Mesto Banská Bystrica
Banská Bystrica, 02.03.2017

Zverejnenie zámeru prevodu a nájmu nehnutel'ného majetku mesta
z dóvodu hodného osobitného 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:

Ziadatel':

Volebnv obvod c. 1
Futbalovy klub Salková, 974 06 Banská Bystrica
ICO: 14221748

Stavba:

satne TJ Druzstevník, súp. c. 13412, situované na pozemku pare. c. C KN 854/2, zapísané na
LVc. 1471

Pozemok:

pare. c. C KN 854/2 - zastavané plochy a nádvoria, zapísany na LV c. 1471

Vymeva:

75 m2

Kat. územie:

Salková

Ulica:

Salková

Úcel:

zdóvodu charakteru/úcelovosti stavby - efektívne vyuzívanie pre klub/nájomcu
Cena nehnuterností je stanovená na základe Znaleckého posudku c. 5/2017 vypracovaného
znalcom Ing. Júliusom Kracúnom zo dña 30.01.2017.
Dóvod hodny osobitného zretel'a:
Jedná sa o nebytové priestory - satne TJ Druzstevník vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica (d'alej len
Mesto), ktoré sa nachádzajú pri futbalovom ihrisku v Salkovej, spolu s pozemkom pare. c. C KN 854/2 zastavané plochy a nádvoria o vymere 75 mz, na ktorom sú satne situované. Obe nehnuteftiosti (stavba,
pozemok) sú vylucnym vlastníctvom Mesta a Futbalovy klub Salková (d'alej len FK) ich dlhodobo uzíva na
základe Nájomnej zmluvy MS c.2/99 zo dña 10.01.2000 spolu s dodatkami c. 1 zo dña 15.12.2000 a c. 2 zo
dña 01.08.2005. Ked'ze ziadatel' do satní investoval pocas nájomného vzt'ahu nemalé financné prostriedky a
aj napriek tomu, ze v súcasnosti si satne vyzadujú kompletnú rekonstrukciu a rozsírenie, FK ziadost'ou zo
dña 29.01.2016 poziadal o ich nadobudnutie do svojho vylucného vlastníctva. Obcianska rada Salková
listom zo dña 23.05.2016 odporucila Mestu satne spolu s pozemkom odpredaf FK. V súlade s uvedenym
konstatujeme, ze samotné ihrisko je situované na pozemku pare. c. C KN 854/1 - ostatné plochy o
vymere 7947 m2, kat. územie podl'a Iistu vlastníctva c. 1125 je tentó vylucnym vlastníctvom SR Cena :

Lesy Slovenskej republiky, s. p. Banská Bystrica.
Volebny obvod c. 1

Ziadatel'ka:

Adriana Ukropová

Pozemky:

novovytvorená pare. c. C KN 5481/11 - zastavané plochy a nádvoria o vymere 51 m2
novovytvorená pare. c. C KN 5481/12 - zastavané plochy a nádvoria o vymere 10 m2

odelenené v geometrickom pláne c. 43260233-240/2016 z pare. c. E KN 2500/11 vedená na
LV c. 6012 a E KN 1183/1 vedená na LV c. 4073

PS-ESM, Osobitny zreter_03/2017, 1/4

Vymera:

61 m2

Kat. územie:

Banská Bystrica

Ulica:

Jegorovova

Ucel:

majetkové usporiadanie uzívanych pozemkov, prístupu (dvor pri objekte ocel'ového

Cena:

Cena pozemku zistená v Cenovej mape nehnutel'ností (CMN) je 42,00 € za m2.

prístresku súp.c. 14236)

Navrhovaná cena;
2 562,00 € (42,00 € za m2)
Dovod hodny osobitného zretel'a:

Prevodom pozemkov dójde k majetkovému usporiadaniu pozemkov, ktoré ziadatel'ka v súcastnosti
uzíva na základe preukázania vlastníckych práv k susednym pozemkom, ktoré nadobudla od
predchádzajúceho vlastníka p. Krsiaka kúpnou zmluvou a vkladom do katastra nehnutel'ností V
1044/2016 zo dña 03.03.2016, ktory poziadal ziadost'ou zo dña 03.06.2015 o prevod predmetnych
pozemkov. Pozemky parce. C KN 5481/11 a parce. C KN 5481/12 slúzia ako prístup k pozemkom
a dvor pri stavbe vo vlastníctve ziadatel'ky, zároveñ slúzia ako odstavná piocha pre vozidlá a na
pozemku parce. C KN 5481/11 je umiestnená vaha na vázenie nákladnych vozidiel. Ziadatel'ka je
podl'a vypisu z LV c. 7493 vlastníckou susediacich pozemkov parce. C KN 637/88, parce. C KN
637/94 a parce. C KN 637/95 a stavby ocel'ového prístresku súp.c. 14236 leziacei na pare c C KN
637/88.
v
Volebnv obvod c. 2

Ziadatel:

Ivica Skarbová

Pozemky:

pare c. C KN 1333/16 - ostatné plochy o vymere 60 m2
novovytvorená pare. c. C KN 1333/19 -ostatné plochy o vymere 16 m2
novovytvorená pare. cCKN 1333/23-ostatné plochy o vymere 6 m2
novovytvorená pare. c.CKN 1333/24 - ostatné plochy o vymere 89 m2
171 m2

Vymera:
Kat. územie: Kostiviarska
Ulica:
Jelsová

Ucel:
Cena:

zváesenie a scelenie pozemkov pre vystavbu rodinného domu
Cena pozemku je podl'a CMN 21,00 € za m2.

Navrhovaná cena:

3 591,00 €

(21,00 € za m2)

Dovod hodny osobitného zrctcl'a:

Pozemky susedia s pozemkami pare. c. C KN 1333/3 a C KN 1333/4, ktoré sú vedené na LV c.
1031, vo vylucnom vlastníctve ziadatel'ky. Predmetné pozemky boli odelenené geometrickym
plánom c. 32027788-129/16, vytvorenym Jan Snopko - Geopíán, overeny Okresnym úradom
Banská Bystrica, katastrálnym odborom dña 31.10.2016, pod císlom 1166/2016. Kúpou pozemkov
dójde k zvacseniu a sceleniu pozemkov ziadatel'ky pre vystavbu rodinného domu.
Volebnv obvod c. 2
Ziadatel':

Marcel Uhliar

Pozemok:

novovytvorená parce. C KN 920/6 - zastavané plochy
geometrickom pláne c. 34987886-56/16 z parce. C KN 920/1

a nádvoria,

odelenená

v

Vymera:

20 m2

Kat. územie:

Podlavice

Ulica:
Ucel:

v krizovatke ulíe Ulicka, Lipová, Lúcicky
parkovanie súkromnych vozidiel ztadatel'a a priclenenie k pozemku rodinného domu súp.c.
2756

Cena:
Cena pozemku zistená v Cenovej mape nehnutel'ností (CMN) je 59,50 € za m2.
Navrhovaná cena:
1190,00 € (59,50 € za m2)
Dovod hodny osobitného zrctel'a:

Pozemok je piocha v krizovatke ulíe Ulicka, Lipová, Lúcicky. Pozemok sa nenachádza pod
samotnym telesom komunikácie, je to zatrávnená piocha medzi cestou a záhradou rodinného domu

ziadatel'a. Na pozemku je umiestneny stíp VVN 22kV a stíp verejného osvetlenia. Ziadatel' je

podl'a vypisu z LV c. 1572, kat.územie Podlavice vyluénym vlastníkom susediacich nehnuterností
- rodinného domu súp.c.2756, ktory lezí na parce. C KN 845/1 a pozemkov pare.6. C KN 845/1 az
C KN 845/6.
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Volebnv obvod c. 3

ZiadateTka:

Aleña Majerová

Pozemky:

novovytvorená pare. c. C KN 1803/3- záhrady o vymere 88 m2

novovytvorená pare. c. C KN 1803/11 - zastavané plochy a nádvoria o vymere 48 m2
novovytvorená pare. c. C KN 1806/4 - zastavané plochy a nádvoria o vymere 171 m2
odelenené v geometrickom plañe c. 35912626-5/2016 z pare. c. E KN 294
Vymera:

307 m2

Kat. územie:

Sásová

Ulica:

Strmá

Ucel:
majetkové usporiadanie uzívanych pozemkov pri rodinnom dome súp.c. 1516
Cena:
Cena pozemku zistená v Cenovej mape nehnutel'ností (CMN) je 70,00 € za m2.
Navrhovaná cena:
21 490,00 € (70,00 € za m2)
Dovod hodny osobitného zretel'a:
Pozemok pare. c. C KN 1803/11 je zastavany stavbou skladu náradia s prístreskom (iná budova
bez súp.c.), pozemok parce. C KN 1803/3 je záhrada a pozemok parce. C KN 1806/4 je dvor.
Podl'a vypisu z LV c. 427 je ziadatel'ka vlastníckou susediacich nehnutel'ností a to pozemkov
parce. C KN 1802/1, C KN 1802/2, C KN 1803/1, C KN 1803/2, C KN 1803/10, C KN 1803/12, C
KN 1803/13 a stavby súp.c. 1516 - rodinny dom leziaci na pozemku parce. C KN 1802/1.

NAJOM NEHNUTEENOSTI:
Volebny obvod c. 3
Ziadatel':

Nebytové
priestory:

OZ DobrovoPny hasiesky zbor Banská Bystrica, Pod Skalkou 2, 974 11, Banská Bystrica,
ICO: 50525671
mebytové priestory nachadzajuce sa na prvom a druhom nadzemnom podlazí v neobytnej
budove (byvalé MNV Sásová) na ulici Pod Skalkou 2 v Banskej Bystrici, súp. císlo 3028,
situovanej na pozemku pare c. C KN 257/2 a 257/3, vedenej na LV c. 1000

Vymera:

57,98 m2

Kat. územie:

Sásová

Ulica:

Pod skalkou

Úcel:

Cena:
Doba nájmu:

uskladnenie techniky a materiálu, práca s definí
Cena je stanovená v zmysle Clánku 18, odst. 1. a 2. Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Banská Bystrica a ich dodatku c.l.
na dobu neurcitú

Navrhovaná cena:

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

Dovod hodny osobitného zreteVa:

Ziadatel'om je OZ Dobrovol'ny hasiesky zbor Banská Bystrica, ktoré vzniklo z póvodného
Dobrovol'ného hasicského zboru Banská Bystrica, ktory má uvedené nebytové priestory
v prenájme od mesta Banská Bystrica na základe Nájomnej zmluvy c. 1429/2016/PS-ESM zo dña
01.07.2016. Zaregistrovanim OZ na Ministerstve vnútra SR a pridelením nového ICO sa tak jedná
o novú právnickú osobu a preto sa musí póvodná nájomná zmluva ukoncif a uzatvorif zmluva
nova. Prenajaté priestory bude OZ vyuzívaf tak, ako doteraz, 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.
Volebnv obvod c. 3
Ziadatel':
Stavba,

pozemok:
Vymera:

Sportové aktivity Banská Bystrica, Viestova 19, 974 01 Banská Bystrica
ICO: 42013127
,,Viacúcelové sportové ihrisko ZS Tatranská" sumelou trávou, nachadzajuce sa v areáli
byvalej ZS Tatranská c. 10, Banská Bystrica, sit. na pozemku pare c.CKN 2495/179, spolu
s pozemkom pare. c. C KN 2495/179 - zastavané plochy a nádvoria, vedeny na LV c. 1000
1406 m2
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Kal. územie:

Sásová

Ulica:

Tatranská

Úcel:

vol'nocasové a sportové aktivity ziakov základnych skol, centier vol'ného casu,
obcianskych zdruzení, obcanov Sásovej, mládeze a dospelych, organizovanie podujatí

v spolupráci s uvedenymi subjektmi
Cena:

cena stanovená v zmysle § 9a ods. 9 zák. c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorsích predpisov

Dobanájmu:

na dobu urcitú 10 rokov, od 01.05.2017 do 30.4.2027

Navrhovaná cena:

100,00 €/rok + úhrady za poskytnuté siuzby spojené
s prevádzkou stavby

Dóvod hodny osobitného zretel'a:
Sportové aktivity Banská Bystrica (d'alej len zdruzenie) majú uzatvorenú Nájomnú zmiuvu c. 233/2007/KSKS zo dña 01.07.2007, spolu s dodatkami c. 1 az 4. s dobou nájmu od 01.07. 2007 do 30.04.2017 so

Správou sportovych a telovychovnych zariadení mesta (t. c. ZARES Banská Bystrica). Pocas tohoto obdobia
prenajímatel', v tom case Mesto Banská Bystrica, na prenajatom pozemku vybudoval ihrisko a v roku 2008

(dodatkom c.

1 k NZ) ho dal do nájmu zdruzeniu, ktoré ho pocas doby nájmu na vlastné náklady

zvel'ad'ovalo/udrziavalo. T. c. je ihrisko v správe ZARES Banská Bystrica, vedené v úctovnej evidencii v

zostatkovej hodnote 24 727,99 €. Nájomca má záujem tuto nehnutel'nost' nad'alej uzívaf a na vlastné
náklady zvePad'ovaf (v najblizsích dvoch rokoch plánuje preinvestovaf cea 10 000,00az 15 000,00 €).
Ziadatel' je obcianskym zdruzením so sídlom na území mesta Banská Bystrica, ktorého
zriad'ovatefom nie je stát a ktoré nie je príjemcom systémovych financnych príspevkov z verejnych
zdrojov. Ziadatel' spolupracuje so základnymi skolami, centrami vol'ného casu a obcianskymi
zdruzeniami na organizovaní turnajov a akcií poriadanymi tymito subjektmi.
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