Mesto Banská Bystrica

Banská Bystrica, 27.08.2018

Zverejnenie zámeru prevodu a nájmu nehnuteľného majetku mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Banská Bystrica zverejňuje zámer prevodu, nájmu nehnuteľného majetku mesta Banská Bystrica z
dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) a § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991
Zb. v znení neskorších predpisov.

PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ:
Kat, územie Harmanec
VKÚ BYTY, s.r.o., Harmanec č. 49, 976 03 Harmanec, IČO: 51 068 494
novovytvorená pare.č. C KN 87/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2
novovytvorená pare.č. C KN 177/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2
odčlenené v geometrickom pláne čís. 31899765-172/18 z pare.č. E KN 356/104
47 m2
Výmera:
Kat. územie: Harmanec
Účel:
prístupová cesta
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností 37,50 € za m2. Cena pozemku je podľa
Cena:
Znaleckého posudku č. 115/2013 znalca Ing. Mariána Saksu 10,36 € za m2. Navrhovaná cena je
aritmetický priemer získaných cien 37,50+10,36=47,86/2=23,93 € za m2.

Žiadateľ:
Pozemky:

Navrhovaná cena:

1 124, 71 € (23,93 € za m2)

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Žiadateľ je podľa výpisu z LV č. 134 výlučným vlastníkom pozemkov pare.č. C KN 84, pare.č. C KN
85/2, pare.č. C KN 85/3, pare.č. C KN 86, pare.č. C KN 177/2, stavby prevádzkovej budovy súp.č.
49 situovanej na pozemku pare.č. C KN 84, stavby ženijného krytu súp.č. 63 situovanej na pozemku
pare.č. C KN 86 a ďalších stavieb bez súp.č. situovaných na pozemkoch pare.č. C KN 85/2 a C KN
85/3. Novoutvorené pozemky pare.č. C KN 87/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2
a pare.č. C KN 177/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2 patria do výlučného vlastníctva
Mesta Banská Bystrica, zapísané na LV č. 50, pričom tvoria časť prístupovej cesty k nehnuteľnostiam
vo vlastníctve žiadateľa. Prevodom pozemkov dôjde k zabezpečeniu prístupovej cesty.
Volebný obvod č. 1
Ivan Meiszlinger a Tatiana Meiszlingerová
novovytvorená pare.č. C KN 4767/2 - záhrady
vytvorená v geometrickom pláne č. 31559956-237/99
159 m2
Výmera:
Kat. územie: Banská Bystrica
9. mája
Ulica:
majetkoprávne usporiadanie záhrady pri rodinnom dome súpisné č. 1657
Účel:
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností 45,00 € za m2.
Žiadatelia:
Pozemok:

Navrhovaná cena:

7 155,00 € (45,00 € za m2)
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Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Žiadatelia sú podľa listu vlastníctva č. 2351 výlučnými vlastníkmi v režime BSM susediacich pozemkov
pare.č. C KN 4766/3, parc.Č. C KN 4766/5, pare.č. C KN 4766/6, pare.č. C KN 4767/1 a stavby rodinného
domu súpisné č. 1657 situovaného na pozemku pare.č. C KN 4766/5, kat. územie Banská Bystrica.
Novovytvorený pozemok pare.č. C KN 4767/2 - záhrady o výmere 159 m2 bol vytvorený oddelením
z pozemku pare.č. E KN 1326/8 trvalé trávne porasty, v geometrickom pláne č. 31559956-237/99,
vyhotovenom ORNTH spol. s r.o., IČO: 31 559 956. Prevodom pozemku dôjde k majetkoprávnemu
usporiadaniu záhrady pri rodinnom dome súp.č. 1657.
Volebný obvod č. 1
Žiadatelia:
Pozemok:
Výmera:
Kat územie:
Ulica:
Účel:
Cena:

Ján Turčan a Marta Turčanová
pare.č. C KN 1987/8 - záhrady
51 m2
Banská Bystrica
Ľuda Ondrejova
majetkoprávne usporiadanie užívaného pozemku
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností 62,00 € za m2.

Navrhovaná cena:

3 162,00 € (62,00 € za m2)

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Žiadatelia sú podľa listu vlastníctva č. 367 podielovými spoluvlastníkmi v podiele každý v 1/4 k celku,
susediacich pozemkov pare.č. C KN 1984/1 a pare.č. C KN 1984/2 a rodinného domu súp.č. 3726 situovaného
na pozemku pare.č. C KN1984/1, kat. územie Banská Bystrica. Ostatní spoluvlastníci dali žiadateľom súhlas
s odkúpením predmetného pozemku do ich vlastníctva. Na užívanie predmetného pozemku je doteraz
v platnosti nájomná zmluva č. 78/2016/PS-ESM - 952. Prevodom pozemku dôjde k majetkoprávnemu
usporiadaniu užívaného pozemku.
Volebný obvod č. 2
BBX s.r.o., Kpt. Otakara Jaroša 3, 974 11 B. Bystrica, IČO: 36 816 221
novovytvorená pare.č. C KN 1970/20 - záhrada o výmere 48 m2
novovytvorená pare.č. C KN 1970/22 - záhrada o výmere 58 m2
vytvorené v geometrickom pláne Č. 36625507-03/2016
106 m2
Výmera:
Banská
Bystrica
Kat. územie:
Na
Karlove
Ulica:
majetkoprávne usporiadanie užívaného pozemku pri stavbe domu súpisné č. 4832
Účel:
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností 83,00 € za m2.
Žiadateľ:
Pozemky:

Navrhovaná cena:

8 798,00 € (83,00 € za m2)

Dôvod bodný osobitného zreteľa:
Žiadateľ je výlučným vlastníkom pozemkov pare.č. C KN 1968, pare.č. C KN 1969/1, pare.č. C KN
1969/2, pare.č. C KN 1969/3, pare.č. C KN 1970/19 a stavby - domu súp.č. 4832 situovanej na
pozemku pare.č. C KN 1968, vedených na LV č. 4221, kat. územie Banská Bystrica. Novovytvorený
pozemok pare.č. C KN 1970/20 - záhrady o výmere 48 m2 bol vytvorený ako diel „2“ oddelením
z pozemku pare.č. E KN 263/6 a novovytvorený pozemok pare.č. C KN 1970/22 - záhrady o výmere
58 m2 bol vytvorený ako diel „3“ oddelením z pozemku pare.č. E KN 329/1, v geometrickom pláne
č. 36625507-03/2016, vyhotovenom FÁBIAN s.r.o., IČO: 36 625 507, overeného Okresným úradom
v Banskej Bystrici dňa 06.03.2017 pod Č. 1038/2018. Na užívanie predmetných pozemkov je doteraz
v platnosti nájomná zmluva č. 17/2017/PS-ESM-1027. Prevodom pozemku dôjde k rozšíreniu
prístupu k stavbe žiadateľa - domu súp.č. 4832.
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Volebný obvod č, 2
Margaréta Opaterná a Alena Schmidtová
pare.č. C KN 989 - trvalé trávne porasty o výmere 107 m2
pare.č. C KN 1730/28 - ostatné plochy o výmere 37 m2
144 m2
Výmera:
Kat. územie: Kostiviarska
Jelšová
Ulica:
majetkoprávne vysporiadanie užívaných pozemkov
Účel:
Cena:
Cena pozemkov je podľa Cenovej mapy nehnuteľností 44,50 € za m2.
Cena pozemkov je podľa Znaleckého posudku č. 05/2017 mestom vybratého znalca Ing.
Mariána Puškáša 27,35 € za m2.
Navrhovaná cena je aritmetický priemer získaných cien 44,50+27,35=71,85/2=35,90 € za m2.
Žiadateľky:
Pozemky:

Navrhovaná cena:

5 169,60 € (35,90 € za m2)

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Žiadateľky sú podľa výpisu z LV č. 568 v podielovom spoluvlastníctve (každá v podiele Vi)
vlastníčkami pozemkov pare.č. C KN 987, pare.č. C KN 988 a stavby rodinného domu súp.č. 3385
situovanej na pozemku pare.č. C KN 987. Pozemky pare.č. C KN 989 - trvalé trávne porasty o výmere
107 m2 a pare.č. C KN 1730/28 - ostatné plochy o výmere 37 m2 patria do výlučného vlastníctva
Mesta Banská Bystrica, zapísané na LV Č. 798 a LV č. 1165, pričom sa nachádzajú medzi tokom
Bystrica a záhradou vo vlastníctve žiadateliek. Prevodom pozemkov dôjde k majetkoprávnemu
vysporiadaniu užívaných pozemkov.
Volebný obvod č. 4
Tibor Gádoši a Ľuboslava Gádošiová
novovytvorená parc.Č. C KN 532/6 - zastavané plochy a nádvoria
vytvorená v geometrickom pláne č. 34987886-28/18
31 m2
Výmera:
Kat. územie: Kremnička
Čerešňová
Ulica:
rozšírenie predzáhradky pri rodinnom dome súp.č. 5071
Účel:
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností 60,30 € za m2.
Žiadatelia:
Pozemok:

Navrhovaná cena:

1 870,00 € (60,30 € za m2)

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Žiadatelia sú podľa listu vlastníctva č. 88 výlučnými vlastníkmi v režime BSM susediacich pare.č. C KN 400,
parc.Č. C KN 401 a stavby súp.č. 5071 - rodinný dom, situovaného na pozemku pare.č. C KN 401, kat.územie
Kremnička. Novovytvorený pozemok pare.č. C KN 532/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2 bol
vytvorený oddelením z pozemku pare.č. E KN 1083 zastavané plochy a nádvoria, v geometrickom pláne č.
34987886-28/18, vyhotovenom Ing. Marián Gabčo Geodetické služby. Prevodom pozemku dôjde k rozšíreniu
predzáhradky pri rodinnom dome súpisné č. 5071.
NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ:
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:

STEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica,
IČO: 36 024 473
Nebytový priestor: priestory v objekte Agentúra sociálnych služieb, ul. 9 mája 74 - kotolňa a súvisiace
priestory
Výmera:
43,91 m2
Kat. územie:
Banská Bystrica
Ulica :
9. mája 74
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Účel:
Cena:
Doba nájmu:

Rekonštrukcia kotolne, výroba a dodávka tepla
Cena je stanovená v zmysle § 9a, odst.9 písm. c) v spojení s § 9c zák.č. 138/1991
Zb.
Na dobu určitú od 01.12.2018 do 31.12.2028

Navrhovaná cena:

747,00 €/rok (17,00 €/m2/rok)

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 1109/2018-MsZ zo dňa 26.6.2018 schválilo podmienky verejnej
obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie koncesnej zmluvy na poskytovanie služieb tepelného
hospodárstva (dodávka tepla a teplej úžitkovej vody) pre Agentúru sociálnych služieb (ďalej len „objekt
ASS“), nachádzajúcu sa na ulici 9. mája 74 v Banskej Bystrici, ktorej predmetom bude záväzok koncesionára
na poskytnutie služby spočívajúcej:
a) vo výmene všetkých pôvodných otvorových konštrukcií (okná a dvere) za nové, plastové s izolačným
troj sklom,
b) v hydraulickom vyregulovaní vykurovacieho systému, osadení termostatických ventilov
s
termoregulačnými hlavicami na vykurovacie telesá a výmene ležatých a stúpačkových rozvodov.
c) vo vybudovaní nového zdroja tepla, výrobe a dodávke tepla a TU V do odberného miesta vyh lasovate ľa
súťaže, ako aj vykonávanie údržby a prevádzky zariadení v prenajatom priestore počas platnosti koncesnej
zmluvy.
Jednou zo súčastí Koncesnej zmluvy je nájomná zmluva na nebytové priestory vo vlastníctve ĽV č. 4073 kat.
územie Banská Bystrica, súpisné číslo 5965, označenie stavby: Centrum sociálnej starostlivosti, postavená na
pozemku pare. KN C č. 4639/10 na ulici 9. mája 74, 974 01 Banská Bystrica.
Nájomnou zmluvou bude koncesionárovi prenajatý nebytový priestor za dohodnuté nájomné s tým, že:
•
•

•
•

•

nájom bude trvať po celú dobu dodávky tepla pre UK a TU V zo Zdroja Mestu do odberného miesta
nájom bude uzavretý na dobu určitú do uplynutia 30-tich dní od ukončenia dodávky tepla na UK a
TU V zo Zdroja zo strany súťažiteľa do Nehnuteľnosti a v prípade ukončenia dodávky tepla zo Zdroja
do Nehnuteľnosti a/alebo ukončenia nájomnej zmluvy bude Zdroj tepla prevedený do vlastníctva
Mesta za hodnotu vo výške 1,00 Euro,
nájomca bude oprávnený Priestor stavebne a inak upraviť tak, aby bolo možné v Priestore umiestniť
Zdroj,
nájomca si môže priviesť do Priestoru všetky rozvody potrebné na dodávku vody, plynu, elektriny,
prípadne iného média alebo energie, ak to bude potrebné na vybudovanie Zdroja a/alebo výrobu a
dodávku tepla Zdrojom do Nehnuteľností v prípade, ak sa súťažiteľ nedohodne s Mestom na podružnej
dodávke týchto energií a médií,
Mesto je povinné umožniť nájomcovi neobmedzený prístup k Priestoru 24 hodín denne po celú dobu
trvania nájmu.

V zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme nájom podľa § 9a ods. 9 písm. c)
ako nájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa a ČI. 16 ods. 10 písm.c) Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Banská Bystrica, nakoľko sa preberá záväzok z Koncesnej zmluvy, ktorej hlavným cieľom
a účelom je zabezpečenie zníženia energetickej náročnosti. Zefektívnenie výroby a dodávky tepla aTUV do
nebytových priestorov v sociálnom zariadení, čím sa dosiahne úspora finančných prostriedkov využívaných
na zabezpečenie tepla a TÚV.

Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
Nebytové
priestory:

Iko Solution Slovakia, s.r.o., Selčianska cesta 65, 976 11, Selce, IČO: 47 417 951
Nebytové priestory o výmere 119,13 m2 nachádzajúce sa na treťom nadzemnom podlaží
v pavilóne „C“ bývalej ZŠ Magurská č. 16 Banská Bystrica, súp.č. 6407, situovanej na
pozemku pare.č. C KN 2495/24 - zastavané plochy a nádvoria, vedenej na ĽV č. 2746.
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Výmera:
Kat. územie:
Ulica:
Účel:
Cena:
Doba nájmu:

119,13 m2
Sásová
Magurská
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Cena je stanovená v zmysle § 9a, odst.9 zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Na dobu neurčitú.

Navrhovaná cena:

2 386,00 €/rok (20,00 €/m2/rok) + úhrady za poskytnuté služby
spojené s prevádzkou

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Žiadateľ má uvedené nebytové priestory v prenájme od Mesta Banská Bystrica na dobu určitú do 30.09.2018.
Keďže chce v nájme pokračovať a do vybavenia prenajatých priestorov investoval vlastné finančné
prostriedky, požiadal o predĺženie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú. Prenajaté priestory bude využívať tak
ako doteraz za účelom regeneračných a rekondičných aktivít. Pôvodne prenajaté priestory by chcel rozšíriť
o šatňu a sprchy, ktoré vybuduje na vlastné náklady. Svoje povinnosti nájomcu si žiadateľ do dnešného dňa
plnil riadne a včas.
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
Nebytové
priestory:

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

Doba nájmu:

Marián Moravčík, Karpatská 4, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46 042 482
časť nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prvom nadzemnom podlaží v pavilóne
„C“ budovy bývalej ZŠ Magurská č. 16, Banská Bystrica, súp.č. 6407 o výmere 94,59 m2,
situovanej na pozemku pare.č. C KN 2495/24 - zastavané plochy a nádvoria, vedenej na
LV č. 2746
94,59 m2
Sásová
Magurská
skladovanie lukostreleckého materiálu
Cena je stanovená v zmysle § 9a, odst.9 zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Na dobu neurčitú.

Navrhovaná cena:

\ 891,80 €/rok (20,00 €/m2/rok) + úhrady za poskytnuté služby
spojené s prevádzkou

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Žiadateľ má od mesta Banská Bystrica v prenájme nebytové priestory v pavilóne „B“, ktorý však potrebujeme
uvoľniť v súvislosti s jeho rekonštrukciou na pripravovaný projekt „kreatívny priemysel“. Nakoľko
ukončením nájomnej zmluvy so súkromnou školou Fantázia k 30.06.2018 sa uvoľnil celý pavilón „C“,
ponúklo mesto nájomcovi náhradné priestory v uvoľnenom pavilóne. Prenajaté priestory bude žiadateľ
využívať tak ako doteraz za účelom skladovania lukostreleckého materiálu. Svoje povinnosti nájomcu si
žiadateľ do dnešného dňa plnil riadne a včas.

MESTO
BANSKÁ BYSTRICA
-7MESTSKÝ ÚRAD
banská bystrica
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I Vyvesené dňa:
• Zvesené dna:

primátor mesta
Banská Bystrica
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