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Zvcrejnenie zámeru prcvodu a nájmu nehnutel'ného majetku mesta

z dovodu hodného osobítného zretel'a
Mesto Banská Bystrica zverejñuje zámer prevodu, nájmu nehnuterného majetku mesta Banská Bystrica z
dóvodu hodného osobitného zretel'a y zmysle § 9a ods. 8 písm. e) a § 9a ods. 9 písm. c) Zákona c. 138/1991
Zb. v znení neskorsích predpisov.

PREVOD NEHNUTELNOSTI:
Volebny obvod c. 2

Ziadatelia:

Ladislav Dobos

Pozemok:

parce. C KN 993 - trvalé trávne porasty

Vymera:

150 m2

Kat. iizemie:

Kostiviarska

Ulica:

Jelsová

Cena:

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

Úcel:

rozsírenie záhrady pri rodinnom dome súp.c 1669

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:

5 385,00 €

(35,90 € za m2)

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Návazne na vyzvu usporiadania vlastníckych a inych práv k uzívanému majetku vo vlastníctve
Mesta Banská Bystrica bola ziadatePmi podaná ziadosf o kúpu predmetného pozemku. Ziadatelia
sú podl'a LV c. 1027 vylucnymi vlastníkmi v rezime BSM stavby súp.c. 4412, situovanej na
pozemku parce. C KN 990/2 a ziadatel'ka je podl'a LV c. 470 vylucnou vlastníckou stavby
rodinného domu súp.c. 1669, situovaného na pozemku parce. C KN 990/1 ako aj pozemkov parce.
C KN 990/3, C KN 990/4, C KN 990/5, C KN 990/6, C KN 991, C KN 992. Prevodom pozemku
dójde k zosúladeniu skutkového a právneho stavu uzívanej záhrady pri rodinnom dome.
Volebny obvod c. 4

Ziadatel:
Pozemok:

LUDO, spol. s r.o., Tatranská 295, 071 01 Povazská Bystrica, ICO: 36 021 237
novovytvorená parce, C KN 2087/32 - ostatné plochy
vytvorené v geometrickom pláne c. 36840734-121/2016
spevnené plochy z Iiateho asfaltu na betónovom podklade na pozemku parce. C KN 2087/32

Stavba:

Vymera:

131 m2

Kat. územie:

Radvañ

Ulica:

Tulská - Kyjevské námestie

Cena:

Cena pozemku je podl'a Cenovej mapy nehnutel'ností Slovenska(CMN) 52,50 € za m:

Úcel:

zásobovací priestor pri stavbe - maloobchodná predajña súp.c. 5997

Cena stavby podl'a Znaleckého posudku c. 362/2017 mestom vybratého znalca Ing.
Stefana Pastierovica - spevnené plochy sit. na pozemku parce. C KN 2087/32 je 370,80 €.
Navrhovaná cena:

7 248,30 €

(pozemky 6877,50 € + stavby 370,80 €)

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

ZiadateF je podl'a LV c. 5832 vylucnym vlastníkom stavby - maloobchodná predajña súp.c. 5997 sit.
na pozemku parce. C KN 2086.

Pozemok, novovytvorená parce. C KN 2087/32, vytvorená v geometrickom pláne c. 36840734121/2016, ako aj spevnené plochy z Hateho asfaltu na betónovom podklade na pozemku parce. C KN
2087/32 (zamerané znalcom v Znaleckom posudku c 362/2017 mestom vybratého znalca Ing.
Stefana Pastierovica) tvoria pril'ahlú plochu k stavbe ziadatel'a súp. ¿. 5997 a sú vo vylucnom
vlastníctve mesta Banská Bystrica. Realizáciou kúpy dójde k majetkovoprávnemu usporiadaniu
uzívatel'ského stavu ziadatel'om.

Volebny obvod c. 4

Ziadatelia:

Peter Philadelphy a Mariana Fhiladelphyová
parce. C KN 3681/174 - zastavané plochy a nádvoria o vymere 50 m2
parce. C KN 3681/241 - zastavané plochy a nádvoria o vymere 412 m2
Vymera:
462 m2
Kat. územie: Radvañ
Ulica:
Bronzová
Pozemky:

Úcel:

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

Navrhovaná cena:
20 526,66 €
Dóvod hodny osobitného zretel'a:

(44,43 € za m2)

Ziadatelia sú podl'a LV c. 6575 vylucnymi vlastníkmi v rezime BSM pozemkov parce. C KN
3681/175, C KN 3681/770 a stavby rodinného domu súp. c 14880, situovanej na pozemku parce.
C KN 3681/749. Podl'a LV c. 5375 je Peter Philadelphy vylucnym vlastníkom pozemkov parce.
C KN 3681/38 a pareó. C KN 3681/749. Pozemky parce. C KN 3681/174 a C KN 3681/241 sú
podl'a LV tí. 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. 1
ZiadateT:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme ,,ZSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, ICO: 31 364 501
Pozemok:
parce. C KN 5646/18 — zastavané plochy a nádvoria
parce. C KN 5646/19 — zastavané plochy a nádvoria
parce. C KN 5646/20 — zastavané plochy a nádvoria
parce. C KN 5646/21 — zastavané plochy a nádvoria
parc.5. C KN 5646/22 - zastavané plochy a nádvoria
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica,
ICO: 00 313 271
Vymera:
800 + 857 + 14 + 59 + 3364 = 5094 m2
Kat. územie: Banská Bystrica
Ulica:
Pod Urpínom (pod a pri zeleznicnej trati)
Úcel:
Majetkovoprávne
vysporiadanie
pozemkov
pod
zeleznicnou
trafou
a jej
bezprostrednom okolí
za

Pozemok:

Vymera:

Kat. územie:
Ulica:

Úcel:

parce. C KN 5646/23 - ostatné plochy

parce. C KN 5651/6 - zastavané plochy a nádvoria
z vlastníctva
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme ,,ZSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, ICO: 31 364 501
1326 +1860 = 3186 m2
Banská Bystrica

Pod Urpínom a 29. augusta (pred malou a vel'kou zeleznic'nou stanicou)
Revitalizácia verejného priestoru: vybudovanie verejnej oddychovej zóny v tesnom
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dotyku s ríekou Hron a zeleznicnou stanicou Banská Bystrica-mesto a pozemok pred
hlavnou zeleznicnou stanicou bude slúzif ako predstanicny priestor - pesia zona a

prepojovací chodník k Terminálu SC.

Navrhovaná cena:

Bez financného vyrovnania

Dovod hodny osobitného zretel'a:

Mesto Banská Bystrica v súvislosti s rozvojovymi investicnymi aktivitami mesta s ciel'om
zveladeniawvereinvch pnestorov v okolí hlavnei zeleznicnej stanice a malei zeleznicnej stanice
poziadalo ZSR o prevod predmetnych pozemkov a to formón zámeny za pozemky, nachádzajúce sa
pod zeleznicnou trat'ou alebo jej bezprostrednom okolí, ktoré sú vedené vo vlastníctve Mesta

Banská Bystrica.

NAJOMNEHNUTEENOSTÍ:
Volebny obvod c. 4
Ziadaíel':

INFOSLOV, obcianske zdruzenie, Král'ovohol'ská 13, Banská Bystrica
ICO: 37950843

Nebytové
priestory:

Vymera:

Casf nebytového priestoru c. 12-1 nachádzajúceho sa na prvom nadzemnom podlazí
obytného domu na Nám. E. Stúra vchod: 16 v Banskej Bystrici, súp. císlo 5925, vedeného na
LV c. 3282, situovaného na pozemkoch parce. C KN 3363/1 a pare c C KN 3364/1
130,70 m2

Kat. územie:

Radvañ

Ulica:

Nám. E. Stúra 16

Cena:

Cena je stanovená v súlade s § 9a, odst. 9 Zákona o majetku obcí a clánku 17, odst. 1.
Uplného znenia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica

Úcel:

Internetová kaviareñ

vydaného 01.12.2017.
Doba nájmu: Na dobu neurcitú.
Navrhovaná

27,00 €/m2/rok + úhrady za poskytnuté sluzby spojené s prevádzkou
nebytovych priestorov

Dóvod hodny osobitného zretel'a:

Ziadatel'om je INFOSLOV o.z., ktoré má vyssie uvedeny nebytovy priestor v podnájme od
spolocnosti Vatra s.r.o., ktorá má priestory prenajaté od Mesta Banská Bystrica na základe
Nájomnej zmluvy c. 795/2014/PS-ESM od roku 2014. Z dóvodu presumí podnikatel'skych aktivít
spolocnosti Vatra s.r.o. do inych oblastí, bolo vytvorené INFOSLOV o.z., ktoré pokracuje v
prevádzkovaní internetovej kaviarne. Nakol'ko INFOSLOV o.z. odkúpilo od nájomcu kompletné
vybavenie kaviarne a realizovalo aj cast' stavebnych úprav na vlastné náklady, poziadalo o

uzatvoreme nájomnej zmluvy na nebytové priestory priamo s mestom Banská Bystrica.
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