Mesto Banská Bystrica
Banská Bystrica, 31.08.2017

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

Mesto Banská Bystrica zverejñuje zámer prevodu, nájmu nehnutePného 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 NEHNUTELNOSTI:
Volebnv obvod c. 1
Ziadatel'ka:

Soña Schwarzová

Pozemok:

novovytvorená pare. c. C KN 1238/7 - zastavané piochy a nádvoria (diel 4) zameraná GP c.
30228701-194/16

Vymera:

3m2

Kat. územie:

Banská Bystrica

Ulica:

Robotnícka

Úcel:

z vlastníctva Soña Schwarzová, do vlastníctva mesta Banská Bystrica, Ceskoslovenskej
armády 26, 974 01 Banská Bystrica, ICO 00313271,

Cena:

majetkovoprávne usporiadanie pozemkov formou zámetiy podl'a reálneho zamerania
stavby - garáze, sit. na pozemku pare. c. 1238/5 geometrickym plánom c. 30228701194/164/16, vypracovaného Geopris spol. s r.o., Banská Bystrica
Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností Slovenska (CMN) 49,00 € za m2

za

Pozemok:

diely

1, 7 novovytvorenej pare. c. C KN

1238/5 - zastavané piochy a nádvoria

vytvorená vGPc. 30228701-194/16
Vymera:

3m2

Kat. územie:

Banská Bystrica

Ulica:

Robotnícka

Úcel:

zu vlastníctva mesta Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica,
ICO 00313271, do vlastníctva Soña Schwarzová,

majetkovoprávne usporiadanie pozemkov formou zámeny podl'a reálneho zamerania
stavby - garáze, sit. na pozemku pare. c. 1238/5 geometrickym plánom c. 30228701-

194/16

Cena:

"

Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností Slovenska (CMN) 49,00 € za m2

Navrhovaná cena:

0,- €, zámena pozemkov sa uskutocní bez financného vyrovnania z

dóvodu rovnosti vymery zamiefianych pozemkov
Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel'ka je v kat. území Banská Bystrica podl'a LV c. 7792 vylucnou vlastníckou póvodného
pozemku pare. c. C KN 1238/5 o vymere 18 m2. Novovytvoreny pozemok pare. c. C KN 1238/5 o

vymere 18m2, zamerany geometrickym plánom c. 30228701-194/16, bol vytvoreny z dielov 1, 3, 7,
kde diel I je vytvoreny z pozemku pare. c. C KN 1238/1 o vymere lm2, diel 7 je vytvoreny z
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pozemku pare. c. C KN 1245/1 o vymere 2m2, ktoré sú vedené na LV c. 4073, vo vylucnom
vlastníctve mesta Banská Bystrica a diel 3 je vytvoreny z pozemku pare. c. C KN 1238/5 o vymere

15m2, ktory je vedeny na LV c. 7792, vo vylucnom vlastníctve ziadatel'ky. Novovytvoreny

pozemok pare. c. C KN 1238/7 o vymere 3m2 (diel 4) vytvoreny z pozemku pare. c. C KN 1238/5 o

vymere 3m2, ktory je vedeny na LV c. 7792, vo vylucnom vlastníctve ziadatel'ky. Zámennou
predmetnych pozemkov dójde k majetkovoprávnemu usporiadaniu uzívaného pozemku, cím sa

zosúladí skutkovy uzívatePsky stav so stavom právnym.

Ziadatel':

Volebnv obvod c. 1
Michal Schwarz,

Pozemok,

novovytvorená pare. c. C KN 1238/8 - zastavané plochy a nádvoria (diel 6) zameraná GP c
30228701-194/16
Vymera:
3 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:

Úcel:

Robotnícka

z vlastníctva Michal Schwarz, do vlastníctva mesta Banská Bystrica, Ceskoslovenskej
armády 26, 974 01 Banská Bystrica, ICO 00313271,

majetkovoprávne usporiadanie pozemkov formou zámeny podl'a reálneho zamerania
stavby - garáze, sit. na pozemku pare. c. 1238/6 geometrickym plánom c. 30228701194/16

Cena:

Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností Slovenska (CMN) 49,00 6zam2

za

Pozemok:

diely 2, 8 novovytvorenej pare. c. C KN 1238/6 - zastavané plochy a nádvoria

zameranej GP c. 30228701-194/16
3m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Vymera:

Ulica:

Úcel:

Robotnícka

vlastníctva mesta Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, ICO
00313271, do vlastníctva Michal Schwarz,

majetkovoprávne usporiadanie pozemkov formou zámeny podl'a reálneho zamerania
stavby - garáze, sit. na pozemku pare. c. 1238/6 v geometrickom pláne c\ 30228701194/16, vypracovaného Geopris spol. s r.o., Banská Bystrica

Cena:

Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností Slovenska (CMN) 49,006 za m2.

Navrhovaná cena:

0,~ € (49,00 €/m2), zámena pozemkov sa uskutocní bez financného

vyrovnania z dóvodu rovnakej vymery zamieñanych pozemkov,

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel' je v kat. území Banská Bystrica podl'a LV c. 7793 vylucnym vlastníkom povodného
pozemku pare. c. C KN 1238/6 o vymere 18m2. Novovytvoreny pozemok pare. c. C KN 1238/6 o

vymere 18m2, zamerany geometrickym plánom c. 30228701-194/16, bol vytvoreny z dielov 2, 5, 8,
kde diel 2 je vytvoreny z pozemku pare. c. C KN 1238/1 o vymere 2m2, diel 8 je vytvoreny z
pozemku pare. c. C KN 1245/1 o vymere lm2, ktoré sú vedené na LV c. 4073, vo vylucnom
vlastníctve mesta Banská Bystrica a diel 5 je vytvoreny z pozemku pare. c. C KN 1238/6 o vymere

15m2, ktory je vedeny na LV £. 7793, vo vylucnom vlastníctve ziadatel'a.Novovytvoreny pozemok

pare. c. C KN 1238/8 o vymere 3m2 (diel 6) vytvoreny z pozemku pare. c. C KN 1238/6 o vymere

3m2, ktory ie vedeny na LV c. 7793, vo vylucnom vlastníctve ziadatel'a. Zámennou pozemkov
dójde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov, cím sa zosúíadí skutkovy uzívatel'sky stav so
stavom právnym.

Volebnv obvod c. 1
Ziadatel'ka:

Viera Berente

Pozemok:

novovytvorená pare. c. C KN 2449/16 - zastavané piochy a nádvoria
vytvorená v GP c. 43260233-208/17

Vymera:

18 m2

Kat. územie:
Ulica:

Banská Bystrica

Úcel:

Laskomerská cesta

majetkoprávne vysporiadanie nádvoria pri rodinnom dome
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Cena:

Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností Slovenska(CMN) 33,30 € za m2.

Navrhovaná cena:

600,00 €

(33,30 € za m2)

Dóvod hodny osobitného zretePa:

Ziadatel'ka ¡e podl'a LV c.6185 vylucnou vlastníckou pozemkov pare, c C KN 2449/13 C KN
2449/14, C KN 2449/15, C KN 2450, C KN 2451/1, C KN 2451/3, C KN 2451/7, C KN 5629/4 a
stavby rodinného domu súp. c. 1542, situovanei na pozemku pare. c. C KN 2450 Pozemok
novovytvorené pare. c. 2449/16 - zastavané plochy a nádvoria o vymere 18 m2 bol vytvoreny

odelenením z pozemku pare. c. E KN 2612/2, vedenom na LV c. 6012, vo vvlucnom vlastníctve
mesta Banská Bystrica, v geometrickom pláne c. 43260233-208/17, ktory whotovil geodet Ing.
Jaroslav Vajda-Geoplán a bol overeny Okresnym úradom Banská Bystrica, katastrálnv odbor dña
24.04.2017 pod císlom 372/2017.

Ziadatel':

Pozemky:

Volebny obvod c. 1

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica, Námestie SNP 19, 975 90 Banská
Bystrica, ICO: 179 086, v zast. Mgr. Martín Dado, riaditel' biskupského úradu
pare. c. C KN 13/2 - zastavané plochy a nádvoria o vymere 105 m2
pare. c. C KN 13/3 - záhrady o vymere 23 m2

z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská
Bystrica, ICO: 00313271

Vymera:

128 m2

Kat. územie:

Banská Bystrica
Kollárova

tilica:

Úcel:

Na pozemkoch sa nachádza casf ákolského dvora (ihrisko) prislúchajúceho k objektu
základnej skoly a Námestie Stefana Moysesa. Vylucnym vlastníkom stavby budovy
základnej skoly súp.c. 1079 leziacej na pozemku parce. C KN 6/5 je podl'a LV c. 741

ziadatel', ktory je aj zriad'ovatel'om skoly. Podl'a ÚPN-CMZ B.Bystrica Zmeny a doplnky
Blok VII.- Kollárova ulica sa na ziadanych pozemkoch navrhuje sportová piocha a piocha

nádvoria.
Za

Pozemok:

Novovytvorená pare. c. C KN 6/12 - zastavané plochy a nádvoria o vymere 106 m2,
odelenená v geometrickom pláne c. 36796336-41/2016 z pare. c. C KN 6/8
z vlastníctva Rímskokatolíckcj cirkvi Biskupstvo Banská Bystrica, Námestie SNP 19,
975 90 Banská Bystrica, ICO: 179 086, v zast. Mgr. Martín Dado, riaditel' biskupského
úradu

Vymera:

106 m2

Kat. územie:

Banská Bystrica

Ulica:

Námestie Stefana Moysesa

Cena:

Majetkovoprávne usporiadanie pozemku, ktory je verejnym priestranstvom a je na ñom
postavená inzinierska stavba - chodník. Podl'a LV c. 741 je pozemok
vylucnym
vlastm'ctvom Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Banská Bystrica. Na základe Nájomnej
zmluyy c. NZ 30/99 Fa zo dña 09.11.1999, Dodatku c. 1 zo dña 04.02.2008 a Dodatku c. 2
zo dña 25.02.2009 mesto Banská Bystrica ako správea miestnych komunikácií pozemok
pare. c. C KN 6/8 vyuzíva za úóelom uzívania a správy miestnej komunikácie - spevnenych
plóch. Po zrealizovaní zámeny pozemkov bude nájomná zmluva ukoncená.
Cena vsetkych pozemkov je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností Slovenska (CMN) 58,00 €

Úcel:

zam2.

Navrhovaná

58,00 €/m2, co pri rozdielnej vymere pozemkov 22 m2, predstavuje

cena :
vyrovnanie v pros pee h mesta Banská Bystrica vo vyske
Dóvod hodny osobitného zretel'a:

fínanené

1 276,00 €.

Ziadatel'je podl'a LV c. 741 vylucnym vlastníkom pozemku parce. C KN 6/12, kat.územie Banská
Bystrica, ktory je verejnym priestranstvom aje na ñom postavená inzinierska stavba - chodník v
správe mesta Banská Bystrica. Zámenou pozemkov dójde k majetkovému usporiadaniu pozemku.

Ziadatelia:

Volebnv obvod c. 2
Martín Torác a Jana Majerová

Pozemok:

novovytvorená pare. c.CKN 121/32 - zastavané plochy a nádvoria o vymere 226 m2
v Vi k celku
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Vymera:

113 m2

Kat. územie:

UFanka

Ulica:

Ul'anská cesta

Ucel:
Cena:

majetkoprávne usporiadanie uzívaného pozemku ako záhrada pri rodinnom dome súp. c. 5473
Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností Slovenska(CMN) 39,00 € za m2.
Spoluvlastnícky podiel na prevod je Vi z celku 226 m2, t.j. 113 m2.

Navrhovaná cena:

4 407,00 €

(39,00 € za m2)

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatelia sú podl'a LV c. 178 podielovymi spoluviastníkmi, kazdy v !/2 k celku, pozemku pare. c.
C KN 121/2 a stavby rodinného domu súp. c. 5473, situovanej na pozemku pare. c. C KN 121/2,
katastrálne územie UPanka. Novovytvorená parcela c. C KN 121/32 - zastavané plochy a nádvoria
o vymere 226 m2 bola vytvorená odelenením z pozemku pare. c. E KN 927/2, vedenom na LV c.
455, v podielovom spoluvlastníctve mesta Banská Bystrica a SR-Slovenského pozemkového fondu,
v podiele kazdy v Y2 k cejku, vytvorená v geometrickom pláne c. 36840734-51/2017, ktory
vyhotovil Geolink s.r.o., ICO 36840734 a bol overeny Okresnym úradom Banská Bystrica,
katastrálnym odborom dña 12.07.2017 pod císlom 713/2017. Prevodom pozemku dójde k
majetkoprávnemu usporiadaniu uzívanej záhrady pri rodinnom dome s. c\ 5473.

ZiadateT:

Volebny obvod c. 3

COOP Jednota Krupina, spotrebné druzstvo, Svátotrojicné nám. 22, 963 01 Krupina, ICO
00169021

Pozemky:

Stavby:
Vymera:

parce. C KN 2544/33 o vymere 162 ni2
pare. c. C KN 2544/34 o vymere 55 m2
spevnené plochy sit. na pozemkoch pare. c. C KN 2544/33 a C KN 2544/34
schodiste s nástupnou plochou sit. na pozemku pare. c. 2544/34
217 m2

Kat. územie:

Sásová

Ulica:

Rudohorská

Úcel:

úprava a modernizada pióch pred nebytovymi priestormi, v ktorych je umiestnená predajña
COOP vo vlastníctve ziadatel'a

Dovod hodny osobitného zretel'a:

ZiadatePje v stavbe obytného domu súp. c. 6736 vylucnym vlastníkom nebytovych priestorov c. 12
- 1, c. 12 - 2 a c. 12-3,v casti ktorych je umiestnená predajña COOP. Pozemky pare. c. C KN
2544/33 o vymere 162 m2, pare. c. C KN 2544/34 o vymere 55 m2 ako aj spevnené plochy sit. na
pozemkoch pare. c. C KN 2544/33 a C KN 2544/34 a schodiste s nástupnou plochou sit. na pozemku
pare. c. 22544/34 bezprostredne susedia s nebytovymi priestormi ziadatel'a a sú vo vylucnom
vlastníctve mesta Banská Bystrica. Po realizácii kúpy v texte uvedenych nehnutel'ností má ziadatel'
záujem ich na vlastné náklady komplexne zrekonstruovaf, zmodernizovaf. Za úóelom d'alsieho
konania (vybavenie úveru a stavebného povolenia) musí stavebník/investor preukázaf vlastníctvo
k nehnutel'nostiam - pozemkom a spevnenym plochám hore uvedenych. Odbor územného
plánovania vo svojom stanovisku zo dña 10.02.2017 podmienil odpredaj nehnutel'ností zriadením
vecného bremena prava prechodu, prejazdu verejnosti cez predmetné pozemky a stavby umiestnené
na tychto pozemkoch.
Volebnv obvod c. 3

Ziadatelia:
Pozemky:
Vymera:

Peter Philadelphy, Mariana Philadephyová
pare. c. C KN 3681/174 - zastavané plochy a nádvoria o vymere 50 m2
pare. c. C KN 3681/241 — zastavané plochy a nádvoria o vymere 412 m2
462 m2

Kat. územie:

Radvañ

Ulica:

Bronzová

Cena:

Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností Slovenska(CMN) 55,00 € za m2.
Cena pozemku je podl'a Znaleckého posudku c. 099/2017 mestom vybratého znalca
Ivana Cierneho 33,85 € za m2.

Úcel:

rozsírenie dvora a záhrady pri rodinnom dome ziadatel'ov súp. c. 14880

Ing.

Navrhovaná cena je aritmeticky priemer oboch cien (55,00+33,85): 2 = 44,43 € za m2.
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Navrhovaná cena;

20 526,66 €

(44,43 €za m2)

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatelia sú podl'a LV c. 6575 vylucnymi vlastníkmi v rezime BSM pozemkov pare. c. C KN
3681/175, C KN 3681/770 a stavby rodinného domu súp. c. 14880, situovanej na pozemku pare c
C KN 3681/749. Podl'a LV 6. 5375 je JUDr. Peter Philadelphy vylucnym vlastníkom pozemkov
pare. c. C KN 3681/38 a pare. c. C KN 3681/749. Pozemky pare. c. C KN 3681/174 a C KN
3681/241 sú podl'a LV c. 2724 vylucnym vlastníctvom mesta Banská Bystrica. Prevodom
pozemkov dójde k rozsíreniu dvora a záhrady pri rodinnom dome ziadatel'ov súp. c. 14880.
Volebny obvod c. 4

Ziadatel':

COOP Jednota Krupina, spotrebné druzstvo, Svatotrojicné nám. 22, 963 01 Krupina ICO

00169021

F

Pozemky:

parce. C KN 1798/15 zastavané plochy a nádvorie o vymere 1031 m2
pare. c. C KN 1798/16 zastavané plochy a nádvoria o vymere 107 m2
pare. c. C KN 1798/18 zastavané plochy a nádvoria o vymere 99 m2
spevnené plochy sit. na pozemku pare. c. C KN 1798/15 o vymere 821,4 m2

(zamerané

Stavby:

znalcom v znaleckom posudku)

Vymera:

vonkajsie schody na pozemku pare. c. C KN I798/15
oporné múry na pozemku pare. c. C KN 1798/15
1237 m2

Kat. územie:

Radvañ

Ulica:

Úcel:

Cena:

Slnecná

úprava a modernizácia plóch pred stavbou súp. c. 6308, v ktorych je umiestnená predajña

COOP vo vlastníctve ziadatel'a

Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností Slovenska(CMN) 84,00 € za m2.
Cena pozemku je podl'a Znaleckého posudku c. 40/2017 mestom vybratého znalca Ing. Jozefa
Eliasa 59,76 € za m2.

Navrhovaná cena je aritmeticky priemer oboch cien (84,00+59,76): 2 = 71,88 € za m2 x

1237 m2= 88 915,56 €.
Cena stavieb podl'a Znaleckého posudku c. 40/2017 mestom vybratého znalca Ing. Jozefa

Eliasa:

- spevnené plochy sit. na pozemku pare. c. C KN 1798/15 o vymere 821,4 m2
znalcom v znaleckom posudku) je 5 165,32 €

(zamerané

- vonkajsie schody na pozemku pare. c. CKN 1798/15 je 14,72 €
-oporné múry na pozemku pare. c. C KN 1798/15 je 534,19 6
Navrhovaná cena stavieb sit. na pozemku pare. c. C KN 1798/15 v znaleckom posudku c.
40/2017 je spolu 5 714,24 €.

Navrhovaná cena:

94 630,00 €

(pozemky 88 915,56 € + stavby 5 714,24 €)

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel'je podl'a LV c. 3030 vylucnym vlastníkom stavby súp. c. 6308, situovanej na pozemkoch
pare. c. C KN 1798/17 a C KN 1798/24, v casti ktorych je umiestnená predajña COOP. Pozemky
pare. c. C KN 1798/15 o vymere 1031 m2, pare. c. C KN 1798/16 o vymere 107 m2 a CKN 1798/18 o

vymere 99 m2, ako aj stavby - spevnené plochy sit. na pozemku pare. c. C KN 1798/15 o vymere 821,4 m2

(zamerané znalcom v znaleckom posudku), vonkajsie schody na pozemku pare. c. C KN 1798/15, oporné
múry na pozemku pare. c. C KN 1798/15, bezprostredne susedia so stavbou ziadatel'a súpisné císlo
6308 a sú vo vylucnom vlastníctve mesta Banská Bystrica.
Po realizácii kúpy v texte uvedenych nehnuterností má ziadatel' záujem ich na vlastné náklady
komplexne
zrekonstruovaf, zmodernizovaf. Za úcelom d'alsieho konania (vybavenie úveru
a stavebného povolenia) musí stavebník/investor preukázaf vlastníctvo k nehnutel'nostiam pozemkom a stavbám hore uvedenych. Odbor územného plánovania a Komisia MsZ pre ÚR vo
svojom stanovisku podmienili odpredaj nehnutel'ností zriadením bezodplatného vecného bremena
prava prechodu, prejazdu verejnosti cez pozemok pare. c. C KN 1798/15 a stavieb umiestnenych
na tomto pozemku.
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Volebnv obvod c. 4

Ziadatel:

COOP Jednota Krupina, spotrebné druzstvo, Svátotroiicné nám. 22, 963 01 Krunina ICO

Pozemky:

novovytvorené parce. C KN 2916/85 ostatná piocha o vymere 248 m2
parce. C KN 3354/586 zast. plochy a nádvorie o vymere 1628 m2
novovytvorené parce. C KN 3354/692 zast. plochy a nádvorie o vymere 577 m2
novovytvorené parce. C KN 3354/693 zast. plochy a nádvorie o vymere 417 m2
vytvorené v geometrickom pláne c. 36639231-79/17

Stavby:

00169021

F

'

spevnené plochy z betónu sit. na pozemkoch pare. c. C KN 2916/85, C KN 3354/692, C KN

3354/693 o vymere 449,88 m2 (zamerané znalcom v znaleckom posudku)
spevnené plochy zo zámkovej dlazby sit. na pozemkoch pare c. C KN 2916/85, C KN
3354/692, o vymere 628,08 m2 (zamerané znalcom v znaleckom posudku)
oporné múry z betónu na pozemku pare c. C KN 3354/693

Vymera:

2870 m2

Kat. územie:

Radvañ

Ulica:

Bernolákova

Ucel:

majetkoprávne usporiadanie pod

stavbou súp. c. 6988, v ktorych je umiestnená predajña

COOP vo vlastníctve ziadatel'a a úprava a modernizada plóch okolo tejto stavby

Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hl'adiska odpredaj pozemkov
odporucilo s podmienkou zriadenia vecného bremena.

Komisia MsZ pre ÚR zo dña 06.04.2017 odpredaj odporucila pod bodom 2.g., s podmienkou
zriadenia vecného bremena.

Cena:

Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností (CMN) 80,30 € za m2.
Podl'a Znaleckého posudku c. 35/2017 cena pozemkov pare c. C KN
3354/692, C KN 3354/693, spolu o vymere 1242 m2 je 74,06 € za m2.
Navrhovaná cena je aritmeticky priemer oboch cien (80,30+74,06): 2 =
1242 m2= 95 857,56 6
Podl'a ZP cena pozemku pare. c. C KN 3354/586 o vymere 1628 m2 je 67,33
Navrhovaná cena je aritmeticky priemer oboch cien (80,30+67,33): 2 =
1628 m2= 120 178,96 €.

2916/85, C KN
77,18 € za m2x
€ za m2.
73,82 € za mz x

Cena stavieb podl'a ZP:

- spevnené plochy z betónu sit. na pozemkoch pare. c. C KN 2916/85, C KN 3354/692, C KN
3354/693 o vymere 449,88 m2 (zamerané znalcom v znaleckom posudku) je 4924,55 €,
- spevnené plochy zo zámkovej dlazby sit. na pozemkoch pare. c. CKN 2916/85, C KN
3354/692, o vymere 628,08 m2(zamerané znalcom v znaleckom posudku) je 9173,21 €,
- oporné múry z betónu na pozemku pare c. C KN 3354/693 je 181,18 €.
Navrhovaná cena stavieb v ZP je spolu 14 278,94 €
Navrhovaná cena:

230 316,00 € (pozemky 216036,52 € + stavby 14 278,94 €)

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel' je podl'a LV 3030 vylucnym vlastníkom stavby súpisné císlo 6988, situovanej na
pozemkoch pare c C KN 3354/586 a C KN 3354/587, v casti ktorych je umiestnená predajña
COOP. Pozemky C KN 3354/586, C KN 3354/587,
novovytvorené paree. C KN 3354/692,
novovytvorené paree. C KN 2916/85, novovytvorené paree. C KN 3354/693, vytvorené v
geometrickom pláne c. 36639231-79/17, ako aj spevnené plochy z betónu sit. na pozemkoch pare
c. C KN 2916/85, C KN 3354/692, C KN 3354/693 o vymere 449,88 m2 (zamerané znalcom v
znaleckom posudku c. 35/2017, mestom vybratého znalca Ing. Jozefa Eliasa - d'alej len ako ZP)),
spevnené plochy zo zámkovej dlazby sit. na pozemkoch pare e C KN 2916/85, C KN 3354/692, o vymere

628,08 m2 (zamerané znalcom v ZP)

a oporné múry z betónu na pozemku pare. c. C KN 3354/693

sú pod stavbou ziadatel'a súpisné císlo 6988 alebo bezprostredne s ñou susedia a sú vo vylucnom
vlastníctve Mesta Banská Bystrica. Novovytvorené pozemky boli vytvorené v geometrickom pláne
£. 36639231-79/17, vyhotovitel'om G.P.S. Zvolen, spol. s r.o., Geodetické práce a sluzby, \to
36639231, overeného Okresnym úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor dña 04.07.2017, pod
císlom 624/2017, kde novovytvorené parce. C KN 2916/85 zast. plochy a nádvorie o vymere 248

m2 bolo vytvorené odelenením ako diel c 1

z pozemku pare c E KN450/29, vedeného na LV

5982; novovytvorené paree. C KN 3354/692 zast. plochy a nádvorie o vymere 577 m2, bolo
vytvorené odelenením ako diel c. 3 z pozemku pare c. C KN 3354/587, vedeného na LV2724;
novovytvorené paree. C KN 3354/693 zast. plochy a nádvorie o vymere 417 m2, bolo vytvorené
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odclenením ako diel c. 4 z pozemku pare. c. C KN 3354/587, vedeného na LV2724. Po realizácii
kúpy v texte uvedenych nehnutel'ností má ziadatel' záujem ich na vlastné náklady komplexne
zrekonstruovaf, zmodernizovaf. Za úcelom d'alsieho konania (vybavenie úveru a stavebného
povolenia) musí stavebník/investor preukázaf vlastníctvo k nehnutel'nostiam - pozemkom
a stavbám hore uvedenych. Ziadatel' má uzatvorenú s Mestom Banská Bystrica platnú nájomnú
zmluvu c. 227/00, na pozemky pod stavbou súpisné c. 6988 situovanej na pozemkoch C KN
3354/586 a C KN 3354/587. Odbor územného plánovania vo svojom stanovisku zo dña 06.04.2017
podmienil odpredaj nehnutel'ností zriadením vecného bremena prava prechodu, prejazdu verejnosti
cez pozemky pare. c. C KN 2916/85, C KN 3354/692 a stavieb - spevnenych ploch, umiestnenych

na tychto pozemkoch.

NAJOM NEHNUTEL'NOSTÍ:

Ziadatel'ka:
Pozemok:

Volebny obvod c. 1
Viera Berente

pare. c. C KN 2449/12 - zastavené plochy a nádvoria v casti identická s pozemkom pare, c

Vymera:

E KN 2684/1 - vodné plochy
70 m2

Kat. üzemie:
Ulica:

Banská Bystrica
Laskomerská cesta

Úcel:

Cena:

majetkovoprávne usporiadanie nádvoria pri rodinnom dome

Nájomné

sa

stanovuje

podl'a

Ólánku 20

ods. 2

p.c. 3 Zásad hospodárenia a

nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m2, co pri vymere 70 m2
predstavuje nájomné vo vyske 210,00 €/rok.

Doba nájmu:

Na dobu neurcitú.

Navrhovaná cena:

210,00 €/rok

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel'ka je podl'a LV 6. 6185 vylucnou vlastníckou pozemkov pare. c. C KN 2449/13 C KN
2449/14, C KN 2449/15, C KN 2450, C KN 2451/1, C KN 2451/3, C KN 2451/7, C KN 5629/4 a
stavby rodinného domu súp. c. 1542, situovanej na pozemku pare. c. C KN 2450.Pozemok pare. c. C
KN 2449/12 - zastavené plochy a nádvoria o vymere 70 m2 v casti identicky s pozemkom pare. c.
E KN 2684/1 - vodné plochy z celkovej vymery 1124 m2, vedenom na LV c. 6012, vo vylucnom
vlastníctve mesta Banská Bystrica, slúzi ako nádvorie rodinného domu a je oploteny. Prenájmom
pozemku dójde k majetkovoprávnemu usporiadaniu nádvoria pri rodinnom dome súp. c. 1542.

Volebnv obvod c. 1
Ziadatel':
Pozemok:

NANSY DEVELOP s.r.o., Pieninská 25} Banská Bystrica, ICO: 44 511 442
casfparc. c. C KN 2176/15-ostatné plochy

Vymera:

150 m2

Kat. územie:

Banská Bystrica
Lazovná

Ulica:

Úcel:

Cena:

Doba nájmu:

vybudovanie detského ihriska

Nájomné sa stanovuje podl'a Clánku 20 ods. 2 p. c. 2 Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m2, co pri vymere 150 m2
predstavuje nájomné vo vyske 450,00 €/rok.
na dobu neurcitú

Navrhovaná cena:

450,00 €/rok

Dovod hodny osobitného zretel'a:

V predmetnej lokalite má ziadatel' od spolocnosti DUO.S s.r.o. Banská Bystrica v prenájme
nebytové priestory nachádzajúce sa v budove - obehody s. c. 6193, sit. na pozemku pare. c. C KN
2176/12 apare, c. C KN 2176/13 ato na základe Zmluvy o nájme nebytovych priestorov zo dña
01.01.2015, na dobu urcitú 5 rokov, za úcelom prevádzkovania ,,DETSKÉ CENTRUM VOUNÉHO
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CASU". ¿iadateF na pozemku na vlastné náklady, vybuduje detské ihrisko. Nájomnú zmluvu

navrhujeme uzatvorif na dobu neurcitú.

Volebnv obvod c. 3
Ziadatel':

OZ Dobrovol'ny hasicsky zbor Banská Bystrica, Pod Skalkou 2, 974 11, Banská Bvstrica

Nebytové

Neobytná budova (byvalé MNV Sásová) s príslusenstvom, Pod Skalkou 2, Banská Bystrica,
súp. c. 3028, zapísaná na LV c. 1000, situovaná na pozemku pare. c. C KN 257/3 zapísanom

ICO: 50525671

priestory:

*

naLVc. 1781.
Vymera:

116m2

Kat. územie:

Sásová

Ulica:

Pod Skalkou

Úcel:

uskladnenie techniky a materiálu a práca s det'mi

Cena:

Cena je stanovená v zmysle Clánku 18, odst. 1. a 2. platnych Zásad hospodárenia a

nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica.
Doba nájmu:

Na dobu neurcitú.

Navrhovaná cena:

1,00 €

+ úhrady za poskytnuté sluzby spojené s prevádzkou

nebytovych priestorov

Dóvod liodny osobitného zretel'a:

ZiadateFom je OZ Dobrovol'ny hasicsky zbor Banská Bystrica, ktory má uz casf neobytnej budovy
(57,98 m2) v prenajme od mesta Banská Bystrica na základe Nájomnej zmluvy c. 741/2017/PSESM. Prenajaté priestory vyuzíva OZ za úcelom uskladnenia materiálu, prenosnej motorovej
striekacky a zásahového vozidla (garáz na prvom nadzemnom podlazí) a miestnosf na druhom
nadzemnom podlazí vyuzíva na uskladnenie dokumentácie, zástav ako aj na odbornú prípravu.
Ked'ze sa uvol'nili d'alsie dve miestnosti rezervované pre potreby oddelenia sociálnej a krízovej
intervencie, ktoré ich uz nepotrebuje, chce OZ rozsírif prenajaté priestory o satñu na zásahové

odevy a o technickú miestnosf.
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