Mesto Banská Bystrica
Banská Bystrica, 24.04.2017

Zverejnenie zámeru prevodu a nájmu nehnutel'ného 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 NEHNUTEI1N0STI:
Volebny obvod c. 1

Ziadatel':

Mária Cavallo s.r.o., Ruzová 1, 974 11 B. Bystrica, ICO 36787442

Pozemok:
Vymera:

novovytvorená pare. c. C KN 474/5 - zastavané plochy a nádvoria
90 m2

Kat. územie:

Banská Bystrica

Ulica:

Partizánska cesta

Ucel;

prístup k nebytovej budove súp. c. 519 a pozemkom vo vlastníctve ziadatel'ky

Cena:

Cena pozemku je podl'a CMN 49,00 € za m2.

Navrhovaná cena:

4 410,00 €

(49,00 € za m2)

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Pozemok susedí s pozemkami pare. c. C KN 474/1 a C KN 474/3 a stavbe - nebytovej budovy s. c.
519
sit. na pozemku pare. c. C KN 474/1, vedenych na liste vlastníctva 5039 vo vylucnom
vlastníctve spolocnosti. Novovytvoreny pozemok pare. c. C KN 474/5 - zastavané plochy a

nádvoria o vymere 90 m2 bol vytvoreny z pozemku pare. c. C KN 474/2 geometrickym plánom c.
43260233-102/2017, vytvorenym Ing. Jaroslavom Vajdom - Geoplán, overeny Okresnym úradom
Banská Bystrica, katastrálnym odborom dña 06.03.2017, pod císlom 169/2017. Kúpou pozemku
dojde k umozneniu prístupu k budove a pozemkom spolocnosti.
Volebny obvod c. 1
Ziadatel:
Pozemok:
Vymera:

DUO.S s.r.o., Lazovná 64, 974 01 Banská Bystrica, ICO 36048437
pare. c.CKN 2176/26 - ostatné plochy
273 m2

Kat. územie:

Banská Bystrica

Ulica:

Na Karlove

Úcel:

rozsirenie pozemkov pre budúce skladovacie a manipulacné priestory pri budove - obehody s.

c. 6193
Cena:

Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností Slovenska 58,00 € za m2.
Cena pozemku je podl'a Znaleckého posudku c. 09/2016 mestom vybratého znalca Ing. Jozefa
Eliasa 38,25 € za m2. Navrhovaná cena je aritmeticky priemer získanych cien
58,00+38,25=96,25/2= 48,12 € za m2.

Navrhovaná cena:

13 137,00 €

(48,12 € za m2)
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Dóvod hodny osobitného zretel'a:

ZiadateP je vylucnym vlastníkom podra LV c. 5928 pozemkov pare. c. C KN 2133/2, C KN
2176/12 a C KN 2176/13, ako aj stavby - budova obehody s. c. 6193, situovanej na pozemkoch
pare. c. C KN 2176/12 a C KN 2176/13. Prevodom pozemku dójde k rozsíreniu pozemkov pre
budúce skladovacie a manipulacné priestory pri existujúcej budove s.c. 6193.
Volebnv obvod c. 1

Ziadatelia:

Karol Hlavác, Marek Hlavác

Pozemky:
Vymera:

novovytvorená pare. c. C KN 1891/4 — záhrady o vymere 27 m2
novovytvorená pare. c. C KN 1932/15 - zastavané plochy a nádvoria o vymere 95 m2
122 m2

Kat. územie:

Banská Bystrica

Ulica:

Komenského

Ucel:

majetkoprávne vysporiadanie uzívanych pozemkov pri rodinnom dome ziadatel'ov súp. c.

Cena:

Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutePností 58,00 € za m2.

1330

Cena pozemku je podl'a Znaleckého posudku c. 15/2017 mestom vybratého znalca

Ing.

Júliusa Kracúna:

1)

2)

23,14 € za m2 za pozemok pare. c. C KN 1891/4 o vymere 27 m2. Navrhovaná cena je
aritmeticky priemer získanych cien 58,00+23,14=81,14/2= 40,57 € za m2. Spolu 27 m2 x
40,57€/m2=l 095,39 €.
31,55 € za m2 za pozemok pare. c. C KN 1932/15 o vymere 95 m2. Navrhovaná cena je
aritmeticky priemer získanych cien 58,00+31,55=89,55/2= 44,78 € za m2. Spolu 95 m2 x

44,78€/m2= 4254,016.
Navrhovaná cena:

5 350,00 €

(40,57 €zam2 a 44,78 €zam2)

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatelia sú podl'a Iistu vlastníctva c. 1758 podielovymi spoluvlastníkmi pozemkov pare. c. C KN
1932/5, C KN 1932/6 a stavby rodinného domu súp. c. 1330, situovaného na pozemku pare. c. C
KN 1932/5, katastrálne územie Banská Bystrica v podieloch Karol Hlavác 2/3 k celku a Marek
Hlavác 1/3 k celku. Novovytvoreny pozemok pare, c C KN 1891/4-záhrady o vymere 27 m2 bol
vytvoreny z pozemkov pare. c. E KN 2513/29 a E KN 2514/3. Novovytvoreny pozemok pare. c. C

KN 1932/15 - zastavané plochy a nádvoria o vymere 95

m2 bol vytvoreny z pozemku pare. c. E

KN 2130/3. Uvedené oddelenie pozemkov sa uskutocnilo geometrickym plánom c. 4389469193/2016, vytvorenym SGS TECHNOLOGY s.r.o., overeny Okresnym úradom Banská Bystrica,
Katastrálnym odborom dña 08.12,2016, pod císlom 1337/2016.
Prevodom pozemkov dójde k
majetkoprávnemu vysporiadaniu uzívanych pozemkov.
Volebny obvod c. 2

Ziadatel'ka:

Janka Matulániová

Pozemok:
Vymera:

novovytvorená pare. c. C KN 997/2 - trvalé trávnaté porasty
152 m2

Kat. územie:

Kostiviarska

Ulica:

Jeláová

Ucel:

rozsírenie záhrady pri rodinnom dome ziadatefky súp. c. 4871

Cena:

Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností 44,50 € za m2.

Cena pozemku je podl'a Znaleckého posudku c. 05/2017 mestom vybratého znalca Ing.
Mariana Puskása 27,35 € za m2. Navrhovaná cena je aritmeticky priemer získanych cien
44,50+27,35=71,85/2= 35,90 € za m2.
Navrhovaná cena:

5 457,00 €

(35,90 € za m2)

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel'ka je podl'a LV c. 461 podielovou spoluvlastníckou v podiele Vi k celku susediacich
pozemkov pare. c. C KN 994, C KN 995 a C KN 996, ako aj rodinného domu súp. c. 4871, sit. na
pozemku pare. c. C KN 994. Novovytvoreny pozemok pare. c. C KN 997/2 - trvalé trávnaté

porasty o vymere 152 m2 bol vytvoreny z pozemku pare. c. C KN 997 geometrickym plánom c.

14419475-012/2017, vytvorenym Ing. Pivka Juraj - Geoplan, overeny Okresnym úradom Banská
Bystrica, Katastrálnym odborom dña 14.03.2017, pod císlom 228/2017. Prevodom pozemku dójde
k rozsíreniu záhrady pri rodinnom dome súp. c. 4871.
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NAJOM NEHNUTEENOSTI:
Volebny obvod c. 1
Ziadatel':

Vladimír Homola

Nehnutelhosti: obytné a vedl'ajsie miestnosti o rozlohe 81,25 m2 a nebytové priestory o rozlohe 5,39 m2
nachádzajúce sa na prvom nadzemnom podlazí v Budove základnej skoly súp. c. 5284 (ZS
Jána Bakossa), Bakossova 5, Banská Bystrica, sit. na pozemku pare. c. C KN 2151/5,
vedenej na LV c. 7669
Vymera:

81,25 m2 a 5,39 m2

Kat. územie:

Banská Bystrica

Ulica:

Bakossova

Úcel:
Cena:

byvanie
Cena je stanovená v zmysle Clánku 17, odst. 1. platnych Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica a Opatrenia MF SR z 28.01.2003,
ktorym sa mení vymer MF SR z 12.03.1996 c. R-l/1996, ktorym sa urcuje rozsah
tovaru s regulovanymi cenami v znp..

Doba nájmu:

Navrhovaná
cena:

na dobu neurcitú

8,40 €/m2/rokza obytné miestnosti o vymere 59m2 spolu vo vyske 495,60 €/rok
S,96 €/m2/rok za vedfajsie miestnosti o vymere 22,25m2 spolu vo vyske 88,11
€/rok

28,00 €/m2/rok za nebytovy priestor o vymere 5,39m2 spolu vo vyske 150,92
€/rok
Dóvod hodny osobitného zretel'a:
Ziadatel'om je Vladimír Homola, ktory mal uvedené obytné, vedl'ajsie miestnosti a nebytové
priestory v prenájme od Základnej skoly, Bakossova 5, Banská Bystrica na základe Zmluvy o

nájme bytu c. 1/2012 ZS zo dña 8.6.2012 na dobu urcitú do 31.12.2016. Ide o nehnute!'nost\ ktorá
svojím verejnoprospesnym charakterom slúzi poskytovatel'om skolskych sluzieb, v tomto
konkrétnom prípade ako skolsky sluzobny byt pre zamestnanca (skolníka) Základnej skoly Jána
Bakossa, Banská Bystrica.
Volebny obvod c. 1
Ziadatel:

MBB a.s., Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, ICO: 36 039 225

Nehnutelhosti: nebytové priestory
kancelárie c. 330 az 353 o vymere 534,70 m2 na stvrtom nadzemnom podlazí budovy
Mestského úradu v Banskej Bystrici, Ceskoslovenskej armády 26, súp. c. 1141
garáz c. 19 o vymere 20 m2

parkovacie plochy (parkovacie miesta c.13, 18, 19, 20, 21, 22 a 23) o vymere 70 m2 v

zadnej casti dvora MsÚ

nehnutel'nosti su situované na pozemku pare. c. C KN 1202/1 - zastavané plochy a nádvoria
vedené na LV c. 4073
Vymera:

534,70 m2 +20 m2 +70 m2

Kat. územie:

Banská Bystrica

Úcel:

Cena:
Doba nájmu:

administratívna cinnost' akciovej spolocnosti

cena je stanovená v zmysle Clánku 17, bod
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
na dobu neurcitú od 01.08.2017

1., platnych Zásad hospodárenia a

Navrhovaná

30,00 €/m2/rok za kancelárske priestory spolu vo vyáke 16 041,00 €/rok

cena:

30,00 €/m2/rok za garáz spolu vo vyske 600,00 €/rok
15,00 €/m2/rok za parkovacie miesto spolu vo vyske 1 050,00 €/rok
spolu vo vyske 17 691,00 €/rok

+ úhrady za poskytnuté sluzby spojené s prevádzkou nebytovych priestorov
Dovod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel' má od mesta prenajaté uvedené nebytové priestory a parkovacie miesta na základe Nájomnej
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zmluvy c. 1586/2016/PS-TP na dobu urcitú a to do 31.07.2017.
nad'alej, poziadal o predlzenie nájomnej doby na dobu neurcitú.

Ked'ze chce v prenájme pokracovaf aj

Volebnv obvod c. 3

Ziadatel':

Obcianske zdruzenie-LAVUTA, Král'ovohol'ská 6, 974 11 Banská Bystrica

ICO: 37896016
Nehmttel'nosti: Nebytové priestory nachádzajúce sa v budove Materskej skoly s. c. 6408, Magurská 14,

Banská Bystrica (MS Magurská), situovaná na pozemku pare. c. C KN 2495/134, vedená na
LVc. 1000

pavilón ,,B"- 497,36 m2
pavilón.. D"- 545.94 m2
spolu
1043,30 m2

Vymera:

Kat. územie:

Sásová

Ulica :

Magurská

Úcel:

prevádzkovanie Súkromnej základnej umeleckej skoly, ktorej zriad'ovatel'om je

Cena:

Cena je stanovená v zmysle Clánku 18, odst. 3. platnych Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica.

Doba nájmu:

na dobu neurcitú

náj ornea

Navrhovaná
cena:

20,00 €/m2/rok za nebytové priestory o vymere 1043,30 m2,
spolu vo vyske 20 866,00 €/rok + ührady za poskytované sluzby spojené
s prevádzkou nebytovych priestorov

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Nájom nebytovych priestorov sa uskutocñuje v zmysle platnych Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Banská Bystrica, a to Clánku 16, ods. 10. písm. c) nebytové priestory slúziace poskytovatel'om sociálnych, skolskych, zdravotníckych a inych verejnoprospesnych sluzieb, ako nájom majetku
mesta z dóvodu hodného osobitného zretel'a.

Obcianske zdruzenie - LAVUTAje v súcasnosti uzívatePom nebytovych priestorov v súlade s Nájomnymi
zmluvami c. 1701/2012/NS-SUR a 1733/20I4/PS-SUR, ktorych úcinnost' skoncí ku dñu 30.06.2017, z dó
vodu vypovedania nájmu zo strany prenajímatel'a. Predkladany novy nájom specifíkovanych nebytovych
priestorov bude riesif nájomny vzfah k obidvom pavilónom ,,B" a ,,D" spolocne so správnym oznacením
predmetu nájmu. Obcianske zdruzenie LAVTJTA v prenajatych priestoroch realizuje vychovno-vzdelávací
proces záujmového vzdelávania zamerany na deti zo sociálne znevyhodneného prostredia ako integrovanej
zlozky vzdelávacieho procesu na území mesta Banská Bystrica.

Veníym prínosom prenajímatel'a je realizácia sociálneho programu, ktory praktizuje v prevádzkovaní sú
kromnej základnej umeleckej skoly. Zámerom je rozvíjaf talent detí bez rozdielu a snaha zvysif dostupnost'
vzdelávania. V spolupráci s mestom sa snazí aj o plnenie ciel'ov koncepcie skolstva v Banskej Bystrici.
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