Mesto Banská Bystrica
Banská Bystrica, 01.04.2016

Zverejneniezámeru prevodu a nájmu nehnutel'ného majetku mesta
z dovodu hodného 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 NEHNUTELNOSTÍ:
Volebny obvod c. 1

Ziadatelia:
Pozemok:
Vymera:

Martín Filip, Martina Filipová
par. c. C KN 1933/28 - záhrady
88 m2

Kat. územie:
Ulica:
Ucel:

Banská Bystrica
Komenského
zvacsenie záhrady

Cena:

Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností Slovenska 51,30 € za m2.

Navrhovaná cena:

4 515,00 € (51,30 € za m2)

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Pozemok susedí s

pozemkami par. c. C KN 1933/6, C KN 1933/29, C KN 1933/30, ktoré sú

vedené na LV c. 8126 v bezpodielovom spoluvlastníctve ziadatel'ov. Kúpou pozemku ziadatel'mi

dójde k ich sceleniu a bude vyuzívany ako záhrada.

Ziadatelia:
Pozemok:

Volebny obvod c. 1

Eva Bencatová, Erika Bátovská, Katarína Patrásová, Eva Rudnická

novovytvorená pare. c. C KN 97/7 - ostatná piocha

Vymera:
Kat. územie:
Ulica:

40 m2
Banská Bystrica
Prof. Sáru

Ucel:
Cena:

majetkoprávne usporiadanie uzívaného pozemku - zvacsenie záhrady
Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností Slovenska 51,30 € za m2.

Navrhovaná cena:

2052,00 € (51,30 € za m2)

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Pozemok susedí s pozemkami par. c. C KN 97/2, C KN 97/6 a stavbou rodinného domu súp c
3918, situovaneho na pozemku pare. c. C KN 97/2, ktoré sú vedené na LV c. 1440 v podielovom
spoluvlastníctve ziadatel'ov. Novovytvoreny pozemok pare. c. C KN 97/7 vznikol odelenením z
pozemku pare. c. E KN 2513/1 geometrickym plánom c. 03/2013. Kúpou pozemku ziadatel'mi
dojde k majetkoprávnemu vysporiadaniu uzívaného pozemku - zvacseniu záhrady.
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Ziadatelia:

Pozemok:
Vymera:

Volebnv obvod c. 1

Katarína Tureková, Slavomír furek

novovytvorená pare. c. C KN 97/9 - ostatná piocha
51 m2

Kat. územie: Banská Bystnca
Ulica:
Prof. Sáru

Ucel:
Cena:

majetkoprávne usporiadanie uzívaného pozemku - zváesenie záhrady pri RD súp. c. 1476
Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností Slovenska 51,30 € za m2.

Navrhovaná cena:

2616,00 € (51,30 € za m2)

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Návazne na vyzvu na usporiadanie vlastníckych a inych práv k uzívanému majetku vo vlastníctve
Mesta Banska Bystnca bola ziadatel'mi podaná ziadosf na odpredaj predmetného pozemku
Pozemok sused.s pozemkami par. c. C KN 219/2, C KN 219/3, C KN 29/4as bou rodinného
domu sup. c 1476, situovaného na pozemku pare. c. 219/4, ktoré sú vedené7a LVtUOO v

podielovom spoluvlastníctve ziadatel'ov.
Ziadatelia:

Pozemok:

Volebnv obvod c. 2

Milán Buksa, Emilia Buksová

novovytvorená parce. C KN 1580/7 - zastavané plochy a nádvoria
odelenené v geometrickom pláne c. 31628826-104/2015 z pare c E KN 833/1

Vymera:
Kat. územie:
Ulica:

17 m2
Podlavice
Mlynská

Ucel:
Cena:

majetkovoprávne usporiadanie uzívaného pozemku pri RD súp. c. 6745
Cena pozemku zistená v Cenovej mape nehnutel'ností CMN.Sk je 62,00 € za m2.
Cena pozemku zistená v Znaleckom posudku c. 76/2015 zo dña 13.08.2015 znalca Ing Ivana

Cierneho je 33,87 €zam2.
Navrhovaná cena:
814,90 € (47,935 € za m2)
Dovod hodny osobitného zretel'a:

?7a,d/1?a~í5l0tía Je situovaná na hranici so záhradou (parce. C KN 589/1) rodinného domu (súp.c.
^lífi/leZ1%C^S incaoSaJ°*5' .C KN 588) a ako dvor tvorí Priestor medzi pozemkami parce. C KN

av a- •
1580/4> na ktorych majú ziadatelia postavené drobné stavby - altánky. Ziadatelia sú
podía yypisu z LV c. 210, kat.územie Podlavice, vylucnymi vlastníkmi susediacich nehnutel'ností pozemkov parce. C KN 588, C KN 589/1, C KN 589/2, C KN 589/3, C KN 589/4, C KN 1580/3, C
KN 1580/4 a stavby rodinného domu súp.c. 6745 leziaceho na pozemku parce. C KN 588.
Volebnv obvod c. 2

Ziadatelia:

Frantisek Kascák, Janka Kascáková

Pozemok:
Vymera:
Kat. územie:
Ulica:

parce. C KN 1155 - záhrady
223 m2

Ucel:

rozsírenie záhrady pri rodinnom dome súp. c 2600

Cena:

Podlavice
Povstalecká cesta

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

Cena pozemku urcená podl'a Vyhl.c. 492/2004 Z.z. o stanovení vseob'ecnej hodnoty majetku v

znp. v Znaleckom posudku c. 42/2016 zo dña 15.02.2016 znalca Ing. Stefana Pastierovica ie

26,88 €zam2.

Navrhovaná cena:

9 910,12 € (44,44 € za m2)

J

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Pozemok majetkovym prevodom vhodne doplní súcasny majetok ziadatel'a v sírke stavebnei
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 pare c C KN

l}Álfl-\C KN n5,4/l;2, C KN 1157, C KN 1158/1-2, C KN 1159, C KN 1160 a stavieb súp.c.

2600 - rodinny dom leziací na pozemku parce. C KN 1159 a súp.c. 2601 - rodinny dom leziaci na

pozemku parce. C KN 1160.
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Ziadatelia:
Pozemok:
Vymera:

Volebnv obvod c. 4

Frantisek Jurko, Monika Jurková
par. c. C KN 1664/3 - záhrady

209 m2

Kat. územie:

Radvañ

Ulica:

Zelená

Cena:

Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutePností Slovenska 79 00 € za m2

Úcel:

vysporiadanie uzívaného pozemku - záhrada pri rodinnom dome súp. c. 5917

^.í?!1'3 ZnaIeckého P°sudku é- 126/2°15 zo dña 20.12.2015, znalec Ing. Peter Pocklan

je 47,04 € za m2. Navrhovaná cena je aritmeticky priemer uvedenych cien.
Navrhovaná cena:

13 167,00 € (63,00 € za m2)

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Pozemok susedí s pozemkami par. c. C KN 1666, C KN 1665/1, C KN 1665/3 a so stavbou

6°474nv R%Mmu. su/f/917, umiestnenom na pozemku par. c. C KN 1665/1, ktoré su podlfa LV ¿^

za'hrada

Ziadatelia:
Pozemok:
Vymera:
Kat. územie:
Ulica:

Úcel:

Cena:

" Zmdatel0V' Kup0U P02emku ««toteftni dqjde k ich sceleniu a bude vyuzívany ako

Volebnv obvod c. 4
Eubos Kvasna, Mária Kvasnová
parce. C KN 78/2 - zastavané plochy a nádvoria
74 m2

Kremnicka
Brezová

majetkovoprávne usporiadanie pozemku uzívaného ziadatel'mi ako prístupová cesta k

rodinnemu domu súp. c. 5107

Cena pozemku podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností CMN.Skje 61,80 € za m2.

Navrhovaná cena:

4 573,20 € (61,80 € za m2)

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatelia pozemok uzívajú ako prístupovú cestu do svojho rodinného domu, parcela je oplotená a
vydlázdená zámkovou dlazbou. Podl'a LV c. 35 sú ziadatelia podielovymi spoluvlastníkmi
susediacich nehnutel'ností a to pozemkov parc.c.C KN 79, C KN 80 a stavby rodinného domu
súp.c. 5107 leziacej na pozemku parce. C KN 80, kat. územie Kremnicka.

NAJOM NEHNUTEL'NOSTÍ:
Ziadatelia:
Pozemky:

Vymera:

Kat. územie:
Ulica:

Úcel:

Cena:

Volebnv obvod c. 3

Miroslav Korcek, Soña Korceková
parce. C KN 2951/4 - zastavané píochy a nádvoria
parce. C KN 2951/5- zastavané plochy a nádvoria
parce. C KN 2951/6 - zastavané plochy a nádvoria

354 m2, 53 m2,32 m2 spolu o vymere 439 m2
Sásová
Tatranská

majetkové usporiadanie pozemkov pod stavbou plynovej kotolne súp. c 13816, ktorá
je vo vlastníctve ziadatel'ov a ziadatelia ich uzívajú bez právneho titulu

Nájomné sa stanovuje podl'a Ól 20, ods.2, p.c. 9 Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 30 % z CMN - pod stavbami neurcenymi na

podnikanie a manipulaéná piocha.

Cena pozemkov podl'a CMN je 56,00 €/m2, 30 % z CMN je 16,80 €/m2, pri vymere

Doba nájmu:

439 m2 je roená cena nájmu 7 375,20 €.
Na dobu neurcitú.

Navrhovaná cena:

7 375,20 €/rok
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Dovod hodny osobitného zretel'a:

iúpf i3"6 ■
7ífon^

5 ?i"-?015 F°Zuadal1 ° odkuPenie nebnuteñiostí. MsZ uznesením c. 294/2015 zo dña

15.12 2015 neschvah o sposob prevodu nehnutel'ností. Z uvedeného dóvodu navrhujeme pozemkv

ZlLlStr1^16
°dSt 8majetku
PÍT d)mesta
Pla^Ch
ZáSad hodného
hosPodáre"ia
* nakladania
me ta Banska Bystnca ako najom
z dóvodu
osobitného
zretel'a.s fi

zmluvu navrhujeme uzatvorit' na dobu neurcitú.
Ziadatel':

Nehnutefnost':

Volebnv obvod c. 3

LATTA BB, s.r.o., Druzstevná 88, 976 32 Badín , ICO: 47 251 441

nebytové priestory nachádzajúce sa na prvom nadzemnom podlazí bytového domu +
obcianskej vybavenosti na Rudohorskej ulici v Banskej Bystrici, súp. c. 6737 vchod c 37

situovaného na pozemku pare. c. KN C 2544/24, 2544/25, 3117/1, 3117/2 a 3117/3

Vymera:

zastavané plochy a nádvoria, vedené na LV c 2429

Kat. územie:

84,76 m2
Sásová

Ucel:

rozSírenie súcasnej herne o malú kaviareñ

Cena:

Dobanájmu:
Navrhovaná

cena je stanovená v zmysle § 9a ods. 9 Zák. c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorsích predpisov
Na dobu neurcitú.
cena:

42,00 €/mVrok + úhrady za poskytnuté sluzby spojené s
prevádzkou nebytovych priestorov

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel'je v súcasnosti nájomcom nebytovych priestorov - banketky v regtaurácii ,,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, cím by sa zvacsila
jej rozloha z póvodnych 43,00 m2 na 84,76 m2. Novovzniknuté priestory bude nájomca vyuzívaf ako
oddychovú zónu s moznosfou podávania obcerstvenia.

Ziadatel:

Volebny obvod c. 3

Obcianske zdruzenie Sásová pre Hudbu, Ul'anská cesta 64A, 974 01, Banská Bvstrica ICO"
42304041

Nehmítel'nost:

Nebytové priestory nachadzajuce sa na stvrtom nadzemnom podlazí pavilónu ,,C" - trieda

C.4.4 a sociálne zariadenie v budove byvaíej ZS na Tatranskej ulici c. 10 v Banskej Bystrici,
súp. císlo 6557, situovanej na pozemku par. c. C KN 3083, vedené na LV c. 1000.

Vymera:

92,00 m2

Kat. územie:

Sásová

Ucel:

vytvorenie priestorov pre skúsobne hudobnych skupín pósobiacich na území mesta

Cena:

Boba nájmu:

-

Cena je stanovená v zmysle Clánku 18, odst. 1. a 2. Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Banská Bystrica.
Na dobu neurcitú.

Navrhovaná cena:

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

nebytovych priestorov
Dovod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel'om je obcianske zdruzenie, ktoré je dobrovol'nym záujmovym klubom zdruzujúcim obeanov, ktorí
tvoria vlastnú hudobnú produkciu a chcú vytváraf kultúrne hodnoty v kazdej subkultúre spoloénosti.
V súcasnosti má OZ uz v objekte byvalej ZS prenajaté od mesta nebytové priestory. Prenájmom novych
priestorov chce OZ zlepsif podmienky pre stretávanie sa a spolocné skúsanie amatérskych,

poloprofesionálnych a profesionábych hudobníkov na území mesta.
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Volebny nhvnH p 4

Ziadatelia:
Pozemky:

Frantisek Jurko, Monika Jurková
casf par. c. CKN 1664/1 o vymere 12 m2
casf par. c. E KN 316/302 o vymere 26 m2

Vymera:

38 m2

Kat. územie:

Radvañ

Ulica:

Úcel:

Cena:

Zelená
dome

Nájomné sa stanovuje podi'a Clánku 20 ods. 2 p.c. 3 a 5 Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m2, co pri venere 38

m predstavuje najomné vo vyske 114,00 €/rok.
Doba nájmu: Na dobu neurcitú.
Navrhovaná cena:

114,00 €/rok

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Pozemok je v bezprostrednej blízkosti s pozemkami par. c. C KN 1665/1, C KN 1665/3 a so stavbou

°dn

Ziadatel:
Pozemok:
Vymera:

mU 7^2'%^™™ ™J>°*™}™ P«- *■ C KN 1665/1, ktoré ú^
Je uáívan^ak0 nádvorie pred

"

Volebnv obvod c. 4

Spolocenstvo vlastníkov bytov a nebytovych priestorov JUH 21
sídlo Smreková 21/5174, Banská Bystrica ICO: 37 822 381

casf parce. E KN 191/2 (z casti identická s parce. C KN 600/1) - zastavané plochy a nádvoria

411 m2

Kat. územie: Kremnicka
Ulica:
Smreková
Úcel:
záhrada
Cena:

Nájomné sa stanovuje podi'a Clánku 20 bodu 2, p.c. 5 Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m2/rok, co pri vymere

411 m2 predstavuje nájom vo vyske 1 233,00 €/rok.
Doba nájmu: Na dobu neurcitú.
Navrhovaná cena:

1 233,00 €/rok

Dóvod hodny osobitného zretePa:

Mesto Banská Bystrica vyzvalo vlastníkov bytov bytového domu SVB a NP Smreková c 21
na vysporiadanie uzívacieho vzfahu, nakol'ko predmetná casf parce. E KN 191/2 (z casti identická
s parce. C KN 600/1) je dlhodobo uzívaná majitel'mi pril'ahlého bytového domu súp.c. 5174, ako
záhradky. Zámerom ziadatel'ov je vysporiadaf si vzfah k pozemku, ktory vyuzívajú ako záhradu.
Ziadatel':
Pozemok:
Vymera:

Volebnv obvod c. 4

Spolocenstvo vlastníkov bytov Smreková 23
sídlo Smreková 23/5175, Banská Bystrica, ICO: 35 988 916

casf parce. E KN 191/2 (z casti identická s parce. C KN 600/1) - zastavané plochy a nádvoria

480 m2

Kat. územie: Kremnicka
Ulica:
Smreková

Úcel:

záhrada

Cena:

Nájomné sa stanovuje podi'a Clánku 20 bodu 2, p.c. 5 Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m2/rok, co pri vymere

480 m2 predstavuje nájom vo vyske 1 440,00 €/rok.
Doba nájmu: Na dobu neurcitú.
Navrhovaná cena:

1 440,00 e/rok

PS-ESM, Osobitny zretel'_4/2016, 5/9

Dóvod hodny osobitnébo zretel'a:

Mesto Banská Bystrica vyzvalo vlasíníkov bytov bytového domu SVR

n;TSr?d¡U^afV'Í -^
^ ^^

^^ *™ ™ (Ment¡c
np

„

l»hJ»¿; 7
.P J hodobo uz.vaná majitel'mi pril'ahlého bytového domu súp c 5175 akn
zahradky. Zamerom z.adatel'ovje vysporiadaf si vzfah k pozemku, ktory vyuzívTjú ako záhradu
Ziadatef:
Pozemok:
Vymera:
Kat. územie:
Ulica:

Úcel:

Cena:

Volebnv obvod c. 4

Spolocenstvo vlastníkov bytov a nebytovych priestorov Smreková 25

sidlo Smreková 25/5176, Banská Bystrica, ICO" 35 820 206

cascaree. E KN 191/2 (z casti identická s parce. C 600/1) - zastavané plochy a nádvoria
Kremnicka
Smreková
záhrada

Nájomné sa stanovuje

podl'a

Clánku 20 bodu 2, p.c. 5

Zásad hospodárenia

a nakladan.a s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 6/nWrok, co pri vymere

Boba nájmu:

426 m predstavuje nájom vo vyske 1 278,00 €/rok.
Na dobu neurcitú.

Navrhovaná cena:

1 278,00 €/rok

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Mesto Banská Bystrica vyzvalo vlastníkov bytov bytového domu SVB a NP Smreková c 25

na vysponadame uzívacieho vzfahu, nakol'ko predmetná casf parce. E KN 191/2 (z casti identická
s parce. C KN 600/1) je dlhodobo uzívaná majitel'mi pril'ahlého bytového domu súp.c 5176 ako

zahradky. Zamerom ziadatel'ov je vysporiadaf si vzfah k pozemku, ktory vyuzívajú ako záhradi!
ZiadateT:

Pozemok:
Vymera:

Vblebnv obvod c. 4

Spolocenstvo vlastníkov bytov a nebytovych priestorov MSP Smreková 27
sídlo Smreková 27/449, Banská Bystrica, ICO: 37 819 518
casf parce. E KN 191/5 (z casti identická s parce. C 600/1) - zastavané plochy a nádvoria
550 m2

Kat. územie:

Kremnicka

Ulica:

Smreková
záhrada

Cena:

Nájomné sa stanovuje

Úcel:

podl'a

Clánku 20 bodu 2, p.c 5

Zásad hospodárenia

a nakladama s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m2/rok, co pri vymere
Boba nájmu:

550 m2 predstavuje nájom vo vyske 1 650,00 €/rok.
Na dobu neurcitú.

Navrhovaná cena:

1 650,00 €/rok

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Mesto Banská Bystrica vyzvalo vlastníkov bytov bytového domu SVB a NP Smreková c 27
na vysponadame uzívacieho vzfahu, nakol'ko predmetná casf parce. E KN 191/5 (z casti identická
s pare c. C KN 600/1) je dlhodobo uzívaná majitel'mi pril'ahlého bytového domu súp.c 449 ako
zahradky. Zamerom ziadatel'ov je vysporiadaf si vzfah k pozemku, ktory vyuzívajú ako záhradu
Vblebnv obvod c. 4

Ziadatel:

Spolocenstvo vlastníkov bytov a nebytovych priestorov RAKYTAS Smreková 29

Pozemok:

casf parce. E KN 191/5 (z casti identická s parce. C 600/1) - zastavané plochy a nádvoria

Vymera:
Kat. územie:
Ulica:

Úcel:

Cena:

sídlo Smreková 29/6295, Banská Bystrica, ICO: 35 667 206

576 m2

Kremnicka
Smreková
záhrada

Nájomné sa stanovuje

podl'a

Clánku 20 bodu 2, p.c. 5

Zásad hospodárenia

PS-ESM, Osobitn^ zretel'_4/2016, 6/9

a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 6/mVrok, co pri vymere
576 m2 predstavuje nájom vo vyske 1 728,00 €/rok

P

Dobanajmu: Na dobu neurcitú.

Navrhovaná cena:

Y

1 728,00 €/rok

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Mesto Banská Bystrica vyzvalo vlastníkov bytov bytového domu SVB a NP Smreková c 99 n*
v japui lauainc

r J,

u¿lVtiCienO

í

VZiaJlU

naknncn nrpHm<»tn<á

oopi5 »n^n x

r?

i/\i

irtí /^

-•

.

.

} J dlhodobo uz'vana majitePrni pril'ahlého bytového domu súd c 6295 «tn

zahradky. Zamerom ziadatel'ov je vysporiadaf si vzfah k pozemku, ktory vy¿7&Z¿¡^u
Ziadatel':

Volebnv obvod c. 4

Spolocenstvo vlastníkov bytov a nebytovych priestorov RAK Smreková 31

sídlo Smreková 31/6233, Banská Bystrica, ICO: 42 198 101

nádvoria

Kat. územie:
Ulica;

Kremnicka
Smreková

Úcel:

záhrada

Cena:

Nájornné sa stanovuje

Dobanajmu:

517 m2 predstavuje nájom vo vyske 1 551,00 €/rok.
Na dobu neurcitú.

podl'a

Clánku 20 bodu 2, p.c. 5

Zásad hospodárenia

a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 6/mVrok, co pri vymere

Navrhovaná cena:

1 551,00 €/rok

Dovod hodny osobitného zreteFa:

Mesto Banská Bystrica vyzvala vlastníkov bytov bytového dom.u SVB a NP Smreková c31
na vysponadame uzívacieho vzfahu, nakol'ko predmetná casf parce. E KN 191/5 (z casti identická
s parce. C KN 600/1) je dlhodobo uzívaná majitel'mi pril'ahlého bytového domu súp c 6233 ako
zahradky. Zámerom ziadatel'ov je vysporiadaf si vzfah k pozemku, ktory vyuzívajú ako záhradu.
Ziadatet:

Pozemok:

Vymera:
Kat územie:
Ulica:

Volebnv obvod c. 4

Spolocenstvo vlastníkov bytov a nebytovych priestorov Smreková 33

sídlo Smreková 33/6234, Banská Bystrica, ICO: 42 198 160

casf parce. E KN 191/5 (z casti identická s parce. C 600/1) - zastavané plochy a nádvoria

324 m2
Kremnicka
Smreková

Úcel:

Záhrada

Cena:

Nájomné sa stanovuje

Dobanajmu:

324 m2 predstavuje nájom vo vyske 972,00 €/rok.
Na dobu neurcitú.

podl'a

Clánku 20 bodu 2, p.c. 5

Zásad hospodárenia

a nakladama s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m2/rok, co pri vymere

Navrhovaná cena:

972,00 €/rok

Dovod hodny osobitného zretePa:

Mesto Banská Bystrica vyzvalo vlastníkov bytov bytového domu SVB a NP Smreková c 33

na vysponadame uzívacieho vzfahu, nakol'ko predmetná casf parce. E KN 191/5 (z casti identická
s parce. C KN 600/1) je dlhodobo uzívaná majitel'mi pril'ahlého bytového domu súp.c 6234 ako
zahradky. Zamerom ziadatel'ov je vysporiadaf si vzfah k pozemku, ktory vyuzívajú ako záhradi!.
Ziadatel':

Pozemok:

Volebnv obvod c. 4

Spolocenstvo vlastníkov bytov a nebytovych priestorov Smreková 35

sídlo Smreková 35/6298, Banská Bystrica, \to- 42 198 151

casf parce. E KN 191/5 (z casti identická s parce. C 600/1) - zastavané plochy a nádvoria
PS-ESM, Osobitny zretelM^Oló, 7/9

Vymera:

269 m2

Kat. územie:
Vlica:
Ucel:

Kremnicka
Smreková
záhrada

Cena:

Nájomné sa stanovuje

podl'a

Clánku 20 bodu

269 m2 predstavuje nájom vo vyske 807,00 €/rok

Dobanajmu:

Na dobu neurcitú.

Navrhovaná cena:

807,00 €/rok

Dóvod hodny osobitného zretePa:

Mesto Banská Bystrica vyzvalo vlastníkov bytov bytového domu SVB a NP Smreková c 35

s pare c. C.KN 600/1) je dlhodobo uzívaná majitel'mi pril'ahlého bytového domu sún c 69QX

zahradky. Zamerom ziadatel'ov je vysporiadaf si vzfah k pozemku, ktory vyuzMvajú ako záhradü
Vblebnv obvod c. 3

Ziadatel':

RC Auto Model Klub Banská Bystrica, Oremburská 6, 974 04
50030957
y
Uremburská 6> 974 04 Banská Bystrica ICO:

Nehnutelnost:

Stavba sportového ihriska (tenisovy kurt) nachádzajúca sa na Rudohorskej ulici pri

Jelsovom hajiku, spolu s casfou pozemku parce. C KN 2495/18 - zastavané plochv
vedene na LV c. 1000

F

*'

Vymera:

1 161 m2

Kat. územie:

Sásová

Ucel:

vornocasové a sportové aktivity obeanov Sásovej, mládeze a dospelych, organizovanie

Cena:

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

Doba nájmu:

Na dobu neurcitú.

podujati celoslovenského vyznamu v dialTcovom ovládaní autícok
neskorsich predpisov

Navrhovaná cena:

100,00 €/rok + úhrady za poskytnuté sluzby spojené

s prevádzkou ihriska

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel':

Nehnutelnost':

Volebnv obvod c. 2

STOMED s.r.o., Gastanová 12, 974 09 Banská Bystrica, ICO- 50087223
w

casf nebytovych priestorov o vymere 58 m2 v budove ZS na Gastanovej ul. c. 12 v Banskej
^ystnci na 1. poschodí, súpisné císlo 6463, na pozemku par. c. C KN 1527/130

Kat. územie:

Podlavice

Ucel:

stomatologická ambulancia

Cena:
Doba nájmu:

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

neskorsich predpisov.

na dobu urcitú - 3 roky

Navrhovaná cena:

26,00 €/mVrok + ührady za poskytnuté sluzby spojené .
prevádzkou nebytovych priestorov

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

PS-ESM, Osobitn^ zretel'_4/2016, 8/9
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Volebnv obvod c. 4

MhZLa* ST°MAPRIM SX°;> SP°J°vá '4' 974 04 Banská Bystrica, ICO: 48328715

casf nebytovych priestorov o vymere 32,37 rf v budove ZS na Spojová al. c 14 v Banskei

Vymera:

£oc územie:

StS""
Radvañ

" 6ÍS'°M63'"" P°2emkU par'É'C ™H99/1

UceJ:

stomatologická ambulancia

Doba nájmu:

na dobu urcitú - 3 roky

Navrhované cena:

20,00 6/mVrok + úhrady za poskytnuté s.uzby spojené s
prevadzkou nebytovych priestorov

Dovod hodny osobitného

sidlom na Spojovej 14, 974 04 Banská Bystrica, ICO 48328715

STOMAPRIM s.r.o. so

1VIESTO

BANSKÁ BYSTEICA
-7-

Jan Ncísko
primátor mesta
Banská Bystrica

MESTSKY URAi
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvacoédña:
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Zvescnc dña:

PS-ESM, Osobitny zretel'_4/2016. 9/9

