Mesto Banská Bystrica
Banská Bystrica, 23.11.2015

Zverejnenie zámeru prevodu a nájmu iichnutePiiclio majetku mesta
z dóvodu hodncho osobitného zretel'a

Mesto Banská Bystrica zverejñuje zámer prevodu, nájmu nehnutel'ného majetku Mesta Banská Bystrica z

dóvodu 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 NEHNUTEENOSTI:
Volebnv obvod c. 1
Ziadaíel':

Jozef Svantner

Pozemky:

novovytvorená pare. c.C KN 1633/26 - zastavané piochy a nádvoria o vymere 1 m2
novovytvorená pare. c.C KN 1633/27 - zastavané piochy a nádvoria o vymere 8 m2
odelenené v GP c. 31061591 -179/2014 z pare. c.C KN 1633/1
novovytvorená pare. c. C KN 1633/23 - ostatné piochy o vymere 1 m2
novovytvorená pare. c.C KN 1633/24 - ostatné piochy o vymere I m2
novovytvorená pare. c.C KN 1633/28 - zastavané piochy a nádvoria o vymere 5 m2
novovytvorená pare. c.C KN 1633/29 - zastavané piochy a nádvoria o vymere 2 m2
odelenené v GP c. 31061591-179/2014 z pare. c. C KN 1633/3 aC KN 1633/10

Vymera;

18 m2

Kat. územie:

Banská Bystrica

UJica:
Ucel:
Cena:
Navrhovaná

medzi ul. Dolná Strieborná a ul. M.Rázusa
vysporiadanie pozemkov zastavanych stavbou oplotenia - kamenného múru
Cena pozemkov zistená v Cenovej mape nehnutePností CMN.Sk je 44,60 € za m2.
cena:
802,80 € (44,60 € za m2)

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Pozemky sú zastavané stavbou oplotenia - kamenného múru. Stavebny odbor, Stavebny úrad MsÚ
v Banskej Bystrici listom zo dña 03.08.2015 potvrdil, ze stavba oplotenia - kamenného múru bola
povolená stavebnym povolením vydanym byvalym Okresnym úradom Banská Bystrica, odborom
zivotného prostredia pod c.j. 98/03042/8SA zo dña 3.11.1998 pre stavbu "Prestavba a prístavba
firmy SLOS". Uzívanie stavby bolo povolené kolaudaenym
rozhodnutím vydanym byvalym
Okresnym úradom Banská Bystrica, odborom zivotného prostredia pod c.j. 2002/01967-004/8MM
zo dña 9.7.2002. Majitei'om firmy SLOS je podl'a císla zivnostenského registra 601-6521 ziadatel',
ICO: 10832459. Podl'a LV c. 2930 je ziadatel' vylucnym vlastníkom susediacich nehnutel'ností stavieb leziacich na pozemkoch pare. c. C KN 1623/2 a C KN 1624/3, ktoré sú zapísané v katastri
nehnutel'ností ako budovy bez oznacenia súpisnym císlom a pozemkov parce. C KN 1623/1 C KN
1623/2,C KN 1624/3, C KN 1633/6, kat. územie Banská Bystrica
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Pozemok:

Volebnv obvod c. 2
Frantisek Kascák, Janka Kascáková,
pare. c. C KN 1155 - záhrady

Vymera:

223 m2

Kat. územie:
Ulica:

Podlavice

Ziadatelia:

Úcel:

Povstalecká cesta
rozsírenie záhrady pri rodinnom dome

Cena:

Cena pozemku zistená v Cenovej mape nehnutel'ností CMN.Sk je 62,00 € za m2.

Navrhovaná cena:

13 826,00 € (62,00 € za m2)

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Pozemok sa nacháclza v lokalite póvodnej urbárnej zástavby samostatnych rodinnych domov na
Povstaleckej ulici. Ziadaná parcela nie je zastavaná, piocha tvorí územny pás situovany vyehodne
od objektu rodinného domu ziadatel'ov. Pozemok je zatrávneny, nie je priamo dopravne prístupny,
nezasahuje do komunikácií ani do pesích ploch alebo verejnych priestranstiev. Lokalita sa nachádza
y ustalenej urbanistickej struktúre.V rámei koncepcie rozvoja urbanistickej struktúry mesta sa v
lokalite nepocíta so zásadnou zmenou súcasnej zástavby. Pozemok majetkovym prevodom vhodne
doplní súcasny majetok ziadatel'a v sírke stavebnej parcely jestvujúcej stavby leziacej na parce. C
KN 1154/2. Podl'a LV c. 1101 sú ziadatelia vylucnymi vlastníkmi, v rezime BSM, susediacich
nehnutel'ností a to pozemkov parce. C KN 1153/1-2, C KN 1154/1-2, C KN 1157, C KN 1158/1-2,
C KN 1159, C KN 1160 a stavieb súp.c 2600 - rodinny dom leziaci na pozemku parce. C KN 1159
asúp.c. 2601 -rodinny dom leziaci na pozemku parce. C KN 1160.

NAJOM NEHNUTEENOSTI:

Ziadatelia:
Pozemky:

Volebnv obvod c. 1

Ladislav Vajcík, Eudmila Vajcíková, Marta Tu re a nova
par. c. C KN 1987/5 - záhrada o vymere 11 m2
par. c. C KN 1987/6 - záhrada o vymere
3 m2
par. c C KN 1987/8 -záhrada o vymere 51 m2
par. c.CKN 1987/9 -záhrada o vymere 146 m2

Vymera:

vytvorené GP c 43604625-38/2015 z par. c. C KN 1987/3 o celkovej vymere 269 m2

211 m2

Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Euda Ondrejova

Ucel:

záhrada, nádvorie pri rodinnom dome súp. c. 3726

Cena:

Nájomné sa stanovuje podl'a Clánku 23 bodu 2, p.c. 3 Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 1,50 6/m2, co pri vymere 51 m2
predstavuje nájom vo vyske 76,50 €/rok a podl'a Cl. 23 ods. 2 bodu 5 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 0,20 €/m2, co pri
vymere 160 m2 predstavuje nájomné vo vyske 32,00 €/rok. Celková cena náimu ie

108,50 €/rok.
Dobanájmu: Na dobu neurcitú.
Navrhovaná cena:

108,50 €/rok

Dovod hodny osobitného zreteFa:

Ziadatelia sú podl'a vypisu z LV c. 367, kat. územie Banská Bystrica podielovymi spoluvlastníkmi
stavby rodinného domu súp. c 3726 situovanej na pozemku par. c. C KN 1984 - zastavané plochy a
nádvoria, par. c C KN 1987/1 - zastavané plochy a nádvoria a par. c 1987/2 - záhrady. Zámerom
ziadatel'ov je vysporiadaf si vzfah k pozemkom, ktoré vyuzívajú ako záhradu a nádvorie pri
rodinnom dome súp. c 3726. V súcasnej dobe nemajú ziadatelia záujem o kúpu danych pozemkov.
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Volebny obvod c. 1

Ziadatel':

Milos Bahyl

Pozemok:

casf par. c. E KN 1910/2 - ostatné plochy o vymere 10 m2
z celkovej vymery 2 220 m2

Vymera:

10 m2

Kat, územie:

Banská Bystrica
Skolská

Ulica:

Úcel:

terasa k bytu na prízemí

Cena:

Nájomné sa stanovuje podl'a Cl. 23 ods. 2 bodu 3 Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 1,50 €/m2, co pri vymere 10 m2
predstavuje nájom sumu 15,00 €. Celková cena nájmu podl'a el. 23, ods. 3 platnych
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica nesmie byf nizsia
ako 20,00 € roene.

Doba nájmu: Na dobu neurcitú.
Navrhovaná cena:

20,00 €/rok

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel'je vlastníkom bytu na prízemí obytného domu súp. c. 1884 na ulici Skolská 2, Banská
Bystrica. Balkónové dvere z bytu ziadatel'a vedú cez dreveny priestor balkóna priamo na terén.
Balkón nema zábradlie, takze byt je priamo v kontakte so zeleñou v okolí bytového domu. Zámerom
ziadatel'a je zriadif na prenajatom pozemku terasu k prízemnému bytu na drevenom podklade.
Volebnv obvod c. 1

ZiadateT:

Branislav Heger

Pozemky:

casf par. c. C KN 1901/9 - ostatné plochy o vymere 180 m2 (160+20 m2)
casf par. c. E KN 944/53 - zastavané plochy a nádvoria o vymere 6 m2
casf par. c.EKN 2164/23 - orna poda o vymere 50 m2

Vymera:
Kat. územie

236 m2

Ulica:

A. Matusku

Úcel:

Cena:

Banská Bystrica
záhrada

Nájomné sa stanovuje podl'a podl'a Cl. 23 ods. 2 bodu 5 Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 0,20 €/m2, co pri vymere 236 m2

predstavuje nájom sumu 47,20 €.
Doba nájmu: Na dobu neurcitú.
Navrhovaná cena:

47,20 €/rok

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel'je podl'a vypisu z LV c. 1227, kat. územie Banská Bystrica podielovym spoluvlastníkom
stavby rodinného domu súp. c. 1315 situovanej na pozemku par. c. C KN 1901/8 - zastavané plochy
a nádvoria. Zámerom ziadatel'a je vysporiadaf si vzfah k pozemkom, ktoré vyuzíva ako záhradu
pri rodinnom dome. V súcasnej dobe nema ziadatel' záujem o kúpu danych pozemkov.
Volebnv obvod ¿. 1

Ziadatelia:
Pozemok:

Peter Javorsky, Renata Javorská
par. c. C KN 1941/50

Vymera:

256 m2

Kat. územie:
Ulica:

Banská Bystrica
Heckova

Úcel:
Cena:

Doba nájmu:

záhrada
Nájomné sa stanovuje podl'a podl'a Cl. 23 ods. 2 bodu 5 Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 0,20 6/m7rok, co pri vymere
256 m2 predstavuje nájomné vo vyske 51,20 €/rok.
Na dobu neurcitú.
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Navrhovaná cena:

51,20 €/rok

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatelia sú podi'a vypisu z LV c. 946, kat. územie Banská Bystrica vylucnymi vlastníkmi
v rezime BSM stavby rodinného domu súp. c. 1241 situovanej na pozemku par. c. C KN 1941/30 zastavané plochy a nádvoria a par. c. C KN 1941/29 - záhrady. Zámerom ziadatel'ov je
vysporiadaf si vzt'ah k pozemku, ktory vyuzívajú ako záhradu pri rodinnom dome. V súcasnej dobe

nemajú ziadatelia záujem o kúpu daného pozemku.

Volebnv obvod c. 2

Ziadatel:

María Bálintová

Pozemok:

casf pare. c. E KN 552/1 -trvalé trávne porasty,
ktorá je identická s pare. c. C KN 125/2 - záhrady

Vymera:

154 m2

Kat. územie: Kostiviarska
Ulica:
Novy Svet

Ucel:

Cena:

záhrada pri rodinnom dome súp. c. 4807

Nájomné sa stanovuje podi'a podi'a Cl. 23 ods. 2 bodu 5 Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 0,20 €/m2, co pri vymere 154 m2

predstavuje nájom vo vyske 30,80 €.
Dobanájmu: Na dobu neurcitú.
Navrhovaná cena:

30,80 €/rok

D6vod hodny osobitného zretel'a:

ZiadatelTca je podl'a vypisu z LV c. 458, kat. územie Kostiviarska vylucnou vlastníckou rodinného domu
súp. c. 4807 situovaného na pozemku par. c. C KN 122 - zastavané plochy a nádvoria a pozemkov pare. c.
C KN 123/1 - zastavané plochy a nádvoria, C KN 123/3 - zastavané plochy a nádvoria, C KN 125/1 - trvalé
trávne porasty, C KN 125/3 - zastavané plochy a nádvoria. Zámerom ziadatel'ky je vysporiadaf si vzfah
k pozemku, ktory vyuzíva ako záhradu pri rodinnom dome. V súcasnej dobe nema ziadatef'ka
dostatok finanenyeh prostriedkov na zakúpenie daného pozemku.
Volebnv obvod c. 3

Ziadatel':
LATTA BB, s.r.o., Druzstevná 88, 976 32 Badín , ICO: 47 251 441
Nehnutefnosf: nebytové priestory nachádzajúce sa na prvom nadzemnom podlazí bytového domu +
obcianskej vybavenosti na Rudohorskej ulici v Banskej Bystrici, súp. c. 6737, vehod c. 37,
situovaného na pozemku parcelné c. KN C 2544/24, 2544/25, 3117/1, 3117/2 a 3117/3 Vymera:
Kat. územie:

zastavané plochy a nádvoria, vedené na LV c. 2429
84,76 m2
Sásová

Ucel:

rozsírenie súcasnej herne o malú kaviareñ

Cena:

cena je stanovená v zmysle § 9a ods. 9 Zák. c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení

Doba nájmu:

Na dobu neurcitú.

neskorsích predpisov

Navrhovaná cena:

42,00 €/m2/rok bez poskytnutych sluzieb

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel'je v súcasnosti nájomcom nebytovych priestorov - banketky v restaurácii ,,37" o rozlohe
41,76 m2 na základe Nájomnej zmluvy c. 1426/2013/PS-ESM. Zároveñ je na základe Nájomnej
zmluvy c. 1642/2012/NE-ESM aj nájomcom susediacich priestorov, kde prevádzkuje herñu. Z
dóvodu nevyuzitia banketky v restaurácii poziadal o znízenie prenajatej plochy v nájomnej zmluve
c. 1426/2013/PS-ESM o rozlohu banketky, t.j. o 41,76 m2 a o tuto rozlohu navysenie prenajatych
priestorov herne, éím by sa zváesila jej rozloha z povodnych 43,00 m2 na 84,76 m2. Novovzniknuté
priestory bude nájomca vyuzívaf ako oddychovú zónu s moznosfou podávania obcerstvenia.
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Volebnv obvod c. 3

Ziadatel':
Nehnutelnost:

OZ Sport Zona, Profesora Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, ICO : 42 306 868
nebytové priestory c. 12-3 a 12-4 nachádzajúce sa na prízemí vo vchode c. 31 a nebytovy
priestor c. 12-6 na prvom poschodí vo vchode c. 3A bytového domu súp. 6. 6734,
Rudohorská ul. Banská Bystrica, situované na pozemkoch pare. c. C KN 2544/40, 2544/41,
2544/42,2544/57 a 2544/58, zapísané na LV 2448

Vymera:

900,46 m2

Kat. územie:

Úcel:

Sásová

poskytovanie sportového vyzitia pre sirokú verejnost' pod kvalifikovanym dozorom,

Cena:

vzdelávanie a poradenstvo v oblasti zdravia, vyzivy a prevencie chorób
cena je stanovená v zmysle clánku 18, odst. 1 a 2 Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom Mesta Banská Bystrica

Doba nájmu:

Na dobu neurcitú.
1,00 €/rok + úhrady za poskytnuté sluzby spojené s prevádzkou

Navrhovaná cena:

nehnutel'ností
Dovod hodny osobitného zretel'a:

Nebytové priestory sú pre zly technicky stav dlhodobo nevyuzívané (prízemie dva a poschodie
styri roky) a vyzadujú kompletnú rekonstrukciu, ktorú ziadatel' zrealizuje na vlastné náklady

(predpokladané náklady cea 130.000,00 €). Obcianske zdruzenie SPORT ZONA plánuje v

zrekonátruovanych priestoroch vybudovat' tréningové centrum, ktoré bude zamerané najmá na
rozvoj

pohybovych

schopností

vrcholovych

i

amatérskych

sportovcov

od

ziackych,

cez

dorastenecké, juniorske az po seniorske kategórie v róznych sportovych odvetviach. Centrum bude
sprístupnené pre sirokú verejnosf, pod dohPadom odborníkov. V centre bude k dispozícii aj
odborník v oblasti zdravia, vyzivy a prevencie chorób a sportovy psychológ.
Volebnv obvod c. 3
Ziadatel':

Aleña Majerová

Pozemok:

casf pare. c. E KN 294 - zastavané plochy a nádvoria

Vymera:

311 m2

Kat. územie:

Sásová

Ulica:

Strmá

Úcel:

záhrada pri rodinnom dome súp. c. 1516

Cena:

Nájomné

sa

stanovuje

podl'a

podl'a

Cl. 23

ods. 2

bodu 5

Zásad hospodárenia a

nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 0,20 €/m2, co pri vymere 311 m2
predstavuje nájom vo vyske 62,20 €.

Doba nájmu:

Na dobu neurcitú.

Navrhovaná cena:

62,20 €/rok

Dovod hodny osobitného zretePa:

Ziadatel'ka je podl'a vypisu z LV c. 427, kat. územie Sásová vylucnou vlastníckou stavby rodinného
domu súp. c. 1516 situovaného na pozemku pare. c. C KN 1802/1 - zastavané plochy a nádvoria o
vymere 130 m2 a pozemkov pare. c. C KN 1802/2 - zastavané plochy a nádvoria o vymere 427 m2,

C KN 1803/1 - záhrady o vymere 457 m2.
pozemku, ktory

Zámerom ziadatePky je vysporiadaf si vzfah k

vyuzíva ako záhradu pri rodinnom dome. Ziadosfou zo dña 24.09.2015 poziadala

o prevod nehnutel'nosti.
Volebnv obvod c. 4
Ziadatel:

Mesto Banská Bystrica, so sídiom CSA 26, Banská Bystrica

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 podiazí a schodiskom o
rozlohe 17,14 m2, v budove Centra vol'ného casu, Havranské 9, súp. c. 6591, Banská Bystrica

ICO 00 313 271

Vymera:

221,48 m2

Kat. územie:

Banská Bystrica

Ulica:

Havranské 9
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Ucel:

prevádzkovanie Komunitného centra Foncorda

Dobanájmu:

na dobu neurcitú od 1.1.2016

Cena:

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

Navrhovaná cena:

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

nebytovych priestorov

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Priestor bude prenajaty
mestskej casti Foncorda,
komunitnu rehabihtáciu.
clanku 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 uvedeného dóvodu navrhujeme prenajaf nebytové priestory v zmysle
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica ako

najom majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel'a.

ZMENA UZNESENIA -NAJOM NEHNUTEL'NOSTI:
Zmena Uznesenia MsZ c. 216/2015 zo dña 22. septembra 2015
Text:

C 6./

NAJOM NEHNUTEL'NOSTI - pozemku z dóvodu hodného osobitného zreteVa
Volebnv obvod c. 4
Ziadatelia

JurcíkAlexander

Pozemky

Kat. územie

Cena

Radvañ

25,00 €/rok

jar. c. C KN 1428/36 - ostatné
3lochy
vymere

125 m2

redené na LV 2724
na dobu neurcitú

Najom nehnutel'nosti bol schváleny trojpatinovou vácsinou vsetkych poslancov v zmysle § 9a ods. 9, písm.
c) Zák. c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorsích predpisov ako najom majetku mesta z
dóvodu hodného osobitného zretel'a.

Ziadatel' je podl'a vypisu z LV c. 2670, kat. územie Radvañ vylucnym vlastníkom stavby rodinného
domu súp. c. 4480 situovanej na par. c. C KN 1428/7 a par. c. C KN 1428/37 - ostatné plochy.
Zámerom ziadatel'a je vyuzívaf prenajaty pozemok ako záhradu. V minulosti uz bola so ziadatel'om
na citovany pozemok uzatvorená nájomná zmluva. Z dóvodu opakovaného neuhradenia nájomnéhc
za obdobie dvoch rokov bola nájomná zmluva ku dñu 30.06.2015 vypovedaná. Na základe
vypoyedania nájomnej zmluvy ziadatel' najom uhradil v plnej vyske a opá'tovne ziada o uzatvorenie
novej nájomnej zmluvy, nakol'ko danú nehnutel'nosf nad'alej vyuzíva na úcely záhrady.
Zámer nájmu pozemku bol zverejneny na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a na internetovei
stránke Mesta Banská Bystrica od 04.09.2015 do 22.09.2015.
Za text:

C 6./

NAJOM NEHNUTEENOST1 - pozemkov z dóvodu hodného osobitného zretel'a
Volebnv obvod c. 4
ZiadateP

JurcíkAlexander

Pozemky

Kat.

Cena

územie

par. c.CKN 1428/36-ostatnéplochy ovymere 145 m2

5asf par. c\ C KN 1428/223 - ostatné plochy o vymere 33 m2
5asf par. c.CKNl 500/48 - ostatné plochy o vymere 85 m2
spolu o vymere 263 m2
vedené na LV 2724

Radvañ

52,60
€/rok

na dobu neurcitú

Najom nehnutelnosti bol schváleny trojpatinovou vacsinou vsetkych poslancov v zmysle § 9a ods. 9, písm.
c) Zák. c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorsích predpisov ako najom majetku mesta z
dóvodu hodného osobitného zretel'a.

Ziadatel'je podl'a vypisu z LV c. 2670, kat. územie Radvañ vylucnym vlastníkom stavby rodinného
domu sup. c. 4480 situovanej na par. c. C KN 1428/7 a par. c. C KN 1428/37
ostatné plochy
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Zameromziadatela je vyuzívaf prenajaté pozemky ako záhradu pri rodinnom dome. V minulosti uz

bola so ziadatelom na citované pozemky uzatvorená nájomná zmiuva. Z dóvodu opakovaného
neuhradema najomneho za obdobie dvoch rokov bola nájomná zmiuva ku dflu 30 06 2015
vypovedana. Na zaklade vypovedania nájomnej zmiuvy ziadatel' nájom uhradil v plnei vyske
opatovne ziada o uzatvorenie novej nájomnej zmiuvy, nakol'ko dañé nehnutel'nosti nad'alej vvuzív
na ucely zahrady.

J

^UZ-IV£

Zámer nájmu pozemkoy bol zverejneny na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a na internetovei
stranke Mesta Banská Bystnca od 27.11.2015 do 15.12.2015
Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Návrh na zmenu uznesenia sa predkladá z dóvodu, ze v Uznesení MsZ c. 216/2015 zo dña 22
septembra 2015 bol uvedeny len jeden pozemok, pricom ziadatel' uzíva vsetky citované pozemky

ako záhradu tak, ako to bolo v póvodnej Nájomnej zmiuve c. 177/1998 zo dña 13 08 1998
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