MESTO BREZNO
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

Číslo spisu:
2016/3881-02
10159/2016

Brezno
13. 06. 2016

ZÁPIS č. 4/2016
z pracovného rokovania
komisie pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry pri MsZ mesta Brezna
konaného dňa. 13. 06. 2016 o 15:00 hod.
Prítomní: Ing. arch. Ján Králik, Ing. Miroslav Fašang, Milan Palovčík, Ing. Milan Macuľa, Bc.
Pavel Belko, Ing. Martin Sladký
Ospravedlnení: Mgr. Daniel Struhár, Ing. arch. Pavol Kupec, Vladimír Oravkin
Neospravedlnení: neboli
Rokovanie viedol: Ing. arch. Ján Králik – predseda komisie
Program:
1. Úvod
2. Prerokovanie materiálov
3. Rôzne
4. Záver
Bod 1:
Zúčastnených privítal a zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Ing. arch. Ján Králik
Predseda komisie overil prítomnosť členov a skonštatoval, že komisia je uznášania schopná.
Komisia schválila program v navrhovanom znení.
Bod 2:
Komisia prerokovala materiály do mestského zastupiteľstva a k prerokovaným materiálom
prijala nasledovné stanovisko:
Číslo poradia:

6

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi v meste Brezno.
1. Komisia berie na vedomie návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi v meste Brezno.
Komisia k uvedenému bodu neprijala uznesenie.
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Číslo poradia:

7.1

Majetkové záležitosti
Žiadosť Dušana Pustaja o odkúpenie pozemku na Vrbovej ulici v Brezne
1. Komisia berie na vedomie žiadosť Dušana Pustaja o odkúpenie pozemku na Vrbovej
ulici v Brezne.
2. Komisia odporúča MsZ, neschváliť žiadosť Dušana Pustaja o odkúpenie pozemku na
Vrbovej ulici v Brezne.
Hlasovanie: Prítomní 6, Za 6, Proti 0
Komisia k uvedenému bodu prijala uznesenie č. 15/2016

Číslo poradia:

7.2

Majetkové záležitosti
Žiadosť Jozefa Pušku s manželkou o odkúpenie pozemku na ulici Predné Halny v Brezne.
1. Komisia berie na vedomie žiadosť Jozefa Pušku s manželkou o odkúpenie pozemku na
ulici Predné Halny v Brezne.
2. Komisia odporúča MsZ Brezno schváliť žiadosť Jozefa Pušku s manželkou o odkúpenie
pozemku na ulici Predné Halny v Brezne.
Hlasovanie: Prítomní 6, Za 6, Proti 0
Komisia k uvedenému bodu prijala uznesenie č. 16/2016

Číslo poradia:

7.3

Majetkové záležitosti
Schválenie spôsobu prevodu majetku a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o
najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj hnuteľného majetku mesta Brezno.
1. Komisia berie na vedomie schválenie spôsobu prevodu majetku a súťažných podmienok
obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj
hnuteľného majetku mesta Brezno.
2. Komisia odporúča MsZ: vyhlásiť pre účel prevodu hnuteľný majetok za prebytočný a
schváliť spôsob prevodu OVS.
Hlasovanie: Prítomní 6, Za 6, Proti 0
Komisia k uvedenému bodu prijala uznesenie č. 17/2016.

Číslo poradia:

7.4

Majetkové záležitosti
Žiadosť spoločnosti ISTROFINAL a. s. o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
spočívajúceho v práve umiestnenia inžinierskych sietí.
1. Komisia berie na vedomie žiadosť spoločnosti ISTROFINAL a. s. o uzatvorenie zmluvy
o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve umiestnenia inžinierskych sietí.
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2. Komisia odporúča MsZ schváliť uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena k
nehnuteľnostiam spočívajúceho v práve umiestnenia inžinierskych sietí.
Hlasovanie: Prítomní 6, Za 6, Proti 0
Komisia k uvedenému bodu prijala uznesenie č. 18/2016.

Číslo poradia:

7.5

Majetkové záležitosti
Opakované schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na
uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov a stavieb v areáli Technických služieb Brezno na
Rázusovej ulici v Brezne.
1. Komisia berie na vedomie opakované schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej
súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov a stavieb v
areáli Technických služieb Brezno na Rázusovej ulici v Brezne.
2. Komisia odporúča MsZ Brezno schváliť súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže o
najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov a stavieb v areáli
Technických služieb Brezno na Rázusovej ulici v Brezne.
Hlasovanie: Prítomní 6, Za 6, Proti 0
Komisia k uvedenému bodu prijala uznesenie č. 19/2016

Číslo poradia:

7.6

Majetkové záležitosti
Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v lokalite Padličkovo v Brezne.
1. Komisia berie na vedomie schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok
obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj
pozemkov v lokalite Padličkovo v Brezne.
2. Odporúča MsZ Brezno vyhlásiť pre účel prevodu nehnuteľný majetok za prebytočný a
schváliť spôsob prevodu a súťažných podmienok OVS.
Hlasovanie: Prítomní 6, Za 6, Proti 0
Komisia k uvedenému bodu prijala uznesenie č. 20/2016

Číslo poradia:

7.7

Majetkové záležitosti
Žiadosť spoločnosti Nájomné byty, s.r.o., IČO : 44397585, so sídlom : Príjazdná 7/A, 831 07
Bratislava o odkúpenie pozemku na ulici ŠLN v Brezne.
1. Komisia berie na vedomie žiadosť spoločnosti Nájomné byty, s.r.o., IČO : 44397585, so

sídlom : Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava o odkúpenie pozemku na ulici ŠLN v Brezne
2. Odporúča MsZ vyhlásiť pre účel prevodu nehnuteľný majetok mesta Brezno za prebytočný
a schváliť spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno.
Hlasovanie: Prítomní 6, Za 6, Proti 0
Komisia k uvedenému bodu prijala uznesenie č. 21/2016
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Číslo poradia:

7.9

Majetkové záležitosti
Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebných pozemkov v Brezne, časť Mazorníkovo,
na ulici 9 mája vedľa predajne COOP Jednota.
1. Komisia berie na vedomie návrh spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej
verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebných
pozemkov v Brezne, časť Mazorníkovo, na ulici 9 mája vedľa predajne COOP Jednota.
2. Odporúča MsZ vyhlásiť pre účel prevodu nehnuteľný majetok mesta Brezno za prebytočný
a schváliť súťažné podmienky OVS.
Hlasovanie: Prítomní 6, Za 6, Proti 0
Komisia k uvedenému bodu prijala uznesenie č. 22/2016

Číslo poradia:

7.10

Majetkové záležitosti
Žiadosť MUDr. Ľubomíra Zachara, bytom Černákova 9/A, 977 01 Brezno o odkúpenie
nehnuteľného majetku mesta Brezno na ulici Černákovej v lokalite Kožiareň
1. Komisia berie na vedomie žiadosť MUDr. Ľubomíra Zachara, bytom Černákova 9/A, 977
01 Brezno o odkúpenie nehnuteľného majetku mesta Brezno na ulici Černákovej v lokalite
Kožiareň.
2. Odporúča MsZ vyhlásiť pre účel prevodu nehnuteľný majetok mesta Brezno za prebytočný
a schváliť spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno.
Hlasovanie: Prítomní 6, Za 6, Proti 0
Komisia k uvedenému bodu prijala uznesenie č. 23/2016

Číslo poradia:

7.11

Majetkové záležitosti
Žiadosť Kataríny Strmeňovej, Miroslava Strmeňa a Jiřiny Strmeňovej, všetci bytom Šramkova
995/4, 977 01 Brezno o odkúpenie pozemku na Šramkovej ulici v Brezne.
1. Komisia berie na vedomie žiadosť Kataríny Strmeňovej, Miroslava Strmeňa a Jiřiny

Strmeňovej, všetci bytom Šramkova 995/4, 977 01 Brezno o odkúpenie pozemku na
Šramkovej ulici v Brezne.
2. Odporúča MsZ Brezno vyhlásiť pre účel prevodu nehnuteľný majetok mesta Brezno za
prebytočný a schváliť spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno.
Hlasovanie: Prítomní 6, Za 6, Proti 0
Komisia k uvedenému bodu prijala uznesenie č. 24/2016
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Bod 3 : Rôzne
Predseda klubu oboznámil prítomných s materiálmi, ktoré sú v štádiu posudzovania:
- Žiadosť pána Englera - prevod pozemkov.
Komisia doporučuje materiály predložiť na ďalšie zastupiteľstvo a tento návrh schváliť.
- Žiadosť pána Krna - zámena pozemkov.
Poslanci MsZ Brezno preveria navrhovaný stav priamo na mieste.
- Žiadosť spol. Transtav a Rolta – prenájom pozemkov.
Komisia neodporúča prenájom pozemkov na zriadenie kameňolomu na základe vyjadrení,
Veolia a Lesy mesta Brezno.

Bod 4:
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a o 17:00 zasadnutie komisie ukončil.

Ing. arch. Ján Králik
predseda komisie

Ján Medveď
sekretár komisie
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