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

Zápisnica č. 3/2018
Dátum a miesto konania: 9. apríla 2018, začiatok o 14,30 hodine a koniec o 17,20 hodine,
zasadačka číslo dverí 290 na II. poschodí Mestského úradu v Banskej Bystrici
Zasadnutie komisie viedol: Ing. Igor Kašper - predseda komisie
Účasť členov: prítomní - 12
neprítomní - 3
ospravedlnení – 2
Predseda komisie skonštatoval, že komisia je uznášania schopná.
Program rokovania:
1. Otvorenie – predseda komisie
2. Financovanie AS (za účasti Ing. Snopka, príp. aj vedenia mesta)
3. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
4. Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
5. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
6. Voľba člena Výboru pre audit Mesta Banská Bystrica
7. Návrh na prijatie úveru na financovanie investičných akcií Mesta Banská Bystrica
8. Návrh na prijatie úveru na financovanie projektov z Európskych štrukturálnych
a investičných fondov (EŠIF)
9. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 2
10. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2017
11. Rôzne
12. 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. Vzhľadom na účasť verejnosti
k bodu 3, navrhol zmenu programu nasledovne: za otvorením bod 3: Nakladanie s majetkom Mesta Banská
Bystrica – A 9./ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – nebytových priestorov a pozemkov v zmysle zákona č.
182/1993 Z. z. Za bodom 3 bod 4: Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Banská Bystrica. Za predložený návrh programu s uvedenými zmenami dal hlasovať.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť schvaľuje
program rokovania s uvedenými zmenami.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 29 bolo schválené.
K bodu 3/
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
ŠPORT ZÓNA o. z., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 306 868
Nehnuteľnosť : Nebytový priestor č. 12-3 o výmere 409,29 m² s podielom priestoru na spoločných častiach
a zariadeniach domu 40929/544263, nachádzajúci sa na prízemí, vchod 31,
nebytový priestor č. 12-4 o výmere 213,35 m² s podielom priestoru na spoločných častiach
A 9./
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Výmera:
Pozemok :

Výmera :
Kat. územie:
Ulica:
Účel:
Cena:

Navrhovaná
cena:

a zariadeniach domu 21335/544263, nachádzajúci sa na prízemí, vchod 31,
nebytový priestor č. 12-6 o výmere 277,82 m² s podielom priestoru na spoločných častiach
a zariadeniach domu 27782/544263 nachádzajúci sa na prvom poschodí, vchod 3A,
obytného domu + občianskej vybavenosti, súp.č. 6734, Rudohorská ulica Banská Bystrica,
zapísaného na LV č. 2448, situovaného na pozemkoch parc.č. 2544/40, 2544/41, 2544/42,
2544/57 a 2544/58 zapísaných na LV č. 2573.
900,46 m²
Spoluvlastnícky podiel NP č. 12-3 k pozemkom parc.č. 2544/40, 2544/41, 2544/42, 2544/57
a 2544/58 je 40929/544263 (107,30 m²),
spoluvlastnícky podiel NP č. 12-4 k pozemkom parc.č. 2544/40, 2544/41, 2544/42, 2544/57
a 2544/58 je 21335/544263 (55,94 m²),
spoluvlastnícky podiel NP č. 12-6 k pozemkom parc.č. 2544/40, 2544/41, 2544/42, 2544/57
a 2544/58 je 27782/544263 (72,86 m²).
236,10 m²
Sásová
Rudohorská č. 31
multifunkčné tréningové centrum
Hodnota nebytových priestorov a pozemkov bola stanovená Znaleckým posudkom č.
30/2017 spracovaným znalcom Ing. Jozefom Oravkinom, Alexandra Matušku č. 8, 974 01
Banská Bystrica dňa 29.11.2017 vo výške 424 190,03 € (407 498,40 € za nebytové
priestory a 16 691,65 € (70,69 €/m2) za pozemky).
424 190,03 €

Diskusia:
Piperek – spoluzakladateľ, na komisiu doniesol prezentáciu priestorov pred vzatím priestorov do
prenájmu a teraz (činnosť SPORTO ZONY, o.z. už bola na komisii predstavená). Budova stále
bojuje so zatekajúcou vodou – strecha, vlhnutie stĺpov zo spodného CO krytu, plesnivé rohy
miestností, chodník. Ďalej sa v budove v stropnej časti objavili červíky. Permanentne sa v celom
komplexe riešia problémy, ide o systémov problém.
Lauko – spoluzakladateľ, informoval o finančných nákladoch vložených o.z. do projektu. NZ bola
podpísaná 01.05.2016 a kolaudácia priestorov bola 24.04.2017, nájom platili bez užívania , celkovo
sa zo strany o.z. preinvestovalo viac financií, ako bolo dohodnuté.
Moravčík – tréner, odprezetnoval činnosť za uplynulý rok – majú cez 200 detí – karate, thajský
box.
Bučko – prečo o.z. žiada odpredaj a nie napr. dlhodobý nájom? Aký je rozdiel napr. s úradovaním
ihriska v Rudlovej, kde chcú preinvestovať cca 300 tis € a doteraz sa návrh neposunul ani do tejto
komisie?
Adamec – určite aj toto podanie je v procese.
Harmaniaková – prevod sa komisii predkladá podľa Zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a
nebytových priestorov. Jednoznačne v tomto prípade ide o bytový dom s občianskou vybavenosťou.
Príjem z nájomného nie je príjmom Mesta, ale príjmom fondu opráv, uplatňuje sa zrážková daň.
V tomto prípade sa tento zákon nemôže uplatniť.
Kaňová – zo Zákona č. 182/1993 Z.z. je tu nájomca, ktorý má nárok ako prvý odkúpiť nebytový
priestor.
Harmaniaková – nie pomocou tohto zákona. Má to byť podľa Občianskeho zákonníka.
Adamec – vlastník-Mesto, chce predať nebytové priestory tretej osobe. Príjem z odpredaja bude
príjmom Mesta. Vzťahy v zmysle 182/1993 Z.z. do obnovy fondu za nebytový priestor bude riešiť
nový vlastník nehnuteľností.
Harmaniaková – nie si je istá, či nebol porušený zákon, či to nemá byť podnet na prešetrenie
prokuratúrou.
Pirošík – tiež si myslí, že tu treba postupovať, ako v prípade hodného osobitného zreteľa, v tejto
podobe je tento zámer podľa neho protizákonný. Žiada o vysvetlenie, nájomcovia žiadajú o tento
odpredaj, chce vyjadrenie prenajímateľa, Mesta, v čom je tá výhodnosť.
Adamec – návrh je predložený na základe žiadostí 3. subjektu. O výhodnosti alebo nevýhodnosti
odpredaja pre Mesto rozhodne MsZ. Mesto urobilo všetko, aby to bolo v súlade s legislatívou –
znalecký posudok.
Kašper – asi v roku 2016 bolo n.o. povedané, že chcú do priestorov investovať a že nebudú od
Mesta žiadať preplatenie nákladov. Na minulej komisii už bol predložený tento odpredaj za sumu
424 190,03 €, o ktorej si všetci mysleli, že príde na účet Mesta, bez odrátania cca 199 tis €, ktoré sa
dnes odrátavajú.
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Adamec – n.o. už mala v minulosti záujem o odpredaj, ale nemala dostatočné finančné krytie.
Zámer bol jasný od začiatku. Mesto odkúpilo investíciu 199 tis €, dnes je Mesto vlastníkom
technického zhodnotenia, ktoré sa započítava s nájmom po dobu 9 rokov.
Piperek – pre n.o. by bolo najlepšie byť v tom čase v nejakom nájme. Mesto prichádzalo predtým
o financie, pretože keby nie oni, budova by bola dodnes nevyužitá. Ide o partičku „športových
fanatikov“, ktorá do budovy stále niečo investuje. Mesto nemalo na to, aby budovu upravilo do
stavu na prenájom. Áno, bola dohodnutá suma na rekonštrukciu do cca 200 tis, ale pracovali bez
projektovej dokumentácie, odkrývajú sa stále skryté závady, ktoré nemôžu prerušiť činnosť. Radi by
fungovali vo vlastnom režime so zodpovednosťou za budovu.
Turčan – v podzemí budovy je CO kryt. Sú uzrozumení o jeho prevádzke?
Kaňová – CO kryt zostáva majetkom Mesta.
Kašper – suma, ktorá tu je 271 203,83 príde na účet Mesta?
Adamec – toto bolo zrejmé aj na minulom zasadaní komisie. Áno, tu je vyjadrený prepočet: 424
190,03 – 152 986,20 = 271 203,83.
Lauko – tá suma, ktorá príde na účet by mala byť cca 240 tis €, pretože ako spomenul, rok platili
nájom cca 22 tis € bez možnosti užívania majetku. Chce aby, tá suma bola adekvátna, preto žiada
o túto zníženú sumu.
Adamec – nie je v kompetencii Mesta sumou hýbať, odvodzuje sa od znaleckého posudku, preto sa
predložila v tejto výške.
Kašper – škoda, že o tejto situácii nevedel skôr. Hlasoval by za sumu 270 tis., ale teraz táto nová
informácia bude musieť byť na MsZ podaná poslaneckým návrhom.
Lauko – znalecký posudok rešpektuje, nespochybňuje, len poukazuje na investíciu za ten rok.
Kašper – dal hlasovať za návrh, v takej sume, v akej bol predložený.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú č innosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 24.04.2018.
prítomných: 12

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:4

Uznesenie č. 30 bolo schválené.
A 1.1/

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1

Žiadatelia:
Pozemok:

Ing. Miroslav Greško a Ing. Alena Grešková, Banská Bystrica
novovytvorená parc.č. C KN 2542/127 – zastavané plochy a nádvoria
odčlenená v geometrickom pláne čís. 43894691-125/2017 z parc.č. C KN 2542/114
Výmera:
119 m2
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Azalková
Účel:
rozšírenie záhrady pri rodinnom dome súp.č. 3033
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku odporučil.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 12.10.2017 odpredaj odporučila pod bodom 2.d.
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 24.04.2018.
prítomných: 12

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 12
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 31 bolo schválené.
A 1.2/
Cena:

PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností 64,15 € za m². Cena pozemku je
podľa Znaleckého posudku č. 183/2017 mestom vybratého znalca Ing. Ivana Čierneho
47,21 € za m². Navrhovaná cena je aritmetický priemer získaných cien
64,15+47,21=111,36/2= 55,68 € za m².
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Navrhovaná cena: 6 625,92 € (55,68 € 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 24.04.2018.

prítomných: 12

Hlasovanie za predložený návrh:
za:12
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 32 bolo schválené.
A 2.1/

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1

Žiadateľ:
Pozemok:

HOTELTEC s.r.o., Partizánska cesta 116A, 974 01 B. Bystrica, IČO: 36 627 593
novovytvorená parc.č. C KN 551/3 – zastavané plochy a nádvoria
vytvorená v geometrickom pláne č. 36635456-2/18
Výmera:
109 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Partizánska cesta
Účel:
rozšírenie prístupu k stavbe žiadateľa – nebytovej budove súp.č. 4484
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku odporučilo.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 15.11.2017 odpredaj odporučila pod bodom 2.i.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 24.04.2018.
prítomných: 12

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:1

Uznesenie č. 33 bolo schválené.
A 2.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností 42,00 € za m².
Navrhovaná cena: 4 578,00 € (42,00 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 24.04.2018.
prítomných: 12

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:1

Uznesenie č. 34 bolo schválené.
A 3.1/

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1

Žiadatelia:
Pozemok:

Miroslava Piliarová, Banská Bystrica
novovytvorená parc.č. C KN 2301/12 – zastavané plochy a nádvoria vytvorená
v geometrickom pláne č. 45308381-245/2017
Výmera:
88 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Medený Hámor
Účel:
Vybudovanie prístupu z verejnej komunikácie
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku odporučilo.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 07.12.2017 odpredaj odporučila pod bodom 3.o.
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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 24.04.2018.
prítomných: 12

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 12
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 35 bolo schválené.
A 3.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností 41,30 € za m².
Navrhovaná cena: 3 634,40 € (41,30 € 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 24.04.2018.
prítomných: 12

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 12
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 36 bolo schválené.
A 4.1/

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1

Žiadateľ:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie
8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047
Pozemky:
parc.č. C KN 5645/6 – vodné plochy o výmere 4 m2
parc.č. C KN 5645/7 – vodné plochy o výmere 5 m2
parc.č. C KN 5645/8 – vodné plochy o výmere 8 m2
parc.č. C KN 5645/9 – vodné plochy o výmere 9 m2
parc.č. C KN 5645/10 – vodné plochy o výmere 46 m2
parc.č. C KN 5645/11 – vodné plochy o výmere 107 m2
parc.č. C KN 5645/12 – vodné plochy o výmere 44 m2
parc.č. C KN 5645/15 – vodné plochy o výmere 53 m2
Výmera:
276 m2
Kat.územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Majerská cesta
Účel:
verejnoprospešná stavba: „Banská Bystrica – Majer, ochrana intravilánu pred povodňami,
rekonštrukcia“
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
odporučil.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 15.1.2017 odpredaj odporučila pod bodom 2.o.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 24.04.2018.
prítomných: 12

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 12
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 37 bolo schválené.
A 4.2/
Cena:

PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena pozemku je stanovená dohodou podľa Znaleckého posudku č. 438/2017 mestom
vybratého znalca
Ing. Štefana Pastieroviča 20,08 € za m2.
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Navrhovaná cena: 5 542,08 € (20,08 € za m2)
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
schváliť na MsZ dňa 24.04.2018.
Hlasovanie za predložený návrh:
prítomných: 12
za: 12
proti:0
zdržal sa:0
Uznesenie č. 38 bolo schválené.
A 5.1/

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2

Žiadatelia:
Ján Dzúrik a manželka Mária Dzúriková, Banská Bystrica
Pozemok:
parc.č. C KN 780/5 – zastavané plochy a nádvoria
Výmera:
12 m2
Kat. územie: Podlavice
Ulica:
Priehrada - Lipová
Účel:
vysporiadanie oploteného užívaného pozemku
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku odporučilo.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 01.02.2018 odpredaj odporučila pod bodom 2.e.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 24.04.2018.
prítomných: 12

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 12
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 39 bolo schválené.
A 5.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností 60,00 € za m².
Navrhovaná cena: 720,00 € (60,00 € za m 2 )
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
schváliť na MsZ dňa 24.04.2018.
prítomných: 12

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 12
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 40 bolo schválené.
PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – nebytových priestorov a pozemkov v zmysle zákona č. 182/1993
Z.z.
Volebný obvod č.3
Žiadateľ:
LATTA BB, s.r.o. , Družstevná 88, 976 32 Badín, IČO: 47 251 441
Nehnuteľnosť : Nebytový priestor č. 12-1 o výmere 375,10 m² s podielom priestoru na spoločných častiach
a zariadeniach domu 37510/384479, nachádzajúci sa na prízemí, vchod 37,
nebytový priestor č. 12-6 o výmere 39,98 m² s podielom priestoru na spoločných častiach
a zariadeniach domu 3998/384479, nachádzajúci sa na prízemí, vchod 37
obytného domu + občianskej vybavenosti, súp.č. 6737, Rudohorská ulica Banská Bystrica,
zapísaného na LV č. 2429, situovaného na pozemkoch parc.č. C KN 2544/24, 2544/25,
3117/1, 3117/2 a 3117/3 zapísaných na LV č. 2429.
Výmera:
415,08 m²
Pozemok :
Spoluvlastnícky podiel NP č. 12-1 k pozemkom parc. č. C KN 2544/24 (21,95 m²), 2544/25
(54,44 m²), 3117/1 (21,17 m²), 3117/2 (20,39 m²) a 3117/3 (21,07 m²) je 37510/384479
(139,02 m²). Spoluvlastnícky podiel NP č. 12-6 k pozemkom parc. č. C KN 2544/24 (2,34
A 6./
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m²), 2544/25 (5,80 m², 3117/1 (2,26 m²), 3117/2 (2,17 m²) a 3117/3 (2,25 m²) je
3998/384479 (14,82 m²).
Výmera :
153,84 m²
Kat. územie:
Sásová
Ulica:
Rudohorská č. 37
Účel:
reštauračné a kaviarenské služby, herňa
Cena:
Cena nebytových priestorov a pozemkov bola stanovená na základe Znaleckého posudku č.
9/2018 vypracovaného znalcom Ing. Jozefom Oravkinom, Alexandra Matušku č. 8, 974 01
Banská Bystrica dňa 21.03.2018 vo výške 178 500,00 € (167 600,00 € za nebytové
priestory a 10 900,00 € (70,70 €/m2) za pozemky).
Navrhovaná cena: 178 500,00 €
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – nebytových priestorov a pozemkov v zmysle zákona č.
182/1993 Z.z. schváliť na MsZ dňa 24.04.2018.
prítomných: 11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:3

zdržal sa:0

Uznesenie č. 41 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 3
Žiadateľka:
Viera Lichá, Banská Bystrica
Pozemky:
parc.č. C KN 797/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m²
novovytvorená parc.č. C KN 797/3 – záhrada o výmere 225 m²
odčlenená v geometrickom pláne čís. 43604625-50/2017 z parc.č. C KN 797/1
Výmera:
243 m²
Kat. územie:
Sásová
Ulica:
Stránska
Účel:
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov užívaných za účelom záhrady pri rodinnom dome
súp.č. 3163
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemkov odporučil.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 08.06.2017 odpredaj odporučila pod bodom 3.g.
A 7.1/

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 24.04.2018.
prítomných: 11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 42 bolo schválené.
A 7.2/

PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností 71,30 € za m 2
Navrhovaná cena: 17 325,90 € (71,30 € za m 2 )
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnik ateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa schváliť na
MsZ dňa 24.04.2018.
prítomných: 11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0
Uznesenie č. 43 bolo schválené.
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zdržal sa:0

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný
celok so stavbou
Volebný obvod č. 3
Žiadatelia:
Miroslav Lukniš a manželka Jana Luknišová, Banská Bystrica
Pozemky:
novovytvorená parc.č. C KN 1264/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2
novovytvorená parc.č. C KN 1264/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2
vytvorená v geometrickom pláne č. 47762896-01/2018
Výmera:
84 m2
Kat. územie: Sásová
Ulica:
Mladých budovateľov
Účel:
majetkoprávne usporiadanie pod stavbou súp.č. 5719 – obchodná jednotka, 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 pozemku odporučilo.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 12.10.2017 odpredaj odporučila pod bodom 2.f.
A 8.1/

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou schváliť na MsZ dňa 24.04.2018.
prítomných: 11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:2

Uznesenie č. 44 bolo schválené.
PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov zastavaných 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 59,00 € za m².
Navrhovaná cena: 4 956,00 € (59,00 € za m²)
A 8.2/

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
schváliť na MsZ dňa 24.04.2018.
prítomných: 11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:2

Uznesenie č. 45 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
Betreut a.s., Zámocká 32, 811 01 Bratislava, IČO: 50 055 089
Pozemky:
parc.č. C KN 594/39 – ostatné plochy o výmere 99 m2
parc.č. C KN 594/40 – ostatné plochy o výmere 10 m2
parc.č. C KN 594/41 – ostatné plochy o výmere 38 m2
parc.č. C KN 594/42 – ostatné plochy o výmere 176 m2
novovytvorená parc.č. C KN 594/58 – ostatné plochy o výmere 62 m2
vytvorená v geometrickom pláne č. 50134647-30/18
Výmera:
385 m2
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Mládežnícka
Účel:
prístup a parkovacie plochy pre rekonštruovaný polyfunkčný objekt vybavenosti - bývalá
výmenníková stanica súp.č. 13809
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemkov
A 10.1/
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odporučilo.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 15.11.2017 odpredaj neodporučila pod bodom 2.l.
Diskusia:
Kmeť – prečo nebol odporučený predaj Komisiou MsZ pre územný rozvoj?
Šabo – lebo boli polemiky o tom, že je to verejné priestranstvo a v hlasovaní 4 boli za a 4 sa zdržali.
Kašper – prečo je materiál v tejto komisii až po pol roku.
Kaňová – dopĺňali geometrické plány, lebo sa vytvárali nové parcely.
Turčan – na aký účel žiadajú prevod.
Kaňová - idú rekonštruovať objekt, pozemky budú využité ako parkovacie plochy.
Harmaniaková – kedysi tam bola Bytová správa.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
neodporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa schváliť na MsZ dňa 24.04.2018.
prítomných: 10

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 5
proti:0

zdržal sa:5

Uznesenie č. 46 nebolo schválené.
A 10.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností 53,70 € za m².
Navrhovaná cena: 20 674,50 € (53,70 € za m²)
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
neodporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa schváliť
na MsZ dňa 24.04.2018.
prítomných: 10

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 5
proti:0

zdržal sa:5

Uznesenie č. 47 nebolo schválené.
Diskusia:
Kašper – pred diskusiou sa spýtal na nájom pre JUPI, v akom je štádiu? Ide tu o predĺženie nájmu, chcú
investovať cca 1 mil € do majetku Mesta.
Kaňová – žiadosť nejde cez oddelenie majetku, ale cez ZAaRES, lebo pozemok je v ich správe.
Adamec – ZAaRES sa nevie vyjadriť, lebo žiadajú o predlženie takmer bezodplatnú zmluvu do roku 2050.
Bučko – hovoríme o procese a o tom, že má rozhodovať MsZ. Na poslednom MsZ na jeho interpeláciu mu
bolo sľúbené, že materiál bude pripravený do aprílového MsZ.
Adamec – Mesto nie je viazané žiadnou lehotou, nie je v správnom konaní. Na tak závažnú vec si potrebuje
vytvoriť vlastný názor. Nie je „sranda“ v lokalite Rudlová zastavať 20-30 tisícový areál.
Kašper – pociťuje to, ako vyháňanie záujemcov, ktorí môžu pre Mesto niečo urobiť.
NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469
Pozemok:
parc.č. C KN 788/4 – zastavané plochy a nádvoria
vytvorená GP č. 32027788-34/17 z par. č. E KN 666/1 a z parc.č. C KN 788/4
Výmera:
103 m²
Kat. územie:
Senica
Ulica:
lokalita Senica
Účel:
pozemok pod stavbou technologického zariadenia
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odporúča odpredaj.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 07.12.2017 prenájom odporučila pod bodom 3.m.
Cena:
Nájomné sa stanovuje podľa Článku 20 ods. 2. por. č. 10 Úplného znenia Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica, vydaných
01.12.2017 ako 17 % z CMN. Cena pozemku podľa CMN je 62,00 € za 1 m²,
tzn.17 % z 62,00 € je 10,54 €, čo pri výmere 103 m² predstavuje nájom sumu
B 1./
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Doba nájmu:
Navrhovaná
cena:

1 085,62 € ročne.
Na dobu neurčitú.
1 085,62 €/rok (10,54 €/m 2 /rok)

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 24.04.2018.
prítomných: 11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:2

Uznesenie č. 48 bolo schválené.
NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Spoje, s.r.o., Horná Strieborná 288/8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 607 028
Nebytové priestory:v kupole Mestskej veže na Nám. Štefana Moyzesa č. 27/53 v Banskej Bystrici, súp.č. 53,
situovanej na pozemku parc.č. C KN 1/2, vedenej na LV č. 4073
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica :
Námestie Štefana Moyzesa
Účel:
umiestnenie zariadení, systémov antén a káblových trás slúžiacich za účelom
telekomunikačnej služby
Cena:
cena je stanovená v súlade s § 9a, odst. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a
článku 17, odst. 1. Úplného znenia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Banská Bystrica, vydaných 01.12.2017.
Doba nájmu: Na dobu neurčitú
Navrhovaná cena: 1 200,00 €/rok + úhrady za poskytnuté služby spojené s prevádzkou
B 2./

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 24.04.2018.
prítomných: 11

Hlasovanie za predložený návrh:
za:10
proti:0

zdržal sa:1

Uznesenie č. 49 bolo schválené.
NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
Beáta Janovcová, Starohorská 66, Banská Bystrica IČO: 10 969 675
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 01.03.2018 nájom odporučila pod bodom 2.f.
Cena:
Nájomné sa stanovuje podľa Čl. 20 ods. 2 p. č.10 Úplného znenia Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica, vydaných
01.12.2017 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 cena: 484,80 €/rok (12,12 €/m 2 /rok)
B 3./

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa schváliť na
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MsZ dňa 24.04.2018.
prítomných: 11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 11
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 50 bolo schválené.
NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, Jilemnického 48, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 35 986 999
Nebytové priestory: nebytový priestor č. 12-10 o veľkosti podielu priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 20100/384479,
nachádzajúci sa na prvom poschodí bytového domu + obč. vybavenosť na Rudohorskej
ulici, vchod 23A v Banskej Bystrici, súp.č. 6737, vedený na LV č. 2429, situovaný na
pozemkoch parc.č. C KN 2544/24, 2544/25, 3117/1, 3117/2 a 3117/3.
Výmera:
201,00 m2
Kat. územie:
Sásová
Ulica :
Rudohorská
Účel:
Verejná knižnica
Cena:
Cena je stanovená v súlade s § 9a, odst. 9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí a
článku 18, odst. 3. Úplného znenia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Banská Bystrica, vydaných 01.12.2017.
Doba nájmu: Na dobu neurčitú
Navrhovaná cena: 4 020,00 €/rok (20,00 €/m 2 /rok) + úhrady za poskytnuté služby spojené
s prevádzkou nebytových priestorov
B 4./

Diskusia:
Pirošík – poprosil riaditeľa knižnice, aby prečítal list od riaditeľa BBSK ohľadom 1-eurového nájmu,
zosumarizoval dôvody.
Klinec - na začiatku ocenil Mesto za príspevok pre knižnicu. V rokoch 2010-2012 získali všetky 3 pobočky,
ktoré boli Mestom prenajaté za 1 eurový nájom. Dostal typ na náhradný priestor, bývalé fitnes centrum na
Rudohorskej ulici. Priestor pre knižnicu bol vhodný, po vykonaní rekonštrukčných práce. Knižnica dala
vypracovať odborné posudky, Mesto rekonštrukciu zrealizovalo. Priestory sú krásne, problém je v tom, že
nebude kontinuálne pokračovať 1,- eurový nájom, aký bol v pôvodnom priestore. Podotkol, že podľa
knižničného zákona plní regionálna knižnica v sídelnom meste funkciu mestskej knižnice – za financovanie
zodpovedá komplexne zriaďovateľ (BBSK), ale financovanie je viaczdrojové. Ide o jedinú knižnicu v časti
Sásová, ktorú navštevuje okolo 4 tis čitateľov, 90% nákladov ide na mestské funkcie, len 10% nákladov na
regionálne.
Topoľský – toto je „osobitný prípad“, funkcia knižnice je pre obyvateľov mesta, podporuje 1 eurový nájom.
Adamec – cena 20 €/m2 je cena v zmysle Zásad hospodárenia... znížená, verejný záujem. 1 -eurové
nájomné nie je možné, lebo je rozpočtovo napojené na BBSK, ktorého nájom 4 tis €/rok nij ako
zásadne neovplyvní. Pri 1-eurovom nájme sa nesmie nachádzať tretí subjekt, lebo ide o neoprávnené
výdavky. Mesto musí napr. materské školy riešiť aj na úkor verenej knižnice. BBSK môže pre
knižnicu prenajať iné priestory. Tá „malá rekonštrukcia“ priestorov bola takmer vo výške 40 tis €
a bola urobená podľa predstáv riaditeľa. Mesto venuje pozornosť aj knižniciam, ktoré nie sú v jeho
pôsobnosti, formou dotácií na chod – 3 tis € verejnej knižnici.
Pirošík – argumenty sú na oboch stranách. Krajské mesto Banská Bystrica profituje z faktu, že má
galérie, múzeá, knižnice, ... Zastáva názor pokračovať v 1-eurovom nájme – symbolicky, 4020,- €
mestský rozpočet to nezruinuje, ide o precedens, ak sa pravidlá rozvolnia tu – vo všetkých
pobočkách je 1-eurový nájom. Uviedol 2 možnosti, ako sa to dá: dať 20€/m 2, ktoré Mesto vydotuje,
alebo nájsť podnájomcu.
Adamec – prebehlo stretnutie na úrovni primátora a riaditeľa župy – župan našiel nejaké možnosti.
Je to novinka zo včera, oproti uvedenému listu z BBSK.
Harmaniaková – keď je 1-eruový nájom, tak všetky služby, energie si nájomca platí. Teraz, keď
bude 20 eurový nájom bude nájomca ešte k nájmu platiť za služby, energie.
Klinec – áno, tiež.
Adamec – Mesto nemôže byť sociálnym podnikom, takáto stratégia sa nastavila pr ed 3 a1/2 rokom.
Bučko – čo bude Mesto robiť s priestorom, ak v nich nebude knižnica?
Adamec – dá ho prenájmu za 30 € a vyššie.
Bučko – reálne hrozí, že v týchto priestoroch knižnica nebude. BBSK si to nemôže dovoliť, bol by
to precedens, vo všetkých krajských mestách je 1-eurové nájomné. Iné mestá, ako napr. Detva si
platí samé knižnicu. Banská Bystrica benefituje z toho, že je krajské mesto, že je tu BBSK.
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Adamec – netreba to stavať do roviny, že buď bude 1-eurový nájom, alebo knižnica nebude.
Hľadanie kompromisu je na županovi BBSK. Ani jedno mesto neinvestovalo do rekonštrukcie 40 tis
€.
Vaňo – nie je to pravda, v trenčianskom kraji došlo k rekonštrukcii knižníc.
Adamec – iné kraje neovláda.
Kaňová – pred hlasovaním upozornila na to, že v Zásadách hospodárenia ... je stanovené určovanie
výšky nájomného. V čl. 18 sa hovorí o výške nájmu v osobitných prípadoch. Cenu je možné určiť
len vo výške 20 €/m 2 . Pri nájme nie je možné určiť cenu dohodou.
Adamec – ak hovoríme o predcedence, zo strany BBSK je oveľa ľahší, ako to, že Mesto otvorí 1eurové nájmy akémukoľvek o.z. a v rozpore s platnými Zásadami hospodárenia...
Pirošík – pozná obsah Zásad hospodárenia..., ale nad nimi je zákon. Argumenty aj zo strany BBSK
prostredníctvom p. Bučku odzneli. Ide tu o to, že ten priestor je výborný. Pod knižnicou je Divadlo
pod balkónom, je to možnosť výborného komunitného vyžitia. Navrhuje, aby to išlo 1-eurovým
nájmom, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Bučko - myslí si, že v mestskom parlamente je zhoda, že sa tu poskytuje nejaká služba pre
komunitu v Sásovej, ktorú chcú zachovať. Treba hľadať iné možnosti riešenia tejto situácie, ako
dávajú Zásady hospodárenia ...
Adamec – Mesto dáva maximálne možnú najnižšiu cenu. Komerčný subjekt by platil cenu v mieste
a čase obvyklom, ďaleko vyššiu.
Bučko – žiadna iná možnosť nie je?
Adamec – nie je.
Kmeť – dá sa to vykryť príspevkami.
Adamec – tak ako dostali 500,- € cez komisiu MsZ, 3 tis € na knihy. Na rokovaní s primátorom
bolo deklarované, že Mesto má záujem o túto knižnicu – v návrhu rozpočtu na rok 2019 priamo
vyčlení sumu na obyvateľa.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
neodporúča NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schváliť na MsZ dňa 24.04.2018.
prítomných: 11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 4
proti:0

zdržal sa:7

Uznesenie č. 51 nebolo schválené.
NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 3
Žiadatelia:
Miroslav Lukniš a manželka Jana Luknišová, Banská Bystrica
Pozemok:
časť novovytvoreného pozemku parc.č. C KN 1264/3 – zastavané plochy a nádvoria v časti
identický s pozemkom parc.č. E KN 254/6 – orná pôda
Výmera:
27 m²
Kat. územie: Sásová
Ulica:
Mladých budovateľov
Účel:
pozemok slúži ako obslužná plocha k stavbe súp.č. 5719 – obchodná jednotka, vo
vlastníctve žiadateľov
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta Banská Bystrica z územného hľadiska prenájom
pozemku odporučil.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 12.10.2017 nájom odporučila pod bodom 2.f.
Cena:
Nájomné sa stanovuje podľa Článku 20 ods. 2 p.č. 10 Úplného znenia Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica, vydaných 01.12.2017,
v cene 17% z CMN €/m²/rok, čo pri výmere 27 m² a cene podľa CMN vo výške 59
€/m 2 , predstavuje nájomné vo výške 10,03 €/m2 /rok, spolu 270,81 €/rok.
Doba nájmu: Na dobu neurčitú.
Navrhovaná 270,81 €/rok (10,03 €/m 2 /rok)
cena:
B 5./

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 24.04.2018.
prítomných: 11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

12/26

zdržal sa:2

Uznesenie č. 52 bolo schválené.

B 6./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 4

Žiadatelia:
Miroslav Karel a Silvia Karelová, Banská Bystrica
Pozemok:
časť parc.č. C KN 1428/224 – trvalé trávnaté porasty
Výmera:
135 m²
Kat. územie: Radvaň
Ulica:
Jazmínová
Účel:
záhrada pri rodinnom dome súp.č. 5697
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta Banská Bystrica z územného hľadiska odporúča
odpredaj.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 27.09.2016 prenájom odporučila pod bodom 2.ch.
Cena:
Nájomné sa stanovuje podľa Čl. 20 ods. 2 p.č. 5 Úplného znenia Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica, vydaných 01.12.2017
v cene 3,00 €/m 2 , čo pri výmere 135 m² predstavuje nájomné vo výške 405,00 €/r ok.
Doba nájmu: Na dobu neurčitú.
Navrhovaná cena: 405,00 €/rok (3,00 €/m 2 /rok)
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 24.04.2018.
prítomných: 10

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 10
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 53 bolo schválené.
VÝPOŽIČKA NEHNUTEĽNOSTI – pozemku
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium, Jilemnického 48,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 632 252
Pozemky:
časť parc. č. E KN 1188/2 – trvalé trávne porasty o výmere 1038 m²
Výmera:
1038 m²
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
29. augusta
Účel:
záhrada
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odporúča prenájom.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 01.03.2018 nájom odporučila pod bodom 2.e.
Doba výpožičky:
na dobu určitú na 1 rok
Cena:
bezodplatne
C 1./

Diskusia:
Adamec – aj tu je rozmer Mesta, keď nemohol vyhovieť BBSK. Jedná sa o záhradu pre seniorov.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča VÝPOŽIČKU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku schváliť na MsZ dňa 24.04.2018.
prítomných: 10

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 10
proti:0
Uznesenie č. 54 bolo schválené.
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zdržal sa:0

NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽOSTÍ – pozemkov
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
Peter Majerský, Banská Bystrica
Pozemky:
„lokalita A“
parc.č. C KN 2060/285 – trvalé trávne porasty o výmere 89 m²
parc.č. C KN 2060/304 – trvalé trávne porasty o výmere 19 m²
parc.č. C KN 2060/306 – ostatné plochy o výmere 273 m²
parc.č. C KN 2060/308 – trvalé trávne porasty o výmere 4 m²
„lokalita B“
parc.č. C KN 2060/232 – trvalé trávne porasty o výmere 173 m²
parc.č. C KN 2060/286 – trvalé trávne porasty o výmere 216 m²
parc.č. C KN 2060/287 – trvalé trávne porasty o výmere 96 m²
parc.č. C KN 2060/303 – trvalé trávne porasty o výmere 423 m²
parc.č. C KN 2060/312 – trvalé trávne porasty o výmere 12 m²
parc.č. C KN 2060/316 – trvalé trávne porasty o výmere 14 m²
parc.č. C KN 2060/317 – trvalé trávne porasty o výmere 60 m²
parc.č. C KN 2060/318 – trvalé trávne porasty o výmere 10 m²
parc.č. C KN 2060/319 – trvalé trávne porasty o výmere 122 m²
Výmera:
1511 m² (celkom)
Kat. územie:
Radvaň
Ulica:
Tulská
Účel:
majetkové usporiadanie:
a) stavebného pozemku na výstavbu nájomných bytov
b) nástupného priestoru pešieho napojenia rekreačnej oblasti mestského lesoparku vrátane jestvujúcich
záhradkárskych osád
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska nadobudnutie pozemkov do
vlastníctva Mesta Banská Bystrica odporučil.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 01.03.2018 nadobudnutie odporučila pod bodom 2.h.
Cena pozemkov je stanovená dohodou, a to:
cena v „lokalite A“ je 61,00 € za m² (89+19+273+4 = 385 m2x 61,00 = 23 485,00 €),
cena v „lokalite B“ je 19,50 € za m² (173+216+96+423+12+14+60+10+122 = 1126 m2 x 19,50 € = 21 957,00
€), spolu 45 442,00 € (23 485+21 957 = 45 442,00 €).
Cena:
Navrhovaná cena:
45 442,00 €
D 1./

Diskusia:
Adamec – tento pozemok si vie Mesto predstaviť ako parcelu na výstavbu nájomných bytov, prevod je na
návrh Mesta, nie z podnetu žiadateľa.
Vaňo – aká je motivácia predaja, je to relatívne nízka suma za m2.
Adamec – predpokladá, že dostať peniaze.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽOSTÍ – pozemkov schváliť na MsZ dňa 24.04.2018.
prítomných: 10

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:2

Uznesenie č. 55 bolo schválené.

ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
PRIMUM s. r. o., Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava, IČO: 35 789 646
Pozemky:
parc.č. C KN 4095/46 – ostatné plochy
parc.č. C KN 5401/32 – zastavané plochy a nádvoria
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 47418397-104/2017
Výmera:
2 + 2 = 4 m2
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica:
Štefánikovo nábrežie
Účel:
v rámci stavby „Terminal Shopping Center Banská Bystrica“ bola na predmetných
E 1./
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pozemkoch realizovaná prekládka inžinierskych sietí – verejného vodovodu ako
stavebný objekt SO–03.03.02 Príprava územia, Prekládka verejného vodovodu DN 100,
na ktorý bolo vydané Kolaudačné rozhodnutie č. OU-BB-OSZP3-2017/020164-004,
právoplatné dňa 28.08.2017.
Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného z vecného
bremena:
a) strpieť na zaťažených pozemkoch umiestnenie zariadení verejného vodovodu 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 verejného vodovodu na pozemkoch umiestnených,
c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu nebudovať nad vodovodným 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 verejného vodovodu, 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 24.04.2018.
prítomných: 10

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 10
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 56 bolo schválené.
ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:
BB TOP REALITY spol. s r. o., Jabloňová 29, 974 05 Banská Bystrica,
IČO: 36 839 361
Pozemky:
parc.č. E KN 1815/2 – trvalý trávny porast
parc.č. C KN 3494/99 – ostatné plochy
v rozsahu vyznačenom v GP č. 36 639 231-114/17
Výmera:
6 + 8 = 14 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Pozemky:
parc.č. C KN 1400/2 – zastavané plochy a nádvoria
parc.č. C KN 1402/4 – zastavané plochy a nádvoria
parc.č. C KN 1402/7 – ostatné plochy
parc.č. C KN 4058/8 – zastavané plochy a nádvoria
parc.č. C KN 4058/7 – ostatné plochy
parc.č. C KN 4058/1 – zastavané plochy a nádvoria
parc.č. C KN 4058/4 – ostatné plochy
parc.č. C KN 4058/2 – zastavané plochy a nádvoria
v rozsahu vyznačenom v GP č. 36 639 231-141/17
Výmera:
1 + 8 + 76 + 5 + 6 + 16 + 5+ 4 = 121 m2
Kat.územie:
Radvaň
Ulica:
Švermova
Účel:
Na predmetných pozemkoch sú umiestnené inžinierske siete - elektrické vedenie, v rámci
realizácie stavby „8739-Banská Bystrica, Švermova ul. Rozšírenie NNK pre bytový
komplex“, stavebný objekt SO 02 NN káblové vedenie, na ktorú bolo vydané Kolaudačné
rozhodnutie č. OVZ SÚ 161649/22870/2017/Go zo dňa 21.11.2017, právoplatné dňa
21.12.2017.
E 2./
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Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného z vecného
bremena:
- strpieť v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na dotknutých pozemkoch umiestnenie
a prevádzku inžinierskych sietí - elektrického vedenia vrátane jeho ochranného pásma,
- 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 - elektrického
vedenia.
Povinný z vecného bremena:

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26,
974 01, Banská Bystrica, IČO: 00 313 271

Oprávnený z vecného bremena:

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

Osoba uzatvárajúca zmluvu v prospech BB TOP REALITY spol. s r. o., Jabloňová 29, 974 05
Oprávneného z vecného bremena:
Banská Bystrica, IČO: 36 839 361
Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena: 1 360,00 €
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA schváliť na MsZ dňa 24.04.2018.
prítomných: 10

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 10
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 57 bolo schválené.
F 1./

Zmena uznesenia - nájom

Zmena uznesenia MsZ č. 222/2015 zo dňa 22. septembra 2015
Text :
NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ formou obchodnej verejnej súťaže – amfiteáter
Volebný obvod č. 1
Víťaz OVS
Nehnuteľnosti
Cena
B 1./

nebytové priestory - prevádzkovo-technickú budovu
súp.č. 494, budovu na premietanie, bufet, premietaciu
plochu, pokladne a oplotenie
vonkajšie úpravy – prípojka a rozvod vody, prípojka
kanalizácie, vodomerná šachta, orchester, elektrické
rozvody, vonkajšie osvetlenie, spevnené plochy, javisko,
oporné múry, vonkajšie schody, hľadisko a ozvučenie a
pozemok - parc.č. C KN 2471 – zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 17.557 m² , zapísané na LV č. 4073,
KOLOTOČE s.r.o
územie Banská Bystrica.
Nám. Štefana Moyzesa katastrálne
Prenájom je na dobu určitú a to na 30 rokov od
4
nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy s tým, že
974 01 Banská
nájomca je povinný dodržať nasledovné podmienky:
Bystrica
- nájomca do desiatich rokov od nadobudnutia účinnosti
IČO: 47 218 495
nájomnej zmluvy preinvestuje na opravy, rekonštrukciu a
modernizáciu predmetu nájmu min. 330 000,00 €,
pričom výška ročnej investície nesmie byť nižšia ako 30
000,00 €.
- nájomca do šiestich mesiacov od nadobudnutia
účinnosti nájomnej zmluvy preukázateľne preinvestuje
na predmete nájmu min. 66 000,00 € o čom bude
prenajímateľ informovať poslancov MsZ na najbližšom
zasadnutí MsZ konajúcom sa po uplynutí stanoveného
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12 000,00 € /ročne
bez poskytnutých
služieb.
Nájomné bude
započítané s
výškou investície
vloženej do opráv,
rekonštrukcie
a modernizácie
areálu.

termínu,
- prevádzka amfiteátra nebude začatá skôr, kým nebudú
splnené všetky technické, hygienické a bezpečnostné
podmienky prevádzky,
- investícia nájomcu do rekonštrukcie a modernizácie
predmetu nájmu sa po skončení doby nájmu stane
vlastníctvom Mesta Banská Bystrica ako prenajímateľa a
vlastníka prenajatých nehnuteľností a to za symbolickú
cenu 1,00 €,
- nájomca umožní prenajímateľovi v prípade potreby
organizovania kultúrnych a spoločenských akcií
poriadaných Mestom Banská Bystrica prenájom areálu
len za úhradu nákladov na prevádzku (elektrika, voda a
pod.).
Za text :
NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ - formou obchodnej verejnej súťaže - amfiteáter
Volebný obvod č. 1
Víťaz OVS
Nehnuteľnosti
Kat.
Cena
územie
B 1./

KOLOTOČE s.r.o
Nám. Štefana
Moyzesa 4
974 01 Banská
Bystrica
IČO: 47 218 495

nebytové priestory - prevádzkovo-technickú
budovu súp.č. 494, budovu na premietanie,
bufet, premietaciu plochu, pokladne a oplotenie
vonkajšie úpravy – prípojka a rozvod vody,
prípojka kanalizácie, vodomerná šachta,
orchester, elektrické rozvody, vonkajšie
osvetlenie, spevnené plochy, javisko, oporné
múry, vonkajšie schody, hľadisko a ozvučenie a
pozemok - parc.č. C KN 2471 – zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 17.557 m² , zapísané
na LV č. 4073, katastrálne územie Banská
Bystrica.
Prenájom je na dobu určitú a to na 30 rokov od
nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy s
tým, že nájomca je povinný pre zostatok doby od
účinnosti dodatku č.2 k pôvodnej Nájomnej Banská
zmluve dodržať nasledovné podmienky:
- nájomca do desiatich rokov od nadobudnutia Bystrica
účinnosti dodatku č.2 preinvestuje na opravy,
rekonštrukciu a modernizáciu predmetu nájmu
min. 184 936,71 € s DPH.
- investícia nájomcu do rekonštrukcie a
modernizácie predmetu nájmu sa po skončení
doby nájmu stane vlastníctvom Mesta Banská
Bystrica ako prenajímateľa a vlastníka
prenajatých nehnuteľností a to za symbolickú
cenu 1,00 €,
- nájomca umožní prenajímateľovi v prípade
potreby
organizovania
kultúrnych
a
spoločenských akcií poriadaných Mestom
Banská Bystrica prenájom areálu len za úhradu
nákladov na prevádzku (elektrika, voda a pod.).

12. 000,00 €
/ročne bez
poskytnutých
služieb.
Nájomné bude
započítané s
výškou
investície
vloženej do
opráv,
rekonštrukcie
a
modernizácie
areálu.

Zdôvodnenie:
Nájomca v súlade s platným uznesením preinvestoval do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti
nájomnej zmluvy (do 31.12.2014) na predmete nájmu 70 338,41 €. Táto investícia vykryla všetky náklady na
sprevádzkovanie amfiteátra a to po stránke technickej, hygienickej a bezpečnostnej, čím sa stal amfiteáter
prevádzkyschopný. V roku 2015 preinvestoval nájomca 30 077,32 €, v roku 2016 preinvestoval 30 972,32 €
a v roku 2017 to bolo 13 675,24 € (spolu 145 063,29 € vrátane DPH). Zároveň však svojpomocne
v spolupráci s inými občianskymi združeniami a dobrovoľníkmi kompletne zrekonštruoval a uviedol do
prevádzky dva staré premietacie prístroje, ktoré boli ohodnotené súdnym znalcom, spoločnosťou B C S R
Experts s.r.o. na 49 777,03 € a na 56 702,53 €, celkom 106 479,56 €. O tieto čiastky bol následne navýšený
účtovný majetok amfiteátra. Zvyšných 184 936,71 € by mal nájomca v súlade s uznesením preinvestovať do
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desiatich rokov od podpisu dodatku č.2, €, čím sa predĺži termín ukončenia povinnosti preinvestovať 330
000,00 € o štyri roky, pričom navrhujeme zrušiť povinnosť ročne preinvestovať min. 30 000,00 €, čo dáva
nájomcovi možnosť nakumulovať viac finančných prostriedkov na realizáciu väčšej investície.
Tým, že nájomca bol povinný do konca roka 2014 preinvestovať čiastku 66 000,00 €, stal sa zo zákona
platiteľom DPH. S účinnosťou od 01.01.2016 vstúpila do platnosti novelizácia zákona o DPH, ktorou sa
ustanovila povinnosť tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác platiteľom dane
inému platiteľovi dane. Mesto Banská Bystrica má pridelené IČ DPH a preto je ako príjemca plnenia
stavebných prác osobou povinnou platiť daň. Z uvedeného dôvodu navrhujeme upraviť uznesenie tak, že
nájomca je povinný preinvestovať zvyšnú ešte nepreinvestovanú sumu z 330 000,00 € vo výške 184 936,71 €
„s DPH“.
Zmenu uznesenia je potrebné schváliť nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
Diskusia:
Farkašová – zmenu uznesenia ovplyvnila novela zákona o DPH platná od 01.01.2016, prenos daňovej
povinnosti pri stavebných prácach. Boli vystavené faktúry na prenos daňovej povinnosti a Mesto ich
zaplatilo, následne vyfakturovalo DPH nájomcovi. Aby sa to upravilo, dávame do uznesenia sumu s DPH.
Kaňová – ešte sa predĺžila nájomcovi doba preinvestovania o 4 roky, aby mali väčšiu voľnosť v investíciách.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Zmenu uznesenia MsZ č. 222/2015 zo dňa 22. septembra 2015 schváliť na MsZ dňa
24.04.2018.
prítomných: 10

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 10
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 58 bolo schválené.
F 2./

ZMENA UZNESENIA

Zmena Uznesenia MsZ č. 924/2017 zo dňa 07. novembra 2017
Text :
B 3./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI - pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 3
Pozemok

Žiadateľ
Soňa Pisárová bytom Badín

Kat.
územie

Cena

parc.č. C KN 2544/30- zastavané
plochy a nádvoria o výmere 40 m²,
Sásová
484,80 €/rok
vedený na LV č. 1000
na dobu neurčitú
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.
Žiadateľka má od spoločnosti LATTA BB, s.r.o. v podnájme nebytový priestor č. 12 -1 (bývalá
reštaurácia 37) v obytnom dome súp.č. 6737, sit. na pozemku parc.č. C KN 2544/25 a to na základe
Zmluvy o podnájme nebytových priestorov zo dňa 30.04.2016 na dobu neurčitú, za účelom
poskytovania pohostinských a kaviarenských služieb. Žiadateľka zrealizovala na pozemku terasu s
prístreškom.
Zámer nájmu pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica a na internetovej
stránke mesta Banská Bystrica od 13.10.2017 do 31.10.2017.
Za text:
B 3./

Žiadateľ

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI - pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 3
Kat. územie Cena

Pozemok
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Soňa Pisárová, Badín
IČO: 34 707 603

parc.č. C KN 2544/30- zastavané
plochy a nádvoria o výmere 40 m²,
Sásová
484,80 €/rok
vedený na LV č. 1000
na dobu neurčitú
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.
Žiadateľka má od spoločnosti LATTA BB, s.r.o. v podnájme nebytový priestor č. 12 -1 (bývalá
reštaurácia 37) v obytnom dome súp.č. 6737, sit. na pozemku parc.č. C KN 2544/25 a to na základe
Zmluvy o podnájme nebytových priestorov zo dňa 30.04.2016 na dobu neurčitú, za účelom
poskytovania pohostinských a kaviarenských služieb. Žiadateľka zrealizovala na pozemku terasu s
prístreškom.
Zámer nájmu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica a na internetovej stránke
mesta Banská Bystrica od 13.10.2017 do 31.10.2017 a 09.04.2018 do 24.04.2018.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podni kateľskú činnosť
odporúča Zmenu Uznesenia MsZ č. 924/2017 zo dňa 07. novembra 2017 schváliť na MsZ dňa
24.04.2018.
prítomných: 10

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 10
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 59 bolo schválené.

F 3.1/
ZMENA UZNESENIA- spôsob
Zmena uznesenia MsZ č. 953/2017 zo dňa 12.decembra 2017
Text :
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
formou zámennej zmluvy
Volebný obvod č. 4
Pozemky
Spôsob prevodu
novovytvorené parc.č. C KN 2060/307 - ostatné plochy
o výmere 59 m 2
vytvorené v GP č. 36840734-15/2017
kat.územie: Radvaň
z vlastníctva
I.K.M.-TRADE s.r.o., so sídlom Kláry Spôsob prevodu nehnuteľnosti bol
Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 625 779
nadpolovičnou
väčšinou
do vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej schválený
prítomných
poslancov
v
zmysle
§ 9ods.
armády 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 313 271
2 písm. a) Zák. č. 138/1991 Zb. v znp.
za
ako prevod majetku mesta z dôvodu
novovytvorené parc.č. C KN 2060/311 zastavané plochy a hodného osobitného zreteľa formou
2
nádvoria o výmere 50 m ,
zámennej zmluvy podľa § 9a ods. 8
vytvorené v GP č. 36840734-15/2017
písm. e) Zák. č. 138/1991 Zb. v znp..
kat. územie: Radvaň
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej
armády 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 313 271
do vlastníctva I.K.M.-TRADE s.r.o., so sídlom Kláry
Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 625 779
A 4.1/

Za text:
A 4.1/

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
formou zámennej zmluvy
Volebný obvod č. 4
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Pozemky
Spôsob prevodu
novovytvorené parc.č. C KN 2060/307 - ostatné plochy
o výmere 59 m 2
vytvorené v GP č. 36840734-15/2017
kat. územie: Radvaň
z vlastníctva I.K.M.-TRADE s.r.o., so sídlom Kláry Spôsob prevodu nehnuteľnosti bol
Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 625 779
schválený
nadpolovičnou
väčšinou
do vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej prítomných poslancov v zmysle § 9ods. 2
armády 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 313 271
písm. a) Zák. č. 138/1991 Zb. v znp. ako
za
prevod majetku mesta z dôvodu
novovytvorené parc.č. C KN 2060/311 ostatné plochy hodného osobitného zreteľa formou
o výmere 50 m2,
zámennej zmluvy podľa § 9a ods. 8
vytvorené v GP č. 36840734-15/2017
písm. e) Zák. č. 138/1991 Zb. v znp..
kat. územie: Radvaň
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej
armády 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 313 271
do vlastníctva I.K.M.-TRADE s.r.o., so sídlom Kláry
Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 625 779
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Zmenu uznesenia MsZ č. 953/2017 zo dňa 12.decembra 2017 schváliť na MsZ dňa
24.04.2018.
prítomných: 10

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 10
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 60 bolo schválené.
F 3.2/
ZMENA UZNESENIA- prevod
Zmena uznesenia MsZ č. 954/2017 zo dňa 12. decembra 2017
Text :
PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou
zámennej zmluvy
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ
Pozemky
Cena
novovytvorené parc.č. C KN 2060/307 - ostatné plochy o
výmere 59 m 2
vytvorené v GP č. 36840734-15/2017
kat. územie: Radvaň
z vlastníctva I.K.M.-TRADE s.r.o., so sídlom Kláry
Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 625 779
do vlastníctva Mesta Banská Bystrica,
I.K.M.-TRADE s.r.o.
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, Bez finančného
so sídlom Kláry Jarunkovej IČO: 00 313 271
vyrovnania.
za
2 974 01 Banská Bystrica
novovytvorené parc.č. C KN 2060/311 zastavané plochy a
IČO: 36 625 779
nádvoria o výmere 50 m2,
vytvorené v GP č. 36840734-15/2017
kat. územie: Radvaň
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Československej
armády 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 313 271
do vlastníctva I.K.M.-TRADE s.r.o., so sídlom Kláry
Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 625 779
Prevod nehnuteľností formou zámeny bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v
zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Žiadateľ je v kat. území Radvaň podľa LV č. 4237 výlučným vlastníkom susediacich pozemkov
parc.č. C KN 229, C KN 2060/230, C KN 2060/231.
Novovytvorený pozemok parc.č. C KN 2060/307 - ostatné plochy o výmere 59 m 2 , zameraný
geometrickým plánom č. 36840734-15/2017, bol vytvorený z pozemku parc.č. C KN 2060/230, ktorý
je vedený na LV č. 4237, vo výlučnom vlastníctve žiadateľa.

A 4.2/
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Novovytvorený pozemok parc.č. C KN 2060/311 - ostatné plochy o výmere 50 m 2 , zameraný
geometrickým plánom č. 36840734-15/2017, bol vytvorený z pozemku parc.č. C KN 2060/255, ktorý
je vedený na LV č. 2724, vo výlučnom vlastníctve Mesta Banská Bystrica.
Zámennou predmetných pozemkov dôjde k majetkovoprávnemu usp oriadaniu pozemkov pre novú
výstavbu rodinných domov, inžinierskych sietí a komunikácií žiadateľom a zázemia susedného
bytového domu Tulská 70 – 74.
Zámer prevodu formou zámeny bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica a na
internetovej stránke mesta Banská Bystrica od 24.11.2017 do 12.12.2017.
Za text:
A PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou
4.2/
zámennej zmluvy
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ
Pozemky
Cena
novovytvorené parc.č. C KN 2060/307 - ostatné plochy
o výmere 59 m 2 vytvorené v GP č. 36840734-15/2017
kat. územie: Radvaň z vlastníctva I.K.M.-TRADE s.r.o.,
so sídlom Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 36 625 779
do
vlastníctva
Mesta
Banská
Bystrica,
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica,
I.K.M.-TRADE s.r.o.
IČO: 00 313 271
Bez finančného
so sídlom Kláry Jarunkovej 2 za
vyrovnania.
974 01 Banská Bystrica
novovytvorené parc.č. C KN 2060/311 ostatné plochy o
IČO 36 625 779
výmere 50 m2, vytvorené v GP č. 36840734-15/2017
kat. územie: Radvaň
z
vlastníctva
Mesta
Banská
Bystrica,
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 00 313 271
do vlastníctva I.K.M.-TRADE s.r.o., so sídlom
Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36
625 779
Prevod nehnuteľností formou zámeny bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v
zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ak o
prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Žiadateľ je v kat. území Radvaň podľa LV č. 4237 výlučným vlastníkom susediacich pozemkov
parc.č. C KN 229, C KN 2060/230, C KN 2060/231.
Novovytvorený pozemok parc.č. C KN 2060/307 - ostatné plochy o výmere 59 m 2 , zameraný
geometrickým plánom č. 36840734-15/2017, bol vytvorený z pozemku parc.č. C KN 2060/230, ktorý
je vedený na LV č. 4237, vo výlučnom vlastníctve žiadateľa.
Novovytvorený pozemok parc.č. C KN 2060/311 - ostatné plochy o výmere 50 m 2 , zameraný
geometrickým plánom č. 36840734-15/2017, bol vytvorený z pozemku parc.č. C KN 2060/255, ktorý
je vedený na LV č. 2724, vo výlučnom vlastníctve Mesta Banská Bystrica.
Zámennou predmetných pozemkov dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemko v pre novú
výstavbu rodinných domov, inžinierskych sietí a komunikácií žiadateľom a zázemia susedného
bytového domu Tulská 70 – 74.
Zámer prevodu formou zámeny bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica a na
internetovej stránke mesta Banská Bystrica od 24.11.2017 do 12.12.2017 a od 09.04.2018 do
24.04.2018.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
odporúča Zmenu uznesenia MsZ č. 954/2017 zo dňa 12. decembra 2017 schváliť na MsZ dňa
24.04.2018.
prítomných: 10

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 10
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 61 bolo schválené.

K bodu 4/
Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
V návrhu je doplnenie Článku 20 ods. 2. poradové číslo 14 v znení: výstavba a rekonštrukcia teplovodných
alebo horúcovodných rozvodov alebo energetických zariadení podľa Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike
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v znp. nájomné vo výške 0,50 €/m2/rok. Pôvodná cena bola 3 €/m2. Dôvodom zmeny bolo to, že 3 €/m2 bola
vysoká suma, po rokovaniach na elektrárňach došlo ku kompromisu.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Banská Bystrica schváliť na MsZ dňa 24.04.2018.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 7
proti:2

zdržal sa:0

Uznesenie č. 62 bolo schválené.
K bodu 2/
Financovanie AS (za účasti Ing. Snopka, príp. aj vedenia mesta)
Diskusia:
Kašper – na minulé zasadnutie komisie zástupcovia DPM BB neprišli, aj keď účasť sľúbili. Na toto
zasadnutie boli opäť pozvaní, Ing. Snopko sa ospravedlnil z dôvodu dlhodobej plánovanej dovolenky
v zahraničí. Na základe tejto informácie zaslala mail, že žiada, aby za seba určil náhradníka, ktorý by vedel
odpovedať na tu položené otázky. Odpoveď prišla v znení, že osoba poverená zastupovaním je poverená
inými pracovnými povinnosťami. Nedostavil sa ani nikto z dozornej rady ani z predstavenstva. Celé to
považuje za aroganciu DPM BB.
Demská – pani Čižmárová sa ospravedlnila.
Škantár – pán Gajdošík musel z komisie odísť na BBSK, ospravedlňuje sa.
Topoľský – oceňuje snahu p. Kašpera.
Vaňo – navrhuje všetkých nedostavených pozvať opakovane.
Pirošík – dáva návrh, aby komisia odporučila, aby 24.04.2018 boli uvedení pozvaní na zasadnutie MsZ.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
žiada predstaviteľov Dopravného podniku mesta Banská Bystrica, a.s. a zástupcov Mesta
v riadiacich funkciách DPM BB o účasť na MsZ dňa 24.04.2018.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 63 bolo schválené.
K bodu 5/
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
S účinnosťou od 01.04.2018 došlo k zmene Zákona 369/1990 Zb. v znp o obecnom zriadení, kde Národná
rada SR obmedzila financovanie poslancov MsZ. Základom je, že poslanec nemôže zarábať mesačne viac,
ako je 1/12 z celkového platu primátora bez navýšenia. Zo základného platu to vychádza 253,- €/mesiac v
hrubom bez ohľadu na to, aké funkcie vykonáva. Odpoveď na otázku, ako sa urobí rozdiel medzi činnými
poslancami – predsedovia a členovia komisií, členovia MsR, sobášiaci – návrh je, že radový poslanec by mal
dostať mesačne 80% z 1/12 základného platu primátora a poslanec vo výkone funkcie 100% z 1/12
základného platu primátora. Žiada o vyjadrenie názoru tu prítomných poslancov.
Diskusia:
Koreňová –zvyšuje sa paušálny príspevok na úhradu nákladov sobášiacich (ošatné) z 27% na 50%
z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za predchádzajúci kalendárny rok.
Bielik – zabudlo sa uviesť uvítanie detí. Tu by sa mohlo uvažovať, aby boli poverení na sobášenie a uvítanie
nie len poslanci MsZ, ale aj viceprimátori mesta.
Pirošík – s princípom súhlasí, poslanci MsZ v Banskej Bystrici sa preplácali na slovenský priemer. Má
pripomienky, že sa vytratí princíp zásluhovosti, nie je fér, aby sa odmeny vyplácali paušálne. Model, ktorý je
teraz od množstva „odsedených hodín“ je správny. Víta túto novelu aj v tom smere, že umožňuje odmeňovať
kolegov neposlancov, členov komisií, napr. 30,- € za komisiu. Ide o istú symboliku za ich prínos.
Adamec – rozmýšľalo sa aj nad modelom zásluhovosti, ktorý sa teraz nie veľmi dobre dá uskutočniť. Čo sa
týka neposlncov, zdieľa ten istý názor. Mestský úrad uvažuje o odmene za zasadnutie.
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Bielik – tiež navrhuje aplikovať odmeňovanie podľa zásluhovosti tak, ako to bolo doteraz, za 75% účasť na
komisii.
Kašper – ak to bude podľa tejto novely, bude účasť poslancov horšia.
Adamec – zásluhovosť pri podmienkach platných od 01.04.2018 sa nedá realizovať.
Koreňová – odmena je za výkon funkcie poslanca, nie za účasť, treba to brať am blok.
Pirošík – novela umožňuje možnosť odmeňovať neposlancov v komisiách, ale aj vo výboroch.
Adamec – má to súvis s možnou diskusiou. Napr. Sásová bude obmedzovať počet poslancov vo VMČ alebo
počet neposlancov. Poslancov, ktorí sú volení občanmi, by malo byť určite viac. Takto by to malo byť aj na
komisiách MsZ.
Pirošík – s týmto nesúhlasí. Žiada, aby bol schválený model, kde sa budú odmeňovať neposlanci aj vo VMČ.
Topoľský – podľa tejto novely je povinnosť, aby poslanec dostával nejaké minimum, alebo nemusí dostávať
nič?
Koreňová – odmeny sú fakultatívne.
Adamec – môže byť aj tak, že základ bude 0,00 € a zostatok rozdeliť medzi aktívnych poslancov.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča Zásady odmeňovania poslancov Mestského
zastupiteľstva v Banskej Bystrici schváliť na MsZ dňa 24.04.2018.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 64 bolo schválené.
K bodu 6/
Voľba člena Výboru pre audit Mesta Banská Bystrica
Ide tu o zmenu člena Výboru z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti Ing. Daniela Eliáša, CA: audítor, daňový
poradca, DiplFR. Zamestnancami MsÚ bola navrhnutá Ing. Anna Harmaniaková, PhD., ktorá je nie len ako
členka tejto komisie, ale aj po inej stránke prospešná Mestu Banská Bystrica.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča Voľbu člena Výboru pre audit Mesta Banská Bystrica
schváliť na MsZ dňa 24.04.2018.
Hlasovanie za predložený návrh, Ing. Hamaniaková, PhD. sa zdržala hlasovania:
prítomných:9
za: 8
proti:0
zdržal sa:1
Uznesenie č. 65 bolo schválené.

K bodu 7/
Návrh na prijatie úveru na financovanie investičných akcií Mesta Banská Bystrica
Návrh na prijatie úveru v celkovej sume 2 268 000 € na financovanie realizácie investičných projektov
uvedených v tabuľke:

Názov

Rozpočet v €

2018 - úver - MK Jegorovova - prepojenie z Tr. SNP
2018 - úver - Kremačné pece
2018 - úver - parkovisko Tulská 2
2018 - úver - parkovisko Tulská 3
2018 - úver - ZŠ Tajovského - šport. areál

170 000
1 280 000
350 000
180 000
288 000

So zámerom predloženia najvýhodnejšej ponuky pre poskytnutie úveru boli oslovené tri bankové subjekty:
VÚB, a. s., ČSOB, a. s.,. SLSP, a. s. Najvýhodnejšiu ponuku z hľadiska požadovaných parametrov
úverových podmienok ponúkla SLSP, a. s.
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Diskusia k bodom 7 a 8:
Farkašová – jedná sa o 2 podobné materiály, rozdelené sú z dôvodu, že jedny akcie majú byť
kofinancované (EŠIF) a druhé majú byť v plnej miere financované Mestom Banská Bystrica.
Oslovené boli 3 banky. V podmienkach sme žiadali návrh sadzby na 12-mesačný Euribor, aj na fix.
Pri úveroch financovaných z EŠIF navrhujeme ako lepšiu variabilnú sadzbu, pri úveroch na 10
rokov je priestor na vyjadrenie sa odborníkov z bánk – členov FK.
Pirošík – požiadal do MsR doplniť dôvodovú správu o ponuky zvyšných 2 bánk.
Kašper- požiadal o info, aké boli ponuky iných bánk.
Farkašová – ďalšia prišla ponuka z ČSOB, a.s. – 12 mesačný Euribor +052 p.a., úroková sadzba fixná
1,08 p.a., nad rámec požiadaviek dali úrokovú sadzbu 12 ME +0,31 p.a. s balónom po 51 mesačných
splátkach. Ponuka z VÚB, a. s. – 12 mesačný Euribor, + 0,55%, pri fixe 2,1%.
Kašper – rozdiel medzi 1. a 2. bankou bolo 0,01%.
Vaňo – ostatné krajské mestá robia tender tak, že sa doručujú obálky na finančnú komisiu alebo
skupine, ktorá je vymenovaná primátorom, častokrát za účasti bánk. Vtedy sa odstránia akékoľvek
pochybnosti o tom, ako súťaž prebehla. Nemal by byť prieskum vykonaný na odde lení úradu, ale by
sa to malo zverejniť. Mal by sa zvážiť proces výberu víťaznej banky, či to bude tender alebo
prieskum trhu, formou otvárania obálok na FK. FK by následne vyhodnotila poradie, spravila
uznesenie – prieskum trhu sa zozáväzní, víťazná banka, ktorá podala podmienky a predloží dikciu,
návrh úverovej zmluvy, ktorá bude sprevádzať záväzné podmienky.
Pirošík – vyhodnocovanie bánk by sa malo robiť ako OVS za účasti poslancov, navrhuje tento
závažný materiál neriešiť teraz, ale až na MsZ v júni 2018.
Adamec – rok má len 12 mesiacov, začať robiť akcie v júni-júli, čo sa môže začať v apríli – o čom
sa vedelo pri schvaľovaní rozpočtu, pretože všetky investičné akcie sú narozpočtované priamo
v rozpočte.
Farkašová – tu nejde ani tak o to, či by sa mohlo počkať so schvaľovaním do júnového
schvaľovania na MsZ, ale ako povedal p. Vaňo, rokovanie o úverovej zmluve bol neskutočne dlhý
proces, zmluva sa kreovala pol roka. Pri takom tempe by sme nestihli zrealizovať investície.
Harmaniaková – tento úver to je úver 3,8 mil €, čo bol na autobusovú stanicu, podmienky padli.
Adamec – toto je úplne nový úver, ten predchádzajúci, čo bol schválený, bol účelovo viazaný. Do
MsZ sa pôjde so zrušením uznesenia.
Kašper – schvaľuje sa Euribor alebo fixná ročná miera?
Vaňo – jedná sa o 2 úvery, jeden kofinancovaný, bude mať kratšiu splatnosť, doporučuje variabilnú
sadzbu, tak ako bolo dané. Otázka je pri druhom úvere, kde sú navrhnuté 2 varianty. Prvý variant 12
mesačný Euribor 0,30, sadza 1,02. Vzhľadom na to, že je to 12 0 mesačný úver je otázka, či sa
v súčasnosti prikloniť k variabilnej sadzbe alebo k fixovanej, ktorá je fixná pre celú splatnosť
úveru. V druhom úvere doporučuje fixovanú sadzbu, nakoľko sa očakáva istý pohyb úrokových
sadzieb. Aj keď bude Mesto v prvých 3 rokoch v nevýhodnejšej pozícií výšky finančných nákladov,
potom sa to môže otočiť v prospech Mesta. Bola by tam možnosť predčasného splatenia bez
poplatku, možnosť opätovnej ponuky, tak by sa Mesto nachádzalo v situácií 1,2 pa bude
nedosiahnuteľná. Sadzba bude niekde úplne inde.
Adamec – ako by sa vyjadrili zástupcovia bánk.
Vaňo – VÚB, a. s.: v oboch úveroch podporuje fixovanú sadzbu.
Kmeť - SLSP, a. s.: za posledných 8 rokov bol fix horší, preto je vzhľadom na minulý vývoj variabilná
sadzba lepšia. Vývoj môže byť ovplyvnený aj politicky, ktorý zmení ceny.
Didová - ČSOB, a. s.: fix, ktorý vyhral, je určite veľmi dobrá sadzba. V prípade, keby použila variabilnú
sadzbu, by vybrala na fixovanie úrokovej sadzby nejaký derivátor ponuky a minimálne na 3 roky si
zabezpečila určitú istotu.
Turčan – keď sa na to pozeráme z pohľadu samosprávy, tak predikcia nastavenia úvery, ak sme si
istý, že fix je dobre nastavený je určite vhodnejší, ako nechať variabilnú sadzbu a čakať, čo bude
o niekoľko rokov.
Vaňo – práve podmienka, že je možné bez poplatku predčasne úver splatiť, dáva samospráve
možnosť úver prehodnotiť a pozrieť sa na spotrebný trh. Môže sa kedykoľvek vrátiť na variabilnú
sadzbu. Sú isté indikátory, ktoré hovoria o vývoji v USA, ktoré naši ekonómovia vyhodnocujú, ako
riziko z toho pohľadu, že je teraz v negatívnych číslach, ale môže sa otočiť a môže rásť. Vtedy je
dlžník vystavený rastom finančných nákladov. Z hľadiska samosprávy je predvídateľná
plánovateľnosť finančných nákladov do rozpočtu v prípade fixu, ale pri variabile je to otázka.
Škantár – treba zobrať do úvahy konverziu úrokov a istiny v prvých rokoch, aká sa dokáže urobiť
úspora. Do akých čísel by to muselo ísť, aby sa Mesto dostalo minimálne na nulu v porovnaní medzi
variabilom a fixom. Indície do budúcna sú také, že sadzby sa budú dvíhať veľmi opatrne.
Adamec – je veľa názorov, každý je iný. Dnes sa Mesto po konzultácií aj s inými bankovými
domami prikláňa k názoru, že 2-3 roky by k rapídnym zmenám vo výške Euriboru nemalo dôjsť.
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Ak by aj došlo k zvýšeniu Euriboru, Mesto by v dlhodobom horizonte preplácalo - 0,07 pa.
Odporúčanie MsÚ je zafixovať maržu na 0,3 + 12 mesačný Euribor. 12 mesačný Euribor dáva
Mestu čas, že banka bude fixovať Euribor na úrovni aká bola v čase pred zvýšením. Samospráva
bude mať dostatočne veľa času na rozhodnutie, či splatí jednorázovo úver. Z tohto dôvodu sa urobil
odvod do rezervného fondu nie 10%, ale 20% (za rok 2017 je to suma 800 tis €).
Kašper – ak by sa aj zvýšila sadza Euriboru o 1%, tzn. na 1,3 stále by Mesto zaplatilo na úrokoch
menej.
Adamec – samospráva nie je v banke bežný klient, podmienky si vie vyrokovať aj počas zmluvného
vzťahu.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča Návrh na prijatie úveru na financovanie investičných
akcií Mesta Banská Bystrica schváliť na MsZ dňa 24.04.2018.
Hlasovanie za predložený návrh:
za: 6
proti:0

prítomných: 9

zdržal sa:3

Uznesenie č. 66 bolo schválené.
K bodu 8/
Návrh na prijatie úveru na financovanie projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov
(EŠIF)
Návrh na prijatie úveru v celkovej výške 2 354 660 € na krytie 5 % spolufinancovania kapitálových
výdavkov, odstránenie časového nesúladu medzi úhradou faktúry zhotoviteľovi a refundáciou uhradených
kapitálových výdavkov poskytovateľom NFP a prípadné krytie neoprávnených kapitálových výdavkov
projektov uvedených v tabuľke:
Názov
2018
2018
2018
2018
2018
2018

-

úver
úver
úver
úver
úver
úver

-

Rozpočet v €

RK MŠ Karpatská
RK MŠ Strážovská
ZEN MŠ 9. mája
ZEN MŠ Karpatská
ZEN MŠ Strážovská
projekt cyklotrasa ESC - Podlavice

541
544
114
266
277
610

372
928
407
025
928
000

So zámerom predloženia najvýhodnejšej ponuky pre poskytnutie úveru boli oslovené tri bankové subjekty:
VÚB, a. s., ČSOB, a. s.,. SLSP, a. s.. Najvýhodnejšiu ponuku z hľadiska požadovaných parametrov
úverových podmienok ponúkla SLSP, a. s.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča Návrh na prijatie úveru na financovanie projektov
z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF schváliť na MsZ dňa 24.04.2018.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 6
proti:0

zdržal sa:3

Uznesenie č. 67 bolo schválené.
K bodu 11/
Rôzne
Kašper – požiadal predkladateľov materiálov, aby do programu rokovania komisie nepredkladali takýto
počet bodov, ktoré nie je možné na jednom zasadnutí zodpovedne prerokovať. Z dôvodu ďalších povinností
členov komisie a z dôvodu, že bude nutné vyhodnocovať pripomienky, tak zvyšné 2 body rokovania budú
prerokované na nasledujúcom zasadnutí komisie dňa 23.04.2018.
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K bodu 12/
Záver
Ing. Kašper – poďakoval všetkým za účasť.

Banská Bystrica, 09.04.2018
Zapísala: Janka Demská

Ing. Igor Kašper
predseda komisie
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