Mesto Banská Bystrica
Banská Bystrica, 22.08.2016

Zverejnenie zámeru prevodu a nájmu nehnutel'ného majetku mesta

z dóvodu hodného osobitncho zretePa

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;
Volebny obvod c. 1

Ziadatel':

Vladimír Debnár

Pozemok:

novovytvorená parce. C KN 1890/5 — ostatné plochy,
odelenená v geometrickom pláne c. 43604625-44/2016 z parce. C KN 1890/3

Vymera:

101 m2

Kat. územie:

Banská Bystrica

Ulica:

Pod Jesenskym vrSkom

UceJ:

majetkove usporiadanie oploteného pozemku uzívaného ako predzáhradka rodinného domu

Cena:

Cena pozemku zistená v Cenovej mape nehnutel'ností CMN.Sk je 58,00 € za m2.

Navrhovaná cena:

5 858,00 € (58,00 € za m2)

Dóvod hotlny osobitncho zretel'a:

Pozemok sa nachádza v zastavanej casti mesta, v zmysle ÚPN mesta Banská Bystnca sa nachádza v

stavovej ploche PB 02 Byvanie - územie zastavané rodinnymi domami do 2 NP a bytovymi
domami do 4 NP. Pozemok je oploteny a tvorí predzáhradku rodinného domu súp. c. 4009. Ziadatei'
je podl'a vypisu z LV c. 1160, kat. územie Banská Bystrica, v 1/2-ici podielovym spoluvlastníkom
susediacich nehnutel'ností - rodinného domu súp. c. 4009, ktory lezí na pare. c. C KN 1890/2 a
pozemkov pare c. C KN 1890/1, C KN 1890/2 a C KN 1890/4. Podielovy spoluvlastník Jaroslav
Debnár v cestnom vyhlásení zo dña 29.06.2016 vyhlásil, ze o prevod pozemku nema záujem a
súhlasí s tym, aby tentó pozemok nadobudol do svojho vyfucného vlastníctva brat Vladimír Debnár.

Volebny obvod c. 1
Ziadatel:

Oliver Meciar

Pozemok:
Vymera:

pare. c. C KN 1226/8 - zastavané plochy a nádvoríe
20 m2

Kat. územie:

Banská Bystrica

Ulica:

Robotnícka

PS-ESM, Osobitny zretel'_9/2016, 1/13

Úcel:

budúca vystavba garáze

Cena:

Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností Slovenska 49,00 € za m2.

Navrhovaná cena;

980,00 €

(49,00 € za m2)

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel'je v kat. území Banská Bystrica, v rezime BSM, vlastníkom bytu c. 12 v obytnom dome
súpisné c. 1052, zapísaného na LV 5155. Zápisnicou z valného zhromazdenia Spolocenstva
vlastníkov bytov a nebytovych priestorov Robotnícka 24, zo dña 03.03.2015, pod bodom 5. bo!
dany súhlas k odkúpeniu pozemku pod budúcu vystavbu garáze ziadatel'om. Pozemok je zatial'
ziadatel'om vyuzívany ako odstavná piocha.
Volebny obvod c. 1

Ziadatel':

AG BB s.r.o., Dolná 10/143, 974 01 Banská Bystrica, ICO: 36 624 594
zast. konatel'om Ing. arch. Jánom Baricom

Pozemok:
Vymera:

Pare. c. C KN 163/3 - zastavané plochy a nádvoria
42 m2

Kat. územie:

Banská Bystrica

Ulica:

Kukucínova

Úcel:

majetkové usporiadanie pozemku pod existujúcim opornym múrom

Cena:

Cena pozemku zistená v Cenovej mape nehnutel'ností CMN.Sk je 49,00 € za m2.

Navrhovaná cena:

2 058,00 € (49,00 € za m2)

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Pozemok pare. c. C KN 163/3 je zastavany opornym múrom a jeho poloha bola vymedzená v
geometrickom pláne c. 36639231-33/16. Existujúci oporny múr bol vybudovany pre stabilizáciu
severného dvorového pozemku pare. c. C KN 164 aje prirodzenou hranicou medzi dvorom na
pozemku pare. c. C KN 163/2 a pozemkom ziadatel'a pare. c. C KN 164. Ziadatel'je podl'a vypisu
z LV c. 4708, kat.územie Banská Bystrica, vylucnym vlastníkom susediacej nehnutel'nosti - stavby
nebytovej budovy súp. é. 956 leziacej na pozemku pare. c. C KN 164 a jej súcast'ou je aj oporny
múr. Línia oporného múru v súcasnosti nekoreáponduje s právnym stavom katastra nehnuterností.
Majetkovym usporiadaním pozemku dojde k zosúladeniu skutkového stavu so stavom právnym.
Volebny obvod c. 1

Ziadatelia:

Vladimír Piterka, Bozena Piterková

Pozemok:
Vymera:

pare. c. C KN 54342 - zastavané plochy a nádvorie
53 m2

Kat. územie:

Banská Bystrica

Ulica:

Komenského

Cena:

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

Úcel:

majetkoprávne usporiadanie uzívaného pozemku - vstup a nádvorie rodinného domu
Cena pozemku je podl'a Znaleckého posudku c. 38/2016 mestom vybratého znalca 31,55 € za
m2. Navrhovaná cena je aritmeticky priemer získanych cien 51,30+31,55=82,85/2= 41,50 € za
m2.

Navrhovaná cena:

2 200,00 €

(41,50 € za m2)

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatelia sú v katastrálnom území Banská Bystrica podl'a listu vlastníctva c\ 1235 podielovymi
spoluvlastníkmi stavby rodinného domu súp. £. 1318, situovanom na pozemku pare. c. C KN
1901/10. Prevodom pozemku do podielového vlastníctva ziadatel'ov dójde k majetkoprávnemu
vysporiadaniu uzívaného pozemku ako vstup a nádvorie rodinného domu, éím sa zosúladí skutkovy
uzívatel'sky stav so stavom právnym.

Ziadatelia:

Volebny obvod c. 1
Jan Bielak, Ka ría Bielaková

Pozemok:
Vymera:

pare. c. C KN 5434/3 - zastavané plochy a nádvorie
51 m2

Kat. územie:

Banská Bystrica

Ulica:

Komenského

Úcel:

majetkoprávne usporiadanie uzívaného pozemku - vstup a nádvorie rodinného domu

PS-ESM, Osobitny zreter_9/2016, 2/13

Cena:

Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností Slovenska 51,30 € za m2.
Cena pozemku je podl'a znaleckého posudku c. 38/2016 Mestom vybratého znalca 31,55 € za
m2. Navrhovaná cena je aritmeticky priemer získanych cien 51,30+31,55=82,85/2= 41,50 € za
m2.

Navrhovaná cena:

2 117,00 €

(41,50 € za m2)

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatelia sú v katastrálnom území Banská Bystrica podl'a listu vlastníctva 6.
1236
spoluvlastníkmi v rezime BSM, stavby rodinného domu súp. c. 1319, situovanom na pozemku
pare. c. C KN 1901/11. Prevodom pozemku do podielového vlastníctva ziadatel'ov dojde k
majetkoprávnemu vysporiadaniu uzívaného pozemku ako vstup a nádvorie rodinného domu, cím sa
zosúladí skutkovy uzívatel'sky stav so stavom právnym.
Volebnv obvod c. 1

Ziadatelia:

Román Hébort, Marta Hébortová

Pozemok:

pare. c. C KN 5434/4 - zastavané plochy a nádvorie

Vymera:

49 m2

Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:

Komenského

Ucel:
Cena:

majetkoprávne usporiadanie uzívaného pozemku - vstup a nádvorie rodinného domu
Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností Slovenska 51,30 € za m2.
Cena pozemku je podl'a Znaleckého posudku c. 38/2016 mestom vybratého znalca 31,55 € za
m2. Navrhovaná cena je aritmeticky priemer získanych cien 51,30+31,55=82,85/2= 41,50 € za
m2.

Navrhovaná cena:

2 034,00 €

(41,50 € za m2)

Dovod hodny osobitnébo zretel'a:

Ziadatel'ka je v katastrálnom území Banská Bystrica podl'a listu vlastníctva c. 684 vlastníékou
stavby rodinného domu súp. £. 1321, situovanom na pozemku pare. c. C KN 1901/12. Prevodom
pozemku do
vlastníctva ziadatel'ov v rezime BSM dójde k majetkoprávnemu vysporiadaniu
uzívaného pozemku ako vstup a nádvorie rodinného domu, cím sa zosúladí skutkovy uzívatel'sky
stav so stavom právnym.

Volebnv obvod c. 1

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

Martín Surka, Katarína Surková Géme§ová
pare. c. C KN 5434/5 - zastavané plochy a nádvorie
49 m2
Banská Bystrica
Komenského
majetkoprávne usporiadanie uzívaného pozemku - vstup a nádvorie rodinného domu
Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutei'ností Slovenska 51,30 € za m2.
Cena pozemku je podí'a znaleckého posudku c. 38/2016 Mestom vybratého znalca 31,55 € za
m2. Navrhovaná cena je aritmeticky priemer získanych cien 51,30+31,55=82,85/2=41,50 €za
m2.

Navrhovaná cena:

2 034,00 €

(41,50 € zam2)

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatelia sú v katastrálnom území Banská Bystrica podl'a listu vlastníctva 5. 1243 vlastníkmi v
rezime BSM, stavby rodinného domu súp. c. 1322, situovanom na pozemku pare. 6. C KN 1901/13.
Prevodom pozemku do
vlastníctva ziadatel'ov v rezime BSM dójde k majetkoprávnemu
vysporiadaniu uzívaného pozemku ako vstup a nádvorie rodinného domu, cím sa zosúladí skutkovy
uzívatel'sky stav so stavom právnym.

Volebnv obvod c. 1

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

Pavel Slavkov, Emilia Slavková
pare. c. C KN 5434/6 - zastavané plochy a nádvorie
56 m2
Banská Bystrica
Komenského

PS-ESM, Osobitny zretel!_9/2016, 3/13

Vcel:

majetkoprávne usporiadanie uzívaného pozemku - vstup a nádvorie rodinného domu

Cena:

Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností Slovenska 51,30 € za m2.
Cena pozemku je podl'a znaleckého posudku c. 38/2016 Mestom vybratého znalca 31,55 € za
m2. Navrhovanácenaje aritmeticky priemer získanych cien 51,30+31,55=82,85/2=41,50 6 za
m2.

Navrhovaná cena;

2 324,00 €

(41,50 € za m2)

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatelia sú v katastrálnom území Banská Bystrica podl'a listu viastníctva c, 1269 vlastníkmi v
rezime BSM, stavby rodinného domu súp. c. 1324, situovanom na pozemku pare. c. C KN 1901/14.
Prevodom pozemku do
viastníctva ziadatel'ov v rezime BSM dójde k majetkoprávnemu
vysporiadaniu uzívaného pozemku ako vstup a nádvorie rodinného domu, cím sa zosúladí skutkovy
uzívatel'sky stav so stavom právnym.
Voiebny obvod c. 1
Ziadatelia:

Peter Stockmann, Janka Stockmannová

Pozemky:

pare. c. C KN 5434/7 - zastavané plochy a nádvorie o vymere 83 m2
pare. c. C KN 5434/8 - zastavané plochy a nádvorie o vymere 13 m2
96 m2
Banská Bystrica
Komenského
majetkoprávne usporiadanie uzívaného pozemku - vstup a nádvorie rodinného domu
Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností S lovenska 51,30 € za m2.
Cena pozemku je podl'a znaleckého posudku c. 38/2016 Mestom vybratého znalca 31,55 € za
m2. Navrhovaná cena je aritmeticky priemer získanych cien 51,30+31,55=82,85/2= 41,50 € za

Vymera:
Kai. územie:
Ulica:
Vcel:
Cena:

m2.

Navrhovaná cena:

3 984,00 €

(41,50 € za m2)

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatelia sú v katastrálnom území Banská Bystrica podl'a listu viastníctva c. 1269 vlastníkmi v
rezime BSM, stavby rodinného domu súp. c. 1324, situovanom na pozemku pare. c. C KN 1901/14.
Prevodom pozemku do
vlastníctva ziadatel'ov v rezime BSM dójde k majetkoprávnemu
vysporiadaniu uzívaného pozemku ako vstup a nádvorie rodinného domu, 6ím sa zosúladí skutkovy
uzívatel'sky stav so stavom právnym.

Voiebny obvod c. 1

Ziadatelia:

Timová Sibyla, Jan Rohác, Juraj Mesík

Pozemok:

pare. c. C KN 2530/244 - zastavané plochy a nádvorie o vymere 50 m2
pare. c. C KN 2530/245 - zastavané plochy a nádvorie o vymere 49 m2
Vymera:
99 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Na Graniari
Vcel:
majetkoprávne usporiadanie uzívaného pozemku - vstup a nádvorie rodinného domu
Cena:
Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností Slovenska 76,00 € za m2.
Cena pozemku je podl'a Znaleckého posudku c. 41/2016 Mestom vybratého znalca 42,07 € za
m2. Navrhovaná cena je aritmeticky priemer získanych cien 76,00+42,07=118,07/2= 59,03 €
zam2.

Navrhovaná cena:

5 841,00 €

(59,00 € za m2)

Dóvod hodny osobitného zretePa:

Ziadatelia sú v katastrálnom území Banská Bystrica podl'a LV c. 3094 podielovymi
spoluvlastníkmi stavby rodinného domu súp. c. 6108, situovanom na pozemku pare. c. C KN
2530/83. Prevodom pozemku do podielového vlastníctva ziadatel'ov dójde k majetkoprávnemu
vysporiadaniu uzívaného pozemku ako vstup a nádvorie rodinného domu, éím sa zosúladí skutkovy
uzívatel'sky stav so stavom právnym.

Ziadatelia:

Voiebny obvod é. 1
Jan Schindler, Auna Schindlerová

Pozemok:

pare. c. C KN 2530/247 - zastavané plochy a nádvorie

PS-ESM, Osobitny zretel'_9/2016, 4/13

Vymera:

75 m2

Kat. územie:

Banská Bystrica

Uiica:

Na Graniari

Ucel:

majetkoprávne usporiadanie uzívaného pozemku - vstup a nádvorie rodinného domu

Cena:

Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutePností Slovenska 76,00 € za m2.
Cena pozemku je podl'a Znaleckého posudku c. 41/2016 mestom vybratého znalca 42,07 € za
m2. Navrhovaná cena je aritmeticky priemer získanych cien 76,00+42,07=118,07/2= 59,03 €
zam2.

Navrhovaná cena:

4 425,00 €

(59,00 € za m2)

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatelia sú v katastrálnom území Banská Bystrica podl'a listu vlastníctva c. 3095
spoluvlastníkmi v rezime BSM stavby rodinného domu súp. c. 6109, situovanom na pozemku pare.
6. C KN 2530/131 a tiez pril'ahlého pozemku pare. c. C KN 2530/58. Prevodom pozemku do
podielového vlastníctva ziadatel'ov dójde k majetkoprávnemu vysporiadaniu uzívaného pozemku
ako vstup a nádvorie rodinného domu, cím sa zosúladí skutkovy uzívatePsky stav so stavom
právnym.

Ziadatelia:

Volebnv obvod c. 1
Hedviga Sámelová, Branislav Sámel

Pozemok:

pare. c. C KN 2530/248 - zastavané plochy a nádvorie

Vymera:

15 m2

Kat územie:

Banská Bystrica

Ulica:

Na Graniari

Ucel:

majetkoprávne usporiadanie uzívaného pozemku - vstup a nádvorie rodinného domu
Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutePností Slovenska 76,00 € za m2.
Cena pozemku je podPa Znaleckého posudku c. 41/2016 Mestom vybratého znalca 42,07 €za
m2. Navrhovaná cena je aritmeticky priemer získanych cien 76,00+42,07=118,07/2= 59,03 €

Cena:

zam2.

Navrhovaná cena:

885,00 €

(59,00 € za m2)

Dovod hodny osobitného zretePa:

Ziadatelia sú v katastrálnom území Banská Bystrica podl'a tistu vlastníctva c. 2323
spoluvlastníkmi v podielovom spoluvlastníctve, kazdy v Vi, stavby rodinného domu súp. c. 6110,
situovanom na pozemku pare. c. C KN 2530/129 a tiez pril'ahlého pozemku pare. c. C KN 2530/59
a C KN 2530/197. Prevodom pozemku do podielového vlastníctva ziadatel'ov dójde k
majetkoprávnemu vysporiadaniu uzívaného pozemku ako vstup a nádvorie rodinného domu, cím sa
zosúladí skutkovy uzívatePsky stav so stavom právnym.

Ziadatelia:

Volebnv obvod c. 1
Pavol Kristofek, Lucia Kúdelková

Pozemok:
Vymera:

pare. c. C KN 2530/244 - zastavané plochy a nádvorie
68 m2

Kat. územie:

Banská Bystrica

Ulica:

Na Graniari

Ucel:
Cena:

majetkoprávne usporiadanie uzívaného pozemku - vstup a nádvorie rodinného domu
Cena pozemku je podPa Cenovej mapy nehnutePností Slovenska 76,00 € za m2.
Cena pozemku je podPa Znaleckého posudku c. 41/2016 Mestom vybratého znalca 42,07 €za
m2. Navrhovaná cena je aritmeticky priemer získanych cien 76,00+42,07=118,07/2= 59,03 €
zam2.

Navrhovaná cena:
4 012,00 €
Dovod hodny osobitného zretePa:

(59,00 € zam2)

Prevodom pozemku do vlastníctva ziadatel'ov v rezime BSM dójde k majetkoprávnemu
vysporiadaniu uzívaného pozemku ako vstup a nádvorie budúcej stavby rodinného domu, na
ktorého vystavbu bolo vydané stavebné povolenie c. OVZ-SU-66664/124732/2015ML.
Volebnv obvod c. 1

ZiadateT:

Martín Gazdfk

Pozemok:

novovytvorená pare. c\ C KN 2852 - ostatné plochy

PS-ESM, Osobitn^ zrete!'_9/2016, 5/13

Vymera:

21m2

Kat. územie:

Banská Bystrica

Ulica:

Majerská cesta

Ucel:
majetkoprávne usporiadanie uzívaného pozemku - zvácáenie dvora
Cena:
Cena pozemku je podí'a Cenovej mapy nehnutel'ností Slovenska 30,00 € za m2.
Navrhovaná cena:
630,00 € (30,00 € za m2)
Dovod hodny osobitného zretePa:
Pozemok susedí s pozemkom pare. c. C KN 2851/1 a stavbou domu súp. c. 3623, situovaného na
pozemku pare. c. 2850, ktoré sú vedené na LV c. 2449, kde ziadateP je podielovym
spoluvlastníkom v pomere 1/3 k celku. Novovytvoreny pozemok pare. c. C KN 2852 - ostatné

plochy o vymere 21m2 bol odeleneny geometrickym plánom c. 30228701-155/16. Kúpou pozemku
dójde k majetkoprávnemu usporiadaniu uzívaného pozemku - zvácseniu dvora.
Volebny obvod c. 1

Ziadatet:

LUSTA MOTOR, s.r.o., Medeny Hámor 5595/33, 974 01 Banská Bystrica
rCO: 36 042510

Pozemok:
Vymera:

novovytvorená pare. c. C KN 1920/54 — zastavané plochy a nádvoria
38 m2

Kat. územie:

Kostiviarska

Ulica:

Medeny Hámor

Ucel:

rozsírenie areálu ziadatel'a

Cena:
Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností Slovenska 37,30 € za m2.
Navrhovaná cena:
1 420,00 € (37,30 € za m2)
Dovod hodny osobitného zretel'a:

Pozemok susedí s pozemkom pare. c. C KN 1920/7 a C KN 1920/14, ktoré sú vedené na LV c.
1621, vo vyluc"nom vlastníctve ziadatel'a. Novovytvoreny pozemok pare. c. C KN 1920/54 -

zastavané plochy a nádvoria o vymere 38 m2 bol odeleneny geometrickym plánom c. 14419475003/2016. Kúpou pozemku dójde k rozSíreniu areálu ziadatel'a.
Volebnv obvod c. 1
Ziadatet:

Branislav Heger

Pozemky:

novovytv. pare. c. C KN 1900/55 - trvalé trávne porasty o vymere 6 m2
novovytv. pare. 6. C KN 1900/56 - trvalé trávne porasty o vymere 13 m2
novovytv. pare. c. C KN 1901/42 - ostatné plochy o vymere 180 m2

Vymera:

Kat. územie:
Ulica:

Úcel:

novovytv. pare. c. C KN 5434/10- ostatné plochy o vymere 50 m2
novovytv. pare. c. C KN 5434/11 - ostatné plochy o vymere 41 m2
290 m2
Banská Bystrica
Komenského
majetkoprávne usporiadanie uzívaného pozemku - vstup a nádvorie rodinného domu a
záhrada

Cena:

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

Cena pozemku je podl'a Znaleckého posudku c. 33/2016 Mestom vybratého znalca: 23,56 €
za m2 pre pozemky pare. 6. C KN 1900/55, CKN 1900/56 ,CKN 1901/42, spolu 199 m2;
31,55 6zam2 pre pozemky pare. c. CKN 5434/10, C KN 5434/11, spolu 91 m2.
Navrhovaná cena je aritmeticky priemer získanych cien 51,30+23,56=74,86/2= 37,43 € za m2
pre vymeru 199 m2 je to 7448,57 €
a 51,30+31,55=82,85/2=41,43 € za m2 pre vymeru 91 m2 je to 3770,13 €.
Celkom navrhovaná cena 7448,57+3770,13=11218,70 €.
Navrhovaná cena:

11 220,00 €

37,43 € za m2 pre pozemky C KN
1901/42, spolu 199 m2

1900/55, C

KN

1900/56,

C KN

41,43 €za m2 pre pozemky C KN 5434/10, CKN 5434/11, spolu 91 m2
Dovod hodny osobitného zretel'a:

Prevodom pozemkov do vlastníctva ziadatel'a dójde k majetkoprávnemu vysporiadaniu uzívaného
pozemku ako vstup a nádvorie rodinného domu a záhrada, ctm sa zosúladí skutkovy uzívatel'sky
stav so stavom právnym. Novovytvorené pozemky pare. c. C KN 1900/55, CKN 1900/56, CKN
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1901/42, C KN 5434/10 a C KN 5434/11 boli odclenené geometrickym plánom c. 3684073460/2016, vytvorenym Geolink s.r.o., overeny Okresnym úradom Banská Bystrica, katastrálnym
odborom dña 26.07.2016, pod císlom 753/2016. Ziadatel'je v katastrálnom území Banská Bystrica
podl'a listov vlastníctva c. 610 a 1227 podielovym spoluvlastníkom stavieb rodinnych domov súp.
c. 1313, situovanom na pozemku pare. 6. C KN 1901/7 a súp. c. 1315, situovanom na pozemku
pare. c.CKN 1901/8.

Volebnv obvotl c. 1

Ziadatel':

GLW, s.r.o., Cesta na stadión 32, 974 04 Banská Bystrica, 1ÓO: 45 691 657, v zast. Kristína

Pozemky:

novovytvorené

Saalová, konatel'ka

pare. c. C KN 2994/12 - zastavané plochy a nádvoria o vymere 37 m2
parce. C KN 2994/13 - ostatné plochy o vymere 138 m2

odclenené v geometrickom pláne c. 43707661-26/14 zpozemkov pareé. EKN 1631/2, EKN
2598, E KN 2599, E KN 1631/2, E KN 2682/4

Vymera:

z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská
Bystrica, ICO: 00313271
175 m2

Kat. územie:

Banská Bystrica

Ulica:

Cesta na stadión

Úcel:

Majetkové usporiadanie pozemkov w zastavanych stavbou
a jej okolia. Na stavbu
Administratívno-skladové priestory Stiavnicky, Banská Bystrica vydalo Mesto Banská

Bystrica stavebné povolenie pod cís. ÚR 18947/2003-ZE, Ev.c 55/2004, dña 05.04.2004 pre

stavebníka Banskobystrická Horská síuzba 1999, Lazovná 56, Banská Bystrica. Stavebné
povolenie nadobudlo právopiatnosf dña 05.05.2004. Kúpnou zmluvou zo dña 09.09.2010
Banskobystrická Horská sluzba predala stavbu spolocnosti LEC, s.r.o., Riecka 1056. Kúpnou
zmluvou zo dña 14.01.2011 predala spolocnosf LEC s.r.o. stavbu spolocnosti GLW, s.r.o.
Casf stavby je postavená na pozemku pareé. C KN 2994/11, ktory je podl'a LV c. 7891
vylucnym vlastníctvom ziadatel'a a casf stavby lezí na pozemkoch Mesta Banská Bystrica. Z
dóvodu neusporiadaného právneho vzfahu k pozemku, na ktorom lezí stavba, tato doposial'
nebola skolaudovaná.
za

Pozemok:

novovytvorená pare. c. C KN 2994/18 - zastavané plochy a nádvoria
odelenená v geometrickom pláne c. 43707661-26/14 z parce. C KN 2994/11
z vlastníctva GLW, s.r.o., Cesta na stadión 32, 974 04 Banská Bystrica, ICO: 45 691 657,
v zast. Kristína Saalová, konatel'ka

Vymera:

38 m2

Kat. územie:

Ulica:

Banská Bystrica
Cesta na stadión

Cena:

Majetkovoprávne usporiadanie pozemku, ktory je verejnym priestranstvom a je na ñom
postavená inzinierska stavba - miestna komunikácia Cesta na stadión a chodník v správe
Mesta Banská Bystrica. Podl'a LV 5. 7891 je pozemok vylucnym vlastníctvom GLW s.r.o.
Cena váetkych pozemkov je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností Slovenska - CMN.sk 72,00

Úcel:

€ za m2.

Navrhovaná cena :

72,00 €/m2, co pri rozdielnej vymere pozemkov, rozdiel o vymere 137

m2, predstavuje
finanené
vyrovnanie
Bystrica vo vyske 9 864,00 €.
Dóvod hodny osobitného zretel'a:

v

prospech

Mesta Banská

Ziadatel'je podi'a Kúpnej zmluvy zo dña 14.01.2011 vlastníkom stavby Administratívno-skladové
priestory Stiavnicky, Banská Bystrica, ktorá je ciastoene postavená na pozemku parce. C KN
2994/12, kat.územie Banská Bystrica, vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica. Podl'a LV c. 7891 je
ziadatel' vyluánym vlastníkom pozemku parcc.C KN 2994/11, kat.územie Banská Bystrica, ktory
je verejnym priestranstvom aje na ñom postavená inzinierska stavba - miestna komunikácia Cesta
na Stadión a chodník v správe Mesta Banská Bystrica. Zámenou pozemkov dójde k majetkovému
usporiadaniu pozemkov.
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Volebny obvod c. 1. 4
Ziadatel':

BB TOP REALITY spol. s r. o., Jabloñová 29, 974 05 Banská Bystrica
ICO: 36 839 361

Pozemok:

novovytvorená pare. c. C KN 3494/98 — ostatné plochy
odelenená z pozemku pare. c. E KN 1815/2 v geometrickom pláne c.30228701-133/16

z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica,
ICO 00 313 271

Vymera:

2592 m2

Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:

Svermova

Ucel:

okolie bytového domu - zeleñ, ihriská

za

Pozemok:

pare. c. C KN 3494/95 - zastavané plochy a nádvoria

Vymera;

z vlastníctva BB TOP REALITY spol. s r. o., Jabloñová 29, 974 05 Banská Bystrica, ICO
36 839 361
279 + 30 = 309 m2

Kat. územie:

Banská Bystrica

pare. 6. C KN 3494/96 - ostatné plochy

Ulica:

Svermova

Ucel:

Nadobudnutie pozemkov za úcelom realizácie stavby "Cyklisticky chodník ESC -

Cena:

Cena pozemku vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica:

Podlavice, Banská Bystrica", na ktorú bolo vydané Územné rozhodnutie 5. OcÚ/MA-SÚ
108/2014/ME-ozn., Ev. 6.11/14 zo dña 20.11.2014, právoplatné dña 24.12.2014.

Cena pozemku je urcená ako aritmeticky priemer ceny zistenej podl'a Cenovej mapy
nehnutePností Slovenska 50,30 €/m2 a ceny podl'a Znaleckého posudku 6. 91/2016 znalca Ing.
Petra Pocklana, Pol'ná ul. c. 9, Banská Bystrica, zo dña 02.08.2016 vo vyske 28,22 €/m2.
Aritmeticky priemer uvedenych cien je 39,26 €/m2, co pri vymere prevádzaného pozemku 2

592 ra2 predstavuje sumu celkom 101 761,92 €.
Cena pozemkov vo vlastníctve BB TOP REALITY spol. s r. o. je urcená ako aritmeticky
priemer ceny zistenej podl'a Cenovej mapy nehnutePností Slovenska 52,60 €/m2 a ceny
stanovenej podl'a Znaleckého posudku 6. 91/2016 znalca Ing. Petra Pocklana, Pol'ná ul. c. 9,
Banská Bystrica, zo dña 02.08.2016 vo vyske 47,04 €/m2. Aritmeticky priemer uvedenych cien

je 49,82 €/m2, co pri celkovej vymere prevádzanych pozemkov 309 m2 predstavuje sumu
celkom 15 394,38 6.
Navrhovaná cena:

Financné vyrovnanie vo vyske 86 367,54 € v prospech Mesta Banská
Bystrica.

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel'je podl'a LV c. 7477, kat. územie Banská Bystrica, vlastníkom pozemkov pare. c. C KN
3494/95, C KN 3494/96, ktoré sú dotknuté stavbou ,,Cyklisticky chodník ESC-Podlavice, Banská

Bystrica". Na stavbu bolo vydané Územné rozhodnutie c. OcÚ/MA-SÚ 108/2014/ME-ozn., Ev. 6.11/14

zo dña 20.11.2014, právoplatné dña 24.12.2014. Pre úcely vydania stavebného povolenia sa uskutocnuje
prevod pozemkov do vlastníctva mesta Banská Bystrica a to formou zámeny za pozemok pare. 6. C KN
3494/98, ktory je susediacim pozemkom s pozemkami vo vlastníctve ziadatel'a.

Ziadatelia:

Volebnv obvod c. 2
Michal Kníz, Jan ka Knízová

Pozemok:

novovytvorená pare. 6. C KN 1752/7 - zastavané plochy a nádvoria

odelenená v geometrickom pláne 6. 36840734-45/2016 z parce. E KN 2/14
Vymera:

9 m2

Kat. územie:
Ulica:

Kostiviarska
Jelsová

Ucel:
majetkové usporiadanie oploteného pozemku uzívaného ziadatel'mi
Cena:
Cena pozemku zistená v Cenovej mape nehnutel'ností CMN.Sk je 41,25 € za m2.
Navrhovaná cena:
371,25 € (41,25 € za m2)
Dovod hodny osobitného zretel'a:

Podl'a Územného plánu mesta Banská Bystrica sa pozemok nachádza vo funkenej ploche PB 02

Byvanie - územie zastavané rodinnymi domami do 2 nadzemnych podlazí a bytovymi domami do
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4 nadzemnych podlazí. Dotknutá lokalita je súcast'ou mestského bloku pre ktory plaíí rovnomenny
regulacny list. Ziadany pozemok je oploteny, je to trávnatá piocha pri miestnej komunikácii
Jelsová ulica a aj po odpredaji tejto ziadanej casti pozemku zostane pri jazdnom pruhu miestnej
komunikácie bezpecnostny odstup so Sírkou min. 0,5 m. Pozemok je zafazeny t'archou vecného
bremena vprospech Stredoslovenskej vodárenskej spolocnosti, a.s., Partizánska cesta 5, Banská
Bystrica. Ziadatelia sú podl'a vypisu z LV c. 1040, kat.územie Kostiviarska, v bezpodielovom
spoluvlastníctve manzelov, vlastníkmi susediacich nehnutel'ností - pozemkov pareé. C KN 1014/4,
C KN 1019/1 a C KN 1169/2,ktoré nadobudli kúpou v roku 2015, pricom ziadany pozemok oplotil
predchádzajúci
vlastník nehnutel'ností. Na predmetnych pozemkoch majú zámer vystavby
rodinného domu a ziadany pozemok bude vyuzity ako nádvorie.
Volebny obvod c.2
Ziadatel':

Pavol Gillar

Pozemky:

Vymera:

pare. c. C KN 1672/11 zastavané plochy a nádvoria o vymere 2 m2
pare. c. C KN 1672/12 zastavané plochy a nádvoria o vymere 11 m2
13 m2

Kat. územie:

Podlavice

Ulica:

Na Ciertolí

Úcel:

z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, ICO 00 313 271
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov -záhrada pri rodinnom dome

Cena:

Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností Slovenska 62,00 € za m2.

z

Pozemok:

pare. c. C KN 1672/13 zastavané plochy a nádvoria

Vymera:

16 m2

Kat. územie: Podlavice

Ulica:
Úcel:

Na ¿iertolí
z vlastníctva Pavol Gillar,

Cena:

Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností Slovenska 62,00 € za m2.

priestranstvo

Navrhovaná cena:

majetkoprávne vysporiadanie pozemkov - verejné

Zámena sa uskutocní hez financného vyrovnania z dóvodu pribliznej
rovnosti vymery zamieñanych pozemkov.

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Zámenou dójde k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov a zosúladeniu reálneho uzívacieho
stavu so stavom právnym. Zámena sa uskutocní bez financného vyrovnania z dóvodu pribliznej
rovnosti vymery zamieñanych pozemkov. Ziadatel' je podl'a LV c. 1035 a 1153
vylucnym
vlastníkom nehnutel'nosti rodinny dom súpisné c\ 6935, sit. na pozemkoch pare. 5. C KN 1692/9 a
C KN 1673/3 a tiez pril'ahlych pozemkov pare. c. C KN 1672/7 a C KN 1673/2.
Volebny obvod c. 2

Ziadatelia: Walter Balus, Zuzana Durajdová

Pozemok: pare. c. C KN 1670/11 - trvalé trávne porasty
Vymera: 103 m2
Kat.ú.:

Podlavice

Ulica:

Na Ciertolí

Ucel:

majetkoprávne usporiadanie uzívaného pozemku - záhrada pri rodinnom dome

Cena:

Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností Slovenska 62,00 € za m2.

Cena pozemku je podl'a Znaleckého posudku 6. 54/2016 mestom vybraného znalca 37,60 € za m2.
Navrhovaná cena je aritmeticky priemer získanych cien 62,00+37,60=99,60/2= 49,80 € za m2.
Navrhovaná cena:

5 130,00 €

(49,80 € za m2)

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatelia sú v katastrálnom území Podlavice podl'a LV c. 2964 vlastníkmi v rezime BSM stavby
rodinného domu súp. c. 4389, situovanom na pozemku pare. c. C KN 563/2 a pril'ahlého pozemku
pare. c. C KN 563/1. Prevodom pozemku do vlastníctva ziadatePov dójde k majetkoprávnemu
vysporiadaniu uzívaného pozemku ako záhrada pri rodinnom dome, cím sa zosúladí skutkovy
uzívatel'sky stav so stavom právnym.
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Ziadatelia:
Pozemok:

Volebnv obvod c. 3
Július Jai iabka, Branislav Bician
novoutvorená parce. C KN 2372/31- ostatné plochy

odelenená v geometrickom pláne c. 43604625-52/2016 z pare. c. E KN 2185/4 vo vymere 76
m2 a E KN 2185/7 vo vymere 29 m2
Vymera:

105 m2

Kat. územie:
Ulica:

Sásová

Úcel:

Cena:

Rudlovská cesta

majetkové usporiadanie pozemku uzívaného ziadatel'mi ako prístup - vjazd
k
nehnutel'nostiam vo vlastníctve ziadatel'ov
Cena pozemku podl'a Cenovej mapy nehnutePností CMN.Sk je 51,30 € za m2.
Cena pozemku zistená v Znaleckom posudku c. 40/2016 zo dña 29.07.2016 znalca Ing.

Júliusa Kracúna je 22,31 €za m2.
Navrhovaná cena:

3 864,00 € (36,80 € za m2)

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatelia pozemok uzívajú ako prístup - vjazd ku svojim nehnuternostiam a to k rodinnému domu súp.c
990, ktory lezí na pozemku parce. C KN 2239 a k záhradám parce. C KN 2240/1 a C KN 2240/4. Podl'a
LV c. 2576 , kat. územie Sásová sú ziadatelia podielovymi spoluvlastníkmi uvedenych nehnutel'ností, kazdy
v 1/2-icikcelku.

Volebnv obvod é. 4

Ziadatelia:
Pozemok:

Jozef Simek, Aleña Simková
novovytvorená pare. c. C KN 2618/5 - záhrady

odelenená v geometrickom pláne c. 10829628-009/2016 z pare. c E KN 450/241
Vymera:

172 m2

Kat. územie:

Radvañ

Ulica:

Malachovská cesta

Ucel:
Cena:

scelenie pozemkov a prístup k pozemku ziadatel'ov
Cena pozemku zistená v Cenovej mape nehnutel'ností CMN.Sk je 50,30 €zam2.
Cena pozemku zistená v Znaleckom posudku c. 182/2016 zo dña 19.05.2016 znalca Ing.

Stefana Pastierovica je 22,68 € za m2.
Navrhovaná cena:
6 276,28 € (36,49 € za m2)
Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Pozemok v tvare nepravidelného viacuholníka sa nachádza v závere slepej vetvy Malachovskej
ulice, v Iokalite existujúcej struktúry samostatnych rodinnych domov. Pozemok nie je priamo
prístupny z verejnej komunikácie, prístup k nemu je len po provizórnej mostovej konstrukcii cez
potok od rodinného domu ziadatel'ov. Prevazná casf plochy je zatrávnená a tvorí prístup k
pril'ahlému pozemku pare. c. C KN 2618/3 vo vlastníctve ziadatel'ov. Ziadaná piocha v urcenom
rozsahu umpzñuje zachovaf dopravné sprístupnenie ostatnych súkromnych pozemkov v dotknutom
priestore. Ziadatelia sú podl'a vypisu z LV c. 98, kat.územie Radvañ, v bezpodielovom
spoluvlastníctve manzelov vlastníkmi susediacich nehnutel'ností - pozemkov pare. 5. C KN 2618/3
a C KN 2619 a stavby rodinného domu súp. c. 2115 leziaceho na pozemku pare. c. C KN 2619.
Volebnv obvod c. 4
Ziadatel':
Pozemok:

Atirba s.r.o., sídlo: Trieda Hradca Králové 1, Banská Bystrica
ICO: 47 950 331} zast. konatel'om Mgr. Matúáom Ottom
novovytvorená pare c. C KN 3233/3 - ostatné plochy
odelenená v geometrickom pláne c 45308381-104/2016 z parce. C KN 3233/2

Vymera:

693 m2

Kat. územie:
Ulica:

Radvañ

Sládkovióova

Úcel:

Vybudovanie fitness centra so sluzbami wellness, ríeseme ploch statickej dopravy a

Cena:

Cena pozemku zistená v Cenovej mape nehnutel'ností CMN.Sk je 69,80 € za m2.
Cena pozemku uréená podl'a Vyhl.c. 492/2004 Z.z. o stanovení vseobecnej hodnoty majetku v
znp. v Znaleckom posudku c. 250/2016 zo dña 06.07.2016 znalca Ing. Stefana Pastierovica je

dopravného prístupu

49,72 € za m2.
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Navrhovaná cena:

41 413,68 € (59,76 € za m2)

Dovod hodny osobitného zretel'a:

PodFa ÚPN mesta Banská Bystrica sa ziadaná parcela nachádza vo funkcnej ploche PO 01 Vybavenie územie obfiianskeho vybavenia a sociálnej infraStruktúry ako súcasf mestského bloku, pre ktory platí
rovnomenny regulacny list. Ziadatel' je podl'a vypisu z LV c. 5804, kat. územie Radvañ, vyluénym
vlastníkom stavby súp.c. 5795 Penzión-Turistická ubytovña, Ieziacej na pozemku parce. C KN 3223 a
pozemku pareé. C KN 3223. Ucelom odpredaja je vybudovanie fítness centra so sluzbami wellness v
existujucom objekte turistickej ubytovne a na ííasti ziadaného pozemku a riesenie plóch statickej dopravy a
dopravného prístupu. Vybudovanie fítness centra so sluzbami wellness ako d'alSej vybavenosti v území je v
súlade s UPN-M Banská Bystrica.

NAJOM NEHNUTEL'NOSTÍ:

Ziadatelia:

Volebny obvod c. 2
Jan Torác, Daniela To raeova

Pozemok:

casf pare. 6. E KN 927/2 - vodné plochy

Vymera:

113,5 m2

Kat územie:

Ul'anka

Ulica:

Ul'anská cesta

Ucel:

majetkoprávne vysporiadanie uzívaného pozemku ako nádvorie rodinného domu súp.

Cena:

Nájomné sa stanovuje podl'a Cl. 20 ods. 2 p.c. 3 Zásad hospodárenia a nakladania

c 5473

s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m2, £o pri vymere

113,5 m2

predstavuje nájomné vo v^Ske 340,50 €/rok.
Dobanájmu:

Na dobu neurcitú.

Navrhovaná cena:

340,50 €/rok

DSvod hodny osobitného zretel'a:
Ziadatelia sú podl'a vypisu z LV £. 178, kat. územie Ul'anka vylucnymi vlastníkmi v rezime BSM stavby
budovy súp. t. 5473 situovanej na pozemku pare c C KN 121/2. Zámerom ziadatel'ov je vysporiadaf si
vzfah k pozemku, ktory vyuzívajú ako nádvorie pri rodinnom dome. V súcasnej dobe nemajú
ziadatelia záujem o kúpu daného pozemku. Z uvedenych dóvodov navrhujeme prenajaf pozemok v
zmysle Cl.

16 ods. 8 g) platnych Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská

Bystrica ako nájom majetku mesta z dóvodu

hodného osobitného zretel'a. Najomnú zmluvu

navrhujeme uzatvorif na dobu neurcitú.

ZMENA UZNESENIA C. 393/2016 - MSZ ZO DNA 19. APRILA 2016
Text :

A 9.2/ PREVOD NEHNUTEL'NOSTI - pozemku z dovodu hodného osobitného zreteVa
Volebnv obvod c. 4
Ziadatelia
Do podieíového spoluvlastnlctva:

t!ubos Kvasnavo veFkosti podielu 75/100-ín k celku
Mária Kvasnová vo vel'kosti podielu 25/100-ín k celku

Pozemok

Kat. územie

parce. C KN 78/2 zastavané
plochy
a
Kremnicka
nádvoria o vymere 74

Cena

4 573,20 €

Prevod nehnutel'nosti bol schváleny trojpatinovou vacsinou vsetkych poslancov v zmysle § 9a ods.
8, písm. e) Zák. c. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorsích predpisov ako prevod majetku
mesta z dóvodu hodného 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 parce.C KN 79,
C KN 80 a stavby rodinného domu súp.c. 5107 Ieziacej na pozemku parce. C KN 80, kat. územie
Kremnicka, a to Hubos Kvasna vo vel'kosti podielu 75/100-ín k celku a Mária Kvasnová vo
vel'kosti podielu
25/100-ín k ceiku. Cena pozemku bola dohodnutá podl'a platnych Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica. Zámer prevodu pozemku bol
zvereineny na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a na internetovei stránke Mesta Banská
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Bystrica od 04.04.2016 do 19.04.2016.
Za text:

A 9.2/ PREVOD NEHNUTEL'NOSTI - pozemku z dóvodu hodného osobitného zreteVa
Volebnv obvod c. 4
Ziadatelia

Pozemok

Kat. územie

Do podielového spoluvlastníctva :
t!ubos Kvasna,vo vel'kosti podielu
elku

Cena

75/100-ín k parce.
C
KN
78/2 A
zastavané plocliy a nádvoria Kremnicka 4 126,24 €
Mária Kvasnová, vo vel'kosti podielu 25/100-ín k o vymere 74 m2
selku

Prevod nehnutel'nosti bol schváleny trojpatinovou vacsinou vsetkych poslancov v zmysle § 9a ods.
8, písm. e) Zák. c. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorsích predpisov ako prevod majetku
mesta z dóvodu hodného osobitného zretel'a. Ziadatelia pozemok uzívajú ako prístupovú cestu do
svojho rodinného domu, parcela je oplotená a vydlázdená zámkovou dlazbou. PodFa LV £. 35 sú
ziadatelia podielovymi spoluvlastníkmi susediacich nehnutel'nosti a to pozemkov pare. £.C KN 79,
C KN 80 a stavby rodinného domu súp. c. 5107 leziacej na pozemku pare. c. C KN 80, kat. územie
Kremnicka, a to Ing. Eubos Kvasna PhD. vo vel'kosti podielu 75/100-ín k celku a Mária Kvasnová

vo vel'kosti podielu 25/100-ín k celku.

Cena pozemku bola dohodnutá podl'a platnych Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta

Banská Bystrica.

Zámer prevodu pozemku bol zverejnen^ na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a na internetovej
stránke Mesta Banská Bystrica od 04.04.2016 do 19.04.2016 a od 26.08.2016 do 13.09.2016.

ZMENA UZNESENIA C. 393/2016 - 452/2016 - MSZ ZO DNA 28. JUNA 2016
Text:

A61/ SPOSOB PREVODU NEHNUTELN0ST1 - pozemkov z dóvodu hodného osobitného zreteVa
formou zámeny pozemkov
Volebnv obvod c. 4
Pozemky

Spósob prevodu

pare. c. C KN 3158/2 - ostatné plochy o vymere 200 m2
kat. územie Radvañ

z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, éeskoslovenskej armády
26, Banská Bystrica, ICO 00313271
do podielového spoluvlastníctva:

Mária Cerinová spoluvlastnícky podiel 1/2
Elena Dúcka spoluvlastnícky podiel 1/2

Spósob

za

jare,
wc.
)arc.
5arc.
jare.

c.
c.
c.
é.
c.

334 m2

C
C
C
C
C

KN
KN
KN
KN
KN

3354/657 - ostatné plochy o vymere 50 m2,
3354/658 - ostatné plochy o vymere 24 m2,
3354/659 - ostatné plochy o vymere 176 m2,
3354/660 - ostatné plochy o vymere 3 m2,
3354/661 - zastavané plochy a nádvoria o vymere

kat. územie Radvañ
z podielového spoluvlastníctva:
Mária Cerinová , spoluvlastnícky podiel 1/2
Elena Dúcka spoluvlastnícky podiel 1/2
do vlastníctva Mesta Banská Bystrica,

armády 26, Banská Bystrica, l6o 00313271

prevodu

schváleny

nehnutel'nosti

nadpolovicnou

bol

vacsinou

prítomn^ch poslancov v zmysle §
9ods. 2 písm. a) Zák. c. 138/1991 Zb.
v znp. ako prevod majetku mesta z
dóvodu hodného osobitného zretel'a
formou zámeny podl'a § 9a ods. 8
písm. e) Zák. c. 138/1991 Zb. v znp..

Ceskoslovenskej

Za text;

A 6J/ SPOSOB PREVODU NEHNUTEI1NOSTI - pozemkov z dóvodu hodného osobitného zreteVa
formou zámeny pozemkov

Volebnv obvod c. 4

PS-ESM, Osobitny zretel^Oló, 12/13

Pozemky

Spósob prevodu

pare. c. C KN 3158/2 - ostatné plochy o vymere 200 m2
kat územie Radvañ

z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády
26, Banská Bystrica, ICO 00313271

do podieloveho spoluvlastníctva:
Mária Cerinová, spoluvlastnícky podiel 1/2
Elena Dúcka, spoluvlastnícky podiel 1/2
za

MTC,
3arc.
)arc,
jare.
)arc.

c.
c.
c.
c.
c.

344 m2

C KN 3354/657 - ostatné plochy o

C
C
C
C

KN
KN
KN
KN

3354/658
3354/659
3354/660
3354/661

-

ostatné plochy o
ostatné plochy o
ostatné plochy o
zastavane plochy

Spósob prevodu nehnutei'ností bol
schváleny nadpolovicnou vacsinou
vymere 50 m2,
prítomnych poslancov v zmysle §
vymere 24 m2,
9ods. 2 písm. a) Zák. c. 138/1991 Zb.
vymere 176 m2,
v znp. ako prevod majetku mesta z
vymere 3 m2,
dóvodu hodného osobitného zretel'a
a nádvoria o vymere formou zámeny podl'a § 9a ods. 8
písm. e)Zák. c. 138/1991 Zb. v znp..

kat. územie Radvañ

podieloveho spoluvlastníctva:
Mária Cerinová, spoluvlastnícky podiel 1/2
Elena Dúcka, spoluvlastnícky podiel 1/2

do vlastníctva Mesta Banská Bystrica,
armády 26, Banská Bystrica, ICO 00313271

Ceskoslovenskej

BANSKÁ BYSTEXCA
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