Mesto Banská Bystrica
Banská Bystrica, 20.11.2017

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

Mesto Banská Bystrica zverejñuje zámer prevodu, nájmu nehnutel'ného 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 NEHNUTEENOSTI:
Volebnv obvod c. 4

Ziadatelia:

Ivan Job

Pozemok:

parce. CKN 1428/140 -trvalé trávne porasty

Vymera:

175 ra2

Kat. územie:

Radvañ

Ulica:

Kvetinová

Cena:

rozsírenie súkromnej záhrady pri jestvujúcom rodinnom dome ziadatel'ov
Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností (CMN) 79,00 € za m:

Úcel:

Navrhovaná cena;

13 825,00 €

(79,00 € za m2)

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatelia sú podl'a vypisu z LV c. 5015 v rezime bezpodielového spoluvlastníctva manáelov
vlastníkmi pozemkov parce. C KN 1428/114, C KN 1428/148, C KN 1428/149 a stavby rodinného
domu súp.c. 5750, situovanej na pozemku parce. C KN 1428/148. Pozemok parce. C KN 1428/140
- trvalé trávne porasty o vymere 175 m2 patrí do vylucného vlastníctva Mesta Banská Bystrica,
zapísany na LV c. 2724 a v súcasnosti ziadatel'mi prenajaty platnou Nájomnou zmluvou
c. 155/2OO3/RMaj.-348 za úcelom záhrady. Prevodom pozemku dójde k rozsíreniu súkromnej
záhrady pri jestvujúcom rodinnom dome súp.c. 5750.

Volebnv obvod c. 4

Ziadatelia:

Miroslav Settey a Anna Setteyová

Pozemok:

novovytvorená parce. C KN 1428/240 - trvalé trávne porasty

Vymera:

odclenená v geometrickom pláne cís. 37553674-19/2017 z parce. CKN 1428/1
16 m2

Kat. územie:

Radvañ

Ulica:

Tichá

Cena:

rozsírenie záhrady pri rodinnom dome ziadatel'ov
Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností (CMN) 79,00 € za m2.

Úcel:

Navrhovaná cena:

1 264,00 €

(79,00 € za m2)
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Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatelia sú podl'a vypisu z LV c. 1601 podielovymi spoluvlastníkmi pozemkov parce. C KN
1617, C KN 1618 a stavby rodinného domu súp.c. 5389, situovanej na pozemku parce. C KN 1618.
Pozemok novovytvorená parce. C KN 1428/240 - trvalé trávne porasty o vymere 16 m2 patrí do
vylucného vlastníctva Mesta Banská Bystrica, zapísany na LV c 2724. Prevodom pozemku dójde k
rozsíreniu záhrady pri rodinnom dome súp. c. 5389. Dña 03.11.2017 pañi Viera Setteyová pódala na
MsU prehlásenie, ze ako dotknutá podielová spoluvlastnícka pozemkov parce. C KN 1617, C KN
1618 a stavby rodinného domu súp.c. 5389 nema záujem o kúpu/nadobudnutie pozemku parce, C
KN 1428/240, ktorá bude slúzif pre rozsírenie záhrady pri rodinnom dome.
Volebnv obvod c. 4

ZiadateT:
Pozemok:
Vymera:

I.K.M.-TRADE s.r.o., so sídlom Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, ICO: 36 625 779
novovytvorená parce. C KN 2060/307 - ostatné plochy zameraná GP c. 36840734-15/2017
59 m2

Kat.územie: Radvañ

Ulica:

Úcel:

Tulská

z vlastníctva LK.M.-TRADE s.r.o., so sídlom Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, do

vlastníctva Mesta Banská Bystrica,

Bystrica, iCO: 00 313 271,

Cena:

Ceskoslovenskej

armády 26,

974

01

Banská

je nova vystavba rodinnych domov, inzinierskych sietí a komunikácií.
Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnuterností Slovenska (CMN) 34,00 € za m2.

za

Pozemok:
Vymera:

novovytvorená parce. C KN 2060/311 - ostatné plochy vytvorená v GP c. 36840734-15/2017
50 m2

Kat.územie: Radvañ
Ulica:

Úcel:

Tulská

z^vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica,

ICO: 00 313 271, do vlastníctva I.K.M.-TRADE s.r.o., so sídlom Kláry Jarunkovej 2,
974 01 Banská Bystrica,

zázemie susedného bytového domu Tulská 70 - 74

Cena:

Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností Slovenska (CMN) 34,00 € za m2.

Navrhovaná cena:
bez financného vyrovnania
Dóvod hodny osobitného zretel'a:
Ziadatel' je v kat. území Radvañ podl'a LV c. 4237 vylucnym vlastníkom susediacich pozemkov
parce. C KN 229, C KN 2060/230, C KN 2060/23 l.Novovytvoreny pozemok parce. C KN

2060/307 - ostatné plochy o viniere 59 m2, zamerany geometrickym plánom c. 36840734-15/2017,
bol vytvoreny z pozemku parce. C KN 2060/230, ktory je vedeny na LV c 4237, vo vylucnom

vlastníctve ziadatel'a.
Novovytvoreny pozemok parce. C KN 2060/311 - ostatné plochy o vymere 50 m2, zamerany
geometrickym plánom c. 36840734-15/2017, bol vytvoreny z pozemku parce. C KN 2060/255,
ktory je vedeny na LV
t, 2724, vo vylucnom vlastníctve Mesta Banská Bystrica.
Zámennou predmetnych pozemkov dójde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pre novú

vystavbu rodinnych domov, inzinierskych sietí a
bytového domu Tulská 70 - 74.

komunikácií ziadatel'om a zázemia susedného

NAJOM NEHNVTEENOSTI:
Volebnv obvod c. 3

Ziadatet:
Pozemky:

AUTO-MOTO RS, s.r.o., Cintorínska 3616,979 01 Rimavská Sobota, ICO: 36 051 195
novovytvorené parce. C KN 2338/51 - zastavané plochy a nádvoria o vymere 11 m2
novovytvorené parce. C KN 2338/52 - zastavané plochy a nádvoria o vymere 39 m2
novovytvorené parce. C KN 2338/53 - zastavané plochy a nádvoria o vymere 470 m2
novovytvorené parce. C KN 2338/54 - zastavané plochy a nádvoria o vymere 142 m2
vytvorené v geometrickom pláne c. 46277072-15/16
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Vymera:

662 m2

Kat. územie:

Sásová

Ulica:
Ucel:

Dedinská
majetkoprávne

vysporiadanie

umyvacieho centra

uzívanych

pozemkov

pod

stavbou

samoobsluzného

Navrhovaná cena:
7 878,00 €/rok
D6vod hodny osobitného zretel'a:

Vzt'ah k pozemkom pod stavbou areál Umyváreñ pre osobné autá

Sásová - Banská Bystrica,

tvoreny samoobsluznou auto umyvárñou - stavba súp. c. 15047, vedená na LV c. 2870, vo
vylucnom vlastníctve ziadatei'a a prirahlymi spevnenymi obsluznymi plochami sit. na predmetnych
pozemkoch bol rieseny Nájomnou zmluvou c. 1663/2014/PSESM-885 s predchádzajúcim majitel'om
areálu stavby samoobsluznej auto umyvárne a bol ukonceny dñom 31.10.2016. Následne novy
majitel' - ziadatel' poziadal o odpredaj pozemkov. Mestské zastupitel'stvo dña 19.09.2017
uznesením c. 883/2017 neschválilo spósob prevodu nehnutePností, preto predkladáme návrh riesenia
vzfahu k pozemkom formou nájmu.
Volebny obvod c. 4

Ziadatel':
Pozemok:

AT AGROTURIEC, spol. s r.o., Safáriková 124, Rozñava, ICO: 36 009 652
cast5 parc.6. EKN 1072/1 - zastavané plochy a nádvoria

Vymera:

30 m2

Kat. územie:

Radvañ

Ulica:
Ucel:

Bernolákova
osadenie kontajnerovej predajne potravinárskych vyrobkov

Cena:

nájomné sa stanovuje podl'a CI. 20 ods. 2. p.c. 10 platnych Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica ako 17 % z CMN, cena pozemku podl'a
CMN je 81,20 € za 1 m2, tzn.17 % z 81,20 € je 13,80 €, co pri vymere 30 m2

Boba nájmu:

predstavuje nájom vo vyske 414,00 € rocne
na dobu neurcitú

Navrhovaná cena:

414,00 €/rok

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Zámerom ziadatei'a je umiestnif na casti pozemku parce. E KN 1072/1 o vymere 30 m2
kontajnerovú predajñu potravinárskych vyrobkov. V súcasnosti je vlastníkom existujúcej stavby
predajného stánku, umiestnenom na citovanom pozemku, ktorú plánuje odstránif. Najomnú zmluvu
navrhujeme uzatvorif na dobu neurcitú.

Jé

prímáíor mesta
Banská Bystrica
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