MESTSKY ÚRAD
BANSKÁ ÜYSTRICA

Mesto Banská Bystrica

Vyvcjscné dña;

2015

Zvescnc dña:

02.06.2015

Zverejneniezámeru prevodu a nájmu nehnutel'ného majetRu mesta
z dóvodu hodného osobitného zretel'a

Mesto Banská Bystrica zverejñuje zámer prevodu, zámeny 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:

Ziadatel':
Pozemky:

Vymera:

Kat. územie:
Ulica:

Úcel:

Volebny obvod c. 1
Mária Galková

novovytvorená par. c.CKNl932/13 -zastavané plochy anádv. o vymere 147 m2
novovytvorená par. c. C KN 1932/26 - zastavané plochy a nádv. o vymere 13 m2
odclenené v geometrickom pláne c. 34987886-15/13
160 m2

Banská Bystrica
Komenského

majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou RD súp. c. 1328 a prístup k
rodinnému domu

Cena:

Cena pozemku podl'a Cenovej mapy nehnutePností Slovenska-CMN.sk je 58,00 € za m2.
Cena podl'a Znaleckého posudku c. 10/2012 zo dña 20.02.2012 je 31,55 € za m2, ako aj kúpna
cena 31,55 € za m2 realizovaného predaja susediaceho pozemku v KZ c. 780/2013/NE-ESM.
Cena navrhnutá ziadatel'kou je 32,55 €/ m2.
Navrhovaná cena:
5 208,00 €
(32,55 € za m2)
Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Predmetny pozemok novovytvorená par. c. C KN 1932/26 - zastavané plochy a nádvoria o vymere
13 m2 sa nachádza
pod stavbou RD súp. c. 1328 vo vlastníctve ziadatel'ky a pozemok
novovytvorená par. c. C KN 1932/13 - zastavané plochy a nádvoria o vymere 147 m2 je

v

bezprostrednej blízkosti pozemku vo vlastníctve ziadatel'ky a slúzi aj ako prístup k jej rodinnému

domu.

Volebnv obvod c. 2

Ziadatel':

Kristína Baranová

Pozemok:

novovytvorená par. c. C KN 1174/4 - záhrady o vymere 100 m2, odclenená v geometrickom
pláne c. 43894691-22/2015 z par. c. E KN 42/1

Vymera:

100 m2

Kat. územie:

Podlavice

Ulica:

Jaseñová

Úcel:

Cena:

vystavba novostavby rodinného domu

Cena pozemku zistená v Cenovej mape nehnutePností CMN.sk je 49,00 € za m2.

Navrhovaná cena:
4 900,00 € (49,00 € za m2)
Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Pozemok sa nachádza v lokalite ustálenej urbanistickej struktúry samostatnych rodinnych domov na
Jaseñovej ulici. Je to plosne kompaktná piocha pravidelného obdíznika s rozmermi cea 27,32 x 3,68
m situovaná vedl'a pozemku ziadatel'ky, ktorá ho prirodzene rozsiruje v celej jeho sírke. Pozemok

me je samostatne vhodny na individuálnu vystavbu, ale spolocne s pozemkami vo vlastníctve
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ziadatel'ky je vhodny na vystavbu jedného samostatného rodinného domu. Ziadatel'ka je podl'a
vypisu 2 LV c. 2827, kat. územie Podlavice, vylucnou vlastníckou susediacich pozemkov par. c. C
KN 1174/3 - záhrady o vymere 279 nr a par. c. C KN 1172/13 - zastavané plochy a nádvoria o
vymere 49 m2

Ziadatelia:
Pozemok:

Katastrálne územie Dolny Ha riñan ce
Jozef Sámel María Sámelová
par. c. C KN 908/3 - lesné pozemky (bez lesného porastu)

Vymera:

144 m2

Kat. územie: Dolny Harmanec

Lokalita:
ücel:
Cena:

mimo zastavaného územia obce, v území Národného parku VePká Fatra
majetkovoprávne usporiadanie pozemku uzívaného ako obsluzny priestor pri stavbe
robotníckej ubytovne súp. c. 113 leziacej na susediacom pozemku par. c. C KN 908/2
Cena pozemku podl'a Znaleckého posudku c. 28/2014 zo dna 18.12.2014 znalca z odboru
Lesníctvo, Odhad hodnoty lesov Ing. Eubomíra Valacha je 0,06027 €/m2.

Navrhovaná cena:

504,00 € (3,50 €zam2)

Dóvod hodny osobitného zretePa:

Pozemok sa nachádza za hranicami zastavaného územia, v území s tretím stupñom ochrany, v území
Národného parku Veflca Fatra, ktory je zároveñ súcast'ou územia európskeho vyznamu Vel'ká Fatra.
Tvorí bezprostredné okolie stavby robotníckej ubytovne súp. c. 113, ktorá je podl'a vypisu z LV c.
461, kat. územie Dolny Harmanec v spoluvlastníctve ziadatel'ov. Taktiez pozemok par. c. C KN
908/2, na ktorom stavba lezí, je v spoluvlastníctve ziadatel'ov, zapísany na LV c. 443, kat. územie
Dolny Harmanec. Ziadatelia pozemok par. c. C KN 908/3 uzívajú ako manipulacny priestor k stavbe
nazáklade Nájomnej zmluvy c. 44-05/99-21 uzavretej dña 30.11.1999.

NAJOM NEHNUTEENOSTI:

Volebnv obvod c. 1
Ziadatel':

Igor Biman

Pozemok:

casf parcely c. E KN 142/2 - zastavané plochy a nádvoria

Vymera:

45 m2

Kat. územie:

Banská Bystrica

Ulica:

Horná/Robotnícka

Cena:

Nájomné sa stanovuje podl'a Cl. 23, ods. 2., p.c. 5 a odst. 3., platnych
Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica vo vyske 0,20 €/m2,
pricom celková cena nájmu podl'a ods. 2 tohto clánku nesmie byf nizsia nez 20,00 € za 1

Úcel:

záhrada pri dome

rok.

Dobanájmu:

Na dobu neurcitú.

Navrhovaná cena:

20,00 €/rok (0,20 €/m2/rok)

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel' poziadal na základe zasíanej vyzvy na vyporiadanie vlastníckych práv k uzívanému majetku Mesta

Banská Bystrica o prenájom casti pozemku par. c. E KN 142/2 o vymere 45 m2, podl'a LV c. 6012 vo
vylucnom vlastníctve Mesta Banská Bystrica. Ziadatel' je podl'a LV c. 3710 vylucnym vlastníkom
nehnutel'nosti - pozemku par. c. C KN 1281 /3 a podl'a LV c. 2314 - domu súp. c. 93 spolu s pozemkom par.
c. C KN 1281/2. Predmetny pozemok je z troch strán ohraniceny plotom a zo stvrtej strany hranicí s
pozemkom ziadatel'a. Z uvedeného dóvodu navrhujeme predmetny pozemok prenajaf v zmysle clánku 16,
odst. 9. písm. f) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica ako nájom majetku
mesta z dóvodu hodného osobitného zretel'a.
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Volebnv obvod c. 1

Ziadatel:
Pozemok:

Jozef Vician Zita Vicianová
casf par. c.EKN 2127/34 - orna poda

Vymera:

201 m2

Kat. územie:
Ulica:
Ucel:

Banská Bystrica
Heckova
záhrada pri rodinnom dome

Stanovisko komisií MsÚ:

Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky prenájom odporucil.

Cena:
Dobanájmu:

Komisia MsZ pre ÚR zo dña 09.04.2015 prenájom odporucila pod bodom 2.c.

Nájomné sa stanovuje podl'a CI. 23, ods. 2., p.c. 5 a odst. 3., platnych
Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Banská Bystrica v cene 0,20 €/m2, pricom
celková cena nájmu podl'a ods. 2 tohto clánku nesmie byf nizsia nez 20,00 € za 1 rok.
Na dobu neurcitú.

Navrhovaná cena:

40,20 €/rok (0,20 €/m2/rok)

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatelia poziadali na základe zaslanej vyzvy na vyporiadanie vlastníckych práv k uzívanému
majetku Mesta Banská Bystrica o prenájom casti pozemku pare. c. E KN 2127/34 o vymere 201 m2
podl'a LV c. 6012 vo vylucnom vlastníctve Mesta Banská Bystrica. Ziadatelia sú podl'a LV c 1630
vlastníkmi v rezime BSM - susedného pozemku par. c. C KN 1941/33. Zároveñ sú majitePmi stavby
rodinného domu súp. c. 1237 situovanom na pozemku par. c. C KN 1941/34. Predmetny pozemok je

z troch strán ohraniceny pletivovym plotom a zo stvrtej strany hranicí s pozemkom ziadatel'ov Z
uyedeného dovodu navrhujeme predmetny pozemok prenajaf v zmysle clánku 16, odst. 9. písm. f)
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica ako nájom majetku mesta z
dovodu hodného osobitného zretel'a.

Volebnv obvod c. 3

Ziadatel':

A-Z Gastro s.r.o., Tatranská 88, Banská Bystrica, ICO 46 586 831

priestor:

Tatranská 10 v Banskej Bystrici, súp.c. 6557, situovanej na pozemku par. c.CKN 3083,

Vymera:
Kat. územie:

Sásová

Nebytovy

Ucel:
Cena:

Boba nájmu:

nebytové priestory nachádzajúce sa na prvom nadzemnom podlazí pavilónu «A" byvalej ZS

zapísanej na LV c. 1000
51,62 m2

prevádzkovanie predajne s gastro potrebami
cena je stanovená v zmysle § 9a, odst. 9 Zákona c. 138/1991 Zb.
na dobu neurcitú

Navrhovaná cena:

20,00 €/ mVrok za prevádzkové priestory
10,00 €/m2/rok za obsluzné priestory
bez poskytnutych sluzieb

Dovod hodny osobitného zretePa:

Ziadatel' má v súcasnosti v prenájme v priestoroch byvalej ZS Tatranská 10 nebytové priestory - kuchyñu.
O prenájom d'alsích nebytovych priestorov susediacich s kuchyñou poziadal dña 23.04.2015 z dovodu
rozsírenia svojej cinnosti o predajñu s gastro potrebami. Ked'ze sa bude jednaf o priestory prístupné
verejnosti, je potrebné zmenif ich úcel vyuzitia a vykonaf isté stavebné úpravy. Toto sa móze uskutocnif len
v prípade, ze má ziadatel' preukázatePny vzfah k nebytovym priestorom (nájomná zmluva). Ked'ze
zasadnutie MsZ sa koná az dva mesiace po podaní ziadosti 23.06.2015 a aby moho! ziadatel' poziadaf o
zmenu úcelu vyuzitia ako aj o stavebné povolenie bola s ním na dobu do schválenia prenájmu v MsZ v
zmysle clánku 16, bod 10 odst. c) ,,Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica"
uzatvorená nájomná zmluva na dobu ucitú a to do 31.12.2015. Na základe uvedenych skutocností
navrhujeme prenajaf nebytové priestory v zmysle clánku 16, bod. 9 odst. a) Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom mesta Banská Bystrica ako nájom majetku mesta z dovodu hodného osobitného
zretel'a.
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Volebnv obvod c. 4

Ziadatel':

Ivan Kapusta, Ortútska cesta 215/A, Malachov ICO: 37959875

Nebytovy priestor: Nebytová budova - sklad Prsany, súp.c. 5625 v Banskej Bystrici, situovaná na pozemku
par. c. C KN 922/6 o vymere 184 m2 - zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV c

159

F

Vymera:

184 m2

Kat. územie:

Kremnicka

Uceí:

chov oviec

Cena:

cena je stanovená v zmysie § 9a, odst. 9 Zákona c. 138/1991 Zb.

Dobanájmu:

na dobu neurcitú

Navrhovaná cena:

2 200,00 €/rok

Dovod hodny osobitného zretel'a:

O prenájom nebytovych priestorov poziadal Ivan Kapusta, ktory je nájomcom uvedenych nebytovych
priestorov od roku 2007, ktorému dña 31.07.2015 koncí nájomná zmluva uzatvorená na dobu urcitú a ktory
chce v prenajatych priestoroch nad'alej prevádzkovaf chov oviec. Ziadatel' si poctivo plní svoje závázky
vyplyvajúce mu z platnej nájomnej zmluvy, objekt doteraz udrziava v prevádzkyschopnom stave vylucne z
vlastnych financnych prostriedkov.

Z uvedeneho dovodu navrhujeme prenajat' nebytové priestory v zmysie clánku 16, bod. 9 odst. b)
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica ako nájom majetku mesta z
dovodu hodného osobitného zretel'a.

Volebnv obvod c. 4

Ziadatel':

Komunitné centrum Foncorda, so sídlom Havranské 9, Banská Bystrica
ICO 00 313 271

Nebytovy priestor: nebytovy priestor

o rozlohe 204,34 m2 na 2. nadzemnom podlazí pavilónu ,,B" so

samostatnym vstupom a casf prístupovej chodby na 1. nadzemnom podlazí a schodiskom

o rozlohe 17,14 m2, v budove Centra vol'ného casu, Havranské 9, súp. c. 6591, Banská
Vymera:

Bystrica
221,48 m2

Kat. územie:

Banská Bystrica

Uíica:

Havranské 9

Ucel:
Cena:

prevádzkovanie Komunitného centra Foncorda
cena je stanovená v zmysie § 9a, odst. 9 Zákona c. 138/1991 Zb.
na dobu neurcitú od 1.1.2016

Dobanájmu:

Navrhovaná cena:

1,00 €/rok + úhrady za poskytnuté sluzby spojené s prevádzkou
nebytovych priestorov

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Priestor bude prenajaty
mestskej casti Foncorda,
komunitnú rehabilitáciu.
clánku 16 bod 9. ods. c),

pre úcely prevádzkovania a pre vykon cinností Komunitného centra v
ktoré bude v rámci komunitného rozvoja poskytovaf kumunitnú prácu a
Z uvedeneho dóvodu navrhujeme prenajaf nebytové priestory v zmysie
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica ako

nájom majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel'a.
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BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcscné dña:
Zvescné dña:

Jan Noskó
primátor mesta
Banská Bystrica
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