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

Zápisnica č. 5/2018
Dátum a miesto konania: 11. júna 2018, začiatok o 14,30 hodine a koniec o 15,40 hodine,
zasadačka číslo dverí 290 na II. poschodí Mestského úradu v Banskej Bystrici
Zasadnutie komisie viedol: Ing. Igor Kašper - predseda komisie
Účasť členov: prítomní - 8
neprítomní - 6
ospravedlnení – 4
Predseda komisie skonštatoval, že komisia je uznášania schopná.
Program rokovania:
1. Otvorenie – predseda komisie
2. Návrh na použitie a zmenu účelu použitia fondu minulých rokov
3. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 3
4. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
5. Rôzne
6. Záver
K bodu 1/
Otvorenie, schválenie programu
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Ing. Igor Kašper - predseda komisie MsZ pre financie, správu a
hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť v Banskej Bystrici. Za predložený návrh programu
dal hlasovať.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť schvaľuje
program rokovania s uvedenými zmenami.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 71 bolo schválené.
K bodu 2/
Návrh na použitie a zmenu účelu použitia fondu minulých rokov
Prerozdeľujú sa prostriedky vo FMR - buď sa mení účel požitia sa definuje účel použitia ešte
neprerozdelených prostriedkov. V materiáli do MsZ pôjde ešte jedna zmena účelu použitia, ktorý bol
pôvodne schválený na centrálne mestské zóny v objeme 42 tis €, nový účel použitia budú investičné štúdie.
Diskusia:
Kašper – splátka istín úverov, o akú istinu ide presne.
Farkašová - splátky istín úverov sú práve istiny, ktoré sú v rozpočte v nepostačujúcej sume, práve kvôli
Bakossovej – pri rozpočte na rok 2018 sa uvažovalo, že refundácia príde v roku 2018, nakoniec prišla
29.12.2017. Výdavky schválené v rozpočte na rok 2018 boli kryté práve z týchto prostriedkov. Peniaze
z refundácie sa takto dostali do FMR
Harmaniaková – čiže celá refundácia sa nepoužije.
Farkašová – celá refundácia je vo FMR, financie nemajú opodstatnenie na Bakossovú, tak sa preschvaľuje
nový účel použitia.
Harmaniaková – vzhľadom na ďalšiu položku, tých 42 tis € na investičné štúdie, tam a zvyšuje balík 150 tis
€ na realizáciu projektov?
Adamec – 42 tis € už je vo FMR na obstaranie centrálnej mestskej zóny, účel sa bližšie našpecifikuje.
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Farkašová – pointa je v tom, že o účele použitia FMR rozhoduje MsZ, použitie na iný účel je v rozpore so
zákonom. Preto sa chce dať použitiu širšie zadefinovanie. Teraz sa tieto financie idú využiť na štúdiu
podchodu na Huštáku.
Harmaniaková – parkovisko na Povstaleckej ulici to nebude urobené, keď sa presúva 49 tis €?
Adamec – nie. 49 tis € sa ušetrilo, používa sa na iný účel z FMR.
Bučko – to isté je tiež s vybudovaním ihriska pri ZŠ Bakossova?
Adamec – rátalo sa s refundáciou roku 2018, prišla v decembri 2017, padla do FMR.
Kašper – príprava a realizácia projektov, predtým bola suma okolo pol milióna, načo je to zamerané?
Adamec – na realizáciu projektových dokumentov k rôznym projektov, napr. výstavba garáže na Tatranskej
ulici.
Kašper – nie je tam toho už trochu veľa?
Farkašová – v nasledujúcom bode, v návrhu na zmenu rozpočtu, vidieť presuny z prvku 1.2.3 na konkrétne
programy. Akonáhle sa niečo vysúťaží vo VO ide sa do uzatvárania zmluvy, vtedy sa položka upravuje na
konkrétny program. Položka 1.2.3 slúži na operatívnosť, aby boli zdroje krytia na tendre.
Topoľský – bolo to takto aj v minulosti?
Farkašová – áno, bolo to aj vlani, situácia si to vyžiadala, aby boli preukázané zdroje krytia.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča Návrh na použitie a zmenu účelu použitia fondu
minulých rokov schváliť na MsZ dňa 26.06.2018.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 7
proti:0

zdržal sa:1

Uznesenie č. 72 bolo schválené.
K bodu 3/
Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 3
Najvýznamnejšie zmeny:
- viazanie prostriedkov v sume 1,584 mil. - výstavba mosta v mestskej časti Iliaš, z dôvodu posunu
realizácie do nasledujúceho roka,
- presun prostriedkov v sume 1,28 mil. € na príspevok pre ZAaRES na rekonštrukciu krematória – 1.
etapa, stavebné práce,
- presun prostriedkov v rámci rozpočtu ZŠ z dôvodu vyúčtovania úspor za rok 2017 od spoločnosti
Stefe, a. s.. Celková potreba finančných prostriedkov bola v objeme 211 tis. €, pričom chýbajúce
finančné prostriedky sú kryté z neočakávaných príjmov z dobropisov,
- presun prostriedkov určených na údržbu ZŠ v sume 186 tis. €, a to na konkrétne ZŠ,
- presun prostriedkov na dofinancovanie rozpočtu parkovísk na Tulskej ulici č. 2 a 3 v sume 175 tis. €,
- navýšenie prostriedkov z neočakávaných príjmov z dobropisov a z podielových daní na financovanie
výmeny okien na objekte denného stacionára na Uhlisku v sume 54 tis. € a na financovanie opravy
elektroinštalácie v objekte ZŠ na Spojovej ulici v sume 50 tis. €.
Čo v materiáli do MsR a MsZ nie je: presun prostriedkov z 1.2.3 na položku 7.1 - súvis s výstavbou
a rekonštrukciou MK Hušták-Senica, Hušták-Králová v rozsahu 18 760 €.
Diskusia:
Kašper – nie je žiadna šanca, že bude tento rok urobený Most Iliaš.
Adamec – dnes sa presúvajú finančné prostriedky, z toho vyplýva že nie.
Harmaniaková – položka 200 - zvýšenie príjmov z dobropisov, to je z prijatých dobropisov?
Detková – áno, ktoré neboli rozpočtované.
Harmaniaková – ďalekohľad na vežu sa nebude kupovať, pod položkou 2.1.2?
Detková – vecná príslušnosť VO ďalekohľadu je pod Informačným centrom, preto sa to presúva do IC, ide
o presun z BV do KV.
Topoľský - u 3 ZŠ je uvedené sponzorské, rušia sa na uvedených ZŠ účty?
Detková – súvisí to so zmenou zákona č. 523/204 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o znp od
minulého roka, predtým to až také viditeľné nebolo, lebo sponzorské príspevky sa evidovali mimo rozpočet.
Zmenou zákona sa tieto prostriedky dávajú do rozpočtu. Ide o „upratanie“ bankových účtov.
Pirošík – v programe 8.4 autobusová zastávka, jedná sa o zastávku Mlynská?
Farkašová – ide o presun z 1.2.3 v projektovom plánovaní na konkrétny podprogram.
Gajdošík – toto je na PD, tento presun nie je na Mlynskú.
Pirošík – položka 10 tis € na vítanie hokejistov, čo to obnáša.
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Adamec- výdavok v súvislosti privítania hokejistov po získaní majstrovského titulu na Námestí SNP –
pódium, veľkoplošné obrazovky po meste na jednotlivé zápasy, ...
Pirošík – program 16 položka na GPDR, je v obraze čo to stojí, prečo 5 tis €.
Adamec – ide o plánovaný výdavok pre externú spoločnosť, ktorá by mala zabezpečiť dokumentáciu vo
vzťahu k GPDR – riešenie BOZP – potreba všetkých náležitosti a dokumentov, ktoré určuje zákon.
Pirošík – zabezpečenie GPDR pre obce je okolo 500 €.
Adamec – pre niektoré obce je aj 500 € veľa. Bolo stretnutie so spoločnosťou SONY SYSTEMS, s ktorou
bola uzavrela zmluva, ktorá bola následne vypovedaná. Teraz sa rokuje s inou spoločnosťou, aj spoločnosti
Mesta si pod odporúčaní Mestom vyberú spoluprácu s rôznymi spoločnosťami. Nemyslí si, že uvedená suma
pre Mesto a jeho spoločnosti je vysoká. Vykonaným prieskumom trhu sa zistilo, že nie je veľa firiem, ktoré
sa tomuto venujú.
Pirošík – všetky tieto povinnosti bolo treba spraviť do 25.5., pokiaľ zisťoval usmernenia na školách nemali.
Adamec – usmernenie určite mali, dňom 25.5. je deň, kedy začína platiť legislatíva, ale to neznamená, že
musí byť s niekým konkrétnym uzavretá zmluva. V piatok tohto týždňa je v budove MsÚ veľké školenie
GPDR.
Pirošík – prekvapuje ho, že to bude robené externou firmou – vyhodené financie, vie, že na meste je Ing.
Muroň, ktorý túto činnosť robil dlhé roky. Nepochybuje, že tieto firmy nie sú dôležité, ale by mali byť „tu za
rohom“. Podporuje internú prácu, uvedené financie by boli k dobru.
Adamec – tie financie by k dobru neboli, treba získať materiály, dokumenty, ktoré tu na úrade nedokáže
nikto vytvoriť. Na úrade budú školené zodpovedné osoby, ktoré sa danej problematike budú venovať, ale vo
formálnych análoch bude zapísaná externá osoba, zodpovedná vo vzťahu k nejakému porušeniu.
Harmaniaková – tieto osoby budú zodpovedná za všetky dáta v rámci systémov, ktoré sa používajú.
Adamec – opakovane všetkých prítomných pozval na školenie.
Pirošík – zodpovednosť nesie Mesto, v zastúpení štatutár. Zaujíma ho zmluva, že ak Mesto dostane pokutu
v dôsledku externej služby, či bude škoda zhmotnená tejto firme.
Adamec – verí, že to tak je. Zodpovednosť je vždy na zamestnávateľovi, Mesto sa snaží konať tak, aby aj
zodpovednosť prenieslo na externú firmu. Dnes Mesto rokuje so spoločnosťou Osobné údaje.sk, ktorá je
podporená európskymi financiami za účelom prípravy dokumentácie GPDR, iné firmy na túto problematiku
ešte nie sú pripravené.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a neodporúča Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 3
schváliť na MsZ dňa 26.06.2018.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 4
proti:0

zdržal sa:4

Uznesenie č. 73 nebolo schválené.
K bodu 4/
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve
A 1.1/ nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou
Volebný obvod č. 1
Amirp, spol. s r.o., Tatranská 298, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 605 435
parc.č. C KN 1777/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m²
novovytvorená parc.č. C KN 1777/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m²
novovytvorená parc.č. C KN 1777/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m²
novovytvorená parc.č. C KN 1777/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m²
odčlenené geometrickým plánom č. 36840734-01/2017
Výmera:
321 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Lazovná
Ulica:
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov zastavaných stavbou domu potravín súp.č. 40 vrátane
Účel:
priľahlej plochy slúžiacej pre zásobovanie
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemkov
Žiadateľ:
Pozemky:
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odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 06.09.2017 odpredaj odporučila pod bodom 2.v.

A 1.2/

Cena:

PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tv orí neoddeliteľný celok
so stavbou
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností 58,00 € za m².

Navrhovaná 18 618,00 € (58,00 € za m²)
cena:
Diskusia v bodoch A1.1 a A1.2:
Kašper – nepáči sa mu stanovená cena, podľa znaleckého posudku by bola cena podstatne vyššia.
Adamec – súhlasí s názorom, mal by sa dopracovať znalecký posudok. Preto navrhuje body A.1.1 a A1.2
stiahnuť z rokovania.
Harmaniaková – nikde nenašla vymedzenie pojmu „osobitný zreteľ“.
Kaňová - § 9a ods. 8 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí a Zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
sťahuje z rokovania body SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ a PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ –
pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou do vypracovania znaleckého
posudku.
prítomných: 8

Hlasovanie za návrh JUDr. Adamca v bodoch A1.1 a A1.2 :
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 74 bolo schválené.
A 2.1/

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

I.K.M. REALITY – STAVING Banská Bystrica, a.s., Kláry Jarunkovej 2,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 018 741
Pozemok: parc.č. C KN 2640/5 – záhrady
585 m2
Výmera:
Kat. územie: Banská Bystrica
Kláry Jarunkovej
Ulica:
majetkoprávne vysporiadanie dopravného prístupu k nehnuteľnosti
Účel:
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
odporučilo.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 05.05.2016 odpredaj odporučila pod bodom 2.e.
Žiadateľ:

Diskusia:
Harmaniaková – tam bol pôvodne záujem na zámenu.
Adamec – so zámenou Mesto nesúhlasilo, pristúpili na odpredaj celej parcely.
Bučko – Komisia MsZ pre územný rozvoj odpredaj odprúčila v roku 2016, tým pádom to nemuselo byť v tejto
komisii riešené aj v tomu toku?
Kaňová – územné vzťahy sa nezmenili. Preto sa to časovo riešilo dlho, lebo žiadateľ najskôr požiadal
o zámenu, Mesto nesúhlasilo.
Adamec – žiadateľ chcel viac „takých fliačkov kade-tade“.
Kašper – cenová mapa je z ktorého roku.
Kaňová – z roku 2016, ale overila to aj teraz, nezmenila sa.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť berie
na vedomie Dôvodovú správu a odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa schváliť na MsZ dňa 26.06.2018.
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prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 6
proti:0

zdržal sa:2

Uznesenie č. 75 bolo schválené.
A 2.2/

PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností 58,00 € za m².

Cena:

Navrhovaná
cena:
33 930,00 € (58,00 € za m2)
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikate ľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa schváliť na MsZ dňa 26.06.2018.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 6
proti:0

zdržal sa:2

Uznesenie č. 76 bolo schválené.
SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 2

A 3.1./

A-S-V, s.r.o., Tajov 350, Tajov 976 34, IČO: 36 043 052
novovytvorená parc.č. C KN 1527/146 – ostatné plochy o výmere 25 m2
novovytvorená parc.č. C KN 1527/147 – ostatné plochy o výmere 22 m2
novovytvorená parc.č. C KN 1527/148 – ostatné plochy o výmere 133 m2
vytvorené v geometrickom pláne č. 36031704-02/2018
180 m2
Výmera:
Kat. územie: Podlavice
Limbová
Ulica:
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov užívaných žiadateľom pri stavbe súp.č. 6130 v jeho
Účel:
vlastníctve
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemkov
odporučilo.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 15.11.2017 odpredaj odporučila pod bodom 2.h.
Žiadateľ:
Pozemky:

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa schváliť na MsZ dňa 26.06.2018.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za:60
proti:0

zdržal sa:2

Uznesenie č. 77 bolo schválené.
A 3.2/
Cena:

PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností 57,30 € za m².

Navrhovaná cena:

10 314,00 € (57,30 € za m²)

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť berie
na vedomie Dôvodovú správu a odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa schváliť na MsZ dňa 26.06.2018.
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Hlasovanie za predložený návrh:
za: 6
proti:0

prítomných: 8

zdržal sa:2

Uznesenie č. 78 bolo schválené.

A 4.1/

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
Volebný obvod č. 2

Žiadateľ:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969
55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047

Pozemky:
C KN
parc. č.

Výmera
v m2

177

181

207

177

182

439

177

423

189

LV
č.

E KN
parc. č.

272

285

191

272

287

173

272

336

45

272

339

179

272

344

1007

272

348

186

272

352

251

272

439

12 876

272

465

466

272

2023

77

272

2055

84

272

2058

321

272
272

2059

455

252
121/23

927/2

zast.pl. a
nádvoria
ostatné
pl.
zast.pl. a
nádvoria
ostatné
pl.
ostatné
pl.
ostatné
pl.
ostatné
pl.
ostatné
pl.
ostatné
pl.
ostatné
pl.
zast.pl. a
nádvoria
ttp.
ostatné
pl.
ostatné
pl.
ostatné
pl.
ostatné
pl.

242

2060

455

Druh
pozemk
u

268
892

ostané
pl.
zast.pl. a
nádvoria
vodné pl.
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Záber
v m2

Novovyt
vorená
parcela

8

181/2

16

7

182/2

17

1

423/2

26

191

441/9

1

173

441/9

2

19

256/3

3

12

256/2

4

109

258/15

5

109

258/16

6

8

258/19

8

16

272/13

12

1

439/2

27

124
44

133/5
137/6

6
7

9

424/2

7

1

441/10

8

14

133/5

16

27

137/6

17

13

447/5

18

13

133/5

19

8

137/4

20

1

121/36

0,5

4

47

122/5

23,5

13

Záber v
m² na
podiel 1/2

Diel
v GP

455

927/12

877

vodné pl.

456

927/6
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Novovytvorené pozemky vznikli podľa geometrických plánov (ďalej len GP) :
GP č. 36636029-3/2017 zo dňa 27.01.2017, vypracoval: Pavol Kmeť-Geodetické služby, s.r.o.,
SNP 71, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 636 029, úradne overeným Okresným úradom Banská
Bystrica, Katastrálnym odborom, dňa 10.02.2017 pod č. 91/2017;
GP č. 36636029-4/2017 zo dňa 30.01.2017, vypracoval: Miroslava Húsková-Geodetické služby,
s.r.o., SNP 71, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 636 029, úradne overeným Okresným úradom
Banská Bystrica, Katastrálnym odborom, dňa 07.02.2017 pod č. 90/2017;
GP č. 36636029-5/2017 zo dňa 24.01.2017, vypracoval: Miroslava Húsková-Geodetické služby,
s.r.o., SNP 71, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 636 029, úradne overeným Okresným úradom
Banská Bystrica, Katastrálnym odborom, dňa 07.02.2017 pod č. 81/2017;
GP č. 36636029-79/2017 zo dňa 10.11.2017, vypracoval: Ing. Beata Mešťanová- Geodetické
služby, s.r.o., SNP 71, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 636 029, úradne overeným Okresným
úradom Banská Bystrica, Katastrálnym odborom, dňa 20.11.2017 pod č. 1163/2017.
1 026 m2
Výmera:
Kat. územie: Uľanka
výstavba verejnoprospešnej stavby „Banská Bystrica – Uľanka, úprava toku Bystrica“
Účel:
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj odporučilo.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 01.03.2018 odpredaj odporučila pod bodom 2.g.
Diskusia:
Pirošík – vie Mesto, čo presne plánujú vodohospodári?
Kaňová – ide o protipovodňové opatrenia realizované eurofondami, tak ako robia Hron a Bystrička, tam sú
už KZ uzatvorené.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zmluvy o budúcej kúpnej zmluve schváliť na MsZ dňa
26.06.2018.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za:5
proti:0

zdržal sa:3

Uznesenie č. 79 bolo schválené.
A 4.2/
Cena:

PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zmluvy o
budúcej kúpnej zmluve
Cena pozemkov je stanovená Znaleckými posudkami č. 62/2017, č. 63/2017, č. 64/2017 zo dňa
07.08.2017, vypracovaných Ing. Kolomanom Kovalíkom, Jazmínova 1, Banská Bystrica,
evidenčné
číslo
znalca
911776
vo
výške
40 764,57
€
(slovom:
Štyridsaťtisícsedemstošesťdesiatštyri eur a päťdesiatsedem eurocentov).

Navrhovaná
40 764,57 €
cena:
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Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa formou zmluvy o budúcej kúpnej zmluve schváliť na MsZ dňa 26.06.2018.
Hlasovanie za predložený návrh:
za: 5
proti:0

prítomných: 8

zdržal sa:3

Uznesenie č. 80 bolo schválené.

A 5./

PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – nebytových priestorov a pozemkov v zmysle zákona č.
182/1993 Z.z.
Volebný obvod č. 3

LATTA BB, s.r.o. , Družstevná 88, 976 32 Badín, IČO: 47 251 441
Žiadateľ:
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 bytového domu +
:
občianskej vybavenosti, súp.č. 6737, Rudohorská ulica, Banská Bystrica, zapísaného na LV č.
2429, situovaného na pozemkoch parc.č. C KN 2544/24, C KN 2544/25, C KN 3117/1, C KN
3117/2 a C KN 3117/3 zapísaných na LV č. 2429
375,10 m²
Výmera:
Pozemky : spoluvlastnícky podiel NP č. 12-1 k pozemkom parc.č. C KN 2544/24 (21,95 m²), C KN
2544/25 (54,44 m²), C KN 3117/1 (21,17 m²), C KN 3117/2 (20,39 m²) a C KN 3117/3 (21,07
m²) je 37510/384479
139,02 m²
Výmera :
Kat. územie: Sásová
Rudohorská č. 37
Ulica:
reštauračné a kaviarenské služby
Účel:
Cena:
Cena nebytových priestorov a pozemkov bola stanovená Znaleckým posudkom č. 9/2018
vypracovaného znalcom Ing. Jozefom Oravkinom, Alexandra Matušku 8, 974 01 Banská
Bystrica, dňa 21.03.2018 vo výške 161 660,22 € (151 831,24 € za nebytové priestory
a 9 828,98 € za pozemky).
Navrhovaná
cena:

162 000,00 €

Diskusia:
Bučko – tento bod programu bol pred 2 mesiacmi na MsZ odmietnutý a teraz je znovu predložený.
Adamec- ten návrh bol širší, jeden nebytový priestor žiadateľ vyňal.
Bučko – nerokovalo Mesto o nájme? Nesúhlasí s odpredajom objektu po kúskoch, má za to, že
objekt, ktorý je v centre Sásovej je kľúčový, mal by sa predať kompletne.
Adamec – nepredáva sa objekt, ale iba jeden-dva nebytové priestory žiadateľovi, ktorý už s Mesto
má nájomnú zmluvu.
Harmaniaková- toto je jojo-efekt Športzóna.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a neodporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – nebytových
priestorov a pozemkov v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. schváliť na MsZ dňa 26.06.2018.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 0
proti:3

zdržal sa:5

Uznesenie č. 81 nebolo schválené.
A 6.1/

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

Žiadatelia: Marek Gajdoš, Jelšava s manželkou Janou Gajdošovou, Revúca
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Pozemok: novovytvorená parc.č. C KN 3690/53 - trvalé trávne porasty
vytvorená v geometrickom pláne č. 30228701-148/18
Výmera: 247 m2
Radvaň
Kat.
územie:
Pod Suchým vrchom
Ulica:
scelenie pozemkov pre novostavbu RD
Účel:
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
odporučilo.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 05.04.2018 odpredaj odporučila pod bodom 2.g.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú
činnosť berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča SPÔSOB PREVODU
NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa schváliť na MsZ dňa 26.06.
2018.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 82 bolo schválené.

A 6.2/
Cena:

PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností 64,25 € za m².

Navrhova 15 870,00 € (64,25 € za m²)
ná cena:
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť berie
na vedomie Dôvodovú správu a odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa schváliť na MsZ dňa 26.06.2018.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 83 bolo schválené.

A 7.1./

SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Katastrálne územie Kordíky

Žiadatelia: Jaroslav Bacúr a manž. Danka Bacúrová Kordíky
Pozemok: novovytvorená parc.č. C KN 122/5 – záhrada
odčlenená v geometrickom pláne čís. 31061591-114/2016 z parc.č. C KN 122/3
245 m2
Výmera:
Kat. územie: Kordíky
majetkoprávne vysporiadanie užívaného pozemku ako záhrada
Účel:
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odpredaj pozemku
odporučil.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 03.05.2018 odpredaj odporučila pod bodom 2.e.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť berie
na vedomie Dôvodovú správu a odporúča SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z
dôvodu hodného osobitného zreteľa schváliť na MsZ dňa 26.06.2018.
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prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 84 bolo schválené.

PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

A 7.2./

Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností 37,50 € za m². Cena pozemku je
podľa Znaleckého posudku č. 61/2018 mestom vybratého znalca Ing. Peter Pocklan 15,77 €
za m². Navrhovaná cena je aritmetický priemer získaných cien 37,50+15,77=53,27/2=
26,635 € za m².

Cena:

Navrhovaná 6 525,575 € (26,635 € za m²)
cena:
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa schváliť na MsZ dňa 26.06.2018.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 85 bolo schválené.
B 1./

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1

Notársky úrad, JUDr. Jozef Oceľ, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 42 304 202
Nebytový nebytové priestory (kancelária č. 70,71,72 a 72/A) nachádzajúce sa na prvom nadzemnom
podlaží budovy MsÚ v Banskej Bystrici, súp.č. 1141, situovanej na pozemku parc.č. C KN
priestor:
1202/1 – zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 4073
76 m²
Výmera:
Pozemok: parkovacia plocha v prednej časti dvora MsÚ, situovaná na časti pozemku parc.č. C KN 1202/1
– zastavaná plocha a nádvorie
10 m²
Výmera:
Kat. územie: Banská Bystrica
vykonávanie notárskej činnosti
Účel:
Cena:
cena je stanovená v zmysle § 9a, odst. 9 Zákona č. 138/1991 Zb.
Žiadateľ:

Doba
nájmu:

Na dobu neurčitú – 3 roky

Navrhovaná
cena:

36,50 €/m2 /rok za kancelárske priestory
18,25 €/m2 /rok za parkovacie miesto
+ úrady za poskytnuté služby spojené s prevádzkou

Diskusia:
Harmaniaková – nemalo by byť nájomné parkovacieho miesta ako rezidenčné nájomné?
Kaňová – ide o parkovacie miesto v areáli.
Gajdošík – areál MsÚ je vyňatý z rezidenčného parkovného.
Šabo – pred nejakým pol rokom MsZ schvaľovalo nájomné aj MBB, a.s, tiež to nepodliehalo
rezidenčnému poplatku, je to tá istá situácia.
Pirošík – koľko nájomcov je v budove MsÚ?
Adamec – MBB, a.s. JUDr. Oceľ a SARIO. V budove sú len takí nájomcovia, ktorí majú zmysel.
Pribúdajúcou agendou MsÚ je potreba priestorov pre vlastných zamestnancov.
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Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – nebytových priestorov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa schváliť na MsZ dňa 26.06.2018.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 86 bolo schválené.

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI – nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 621 08 Bratislava, IČO: 35 697 270
Nebytové
otvorená časť obvodových múrov Mestskej veže na Nám. Štefana Moyzesa č. 27/53
priestory:
v Banskej Bystrici, súp.č. 53, situovanej na pozemku parc.č. C KN 1/2, vedenej na LV č.
4073
Kat.územie:
Banská Bystrica
Účel:
prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete
Cena:
cena je stanovená v súlade s § 9a, odst. 9 Zákona o majetku obcí a článku 17, odst. 1
Úplného znenia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Banská Bystrica,
vydaných 01.12.2017 a Dodatku č. 4 účinného od 01.05.2018
Doba nájmu: Na dobu neurčitú
Navrhovaná
cena:
7 200,00 €/rok + úrady za poskytnuté služby spojené s prevádzkou

B 2./

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť berie
na vedomie Dôvodovú správu a odporúča NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – nebytových priestorov z
dôvodu hodného osobitného zreteľa schváliť na MsZ dňa 26.06.2018.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 87 bolo schválené.
B 3./ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Žiadateľ:
Nebytový
priestor:
Výmera:
Kat. územie:
Účel:
Cena:

Volebný obvod č. 4
KOPÝTKO, občianske združenie, Horné Pršany 42, 974 05 Banská Bystrica,
IČO: 51 209 802
nebytová budova – sklad Pršany, súp.č. 5623 v Banskej Bystrici, situovaná na pozemku
parc.č. C KN 922/3 – zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 159
743 m2
Kremnička
chov koní
cena je stanovená v zmysle § 9a, odst. 9 Zákona č. 138/1991 Zb.

Doba nájmu:

na dobu neurčitú

Navrhovaná
cena:

500,00 €/rok + úrady za poskytnuté služby spojené s prevádzkou

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť berie
na vedomie Dôvodovú správu a odporúča NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ–nebytových priestorov z
dôvodu hodného osobitného zreteľa schváliť na MsZ dňa 26.06.2018.
Hlasovanie za predložený návrh:
11/18

prítomných: 8

za: 8

zdržal sa:0

proti:0

Uznesenie č. 88 bolo schválené.
VÝPOŽIČKA NEHNUTEĽNOSTI – pozemku
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
OZ Otvorená škôlka, Nešporova 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 302 811
Pozemok:
parc.č. E KN 1770 – orná pôda
Výmera:
956 m²
Kat.územie:
Podlavice

C 1./

Účel:
prevádzka lesného klubu Mravenisko
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hľadiska odporúča prenájom.
Komisia MsZ pre územný rozvoj zo dňa 05.05.2016 nájom odporučila pod bodom
2.m.
Doba
na dobu určitú na 2 roky
výpožičky:
Cena:
výpožička nehnuteľnosti bude poskytnutá bezodplatne
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča VÝPOŽIČKU NEHNUTEĽNOSTI – pozemku
schváliť na MsZ dňa 26.06.2018.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 89 bolo schválené.
D 1./

NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽOSTÍ – pozemkov
Volebný obvod č. 3

MIKEA s.r.o., Haškova 31, 974 11 Banská Bystrica, v zast. Ing. Milan Kepeňa, konateľ
spoločnosti, IČO: 31 579 302
Pozemky:
parc.č. C KN 1103/6 – zastavané plochy a nádvoria
parc.č. C KN 2623/30 – zastavané plochy a nádvoria
Výmera:
74 m2, 336 m2 (o výmere celkom 410 m m2)
Kat. územie: Sásová
Ulica:
Haškova
Účel:
pozemky sa nachádzajú pod stavbami komunikácie, dažďovej kanalizácie a verejného
osvetlenia (technická infraštruktúra)
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ listom zo dňa 07.07.2015
vyjadrilo súhlas s nadobudnutím v texte citovaných objektov do vlastníctva Mesta
Banská Bystrica.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 03.09.2015 odporúča nadobudnutie nehnuteľností do vlastníctva mesta
schváliť na rokovaní MsZ.
Navrhovaná
cena:
1,00 €
Žiadateľ:

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť berie
na vedomie Dôvodovú správu a odporúča NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽOSTÍ – pozemkov
schváliť na MsZ dňa 26.06.2018.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0
Uznesenie č. 90 bolo schválené.
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zdržal sa:0

D 2./

NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽOSTÍ – pozemkov
Volebný obvod č. 3

Žiadateľ:

Styk Cyril, Hronsek

Pozemky:

parc.č. C KN 1103/10 – zastavané plochy a nádvoria
parc.č. C KN 1103/11 – zastavané plochy a nádvoria
5 m2, 43 m2 (o výmere celkom 48 m2)
Sásová

Výmera:
Kat.
územie:
Ulica:
Účel:

Haškova
pozemky sa nachádzajú pod stavbami komunikácie, dažďovej kanalizác ie a verejného
osvetlenia (technická infraštruktúra)
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ listom zo dňa 07.07.2015
vyjadrilo súhlas s nadobudnutím v texte citovaných objektov do vlastníctva Mesta Banská
Bystrica.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
zo dňa 03.09.2015 odporúča nadobudnutie nehnuteľností do vlastníctva mesta schváliť na
rokovaní MsZ.

Navrhovaná
cena:

1,00 €

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikat eľskú činnosť
beriena vedomie Dôvodovú správu a odporúča NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽOSTÍ – pozemkov
schváliť na MsZ dňa 26.06.2018.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 91 bolo schválené.

NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽOSTÍ – komunikácie, verejné osvetlenie, kanalizácia dažďová
Volebný obvod č. 3
MIKEA s.r.o., Haškova 31, 974 11 Banská Bystrica, v zast. Ing. Milan Kepeňa, konateľ
Žiadateľ:
spoločnosti, IČO: 31 579 302
„Inžinierske siete pre IBV Sásová – Hlinisko, Banská Bystrica“ podľa kolaudačného
Stavba:
rozhodnutia OVZ-DS 154546/27150/2014-Bod, ev. č. 15/2014 zo dňa 26.11.2014,
právoplatné dňa 22.12.2014 pre stavbu: „Inžinierske siete pre IBV Sásová – Hlinisko,
Banská Bystrica“ - SO 01 Komunikácie a oporný múr – časť stavby SO 01 Komunikácie,
3 stožiare verejného osvetlenia a odvedenie dažďových vôd do 3 dažďových vpustov
Kat. územie: Sásová
Haškova
Ulica:
Zabezpečenie trvalej a nepretržitej prevádzky objektov – technická
Účel:
infraštruktúra v rámci stavby „Inžinierske siete pre IBV Sásová – Hlinisko,
Banská Bystrica“
Stanovisko komisií MsÚ:
Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí listom zo dňa 07.07.2015
vyjadrilo súhlas s nadobudnutím v texte citovaných objektov do vlastníctva Mesta Banská
Bystrica.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a
podnikateľskú činnosť zo dňa 03.09.2015 odporúča nadobudnutie nehnuteľností do
Navrhovaná vlastníctva mesta schváliť na rokovaní MsZ.
cena:
1,00 €
D 3./

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽOSTÍ – komunikácie,
verejné osvetlenie, kanalizácia dažďová schváliť na MsZ dňa 26.06.2018.
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prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 92 bolo schválené.
E 1./

ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA
Volebný obvod č. 1

Žiadateľ:
Pozemky:

PRIMUM s.r.o., Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava, IČO: 35 789 646
parc.č. C KN 5401/36 – ostatné plochy
parc.č. C KN 5401/63 – zastavané plochy a nádvoria
v rozsahu vyznačenom v GP č. 47418397-19/2018
Výmera:
1 m2, 5 m2 (o výmere celkom 6 m2)
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Štefánikovo nábrežie
Účel:
Na predmetných pozemkoch sú umiestnené inžinierske siete - elektrické vedenie, v rámci
realizácie stavby „Terminal Shopping Center Banská Bystrica – VN prípojka“.
Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného z vecného
bremena:
- strpieť na dotknutých pozemkoch umiestnenie elektrického vedenia vrátane jeho ochranného pásma
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne,
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup, prechod a prejazd 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 elektrického vedenia na
pozemkoch umiestneného.
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
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
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO
BREMENA schváliť na MsZ dňa 26.06.2018.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 93 bolo schválené.
ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
IČO: 36 442 151
Pozemky: parc.č. C KN 1384/1 – zastavané plochy a nádvoria
parc.č. E KN 1473/2 – ostatné plochy
parc.č. C KN 1539/1 – zastavané plochy a nádvoria
v rozsahu vyznačenom v GP č. 46193537-185/2017
Výmera:
19 m2, 44 m2, 1 m2 (o výmere celkom 64 m2)
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Kuzmányho
Účel:
Na predmetných pozemkoch sú uložené inžinierske siete - elektrické vedenie v súvislosti s
realizáciou stavby „8822 - Banská Bystrica - Kuzmányho ul., rozšírenie NNK pre polyfunkčný
E 2./
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dom BB - 8822“, na ktorú bolo vydané
38760/7662/2017/MM, právoplatné dňa 24.04.2017.

Kolaudačné

rozhodnutie

č.

OVZ-SU

Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného z vecného
bremena:
- strpieť na dotknutých pozemkoch umiestnenie elektrického vedenia vrátane jeho ochranného pásma v
rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne,
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup a prístup na dotknuté pozemky v ktoromkoľvek čase
a ročnom
období za účelom prevádzky, vykonania údržby a opráv elektrického vedenia na pozemkoch umiestneného.
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

Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena: 1 488,00 €
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO
BREMENA schváliť na MsZ dňa 26.06.2018.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 94 bolo schválené.

E 3./

ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA
Volebný obvod č. 3

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

MIKEA s.r.o., Haškova 31, 974 11 Banská Bystrica, v zast. Ing. Milan Kepeňa, konateľ
spoločnosti, IČO: 31 579 302
parc.č. C KN 1104 – zastavané plochy a nádvoria
parc.č. C KN 1105/1 – zastavané plochy a nádvoria
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 10985000-54/2014
5 m2, 16 m2 (o výmere celkom 21 m2 )
Sásová
Hašková
Mesto Banská Bystrica ako Povinný z vecného bremena a Mikea s.r.o. ako Investor zriaďujú
v prospech Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica ako Oprávneného
z vecného bremena časovo neobmedzené vecné bremeno ako vecné právo umiestnenia
zariadení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie „IBV Banská Bystrica – Sásová –
Hlinisko“ - SO 02 – Splašková kanalizácia, SO 03 – Vodovod.

Právu vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinných z vecného bremena:
a) strpieť na zaťažených pozemkoch umiestnenie zariadení verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie s ich pásmom ochrany v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne,
b) umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažené pozemky technikou a pešo za účelom
zabezpečenia prevádzkovania, vykonávania údržby, opráv, odstraňovania porúch a rekonštrukcií
zariadení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na pozemkoch umiestnených,
c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nebudovať
nad potrubím verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a vedením NN prípojky a v ich pásme
ochrany, podľa vyznačenia v Geometrickom pláne, stavby, 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, verejnej kanalizácie, alebo ktoré by mohli ohroziť ich
technický stav, oplotenia a povrchové úpravy realizovať z ľahko rozoberateľných materiálov.
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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 vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta
5, Banská Bystrica, IČO: 36 056 006

Osoba uzatvárajúca zmluvu v prospech
Oprávneného z vecného bremena:

MIKEA s.r.o., Haškova 31, Banská Bystrica,
v zast. Ing. Milan Kepeňa, konateľ spoločnosti,
IČO: 31 579 302

Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena: 390,00 €
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA
schváliť na MsZ dňa 26.06.2018.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 95 bolo schválené.

E 4./
Žiadateľ:
Pozemky:

Výmera:
Kat.
územie:
Ulica:
Účel:

ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA
Volebný obvod č. 4
Building Networks s.r.o., Zvolenská cesta 4164, 974 05 Banská Bystrica,
IČO: 50 644 564
parc.č. C KN 1951/12– zastavané plochy a nádvoria
parc.č. C KN 2039/10 – ostatné plochy
parc.č. C KN 2039/85 – ostatné plochy
parc.č. C KN 2039/134 – ostatné plochy
parc.č. E KN 279/14 – orná pôda
parc.č. E KN 50969/4 – orná pôda
parc.č. E KN 50969/202 – orná pôda
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 36840734-12/2018
3+367+27+6+14+378+123 = 918 m2
Radvaň
Havranské
V rámci stavby „Havranské Banská Bystrica - Technická infraštruktúra“ boli na
predmetných pozemkoch realizované inžinierske siete - objekt SO 02 Vodovod a
SO 03 Kanalizácia, na ktoré bolo vydané Stavebné povolenie č. OU-BB-OSZP3-2017/
016574-007 právoplatné dňa 13.10.2017.

Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného z vecného
bremena:
a) strpieť na zaťažených pozemkoch umiestnenie zariadení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s ich
pásmom ochrany v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne,
b) umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd na zaťažené pozemky automobilmi, technikou a pešo za
účelom zabezpečenia výkonu prác spojených s prevádzkou, údržbou, vykonávaním opráv, odstraňovaním
porúch a rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na pozemkoch umiestnených,
c) bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nebudovať nad
vodovodným a/alebo kanalizačným potrubím a v ich pásme ochrany v šírke 1,5 m od vonkajšieho
pôdorysného okraja potrubí na obidve strany po zemi a vo vzduchu podľa vyznačenia v geometrickom pláne
stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty
(s výnimkou trvalého trávneho porastu), neumiestňovať skládky, nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať
činnosti, ktoré obmedzujú prístup k zariadeniam verejného vodovodu a/alebo zariadeniam verejnej
kanalizácie, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, oplotenie a povrchové úpravy realizovať z ľahko
rozoberateľných materiálov.
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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 vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta
5, Banská Bystrica, IČO: 36 056 006

Osoba uzatvárajúca zmluvu v prospech
Oprávneného z vecného bremena:

Building Networks s.r.o., Zvolenská cesta 4164, 974 05 Banská
Bystrica, IČO: 50 644 564

Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena: 2 744,52 €
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA
schváliť na MsZ dňa 26.06.2018.
Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

prítomných: 8

zdržal sa:0

Uznesenie č. 96 bolo schválené.
E 5./

ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA
Volebný obvod č. 4

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

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
Jilemnického č. 48, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 00 632 252
parc.č. E KN 1732/1 - trvalý trávny porast
parc.č. C KN 167/2 - ostatné plochy
v rozsahu vyznačenom v GP č. 10985981-109/2018
44 m2, 4 m2 (o výmere celkom 48 m2)
Radvaň
Jilemnického
Na predmetných pozemkoch sú uložené inžinierske siete - prípojka plynu, realizovaná v
rámci stavby „Prestavba a rekonštrukcia DD a DSS Senium Jilemnického 48, Banská
Bystrica“, na ktorú bolo vydané Stavebné povolenie č. OVZ-SU 64064/11/Go, právoplatné
dňa 17.06.2011.

Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť Povinného z vecného
bremena:
- strpieť na dotknutých pozemkoch umiestnenie a prevádzku plynárenských zariadení vrátane ich ochranných
a bezpečnostných pásiem, ich údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení a to v rozsahu
vymedzenom v GP č.10985981-109/2018,
- strpieť na dotknutých pozemkoch v nevyhnutnom rozsahu vstup osôb a vjazd vozidiel oprávneného z
vecného bremena za účelom výkonu prác spojených s prevádzkou, údržbou, vykonávaním opráv a
rekonštrukcií plynárenských zariadení na pozemkoch umiestnených
Povinný z vecného bremena:

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

Oprávnený z vecného bremena:

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

Osoba uzatvárajúca zmluvu v prospech
Oprávneného z vecného bremena:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium,
Jilemnického č. 48, 974 04 Banská Bystrica,
IČO: 00 632 252
Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena: 390,00 €
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie Dôvodovú správu a odporúča ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO
BREMENA schváliť na MsZ dňa 26.06.2018.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0
Uznesenie č. 97 bolo schválené.
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zdržal sa:0

K bodu 5/
Rôzne
Harmaniaková – uviedla zistenú skutočnosť, že cestujúci MHD nad 60 rokov musia dokladovať potvrdenie
o dôchodku, aby nebolo staršie ako 3 mesiace. Vyjadrila nad touto situáciou pohoršenie.
Kašper – myslí si, že by mal stačiť na preukázanie veku občiansky preukaz.
Adamec – treba ísť situáciu riešiť na DPM BB.
Kašper – spýtal sa na situáciu, čo s tými oknami na Kompe.
Šabo – je to zariadenie v správe MBB, a.s. na ulici 29. augusta. Situácia s oknami sa tam rieši takých 8-9
rokov.
Pirošík – navrhuje predbežne určiť termíny zasadnutí komisií v 2. polroku 2018.
Kašper – návrhy termínov MsR sú 04.09.2018 a 16.10.2018. Predpokladané termíny zasadnutí komisie budú
03.09.2018 o 14,30 hodine a 15.10.2018 o 14,30 hodine.
K bodu 6/
Záver
Ing. Kašper – poďakoval všetkým za účasť.

Banská Bystrica, 11.06.2018
Zapísala: Janka Demská

Ing. Igor Kašper
predseda komisie
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