Mesto Banská Bystrica
Banská Bystrica, 21.11.2016

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
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 NEHNUTECNOSTÍ:

Ziadaíel':

Volebny obvod e. 1

LESY Slovenskej republiky, státny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, ICO: 36
038 351

Nehmitelhost': Garáz súp. c. 12869 zapísaná na LV c. 4073, situovaná na pozemku pare. c. C KN 1469
Kat. územie:

Banská Bystrica

Ulica:

Národná

Ucel:

parkovanie

Cena:

Cena nehnutel'nosti je stanovená na základe Znaleckého posudku c. 24/2015 vypracovaného
znalcom Ing. Júliusom Kracúnom dña 15.04.2015.

Navrhovaná cena

63 200,00 €

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Jedná sa o garáz vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica (d'alej len Mesto), ktorá sa nachádza v Národnej ulici
dvornej casti LESOV Slovenskej republiky, s. p. Banská Bystrica, sit. na pozemku pare. c. C KN 1469.
Pozemok pare. c. C KN 1469 - zastavané plochy a nádvoria o vymere 420 m2 je podl'a listu vlastníctva c.
1927 v podielovom spoluvlastníctve fyzickych osób Helgy Lobenwein (v 1/3) a Beaty Borosovej (v 2/3).
Nakol'ko je tato garáz od r. 2000 prenajatá LESOM Slovenskej republiky, s. p. Banská Bystrica a Mesto tuto
nevyuziva pre svoje potreby, na základe ich záujmu sa predkladá garáz státnemu podniku ako nájomcovi
odpredat5. Do rozhodnutia Okresného súdu v Banskej Bystrici c. k. 16C/49/2013-187 zo dña 24.09.2014
Mesto uzívalo pozemok pod garázou bezplatne z coho malo financny profit. Rozhodnutím súdu doslo k
vzniku prava zodpovedajúceho vecnému bremenu spocívajúcom v uzívaní pozemku pod garázou v prospech
Mesta a tomu zodpovedajúcemu nároku podielovych spoluvlastníkov (ciek) pozemku z vecného bremena za
odplatu voci Mestu Banská Bystrica cím sa financny profit zmenil. Príjem z prenájmu garáze (2 323,57 €) sa
priblizne rovná nákladom spojenych s uzívaním pozemku pare. c.CKN 1469 (2 212,-6), co je tiez dovodom
nehnutel'nosf garáz s. c. 12869 odpredaf.

Volebnv obvod c. 4

Ziadatel':

Milán Turcan

Pozemok:

novovytvorená parce. C KN 1428/239 - trvalé trávne porasty

odelenená v geometrickom pláne c. 32010087-72/2016 z pare. c. C KN 1428/93 a narc c C

KN 1428/224
Vymera:

'

"

' "

71 m2
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Kat. územie:

Ulica:

Uceí:
Cena:

Radvañ
Jazmínova

majetkové usporiadanie pozemku uzívaného ako okrasná záhrada
Cena pozemku zistená v Cenovej mape nehnutel'ností Slovenska je 79,00 € za m2.
Cena pozemku zistená v Znaleckom posudku c 78/2016 zo dña 28.10.2016 znalca Ing.

Júliusa Kracúna je 45,90 € za m2.
Aritmeticky priemer cien je 62,45 € za m2.

Navrhovaná cena:

4 433,95 € (62,45 € za m2)

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Pozemok je ucelenou plochou nepravidelného stvoruholníka situovanou západne od stavby garáze ziadatel'a.
Piocha sa nenachádza pod telesom komunikácie, je to zatrávnená piocha priamo pril'ahlá k obvodovej stene

garáze ziadatel'a. Ziadatel' je podl'a vypisu z LV c. 6668, kat.územie Radvañ, vylucnym vlastníkom
susediacich nehnutel'ností - pozemkov parce. C KN 1428/201, parce. C KN 1428/202 aCKN 1428/205 a

stavieb garází súp.c. 14379, súp.c 14380 a súp.c 14381. Vo vlastníctve ziadatel'a je aj rodinny dom súp.c.
6692 leziaci na pozemku parce. C KN 1428/155 nachádzajúci sa v bezprostrednej blízkosti ziadaného

pozemku.

Ziadatef:
Pozemok:

Volebny obvod c. 1. 2

SR - Slovenska správa ciest, Mileticova 19, 826 19 Bratislava, ICO: 00 003 328
novovytvorenápare. c.CKNl731/187- zastavanéplochy anádvoria

odelenená v geometrickom pláne c. 35912626-42/16 z pozemku parce. E KN 425/1
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská

Vymera:

Bystrica, ICO: 00313271
1437 m2

Kat. územie:

Kostiviarska

Ulica:

Kostiviarska cesta

za

Pozemok:

pare c C KN 3424/71 - ostatná piocha
z vlastníctva SR - Slovenska správa ciest, Mileticova 19, 826 19 Bratislava

Vymera:

ICO: 00 003 328
597 m2

Kat. územie:
Ulica:

Banská Bystrica
Na Troskách

Ucel:

Jedná sa o zámenu pozemkov pod stavbami a zosúladenie právneho stavu so skutocnym
stavom.

Cena:

Cena pozemkov je navrhnutá podl'a Znaleckého posudku c. 115/2016 zo dña 30.07.2016 a
Doplnenia ZP c. 115/2016 císlo úkonu 120/2016 zo dña 10.08.2016 vypracovaného znalcom z

odboru Stavebníctvo Ing. Ivanom Ciernym nasledovne:
pare, c C KN 1731/187 vo vseobecnej hodnote zaokrúhlene 40 381,08 € za vymeru 1437 m2 ("28 10

€/m2),

pare. c. C KN 3424/71 vo vseobecnej hodnote 40 381,08 € za vymeru 597 m2 (67,64 €/m2).

Navrhovaná cena :

Bez

fínancného

vyrovnania,

zamieñanych nelniutcFíiostí.

z

dovodu

rovnakej

hodnoty

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Mesto Banská Bystrica je vlastníkom pozemku pare. c. E KN 425/1, na ktorom sa nachádza komunikácia I.
triedy c 1/59 (Kostiviarska cesta) vo vlastníctve SR v správe SSC. Odcleneny pozemok pare. c. C KN
1731/187 bude predmetom zámeny za pozemok pare c.CKN 3424/71 vo vlastníctve SR, správe SSC na

ktorom sa nachádza stavba - EUROPA SC BB - Trosky - SO 021 Vonkajsie spevnené plochy (Stavebné

povolenie UR/10246/2005/DKS/My právoplatné dña
25.08.2005 a Kolaudacné rozhodnutie - RV
65575/08/DS-Bod právoplatné dña U.05.2009), vo vlastníctve EUROPA SC a.s., Na Troskách 25 Banská

Bystrica, ICO 36 712 167.
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NÁJOM NEHNUTEENOSTÍ;
Ziadatel':

Volebnv obvod c. 1

Jan Hudec

Pozemok:

casf pare. c. C KN 4509/2 - záhrady

Vymera:

25 m2

Kat. územie.
Ulica:

Banská Bystrica
Hviezdoslavova
záhradka

Cena:

Nájomné sa stanovuje podl'a Clánku 20 ods. 2 p.c. 5 platnych Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m2t co pri vymere 25 m2

Úcel:

Doba nájmu:

predstavuje nájomné vo vyske 75s00 €/rok.
Na dobu neurcitú.

Navrhovaná cena;

75,00 €/rok

Dovod hoilin osobitného zretel'a:

Ziadatei' je podl'a vypisu z LV £. 634, kat. územie Banská Bystrica podielovym spoluvlastníkom pozemkov
pare. c. C KN 4503, pare. c.CKN 4509/5, pare. c.CKN 4509/9 a stavby rodinného domu súp. c. 1447

situovanej na pozemku pare. c.CKN 4503. Zámerom ziadatel'a je vyuzívaf prenajaty pozemok ako
záhradku. V minulosti bola na citovany pozemok uzatvorená nájomná zmluva s póvodnym spoluvlastníkom
stavby rodinného domu súp. c. 1447.

Ziadatel:

Volebnv obvod c. 1

Michal Mika

Pozemok:

casf pare. c. E KN 623/24 - ostatné plochy

Vymera:

66 m2

Kat. územie:
Ulica:

Banská Bystrica
Ruttkaya Nedeckého

Úcel:
Cena:

Doba nájmu:

parkovanie
Nájomné sa stanovuje podl'a Clánku 20 ods. 2 p.c. 3 platnych Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m2, co pri vymere 66
m2 predstavuje nájomné vo vyske 198,00 €/rok.
Na dobu neurcitú.

Navrhovaná cena:

198,00 €/rok

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel'je podl'a vypisu z LV c. 3807, kat. územie Banská Bystrica podielovym spoluvlastníkom pozemkov
pare. c. C KN 3293, pare. c. C KN 3294 a stavby rodinného domu súp. c. 1067 situovanej na pozemku pare,
c. C KN 3293. Zámerom ziadatel'a je vyuzívaf pozemok na úcel parkovania pri rodinnom dome.
ZiadateT:
Pozemok:

Vymera:
Kat. územie:
Ulica:

Volebnv obvod c.l

JANMA s.r.o., Pod Hrádkom 831/6, Badín, IÉO: 47 511 249
casf pare. c. EKN 623/24 - ostatné plochy

116 m2
Banská Bystrica
Ruttkaya Nedeckého

Úcel:
Cena:

parkovanie a vjazd na pozemok
Nájomné sa stanovuje podl'a Clánku 20 ods. 2 p.c. 3 platnych Zásad hospodárenia a

Doba nájmu:

predstavuje nájomné vo vySke 348,00 €/rok.
Na dobu neurcitú.

nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m2, co pri vymere 116 m2

Navrhovaná cena:

348,00 €/rofe

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel'je podl'a vypisu z LV c. 8148, kat. územie Banská Bystrica vylucnym vlastníkom pozemkov pare.
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c. C KN 3301, pare. c. C KN 3302/1, pare. c. C KN 3302/2 a stavby domu súp. c. 229 situovanej na
pozemku pare. c. C KN 3301. Zámerom ziadatel'a je vyuzívat' pozemok na úcel parkovania pri dome a na
ucei vjazdu na pozemok vo vlastníctve ziadatel'a.

Ziadatelia:
Pozemok:
Vymera:

Volebnv obvod c. 1
Juraj Ziak, Miroslava Ziaková
casfparc. c. E KN 2444/1 -záhrady
50 m2

Kat. územie:

Banská Bystrica

Ulica:

Zlty piesok

Úcel:

Cena:

Doba nájmu:

zatrávnenie, skultivovanie, záhrada
Nájomné sa stanovuje podl'a Clánku 20 ods. 2 p.c. 5 platnych Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene
3,00 €/m2, co pri
vymere 50 m2 predstavuje nájomné vo vyske 150,00 6/rok.
Na dobu neurcitú.

Navrhovanó cena:

150,00 €/rok

Dovod hodny osobitného zretera:

Ziadatelia sú podl'a vypisu z LV c. 4789, kat. územie Banská Bystrica bezpodielovymi spoiuvlastníkmi bytu
c. 2 na prízemí, vehod c. 5 v obytnom dome súp. c. 1134 situovanom na pozemku pare. c. C KN 4484.
Zámerom ziadatel'ov je pozemok zatrávnif, skultivovaf a vyuzívaf na úcel oddychu. Vlastníci bytov v
obytnom dome so súp. c. 1134 situovanom na pozemku pare. c. C KN 4484 a v obytnom dome so súp. c
1135 situovanom na pozemku pare. c. C KN 4476/1 a 4477/1 súhlasia s prenájmom pozemku pare c E KN

2444/1.

Ziadatel':
Pozemky:

Vymera:

Volebnv obvod c. 1

BBX s.r.o., so sídlom Kpt. Otakara Jarosa 3, 974 11 Banská Bystrica, ICO : 36 816 221

casfparc. c. E KN 263/6 -ostatné plochy o vymere 48 m2
cast' parce. E KN 329/1 - orna poda o vymere 58 m2
oba pozemky identické s parce. C KN 1970/16 - záhrady
106m2(48m2+58m2)

Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Na Karlove

Úcel:

Cena:

majetkové usporiadanie pozemkov uzívanych ako záhrada pri dome súp. c. 4832

Nájomné sa stanovuje podl'a Clánku 20 ods. 2 p.c. 5 platnych Zásad hospodárenia a

nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m2, co pri vymere 106 m2

predstavuje nájomné vo vyske 318,00 €/rok.
Doba nájmu: Na dobu neurcitú.
Navrhovaná cena:

318,00 €/rok

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel'je podl'a vypisu z LV c. 4221, kat. územie Banská Bystrica vylucnym vlastníkom stavby domu na
ul. Na Karlove c. 25, súp. c. 4832, situovaného na pozemku pare. c. C KN 1968. Zámerom ziadatel'a je
uspormdat' si vzfah k pozemkom, ktoré vyuzíva ako záhradu pri dome. Ziadatel' poziadal o nájom
pozemkov a zároveñ oznámil, ze zacal konaf vo veci odkúpenia pozemkov - dal si vypracovaf geometrickv

plan pre právne úkony.

MESTSKt ÚRAD

'

BANSKÁ

BÁ BYSTRÍCA

primátor mesta
Banská Bystrica
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