Mesto Banská Bystrica
Banská Bystrica, 06.03.2015

Zverejnenie zámeru prevodu a nájmu nehnutel'ného majetku mesta
z dovodu hodného osobitného zretel'a

Mesto Banská Bystrica zverejñuje zámer prevodu a nájmu nehnutel'ného majetku Mesta Banská Bystrica z
dovodu hodného osobitného zretel'a v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) a § 9a ods. 9 písm. c) Zákona c. 138/1991

Zb. v znení neskorsích predpisov.

PREVOD NEHNUTEENOSTÍ:

Ziadatelia:

Volebnv obvod c. 1
Vladimír Janác, Janka Janácová

Pozemky:

novovytvorená par. c. C KN 1950/3 - záhrada

Vymera:

podl'a GP 5. 43430210-02/14
16 m2a 9 m2 spolu o vymere 25 m2

novovytvorená par. c.CKN 5705/4 - zastavané plochy a nádvoria

Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Na Karlove

Úcel:

vysporiadanie pozemku ohradeného oplotením

Navrhovaná cena:

1 125,00 € (45,00 € za m2)

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatelia sú podl'a LV c. 4604 vlastníci stavby garáze súp. c. 5992. Garáz je situovaná na pozemku
par. c. C KN 1950/2 a susedí s pozemkom par. c. C KN 1950/1, ktoré sú vedené na LV c. 4582 vo
vlastníctve Janky Janácovej,
kat. ú. Banská Bystrica. Ziadajú o odkúpenie pozemkov
nachádzajúcich sa pred stavbou garáze a pozemku ohradeného oplotením za úcelom zosúladenia
skutocnosti s právnym stavom.

Ziadatel':

Volebnv obvod c. 1

M&S GLOBWASH, a. s., so sídlom Jesenského 15, Lucenec, ICO 47 505 621

Pozemok:

novovytvorená par. c. C KN 5406/49 - ostatné plochy

Vymera:

vytvorenáGPc. 43260233-100/2015
163 m2

Kat. územie:

Banská Bystrica

Ulica:

Taj ovského/Hurbanova

Úcel:

vybudovanie prístupu na pozemok vo vlastníctve ziadatel'a

Navrhovaná cena:

10 595,00 € (65,00 €za m2)

Dovod hodny osobitného zretel'a:

O odkúpenie casti pozemku ziadajú za úcelom vybudovania komunikácie umozñujúcej vstup na
susedné pozemky par. c. C KN 2633/2 - zastavané plochy a nádvoria o vymere 84 m2, par c C KN
2634/1 - záhrady o vymere 1116 m2, podl'a LV c. 8212, kat. ú. Banská Bystrica vo viastníctve
ziadatel a. Podmienkou odpredaja je zriadenie vecného bremena spocívajúce v práve prechodu a
prejazdu cez pozemok par. c. C KN 5406/49 tak, aby bol umozneny vstup pozemok par c C KN
2635/2 vedeny na LV c. 7284 vo vlastníctve p. Vladimíra Urblíka, kat. ú. Banská Bystrica
Ziadatelia:
Pozemok:

Volebnv obvod c. 4

Dusan Hromada, Dagmar Hromadová
par. c. C KN 3751/7 - trvalé trávne porasty
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Vymera:

829 m2

Kat. územie:

Radvañ

Ulica:

Suchy Vrch

Úcel:

Navrhovaná cena:

chov koní a hospodárenie
2487,00 €

(3,00 €za m2)

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Pozemok susedí s pozemkami par. c. C KN 3752/1, 3752/2, 3752/3 3751/4, 3751/6 a so stavbou
rodinného domu súp. c. 2751, umiestnenom na pozemku par. c. C KN 3751/4 a 3751/6, ktoré sú
podl'a LV c. 6863 v spoluvlastníctve ziadatel'ov.

O odkúpenie pozemku ziadajú z dóvodu prípravy ziadosti k prideleniu financnej dotácie z
eurofondov - agroturistika, kde podmienkou pridelenia je vlastnícky vzfah k nehnutel'nostiam, na
ktorych obnovu a vyuzívanie budú pouzité tieto financné prostriedky.
Katastrálne územie Harmanec

Ziadatet:

Frantisek Záruba

Pozemok:

novovytvorená par. c. C KN 26/2 - ostatné plochy
odclenená v geometrickom pláne c. 43707661-28/13

Vymera:

65 m2

Kat. územie:

Harmanec

Ulica:

Harmanecká cesta

Ucel:

prístupová cesta pre rekonstrukciu a prestavbu malej vodnej elektrárne (MVE)

Navrhovaná cena:

376,35 € (5,79 € za m2)

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Pozemok je pobreznym pozemkom vodného toku Cenovo, ktory bezprostredne susedí s pozemkami
ziadatel'a. Ziadatel' je podl'a vypisu z LV c. 60, kat. územie Harmanec vylucnym vlastníkom
nehnutel'ností par. c. C KN 13/2 (na parcele je vybudovaná ostatná inzinierska stavba MVE) a par.
c. C KN 13/6.

Ziadatel':

Pozemky:

Jakub Sylvestr

Katastrálne územie Nemce

par. c.CKN 737/3 - orna poda
par. c.CKN 737/9 - orna poda
par. c.CKN 737/10 - orna poda
par. c.CKN 737/11 - orna poda
par. c.CKN 737/12 - orna poda

Vymera:

10257 m2

Kat. územie:

Nemce

Úcel:

vystavba oddychovej mestskej zóny

Navrhovaná cena:

37 486,00 €

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Pozemky navrhnuté na odpredaj susedia s pozemkami par. c. C KN 2696/3 a 2696/7, kat. územia
Sásová, ktoré sú podl'a LV c. 2855 a 2865 vo vlastníctve ziadatel'a ako fyzickej osoby a aj ako
próvnickej osoby spol. Med4Sport s.r.o., v ktorej je ziadatel' spolocníkom. Pozemky sú podl'a
Uzemného plánu obce Nemce urcené pre úcely obcianskej vybavenosti.

Ziadatelia:

Pozemky:

Volebnv obvod c. 2

Milán Kypet', Darina Kypet'ová

novovytvorená par. c.CKN 1667/132-trvaly trávny porast
novovytvorená par. c.CKN 1667/133

- trvaly trávny porast

podl'a geometrického plánu c. 40400581-059/2014

z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská

Bystrica, ICO: 00 313 271

Vymera:
Kat. územie:
Ulica:

12 m2, 8 m2 spolu 20 m2
Podlavice
Na Ciertolí
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za

Pozemok:

Vymera:
Kat. územie:
UJica:

novovytvorená par. c.CKNl 672/10 - záhrada
podl'a geometrického plánu c. 40400581-059/2014
z vlastníctva Milán Kypef, Darina Kypet'ová,

3 m2
Podlavice
Na Ciertolí

Ucel:
majetkovoprávne vysporiadanie pozemku ohradeného oplotením
Navrhovaná cena:
55,00 €/m2, co pri rozdielnej vymere pozemkov 17 m2 predstavuje financné
vyrovname v prospech Mesta Banská Bystrica vo vyske
Dovod hodny osobitného zretel'a:

935,00 €

Ziadatelia sú podl'a LV c. 1045 vlastníkmi - pozemku par. c. C KN 1672/2 - záhrady o vymere
15282 * a susedneho pozemku par. c. C KN 1672/5 - zastavané plochy a nádvoria o vymere 418

m , na ktorom je situovaná stavba rodinného domu súp. c. 6937, kat. územie Podlavice

Mesto Banská Bystrica je podl'a LV c. 1753 v celosti vlastníkom pozemku par c E KN 810 -

?2fí?ie^ ?hy ° vymere 64 ml> z ktorého sa vytvorili pozemky par. c. C KN 1667/132 a C KN
1667/133, kat. u. Podlavice. Ziadatelia ziadajú o zámenu za úcelom majetkoprávneho riesenia

zaberu pozemku oplotením nasledovne:

S-xTi^/??^y¡

Pan 6- C KN 1667/132 - trvaly trávny porast o vymere 12 m2 a par. c C

KN 667/133 - trvaly trávny porast o vymere 8 m2, kat. ú. Podlavice vo vlastníctve mesta, ktoré sú
oplotene a uzivane ziadatelmi za pozemok novovytvorená par. c. C KN 1672/10 - záhrady 3 m2 vo

vlastníctve ziadatel'ov, ktory sa nachádza mimo oplotenia a je uzívany mestom, podl'a vyhotoveného
geometrického plánu c. 40400581-059/2014, overeného Okresnym úradom Banská Bystrica
katastralnym odborom dña 15.12.2014 pod c 1160/2014

NÁJOM NEHNUTEENOSTÍ:
Volebnv obvod c. 1

ZiadateT:

Daña Pavelková

Pozemok:

casf parcely c.EKN 944/53 - zastavané plochy a nádvoria

Kat. územie:

Banská Bystrica

Ulica:
Ucel:
Doba nájmu:

Komenského/A. Matusku
záhrada pri rodinnom dome
Na dobu neurcitú

Vymera:

53 m2

Navrhovaná cena:

20,00 €/rok

Dovod hodny osobitného zretel'a:

O prenájom pozemku o vymere 53 m2, ktory je casfou parcely par. c. E KN 944/53 a podl'a LV
c. 6012 je vylucnym vlastníctvom Mesta Banská Bystrica, poziadala ziadatel'ka na základe zaslanej
vyzvy na vyporiadanie vlastníckych práv k uzívanému majetku Mesta Banská Bystrica. Ziadatel'ka
je podl'a LV c. 1238 spolumajitel'kou, susediaceho pozemku C KN 1901/5 Zároveñ je
spolumajitel'kou stavby rodinného domu na par. c. C KN 1901/5, súp. c. 1309. Predmetny pozemok

je z troch strán ohraniceny pletivovym plotom a zo stvrtej strany hranicí s pozemkom ziadatel'ky a
preto ho navrhujeme prenajat' v zmysle Cl. 16, ods. 9 písm. f) Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom Mesta Banská Bystrica ako prípad hodny osobitného zretel'a. Ziadatel'ka dlhodobo uzíva
vyssie uvedeny pozemok ako záhradu pri rodinnom dome, co je dóvodom pre prenájom v
nadyaznosti na obdrzanú vyzvu k vyporiadaniu stavu uzívania pozemku. Nájom nehnutel'nosti je
zosúladením súcasného vecného stavu so stavom právnym.

Volebnv obvod c. 1

Ziadatelia:

Stefan Golis, Alzbeta Golisová

Pozemok:

par. c.CKN 253 0/23 8 - ostatná piocha

Vymera:

145 m2
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Kat. územie:
Ulica:

Banská Bystrica
Na Graniari

Dobanájmu:

Na dobu neurcitú

Úcel:

záhrada

Navrhovaná cena:

29,00 €/rok

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatelia sú podl'a vypisu z LV c. 3084, kat. územie Banská Bystrica spoluvlastníkmi susednych
pozemkov par. c. C KN 2530/32 a par. c. C KN 2530/200. Zámerom ziadatel'ov je zriadit' na

prenajatom pozemku záhradu. V súcasnej dobe nemajú ziadatelia záujem o odpredaj danej parcely

Z uvedenych dóvodov navrhujeme prenajaf pozemok v zmysle clánku 16 odst. 9f) platnych Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Banská Bystrica ako nájom majetku mesta z dóvodu
hodneho osobitného zretel'a.

Ziadatelia:
Pozemok:

Volebnv obvod c. 1

Dusan Hanciarik, Katarína Hanciariková
casf par. c. E KN 1280/50 - orna poda

Vymera:

450 m2

Kat. územie:
Ulica:

Banská Bystrica
Micinská cesta

Doba nájmu:

Na dobu neurcitú.

Úcel:

záhrada

Navrhovaná cena:

90,00 €/rok

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatelia sú podl'a LV c. 98, kat. územie Banská Bystrica spoluvlastníkmi susednych pozemkov par. c.
C KN 5265 a par.c. C KN 5266. Zámerom ziadatel'ov je zriadit' na prenajatom pozemku záhradu. V
súcasnej dobe nemajú ziadatelia záujem o odkúpenie daného pozemku.

Z uvedenych dóvodov navrhujeme prenajaf pozemok v zmysle Cl. 16 ods. 9 písm. f) platnych Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica ako nájom majetku mesta z dóvodu
hodného osobitného zretel'a.

Volebnv obvod c. 4

Ziadatel':

Elena Blasková

Pozemok:

casf par. c. EKN 316/198 - ostatné plochy

Kat. územie:
Ulica:

Radvañ
Zelená

Dobanájmu:

Na dobu neurcitú.

Vymera:

Úcel:

83 m2

záhrada pri RD

Navrhovaná cena:

20,00 €/rok

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadaterka je podl'a vypisu z LV c. 1608, kat. územie Radvañ spoluvlastníckou stavby rodinného domu súp
c. 5374 umiestnenej na par. c. C KN 1733/1 a spoluvlastníckou par. c. C KN 1734/1 - záhrady. Zámerom
ziadatel'ky je zriadif na prenajatom pozemku záhradu. V súcasnej dobe nema ziadatel'ka záujem o
odkúpenie danného pozemku.

Ziadatel:

Peter Budaj

Nebytovypriestor: Nebytová budova

Volebnv obvod c. 4

sklad Prsany, súp. c. 5624 v Banskej Bystrici, situovaná na pozemku

pan c. C KN 922/5 o vymere 543 m2 - zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV c.

Vymera:

543 m2
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Kat. územie:

Kremnicka

Ucel:

ustaj nenie jazdeckych koní

Doba nájmu:

Na dobu neurcitú.

Navrhovaná cena:

1 000,00 €/rok

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

O prenájom nebytovych priestorov poziadal Peter Budaj za úcelom ustajnenia a chovu dostihovych koní
Budova je niekofko rokov nevyuzívaná a tomu zodpovedá aj jej zly technicky stav. Nie je napojená na
rozvod elektrickej energie, vody ani kanalizácie, nie je zateplená a zateká. Ziadatel' sa v prípade schválenia

prenajmu zaviaze havarijny stav budovy odstránif na vlastné náklady. Z uvedeného dóvodu navrhujeme

prenajaf nebytové priestory v zmysle clánku 16, bod.9 odst. g) ,,Zásad hospodárenia a nakladania s

majetkom mesta Banská Bystrica" ako nájom majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel'a.
Volebnv obvod c. 1

Ziadatel':

Peter Backor

Pozemky:

par. c. C KN 2530/239 - ostatná piocha o vymere 105 m2
par. c. CKN 2530/240-ostatná piocha o vymere 188 m2

Vymera:

Kat. územie:
Ulica:
Ucel:
Doba nájmu:

105 m2, 188 m2, spolu o vymere 293 m2

Banská Bystrica
Na Graniari
záhrada
Na dobu neurcitú.

Navrhovaná cena:

58,60 €/rok

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel' je podl'a vypisu z LV c. 3083, kat. územie Banská Bystrica vlastníkom susednych pozemkov
par. c. C KN 2530/31 a par. c. C KN 2530/207. Zámerom ziadatel'a je zriadif na prenajatych

pozemkoch záhradu. V súcasnej dobe nema ziadatel' záujem o odkúpenie danych pozemkov.

Z uvedenych dóvodov navrhujeme prenajaf pozemok v zmysle clánku 16 odst. 9f) platnych Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Banská Bystrica ako nájom majetku mesta z dóvodu
hodného osobitného zretel'a.

Ziadatel':
Nebytovy

Volebnv obvod c. 1

Notársky úrad, JUDr. Jozef OceF, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
nebytové priestory (kancelária c. 70, 71, 72 a 72/A) nachádzajúce sa na prvom nadzemnom

priestor:

podlazí budovy MsU v Banskej Bystrici, súp. c. 1141, situovanej na pozemku par c C KN

Vymera:

76 m2

Pozemok:

parkovacia piocha v prednej casti dvora MsÚ, situovaná na casti pozemku par. c. CKN

Vymera:
Kat. územie:

10 m2
Banská Bystrica

Ucel:

vykonávanie notárskej cinnosti

1202/1, zapísanej na LV c. 4073

Doba nájmu: na dobu urcitú - 3 roky

Navrhovaná cena:

36,50 €/ m2/rok za kancelárske priestory a
18,25 €/m2/rok za parkovacie miesto
bez poskytnutych sluzieb

Dovod hodny osobitného zretel'a:

O prenájom nebytovych priestorov poziadal JUDr. Jozef Ocel', ktory predmetné priestory v súcasnosti
vyuzíva za úcelom poskytovania advokátskych sluzieb a to na základe nájomnej zmluvy c. 963/2014/PSESM uzatvorenej dña 11.07.2014 na jeden rok. Ked'ze mu nájomny vzfah koncí dña 30.06.2015 a
medzicasom bol menovany za notara so sídlom notárskeho úradu v obvode Okresného súdu v Banskej
Bystrici, ziada o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom tychto nebytovych priestorov za úcelom
prevádzkovania notárskeho úradu (sídlil v nich aj v minulosti) nakolTío do nich investoval pocas
doterajsieho nájmu vlastné fínancné prostriedky.

PS-ESM, Osobitny zretel'_3/2015, 5/7

ZMENA UZNESENIA:

FU

ZMENA UZNESENIA

Zmena Uznesenia zo dña 27. maja 2014 císlo 1378/2014 - MsZ
Text:

BU

NAJOM NEHNUTEENOSTI formou obchodnej vereinej súfaze - amflteáter
Volebnv obvod c. 1

Vít'az OVS

Nehnutel'nosti

Cena

nebytové priestory - prevádzkovo-technickú budovu
súp. c. 494, budovu na premietanie, bufet, premietaciu

plochu, pokladne a oplotenie

vonkajsie úpravy - prípojka a rozvod vody, prípojka
kanalizácie, vodomerná sachta, orchester, elektrické
rozvody, vonkajsie osvetlenie, spevnené plochy, javisko
oporné múry, vonkajsie schody, hl'adisko a ozvucenie a
pozemok - par. c. C KN 2471 - zastavaná piocha a

nádvoríe o vymere 17 557 m2, zapísané na LV c. 4073

kat. územie Banská Bystrica.

Prenájom je na dobu urcitú a to na

30 rokov od

nadobudnutia ucinnosti nájomnej zmluvy s tym, ze

KOLOTOCE s.r.o
Nám.Stefana

Bystrica

01

Banská

ICO: 47 218 495

12 000,00 €/rocne

modernizáciu predmetu nájmu min. 330 000,00 €,

bez poskytnutych

nájomnej zmluvy preinvestuje na opravy, rekonstrukciu a

Moyzesa 4

974

nájomca je povinny dodrzaf nasledovné podmienky:
- nájomca do dvoch rokov od nadobudnutia úcinnost

sluzieb
-náj ornea do siestich mesiacov od nadobudnutia
zapocítanych
s
ucinnosti nájomnej zmluvy preukázatel'ne preinvestuje
vyskou investície
na predmete nájmu min. 66 000,00 € o com bude
do
prenajímateF informovaf poslancov MsZ na najblizsom vlozenej
rekonstrukcie
areálu
zasadnutí MsZ konajúcom sa po uplynutí stanoveného

termínu,

prevádzka amfiteátra nebude zacatá skór, kym nebudú

splnené vsetky technické, hygienické a bezpecnostné

podmienky prevádzky,

investida nájomcu do predmetu nájmu sa po skoncení
doby nájmu stane vlastníctvom Mesta Banská Bystrica
ico prenajímatel'a a vlastníka prenajatych nehnutel'nosti
to za symbolickú cenu 1,00 €,

nájomca umozní prenajímatel'ovi v prípade

potreby
organizovania
kultúrnych
a
spolocenskych akcií poriadanych Mestom Banská
Bystrica prenájom
areálu len za úhradu

ákladov na prevádzku (elektrika, voda a pod.)

Za text:
BU

NÁJOM NEHNUTEL'NOSTI-formou obchodnej verejnej súfaze - amflteáter
Volebnv obvod c. 1
Vít'az OVS

Nehnutel'nosti

KOLOTOCE, s.r.o
nebytové priestory
- prevádzkovo-technickú
Nám.Stefana Moysesa budovu súp. c. 494, budovu na premietanie, bufet,
4

premietaciu plochu, pokladne a oplotenie

974
01
Banská vonkajsie úpravy - prípojka a rozvod vody,
Bystrica
prípojka kanalizácie, vodomerná sachta, orchester,
ICO: 47 218 495
elektrické rozvody, vonkajsie osvetlenie, spevnené

plochy, javisko, oporné múry, vonkajsie schody,

Kat. územie

Cena

Banská
Bystrica

12 000,00 €
/roene
bez

poskytnutych
sluzieb.

Nájomné bude
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hl'adisko a ozvucenie a
pozemok - par. c. C KN 2471 - zastavaná piocha

a nádvorie o vymere 17 557 m2, zapísané na LV c

4073, kat. územie Banská Bystrica.

Prenájom je na dobu urcitú a to na 30 rokov od
nadobudnutia
úcinnosti nájomnej zmluvy s
tym, ze nájomca je povinny dodrzaf nasledovné

podmienky:

-nájomca do dvoch rokov od nadobudnutia
úcinnosti nájomnej zmluvy preinvestuje na opravy,
rekonstrukciu a modernizáciu predmetu náimu

min. 330 000,00 €,

- nájomca do siestich mesiacov od nadobudnutia
úcinnosti
nájomnej
zmluvy
preukázatel'ne
preinvestuje na predmete nájmu min. 66 000,00 €,
o com bude prenajímatel' informovaf poslancov
MsZ na najblizsom zasadnutí MsZ konajúcom sa

zapocítané s
vyskou investície
vlozenej do
opráv,

rekonstrukcie a

po uplynutí stanoveného termínu,

modernizácie
areálu.

- prevádzka amfíteátra nebude zacatá skór, kym
nebudú splnené vsetky technické, hygienické a
Dezpecnostné podmienky prevádzky,

investícia nájomcu
do
rekonstrukcie
a
modernizácie predmetu nájmu sa po skoncení
doby nájmu stane vlastníctvom Mesta Banská
Bystrica ako prenajímatel'a a vlastníka prenajatych
nehnutel'ností a to za symbolickú cenu 1,00 €,
- nájomca umozní prenajímatel'ovi v prípade
potreby organizovania kultúrnych a spolocenskych
akcií poriadanych Mestom Banská Bystrica
prenájom
areálu len za úhradu nákladov na
irevádzku (elektrika, voda a pod.)

Navrh na zmenu uznesenia sa predkladá z dóvodu, ze v uznesení zo dña 27.05 2014 bolo v stípci
,,Cena uvedené: ,,12 000,00 €/rocne bez poskytnutych sluzieb zapocítanych s vyskou investície
vlozenej do rekonstrukcie areálu",pricom v súlade s podmienkami uvedenymi v stípci

,,Nehnutelnosti ma najomca ,,do dvoch rokov od nadobudnutia úcinnosti nájomnej zmluvy preinvestovaf
na opravy, rekonstrukciu a modernizáciu predmetu nájmu min. 330 000,00 €". Uplatñovaním póvodného
uznesema by do sumy 330 000,00 6 nemohli byt' zahrnuté náklady nájomcu na opravy, ale len náklady na
jeho rekonstrukciu (napr. náklady na opravu laviciek, elektriky, osvetlenia, kanalizácie a pod. by nemohliiW
povazovane za investíciu).
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