Mesto Banská Bystrica
Banská Bystrica, 29.05.2017

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

Mesto Banská Bystrica zverejñuje zámer prevodu, nájmu nehnuteFného 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 NEHNUTELNOSTÍ:

ZiadateT:

Volebnv obvod c. 1

Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

ICO 00313 271
pare. C.CKN] 259/2 - zastavané plochy a nádvoria
Vymera:
5m2
Kat územie: Banská Bystrica
Pozemky:

Ulica:

Úcel:

Robotnícka

z vylucného vlastníctva Jifího Koukaia, do vylucného vlastníctva Mesta Banská Bystrica
konkrétne ide o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov formou zámeny, ktorá
vyplynula z realizovanej akcie ,,Modernizácia a rekonstrukcia Robotníckeho domu
Banská Bystrica", v súlade s pojektom ROP c. ITMS 22130120077, kde následkom
poreahzacného zamerania je potreba zosúladenia pozemkov so súcasnymi hranicami

oplotenia Robotníckeho domu
Cena:

Cena pozemku je podi'a Cenovej mapy nehnutel'ností - CMN.sk 49,00 € za m2.

za

Pozemok:

pare. c. C KN 1261/3 - zastavané plochy a nádvoria
lm2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Robotnícka
Vymera:

Úcel:

z vylucného viastníctva Mesta Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská
Bystrica, ICO 300313271 do vylucného vlastníctva Jifího Koukaia
konkrétne ide o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov formou zámeny, ktorá

vyplynula z realizovanej akcie ,,Modernizácia a rekonstrukcia Robotníckeho domu
Banská Bystrica", v súlade s pojektom ROP c. ITMS 22130120077, kde následkom
poreahzacného zamerania je potreba zosúladenia pozemkov so súcasnymi hranicami
oplotenia Robotníckeho domu
Cena:

Cena pozemku je podi'a Cenovej mapy nehnutel'ností - CMN.sk 49,00 € za m2.

Navrhovaná cena:

196,00 €

(49,00 €/m2), zámena pozemkov sa uskutocní s financnnym

vyrovnaním z dóvodu nerovnosti vymery zamieñanych pozemkov v prospech

Jifího Koukaia

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Vsúvisiosti s majetkom nadobudnutym/zhodnotenym z prostriedkov nenávratného financného
pnspevku ktory je predmetom projektu ROP c. ITMS 22130120077 s názvom ,,Modernizácia a
rekonstrukcia Robotníckeho domu Banská Bystrica", kde následkom porealizacného zamerania je
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potreba zosúladenia pozemkov so súcasnymi hranicami oplotenia Robotníckeho domu. Zámenou
pozemkov dójde k ich majetkoprávnemu vysporiadaniu a zosúladeniu reálneho uzívacieho stavu so
stavom právnym. Zámena sa uskutocní s financnym vyrovnaním z dóvodu nerovnosti vymery
zamieñanych pozemkov.

NAJOM NEHNUTEENOSTÍ:
Volebnv obvod c. 2

Ziadatelia:
Pozemok:

Milán Jesensky, Mária Jesenská
casf pare. c.CKN 581/2 m2 - orna poda

Vymera:

21 m2

Kat. územie: Podlavice

Ulica:

Mlynská

Cena:

Nájomné sa stanovuje podl'a Clánku 20 ods. 2. por. c. 5 Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m2, co pri vymere 21 m2

Úcel:

záhrada pri rodinnom dome súp. c. 6476

predstavuje nájomné vo vyske 63,00 €/rok.

Navrhovaná cena:

63,00 €/rok

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatelia sú podFa vypisu z LV c. 755, kat. územie Podlavice vylucnymi vlastníkmi v rezime BSM
pozemkov pare. c. C KN 581/4, pare. c. C KN 581/5, pare. c. C KN 581/23 a stavby rodinného
domu súp. c. 6476 situovanej na pozemku par. c. C KN 581/4. Zámerom ziadatel'ov je vyuzívat'
prenajaty pozemok ako záhradu pri RD. V súcasnej dobe nemajú ziadatelia záujem o kúpu daného
pozemku.

Volebnv obvod c. 2

Ziadate I':

Anna Lehot'anová

Pozemok:

pare. c.CKN 1581/19 - ostatné plochy
94 m2

Vymera:

Kat. územie: Podlavice
Ulica:
Mlynská

Úcel:

prístup k dvorovej casti rodinného domu súp. c. 6321

Cena:

Nájomné

sa

stanovuje

podl'a Clánku 20

ods. 2.

por. c. 3 Zásad hospodárenia a

nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m2, co pri vymere 94 m2

predstavuje nájomné vo vyske 282,00 €/rok.
Doba nájmu: Na dobu neurcitú.
Dóvod hodny osobitného zretel'a:

ZiadateFka je podl'a vypisu z LV c. 790, kat. územie Podlavice vylucnou vlastníckou pozemkov pare. c. C
KN 1581/18, pare. c. C KN 1581/29, pare. c. C KN 1581/30 a stavby rodinného domu súp. c. 6321
situovanej na pozemku pare. c. C KN 1581/18. Zámerom ziadatel'ky je vyuzívaf prenajaty pozemok
ako prístup k dvorovej casti RD. V súcasnej dobe nema ziadatel'ka záujem o kúpu predmetného

pozemku.

Volebnv obvod c. 3

Ziadatel:

Eubica Purgatova

Pozemok:

casf pare. c. E KN 272/2 - zastavané plochy a nádvoria

Vymera:

3m2

Kat. územie:

Sásová

Ulica:

Mateja Bela

Cena:

Nájomné sa stanovuje podl'a Clánku 20 ods. 2. por. c. 9 Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica ako 15% z CMN. Cena pozemku
podl'a CMN je 21,00 € za 1 m2, tzn. 15 % z 21,00€ je 3,15€, co pri vymere 3 m2
predstavuje nájom sumu 9,45 € roene. Celková cena nájmu podl'a Clánku 20, ods. 3.

Úcel:

zriadenie terasy
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Doba nájmu:

platnych Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica nesmie
byf nizsia ako 60,00 € za kazdy aj zacaty kalendárny rok.
Na dobu neurcitú.

Navrhovaná cena:

60,00 €/rok

Dovod h oel n y osobitného zretel'a:

Ziadatel'ka je podra vypisu z LV c. 1247, kat. územie Sásová vylucnou vlastníckou bytu c. 1 vehod
c. 4 na prízemí obytnej budovy sup. c. 2073 sit. na pozemku pare. c. C KN 1082. Zámerom ziadatel'ky je vyuzívaf prenajaty pozemok na zriadenie terasy pri byte.

Ziadatel':

Nebytové

priestory:

Volebny obvod c. 3

Marián Moravcík, Karpatská 4, 974 11, Banská Bystrica, ICO: 46042482

Nebytové

priestory (miestnosf c. 6) nachádzajúce sa na prvom nadzemnom podlazí v

pavilóne ,,B" byvalej ZS Magurská, Magurská c. 16 Banská Bystrica, súp. c. 6407,
situovanej na pozemku pare. c. C KN 2495/24 - zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV

c. 2746.

Vymera:

69,61 m2

Kat. územie:

Sásová

Ulica:

Magurská

Ucel:

skladovanie lukostreleckého vybavenia

Cena:

Cena je stanovená v zmysle § 9a, odst.9 Zákona c. 258/2009 Z. z., ktorym sa mení a

Doba nájmu:

Na dobu neurcitú.

dopíña Zákon SNR c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorsích predpisov.

Navrhovaná cena:

20,00 €/m2/rok + ührady za poskytnuté sluzby spojené s prevádzkou
nebytovych priestorov

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel' má uvedené nebytové priestory v prenájme od mesta Banská Bystrica na dobu urcitú do
30.06.2017. Ked'ze chce v nájme pokracovaf, poziadal o predízenie nájomnej zmluvy na dobu
neurcitú. Prenajaté priestory bude vyuzívaf tak ako doteraz za úcelom uskíadnenia lukostreleckého
vybavenia ako aj na odkladanie zariadení potrebnych na údrzbu prenajatej casti bezeckej dráhy a
ihriska, ktoré má v prenájme OZ Lukostrelec BB. Syoje povinnosti nájomcu si ziadatel' do
dnesného dña plnil riadne a veas a preto sa navrhuje predízenie nájmu.
Ziadatel:
Nebytovy
priestor:
Vymera:

Volebnv obvod c. 3

A-Z Gastro s.r.o., Tatranská 88, 974 11 Banská Bystrica, ICO : 46 586 831
Nebytové priestory nachádzajúce sa na prvom nadzemnom podlazí pavilónu ,,A" byvalej ZS
Tatranská 10 v Banskej Bystrici, súp. c. 6557, situovanej na pozemku par. c. C KN 3083,
zapísanej naLV c. 1000.
88,52 m2

Kat. územie:

Sásová

Ulica:

Tatranská

Ucel:
Cena:

skladové priestory k predajni s gastro potrebami
Cena je stanovená v zmysle § 9a, odst. 9 Zákona c. 138/1991 Zb..

Doba nájmu: na dobu neurcitú

Navrhovaná cena:

20,00 €/mVrok + ührady za poskytnuté sluzby spojené s prevádzkou
nebytovych priestorov

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel' má v súcasnosti v prenájme v priestoroch byvalej ZS Tatranská 10 nebytové priestory, kde

prevádzkuje predajñu s gastro potrebami. Ked'ze predajña má v súcasnosti nedostatoené
skladovacie priestory a zároveñ sa uvol'nili skladové priestory susediace s predajñou, ktoré boli

doteraz vyuzívané ako CO sklad, poziadala spolocnosf A-Z Gastro o ich prenájom s tym, ze vsetky

potrebné úpravy realizujú na vlastné náklady.

Ziadatel':■

Nebytové

Volebnv obvod c. 4

Svet HARMÓNIE s.r.o, Slnecná 34, 974 04, Banská Bystrica, ICO: 43910483

Nebytové priestory nachádzajúce sa na prvom nadzemnom podlazí v budove Materskej
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priestory:
Vymera:

skoly na SInecnej ulici c. 34 v Banskej Bystrici, súp. c. 3813, situovanej na pozemku pare. c.
C KN 1578//1 - zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV c. 1897.
416,60 m2

Kat. územie:

Radvañ

(Mica:

Slnecná

Ucel:

prevádzka súkromnych detskych jaslí

Cena:

Cena je stanovená v súlade s Cánkom 18, odst. 3, písm. a), c) platnych Zásad

Doba nájmu:

hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
Na dobu neurcitú.

Navrhovaná cena:

20,00 €/mVrok + úhrady za poskytnuté sluzby spojené s prevádzkou

nebytovych priestorov

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel' má v prenajme od mesta Banská Bystrica casf nebytovych priestorov na druhom nadzemnom
podlazí v budove Materskej skoly na SInecnej ulici c. 34 od roku 2008, kde prevádzkuje detské jasle.
Po ukoncení nájomného vzfahu v priestoroch na prvom nadzemnom podlazí s predchádzajúcim
najomcom v roku 2011 a vzhl'adom na neustále sa zvysujúci záujem o umiestnenie detí do detskych
jaslí, ziadal nájomca o prenájom tychto priestorov za úcelom rozsírenia kapacity uz
prevádzkovanych detskych jaslí. Ked'ze mesto Banská Bystrica zvazovalo vyuzif uvol'nené
priestory na rozsírenie poctu miest v materskych skolách, boli tieto ziadosti vzdy zamietnuté.
Ked'ze vsak k vyuzitiu priestorov na tentó úcel do dnesného dña nedoslo, ostávali priestory cely
cas nevyuzívané. Podl'a stanoviska Skolského úradu, odd. skolstva a mládeze MsÚ o takomto
rozsírení poctu miest v mestskych materskych skolách sa ani neuvazuje. Z uvedeného dóvodu
skolsky úrad prenájmom vol'nych priestorov na prvom nadzemnom podlazí pre ziadatel'a za úcelom
rozsírenia kapacity uz prevádzkovanych detskych jaslí, odporucil, cím sa zvacsí piocha na
prenájom pre ziadatel'a o 208,30 m2 (spolu 416,60m2).
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