rozsahu vyznačenom v GP č. 30228701-133/2017
49 + 22 + 7 + 9 + 26 + 8 + 7 = 128 m2
Radvaň
Švermova
Na predmetných pozemkoch sú umiestnené inžinierske siete - vodovod, vybudovaný v
rámci realizácie stavby „Rozšírenie verejného vodovodu pre bytový komplex Švermov
park, Banská Bystrica“, na ktorú bolo vydané Stavebné povolenie č. OU-BB-OSZP32014/031732/KRU zo dňa 18.12.2014, právoplatné dňa 22.01.2015.

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 v jeho pásme ochrany v šírke 1,5 m od vonkajšieho okraja potrubia na obidve strany 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,
974
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

Osoba uzatvárajúca zmluvu v prospech BB TOP REALITY spol. s r. o., Jabloňová 29, 974 05 Banská
Oprávneného z vecného bremena:
Bystrica, IČO: 36 839 361
Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena: 980,00 €
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča ZRIADENIE VECNEHO BREMENA schváliť na MsZ dňa 20.06.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 96 bolo schválené.
K bodu 9/
Rôzne
Kašper
Prvé zasadnutie komisie v II. polroku 2017 bude 04.09.2017.
Adamec
Prieskum úverov k bodu 6 dostanú všetci členovia mailom.
Koscová
Poďakovala všetkým za spoluprácu z dôvodu odchodu na dôchodok.
K bodu 10/
Záver
Ing. Kašper – poďakoval pani Koscovej za prácu a všetkým za účasť.
Banská Bystrica, 05.06.2017
Zapísala: Janka Demská

Ing. Igor Kašper
predseda komisie
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