Mesto Banská Bystrica
Banská Bystrica, 10.06.2016

Zverejnenie zámeru prevodu a nájmu nehnutePného majetku mesta
z dóvodu hodného osobitného zretel'a

Mesto Banská Bystrica zverejñuje zámer prevodu, nájmu nehnutePného 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 NEHNUTEL'NOSTÍ:

Ziadatelia:
Pozemok:

Volebny obvod c. 1
Midriak Ivan, Medved'ová Miriam

Vymera:

novovytvorená pare. c. C KN 2304/13 -zastavané plochy a nádvoria
197 m2

Kat. územie:

Banská Bystrica

Ulica:

Laskomerská ulica

Cena:

majetkoprávne usporiadanie uzívaného pozemku - dvor pri rodinnom dome súpisné císlo 523
Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností Slovenska 37,40 € za m2.

Úcel:

Navrhovaná cena:

7 368,00 €

(37,40 € za m2)

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Pozemok susedí s pozemkami pare. c. C KN 2304/6, C KN 2304/7, C KN 2304/8, C KN 2304/9, C
KN2384 a stavbou rodinného domu súpisné c. 523, situovaného na pozemku pare. c. C KN 2384,
ktoré sú vedené na LV c. 1206 v podielovom spoluvlastníctve ziadatel'ov. Novovytvoreny pozemok
pare. c. C KN 2304/13 vznikol odelenením z pozemkov pare. c. E KN 2038/3 a E KN 2640/3
geometrickym plánom c. 31628826-6/2016, vyhotovenym GEOPOZ, s.r.o., Banská Bystrica
Volebnv obvod c. 4

Ziadatel'ka:

Keszlerová Adriana

Pozemky:

novovytvorená pare. c. C KN 1650/124 - trvalé trávne porasty o vymere 29 m:
novovytvorená pare. c. C KN 1650/125 - trvalé trávne porasty o vymere 66 m2

Vymera:
Kat. územie:

o vymere celkom 95 m2
Radvañ

Ulica:

Kvetinová

Cena:

majetkoprávne usporiadanie uzívaného pozemku - zvaesenie záhrady
Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností Slovenska 79,00 € za m2.

Úcel:
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Navrhovaná cena:

7 505,00 €

(79,00 € za m2)

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Pozemky susedia s pozemkami pare. c. C KN 1650/63, C KN 1650/93 a stavbou rodinného domu
súpisné c 5902, situovaného na pozemku pare. c. 1650/93, ktoré sú vedené na LV c. 4716 vo
vylucnom vlastníctve ziadatel'ky. Novovytvorené pozemky pare. c. C KN 1650/124 - trvalé trávne
porasty o vymere 29m2 a pare. c. C KN 1650/125 - trvaié trávne porasty o vymere 66m2 boli
odelenené geometrickym plánom c. 43707661-13/16, vytvorenym geodetom Be. Eudovít Illés GEOPLAN, overeny Okresnym úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom dña 14.04.2016,
pod císlom 318/2016. Kúpou pozemkov dójde k majetkoprávnemu usporiadaniu uzívaného pozemku

- zvácseniu záhrady.

Ziadatetky:
Pozemok:

Volebnv obvod c. 4
Mária Cerinová, Elena Dúcka
novovytvorená pare. c. C KN 3158/2 - ostatné plochy

odelenená z pozemku parce. C KN 3158_v geometrickom pláne c. 31628826-111/2010
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
ICO 00 313 271
Vymera:

200 m2

Kat. územie: Radvañ

Ulica:

Úcel:

Podháj

pozemok je uzívany ako záhrada pri rodinnom dome ziadatel'ky Márie Cerinovej

za

Pozemky:

novovytvorené parcely:

pare. c. C KN 3354/657 - ostatné plochy
pare. c. C KN 3354/658 -ostatné plochy
pare. c. C KN 3354/659 - ostatné plochy
pare. c. C KN 3354/660 - ostatné plochy

pare. c. C KN 3354/661 -zastavané plochy a nádvoria

odelenené z pozemkov parce. E KN 99 a E KN 102/2 v geometrickom pláne c. 31628826110/2010

z vlastníctva ziadateliek
Vymera:

50 + 24 +176 + 3 + 344 = 597 m2

Kat. územie: Radvañ
Ulica:

Úcel:

Radvanská - detské ihrisko vedl'a Tihányovského kastiel'a
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, na ktorych je umiestnené verejné detské
ihrisko.

Cena:

Cena pozemku vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica je urcená ako aritmeticky priemer
ceny podra Cenovej mapy nehnuteí'ností Slovenska 77,30 €/m2 a ceny podl'a Znaleckého
posudku c. 35/2009 znaica Ing. arch. Pavía Bugára 37,98 €/m2. Aritmeticky priemer uvedenych
cien je 57,64 €/m2, co pri vymere prevádzaného pozemku 200 m2 predstavuje sumu celkom 11
528,00 €.

Cena pozemkov vo vlastníctve Márie Cerinovej a Eleny Dúckej je urcená podl'a
Znaleckého posudku c. 35/2009 znaica Ing. arch. Pavía Bugára vo vyske 30,38 €/m2, co pri
vymere prevádzanych pozemkov 597 m2 predstavuje sumu celkom 18 136,86 €.

Navrhovaná cena:

Financné vyrovnanie vo vyske 6 608,86 €, zaokrúhlene 6 609,00 € v

prospech Márie Cerinovej a Eleny Dúckej (kazdej v 1/2-ici)
Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel'ky sú podielovymi spoluvlastníckami novovytvorenych pozemkov pare. c. C KN 3354/657

C KN 3354/658, C KN 3354/659, C KN 3354/660 a C KN 3354/661, odelenenyeh podl'a GP ¿.

31628826-110/2010 z pozemkov pare. c. E KN 99, 102/2, zapísanych na LV c. 5991, na ktorych je
umiestnené verejné detské ihrisko vedl'a Tihányovského kastiel'a, ktoré bolo v r. 2009
rekonstruované v spolupráci so spolocnosfou STEFE, a.s. (BBES) bez vysporiadania dotknutych
pozemkov. Z uvedeného dóvodu vlastnííky pozemkov ziadajú o dodatoené majetkovoprávne
vysporiadanie pozemkov formou zámeny a to za pozemok parce. C KN 3158/2, odeleneny z
pozemku parce. C KN 3158 v geometrickom pláne c. 31628826-111/2010, nachádzajúci sa pri
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rodinnom dome ziadatel'ky Márie Cerinovej, uzívany ako záhrada. Mária Cerinová je podl'a LV c.
1389 vylucnou vlastníckou susediacich pozemkov pare. c. C KN 3156 a C KN 3157 a rodinného

domu súp. e 687, umiestneného na pozemku parce. C KN 3157.
Zámenou pozemkov dójde k zosúladeniu právneho stavu s uzívacím.

Ziadatelia:
Pozemky:

Vymera:

Katastrálne územie Kordíky
Román Komzík Martina Komzíková
novovytvorená parce. C KN 144/15 - trvaié trávne porasty o vymere 14 m2
novovytvorená parce. C KN 144/21 - zastavané plochy a nádvoria o vymere 1 m2

odelenené v geometrickom pláne c. 43894691-11/2016 z parce. E KN 1517/1
15 m2

Kat. územie:

Kordíky

Úcel:

Ulica:

pri rodinnom dome Kordíky súp.e 151
majetkové usporiadanie pozemkov

Cena:

Cena pozemkov zistená v Cenovej mape nehnutel'ností CMN Slovenska je 25,00 € za m2.

Navrhovaná cena:
375,00 € (25,00 € za m2)
Dovod hodny osobitného zretel'a:

Pozemky sa nachádzajú mimo katastra mestau Banská Bystrica, v kat.území Kordíky, v lokalite
zástavby samostatnych rodinnych domov. Ziadaná piocha tvorí územny klin situovany v
jestvujúcom rozvetvení Kordíckej cesty, pricom tato piocha nezasahuje do existujúcej vozovky.
Pare c C KN 144/15 je oplotená a tvorí súcasf záhrady pri rodinnom dome ziadatel'ov a pare. c. C
KN 144/21 je zastavaná presahom stavby prístresku na autá. Ziadatelia sú podl'a vypisu z LV c.
544, kat.územie Kordíky, v rezime bezpodielového spoluvlastníctva, vylucnymi vlastníkmi
susediacich nehnutel'ností a to pozemkov parce. C KN 144/10, C KN 144/12-13, C KN 144/1617, C KN 959/2, C KN 960/4 a stavby rodinného domu súp.c. 151 leziaceho na pozemku parce. C
KN 144/12.

Katastrálne územie Kordíky
Ziadatel':

Jan Parobok

Pozemky:

pare c. C KN 991 - zastavané plochy a nádvoria o vymere 29 m2
pare c. C KN 993/2 - trvaly trávny porast o vymere 310 m2

Vymera:

339 m2

Stavba:

budova bez oznacenia súp. císlom - robotnícka ubikácia Breziny

Kat. územie:

Kordíky

Ulica:

mimo zastavaného územia obce - lokalita Breziny

Úcel:
Cena:

rekreacny
Cena pozemkov par. c. C KN 991 a 993/2 je urcená podl'a Znaleckého posudku e
125/2015 zo dña 22.12.2015 vo vyske 4,46 € za m2 aceña stavby vo vyske 1385,44 €.

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 14,73 €/m2.
Navrhovaná cena:

4 993,47 €
1 385,44 € stavba

Spolu 6 378,91 €
Dovod hodny osobitného zretel'a:

Nehnutel'nosti sa nachádzajú mimo zastavanej casti katastrálneho územia obce Kordíky, casf Breziny, cea
15 km od Banskej Bystrice. Prístup k robotníckej ubikácii je prostredníctvom spevnenej asfaltovej
komunikácie a neskór po nespevnenej lesnej ceste. Umiestnená je v blízkosti cesty, ktorá je napojená na
hlavnú cestu, neskor tvoriacu vypadovku k dopravnému fahu v smere Kordíky - Banská Bystrica. Ku stavbe
prinálezia pozemky vedené ako zastavané plochy a trávne porasty. Polohu robotníckej ubikácie vzhl'adom k
centru obce, komunikaenyeh a dopravnych vázieb hodnotím ako oblasf na okraji sídla, vhodnú na prechodné
byvanie. Predmetná robotnícka ubikácia je vyuzívaná na projektovany úcel - na prechodné byvanie. Iné
vyuzitie sa nedá predpokladaf. Stavba robotníckej ubikácie nie je zapísaná na liste vlastníctva a nema
pridelené súpisné císlo. 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
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plánované koncepcné zámery vyuzitia a pozemky nezasahujú do plánovanych regionálnych
koridorov technickej infrastruktúry. Pozemky sa nenachádzajú v CMZ Mesta Banská Bystrica.
Ziadatel' je správcom vedl'ajsej stavby vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica v nájme Mestskych
lesov Banská Bystrica s.r.o. - Rekreacné zariadenie Breziny.

NAJOM NEHNUTELNOSTÍ:

Volebnv obvod c. 1

Ziadatel:

Nehnutel'nost':

RYO, s.r.o., Nám. SNP 14, Banská Bystrica, ICO: 36 035 360
Cast' prevádzkovej stavby (kója c. 18 v prístresku s kójami) nachádzajúcej sa v priestoroch

areálu Micinská cesta 35 v Banskej Bystrici, súpisné císlo 2625, situovanej na pozemku

pare, císlo C KN 5339/13, vedenej na LV c. 4073.
Vymera:

56,00 m2

Kat. územie:

Banská Bystrica

Úcel:

Cena:

Doba nájmu:

Skladové priestory

Cena je stanovená v zmysle clánku 17, odst. 1, platnych Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica.
Na dobu neurcitú.

Navrhovaná cena:

10,00 € /m2/ rok

+ úhrady za poskytnuté sluzby

spojené s

prevádzkou nebytovych priestorov
Dovod hodny osobirncho zretel'a:

Ziadatel' má od Mesta prenajaté uvedené nebytové priestory na základe Nájomnej zmluvy c.
785/2015/PS-ESM na dobu urcitú a to do 30.04.2016. Priestor yyuzíva ako skladovy priestor.
Ked'ze chce v prenájme pokracovat' aj nad'alej, poziadal o predízenie nájomnej doby na dobu
neurcitú.

Ziadatel'ka:
Pozemok:

Volebnv obvod c. 1
Alica Poórová Hooñmannová
casf pare. c. E KN 2482

Vymera:

100 m2

Kat. územie:

Banská Bystrica

Ulica:

Pod Urpínom

Úcel:

Cena:

Doba nájmu:

prístup z verejnej komunikácie na pozemok k novostavbe rodinného domu

Nájomné sa stanovuje podl'a Clánku 20 ods. 2
p.c. 3 a 5 platnych Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3}00 €/m2, co pri
vymere 100 m2 predstavuje nájomné vo vyske 300,00 €/rok.
Na dobu neurcitú.

Navrhovaná cena:

300,00 €/rok

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Pozemok sa nachádza pri pozemkoch pare. c. C KN 1827/1, C KN 1827/7, C KN 1828/6 a stavbe
budovy súp. c. 45, umiestnenom na pozemku pare. c. C KN 1828/6, ktoré sú podl'a LV c. 8051 vo
vlastníctve ziadateFky a pozemku pare. c. 4317/7, ktory je podl'a LV 8460 vo vylucnom vlastníctve
detí ziadatel'ky. Ziadany pozemok slúzi ako prístup z verejnej komunikácie na pozemok a k
novostavbe rodinného domu vo vlastníctve ziadatel'ky a jej detí.

Volebnv obvod c. 2

Ziadatel':

Jan Laco

Pozemky:

casf pare. c. E KN 441/1 - záhrady o vymere 20 m2
cast' pare. c. E KN 441/5 - záhrady o vymere 53 m2
casf pare. c. C KN 477/2 - záhrady o vymere 18 m2
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Vymera:

91 m2

Kat. územie:

Kostiviarska

Ulica:

Hrusková

Ucel:
Cena:

vysporiadanie uzívanych pozemkov pod stavbami a záhradou pri RD s.c. 5913
Cena pozemkov pod stavbami sa stanovuje podl'a CI. 20 ods. 2 p.c. 3 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m2, co pri
vymere 38 m2 (20m2+18m2) predstavuje nájomné vo vyske 114,00 €/rok.

Cena pozemku vyuzívaného ako záhrada sa stanovuje podi'a Cl. 20 ods. 2 p.c. 5 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00€/m2, co pri
Dobanájmu:

vymere 53m2 predstavuje nájomné sumu 159,00 € rocne.
Na dobu neurcitú.

Navrhovaná cena:

273,00 €/rok

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel'je spoluvlastníkom stavby rodinného domu súp.c. 5913 situovanej na pozemku pare. c. C
KN 487, kat. územie Kostiviarska na Hruskovej ulici, vedeny na LV c. 535. Zámerom ziadatel'a je
vysporiadaf si vzfah k casti pozemkov pare. c. E KN 441/1 pod existujúcou stavbou drevenej búdy
bez súpisného císla, pare. c. C KN 477/2 pod prístreskom na drevo a pare. c. E KN 441/5, ktorú

vyuzíva ako záhradu.

Volebnv obvod c. 3

Ziadatel:

UubomírNEVTOÁNSKY-KOVOZVAR, Tulská 47, 974 01 Banská Bystrica

Nehnutel'nosf:

Nebytové priestory na prvom nadzemnom podlazí pavilónu ,,D" budovy byvalej ZS na
Magurskej ulici c. 16 v Banskej Bystrici, súpisné císlo 6407, situovanej na pozemku pare. c.
KN C 2495/24 - zastavané plochy a nádvoria, vedené na LV c. 2746, kat. územie Sásová.

ICO: 41179773

Vymera:

104,63 m2

Kat. územie:

Sásová

Cena:

Rozsírenie uz prenajatych priestorov - skoliace stredisko pre zváracov.
Cena je stanovená v zmysle clánku 17, odst. 1 platnych Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica.

Doba nájmu:

Na dobu neurcitú.

Úcel:

Navrhovaná

cena:

20,00 €/mV rok + úhrady za poskytnuté sluzby spojené s prevádzkou
nebytovych priestorov

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel' má od Mesta prenajaté uvedené nebytové priestory na základe Nájomnej zmluvy c.
857/2016/PS-ESM na dobu urcitú a to do 31.12.2016. V priestoroch má zriadené skoliace stredisko
pre zváracov a zváracskú dielñu. Ked'ze chce v prenájme pokracovaf aj nad'alej, poziadal o
predlzenie nájomnej doby na dobu neurcitú.

Volebnv obvod c. 3
Ziadatel':

Nehnutetnost':

Dobrovol'ny hasiesky zbor, Limbová 21, 974 09, Banská Bystrica, ICO: 31898203
Nebytové priestory nachádzajúce sa na prvom a druhom nadzemnom podlazí v neobytnej

budove (byvalé MNV Sásová) na ulici Pod Skalkou 42 v Banskej Bystrici, súp. císlo 3028,
situovanej na pozemku pare. c. C KN 257/2, vedenej na LV c. 1000
Vymera:
Kat. územie:

57,98 m2

Sásová

Úcel:

uskladnenie techniky a materiálu a práca s defmi

Cena:

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

Doba nájmu:

Na dobu neurcitú.
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Navrhovaná cena:

1,00 € + úhrady zaposkytnuté sluzby spojené s prevádzkou
nebytovych priestorov

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel'om je dobrovol'ny hasicsky zbor, ktory chce prenajaté priestory prenajaf za úcelom
uskladnenia materiálu a prenosnej motorovej striekacky a zásahového vozidla (garáz na prvom
nadzemnom podlazí) a miestnosf na druhom nadzemnom podlazí chce vyuzívaf na uskladnenie
dokumentácie, zástav ako aj na odbornú prípravu. Budova je dlhodobo nevyuzívaná (ziaden
záujemca sa neprihlásil ani v OVS vyhlásenej 11.09.2014) comu zodpovedá aj jej súcasny
technicky stav (vlhne, opadáva omietka).

Ziadatel:

Pozemky:

Katastrálne územie Nemce

AGRONEMCE, a.s., Nemcianska cesta 151, Nemce, ICO: 36 043 648

Vymera:

pare. c. C
C
pare
C
pare
C
pare
C
10257m2

Kat. územie.

Nemce

Cena:

Nájomné sa stanovuje podl'a Clánku 20, bodu 2, p.5. 6 platnych Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica. Cena nájmu sa urcuje dohodou
minimálne vsak 1% z BPEJ (bonitované pódno-ekologické jednotky) na ha a rok.

pare

Úcel:

KN
KN
KN
KN
KN

737/3 - orna poda o vymere 710
737/9 - orna poda o vymere 4458
737/10 - orna poda o vymere 347
737/11 - orna poda o vymere 3414
737/12 - orna poda o vymere 1328

m2
m2
m2
m2
m2

Pol'nohospodárska vyroba.

BPEJ v danom území je vo vyske 487,95 €/ha.

Nájomné sa navrhuje vo vyske 5% z hodnoty BPEJ/ha, co je pri vymere 10257 m2

30,67 €/rok.
Boba nájmu: na dobu neurcitú
Navrhovaná cena;

30,67 €/rok

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

V minulosti mal ziadatel' na nehnuternosti pozemky pare. c. C KN 737/9, parce. C KN 737/10,
parce. C KN 737/11 a pare c. C KN 737/12 uzatvorenú Nájomnú zmluvu c. 19/2001/Maj.-253 a
dodatok c. 1 zo dña 18.01.2001 na dobú urcitú t. j. do 01.05.2015 s vyskou nájomného 22,97 €/rok.
Nakol'ko ziadatel' uvedené nehnutel'nosti uzíval nad'alej aj po skoncení nájmu a Mesto Banská
Bystrica nepodalo v zákonom stanovenej lehote v zmysle § 676 zák. 40/1964 Zb. Obciansky
zákonník návrh na vydanie veci, nájomná zmluva sa obnovila za tych istych podmienok za akych
bola dojednaná na obdobie 1 rokat.j.do 01.05.2016. V súcasnej dobe má ziadatel'nad'alej záujem o

prenájom pozemkov s moznosfou získania státnej dotácie.

Ziadatel':

Pozemok:

Katastrálne územie Podlavice

OZ Otvorená skolka, Nesporova 3, Banská Bystrica, ICO: 42 302 811
parce. EKN 1770 - orna poda

Vymera:

956 m2

Kat. územie:

Podlavice

Cena:

Nájomné sa stanovuje podl'a Clánok 20 ods. 2 p.c. 5 platnych Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m2, co pri vymere 956 m2

Úcel:

zázemie na prevádzku lesného klubu Mravenisko- lokalita Laskomerská dolina

predstavuje nájomné vo vyske 2 868,00 €/rok.
Dobanájmu: Na dobu neurcitú.
Navrhovaná cena:

2 868,00 €/rok
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Dóvod hodny osobitného zretel'a:

OZ Otvorená skólkaje zriad'ovatePom Lesného klubu Mravenisko, ktory je inspirovany modelom
lesnych materskych skól/klubov (úspesny model starostlivosti a vychovy detí v predskolskom veku
vo viacerych krajinách Európy). Na Slovensku existuje niekol'ko lesnych klubov najma v okolí
Bratislavy. Hlavnym znakom lesnych materskych skól/klubov je, ze deti trávia vácsinu dña vonku
v prírode a to takmer za kazdého pocasia. Deti tak mózu na vlastnej kozi prezívaf zmeny rocnych
období a prírodnych javov, zazit' prírodu v mnohych podobách a farbách, ucif sa vlastnou
skúsenost'ou a zázitkom v harmonickom prostredí lesa. Na základe toho má ziadatel' záujem o
prenájom pozemku pare. c. E KN 1770 za úcelom umiestnenia jednoduchej mobilnej stavby,
vybudoyania jednoduchého prírodného ihriska s moznosfou zázemia na prevádzku Lesného klubu
Mrayenisko inspirovaného lesnou materskou skólkou v rámei vol'nocasovych aktivít pre rodiny
s det'mi, ktory bude ohranicenyjednoduchym oplotením.

ZMENA UZNESENIA C. 406/2016 - MSZ ZO DÑA 19. APRÍLA 2016
Text:

B14J NAJOM NEHNUTEENOSTI - nebytovych priestorov z dóvodu hodného osobitného zreteVa
Volebnv obvod c. 2
Ziadatel'

STOMED s.r.o.
Gastanová 12

974 09 Banská Bystrica
ICO 50087223

Nebytovy priestor

Casf nebytovych priestorov o vymere 58,0

Kat.

Cena

územie
1508,00 €/rok +

m2 v budove ZS na Gastanovej ul. c. 12 v
úhrady za poskytnuté
Banskej Bystrici, súpisné císlo 6463 na Podlavice
sluzby spojené
pozemku par. c. C KN 1527/130
s prevádzkou
na dobu neurcitú do 31.5.2019
nebytovych priestorov

Nájom nehnutel'nosti bol schváleny trojpá'tinovou vácsinou vsetkych poslancov v zmysie § 9a ods. 9, písm.
c^Zák. c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorsích predpisov ako nájom majetku mesta z
dovodu hodného osobitného zretel'a.

MUDr. Marie Balázová, Riecka c. 203, Banská Bystrica má prenajaté uvedené nebytové priestory na základe
zmluvy o nájme nebytovych priestorov zo dña 30.6.2014 na dobu urcitú do 30.6.2017 za nájomné vo vyske
1508,00 € roene bez poskytnutych sluzieb (elektrina, voda, teplo, odvoz odpadu). S úcinnosfou od 1.3.2016
doslo k zmene právnej formy ziadatel'a MUDr. Marie Balázová, Riecka c. 203, Banská Bystrica, ICO
31904807 na STOMED s.r.o. so sídlom na Gastanovej 12, 974 09 Banská Bystrica, ICO 50087223
Navrhovaná vyska nájomného 26,00 €/m7rok vychádza z doteraz platného nájomného v zmysie uznesenia
MsZ císlo 1411/2014 z 30.6.2014. Na základe ziadosti o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy so STOMED
s.r.o., Gastanová 12, 974 09 Banská Bystrica navrhujeme uzatvorif novú nájomnú zmluvu na dobu urcitú do
31.5.2019. Nájom nebytovych priestorov sa uskutoañuje v zmysle ,,Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta Banská Bystrica" - Clánok 16 bod 8, odst. g) - nebytové priestory slúziace
poskytovatel'om sociálnych, skolskych, zdravotníckych a inych verejnoprospesnych sluzieb ako
nájom majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel'a.

Zámer nájmu nebytovych priestorov bol zverejneny na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a na
internetoveí stránke Mesta Banská Bystrica od 04.04.2016 do 19.04.2016.
Za text:

B14./ NAJOM NEHNUTEENOSTI - nebytovych priestorov z dovodu hodného osobitného zretel'a
Volebnv obvod c. 2
Ziadatel'

Nebytovy priestor

Kat.

Cena

územie

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

Casf nebytovych priestorov o vymere 58,G
1508,00 €/rok +
m2 v budove ZS na Gastanovej ul. c. 12 v
úhrady za poskytnuté
Banskej Bystrici, súpisné císlo 6463 na Podlavice
sluzby spojené
pozemku par. c.CKN 1527/130
s prevádzkou
na dobu urcitú do 31.05.2019
nebytovych priestorov

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

MIJDr. Mane Balazová, Riecka c. 203, Banská Bystrica má prenajaté uvedené nebytové priestory na základe
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Zámer nájmu nebytovych priestorov bol zverejneny na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a na
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