Mesto Banská Bystrica
Banská Bystrica, 20.10.2016

Zverejnenie zámeru 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
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 NEHNUTEENOSTI:

Ziadatel'ka:
Pozemok:
Vymera:

Kat. územie:
Ulica.

Úcel:

Cena:

Volebnv obvod c. 1
Michaela Belanová
novovytv. pare. c. C KN 1989/15 - záhrady

140m2
Banská Bystrica
E. Ondrejova

majetkoprávne usporiadanie uzívaného pozemku - vstup a záhrada pri rodinnom dome
Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností Slovenska 34,00 € za m2.

Navrhovaná cena:

4760,00 €

(34,00 € za m2)

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Návazne na vyzvu na usporiadanie vlastníckych a inych práv k uzívanému majetku vo vlastníctve
Mesta Banská Bystrica bola ziadatel'kou podaná ziadost' na odpredaj predmetného pozemku.
Ziadatel'ka je v katastrálnom území Banská Bystrica podl'a LV c. 755 podielovou spoluvlastníckou
v podiele 3Á, rodinného domu súp. c. 3890, situovanom na pozemku pare. c. C KN 1983 a tiez
pril'ahlého pozemku pare. c. E KN 2124/46. Prevodom pozemku dójde k majetkoprávnemu
vysponadaniu uzívaného pozemku ako vstup a záhrada pri rodinnom dome, cím sa zosúladí
skutkovy stav so stavom právnym.

NAJOM NEHNUTEENOSTÍ:

Ziadate I':

Nehnutetnost':

Volebnv obvod c. 1

Slovenska agentara pre rozvoj investícií a obehodu - SARIO, Trnavská cesta 100 821
01 Bratislava

ICO: 36070513

Nebytové priestory (kancelárie c. 213, 214, 215 a 216) na trefom nadzemnom podlazí
budovy Mestského úradu v Banskej Bystrici, Ceskoslovenskej armády 26, súp. c. 1141,
situovanej na pozemku pare. c. C KN 1202/1 - zastavané plochy a nádvoria vedené na
LVc. 4073.

Vymera:

86,0 m2

Pozemok

dve parkovacie plochy (parkovacie miesta c.16 a 17) v prednej casti dvora MsÚ, situované
na pozemku pare. c. C KN 1202/1
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Vymera:

20,0 m2

Kat. územie:

Banská Bystríca

Ucel:

cinnosf regionálnej kancelárie

Cena:

Cena je stanovená v zmysle clánku 17, odst. 1, platnych Zásad hospodárenia a

Dobanájmu:

nakladania s raajetkom Mesta Banská Bystrica
Na dobu urcitú od 01.01.2017 do 31.12.2019.

Navrhovaná cena:

49,00 €/ mVrok za kancelárske priestory a
65,88 €/m2/rok za parkovacie miesto + úhrady za poskytnuté sluzby
spojené s prevádzkou nebytovych priestorov

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

ZiadateP má od mesta prenajaté uvedené nebytové priestory a parkovacie miesta na základe
Nájomnej zmluvy c. 805/2016/PS-TP na dobu urcitú ato do 31.12.2016. V priestoroch má zriadenú
regionálnu kanceláriu. Ked'ze chce v prenájme pokracovaf aj nad'alej, poziadal o predízenie
nájomnej doby na dobu urcitú do 31.12.2019. V zmysle Zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení navrhujeme spósob prenájmu podl'a § 9a, odst. 9, písm. c) a clánku 16, bod.8, písm.
a) a b) platnych Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica ako nájom
majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel'a.

Ziadaíel':

Volebnv obvod c. 3

STEFE Banská Bystrica, a.s. Zvolenská cesta 1,974 05 Banská Bystríca
ICO: 360240473

Nebytovy

Priestory v objekte Základná skola, Dumbierska 17, súp. oíslo 3120

priestor:

- kotol'ña a súvisiace priestory

Vymera:

88,3 m2

Kat. územie:

Sásová

Ulica:

Dumbierska 17

Ucel:

rekonstrukcia kotolne, vyroba a rozvod tepla

Cena:

cena je stanovená v zmysle § 9a, odst. 9 písm. c) v spojení s § 9c

Doba nájmu:

na dobu urcitú od 15.11. 2016 do 31.12,2031

138/1991 Zb.

Navrhovaná cena:
Prenajímatel':

Zákona c

1501,00 €/rok (17,00 €/m2/rok)

Základná skola Dumbierska 17 - správca majetku mesta
sídlo: Dumbierska 17, 974 00 Banská Bystrica
ICO: 35677686

Zdóvodnenie nájmu a ceny:

Mestské zastupitel'stvo uznesením c. 592/2016-MsZ zo dña 13.9.2016 schválilo podmienky verejnej
obchodnej súfaze o najvhodnejsí návrh na uzatvorenie koncesnej zmluvy, ktorej predmetom bude závázok
koncesionára na poskytnutie sluzby spocívajúcej vo vybudovaní nového zdroja tepla, vyrobe a dodávke tepla
a TUV (d'alej Zdroj) do odberného miesta Základná skola Dumbierska 17, ako aj vykonávanie údrzby
a prevádzky zariadení v prenajatom priestore a zabezpecenie vyroby a dodávke tepla a TUV.

Na základe vysledkov verejnej obchodnej súfaze je predlozeny návrh mestskému zastupitel'stvu na
schválenie koncesnej zmluvy s vífaznym uchádzacom: obchodnou spolocnosfou STEFE Banská Bystrica,
a.s..

Jednou zo súcastí koncesnej zmluvy je i nájomná zmluva na priestory vo vlastníctve mesta, ktoré má
vspráve Základná skola, Dumbierska 17. Nájomnou zmluvou bude koncesionárovi prenajaty nebytovy
priestor za dohodnuté nájomné s tym, ze:

•
•

nájom bude trvaf po celú dobu dodávky tepla pre UK a TUV zo Zdroja mestu do odberného miesta,
nájom bude uzavrety na dobu urcitú do uplynutia 30-tich dní od ukoncenia dodávky tepla na UK
a TUV zo Zdroja zo strany nájomcu do objektu základnej skoly a v prípade ukoncenia dodávky tepla
zo Zdroja do objektu základnej skoly a/alebo ukoncenia nájomnej zmluvy bude Zdroj tepla prevedeny do vlastníctva mesta za hodnotu vo vyske 1,00 €,

•

nájomca bude oprávneny prenajaty priestor stavebne a inak upravif tak, aby tam bolo mozné umiest-

nif Zdroj,
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•

nájomca si móze priviesf do prenajatého priestoru vsetky rozvody potrebné na dodávku vody, plynu,
elektriny, prípadne iného media alebo energie, ak to bude potrebné na vybudovanie Zdroja a/alebo
vyrobu a dodávku tepla Zdrojom do objektu základnej skoly v prípade, ak sa koncesionár nedohodne s mestom na podruznej dodávke tychto energií a médií,

•

mesto je povinné umoznif nájomcovi neobmedzeny a bezplatny prístup k prenajatému priestoru 24

hodín denne po celú dobu trvania nájmu.

V zmysle Zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme nájom podl'a § 9a ods. 9
písm. c) ako nájom majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel'a a el. 16, bod 10, písm. c) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Banská Bystrica, nakoflío sa preberá tentó závazok z koncesnej
zmluvy, ktorej hlavnym ciel'om a úcelom je zabezpecenie znízenia energetickej nároenosti, zefektívnenie

vyroby a dodávky tepla a TÚV do nebytovych priestorov v zariadení skolstva a tym dosiahnutie úspor
finanenyeh prostriedkov vyuzívanych na zabezpecenie tepla a TUV.

ZiadateT:

Volebny obvod c. 4

MUDr. Karol Mika, so sídlom Hurbanova 1, Banská Bystrica
ICO: 00624365

Nebytovy

zdravotné stredisko s príslusenstvom na 2. nadzemnom podlazí v objekte Penzión pre

Vymera:

68,80 m2

Kat. územie:

Ulica:

Radvañ
Internátna 10

Ucel:
Cena:

poskytovanie zdravotníckej starostlivosti praktického lekára pre dospelych
Nájomné sa stanovuje v zmysle § 9a, odst. 9 Zákona c. 138/1991 Zb, vo vyske

Doba nájmu:

Na dobu urcitú od 01.01.2017 do 31.12.2018.

priestor:

dóchodcov Jeseñ, Internátna 10, súp. c. 1869, Banská Bystrica

23,24 €/m2/rok.

Navrhovaná cena:

1 599,00 €/rok + úhrady za poskytnuté sluzby spojené
s prevádzkou nebytovych priestorov

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Priestor zdravotného strediska s príslusenstvom je ziadatePovi prenajaty za úcelom poskytovania lekárskych
zdravotníckych siuzieb vrátane dodávok zdravotníckeho materiálu, v zmysle Zákona c. 577/2004 Z.z. o
rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za
sluzby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, prakticky lekár pre dospelych. Nájom
nebytovych priestorov sa uskutocñuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta

Banská Bystrica ~ Clánok 16 bod 10 písm. a), b), c). Nájomca má uvedené priestory v prenájme od
1.5.2005 na dobu urcitú do 31.12.2016. Nájomca má záujem o predízenie nájmu do 31.12.2018.
Z uvedenych dóvodov navrhujeme prenajaf nebytové priestory ako nájom majetku mesta z dóvodu

hodného osobitného zretel'a. Najomnú zmluvu navrhujeme uzatvorif na dobu urcitú do 31.12.2018.
Volebnv obvod c. 4

Ziadatel':

Veronika Mesiarldnová, so sídlom Dr. Clementisa 16, Brezno

Nebytovy

jedna miestnosf na prízemí v objekte Penziónu pre dóchodcov Jeseñ, Internátna 10 súo c
1869, Banská Bystrica
'
"

ICO: 33923205
priestor:

Vymera:

18,3 m2

Kat. územie:
Ulica:

Radvañ

Úcel:

Internátna 10

poskytovanie doplnkovych siuzieb holicstva a kaderníctva pre dóchodcov a seniorov

tejto casti mesta
Cena:
Doba nájmu:

nájomné sa stanovuje v zmysle § 9a, odst. 9 Zákona c. 138/1991 Zb.
Na dobu urcitú od 01.01.2017 do 31.12.2018.

Navrhovaná cena:

207,00 €/rok + úhrady za poskytnuté sluzby spojené s prevádzkou
nebytovych priestorov
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Dovod hodny osobitného zretel'a:

Nebytovy priestor je ziadatel'ke prenajaty za úcelom poskytovania doplnkovych sluzieb holicstva a
kaderníctva pre dóchodcov Zariadenia pre seniorov Jeseñ a sídliska Foncorda - 5 dní v tyzdni, pondelok piatok v case od 13,00 do 19,00 hod.. Najomca sa zavázuje, ze prednostne bude poskytovaf siuzby seniorom
tejto casti mesta. Nájom nebytovych priestorov sa uskutocñuje v zmysle Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica - Clánok 16 bod 10 písm. a), b). Najomca má
uvedené priestory v prenájme od 1.7.2010 na dobu urcitú do 31.12.2016. Najomca má záujem o
predlzenie nájmu do 31.12.2018. Z uvedenych dóvodov navrhujeme prenajaf nebytové priestory v
zmysle Clánku 16, bod 10 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 urcitú do 31.12.2018.

ZMENA UZNESENIA

El.l/

ZMENA UZNESENIA- spósob

Zmena uznesenia MsZ c. 538/2016 zo dña 13. septembra 2016
Text:

A 20.1/ SPÓSOB PREVODUNEHNUTEENOSTI-pozemkov z dóvodu hodného osobitného zreteVa
Volebnv obvod c. 1
Pozemky

Kat. územie

aarc. c. C KN
2530/244
zastavané plochy a nádvorie

vymere 50 m2
pare. c. C KN
2530/245
?astavané plochy a nádvorie

Banská
Bystrica

vymere 49 m2

Spósob prevodu

Spósob
prevodu
nehnutel'nosti
bol
schváleny
nadpolovicnou vacsinou prítomnych poslancov v
zmysle § 9ods. 2 písm. a) Zák. c. 138/1991 Zb. v znp.
ako prevod majetku mesta z dóvodu hodného
osobitného zretePa podl'a § 9a ods. 8 písm. e) Zák c
138/1991 Zb. vznp..

Za text:

A 20.1/ SPÓSOB PREVODUNEHNUTEENOSTI-pozemkov z dóvodu hodného osobitného zretel'a
Volebnv obvod e. 1
Pozemky

Kat.

Spósob prevodu

územie
Darc. c. C KN
2530/245
zastavané plochy a nádvorie
3 vymere 49 m2
Darc. c. C KN
2530/246
sastavané plochy a nádvoríe
3 vymere 50 m2

E1.2/

Banská
Bystrica

Spósob
prevodu
nehnutel'nosti
bol
schváleny
nadpolovicnou vacsinou prítomnych poslancov v
zmysle § 9ods. 2 písm. a) Zák. c. 138/1991 Zb. v znp.
ako prevod majetku mesta z dóvodu hodného
osobitného zretel'a podl'a § 9a ods. 8 písm. e) Zák. c
138/1991 Zb. vznp..

ZMENA UZNESENIA-prevod

Zmena uznesenia MsZ c. 539/2016 zo dña 13. septembra 2016
Text:

A20.2/ PREVOD NEHNUTEENOSTI - pozemkov z dóvodu hodného osobitného zretel'a
Volebnv obvod c. 1
Ziadatelia

Timová Sibyla,
nadobúda pare.

Pozemky

Darc. c. C KN 2530/244 - zastavané
de Dlochy a nádvorie o vymere 50 m2

c. CKN 2530/246
vylucného vlastníctva v podiele 1/1 v kúpnej Darc a. C KN 2530/245 - zastavanéi
sene 2950,00 €
plochy a nádvorie o vymere 49 m2

Kat. územie

Cena

Banská
Bystrica

5 841,00 €
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Jan Rohác, a
Juraj Mesík,

nadobúdajú pare. c. C KN 2530/245 do
podielového spoluvlastníctva kazdy v Vi
kúpnej cene 2891,00 €

Prevod nelinutel'nosti bol schváleny trojpatinovou vacsinou vsetkych poslancov v zmysie § 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 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
pozemkov dójde k majetkoprávnemu vysporiadaniu uzívanych pozemkov ako vstup a nádvorie
rodinného domu, cím sa zosúiadí skutkovy uzívatel'sky stav so stavom právnym.
~ena bola dohodnutá podl'a platnych Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská
Bystrica.

Zámer prevodu bol zverejneny na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a na internetovei stránke
Víesta Banská Bystrica od 26.08.2016 do 13.09.2016.

Za text:

A 20.2/

PREVOD NEHNUTECNOSTI- pozemkov z dóvodu hodného osobitného zreteVa
Volcbny obvod c. 1
Ziadatelia

Pozemky

fimová Sibyla,
ladobúda pare. c.
CKN 2530/246 do
vylucného vlastníctva v podiele 1/1 v kúpne
ene 2950,00 6

Jan Rohác, a
Juraj Mesík,

nadobúdajú pare. c. C KN 2530/245
podielového spoluvlastníctva kazdy v ¥z
kúpnej cene 2891,00 6

do

Kat. územie

Cena

Banská
Bystrica

5 841,00 €

pare. c. C KN 2530/245 - zastavané
jlochy a nádvorie o vymere 49 m2
pare. c. C KN 2530/246 - zastavané
ílochy a nádvorie o vymere 50 m2

Prevod nehnutel'nosti bol schváleny trojpatinovou vacsinou vsetkych poslancov v zmysie § 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 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
pozemkov dójde k majetkoprávnemu vysporiadaniu uzívanych pozemkov ako vstup a nádvorie
rodinného domu, cím sa zosúiadí skutkovy uzívatel'sky stav so stavom právnym.
Cena bola dohodnutá podl'a platnych Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská
Bystrica.

Zámer prevodu bol zverejneny na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica a na internetovej stránke mesta

Banská Bystrica od 26.08.2016 do 13.09.2016 a od 21.10.2016 do 08.11.2016.

MESTO

MESTSKY ÜTtAD

BANSKÁ BYSTRICA
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BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcssne dna:

TT0KU016

Zvcscné tifia:

Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

PS-ESM, Osobitny zretei'J 1/2016, 5/5

