Mesto Banská Bystrica
Banská Bystrica, 08.01.2016

Zverejnenie zámeru prevodu a nájmu nehnutePného majetku mesta
z dovodu hodného osobitného zretePa

Mesto Banská Bystrica zverejñuje zámer prevodu, 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:
Katastrálne uzemie Kordíky

ZiadateT:

Jan Parobok

Pozemky:

novovytvorená par. c. C KN 991 - zastavané plochy a nádvoria o vymere 29 m2
odcienené v GP c. 31628826-119/2015 zpar. c. E KN 844/2
novovytvorená par. c. C KN 993/2 - trvaly trávny porast o vymere 310 m2
odclenené v GP c. 31628826-119/2015 z par. c. E KN 844/1
novovytvorená par. c. C KN 990/3 - lesny porast o vymere 985 m2
odclenené v GP c. 31628826-119/2015 z par. c. E KN 842/2

Vymera:

1324 m2

Stavba:

budova bez oznacenia súp. císlom - robotnícka ubikácia Breziny

Kat. územie: Kordíky
Ulica:
mimo zastavaného územia obce - lokalita Breziny
Úcel:
rekreacny
Cena:
Cena pozemkov par. c. C KN 991 a 993/2 je urcená podl'a Znaleckého posudku c.

125/2015 zo dña 22.12.2015 vo vyske 4,46 € za m2 a cena stavby vo vyske 1385,44 €.
Cena pozemku par. c. C KN 990/3 - lesny porast je urcená podl'a Znaleckého posudku c
23/2015 zodña 17.12.2015 vo vyske 0,0917 €zam2.

Cena pozemkov podl'a cenovej mapy CMN Sk je urcená vo vyske 25,00 €/m2.
Navrhovaná cena za pozemky je urcená ako priemer ceny urcenej v CMN Sk a ceny
urcenej podl'a znaleckych posudkov vo vyske 13,638 €/m2.

Navrhovaná cena:

18 056,613 €

1385,44 € stavba
Spolu 19 442,05 €

Dóvod hodny osobitného zreteFa:

Stavba a pozemky sú v súcasnosti prenajaté Nájomnou zmluvou Mestskymi lesmi Banská Bystrica,
s.r.o. ziadatel'ovi. Mesto Banská Bystrica v predmetnom území nema ziadne plánované koncepcné
zámery vyuzitia a pozemky nezasahujú do plánovanych regionálnych koridorov technickej
infrastruktúry. Pozemky sa nenachádzajú v CMZ Mesta Banská Bystrica.
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NÁJOM NEHNUTEENOSTÍ:
Volebny obvod c. 1

Ziadatel':
Pozemky:

COM SK s.r.o., Lazovná 72, Banská Bystrica, ICO 43 962 394
casf par. c. E KN 916/1 - zastavané plochy a nádvoria o vymere 10 m2
casf par. c. E KN 2110/2 - orna poda o vymere 29 m2
casf par. c. E KN 2116/1 - ostatné plochy o vymere 28 m2

Vymera:

67 m2

Kat, územie: Banská Bystrica
Ulica:
Lazovná

Úcel:

Cena:

okrasná záhrada pri budove súp. c. 6810 - Iná budova

Nájomné sa stanovuje podl'a Cl. 20 ods. 2 p.c. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s

majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m2, co pri vymere 67 m2 predstavuje

nájomné vo vyske 201,00 €/rok.
Dobanájmu: Na dobu neurcitú.
Navrhovaná cena:

201,00 €/rok

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel'je podl'a Lízingovej zmluvy c. 170276 zo dña 16.04.2010 lízingovym nájomcom stavby Iná budova, súp. c. 6810 situovanej na pozemku par. c. C KN 2181/5 zapísanej na LV c. 7075, kat.
územie Banská Bystrica. Zámerom ziadatel'a je na základe vyzvy Mesta Banská Bystrica

vysponadaf si vzfah k pozemkom, ktoré vyuzíva ako okrasnú záhradu pri budove. V súcasnej dobe
nema ziadatel' záujem o kúpu zabratych pozemkov, ktoré sú ohranicené oplotením.
Volebnv obvod c. 2

Ziadatelia:
Pozemok:

Milán Necpál, Anna Necpálová
par. c. C KN 394-záhrady

Vymera;

393 m2

Kat. územie;

Podlavice

Ulica:

Úcel:

Cena:
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záhrada pri rodinnom dome súp. c. 5936

Nájomné sa stanovuje podl'a Cl. 20 ods. 2 p.c. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m2. co pri vymere 393 m2 predstavuje

nájomné 1 179,00 €/rok.
Dobanájmu: Na dobu neurcitú.
Navrhovaná cena:

1179,00 €/rok

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatelia sú podl'a vypisu z LV c. 545, kat. územie Podlavice vylucnymi vlastníkmi v rezime BSM
stavby rodinného domu súp. c. 5936 situovanej na pozemku par. c. C KN 395 a par. c. C KN 396 záhrady. Zámerom ziadatel'ov je vysporiadaf si vzfah k pozemku, ktory vyuzívajú ako záhradu pri
rodinnom dome. V súcasnej dobe nemajú ziadatelia záujem o kúpu daného pozemku.
Volebnv obvod c. 4

Ziadatel':

Nadezda Tkácová - DEMI - LIVI, MIádeznícka 21, 974 04 Banská Bystrica

Nebytovy

casf nebytového priestoru c. 12 - 1 nachádzajúceho sa na prízemí obytného domu na Nám.
E. Stúra c. 15, 16, 17 v Banskej Bystrici, súp. c. 5925, situovaného na pozemkoch par. c. C KN
3363/1 a par. c. C KN 3364/1, zapísané na LV c. 3282

ICO 141 564 15
priestor:

Vymera:

172,56 m2

Kat. územie: Radvañ

Úcel:

prevádzkovanie predajne

Cena:

cena je stanovená v zmysle § 9a, odst. 9 Zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorsích predpisov

Dobanájmu; na dobu neurcitú
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Navrhovaná cena: 27,00 €/ mVrok

+ úhrady za poskytnuté sluzby spojené s prevádzkou nebytovych priestorov
Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel' má uvedeny nebytovv priestor v prenáime od roku 2000 a má záujem ai nad'alei v

pnestoroch prevádzkovaf predajñu textilu. Vzhl'adom k zlému technickému stavu nebytového
pnestoru (napr. povodne hlmíkové vvklady s vel'kvm únikom tepla a následne vysokymi nákladmi
navykurovame) na rekonstrukciu ktorych Mesto nema potrebné financné prostriedky vsak
pozaduie zmzenie najomného na úroven súcasného technického stavu nebytového pnestoru Na
zaklade uvedenych skutocností navrhujeme prenajat' nebytovy priestor v zmysle Cl 16 ods 8
pism. b) platnych Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica ako nájom

majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel'a na dobu neurcitú.

Ziadatel':

Nebytovy

priestor:

Volebnv obvod c. 4

VATRA, s.r.o., Nám. E. Stúra 16, 974 04 Banská Bystrica, ICO 47 487 534

Casf nebytového pnestoru c. 12 - 1 nachádzajúceho sa na prízemí obytného domu na Nám

K. Stura c. 15, 16, 17 v Banskej Bystrici, súp. c. 5925, situovaného na pozemku par c C KN

3363/1 apar. c. C KN 3364/1, zapísané na LV c. 3282
130,70 m2

Vymera:
Kat. územie: Radvañ

Ucel:

Cena:

prevádzkovanie internetovej kaviarne

Cena je stanovená v zmysle § 9a, odst. 9 Zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v

znení neskorsích predpisov.

Dobanájmw'Na dobu neurcitú
Navrhovaná cena:

27,00 €/ mVrok

+ úhrady za poskytnuté sluzby spojené s prevádzkou nebytovych priestorov
Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel' má uvedeny nebytovy priestor v prenájme od roku 2010 ( od roku 2000 ako zivnostník) a
má záujem aj nad'alej v priestoroch prevádzkovaf internetovú kaviareñ. Vzhl'adom k zlému
technickému stavu nebytového priestoru (napr. póvodné hliníkové vyklady s vel'kym únikom tepla
a následne vysokymi nákladmi na vykurovanie) na rekonstrukciu ktorych Mesto nema potrebné
financné prostriedky, vsak pozaduje znízenie najomného na úroveñ súcasného technického stavu
nebytového priestoru. Na základe uvedenych skutocností navrhujeme prenajaf nebytovy priestor v
zmysle Cl. 16, ods. 8 písm. b) platnych Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská
Bystrica ako nájom majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel'a na dobu neurcitú.
Volebnv obvod c. 3

Ziadatel':
OZ Sport Zona, Profesora Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, ICO 42 306 868
Nehnutelnosf: nebytové priestory c. 12-3 a 12-4 nachádzajúce sa na prízemí vo vchode c. 31 a cast'
nebytového priestoru c. 12-6 na prvom poschodí vo vchode c. 3A bytového domu súp. c.
6734, Rudohorská ul. Banská Bystrica, situovany na pozemkoch par. c C KN 2544/40
Vymera:

2544/41, 2544/42, 2544/57 a 2544/58
819,15 m2

Kat. územie:

Sásová

Ucel:

poskytovanie sportového vyzitia pre sirokú verejnosf pod kvalifikovanym dozorom,

Cena:

cena je stanovená v zmysle Cl. 17, ods. 1 platnych Zásad hospodárenia a nakladania s

Doba nájmu:

vzdelávanie a poradenstvo v oblasti zdravia, vyzivy a prevencie chorób

majetkom Mesta Banská Bystrica
na dobu urcitú - 9 rokov

Navrhovaná cena: 27,00 €/m2/rok + úhrady za poskytnuté sluzby spojené s prevádzkou
nehnuterností

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Nebytové priestory sú pre zly technicky stav dlhodobo nevyuzívané (prízemie dva a poschodie styri roky) a

vyzadujú kompletnú rekonstrukciu (predpokladané náklady 199.053,45 €). Obcianske zdruzenie ¿PORT
ZONA plánuje v zrekonstruovanych priestoroch vybudovaf tréningové centrum, ktoré bude zamerané
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najma 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 dohl'adom odborníkov. V centre bude k dispozícii aj odborník v
oblasti zdravia, vyzivy a prevencie chorób a sportovy psychológ. V zmysle Zákona c. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení navrhujeme spósob prenájmu podl'a § 9a, odst. 9, písm. c) ako
nájom majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel'a.
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