Mesto Banská Bystrica
Banská Bystrica, 09.10.2017

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 NEHNUTELNOSTI:
Volebnv obvod c. 2

ZiadafeTka:
Pozemok:

Janka Matulániová
pare. c. C KN 997/1 - trvalé trávnaté porasty

Vymera:

61 m2

Kat. územie:

Kostiviarska

Ulica:

Jelsová

Úcel:

rozsírenie záhrady pri rodinnom dome ziadatel'ky súp. c. 4871

Stanovisko komisií MsU:

Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hl'adiska odpredaj pozemku
odporucilo.

Komisia MsZ pre ÚR zo dña 06.09.2017 odpredaj odporucila pod bodom 2.m.

Cena:

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

2189,90 €

(35,90 € za m2)

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel'ka je podl'a LV c. 461 podielovou spoluvlastníckou so súrodencom (dolozeny písomny
súhlas) v podiele Y2 k celku susediacich pozemkov parce. C KN 994, C KN 995 aCKN 996, C KN
997/2 ako aj rodinného domu súp. c. 4871, sit. na pozemku parce. C KN 994. Prevodom pozemku
dójde k rozsíreniu záhrady pri rodinnom dome súp. c. 4871.
NAJOM NEHNUTEL'NOSTÍ:
Volebny obvod c. 1

Ziadatel':

Slovenská agentara pre rozvoj investícií a obehodu - SARIO, Trnavská cesta 100, 821 01
Bratislava, ICO: 36070513

Nehnutel'nosü: nebytové priestory - kancelárie c. 213 az 216 na tret'om nadzemnom podlazí budovy
Mestského úradu v Banskej Bystrici, Ceskoslovenskej armády 26, súp. c. 1141, situovanej na

pozemku par. c. C KN 1202/1 - zastavané plochy a nádvoria, LV c. 4073 o vymere 86 m2

parkovacie plochy (parkovacie miesta c. 16 a 17) v prednej casti dvora MsU, situované na

pozemku par. c. C KN 1202/1, LV c. 4073 o vymere 20 m2
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Kat. územie
Ulica:

Banská Bystrica
Ceskoslovenskej armády 26

Úcel:

administratívna cinnosf

Cena:

cena je stanovená v zmysle Clánku 17, odst. 1, platnych Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
na dobu urcitú od 01.01.2018 do 31.12.2019

Dobanájmu:
Navrhovaná 49,00 €/ mVrok za kancelárske priestory, t.j. 4 214,00 €/rok
cena:
65,88 €/m2/rok za parkovacie miesto, t.j. 1 317,60 €/rok
+ úhrady za poskytnuté sluzby spojené s prevádzkou nebytovych priestorov
Dovod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel' má od mesta prenajaté uvedené nebytové priestory - kancelárie a parkovacie miesta na
základe Nájomnej zmluvy c. 2247/2016/PS-TP na dobu urcitú a to do 31.12.2017. V prenájme chce

pokracovaf aj nad'alej, poziadal o predízenie nájomnej doby o d'alsie dva roky.
Volebnv ofavod c. 3

Pozemok:

Viera Licha
casf pare. c. C KN 797/1 - záhrady o vymere 222 m2
parce. CKN 797/2 - zastavané plochy a nádvoria o vymere 18 m2

Vymera:

240 m2

Kat. územie:

Sásová

Ziadatelia:

Ulica:

Úcel:

Stránska

záhrada pri rodinnom dome súp.c. 3163

Stanovisko

komisií MsÚ:

Cena:

Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hl'adiska odporúca odpredaj.
Komisia MsZ pre územny rozvoj zo dña 08.06.2017 odpredaj odporucüa pod bodom
Nájomné sa stanovuje podl'a Cl. 20 ods. 2 p.c. 5 Zásad hospodárenia a nakladania
/
co prii vymere 240 m 2
s majetkom Mesta Banská Bystrica v cene 3,00 €/m2,
predstavuje nájomné vo vyske 720,00 €/rok.

Doba nájmu:

Na dobu neurcitú.

Navrhovaná cena:

720,00 €/rok

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel'ka je podl'a vypisu z LV c. 845, kat. územie Sásová vylucnym vlastníkom pozemkov
pare. c. C KN 794/1,5,6,7,8,9,10,11, pare. c. C KN 795/8, pare. c. C KN 798 a stavby rodinného
domu súp. c. 3163 situovanej na pozemku par. c. C KN 794/1 aparee. CKN 794/9. Zámerom
ziadatel'ky je vyuzívaf prenajaté pozemky ako záhradu pri RD. V súcasnej dobe nema ziadatel'ka
záujem o kúpu danych pozemkov.
Volebnv obvod c. 3
ZiadateT:

Soña Pisárová

Pozemok:

casf pare. c. C KN 2544/30 - zastavané plochy a nádvoria

Vymera:

40 m2

Kat. územie:

Sásová

Ulica:

Rudohorská

Úcel:
umiestnenie docasnej stavby (terasa)
Stanovisko komisií MsÚ:

Odbor územného plánovania a architekta mesta z územného hl'adiska odporúca prenájom.
Komisia MsZ pre územny rozvoj zo dña 06.09.2017 nájom odporucüa pod bodom
2.1.

Cena:

Nájomné sa stanovuje podl'a Cl. 20 ods. 2 p. c. 10 platnych Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta Banská ako 17 % z CMN. Cena pozemku podl'a
CMN je 71,30 € za 1 m2, tzn.17 % z 71,30 € je 12,12 €, co pri vymere 40 m2
predstavuje nájom sumu 484,80 € roene.
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Navrhovaná cena:

484,80 €/rok

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel'ka má od spolocnosti LATTA BB, s.r.o. v podnájme nebytovy priestor c. 12-1 (byvalá
restaurada 37) v obytnom dome súp. c. 6737, sit. na pozemku parce. C KN 2544/25 a to na
základe Zmluvy o podnájme nebytovych priestorov zo dña 30.04.2016 na dobu neurcitú, za úcelom
poskytovania pohostinskych a kaviarenskych sluzieb. Ziadatel'ka zrealizovala na pozemku terasu s
prístreskom.

BANSKÁ BYSTB3CA
-62-

JánTÍósko
primátor mesta
Banská Bystrica

MESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcücné dfi:t:

13.0KI2017

Zvesené dría:

v/

3/3

