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

Zápisnica č. 06/2017
Dátum a miesto konania: 4. septembra 2017, začiatok o 14,30 hodine a koniec o 16,00 hodine,
zasadačka číslo dverí 290 na II. poschodí Mestského úradu v Banskej Bystrici
Zasadnutie komisie viedol:

Ing. Igor Kašper - predseda komisie

Účasť členov: prítomní - 8
neprítomní - 7
ospravedlnení – 5
Predseda komisie skonštatoval, že komisia je uznášania schopná.
Program rokovania:
1. Otvorenie – predseda komisie
2. Plán zasadnutí Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť na II. polrok 2017
3. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
4. Zoznam neupotrebiteľného hnuteľného a nehnuteľného majetku Mesta Banská Bystrica vhodného na
odpredaj
5. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia Fondu minulých rokov
6. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4
7. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2017
8. Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2016
9. Informatívna správa Likvidačno-škodovej komisie o riešení a odpísaní pohľadávok v roku 2016
10. Rôzne
11. 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.
Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

prítomných: 8

zdržal sa:0

Uznesenie č. 97 bolo schválené.
K bodu 2/
Plán zasadnutí
podnikateľskú
P. č.

Komisie

MsZ

pre

financie, správu a

hospodárenie

s majetkom mesta a

Finančná komisia

MsR

MsZ

Dátum konania

Dátum konania

Dátum konania

1

pondelok

04.09.2017

utorok

05.09.2017

utorok

19.09.2017

2

pondelok

16.10.2017

utorok

17.10.2017

utorok

31.10.2017

3

pondelok

27.11.2017

utorok

28.11.2017

utorok

12.12.2017
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Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
schvaľuje Plán zasadnutí Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a
podnikateľskú činnosť na II. polrok 2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 98 bolo schválené.
K bodu 3/
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa formou zámennej zmluvy
Volebný obvod č. 1
Žiadateľka:
Soňa Schwarzová, Banská Bystrica
Pozemok:
novovytvorená parc. č. C KN 1238/7 - zastavané plochy a nádvoria (diel 4) zameraná
GP č. 30228701-194/16
Výmera:
3 m2
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Robotnícka
Účel:
z vlastníctva Soňa Schwarzová, Banská Bystrica, do vlastníctva mesta Banská
Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO 00313271,
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov formou zámeny podľa reálneho
zamerania stavby – garáže, sit. na pozemku parc. č. 1238/5 geometrickým plánom
č. 30228701-194/16
A 1.1/

za
Pozemok:
Výmera:
Kat. územie:
Ulica:
Účel:

diely 1, 7 novovytvorenej parc. č. C KN 1238/5 - zastavané plochy a nádvoria vytvorená v
GP č. 30228701-194/16
3 m2
Banská Bystrica
Robotnícka
z vlastníctva mesta Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica,
IČO 00313271, do vlastníctva Soňa Schwarzová, Banská Bystrica,
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov formou zámeny podľa reálneho
zamerania stavby – garáže, sit. na pozemku parc. č. 1238/5 geometrickým plánom
č. 30228701-194/16

Stanovisko
komisií MsÚ:
Odbor územného rozvoja a architekta mesta Banská Bystrica z územného hľadiska zámenu pozemkov
odporučil.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 09.03.2017 zámenu pozemkov odporučila pod bodom
2.ch.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa formou zámennej zmluvy schváliť na MsZ dňa 19.09.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0
Uznesenie č. 99 bolo schválené.
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zdržal sa: 0

PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou
zámennej zmluvy
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska (CMN) 49,00 € za m²
Navrhovaná 0,- €, zámena pozemkov sa uskutoční bez finančného vyrovnania z dôvodu rovnosti
cena:
výmery zamieňaných pozemkov
A 1.2/

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
formou zámennej zmluvy schváliť na MsZ dňa 19.09.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 100 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa formou zámennej zmluvy
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Michal Schwarz, Banská Bystrica
Pozemok:
novovytvorená parc. č. C KN 1238/8 - zastavané plochy a nádvoria (diel 6) zameraná
GP č. 30228701-194/16
Výmera:
3m2
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Robotnícka
Účel:
z vlastníctva Michal Schwarz, Banská Bystrica, do vlastníctva mesta Banská Bystrica,
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO 00313271,
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov formou zámeny podľa reálneho
zamerania stavby – garáže, sit. na pozemku parc. č. 1238/6 geometrickým plánom
č. 30228701-194/16
za
Pozemok:
diely 2, 8 novovytvorenej parc. č. C KN 1238/6 - zastavané plochy a nádvoria zameranej
GP č. 30228701-194/16
Výmera:
3m2
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Robotnícka
Účel:
z vlastníctva mesta Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská
Bystrica, IČO 00313271, do vlastníctva Michal Schwarz, Banská Bystrica,
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov formou zámeny podľa reálneho
zamerania stavby – garáže, sit. na pozemku parc. č. 1238/6 v geometrickom pláne
č. 30228701-194/16, vypracovaného Geopris spol. s r.o., Banská Bystrica
Stanovisko
komisií MsÚ:
Odbor územného rozvoja a architekta mesta Banská Bystrica z územného hľadiska zámenu pozemkov
odporučil.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 09.03.2017 zámenu pozemkov odporučila pod bodom
2.ch.
A 2.1/

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa formou zámennej zmluvy schváliť na MsZ dňa 19.09.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0
Uznesenie č. 101 bolo schválené.
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zdržal sa: 0

PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou
zámennej zmluvy
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska (CMN) 49,00€ za m².
Navrhovaná
0,- € (49,00 €/m 2 ), zámena pozemkov sa uskutoční bez finančného vyrovnania z
cena:
dôvodu rovnakej výmery zamieňaných pozemkov.
A 2.2/

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
formou zámennej zmluvy schváliť na MsZ dňa 19.09.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 102 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľka:
Viera Berente, Banská Bystrica
Pozemok:
novovytvorená parc. č. C KN 2449/16 – zastavané plochy a nádvoria
vytvorená v GP č. 43260233-208/17
Výmera:
18 m2
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Laskomerská cesta
Účel:
majetkoprávne usporiadanie nádvoria pri rodinnom dome
Stanovisko komisií MsÚ:
Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica z územného hľadiska odpredaj pozemku
odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 05.05.2016 odpredaj odporučila pod bodom 2.n.
A 3.1/

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 19.09.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 103 bolo schválené.
A 3.2/

PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Cena:
Navrhovaná
cena:

Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska(CMN) 33,30 € za m².
600,00 € (33,30 € za m2

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 19.09.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0
Uznesenie č. 104 bolo schválené.
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zdržal sa: 0

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa formou zámennej zmluvy
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica, Námestie SNP 19, 975 90 Banská
Bystrica, IČO: 179 086, v zast. Mgr. Martin Dado, riaditeľ biskupského úradu
Pozemky:
parc. č. C KN 13/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 105 m²
parc. č. C KN 13/3 – záhrady o výmere 23 m²
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská
Bystrica, IČO : 00313271
Výmera:
128 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Kollárova
Účel:
Na žiadaných pozemkoch sa nachádza časť školského dvora (ihrisko) prislúchajúceho k
objektu základnej školy Námestie Štefana Moysesa. Výlučným vlastníkom stavby
budovy základnej školy súp.č. 1079 ležiacej na pozemku parc.č. C KN 6/5 je podľa LV č.
741 žiadateľ, ktorý je aj zriaďovateľom školy. Podľa ÚPN-CMZ B. Bystrica Zmeny a
doplnky Blok VII.- Kollárova ulica sa na žiadaných pozemkoch navrhuje športová plocha
a plocha nádvoria.
za
Pozemok:
novovytvorená parc. č. C KN 6/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 106 m²,
odčlenená v geometrickom pláne č. 36796336-41/2016 z parc.č. C KN 6/8
z vlastníctva Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Banská Bystrica, Námestie SNP 19,
975 90 Banská Bystrica, IČO: 179 086, v zast. Mgr. Martin Dado, riaditeľ
biskupského úradu
Výmera:
106 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Námestie Štefana Moysesa
Účel:
Majetkovoprávne usporiadanie pozemku, ktorý je verejným priestranstvom a je na ňom
postavená inžinierska stavba – chodník. Podľa LV č. 741 je pozemok výlučným
vlastníctvom Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Banská Bystrica. Na základe Nájomnej
zmluvy č. NZ 30/99 Fa zo dňa 09.11.1999 , Dodatku č. 1 zo dňa 04.02.2008 a Dodatku č.
2 zo dňa 25.02.2009 Mesto Banská Bystrica ako správca miestnych komunikácií pozemok
parc.č. C KN 6/8 využíva za účelom užívania a správy miestnej komunikácie –
spevnených plôch. Po zrealizovaní zámeny pozemkov bude nájomná zmluva ukončená.
Stanovisko
komisií MsÚ: Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska zámenu odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 07.04.2016 zámenu odporučila pod bodom 2.i.
A 4.1/

Diskusia:
Harmaniaková – z tohto pozemku je vstup do kuchyne?
Šabo – nie, jedná sa o školský dvor.
Adamec – pozemok bol ešte tento rok v nájme tretej osoby, ktorej bol nájom zrušený s možnosťou
odpredaja Rímsko-katolíckej cirkvi.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa formou zámennej zmluvy schváliť na MsZ dňa 19.09.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 105 bolo schválené.
PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou
zámennej zmluvy
Cena:
Cena všetkých pozemkov je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska (CMN) 58,00
€ za m².
Navrhovaná 58,00 €/m 2 , čo pri rozdielnej výmere pozemkov 22 m², predstavuje finančné
vyrovnanie v prospech mesta Banská Bystrica vo výške 1 276,00 €.
cena :
A 4.2/
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Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
formou zámennej zmluvy schváliť na MsZ dňa 19.09.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 106 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadatelia:
Martin Toráč, Banská Bystrica a Jana Majerová, Ľubietová
Pozemok:
novovytvorená parc. č. C KN 121/32 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 226 m2
v ½ k celku
Výmera:
113 m2
Kat. územie:
Uľanka
Ulica:
Uľanská cesta
Účel:
majetkoprávne usporiadanie užívaného pozemku ako záhrada pri rodinnom dome súp. č.
5473
Stanovisko
komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 02.02.2017 odpredaj odporučila pod bodom 3.l.
A 5.1/

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 19.09.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 107 bolo schválené.
A 5.2/
Cena:
Navrhovaná
cena:

PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska(CMN) 39,00 € za m².
Spoluvlastnícky podiel na prevod je ½ z celku 226 m2, t.j. 113 m2.
4 407,00 € (39,00 € za m²)

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 19.09.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 108 bolo schválené.

6.1/
Žiadateľ:
Pozemky:

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov zastavaných stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa
Volebný obvod č. 3
AUTO MOTO RS, s.r.o., Cintorínska 3616, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 36051195
novovytvorené parc. č. C KN 2338/51 – zast. plochy a nádvoria o výmere 11 m 2
novovytvorené parc. č. C KN 2338/52 – zast. plochy a nádvoria o výmere 39 m 2
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Výmera:
Kat. územie:
Ulica:
Účel:

novovytvorené parc. č. C KN 2338/53 – zast. plochy a nádvoria o výmere 470 m 2
novovytvorené parc. č. C KN 2338/54 – zast. plochy a nádvoria o výmere 142 m 2
vytvorené v geometrickom pláne č. 46277072-15/16
662 m2
Sásová
Dedinská
majetkoprávne vysporiadanie užívaných pozemkov pod stavbou samoobslužného
umývacieho centra a bezprostredného okolia pod spevnenými plochami

Stanovisko
komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska
odpredaj/prenájom/zámenu pozemkov pod stavbou neodporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 08.06.2017 zámenu pozemkov neodporučila, ale odporučila
odpredaj pod bodom 3.e.
Diskusia:
Bučko – nesúhlasí s odpredajom pozemkov, na ploche bola pôvodne plánovaná v územnom pláne
centrálna oddychová zóna v Sásovej. Týmto rozhodnutím by sa Mesto zbavilo pozemku pre účel
autoumyvárne.
Šabo – polemika bola aj na Komisii MsZ pre územný rozvoj, treba dodať, že súčasný prevádzkovateľ
objektu bol zavedený predchádzajúcim majiteľom a žiada len o vysporiadanie pozemku pod stavbou.
Harmaniaková – poukázala na ekonomický nezmysel, pretože katastrálny zákon dovoľuje, aby pôdu
vlastnil jeden majiteľ a stavbu na nej druhý majiteľ. Mesto okrem toho, že prichádza o mestský majetok
neziskáva nič.
Kašper – tým, že by sa majiteľovi stavby pozemok neodpredal, nezmení sa situácia zmeny prevádzky.
Kaňová – nie, stavba je riadne skolaudovaná.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
neodporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov zastavaných stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa schváliť na MsZ dňa 19.09.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 4
proti:3

zdržal sa: 1

Uznesenie č. 109 nebolo schválené.
PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa
Cena:
Cena pozemkov podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska(CMN)je 70,00 € za m².
Cena pozemku je podľa Znaleckého posudku č. 230/2017 mestom vybratého znalca Ing.
Štefana Pastieroviča 51,21 € za m². Navrhovaná cena je aritmetický priemer získaných
cien 70,00+51,21=121,21/2= 60,61 € za m².
Navrhovaná 40 124,00 € (60,61 € za m²)
cena:
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
neodporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa schváliť na MsZ dňa 19.09.2017.
A 6.2/

prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 4
proti:3

zdržal sa: 1

Uznesenie č. 110 nebolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov a stavieb z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné nám. 22, 963 01
A 7./
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Krupina, IČO 00169021
parc.č. C KN 2544/33 o výmere 162 m2
parc. č. C KN 2544/34 o výmere 55 m2
Stavby:
spevnené plochy sit. na pozemkoch parc. č. C KN 2544/33 a C KN 2544/34
schodište s nástupnou plochou sit. na pozemku parc. č. 2544/34
Výmera:
217 m2
Kat. územie:
Sásová
Ulica:
Rudohorská
Účel:
úprava a modernizácia plôch pred nebytovými priestormi, v ktorých je umiestnená
predajňa COOP vo vlastníctve žiadateľa
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemkov
odporučilo s podmienkou zriadenia vecného bremena práva prechodu a prejazdu v zmysle
grafickej prílohy.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 08.06.2017 odpredaj neodporučila pod bodom 3.f.
Pozemky:

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov a stavieb z dôvodu hodného
osobitného zreteľa schváliť na MsZ dňa 19.09.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 7
proti:0

zdržal sa: 1

Uznesenie č. 111 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Volebný obvod č. 3
Žiadatelia:
Peter Philadelphy, Banská Bystrica a manž. Mariana Philadephyová, Banská
Bystrica
Pozemky:
parc. č. C KN 3681/174 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2
parc. č. C KN 3681/241 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 412 m2
Výmera:
462 m2
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Bronzová
Účel:
rozšírenie dvora a záhrady pri rodinnom dome žiadateľov súp. č. 14880
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemkov
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 09.03.2016 odpredaj odporučila pod bodom 3.m.
A 8.1/

Diskusia:
Bučko – zákon hovorí, že osobitný zreteľ má byť zdôvodnený, čo mu v materiáli chýba. Cena, za ktorú
chce Mesto pozemok predať je nízka v porovnaní so susednými ulicami – 88 €/m 2. Nevidí dôvod na
opredaj týchto pozemkov formou osobitného zreteľa. Ak odpredaj pozemku, tak formou OVS.
Kašper – dal otázku p. Bučkovi, či na tom pozemku bol.
Bučko – nie.
Kašper – v tom je ten problém, niekedy treba ísť fyzicky pozemok pozrieť. Tam je problém s prístupom,
so sieťami.
Adamec – na pozemku sú pozostatky stavby, ktoré bude musieť nový majiteľ odstrániť. Žiadateľ o
odpredaj pozemku má v susedstve dom, chce pozemok rozšíriť. Osobitný zreteľ v návrhu je zadefinovaný
– sused parcely na rozšírenie záhrady.
Šabo – je to čistý osobitný zreteľ.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schváliť na MsZ dňa 19.09.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 5
proti:0
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zdržal sa: 3

Uznesenie č. 112 bolo schválené.
A 8.2/
Cena:

PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska(CMN) 55,00 € za m².
Cena pozemku je podľa Znaleckého posudku č. 099/2017 mestom vybratého znalca Ing.
Ivana Čierneho 33,85 € za m2.
Navrhovaná cena je aritmetický priemer oboch cien (55,00+33,85): 2 = 44,43 € za m2.
Navrhovaná
20526,66 € (44,43 € za m²)
cena:
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 19.09.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 5
proti:0

zdržal sa: 3

Uznesenie č. 113 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov a stavieb z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné nám. 22, 963 01
Krupina, IČO 00169021
Pozemky:
parc.č. C KN 1798/15 zastavané plochy a nádvorie o výmere 1031 m2
parc. č. C KN 1798/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 107 m2
parc. č. C KN 1798/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere 99 m2
Stavby:
spevnené plochy sit. na pozemku parc. č. C KN 1798/15 o výmere 821,4 m2 (zamerané
znalcom v znaleckom posudku)
vonkajšie schody na pozemku parc. č. C KN 1798/15
oporné múry na pozemku parc. č. C KN 1798/15
Výmera:
1237 m2
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Slnečná
Účel:
úprava a modernizácia plôch pred stavbou súpisné číslo 6308, v ktorých je umiestnená
predajňa COOP vo vlastníctve žiadateľa
Stanovisko
komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemkov
odporučilo s podmienkou zriadenia vecného bremena.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 06.04.2017 odpredaj odporučila pod bodom 2.e., s
podmienkou zriadenia vecného bremena.
A 9.1/

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov a stavieb z dôvodu hodného
osobitného zreteľa schváliť na MsZ dňa 19.09.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 114 bolo schválené.
A 9.2/
Cena:

PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov a stavieb z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska(CMN) 84,00 € za m².
Cena pozemku je podľa Znaleckého posudku č. 40/2017 mestom vybratého znalca Ing.
Jozefa Eliasa 59,76 € za m2.
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Navrhovaná cena je aritmetický priemer oboch cien (84,00+59,76): 2 = 71,88 € za m2
x 1237 m2 = 88 915,56 €.
Cena stavieb podľa Znaleckého posudku č. 40/2017 mestom vybratého znalca Ing. Jozefa
Eliasa:
- spevnené plochy sit. na pozemku parc. č. C KN 1798/15 o výmere 821,4 m2 (zamerané
znalcom v znaleckom posudku) je 5 165,32 €
- vonkajšie schody na pozemku parc. č. C KN 1798/15 je 14,72 €
- oporné múry na pozemku parc. č. C KN 1798/15 je 534,19 €
Navrhovaná cena stavieb sit. na pozemku parc. č. C KN 1798/15 v znaleckom
posudku č. 40/2017 je spolu 5 714,24 €.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov a stavieb z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schváliť na MsZ dňa 19.09.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 115 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov a stavieb
z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina,
IČO 00169021
Pozemky:
novovytvorené parc.č. C KN 2916/85 ostatná plocha o výmere 248 m2
parc.č. C KN 3354/586 zast. plochy a nádvorie o výmere 1628 m2
novovytvorené parc.č. C KN 3354/692 zast. plochy a nádvorie o výmere 577 m 2
novovytvorené parc.č. C KN 3354/693 zast. plochy a nádvorie o výmere 417 m 2
vytvorené v geometrickom pláne č. 36639231-79/17
Stavby:
spevnené plochy z betónu sit. na pozemkoch parc. č. C KN 2916/85, C KN 3354/692, C
KN 3354/693 o výmere 449,88 m2 (zamerané znalcom v znaleckom posudku)
spevnené plochy zo zámkovej dlažby sit. na pozemkoch parc. č. C KN 2916/85, C KN
3354/692, o výmere 628,08 m2 (zamerané znalcom v znaleckom posudku)
oporné múry z betónu na pozemku parc. č. C KN 3354/693
Výmera:
2870 m2
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Bernolákova
Účel:
majetkoprávne usporiadanie pod stavbou súpisné číslo 6988, v ktorých je umiestnená
predajňa COOP vo vlastníctve žiadateľa a úprava a modernizácia plôch okolo tejto stavby
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemkov
odporučilo s podmienkou zriadenia vecného bremena.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 06.04.2017 odpredaj odporučila pod bodom 2.g., s
podmienkou zriadenia vecného bremena.
A 10.1/

Diskusia:
Adamec – jedná sa o cestu, ktorá slúži na zásobovanie nehnuteľnosti COOP Jednota, ktorý chce zhodnotiť
priestor okolo, aby sa ľudia cítili lepšie.
Šabo – COOP Jednota si robí finančný plán na preinvestovanie a zrekonštruovanie centier Slnečná,
Rudohorská a Bernolákova ulica.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov a stavieb z dôvodu hodného
osobitného zreteľa schváliť na MsZ dňa 19.09.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0
Uznesenie č. 116 bolo schválené.
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zdržal sa: 0

A 10.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov a stavieb z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností (CMN) 80,30 € za m².
Podľa Znaleckého posudku č. 35/2017 cena pozemkov parc. č. C KN 2916/85, C KN
3354/692, C KN 3354/693, spolu o výmere 1242 m2 je 74,06 € za m2.
Navrhovaná cena je aritmetický priemer oboch cien (80,30+74,06): 2 = 77,18 € za m 2
x 1242 m2 = 95 857,56 €
Podľa ZP cena pozemku parc. č. C KN 3354/586 o výmere 1628 m2 je 67,33 € za m².
Navrhovaná cena je aritmetický priemer oboch cien (80,30+67,33): 2 = 73,82 € za m 2
x 1628 m2 = 120 178,96 €.
Cena stavieb podľa ZP:
- spevnené plochy z betónu sit. na pozemkoch parc. č. C KN 2916/85, C KN 3354/692, C
KN 3354/693 o výmere 449,88 m2 (zamerané znalcom v znaleckom posudku) je 4924,55
€,
- spevnené plochy zo zámkovej dlažby sit. na pozemkoch parc. č. C KN 2916/85, C KN
3354/692, o výmere 628,08 m2 (zamerané znalcom v znaleckom posudku) je 9173,21 €,
- oporné múry z betónu na pozemku parc. č. C KN 3354/693 je 181,18 €.
Navrhovaná cena stavieb v ZP je spolu 14 278,94 €
Navrhovaná 230 316,00 € (pozemky 216036,52 € + stavby 14 278,94 €)
cena:
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov a stavieb z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schváliť na MsZ dňa 19.09.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 117 bolo schválené.

B 1./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľka:
Viera Berente, Banská Bystrica
Pozemok:
parc. č. C KN 2449/12 – zastavené plochy a nádvoria v časti identická s pozemkom
parc. č. E KN 2684/1 – vodné plochy
Výmera:
70 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Laskomerská cesta
Účel:
majetkovoprávne usporiadanie nádvoria pri rodinnom dome
Stanovisko
komisií MsÚ:
Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica z územného hľadiska odpredaj pozemku
odporučil.
Správca vodného toku Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Slovenská
Lupča, odporučil odpredaj za podmienky, že pozemky parc. č. C KN 5629/1 a C
KN 5629/5 nebudú predmetom odpredaja, lebo uvedené pozemky tvoria koryto
vodného toku Laskomerského potoka.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 05.05.2016 nájom odporučila pod bodom 2.n.
Cena:
Nájomné sa stanovuje podľa Článku 20 ods. 2 p.č. 3 Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m², čo pri výmere 70
m² predstavuje nájomné vo výške 210,00 €/rok.
Doba nájmu:
Na dobu neurčitú.
Navrhovaná
210,00 €/rok
cena:
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Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 19.09.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 118 bolo schválené.

B 2./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
NANSY DEVELOP s.r.o., Pieninská 25, Banská Bystrica, IČO: 44 511 442
Pozemok:
časť parc. č. C KN 2176/15 – ostatné plochy
Výmera:
150 m²
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Lazovná
Účel:
vybudovanie detského ihriska
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odporúča prenájom.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 04.05.2017 nájom odporučila pod bodom
2.e.
Cena:
Nájomné sa stanovuje podľa Článku 20 ods. 2 p. č. 2 Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m², čo pri výmere
150 m² predstavuje nájomné vo výške 450,00 €/rok.
Doba nájmu: na dobu neurčitú
Navrhovaná 450,00 €/rok
cena:
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 19.09.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 119 bolo schválené.
NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – bývalá budova MNV Sásová, Pod Skalkou 2, Banská
Bystrica 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
Neobytná budova (bývalé MNV Sásová) s príslušenstvom, Pod Skalkou 2, Banská
priestory:
Bystrica, súp. č. 3028, zapísaná na LV č. 1000, situovaná na pozemku parc. č. C KN 257/3
zapísanom na LV č. 1781.
Výmera:
116 m²
Kat. územie:
Sásová
Ulica :
Pod Skalkou
Účel:
uskladnenie techniky a materiálu a práca s deťmi
Cena:
Cena je stanovená v zmysle Článku 18, odst. 1. a 2. platných Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica.
Doba nájmu: Na dobu neurčitú.
Navrhovaná 1,00 € + úhrady za poskytnuté služby spojené s prevádzkou nebytových
cena:
priestorov
B 3./
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Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – bývalá budova MNV Sásová, Pod Skalkou 2, Banská
Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa schváliť na MsZ dňa 19.09.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 120 bolo schválené.
C 1./

NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽNOSTÍ – stavby výmenníková stanica
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
STEFE Banská Bystrica, a.s., so sídlom Zvolenská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO
36 024 473
Stavba:
výmenníková stanica, súp. č. 13309, situovaná na pozemku par. č. C KN 2916/7
Kat. územie: Radvaň
Ulica:
Kalinčiakova
Účel:
pre potreby parkovania
Navrhovaná
cena:
68 000,00 €
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča
NADOBUDNUTIE
NEHNUTEĽNOSTÍ
–
stavby
výmenníková
stanica
schváliť na MsZ dňa 19.09.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 121 bolo schválené.
D 1./

ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
ROZKVET, výrobné družstvo, Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 00 168 335
Pozemky:
parc. č. C KN 1559 - záhrady
parc. č. C KN 1560 - zastavané plochy a nádvoria
v rozsahu vyznačenom v GP č. 47418397-39/2017
Výmera:
8 + 11 = 19 m2
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
M. Rázusa
Účel:
na predmetných pozemkoch sú uložené inžinierske siete - plynovod, realizovaný
v
rámci stavby „Predĺženie STL distribučného plynovodu v ulici M. Rázusa, Banská
Bystrica“, na ktorú bolo vydané Kolaudačné rozhodnutie č. OVZ-SU
8868/5435/2017/MM, právoplatné dňa 27.02.2017
Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného z vecného
bremena:
- strpieť na dotknutých pozemkoch umiestnenie a prevádzku plynárenských zariadení vrátane ich
ochranných a bezpečnostných pásiem v rozsahu vymedzenom v GP č. 47418397-39/2017,
- strpieť na dotknutých pozemkoch v nevyhnutnom rozsahu vstup osôb a vjazd vozidiel oprávneného z
vecného bremena alebo ním určených osôb za účelom výkonu prác spojených
s prevádzkou,
údržbou, vykonávaním opráv a rekonštrukcií plynárenských zariadení na pozemkoch umiestnených.
Povinný z vecného bremena:
Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26,
974 01, Banská Bystrica, IČO: 00 313 271
Oprávnený z vecného bremena:

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

Osoba uzatvárajúca zmluvu v prospech
Oprávneného z vecného bremena:

ROZKVET, výrobné družstvo, Námestie Slobody 5,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 168 335
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Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena: 390,00 €
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA schváliť na MsZ dňa
19.09.2017.
Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

prítomných: 8

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 122 bolo schválené.
D 2./
Žiadateľ:

ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA
Volebný obvod č. 1

Pozemky:

Výmera:
Kat. územie:
Ulica:
Účel:

PRIMUM s. r. o., Záhradnícka 34, Bratislava, IČO: 35 789 646
parc. č. C KN 4095/30 – ostatné plochy
parc. č. C KN 4095/31 – ostatné plochy
parc. č. C KN 5401/36 – ostatné plochy
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 001/2017
25 + 3 + 4 = 32 m2
Banská Bystrica
Štefánikovo nábrežie
V rámci stavby „Terminal Shopping Center Banská Bystrica“ bola na predmetných
pozemkoch realizovaná prekládka inžinierskych sietí - kanalizácia ako stavebný objekt
SO–03.03.05 Príprava územia, Prekládka jednotnej kanalizácie DN 600, na ktorý bolo
vydané Stavebné povolenie na zmenu stavby pred dokončením pod č. OU-BB-OSZP32016/032037-003 právoplatné dňa 20.12.2016.

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 po zemi a vo vzduchu stavby podľa vyznačenia v geometrickom pláne, 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: 390,00 €
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA schváliť na MsZ dňa
19.09.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0
Uznesenie č. 123 bolo schválené.
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zdržal sa: 0

D 3./

ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA
Volebný obvod č. 4
Žiadatelia:
Tomáš Koribaňa, B. Bystrica
Luboš Koribaňa, rod. Koribaňa, nar. 01.04.1989, Rubínová 16, 974 05 B. Bystrica
Pozemky:
diel 1 parc. č. C KN 285/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 595 m2
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 36639729-176/17
Výmera:
595 m2
Kat. územie:
Kremnička
Ulica:
Kremnička
Účel:
Povinný z vecného bremena mesto Banská Bystrica zriaďuje v prospech Luboša
Koribaňu a Tomáša Koribaňu, ako Oprávnených z vecného bremena, odplatné vecné
bremeno ,,in rem“ spočívajúce v práve prechodu pešo, prejazdu osobnými a nákladnými
vozidlami, stavebnými strojmi Oprávneného z vecného bremena, ako aj jeho
zamestnancov, tiež jeho obchodných partnerov a osobám, ktoré z vôle Oprávneného budú
vstupovať za účelom prechodu na pozemky parc. č. C KN 285/29, C KN 285/38 a C KN
285/39, na ktorom je umiestnená stavba súp. č. 5804.
Stanovisko
komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska zriadenie vecného
bremena odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 06.04.2017 zriadenie vecného bremena odporučila pod bodom
2.k.
V prospech Oprávnených z vecného bremena sa zriaďuje odplatné vecné bremeno ,,in rem“
spočívajúce v práve prechodu pešo, prejazdu osobnými a nákladnými vozidlami, stavebnými strojmi
Oprávneného z vecného bremena, ako aj jeho zamestnancov, tiež jeho obchodných partnerov a
osobám, ktoré z vôle Oprávneného budú vstupovať za účelom prechodu na pozemky parc. č. C KN
285/29, C KN 285/38 a C KN 285/39, na ktorom je umiestnená stavba súp. č. 5804, cez pozemok parc.
č. C KN 285/8 – zastavané plochy a nádvoria, zapísanom v katastri nehnuteľností vedenom
Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre okres: Banská Bystrica, obec:
Banská Bystrica, kat. územie: Kremnička na LV č. 159 vo výlučnom vlastníctve mesta Banská
Bystrica.
Rozsah vecného bremena ako diel ,,1“ parc. č. C KN 285/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 595
m2, bol vymedzený geometrickým plánom č. 36639729-176/17 vypracovaným spoločnosťou SAJ, so
sídlom: Židlovo 3, 97 701 Brezno, úradne overeným Okresným úradom Banská Bystrica, Katastrálnym
odborom pod č.506/2017 dňa 16.06.2017.
Povinný z vecného bremena:

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

Oprávnení z vecného bremena:

Tomáš Koribaňa, Banská Bystrica
Luboš Koribaňa , Banská Bystrica

Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena:

1 680,00 €

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO
BREMENA schváliť na MsZ dňa
19.09.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0
Uznesenie č. 124 bolo schválené.

E.1/ ZMENA UZNESENIA - prevod nehnuteľností
Zmena Uznesenia zo 7. februára 2017 číslo 696/2017 - MsZ
Text :
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zdržal sa: 0

PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
A 2.2/ vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou
Volebný obvod č. 3
Žiadateľka
Pozemky
Kat. územie
Cena
parc.č. C KN 1785/27 - zastavané
JUDr. Zuzana Marhefková rod. plochy a nádvoria o výmere 105 m²
Marhefková, nar. 24.07.1985, trvale parc.č. C KN 1785/28 - zastavané
Sásová
8 660,00 €
bytom Banská 498/35, 976 32 Badín plochy a nádvoria o výmere 14 m²
do výlučného vlastníctva
parc.č. C KN 1785/29 - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 41 m²
Prevod nehnuteľností bol schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ako prevod
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy,
ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v zmysle § 9a
ods. 8, písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Pozemok parc. č. C KN 1785/27, kat. územie Sásová je zastavaný stavbou súp. č. 3307, ktorá
je podľa LV č. 2599, kat. územie Sásová výlučným vlastníctvom žiadateľky. Pozemky parc.č. C
KN 1785/28 a C KN 1785/29, kat. územie Sásová sú priľahlými k stavbe, vedené ako dvor.
Cena pozemkov bola dohodnutá podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Banská Bystrica.
Za text:
PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
A 2.2/ vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou
Volebný obvod č. 3
Žiadateľka
Pozemky
Kat. územie
Cena
parc.č. C KN 1785/27 - zastavané
Jana Babothy rod. Vranová, nar. plochy a nádvoria o výmere 105 m²
15.01.1964, trvale bytom Kukučínova parc.č. C KN 1785/28 - zastavané
Sásová
8 660,00 €
647/1, 974 01 Banská Bystrica
plochy a nádvoria o výmere 14 m²
do výlučného vlastníctva
parc.č. C KN 1785/29 - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 41 m²
Prevod nehnuteľností bol schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ako prevod
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľky vrátane priľahlej plochy,
ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v zmysle § 9a
ods. 8, písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Pozemok parc. č. C KN 1785/27, kat. územie Sásová je zastavaný stavbou súp. č. 3307, ktorá je
podľa LV č. 1369, kat. územie Sásová výlučným vlastníctvom žiadateľky. Pozemky parc.č. C
KN 1785/28 a C KN 1785/29, kat. územie Sásová sú priľahlými k stavbe, vedené ako dvor.
Cena pozemkov bola dohodnutá podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Banská Bystrica.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Zmenu Uznesenia zo 7. februára 2017 číslo 696/2017 - MsZ schváliť na MsZ dňa
19.09.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 125 bolo schválené.

F 1./
ZRUŠENIE UZNESENIA
Zrušenie Uznesenia z 28. júna 2016 číslo 476/2016 – MsZ
NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov formou kúpy od nezisteného vlastníka
D 6./
v správe SPF
Volebný obvod č. 1
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Nezistený vlastník

Pozemky

Anna Lujza Flittnerová, rod.
Wirionová, (SPF)
správca: Slovenský pozemkový
fond, Búdkova 36, Bratislava

parc. č. C KN 1204/42 – ostatné
plochy
o výmere 229 m2
parc. č. C KN 1204/130 – ostatné
plochy
o výmere 577 m2

Kat. územie

Cena

Banská
Bystrica

36 922,86 €

Mesto Banská Bystrica nadobúda predmetné nehnuteľnosti v zmysle čl. 8 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 01.01.2016.
Nadobudnutie pozemkov do vlastníctva Mesta Banská Bystrica sa realizuje z dôvodu majetkovoprávneho
vysporiadania pozemkov pre verejnoprospešnú stavbu “Korčuliarska dráha v parku pod Pamätníkom SNP
v Banskej Bystrici“, ktorej stavebníkom je Mesto Banská Bystrica.
Pozemky parc. č. C KN 1204/42 a C KN 1204/130, vedené na LV č. 6048, kat. územie Banská Bystrica,
prevádza Slovenský pozemkový fond v súlade s § 16 ods.1 písm. b) a § 19 ods. 3 písm. a) zákona č.
180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Zrušenie Uznesenia z 28. júna 2016 číslo 476/2016 – MsZ schváliť na MsZ dňa
19.09.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 126 bolo schválené.
K bodu 4/
Zoznam neupotrebiteľného hnuteľného a nehnuteľného majetku Mesta Banská Bystrica vhodného
na odpredaj
Mesto Banská Bystrica predkladá po 3 rokoch aktualizovaný zoznam neupotrebiteľného hnuteľného a
nehnuteľného majetku, ktorý pre svoju nevyužiteľnosť, opotrebovanie, zastaranosť alebo nehospodárnosť v
prevádzke nemôže slúžiť svojmu účelu. Odpredaj bude uskutočnený po schválení zoznamu v MsZ formou
OVS, priamym predajom a v súlade so zákonom č.182/1993 Z.z., prípadne pod stavbami, ktoré sú vo
vlastníctve iných fyzických, alebo právnických osôb, zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Banská Bystrica.
Diskusia:
Šabo – po schválení v MsZ - aký je ďalší postup, ocení sa majetok, ponúkne na odpredaj, ak by niekto
prejavil záujem?
Muroň – môžu si podať žiadosť na odpredaj.
Adamec – všetko pôjde OVS-kou, východzia cena musí byť minimálna, ako tá, ktorá je určená v
znaleckom posudku.
Harmaniaková – chce sa spýtať na budovu na Lazovnej 19/250, ktorá je v zozname uvedená po p. č. 11,
či v nej Mesto neuvažovalo vybudovať nejaké CVČ.
Muroň – jedná sa o hodne zdevastovanú budovu. Už v minulom zozname bola v ponuke, nič sa neudialo,
preto je v záujme majetkárov ju odpredať.
Adamec – aj z rokovaní vyplýva, že o ňu nemajú sociálne zariadenia záujem, nemá v okolí žiadnu
záhradku, je tam vybetónovaná plocha bez akejkoľvek zelene.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Zoznam neupotrebiteľného hnuteľného a nehnuteľného majetku Mesta Banská
Bystrica vhodného na odpredaj schváliť na MsZ dňa 19.09.2017.
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prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 127 bolo schválené.
K bodu 5/
Návrh na schválenie zmeny účelu použitia Fondu minulých rokov
V máji 2017 pri ZÚM Banská Bystrica sa schvaľovalo použitie FMR a schválil sa účel na vyvolané
investície v MŠ v objeme 300 tis €. Časom nebolo možné urobiť dodatok k ZoD – výdavky, ktoré sa mali
pôvodne realizovať z FMR ako KV sa museli prekvalifikovať na BV. Z toho dôvodu tieto prostriedky
zostali vo FMR ušetrené a môžu sa použiť na tieto 2 účely, ktoré sú uvedené v návrhu – 215 tis € na
obnovu cintorína z I. svetovej vojny v Majeri a 85 tis € na vybudovanie fontány v parku na ČSA.
Diskusia:
Adamec – obnova cintorína je prioritou Mesta, čakalo sa na rozpočet, na výkazy výmer, ale už prišiel čas,
kedy sa ide obnova riešiť. Z celku 300 tis € suma 215 tis |€ na obnovu cintorína nie je postavená na
reálnom základe, ide o prvý nástrel, budúcnosť ukáže, či sa pridá, uberie, alebo ponechá na II. etapu.
Harmaniaková – ide o obnovu pamätníka alebo aj údržbu cintorína.
Adamec – všetky výdavky budú KV. Predpokladá sa vyššia suma, ktorá bude tiež kapitálového charakteru.
Bučko - materiál podporuje. Chce upozorniť na kritickú situáciu pri ZŠ Sitnianska, ktorá bola kritická pri
začatí volebného obdobia a beží už 3. rok a situácia sa nezmenila. Žiada o info, či sa budú dať na opravu
čerpať externé zdroje alebo či by sa nemohlo využiť toto „obdobie hojnosti“ v rozpočte na rekonštrukciu z
vlastných prostriedkov.
Adamec – Mesto je v procese prípravy projektovej dokumentácie na 2 vnútrobloky - Sitnianska a Tulská.
Financie sú už naalokované v rámci Integrovaného regionálneho programu. Po splnení administratívnych
úkonov podáme žiadosť a po odklepnutí sa budú na daný účel čerpať. Je problém s projektantom, ale už
vyše mesiaca beží VO. Čo sa týka Sitnianskej, v rámci EMŠ bola schválená suma 35 tis € na obnovu
športovej infraštruktúry v areály ZŠ, kde tento týždeň finišujú opravy športovísk. Ďalej je pripravený
výdavok cca 80 tis € na zrekonštruovanie átria samotnej školy.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Návrh na schválenie zmeny účelu použitia Fondu minulých rokov schváliť na MsZ
dňa 19.09.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 128 bolo schválené.
K bodu 6/
Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4
V návrhu sa premietli veci z predchádzajúceho bodu a štandardné potreby, ktoré sa operatívne riešia, z
najväčších:
- zmena účelu požitia prostriedkov FMR pôvodne určených na financovanie vyvolaných investícií v MŠ
a z toho dôvodu presun rozpočtových prostriedkov na obnovu cintorína z I. svetovej vojny v časti Majer vo
výške 215 tis €,
- zmena účelu použitia prostriedkov FMR pôvodne určených na financovanie vyvolaných investícií v MŠ
a z toho dôvodu presun rozpočtových prostriedkov na vybudovanie fontány v parku na ulici ČSA vo výške
85 tis €,
- presun rozpočtových prostriedkov na vybudovanie preskleného átria v areáli ZŠ Sitnianska vo výške
68 tis €,
- navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na poštovné z dôvodu vyššieho podielu odoslaných poštových
zásielok MsÚ presun rozpočtovaných prostriedkov z dôvodu potreby vypracovania príslušnej projektovej
dokumentácie a na vybudovanie plynového kúrenia v kultúrnom dome v Podlaviciach vo výške 32 tis €.
Diskusia:
Harmaniaková – upozornila na technickú chybu pri bežných príjmoch.

18/20

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4 schváliť na MsZ dňa 19.09.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 129 bolo schválené.
K bodu 7/
Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2017
Dokument sa člení na dve časti. Prvá z nich sa venuje zhodnoteniu plnenia príjmov rozpočtu v členení
podľa hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie. Druhá časť sa zaoberá výdavkami. Z hľadiska
programového rozpočtu sleduje plnenie zámerov a cieľov prostredníctvom merateľných ukazovateľov a
čerpania výdavkov. Jej cieľom je zhodnotiť, zadefinovať a postupne mapovať komplexný rozvojový rámec
Mesta Banská Bystrica a poskytnúť také indikátory, ktoré umožnia hodnotiť nielen úspešnosť dosahovania
cieľov ako takých, ale aj poskytnúť určitý benchmarking v rámci porovnateľných miest.
Diskusia:
Harmaniaková – v bode 13.5 sa spomína, že sa kosí 2-8 krát. Navrhuje, aby každý m 2, ktorý je v majetku
mesta pokosil aspoň 1x ročne. Možno by to inšpirovalo aj iných majiteľov pozemkov, aby kosili.
Adamec – štandardne sa kosenie na území Mesta Banská Bystrica uskutočňuje 4x ročne.
Majling – ak niekto vie o nejakom nevykosenom majetku, treba dať podnet. V ZAaRES-e je vedúci
prevádzky, ktorý má výborný prehľad o mestských pozemkoch.
Adamec – okrem areálov ZŠ, na kosenie majú rozpočtované financie.
Šabo – chváli prácu ZAaRES-u, pani Harmaniaková má na mysli pozemok za plavárňou, ktorý patrí do
majetku MBB, as.
Pirošík – existuje GIS portál, kde ktokoľvek kliknutím zistí, ktorákoľvek parcela mesta, koľkokrát bola
kosená?
Majling- evidujú to v ZAaRES-e.
Adamec – v súčastnosti to ešte nie je v takejto podobe, ale GIS portál sa zlepšuje – označí vlastníka pôdy,
či má vlastník pôdy zaplatené dane, zapracujú sa stojiská kontajnerov + počet nádob. Tento podnet od
pokladá za výborný.
Pirošík - ak bude na poslanca daná otázka o kosení, treba sa obrátiť na p. Valenta zo ZAaRES-u?
Majling - p. Valent, p. Majling a z MsÚ p. Chmelík.
Pirošík - ide Mesto do projektu polozapustených kontajnerov?
Adamec – je objednaná štúdia od renomovanej firmy, výstup sa očakáva niekedy v októbri. Pripravuje sa
VO na zber KO (končiace zmluvy v roku 2018). Podmienkou víťaza súťaže by bolo aj vybudovanie
polozapustných kontajnerov alebo aspoň výmena nádob.
Pirošík – k dnešnému dňu je taká evidencia, že sa nemôže stať, že kosíme cudzí majetok a nekosím
mestský? Tento problém tu bol celé roky.
Adamec – GIS plán obsahuje údaje o všetkých mestských parcelách. Na 99% GIS plán ukáže minimálne
vlastníka pozemku. S GIS plánom pracujú aj pracovníci ZAaRES-u.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2017
schváliť na MsZ dňa 19.09.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 130 bolo schválené.
K bodu 8/
Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2016
Predkladaný materiál obsahuje základné informácie o meste Banská Bystrica, informácie o poslaní, vízii a
cieľoch Mesta, štruktúru ľudských zdrojov a informácie o činnosti Mesta v priebehu roka 2016 a plnení
jeho úloh v oblasti výchovy a vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, kultúry, životného prostredia,
investícií a rozvojových aktivít Mesta a športu.
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Diskusia:
Kašper – splácanie úverov. Druhý koeficient zadĺženosti sa zmenil, prečo je tam navýšenie.
Farkašová – je nárast, pretože od 1.1.2017 je zmena zákona a do výšky príjmov sa nezahŕňajú príjmy
z transferov, prostriedky poskytnuté z EU.
Detková – investično-dodávateľské úvery keď sú postúpené na banku, posudzujú sa ako bankové úvery.
Mesto veľa úverov rieši takým spôsobom, že nejde o predčasné splatenie, ale o mimoriadnu splátku, tým
pádom je iné posudzovanie podľa zákona.
Farkašová – mimoriadna splátka úveru v súvislosti s prijatím prostriedkov z refundácie EŠIF tiež
ovplyvňuje výšku tohto ukazovateľa v danom roku.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Výročnú správu Mesta Banská Bystrica za rok 2016 schváliť na MsZ dňa 19.09.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 131 bolo schválené.
K bodu 9/
Informatívna správa Likvidačno-škodovej komisie o riešení a odpísaní pohľadávok v roku 2016
Komisii sa predstavila nová predsednícka LŠK pri Meste Banská Bystrica, JUDr. Alena Pospíšilová, ktorá
na funkciu predsedníčky bola vymenovaná dňom 01.07.2017. Informatívna správa o odpísaných
pohľadávkach prostredníctvom Likvidačno-škodovej komisie v roku 2016 sa predkladá v zmysle Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica. Celková suma odpísaných pohľadávok v
roku 2016 riešených Likvidačno-škodovou komisiou bola vo výške 1 687,67 €.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Informatívnu správu Likvidačno-škodovej komisie o riešení a odpísaní
pohľadávok v roku 2016.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za:8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 132 bolo schválené.
K bodu 10/
Rôzne
Pirošík – nárast platov školákov 6% musia samosprávy garantovať
Adamec – ešte to analyzujeme, v prípade, že bude potrebná zmena, bude sa to riešiť na októbrovom MsZ.
K bodu 11/
Záver
Ing. Kašper – poďakoval všetkým za účasť.

Banská Bystrica, 04.09.2017
Zapísala: Janka Demská

Ing. Igor Kašper
predseda komisie
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