Mesto Banská Bystrica
Banská Bystrica, 03.04.2018

Zverejnenie zámeru prevodu a nájmu nehnuteľného majetku mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Banská Bystrica zverejňuje zámer prevodu, nájmu nehnuteľného majetku mesta Banská Bystrica z
dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) a § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991
Zb. v znení neskorších predpisov.

PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ:
Volebný obvod č. 1
Miroslav Greško a Alena Grešková
novovytvorená parc.č. C KN 2542/127 - zastavané plochy a nádvoria
odčlenená v geometrickom pláne čís. 43894691-125/2017 z parc.č. C KN 2542/114
119 m2
Výmera:
Kat. územie: Banská Bystrica
Azalková
Ulica:
Účel:
rozšírenie záhrady pri rodinnom dome súp.č. 3033
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností 64,15 € za m2. Cena pozemku je podľa
Znaleckého posudku č. 183/2017 mestom vybratého znalca Ing. Ivana Čierneho 47,21 € za m2.
Navrhovaná cena je aritmetický priemer získaných cien 64,15+47,21=111,36/2= 55,68 € za m2.
Žiadatelia:
Pozemok:

Navrhovaná cena:
6 625,92 € (55,68 € za m2)
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Žiadatelia sú podľa výpisu z LV č. 3903 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov vlastníkmi
pozemkov parc.č. C KN 2542/39, parc.č. C KN 2542/112, parc.č. C KN 2542/113 a stavby rodinného
domu súp.č. 3033 situovanej na pozemku parc.č. C KN 2542/113. Novoutvorený pozemok parc.č. C
KN 2542/127 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 119 m2 patrí do výlučného vlastníctva Mesta
Banská Bystrica, zapísaný na LV č. 4073, pričom tvorí okolie rodinného domu žiadateľov. Prevodom
pozemku dôjde k rozšíreniu záhrady pri rodinnom dome.
Volebný obvod č. 1
HOTELTEC s.r.o., Partizánska cesta 116A, 974 01 B. Bystrica, IČO: 36 627 593
novovytvorená parc.č. C KN 551/3 - zastavané plochy a nádvoria
vytvorená v geometrickom pláne č. 36635456-2/18
109 m2
Výmera:
Banská
Bystrica
Kat. územie:
Partizánska cesta
Ulica:
rozšírenie prístupu k stavbe žiadateľa - nebytovej budove súp.č. 4484
Účel:
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností 42,00 € za m2.

Žiadatelia:
Pozemok:

Navrhovaná cena:

4 578,00 € (42,00 € za m2)
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pôvod hodný osobitného zreteľa:
Žiadateľ je výlučným vlastníkom pozemkov parc.č. C KN 553/35, C KN 553/36, C KN 553/37, C KN
553/38, C KN 5458/5 a stavby - nebytovej budovy súp.č. 4484 situovanej na poz. parc.č. C KN 553/35 a C
KN 553/37, vedených na LV Č. 8197, kat.územie Banská Bystrica. Novovytvorený pozemok parc.č C KN
551/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 109 m2 bol vytvorený ako diel „ 1 “ oddelením z pozemku parc.č.
E KN 2510 ostatná plocha v geometrickom pláne č. 36635456-2/18, overeného Okresným úradom v Banskej
Bystrici dňa 19.01.2018 pod č. 41/2018. Prevodom pozemku dôjde k rozšíreniu prístupu k stavbe žiadateľa
- nebytovej budove súp.č. 4484.
Volebný obvod č. 1
Miroslava Piliarová
novovytvorená parc.č. C KN 2301/12 - zastavané plochy a nádvoria
vytvorená v geometrickom pláne č. 45308381-245/2017
88 m2
Výmera:
Kat. územie: Banská Bystrica
Medený Hámor
Ulica:
Účel:
vybudovanie prístupu z verejnej komunikácie
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností 41,30 € za m2.
Žiadateľka:
Pozemok:

Navrhovaná cena:

3 634,40 € (41,30 € za m2)

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Žiadateľka je podielovým spoluvlastníkom v podiele Vi k celku susediacich pozemkov parc.č. C KN 2301/3,
C KN 2302/2 a stavby súp.č. 830 sit. na pozemku parc.č. 2302/2, vedených na LV č. 5104 a pozemku parc.č.
C KN 2301/9 vedeného na LV č. 7814, kat.územie Banská Bystrica. Podielový spoluvlastník uvedených
nehnuteľností v V2 k celku. Spoluvlastník Piliar Lukáš dal súhlas, aby žiadateľkou o prevod predmetného
pozemku bola výlučne pani Piliarová. Novovytvorený pozemok pare. č. C KN 2301/12 - zastavané plochy a
nádvoria o výmere 88 m2 bol vytvorený oddelením z pozemku parc.č. C KN 2301/2 zastavané plochy a
nádvoria v geometrickom pláne č. 45308381-245/2017, vyhotovenom Matúš Debnár - GEOTECH,
IČO: 45 308 381. Prevodom pozemku dôjde k zväčšeniu plochy pri budove, kde žiadateľka je podielovou
spoluvlastníckou.
Volebný obvod č. 1
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8,969
55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047
parc.č. C KN 5645/6 - vodné plochy o výmere 4 m2
Pozemky:
parc.č. C KN 5645/7 - vodné plochy o výmere 5 m2
parc.č. C KN 5645/8 - vodné plochy o výmere 8 m2
parc.č. C KN 5645/9 - vodné plochy o výmere 9 m2
parc.č. C KN 5645/10 - vodné plochy o výmere 46 m2
parc.č. C KN 5645/11 - vodné plochy o výmere 107 m2
parc.č. C KN 5645/12 - vodné plochy o výmere 44 m2
parc.č. C KN 5645/15 - vodné plochy o výmere 53 m2
276 m2
Výmera:
Kat. územie: Banská Bystrica
Majerská cesta
Ulica:
verejnoprospešná
stavba: „Banská Bystrica - Majer, ochrana intravilánu pred povodňami,
Účel:
rekonštrukcia“
Cena pozemku je stanovená dohodou podľa Znaleckého posudku č. 438/2017 mestom
Cena:
vybratého znalca Ing. Štefana Pastieroviča 20,08 € za m2.
Žiadateľ:

Navrhovaná cena:
S 542,08 € (20,08 € za m2)
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Na pozemkoch parc.č. C KN 5645/6, C KN 5645/7, C KN 5645/8, C KN 5645/9, C KN 5645/10, C
KN 5645/11, C KN 5645/12 a C KN 5645/15 sa pripravuje verejnoprospešná stavba: „Banská
Bystrica - Majer, ochrana intravilánu pred povodňami, rekonštrukcia“, ktoré sú podľa LV č. 4073,
LV č. 7702, LV č. 7708 a LV č. 7771 vo výlučnom vlastníctve Mesta Banská Bystrica. Na predmetnú
stavbu bolo vydané Stavebné povolenie č. OU-BB OSZP2-2017/021100-009 zo dňa 01.08.2017,
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ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.08.2017. Na predmetné pozemky má žiadateľ uzavretú
nájomnú zmluvu č.l 1001/2017/PS-HSM-1052 zo dňa 08.06.2017.

Volebný obvod č. 2
Žiadatelia:
Pozemok:
Výmera:
Kat. územie:
Ulica:
Účel:
Cena:

Ján Dzúrik a Mária Dzúriková
parc.č. C KN 780/5 - zastavané plochy a nádvoria
12 m2
Podlavice
Priehrada - Lipová
vysporiadanie oploteného užívaného pozemku
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností 60,00 € za m2.

Navrhovaná cena:
720,00 € (60,00 € za m2)
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Žiadateľ Ján Dzúrik je výlučným vlastníkom v podiele 1/1 susediacich pozemkov parc.č. C KN 778/1, C KN
778/2, C KN 779/1, ako aj stavby rodinného domu súp.č. 2763, situovaného na pozemku parc.č. C KN 778/1,
vedených na LV č. 1143 a tiež pozemku parc.č. C KN 780/4, vedeného na LV č. 2991, kat.územie Podlavice.
Prevodom pozemku dôjde k zosúladeniu užívacieho stavu so stavom právnym.

Volebný obvod č. 3
Viera Lichá
parc.č. C KN 797/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2
novovytvorená parc.č. C KN 797/3 - záhrada o výmere 225 m2
odčlenená v geometrickom pláne čís. 43604625-50/2017 z parc.č. C KN 797/1
243 m2
Výmera:
Kat územie: Sásová
Stránska
Ulica:
Účel:
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov užívaných za účelom záhrady pri rodinnom dome
súp.č. 3163
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností 71,30 € za m2.

Žiadateľka:
Pozemky:

Navrhovaná cena:
17 325,90 € (71,30 € za m2)
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Žiadateľka je podľa výpisu z LV č. 845 vlastníčkou pozemkov parc.č. C KN 794/1, 794/5, 794/6,
794/7, 794/8, 794/9, 794/10, 794/11, 795/8, 798 a stavby rodinného domu súp.č. 3163 situovanej na
pozemkoch parc.č. C KN 794/1 a C KN 794/9, kat. územie Sásová. Pozemky parc.č. C KN 797/2 a C
KN 797/3 sú dlhodobo žiadateľkou užívané a podľa výpisu z LV č. 1000 patria do výlučného
vlastníctva Mesta Banská Bystrica. Na predmetné pozemky je v súčasnosti uzavretá platná nájomná
zmluva č.1315/2017/PS-ESM-1079 zo dňa 22.12.2017 za účelom záhrady pri rodinnom dome súp.č.
3163. Prevodom pozemkov dôjde k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov užívaných ako
záhrada pri rodinnom dome súp.č. 3163.

Volebný obvod č. 4
Betreut a.s., Zámocká 32, 811 01 Bratislava, IČO: 50 055 089
pare č. C KN 594/39 - ostatné plochy ovýmere 99 m2
parc.č. C KN 594/40 - ostatné plochy ovýmere 10 m2
pare Č. C KN 594/41 - ostatné plochy ovýmere 38 m2
parc.č. C KN 594/42 - ostatné plochy ovýmere 176 m2
novovytvorená parc.č. C KN 594/58 - ostatné plochy o výmere 62 m2
vytvorená v geometrickom pláne č. 50134647-30/18
385 m2
Výmera:
Kat. územie: Radvaň
Mládežnícka
Ulica:
prístup a parkovacie plochy pre rekonštruovaný polyfunkčný objekt vybavenosti
Účel:
výmenníková stanica súp.č. 13809
Žiadatelia:
Pozemok:

bývalá
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Cena:

Cena pozemku je podľa Cenovej mapy nehnuteľností 53,70 € za m2.

Navrhovaná cena:

20 674,50 € (55, 70 € za m2)

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Žiadateľ je výlučným vlastníkom stavby - výmenníkovej stanice súp.č. 13809, situovanej na pozemku
parc.č. C KN 604/1, vedenej na LV č. 4321, kat.územie Radvaň. Novovytvorený pozemok parc.č. C KN
594/58 - ostatné plochy o výmere 62 m2 bol vytvorený, oddelením z pozemku parc.č. C KN 594/38 ostatná
plocha v geometrickom pláne č. 50134647-30/18, vyhotovenom GEOMET REALITY s.r.o., IČO: 50 134 647.
Prevodom pozemku dôjde k rozšíreniu prístupu a vytvoreniu parkovacích plôch k stavbe žiadateľa súp.č.
13809.
NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ:

Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Pozemok:
Výmera:
Kat. územie:
Ulica:
Účel:
Cena:

Doba nájmu:

Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469
parc.č. C KN 788/4 - zastavané plochy a nádvoria
vytvorená GP č. 32027788-34/17 z par. č. E KN 666/1 a z parc.č. C KN 788/4
103 m2
Senica
lokalita Senica
pozemok pod stavbou technologického zariadenia
Nájomné sa stanovuje podľa Článku 20 ods. 2. por. č. 10 Úplného znenia Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica, vydaných 01.12.2017
ako 17 % z CMN. Cena pozemku podľa CMN je 62,00 € za 1 m2, tzn.17 % z 62,00 €
je 10,54 €, čo pri výmere 103 m2 predstavuje nájom sumu 1 085,62 € ročne.
Na dobu neurčitú.

Navrhovaná cena:
1 085,62 €/rok (10,54 €/m2/rok)
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Žiadateľ je vlastníkom stavby technologického zariadenia a príslušnej infraštruktúry rádioreleového bodu
a základňovej stanice verejnej elektronickej komunikačnej siete VKS situovanej na pozemku parc.č. C KN
788/4 - zastavané plochy a nádvoria. Zámerom žiadateľa je vysporiadať si vzťah k pozemku pod
citovanou stavbou.
Volebný obvod č. 1

Spoje, s.r.o., Horná Strieborná 288/8, 974 01 Banská Bystrica,
ICO: 45 607 028
Nebytové priestory: v kupole Mestskej veže na Nám. Štefana Moyzesa č. 27/53 v Banskej Bystrici, súp.č. 53,
situovanej na pozemku parc.č. C KN 1/2, vedenej na LV č. 4073
Banská Bystrica
Kat. územie:
Námestie Štefana Moyzesa
Ulica :
Účel:
umiestnenie zariadení, systémov antén a káblových trás slúžiacich za účelom
telekomunikačnej služby
cena je stanovená v súlade s § 9a, odst. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Cena:
a článku 17, odst. 1. Úplného znenia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Banská Bystrica, vydaných 01.12.2017.
Na dobu neurčitú.
Doba nájmu:
Žiadateľ:

Navrhovaná cena: i 200,00 €/rok + úhrady za poskytnuté služby spojené s prevádzkou

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Žiadateľ má v kupole Mestskej veže umiestnené zariadenia, systém antén a káblových trás slúžiacich za
účelom telekomunikačnej služby od 01.06.2015. Nájomná zmluva na umiestnenie týchto zariadení bola
uzatvorená na dobu určitú a to do 31.05.2018. Nájomca rná záujem aj naďalej využívať uvedené priestory pre
svoje aktivity, písomne požiadal dňa 27.02.2018 o predĺženie súčasnej nájomnej zmluvy. Vzhľadom k tomu,
že sa jedná o prenájom nebytových priestorov pri ktorých uplynula doba prenájmu dohodnutá na dobu určitú
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a nájomca má záujem o jej predĺženie, navrhujeme spôsob prenájmu podľa § 9a, odst. 9, písm. c) a článku 16,
odst. 11. bodu b) Úplného znenia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica,
vydaných 01.12.2017, ako nájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
Pozemok:
Výmera:
Kat. územie:
Ulica:
Účel:
Cena:

Beáta Janovcová, Starohorská 66, Banská Bystrica IČO; 10 969 675
časť parc.č. C KN 2544/30 - zastavané plochy a nádvoria
40 m2
Sásová
Rudohorská
umiestnenie dočasnej stavby (terasa)
Nájomné sa stanovuje podľa ČI. 20 ods. 2 p. č. 10 Úplného znenia Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica, vydaných 01.12.2017
ako 17 % z CMN. Cena pozemku podľa CMN je 71,30 € za 1 m2, tzn.17 % z 71,30 €
je 12,12 €, čo pri výmere 40 m2 predstavuje nájom sumu 484,80 € ročne.
Doba nájmu: na dobu neurčitú
Navrhovaná cena:
484,80 €/rok (12,12 €/m2/rok)
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Žiadateľka má od Mesta Banská Bystrica v prenájme časť nebytových priestorov v objekte budovy 7D,
Rudohorská č. 37, súp.č. 6743, sit. na pozemkoch parc.č. C KN 2544/19, parc.č. C KN 2544/24 a parc.č. C
KN 2544/25 a to na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 220/2007/E M-S M M zo dňa 11.06.2007
na dobu neurčitú, za účelom prevádzky pohostinského zariadenia a podnikania, na ktoré má oprávnenie podľa
živnostenského listu. Zámerom žiadateľky je využívať prenajatý pozemok na zriadenie terasy s
prístreškom.

Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
Nebytové priestory:

Výmera:
Kat. územie:
Ulica:
Účel:
Cena:

Doba nájmu:

Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, Jilemnického 48,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 986 999
nebytový priestor č. 12-10 o veľkosti podielu priestoru na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku
20100/384479, nachádzajúci sa na prvom poschodí bytového domu + obč.
vybavenosť na Rudohorskej ulici, vchod 23A v Banskej Bystrici, súp.č. 6737,
vedený na LV č. 2429, situovaný na pozemkoch parc.č. C KN 2544/24,
2544/25, 3117/1, 3117/2 a 3117/3.
201,00 m2
Sásová
Rudohorská
Verejná knižnica
Cena je stanovená v súlade s § 9a, odst. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí a článku 18, odst. 3. Úplného znenia Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica, vydaných 01.12.2017.
Na dobu neurčitú.

Navrhovaná cena:

4 020,00 €/rok (20,00 €/m2/rok) + úhrady za poskytnuté služby
spojené s prevádzkou nebytových priestorov
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Knižnica Mikuláša Kováča má prenajaté priestory v objekte MŠ na Karpatskej ul. č. 3 od mesta Banská
Bystrica. Keďže je v tomto roku plánovaná rekonštrukcia Materskej Školy, bolo mesto nútené Knižnici M.
Kováča nájomnú zmluvu vypovedať a to ku dňu 31.05.2018. Mesto Banská Bystrica má záujem aj naďalej
o poskytovanie knižničných služieb obyvateľom mesta (sídlisko Sásová-Rudlová), ponúklo Knižnici Mikuláša
Kováča na prenájom náhradné priestory na Rudohorskej ulici, ktoré za týmto účelom kompletne
zrekonštruovalo v hodnote cca 40 000,00 € tak, aby vytvorilo vhodné podmienky na prevádzkovanie knižnice.
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Volebný obvod č. 3
Žiadatelia:
Pozemok:

Miroslav Lukniš a Jana Luknišová
časť novovytvoreného pozemku parc.č. C KN 1264/3 - zastavané plochy a nádvoria v časti
identický s pozemkom parc.č. E KN 254/6 - orná pôda
27 m2
Výmera:
Kat, územie: Sásová
Mladých budovateľov
Ulica:
Účel:
pozemok slúži ako obslužná plocha k stavbe súp.č. 5719 - obchodná jednotka, vo
vlastníctve žiadateľov
Cena:
Nájomné sa stanovuje podľa Článku 20 ods. 2 p.Č. 10 Úplného znenia Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica vydaných 01.12.2017, v
cene 17% z CMN €/m2/rok, čo pri výmere 27 m2 a cene podľa CMN vo výške 59 €/m2,
predstavuje nájomné vo výške 10,03 €/m2/rok, spolu 270,81 €/rok.
Doba nájmu: Na dobu neurčitú.
Navrhovaná cena:
270,81 €/rok (10,03 €/m2/rok)
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Žiadatelia sú podľa LV č. 2450 v režime BSM, výlučným vlastníkom stavby-obchodná jednotka súp.č. 5719,
situovanej na pozemku parc.č. C KN 1264, katastrálne územie Sásová. Novovytvorený pozemok parc.č. C KN
1264/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2 bol vytvorený ako diel „3“, oddelením z pozemku
parc.č. E KN 254/6 orná pôda, vedeným na LV č. 1781, vo výlučnom^vlastníctve Mesta Banská Bystrica, v
geometrickom pláne č. 47762896-01/2018, vyhotovenom Bc. Tomáš Škropek - GEODET, IČO: 47 762 896,
overeného Okresným úradom v Banskej Bystrici dňa 02.02.2018 pod č. 83/2018. Pozemok slúži ako
obslužná plocha k stavbe súp.č. 5719 - obchodná jednotka, vo vlastníctve žiadateľov.

Volebný obvod č. 4
Žiadatelia:
Pozemok:
Výmera:
Kat. územie:
Ulica:
Účel:
Cena:

Doba nájmu:

Vladimír Karel a Silvia Karelová
časť parc.č. C KN 1428/224 - trvalé trávne porasty
135 m2
Radvaň
Jazmínová
záhrada pri rodinnom dome súp.č. 5697
Nájomné sa stanovuje podľa ČI. 20 ods. 2 p.č. 5 Úplného znenia Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica, vydaných 01.12.2017 v cene 3,00
€/m2, čo pri výmere 135 m2 predstavuje nájomné vo výške 405,00 €/rok.
Na dobu neurčitú.

Navrhovaná cena:

405,00 €/rok (3,00 €/m2/rok)

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Žiadatelia sú podľa výpisu z LV č. 4679, kat. územie Radvaň výlučnými vlastníkmi v režime BSM
pozemkov parc.č. C KN 1428/99, parc.č. C KN 1428/170 a parc.č. C KN 1428/171 a stavby rodinného
domu súp.č. 5697 situovanej na pozemku parc.č. C KN 1428/170. Zámerom žiadateľov je využívať
prenajatý pozemok ako záhradu pri RD. V minulosti bola uzatvorená nájomná zmluva s pôvodným
vlastníkom rodinného domu súp.č. 5697.
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ZMENA UZNESENIA-nájom
Zmena Uznesenia MsZ č, 924/2017 zo dňa 07. novembra 2017
Text:
B 3./ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI - pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Volebný obvod č. 3
Žiadateľ
Soňa Pisárova

Pozemok
Kat. územie
Cena
parc.č. C KN 2544/30- zastavané
plochy a nádvoria o výmere 40 m2,
Sásová
484,80 €/rok
vedený na LV č. 1000
na dobu neurčitú
Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9, písm. c)
Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako nájom majetku mesta z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
Žiadateľka má od spoločnosti LATTA BB, s.r.o. v podnájme nebytový priestor č. 12-1 (bývalá!
reštaurácia 37) v obytnom dome súp.č. 6737, sit. na pozemku parc.č. C KN 2544/25 a to na základe
Zmluvy o podnájme nebytových priestorov zo dňa 30.04.2016 na dobu neurčitú, za účelom
poskytovania pohostinských a kaviarenských služieb. Žiadateľka zrealizovala na pozemku terasu s
prístreškom.
Zámer nájmu pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica a na internetovej stránke
mesta Banská Bystrica od 13.10.2017 do 31.10.2017.__________________________________________
Za text:
B 3J NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI - pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Volebný obvod č. 3
Pozemok
Kat. územie
Cena
parc.č. C KN 2544/30- zastavané
plochy a nádvoria o výmere 40
nr
Sásová
484,80 €/rok
vedený na LV č. 1000
na dobu neurčitú
Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9, písm.
c) Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako nájom majetku mesta z
dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Žiadateľka má od spoločnosti LATTA BB, s.r.o. v podnájme nebytový priestor č. 12-1 (bývalá
reštaurácia 37) v obytnom dome súp.č. 6737, sit. na pozemku parc.č. C KN 2544/25 a to na základe
Zmluvy o podnájme nebytových priestorov zo dňa 30.04.2016 na dobu neurčitú, za účelom
poskytovania pohostinských a kaviarenských služieb. Žiadateľka zrealizovala na pozemku terasu s
prístreškom.
Zámer nájmu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica a na internetovej stránke mesta
Banská Bystrica od 13.10.2017 do 31.10.20X7 a 09.04.2018 do 24.04.2018._____________________
Žiadateľ
Soňa Pisárova,
Laurínska 470/3, Badín
IČO: 34 707 603
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ZMENA UZNESENIA-prevod
Zmena uznesenia MsZ č. 954/2017 zo dňa 12. decembra 2017
Text:______________________________ ________ ________________________________________________
^4 2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI — pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou
zámennej zmluvy_____________________________________________________________________

Volebný obvod č. 4
Žiadateľ

Pozemky
Cena
novovytvorené parc.č. C KN 2060/307 - ostatné plochy o
výmere 59 m2
vytvorené v GP č. 36840734-15/2017
kat. územie: Radvaň
z vlastníctva I.K.M.-TRADE s.r.o., so sídlom Kláry
Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 625 779
do vlastníctva Mesta Banská Bystrica^ Československej
I.K.M.-TRADE s.r.o.
Bez finančného
so sídlom Kláry Jarunkovej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, ICO: 00 313 271
vyrovnania.
za
2 974 01 Banská Bystrica
novovytvorené parc.č. C KN 2060/311 zastavané plochy a
IČO: 36 625 779
nádvoria o výmere 50 m2,
vytvorené v GP č. 36840734-15/2017
kat. územie: Radvaň
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica^ Československej
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, ICO: 36 625 779
Prevod nehnuteľností formou zámeny bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v
zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Žiadateľ je v kat. území Radvaň podľa LV č. 4237 výlučným vlastníkom susediacich pozemkov parc.č.
C KN 229, C KN 2060/230, C KN 2060/231.
Novovytvorený pozemok parc.č. C KN 2060/307 - ostatné plochy o výmere 59 m2, zameraný
geometrickým plánom č. 36840734-15/2017, bol vytvorený z pozemku parc.č. C KN 2060/230, ktorý
je vedený na LV č. 4237, vo výlučnom vlastníctve žiadateľa.
Novovytvorený pozemok parc.č. C KN 2060/311 - ostatné plochy o výmere 50 m2, zameraný
geometrickým plánom č. 36840734-15/2017, bol vytvorený z pozemku parc.č. C KN 2060/255, ktorý
je vedený na LV č. 2724, vo výlučnom vlastníctve Mesta Banská Bystrica.
Zámennou predmetných pozemkov dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pre novú
výstavbu rodinných domov, inžinierskych sietí a komunikácií žiadateľom a zázemia susedného
bytového domu Tulská 70 - 74.
Zámer prevodu formou zámeny bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica a na
internetovej stránke mesta Banská Bystrica od 24.11.2017 do 12.12.2017.

Za text:

8/9

PREVOD NEHNUTEĽNOSTI - pozemkov z dôvodu hodného osobitného
zámennej zmluvy__________________________________________________

zreteľa formou

Volebný obvod č. 4
Žiadateľ

Pozemky
Cena
novovytvorené parc.č. C KN 2060/307 - ostatné plochy o
výmere 59 m2
vytvorené v GP č. 36840734-15/2017
kat. územie: Radvaň
z vlastníctva I.K.M.-TRADE s.r.o., so sídlom Kláry
Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 625 779
do vlastníctva Mesta Banská Bystrica,
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica,
I.K.M.-TRADE s.r.o.
Bez finančného
IČO: 00 313 271
so sídlom Kláry Jarunkovej
vyrovnania.
za
2 974 01 Banská Bystrica
novovytvorené parc.č. C KN 2060/311 ostatné plochy o
IČO 36 625 779
výmere 50 m2,
vytvorené v GP č. 36840734-15/2017
kat. územie: Radvaň
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica,
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 00 313 271
do vlastníctva I.K.M.-TRADE s.r.o., so sídlom Kláry
Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 625 779
Prevod nehnuteľností formou zámeny bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v
zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Ziadateľje v kat. území Radvaň podľa LV č. 4237 výlučným vlastníkom susediacich pozemkov parc.č.
C KN 229, C KN 2060/230, C KN 2060/231.
Novovytvorený pozemok parc.č. C KN 2060/307 - ostatné plochy o výmere 59 m2, zameraný
geometrickým plánom č. 36840734-15/2017, bol vytvorený z pozemku parc.č. C KN 2060/230, ktorý
je vedený na LV č. 4237, vo výlučnom vlastníctve žiadateľa.
Novovytvorený pozemok parc.č. C KN 2060/311 - ostatné plochy o výmere 50 m2, zameraný
geometrickým plánom č. 36840734-15/2017, bol vytvorený z pozemku parc.č. C KN 2060/255, ktorý
je vedený na LV č. 2724, vo výlučnom vlastníctve Mesta Banská Bystrica.
Zámennou predmetných pozemkov dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pre novú
výstavbu rodinných domov, inžinierskych sietí a komunikácií žiadateľom a zázemia susedného
bytového domu Tulská 70 - 74.
Zámer prevodu formou zámeny bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica a na
internetovej stránke mesta Banská Bystrica od 24.11.2017 do 12.12.2017 a od 09.04.2018 do
24.04.2018.

mestský úrad
banská bystrica_
Vyvesené dňa

MESTO
BANSKÁ BYSTRICA

-9. APR. 2018

Zvesené dna:

primátor mesta
Banská Bystrica
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