Mesto Banská Bystrica
Banská Bystrica, 20.01.2017

Zverejnenie zámeru prevodu a nájmu nehnuterného majetku mesta
z dóvodu 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 NEHNUTEI1NOSTI:

Ziadatelia:

Volebnv obvod c. 2
Peter Darula Jolana Darulová rod. Gáfriková

Pozemok:

novovytvorená pare. c. C KN 1581/178 - ostatné plochy, odelenená v geometrickom pláne c.

Vymera:

31628826-111/2016 z pare. c.CKN 1581/19
74 m2

Kat. územie:

Podlavice

Ulica:

Mlynská

Ucel:
Cena:

Prístup do domu Mlynská c.81, súp. c. 6877
Cena pozemku zistená v Cenovej mape nehnutel'ností je 64,70 € za m2.

Cena pozemku zistená v Znaleckom posudku c. 217/2016 zo dña 12.11.2016 znalca Petra
Makóniho je 35,55 € za m2.
Aritmeticky priemer cien je 50,125 € za m2.
Navrhovaná cena:
Zaokrúhlene:

3 709,25 € (50,125 € za m2)
3710,00 €

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Pozemok je oploteny a ziadatel'mi uzívany pri dome na Mlynskej ulici c. 81, súp. c. 6877.
Ziadatelia sú podl'a vypisu z LV c. 815, kat.územie Podlavice, v rezime BSM vlastníkmi
susediacich nehnutel'ností - domu súp. c. 6877, ktory lezí na pozemku pare. c. C KN 1581/20 a
pozemkov pare. c. C KN 1581/20, C KN 1581/28.

Ziadatelia:

Volebnv obvod c. 4
Peter Táborecky Janka Táborecká

Pozemok:

pare. c. C KN 3733/4 - záhrady

Vymera:

97 m2

Kat. územie:

Radvañ

Ulica:

Tulská

Úcel:

záhrada

Cena:

Cena pozemku zistená v Cenovej mape nehnutel'ností je 34,00 € za m2.
Navrhovaná cena:
3 298,00 € (34,00 € za m2)
Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Podl'a Uzemného plánu mesta Banská Bystrica sa pozemok nachádza vo funkcnej ploche ZE 07
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Zeleñ - záhradkárske osady - etapa stav. Ziadatelia sú podl'a vypisu z LV c.197, kat.územie
Radvañ, v bezpodielovom spoluvlastníctve manzelov vlastníkmi susediacich nehnutel'ností pozemkov parce. C KN 3733/2-záhrady ov vymere 915 m2 a C KN|3733/5-záhrady o vymere 305
m2, ktoré nadobudli kúpou v roku 2015. Ziadany pozemok je spolii s pozemkami pare c C KN
3733/2 a C KN 3733/5 ucelenou záhradou

NAJOM NEHNUTELNOSTI:

Ziadatel:

Volebnv obvod c. 3

Pozemok:

Lukostrelec BB, Karpatská 4, 974 11 Banská Bystrica, ICO: 42194415
casf pozemku (póvodne dve skvárové ihriská) pare. c. C KN 2495/176

Vymera:

o vymere 40 m x 10 m, zapísany na LV c. 2746
400 m2

Kat. územie:

Sásová

Ulica:

Magurská

Úcel:

Cena:

Lukostrelecky sport + doplnkové aktivity

Nájomné sa stanovuje podl'a Clánku 20 ods. 2 platnych Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m2, co pri vymere 400 ni2
predstavuje nájomné vo vyske 1 200,00 €/rok.

Doba nájmu:

Na dobu neurcitú.

Navrhovaná cena:

1 200,00 €/rok

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel' mal predmetnú casf pozemku v prenájme od Mesta Banská Bystrica na základe Nájomnej
zmluvy c. 1196/2016/PS-ESM do 31.10.2016. Ked'ze na pozemku sa nachádzali póvodne skvárové
volejbalové ihriská, ktoré vsak boli 10 rokov nevyuzívané, zarasténé a nespósobilé na áportové
vyuzitie, nájomca ich pocas nájmu zbavil invazívneho agátu, vykosil, vyeistil od nahromadeného
odpadu, opravil a vymal'oval oplotenie na vlastné náklady a upravenú plochu vyuzíval na tréningy
lukostreleckého sportu. Oddiel v súcasnosti eviduje uz cea 100 clenov. V súcasnosti uz má od
mesta v prenájme casf pozemku pare. c. C KN 2495/176 (casf byvalej skvárovej bezeckej dráhy),
ktorá mu kapacitne nepostacujúce. Z uvedeného dovodu chce v prenájme pokracovaf a zároveñ
rozsírif nájom o d'alsiu casf pozemku.
Volebnv obvod c. 4

ZiadateF:

Slovensky skauting, 89. zbor Cuprum Banská Bystrica, Javornícka 2, 974 11 Banská

Bystrica, iéO: 35 999 080 a

Slovensk^ skautmg, 59. zbor Barbakan Banská Bystrica, Partizánska cesta 36, 974 01
Banská Bystrica, ICO: 37 817 191

Nebytové

priestory:

casf nebytovych priestorov c. 1 nachádzajúcich sa v obytnom dome na Nám. E. Stúra 15, 16 a

17 v Banskej Bystrici, súp. c. 5925, sit. na pozemkoch pare.1 c. C KN 3363/1 a pare. c. C KN
3364/1 - zastavaná piocha a nádvoria, vedenom na LV c. 3282.

Vymera:

83,39 m2

Kat. územie:

Radvañ

Ulica:

Nám. L. Stúra

Cena:

Nájomné sa stanovuje podl'a Clánku 18 ods. 1 a 2 platnych Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica vo vyske 1,00 €/rok

Doba nájmu:

na dobu neurcitú.

Úcel:

skladové priestory

Navrhovaná cena:

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

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatelia sú neziskovymi organizáciami fungujúcimi na dobrovol'níckej báze, so sídlom v meste Banská
Bystrica, ktorych cinnosf je zameraná na rozvoj vedomostí, schopností a postojov v telesnej, intelektuálnej,
citovej, sociálnej, duchovnej a charakterovej oblasti. Nebytové priestory chcú vyuzívaf na skladovanie
náradia a vystroja, ktoré vyuzívajú pri svojich tyzdñovych, prípadne prílezitostnych aktivitách (vylety,
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sportové aktivity, víkendové pobytové podujatia, letnych táboroch v prírode a pod.).
Ked'ze sa jedná o prenájom nebytovych priestorov mensích ako 100 m2 a ziadatelia sú
poskytovatePmi verejnoprospesnych sluzieb, navrhujeme prenajaf pozadované nebytové priestory
v zmysle Clánku 16 ods. 10 písm. a) a c) platnych Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Banská Bystrica ako nájom majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zretel'a.
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