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

Zápisnica č. 07/2017
Dátum a miesto konania: 16. októbra 2017, začiatok o 14,30 hodine a koniec o 16,10 hodine,
zasadačka číslo dverí 290 na II. poschodí Mestského úradu v Banskej Bystrici
Zasadnutie komisie viedol:

Ing. Igor Kašper - predseda komisie

Účasť členov: prítomní - 9
neprítomní - 6
ospravedlnení – 3
Predseda komisie skonštatoval, že komisia je uznášania schopná.
Program rokovania:
1. Otvorenie – predseda komisie
2. Zásady rozpočtového hospodárenia - žiadosť o odklad
3. Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu minulých rokov na návratnú finančnú výpomoc pre
spoločnosť Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
4. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 5
5. Štatút participatívneho rozpočtu
6. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
7. Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
8. Rôzne
9. Záver
K bodu 1/
Otvorenie, schválenie programu
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Ing. Igor Kašper - predseda komisie MsZ pre financie, správu a
hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť v Banskej Bystrici. Za predložený návrh programu
dal hlasovať.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť schvaľuje
program rokovania.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 133 bolo schválené.
K bodu 2/
Zásady rozpočtového hospodárenia - žiadosť o odklad
Žiadosť o odklad sa predkladá z dôvodu legislatívnych zmien zákona č. 523/2004 o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., ktorými sa zavádzajú
nové pravidlá rozpočtovania príjmov a výdavkov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí
a miest.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča žiadosť o odklad materiálu Zásady rozpočtového
hospodárenia schváliť na MsZ dňa 31.10.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0
Uznesenie č. 134 bolo schválené.
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zdržal sa:0

K bodu 3/
Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu minulých rokov na návratnú finančnú výpomoc pre
spoločnosť Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
Dôvodom poskytnutia návratnej finančnej výpomoci je preklenutie časového obdobia medzi realizáciou
výdavkov a prostriedkov prijatých z refundácie. Poskytovateľ Pôdohospodárska platobná agentúra poskytol
spoločnosti v rámci rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 v spolupráci s EPFRV nenávratný finančný príspevok
na výstavbu Protipožiarnej lesnej cesty Hančky-Krupné Uhlisko v objeme 382 878,48 €. 50% finančných
prostriedkov spoločnosť obdržala ako zálohovú platbu, zvyšok financujú z vlastných prostriedkov t.j.
191 439,24 €. Žiadosť o preplatenie môže spoločnosť podať po kolaudácii pravdepodobne v novembri.
Diskusia:
Kašper – ako sa prišlo na úrokovú sadzbu 1,98 % p. a.
Farkašová – portál NBS – priemerné úverové sadzby z úverov poskytnutých nefinančným spoločnostiam,
vychádzalo sa z úverov do 1 roka.
Harmaniaková – čo v prípade, že nepríde celá branža a zistí sa to vo fáze vyúčtovania a kontrolovania.
Gajdošík – štandardný postup, bude korekcia, alebo menej a všetko bude znášať žiadateľ. Do takejto situácie
sa dostane obchodná spoločnosť Mesta, potom to bude riešiť Mesto, ako jej akcionár.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča Návrh na schválenie zmeny účelu použitia fondu
minulých rokov na návratnú finančnú výpomoc pre spoločnosť Mestské lesy Banská Bystrica
s.r.o. schváliť na MsZ dňa 31.10.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 135 bolo schválené.
K bodu 4/
Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 5
V návrhu, ktorý bude predložený do MsZ budú zmeny:
- presun 450 € z 1.2.3 do 10.3., ktorý bol pôvodne v 10.1
- zmena medzi BV a KV v objeme 550 € (z 1.2.3 do 10.1)
- presun 1 164 € na krytie vypracovania PD na rekonštrukciu telocvične ZŠ z 1.2 do 10.3 – KV
- presun 200 € - 2 projekty na 4.6 – BV.
Zmena rozpočtu č. 5 rieši vo veľkom objeme neštandardnú vec – viazanie finančných operácií, príjmov a
výdavkov. Upravuje sa rozpočet na predpokladanú skutočnosť k 31.12.2017.Súčasne sa vykonáva
mimoriadny zber údajov pre MF SR. Preto sa v tejto zmene urobilo čo najviac, upravili sa aj príjmy aj
výdavky na tých položkách, o ktorých sa vie, že nebudú čerpané. Všetko čo bolo naviazané na príjmy z
úverov, z peňažných fondov sa upravuje smerom na nulu u tých fondov a úverov, ktoré nebudú čerpané v
tomto roku. Toto sa môže znovu dostať do návrhu rozpočtu na rok 2018, nakoľko prevažná väčšina týchto
prostriedkov bude čerpaná v budúcom roku.
Diskusia:
Kašper – KV v podprograme 3.4 Správa a evidencia majetku, majetok narozpočtovaný na obstaranie DK a
na Terminál schoppingu – prečo je tam zahrnutý DK?
Farkašová – úvery, z ktorých nebude plnenie a aktuálne sa neuskutoční výdavok na obstaranie majetku v
tomto roku, úvery sa znižujú na nulu. Znižujú sa príjmové finančné operácie – úvery a zároveň sa upravujú
KV v rámci kapitálového rozpočtu.
Harmaniaková – toto je potrebné spraviť aj v prípade kapitálového rozpočtu, lebo ten je trojročný.
Farkašová – kapitálový rozpočet z pohľadu zákona o rozpočtových pravidlách v tomto prípade neriešime, tu
sa upravujú tie výdavky, ktoré nebudú zrealizované do konca roka.
Hamraniaková – podprogram 3.3 Materiálové zabezpečenie úradu – navýšenie z podielových daní na krytie
výdavkov na poštovné. Chýba jej úspora na úkor osobného roznosu.
Farkašová - roznos bol riešený formou dohôd o vykonaní práce, v rámci mzdového balíka úspora nie je tak
vypuklá, aby ju bolo treba riešiť, šetrenie nie je úmerné.
Hamraniaková – podprogram 5.1 Verejný poriadok – zvýšená činnosť hliadok – ide len o „dávanie papúč“
alebo o všímanie si vozidiel bez čísel na parkovacích miestach. Absentujú jej otvorené oči mestskej polície.
Gajdošík – áno aj. Auto bez značiek môže Mesto odtiahnuť len na strážené parkovisko, ktorým Mesto
doteraz nedisponovalo. Teraz sa dohodlo s DPM, ktorý bude autá s 24-hodinovým dispečingom uskladňovať.
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Džmura - riešenie je vo fáze, že Mesto s DPM odsúhlasilo zmluvu, ktorá čaká na podpis.
Harmaniaková – podprogram 4.8 Cintorínske služby – v súvislosti poukázala, že Krematórium má širší
záber, ako je mesto Banská Bystrica, nebola daná žiadosť o príspevok na VÚC BB? Má to zistené, že to tak v
rámci Slovenska funguje, ako dotácia z rozpočtu VÚC do obce.
Gajdošík – požiadal p. Harmaniakovú o zistenie konkrétnych okolností, považuje to za zaujímavý názor.
Turčan – v zásade to asi funguje, lebo VÚC Bratislava bežne posiela dotácie do mestských častí Bratislavy
napr. na plavárne.
Pirošík – otázky má na strechu MdJ a na vozový park MsÚ.
Adamec – jedná sa o zateplenie strechy na mestských jasliach. MsÚ vlastní autá KIA SOUL, ktoré majú
vysokú spotrebu, veľa najazdených kilometrov, končiacu životnosť. Jedná sa o 2 osobné autá pre MsP a
jedno 9-miestne vozidlo pre MsÚ.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 5
schváliť na MsZ dňa 31.10.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 136 bolo schválené.
K bodu 5/
Štatút participatívneho rozpočtu
Materiál predkladá návrh zmien súčastného Štatútu participatívneho rozpočtu, ktorý je výsledkom podnetov
Koordinačnej rady, zachytáva podnety zo strany Mesta, ktoré vyplynuli z historických nedostatkov a
skúseností. Jedná sa o technické zmeny a úpravy:
- zasadnutie 1. diskusného fóra sa má konať už v mesiaci október, kvôli dlhšiemu časovému priestoru na
predkladanie návrhov,
- zmena lehoty na určenie konečného návrhu na predkladanie návrhov projektov – 120 dní,
- vypustenie ustanovenia o možnosti hlasovať o konečnej výške sumy pripadajúcej na 1 návrh,
- doplnené info v návrhu projektu o prínose projektu pre Mesto aj info o jeho udržateľnosti,
- možnosť predkladania projektov aj elektronicky,
- vypustenie možnosti predkladať návrhy projektov, ktoré sa týkajú realizácie kultúrnych, športových
podujatí, výsledkom participácie má byť niečo hmotné, trvale udržateľné,
- vypustenie možnosti čerpania prostriedkov participatívneho rozpočtu (PR) na úhradu prevádzkových
a režijných výdavkov.
Diskusia:
Pirošík – vypustením §7 ods. 3 písm. f) výdavky sa nemohli týkať na realizáciu kultúrnych a športových
podujatí a aktivít – či s tým súhlasíme, pretože aj podľa zoznamov projektov z minulých rokov sa vyhodia aj
projekty komunitného typu. Zakázaním tohto typu sa zúži schéma na verejné priestory. Je za zachovanie
kultúrnych a športových aktivít, rovnako efektívne je investovať aj do spoločenských vzťahov. Keďže sa
spomínajú „aktivity“, nie je mu zrejmé, čo všetko sa z PR vylúči.
Džmura – tzv. „všetky kotlíkové výdavky“.
Pirošík – je to škoda, vyhodíme tým množstvo projektov. Zmysel to celé bude mať až vtedy, keď sa
vybuduje 4. pilier (1: PR, dotačné schémy, 2: komisia primátora, 3: výbory MČ) – inštitút účelovo viazaných
dotácií, napr. rok športu, … Ďalšia vec, predsúva sa dátum konania na október, tento rok bude problém.
Džmura – preto je v návrhu „spravidla“, aby sa tento rok vytvoril priestor.
Pirošík – financovanie PR narazilo na nejaké účtovné problémy?
Detková – áno, so Zákonom č. 523/2004 Z. z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o znp – PR nie je
uplatňovaný vo všetkých samosprávach. Veľa je len v začiatkoch modelu financovania, berie to len ako
pilotný projekt. Práve pri kultúrnych a športových podujatiach sa naráža na to, čo hovorí zákon v súvislosti s
definíciou výdavkov Mesta. Sú presne vymenované druhy výdavkov, ktoré môže Mesto realizovať z rozpočtu
a v súvislosti s výdavkami, ktoré financuje v rámci PR. Tu sa musí brať do úvahy, že Mesto nie je
organizátorom ani jedného podujatia. Je preto nanajvýš vhodné vyhnúť sa financovania takýchto výdavkov.
Majling – neuvažuje sa o nejakom koordinátorovi odborného charakteru. Často sa stáva, že aj projekt
dlhodobého charakteru je financovaný tak, že keď aj po schválení sa zistí, že výdavky vysoko narastú a
rozdiel predkladateľ hľadá. Koordinátor by vedel objektívne posúdiť rozpočty jednotlivých návrhov.
Džmura – neuvažuje sa o koordinátorovi, PR by sa rozbil na komunálny projekt. Myšlienka participácie
verejnosti by sa stratila. Na prvom diskusnom fóre by sa predkladatelia vzdelávali.
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Detková – stretávame sa s problémom pri zostavovaní rozpočtu aj z hľadiska časového, pretože v období
zimy sa predkladajú návrhy PR, kým sa zhodnotia, kým sa dostanú do rozpočtu je už skoro letné obdobie.
Cenové ponuky, ktoré dali do návrhov už vôbec nemusia byť aktuálne.
Adamec – projekt PR má hovoriť o tom, že je realizovateľný za tú sumu, ktorú uvedie v návrhu. Ak Mesto
zistí, že nie je realizovateľný za sumu uvedenú v projekte, realizovať sa nebude.
Kašper – celková výška rozpočtu jedného projektu je maximálne 10 tis €, či je to to pravé, čo sme chceli.
Prejdú iba 2 alebo 3 projekty.
Detková – cieľom bolo posilniť udržateľnosť projektov. Stalo sa, že vyhral projekt s peknou myšlienkou, ale
nie je udržateľná. Témy sa prestriedajú.
Džmura – posunutím hranice bude podporených možno menej, ale kvalitných projektov.
Turčan – tých 4 tis € + DPH bolo strašne málo, projekty nevyšli tak, ako mali, okresávalo sa a výsledok
nebol dobrý.
Pirošík – úvaha o maximálnej výške bola ešte trochu iná. Je škoda, že neprejdú tie malé, ale krásne projekty.
Myšlienka zapájania sa ľudí do diania sa týmto zoseká, ide trochu proti filozofii PR. Tiež si myslí, že
maximálny strop 5 tis € sa v minulosti osvedčil. Tento mechanizmus odradí veľa ľudí.
Adamec – v tomto roku sú skúsenosti s tým, že žiadatelia úspešného projektu urobili „nejaký“ rozpočet,
ktorý nebol zhodný s realizáciou projektu.
Detková – nemyslíme si, že by navrhovatelia boli nejako obmedzovaní v rámci predstáv a plánov, pretože po
1. diskusnom fóre prebiehajú tzv. stretnutia tematických skupín, ktorých cieľom je spojiť rovnaké myšlienky
do jedného alebo dvoch veľkých projektov za každú tematickú skupinu.
Harmaniaková – treba určiť základné vymedzenie pojmu v súvislosti s účelom použitia prostriedkov.
Absentuje jej ambícia vykryť všetky náklady, ktoré súvisia s projektom.
Detková – účelové určenie finančných prostriedkov z PR – niektorí žiadatelia by s touto myšlienkou mohli
nesúhlasiť. To je na procese participácie, aby si určili do akých tém chcú financie rozhodiť.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča Štatút participatívneho rozpočtu schváliť na MsZ
dňa 31.10.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 5
proti:0

zdržal sa:3

Uznesenie č. 137 bolo schválené.
K bodu 6/
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
A 1.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadateľka:
Janka Matulániová, Bratislava
Pozemok:
parc. č. C KN 997/1 – trvalé trávnaté porasty
Výmera:
61 m2
Kat. územie:
Kostiviarska
Ulica:
Jelšová
Účel:
rozšírenie záhrady pri rodinnom dome žiadateľky súp. č. 4871
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 06.09.2017 odpredaj odporučila pod bodom 2.m.
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 31.10.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0
Uznesenie č. 138 bolo schválené.
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zdržal sa:0

A 1.2/
Cena:

PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností 44,50 € za m².
Cena pozemku je podľa Znaleckého posudku č. 05/2017 mestom vybratého znalca
Ing. Mariána Puškáša 27,35 € za m². Navrhovaná cena je aritmetický priemer získaných
cien 44,50+27,35=71,85/2= 35,90 € za m².
Navrhovaná
2189,90 (35,90 € za m²)
cena:
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 31.10.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 139 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastaveného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina,
IČO: 00169021
Pozemky:
parc. č. C KN 3354/586 zast. plochy a nádvorie o výmere 1628 m2
Stavby:
novovytvorená parc. č. C KN 3354/693 zast. plochy a nádvorie o výmere 417 m 2
vytvorené v geometrickom pláne č. 36639231-79/17
spevnené plochy z betónu sit. na pozemkoch parc. č. C KN 3354/693 (zamerané znalcom
v znaleckom posudku) oporné múry z betónu na pozemku parc. č. C KN 3354/693
Výmera:
2045 m2
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Bernolákova
Účel:
majetkoprávne usporiadanie pod stavbou súp. č. 6988, v ktorých je umiestnená predajňa
COOP vo vlastníctve žiadateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a
využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemkov odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 06.04.2017 odpredaj odporučila pod bodom 2.g.
A 2.1/

Diskusia:
Kašper – aký je rozdiel oproti predchádzajúcemu návrhu.
Kaňová – teraz ide o prevod pozemku pod budovou bez parkoviska, predtým bol pozemok pri budove,
parkovisko.
Pirošík – aký je stav jednania s JEDNOTOU COOP, čo sa týka nájmov.
Adamec - bolo rokovanie s predsedom predstavenstva JEDNOTA COOP, pripraví sa riešenie na
decembrové MsZ.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastaveného stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou schváliť na MsZ dňa 31.10.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 7
proti:0
Uznesenie č. 140 bolo schválené.
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zdržal sa:1

A 2.2/

PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastaveného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok
so stavbou
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností (CMN) 80,30 € za m².
Cena pozemku parc. č. C KN 3354/693 podľa Znaleckého posudku je 74,06 € za m 2.
Navrhovaná cena je aritmetický priemer oboch cien (80,30 + 74,06): 2 = 77,18 €
za m2 x 417 m2= 32 184,06 €.
Cena pozemku parc. č. C KN 3354/586 podľa Znaleckého posudku 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 Znaleckého posudku:
- spevnené plochy z betónu sit. na pozemku parc. č. C KN 3354/693
(zamerané znalcom v znaleckom posudku)je 1 653,41 €,
- oporné múry z betónu na pozemku parc. č. C KN 3354/693 je 181,18 €.
Navrhovaná 154 200,00 € (pozemky 152 363,02 € + stavby 1 834,59 €)
cena:
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku zastaveného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný
celok so stavbou schváliť na MsZ dňa 31.10.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 7
proti:0

zdržal sa:1

Uznesenie č. 141 bolo schválené.
B 1./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu – SARIO, Trnavská cesta 100,
821 01 Bratislava, IČO: 36070513
Nehnuteľnosti: nebytové priestory - kancelárie č. 213 až 216 na treťom nadzemnom podlaží budovy
Mestského úradu v Banskej Bystrici, Československej armády 26, súp. č. 1141,
situovanej na pozemku par. č. C KN 1202/1 - zastavané
plochy a nádvoria,
LV č. 4073 o výmere 86 m2 parkovacie plochy (parkovacie miesta č. 16 a 17) v prednej
časti dvora MsÚ, situované na pozemku par. č. C KN 1202/1, LV č. 4073 o výmere 20 m2
Kat. územie
Banská Bystrica
Ulica:
Československej armády 26
Účel:
administratívna činnosť
Cena:
cena je stanovená v zmysle Článku 17, odst. 1, platných Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
Doba nájmu: na dobu určitú od 01.01.2018 do 31.12.2019
Navrhovaná 49,00 €/ m²/rok za kancelárske priestory, t.j. 4 214,00 €/rok
cena:
65,88 €/m²/rok za parkovacie miesto, t.j. 1 317,60 €/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 NEHNUTEĽNOSTI – nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schváliť na MsZ dňa 31.10.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0
Uznesenie č. 142 bolo schválené.
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zdržal sa:0

B 2./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 3
Žiadatelia:
Viera Lichá, bytom Banská Bystrica
Pozemok:
časť parc. č. C KN 797/1 - záhrady o výmere 222 m²
parc.č. CKN 797/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m²
Výmera:
240 m²
Kat. územie:
Sásová
Ulica:
Stránska
Účel:
záhrada pri rodinnom dome súp.č. 3163
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odporúča odpredaj.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 08.06.2017 odpredaj odporučila pod bodom 3.g.
Cena:
Nájomné sa stanovuje podľa Čl. 20 ods. 2 p.č. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m², čo pri výmere 240 m² predstavuje
nájomné vo výške 720,00 €/rok.
Doba nájmu: Na dobu neurčitú.
Navrhovaná 720,00 €/rok
cena:
Diskusia:
Bučko – Komisia pre územný rozvoj odporučila pozemok odpredať.
Kaňová – komunikácia s p. Lichou je ťažká. Momentálne teraz dala žiadosť o zámenu pozemkov, pozemok
Mesto nemá, rozhodlo sa to riešiť nájmom.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 31.10.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 143 bolo schválené.
B 3./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
Soňa Pisárová, bytom Badín
Pozemok:
časť parc. č. C KN 2544/30 – zastavané plochy a nádvoria
Výmera:
40 m²
Kat. územie:
Sásová
Ulica:
Rudohorská
Účel:
umiestnenie dočasnej stavby (terasa)
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odporúča prenájom.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 06.09.2017 nájom odporučila pod bodom
2.l.
Cena:
Nájomné sa stanovuje podľa Čl. 20 ods. 2 p. č.10 platných Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská ako 17 % z CMN. Cena pozemku podľa CMN
je 71,30 € za 1 m², tzn.17 % z 71,30 € je 12,12 €, čo pri výmere 40 m² predstavuje
nájom sumu 484,80 € ročne.
Doba nájmu: Na dobu neurčitú.
Navrhovaná 484,80 €/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 31.10.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0
Uznesenie č. 144 bolo schválené.
7/13

zdržal sa:0

C 1./

VÝPOŽIČKA NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov
Volebný obvod č.
Žiadateľ:
KoLesom o.z., ul. Mládežnícka 4, 974 04 Banská Bystrica IČO: 42 311 152
Pozemky:
časť par. č. C KN 2145/1 - ostatné plochy 3191 m² z celkovej výmery 11504 m²
časť parc. č. E KN 2146/16 – trvalé trávnaté porasty 2245 m²
z celkovej výmery 4714 m²
Výmera:
5436 m²
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Moskovská, Vršacká
Účel:
revitalizácia pôvodného bikrosového areálu
Stanovisko
komisií MsÚ:
Stavebný odbor z územného hľadiska výpožičku nehnuteľností odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 06.09. 2017 výpožičku nehnuteľností odporučila pod
bodom 2.p.
Doba
na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov
výpožičky:
Navrhovaná
bezodplatne
cena:
Diskusia:
Turčan – ide o o.z., ktoré je otestované už viac rokov, darí sa im. Vyjadruje im podporu.
Pirošík – aká je predstava, areál bude poskytovaný zadarmo?
Turčan – áno, sú to nadšenci, ktorí to robia, lebo takýto areál v meste chýba, aby oni sami mohli v ňom
jazdiť.
Kašper – Mesto je stotožnené takúto obrovskú plochu zapožičať na tento účel?
Gajdošík – na tejto ploche už areál je, len je zarastený.
Harmaniaková – ide o priestor na obytných uliciach, do akej hodiny je predpoklad užívania areálu?
Adamec – podľa platnej legislatívy, do 22,00 hodiny.
Harmaniaková - ak po preinvestovaní svojich prostriedkov budú chcieť pozemok po roku odkúpiť?
Adamec – pôjde to štandardným procesom podľa cenovej mapy.
Koreňová - výpožička musí byť na dobu určitú.
Adamec – tak sa zmení doba výpožičky na 1 rok a bude sa prolongovať každý rok. V prípade ukončenia
zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, uvedú pozemok do pôvodného stavu.
Kašper – navrhol uznesenie upraviť s určením doby určitej na 1 rok s každoročnou prolongáciou a
zapracovať podmienky sprístupnenia predmetu výpožičky športovej verejnosti v rámci
prevádzkového poriadku areálu a podmienok stanovených v zmluve.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú
činnosť odporúča VÝPOŽIČKU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov na dobu určitú 1 rok s
každoročnou prolongáciou a zapracovanie podmienky sprístupnenia predmetu výpožičky
športovej verejnosti v rámci prevádzkového poriadku areálu a podmienok stanovených v zmluve
schváliť na MsZ dňa 31.10.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 145 bolo schválené.

D 1./

ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA

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

Volebný obvod č. 1
SR - Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00 003 328
parc. č. C KN 288/3 – zastavané plochy a nádvoria
parc. č. C KN 1040/2 – záhrady
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 484/2010
55 + 698 = 753 m2
Banská Bystrica
Cesta k nemocnici
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Účel:

V rámci stavby „Cesta pre motorové vozidlá I/66 (R1) Banská Bystrica – severný
obchvat“ bola na predmetných pozemkoch zrealizovaná preložka plynovodu ako
stavebný objekt „SO 707-00 Preložka plynovodu STL DN 300 pod okružnou
križovatkou v Rudlovej“, na ktorý bolo vydané Kolaudačné rozhodnutie č. OVZ-SÚ22814/2010/Bob, právoplatné dňa 19.07.2012.

Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného z vecného
bremena:
a) strpieť na zaťažených pozemkoch umiestnenie plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena,
vrátane ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení a to v
rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 484/2010,
b) strpieť prechod a prejazd vozidiel oprávneného z vecného bremena alebo ním určených osôb za účelom
kontroly prevádzky zariadení, ich údržby, opráv a rekonštrukcií, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom
rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť.
Povinný z vecného bremena:

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

Oprávnený z vecného bremena:

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

Osoba uzatvárajúca zmluvu v prospech
Oprávneného z vecného bremena:

SR - Slovenská správa ciest,
Miletičova 19, Bratislava, IČO: 00 003 328

Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena: 17 755,74 €
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča ZRIADENIE
ODPLATNÉHO VECNÉHO
BREMENA schváliť na MsZ dňa
31.10.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 146 bolo schválené.
D 2./

ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
SR - Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00 003 328
Pozemok:
parc.č. E KN 2512/110 – zastavané plochy a nádvoria
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 231/2015
Výmera:
34 m2
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Partizánska cesta
Účel:
V rámci stavby „Cesta pre motorové vozidlá I/66 (R1) Banská Bystrica – severný
obchvat“ bola na predmetnom pozemku zrealizovaná preložka elektrického vedenia ako
stavebný objekt „SO 635-00 Preložka VN vedenia č. 326 km 2,700“, na ktorý bolo
vydané Kolaudačné rozhodnutie č. OVZ-SÚ-26149/2010/Bob, právoplatné dňa
07.06.2011.
Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného z vecného
bremena:
a) strpieť v rozsahu vyznačenom v GP č. 231/2015 na dotknutom pozemku umiestnenie a prevádzku
inžinierskych sietí - elektrického vedenia vrátane jeho ochranného pásma,
b) umožniť v nevyhnutnej miere vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami na dotknutý pozemok za účelom výkonu prác spojených s údržbou,
prevádzkou, odstraňovaním porúch, vykonávaním opráv a rekonštrukcií inžinierskych sietí - elektrického
vedenia.
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Povinný z vecného bremena:

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

Oprávnený z vecného bremena:

Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151

Osoba uzatvárajúca zmluvu v prospech
Oprávneného z vecného bremena:

SR - Slovenská správa ciest,
Miletičova 19, Bratislava, IČO: 00 003 328

Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena: 426,02 €
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA schváliť na MsZ dňa 31.10.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 147 bolo schválené.
D 3./

ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
SR - Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00 003 328
Pozemky:
parc. č. C KN 2057/1 – zastavané plochy a nádvoria
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 442/2010
parc. č. E KN 2110/2 – orná pôda
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 228/2015
Výmera:
29 + 400 = 429 m2
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Medený Hámor, Severná ulica
Účel:
V rámci stavby „Cesta pre motorové vozidlá I/66 (R1) Banská Bystrica – severný
obchvat“ bola na predmetných pozemkoch zrealizovaná preložka elektrického vedenia
ako stavebný objekt „SO 614-01 Preložka VN prípojky pre Hotel-SPS Hámor km 0,400“,
na ktorý bolo vydané Kolaudačné rozhodnutie č. OVZ-SÚ-26149/2010/Bob, právoplatné
dňa 07.06.2011.
Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného z vecného
bremena:
a) strpieť v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na dotknutých pozemkoch umiestnenie a prevádzku
inžinierskych sietí – elektrickej prípojky vrátane jej ochranného pásma,
b) umožniť v nevyhnutnej miere vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami na dotknuté pozemky za účelom výkonu prác spojených s údržbou,
prevádzkou, odstraňovaním porúch, vykonávaním opráv a rekonštrukcií inžinierskych sietí – elektrickej
prípojky.
Povinný z vecného bremena:
Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26,
Banská Bystrica, IČO: 00 313 271
Oprávnený z vecného bremena:

Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151

Osoba uzatvárajúca zmluvu v prospech
SR - Slovenská správa ciest,
Oprávneného z vecného bremena:
Miletičova 19, Bratislava, IČO: 00 003 328
Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena: 7 438,86 €
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA schváliť na MsZ dňa 31.10.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0
Uznesenie č. 148 bolo schválené.
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zdržal sa:0

D 4./

ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA

Žiadateľ:

SR - Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00 003 328

Pozemky:

parc. č. E KN 2119/25 – orná pôda
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 397/2010

Výmera:

5 m2

Kat. územie:

Banská Bystrica

Ulica:

Ľuda Ondrejova

Účel:

V rámci stavby „Cesta pre motorové vozidlá I/66 (R1) Banská Bystrica – severný obchvat“
bol predmetný pozemok dotknutý ochranným pásmom preložky elektrického vedenia,
realizovanej ako stavebný objekt „SO 610-01 Preložka VN prípojky pre TS Karlovo km
0,450“, na ktorý bolo vydané Kolaudačné rozhodnutie č. OVZ-SÚ-30351/2011/Bob,
právoplatné dňa 05.03.2012.

Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného z vecného
bremena:
a) strpieť v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na dotknutom pozemku umiestnenie a prevádzku
inžinierskych sietí – elektrickej prípojky vrátane jej ochranného pásma,
b) umožniť v nevyhnutnej miere vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami na dotknutý pozemok za účelom výkonu prác spojených s údržbou,
prevádzkou, odstraňovaním porúch, vykonávaním opráv a rekonštrukcií inžinierskych sietí - elektrickej
prípojky.
Povinný z vecného bremena:

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

Oprávnený z vecného bremena:

Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151

Osoba uzatvárajúca zmluvu v prospech
Oprávneného z vecného bremena:

SR - Slovenská správa ciest,
Miletičova 19, Bratislava, IČO: 00 003 328

Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena: 86,70 €
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA schváliť na MsZ dňa 31.10.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 149 bolo schválené.
E 1./

ZRUŠENIE UZNESENIA

Zrušenie Uznesenia zo dňa 13.septembra 2016 číslo 580/2016 – MsZ
B 1./ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2
Žiadatelia
Pozemok
Kat. územie
Ján Toráč a Daniela Toráčová, bytom časť parc. č. E KN 927/2 – vodné
Banská Bystrica
plochy
o výmere 113,5 m²
Uľanka
vedená na LV č. 455
na dobu neurčitú

11/13

Cena
340,50
€/rok

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9, písm.
c) Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako nájom majetku mesta z
dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Žiadatelia sú podľa výpisu z LV č.178, kat. územie Uľanka výlučnými vlastníkmi v režime BSM
stavby budovy súp. č. 5473 situovanej na pozemku parc. č. C KN 121/2. Zámerom žiadateľov je
vysporiadať si vzťah k pozemku, ktorý využívajú ako nádvorie pri rodinnom dome. V súčasnej dobe
nemajú žiadatelia záujem o kúpu daného pozemku.
Zámer nájmu pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica a na internetovej
stránke mesta Banská Bystrica od 26.8.2016 do 13.09.2016.
Zdôvodnenie:
Návrh na zrušenie uznesenia sa predkladá z dôvodu, že mesto uznesením č. 882/2017- MsZ zo dňa
9.septembra 2017 schválilo prevod novovytvoreného pozemku parc. č. C KN 121/32 v ½ v prospech Martina
Toráča a Jany Majerovej, ktorí sú podľa LV č. 178 podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti rodinného
domu s. č. 5473, spolu s príslušným pozemkom.
Zrušenie uznesenia je potrebné schváliť nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Zrušenie Uznesenia zo dňa 13.septembra 2016 číslo 580/2016 – MsZ schváliť na MsZ
dňa 31.10.2017.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 7
proti:0

zdržal sa:1

Uznesenie č. 150 bolo schválené.
K bodu 7/
Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
Materiál sa predkladá z dôvodu doplnenia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská
Bystrica o nové spôsoby a postupy nakladania s majetkom mesta, ako i z dôvodu spresnenia a bližšej
špecifikácie spôsobov nakladania s majetkom mesta.
Diskusia:
Harmaniaková – v čl. 8 bod z) nadobúdanie a prevod práv duševného vlastníctva nad hodnotu vyššiu ako
10 tis €, ale KV je nad 2 400 €, prečo 10 tis € ?
Adamec – akékoľvek rozhodnutia, napr. pri speňažovaní áut sú v Zásadách riešené tou istou sumou 10 tis €.
Nechalo sa to v tej istej rovine. Čo sú práva duševného vlastníctva pomenúva legislatíva – priemyselné vzory,
ochranné známky, ... v prípade kúpy alebo predaja do 10 tis € podpisuje za Mesto zmluvu priamo primátor
bez schvaľovania MsZ.
Harmaniaková - ak takýto majetok bude vložený do obchodných spoločností?
Adamec – všetko čo sa týka obchodných spoločností o tom rozhoduje MsZ.
Harmaniaková – čl. 25, odst. 2 – to bolo aj doteraz.
Kaňová – áno, bolo.
Adamec – tento návrh to neopravuje, Mesto chce byť transparentné, preto sa to do Zásad vsúva, vo veľkej
miere sa cituje zákon – občiansky a obchodný zákonník. Ostatné veci sa do Zásad dopĺňajú na základe
podnetov, napr. aj z NKÚ.
Pirošík – žiada o predloženie materiálu do MsZ v takej forme, kde bude jasné, aký je súčasný stav a čo bude
nové. Aby sa nestalo, že sa poruší dobrá kompetenčná rovnováha v prospech štatutára.
Kaňová – úplné znenie a dodatky budú prílohou do MsZ.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
schváliť na MsZ dňa 31.10.2017.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0
Uznesenie č. 151 bolo schválené.
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zdržal sa:0

K bodu 8/
Rôzne
Členovia komisie sa dohodli, že materiál na rokovania bude zasielaný len elektronicky cez webové úložisko
bez vyhotovenia CD pre členov komisie – poslancov MsZ.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
schvaľuje zasielanie materiálov len elektronicky cez webové úložisko bez vyhotovenia CD pre
členov komisie – poslancov MsZ.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 152 bolo schválené.
K bodu 9/
Záver
Ing. Kašper – poďakoval všetkým za účasť.

Banská Bystrica, 16.10.2017
Zapísala: Janka Demská

Ing. Igor Kašper
predseda komisie
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