ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 08. februára 2018
Uznesenie číslo 1/2018
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o záväzných častiach Územného plánu
mesta Brezna – Zmeny a doplnky XI., ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.
65/2001 o záväzných častiach Územného plánu mesta Brezna
____________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Brezna o záväzných častiach Územného plánu mesta Brezna – Zmeny a doplnky XII., ktorým
sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 65/2001 o záväzných častiach Územného plánu
mesta Brezna
II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o záväzných častiach Územného plánu
mesta Brezna – Zmeny a doplnky XI., ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.
65/2001 o záväzných častiach Územného plánu mesta Brezna

......................................................
Ing. Mária Majerčíková
predseda komisie

.....................................................
Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 08. februára 2018
Uznesenie číslo 2/2018
Žiadosť Aleny Berčíkovej- AUTOBAR o nájom časti pozemku na ulici MPČĽ v Brezne
____________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Aleny Berčíkovej- AUTOBAR, Cesta osloboditeľov 21, 977 01 Brezno IČO:
35 315 172, o nájom pozemku, časť z parcely reg. C-KN č. 3858/181,v k. ú. Brezno, obec
Brezno, vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č.
2351 v prospech mesta Brezno v celosti, a to: plocha o výmere 14 m2 podľa geodetického
elaborátu č. zák. 44563116-013/2018, vypracovaného SGS Brezno, s.r.o.

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
vyhlásiť

časť z parcely reg. C-KN č. 3858/181, k. ú. Brezno, LV 2351, plocha o výmere 14 m2 ,
podľa geodetického elaborátu č. zák. 44563116-013/2018, vypracovaného SGS Brezno, s.r.o
za prebytočný.

III/

schváliť

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 24 ods. 4 písm. c)
v spojení s § 28 ods. 2 písm. i) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno

nájom nehnuteľného majetku mesta Brezno:
časť z parcely reg. C-KN č. 3858/181 v k. ú. Brezno, vedenej Okresným úradom Brezno,
katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno v celosti, plocha
o výmere 14 m2 podľa geodetického elaborátu č. zák. 44563116-013/2018, vypracovaného
SGS Brezno, s.r.o
pre nájomcu:
Alena Berčíková - AUTOBAR, miesto podnikania: Cesta osloboditeľov 21,
977 01 Brezno, IČO: 35 315 172
doba nájmu:

neurčitá

účel nájmu: odstavná plocha a manipulačná plocha pre zásobovanie prevádzky Šport-pub
výška nájmu:

102,20 EUR ročne

......................................................
Ing. Mária Majerčíková
predseda komisie

.....................................................
Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 08. februára 2018
Uznesenie číslo 3/2018
Žiadosť MVDr. Janky Mihalikovej o odkúpenie pozemku na Hornej ulici v Brezne
____________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť MVDr. Janky Mihalikovej, bytom Horná 1745/21, 977 03 Brezno o odkúpenie
pozemku v k. ú. Brezno, na Hornej ulici Brezne:
 parcela C-KN č. 1941/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 272 m²
evidovaný v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na
LV č. 2351 v prospech mesta Brezno v celosti.

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
vyhlásiť

nehnuteľný majetok mesta Brezno, pozemok :
 parcela C-KN č. 1941/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 272 m²
evidovaný v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV č.
2351 v prospech mesta Brezno v celosti.
za prebytočný.
III/

schváliť

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 28 ods. 1 písm. b)
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno
predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno, pozemku:
 parcela C-KN č. 1941/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 272 m²
evidovaný v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV č.
2351 v prospech mesta Brezno v podiele 1/1
v celosti do výlučného vlastníctva kupujúceho:

MVDr. JankaMihaliková, trvale bytom Brezno
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je podľa § 28 ods. 1 písm. b) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno tá skutočnosť, že sa jedná o prevod
priľahlých pozemkov k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa do výmery 300 m2 a preto nie je
účelné ponúkať predmet predaja iným spôsobom, ktorý predpokladá zákon č. 138/1991 Zb. v
znení neskorších predpisov.
Kúpna cena: 2.502,40 EUR (9,20 €/m2)
za podmienky:
• správne poplatky spojené s prevodom vlastníctvam bude znášať kupujúci,
• splatnosť kúpnej ceny do 10 dní od účinnosti kúpnej zmluvy

......................................................
Ing. Mária Majerčíková
predseda komisie

.....................................................
Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 08. februára 2018
Uznesenie číslo 4/2018
Schválenie spôsobu nájmu a podmienok verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na
uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom pozemkov v k. ú. Brezno, miestna časť Bujakovo
____________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosti Kataríny Ulbrichtovej s manželom, bytom Brezno a Evy Fiľovej, bytom Brezno,
o nájom nehnuteľného majetku mesta Brezno v k. ú. Brezno, pozemkov:
 parc. E-KN č. 1-25/2 orná pôda. o výmere 32 m2
 parc. E-KN č. 1-25/3 orná pôda. o výmere 284 m2
 parc. E-KN č. 1-25/4 orná pôda o výmere 65 m2
 parc. E-KN č. 1-25/5 orná pôda. o výmere 285 m2
 parc. E-KN č. 1-25/6 orná pôda. o výmere 68 m2
 parc. E-KN č. 1-25/7 orná pôda. o výmere 28 m2
 parc. E-KN č. 1-25/8 orná pôda o výmere 77 m2
 parc. E-KN č. 1-25/9 orná pôda o výmere 32 m2
 parc. E-KN č. 1-25/10 orná pôda o výmere 74 m2
v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidované na LV č. 5804, pre mesto Brezno, v podiele
1/1
Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
Vyhlásiť pre účel nájmu

II/

nehnuteľný majetok mesta Brezno:










parc. E-KN č. 1-25/2 orná pôda. o výmere 32 m2
parc. E-KN č. 1-25/3 orná pôda. o výmere 284 m2
parc. E-KN č. 1-25/4 orná pôda o výmere 65 m2
parc. E-KN č. 1-25/5 orná pôda. o výmere 285 m2
parc. E-KN č. 1-25/6 orná pôda. o výmere 68 m2
parc. E-KN č. 1-25/7 orná pôda. o výmere 28 m2
parc. E-KN č. 1-25/8 orná pôda o výmere 77 m2
parc. E-KN č. 1-25/9 orná pôda o výmere 32 m2
parc. E-KN č. 1-25/10 orná pôda o výmere 74 m2

v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidované v katastri nehnuteľností na Okresnom
úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV č. 5804, pre mesto Brezno, v podiele
1/1
schváliť spôsob nájmu nehnuteľného majetku mesta
Brezno :

III/











parc. E-KN č. 1-25/2 orná pôda. o výmere 32 m2
parc. E-KN č. 1-25/3 orná pôda. o výmere 284 m2
parc. E-KN č. 1-25/4 orná pôda o výmere 65 m2
parc. E-KN č. 1-25/5 orná pôda. o výmere 285 m2
parc. E-KN č. 1-25/6 orná pôda. o výmere 68 m2
parc. E-KN č. 1-25/7 orná pôda. o výmere 28 m2
parc. E-KN č. 1-25/8 orná pôda o výmere 77 m2
parc. E-KN č. 1-25/9 orná pôda o výmere 32 m2
parc. E-KN č. 1-25/10 orná pôda o výmere 74 m2

v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidované v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade
Brezno, odbor katastrálny, na LV č. 5804, pre mesto Brezno, v podiele 1/1
verejnou obchodnou súťažou.

......................................................
Ing. Mária Majerčíková
predseda komisie

.....................................................
Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 08. februára 2018
Uznesenie číslo 5/2018
Žiadosť Slovenskej správy ciest o uzatvorenie Zmluvy o bezodplatnom prevode vyvolanej
investície, stavba „ I/66 Brezno - obchvat, I. etapa“
____________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Slovenskej správy ciest o uzatvorenie Zmluvy o bezodplatnom prevode vyvolanej
investície, stavba „ I/66 Brezno - obchvat, I. etapa“
II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
Schváliť

uzatvorenie Zmluvy o bezodplatnom prevode vyvolanej investície podľa § 51 Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení a § 18 zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, medzi:
Odovzdávajúci:
Názov :
Sídlo :
IČO :

Slovenská republika – Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 820 09 Bratislava
00 33 28

a
Preberajúci:
Názov:
Sídlo :
IČO :

Mesto Brezno
Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
00 313 319

predmetom ktorej je odovzdanie stavebných objektov stavby „ I/66 Brezno- obchvat, I.
etapa“ medzi odovzdávajúcim a preberajúcim.

Predmet odovzdania tvoria stavebné objekty:
021 Vegetačné úpravy (v správe mesta Brezno)
114
Úprava MK - Mostárenská ulica – v križovatke Mazorníkovo
123
Preložka MK Banisko v križovatke Brezno – mesto
131
Úprava chodníka na Ceste osloboditeľov
132
Úprava nespevnenej cesty v km 2,050
221
Lávka pre peších na chodníku na Ceste osloboditeľov
239
Zárubný múr na MK – Mostárenská ulica
241 Zárubný múr na ceste II/529 vpravo
243
Zárubný múr na MK Banisko
271
Preložka prameňa pri MK Banisko
631-1 Osvetlenie križovatky Brezno - mesto, 1 časť
631-2 Osvetlenie križovatky Brezno – mesto, 2 časť
634
Osvetlenie križovatky Mazorníkovo
umiestnené na pozemkoch v k. ú. Brezno.
Hodnota odovzdávaných stavebných objektov s DPH:
021
Vegetačné úpravy (v správe mesta Brezno)
130 716,00 €
114
Úprava MK - Mostárenská ulica – v križovatke Mazorníkovo
253 646,28 €
123
Preložka MK Banisko v križovatke Brezno – mesto
146 940,26 €
131
Úprava chodníka na Ceste osloboditeľov
203 862,91 €
132 Úprava nespevnenej cesty v km 2,050
50 209,11 €
221
Lávka pre peších na chodníku na Ceste osloboditeľov
540 361,85 €
239
Zárubný múr na MK – Mostárenská ulica
805 277,45 €
241 Zárubný múr na ceste II/529 vpravo
76 561,17 €
243
Zárubný múr na MK Banisko
353 090,94 €
271
Preložka prameňa pri MK Banisko
5 543,83 €
631-1 Osvetlenie križovatky Brezno-mesto, 1 časť
142 549,80 €
631-2 Osvetlenie križovatky Brezno – mesto, 2 časť
21 313,74 €
634 Osvetlenie križovatky Mazorníkovo
116 550,52 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SPOLU:
2 846 623,86 €

......................................................
Ing. Mária Majerčíková
predseda komisie

.....................................................
Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 08. februára 2018
Uznesenie číslo 6/2018
Žiadosť spoločnosti Red4U s.r.o. o odkúpenie pozemkov v Brezne, lokalita Banisko
____________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Red4U s.r.o., so sídlom Orechová 597/10, 919 27 Brestovany, IČO 44 611 358,
o odkúpenie pozemkov:

parcela reg. C-KN č. 617/2– TTP o výmere 4437 m2,

časť parcely reg. C-KN č. 628 - orná pôda v rozsahu 1500 m2
v k. ú. Brezno, obec Brezno, v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor
katastrálny, listy vlastníctva v registri „C“ nezaložené, príslušné parcely registra „E“
č. 13649/4-7, 13679/1, 14340/14,15,17, 13648/3-5, z ktorých sú utvorené vyššie uvedené
parcely reg. C-KN v rozsahu predmetu žiadosti, evidované na LV č. 5804 v prospech
mesta Brezno v celosti.

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
neschváliť
predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno, pozemkov:

II/



parcela reg. C-KN č. 617/2– TTP o výmere 4437 m2,

časť parcely reg. C-KN č. 628 - orná pôda v rozsahu 1500 m2
v k. ú. Brezno, obec Brezno, v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor
katastrálny, listy vlastníctva v registri „C“ nezaložené, príslušné parcely registra „E“
č. 13649/4-7, 13679/1, 14340/14,15,17, 13648/3-5, z ktorých sú utvorené vyššie uvedené
parcely reg. C-KN v rozsahu predmetu žiadosti, evidované na LV č. 5804 v prospech
mesta Brezno v celosti,
do vlastníctva Red4U s.r.o., so sídlom Orechová 597/10, 919 27 Brestovany, IČO 44 611 358
......................................................
Ing. Mária Majerčíková
predseda komisie

.....................................................
Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 08. februára 2018
Uznesenie číslo 7/2018
Žiadosť manželov Andreánskych o odkúpenie pozemku v lokalite Vagnár
____________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Tibora Andreánskeho a manželky Eleny Andreánskej, obaja bytom Brezno,
o odkúpenie pozemku v k. ú. Brezne – lokalita Vagnár:
 parc. reg. C-KN č. 5725/26 - trvalé trávne porasty o výmere 821 m2, k. ú.
Brezno, evidovaná v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Brezne,
odbor katastrálny, na LV č. 5804 pre Mesto Brezno v celosti

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
vyhlásiť

nehnuteľný majetok mesta Brezno:


za prebytočný.

pozemok, parc. reg. C-KN č. 5725/26- trvalé trávne porasty o výmere
821 m2, k. ú. Brezno, evidovaná v katastri nehnuteľností na Okresnom
úrade v Brezne, odbor katastrálny, na LV č. 5804 pre Mesto Brezno
v celosti

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 28 ods. 1
písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno
III/ schváliť
predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno
pozemku, parc. reg. C-KN č. 5725/26- trvalé trávne porasty o výmere
821 m2, k. ú. Brezno, evidovaná v katastri nehnuteľností na Okresnom
úrade v Brezne, odbor katastrálny, na LV č. 5804 pre Mesto Brezno
v celosti do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich :


Tibor Andreánsky a manželka Elena Andreánska, obaja trvale bytom Brezno
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je podľa § 28 ods. 1 písm. d) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno tá skutočnosť, že sa jedná o prevod

majetku mesta na iný účel, o ktorom rozhodne mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
Iný účel spočíva v prevode pozemku priľahlého k nehnuteľnostiam
v bezpodielovom spoluvlastníctve kupujúcich (rekreačná chata s pozemkom) nad výmeru 300
m2 , ktorý tvorí bezprostredné okolie týchto nehnuteľností a bude kupujúcimi využívaný
spolu s nimi ako jeden celok na účely rekreácie.
Kúpna cena:

3,50 €/m2 pozemku

za podmienky:



splatnosť kúpnej ceny do 7 dní od účinnosti kúpnej zmluvy
správne poplatky spojené s nadobudnutím nehnuteľností budú znášať kupujúci

......................................................
Ing. Mária Majerčíková
predseda komisie

.....................................................
Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 08. februára 2018
Uznesenie číslo 8/2018
Žiadosť Simana Ďurča o odkúpenie pozemku v lokalite Vagnár
____________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Simana Ďurča bytom Brezno, o odkúpenie pozemku v k. ú. Brezne – lokalita
Vagnár:
 parc. reg. C-KN č. 5725/25 - trvalé trávne porasty o výmere 535 m2, k. ú.
Brezno, evidovaná v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Brezne,
odbor katastrálny, na LV č. 5804 pre Mesto Brezno v celosti

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
vyhlásiť

nehnuteľný majetok mesta Brezno:


za prebytočný.

pozemok, parc. reg. C-KN č. 5725/25- trvalé trávne porasty o výmere
535 m2, k. ú. Brezno, evidovaná v katastri nehnuteľností na Okresnom
úrade v Brezne, odbor katastrálny, na LV č. 5804 pre Mesto Brezno
v celosti

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 28 ods. 1
písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno
III/ schváliť
predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno
pozemku, parc. reg. C-KN č. 5725/25- trvalé trávne porasty o výmere
535 m2, k. ú. Brezno, evidovaná v katastri nehnuteľností na Okresnom
úrade v Brezne, odbor katastrálny, na LV č. 5804 pre Mesto Brezno
v celosti do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúceho :


Siman Ďurčo, trvale bytom Brezno
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je podľa § 28 ods. 1 písm. d) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno tá skutočnosť, že sa jedná o prevod

majetku mesta na iný účel, o ktorom rozhodne mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
Iný účel spočíva v prevode pozemku priľahlého k nehnuteľnostiam
v bezpodielovom spoluvlastníctve kupujúcich (rekreačná chata s pozemkom) nad výmeru 300
m2 , ktorý tvorí bezprostredné okolie týchto nehnuteľností a bude kupujúcimi využívaný
spolu s nimi ako jeden celok na účely rekreácie.
Kúpna cena:

3,50 €/m2 pozemku

za podmienky:



splatnosť kúpnej ceny do 7 dní od účinnosti kúpnej zmluvy
správne poplatky spojené s nadobudnutím nehnuteľností budú znášať kupujúci

......................................................
Ing. Mária Majerčíková
predseda komisie

.....................................................
Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 08. februára 2018
Uznesenie číslo 9/2018
Žiadosť Lýdie Kollárovej a Jána Bánika o odkúpenie pozemku v lokalite Vagnár
____________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Lýdie Kollárovej bytom Žilina a Jána Bánika bytom Brezno, o odkúpenie
pozemku v k. ú. Brezne – lokalita Vagnár:
 parc. reg. C-KN č. 5725/10 - trvalé trávne porasty o výmere 497 m2, k. ú.
Brezno, evidovaná v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Brezne,
odbor katastrálny, na LV č. 5804 pre Mesto Brezno v celosti

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
vyhlásiť

nehnuteľný majetok mesta Brezno:


za prebytočný.

pozemok, parc. reg. C-KN č. 5725/10- trvalé trávne porasty o výmere
497 m2, k. ú. Brezno, evidovaná v katastri nehnuteľností na Okresnom
úrade v Brezne, odbor katastrálny, na LV č. 5804 pre Mesto Brezno
v celosti

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 28 ods. 1
písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno
III/ schváliť
predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno
pozemku, parc. reg. C-KN č. 5725/10- trvalé trávne porasty o výmere
497 m2, k. ú. Brezno, evidovaná v katastri nehnuteľností na Okresnom
úrade v Brezne, odbor katastrálny, na LV č. 5804 pre Mesto Brezno
v celosti do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich :


Lýdie Kollárovej bytom Žilina a Jána Bánika, trvale bytom Brezno
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je podľa § 28 ods. 1 písm. d) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno tá skutočnosť, že sa jedná o prevod

majetku mesta na iný účel, o ktorom rozhodne mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
Iný účel spočíva v prevode pozemku priľahlého k nehnuteľnostiam
v bezpodielovom spoluvlastníctve kupujúcich (rekreačná chata s pozemkom) nad výmeru 300
m2 , ktorý tvorí bezprostredné okolie týchto nehnuteľností a bude kupujúcimi využívaný
spolu s nimi ako jeden celok na účely rekreácie.
Kúpna cena:

3,50 €/m2 pozemku

za podmienky:



splatnosť kúpnej ceny do 7 dní od účinnosti kúpnej zmluvy
správne poplatky spojené s nadobudnutím nehnuteľností budú znášať kupujúci

obchodnou verejnou súťažou.

......................................................
Ing. Mária Majerčíková
predseda komisie

.....................................................
Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 08. februára 2018
Uznesenie číslo 10/2018
Žiadosť Ivana Šajgala o odkúpenie pozemku v lokalite Vagnár
____________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Ivana Šajgala bytom Vlkanová, o odkúpenie pozemku v k. ú. Brezne – lokalita
Vagnár:
 parc. reg. C-KN č. 5725/23 - trvalé trávne porasty o výmere 590 m2, k. ú.
Brezno, evidovaná v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Brezne,
odbor katastrálny, na LV č. 5804 pre Mesto Brezno v celosti

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
vyhlásiť

nehnuteľný majetok mesta Brezno:


za prebytočný.

pozemok, parc. reg. C-KN č. 5725/23- trvalé trávne porasty o výmere
590 m2, k. ú. Brezno, evidovaná v katastri nehnuteľností na Okresnom
úrade v Brezne, odbor katastrálny, na LV č. 5804 pre Mesto Brezno
v celosti

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 28 ods. 1
písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno
III/ schváliť
predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno
pozemku, parc. reg. C-KN č. 5725/23- trvalé trávne porasty o výmere
590 m2, k. ú. Brezno, evidovaná v katastri nehnuteľností na Okresnom
úrade v Brezne, odbor katastrálny, na LV č. 5804 pre Mesto Brezno
v celosti do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúceho :


Ivan Šajgal, trvale bytom Vlkanová
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je podľa § 28 ods. 1 písm. d) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno tá skutočnosť, že sa jedná o prevod

majetku mesta na iný účel, o ktorom rozhodne mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
Iný účel spočíva v prevode pozemku priľahlého k nehnuteľnostiam
v bezpodielovom spoluvlastníctve kupujúcich (rekreačná chata s pozemkom) nad výmeru 300
m2 , ktorý tvorí bezprostredné okolie týchto nehnuteľností a bude kupujúcimi využívaný
spolu s nimi ako jeden celok na účely rekreácie.
Kúpna cena:

3,50 €/m2 pozemku

za podmienky:



splatnosť kúpnej ceny do 7 dní od účinnosti kúpnej zmluvy
správne poplatky spojené s nadobudnutím nehnuteľností budú znášať kupujúci

......................................................
Ing. Mária Majerčíková
predseda komisie

.....................................................
Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 08. februára 2018
Uznesenie číslo 11/2018
Žiadosť Sone Švecovej, Antona Škodu, Dany Škodovej, Milana Škodu, Janky Hruškovej
o odkúpenie pozemku v lokalite Vagnár
____________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť: Sone Švecovej, bytom Brezno,
Dany Škodovej, bytom Brezno,
Janky Hruškovej, bytom Závadka nad Hronom
Milana Škodu, bytom Brezno
Antona Škodu, bytom Bratislava,
o odkúpenie pozemku v k. ú. Brezne – lokalita Vagnár:


II/

parc. reg. C-KN č. 5725/21 - trvalé trávne porasty o výmere 580 m2, k. ú.
Brezno, evidovaná v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Brezne,
odbor katastrálny, na LV č. 5804 pre Mesto Brezno v celosti

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
vyhlásiť

nehnuteľný majetok mesta Brezno:


za prebytočný.

pozemok, parc. reg. C-KN č. 5725/21- trvalé trávne porasty o výmere
580 m2, k. ú. Brezno, evidovaná v katastri nehnuteľností na Okresnom
úrade v Brezne, odbor katastrálny, na LV č. 5804 pre Mesto Brezno
v celosti

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 28 ods. 1
písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno
III/ schváliť
predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno

pozemku, parc. reg. C-KN č. 5725/21- trvalé trávne porasty o výmere
580 m2, k. ú. Brezno, evidovaná v katastri nehnuteľností na Okresnom
úrade v Brezne, odbor katastrálny, na LV č. 5804 pre Mesto Brezno
v celosti do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich :


Soňa Švecová, bytom Brezno,
Dana Škodová, bytom Brezno,
Janka Hrušková, bytom Závadka nad Hronom
Milan Škoda, bytom Brezno
Anton Škoda, bytom Bratislava,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je podľa § 28 ods. 1 písm. d) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno tá skutočnosť, že sa jedná o prevod
majetku mesta na iný účel, o ktorom rozhodne mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
Iný účel spočíva v prevode pozemku priľahlého k nehnuteľnostiam
v bezpodielovom spoluvlastníctve kupujúcich (rekreačná chata s pozemkom) nad výmeru 300
m2 , ktorý tvorí bezprostredné okolie týchto nehnuteľností a bude kupujúcimi využívaný
spolu s nimi ako jeden celok na účely rekreácie.
Kúpna cena:

3,50 €/m2 pozemku

za podmienky:



splatnosť kúpnej ceny do 7 dní od účinnosti kúpnej zmluvy
správne poplatky spojené s nadobudnutím nehnuteľností budú znášať kupujúci

......................................................
Ing. Mária Majerčíková
predseda komisie

.....................................................
Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 08. februára 2018
Uznesenie číslo 12/2018
Žiadosť manželov Švihoríkových o odkúpenie pozemku v lokalite Vagnár
____________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Ivana Švihoríka a manželky Oľgy Švihoríkovej obaja bytom Brezno, o odkúpenie
pozemku v k. ú. Brezne – lokalita Vagnár:
 parc. reg. C-KN č. 5725/29 - trvalé trávne porasty o výmere 439 m2, k. ú.
Brezno, evidovaná v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Brezne,
odbor katastrálny, na LV č. 5804 pre Mesto Brezno v celosti

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
vyhlásiť

nehnuteľný majetok mesta Brezno:


za prebytočný.

pozemok, parc. reg. C-KN č. 5725/29- trvalé trávne porasty o výmere
439 m2, k. ú. Brezno, evidovaná v katastri nehnuteľností na Okresnom
úrade v Brezne, odbor katastrálny, na LV č. 5804 pre Mesto Brezno
v celosti

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 28 ods. 1
písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno
III/ schváliť
predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno
pozemku, parc. reg. C-KN č. 5725/29- trvalé trávne porasty o výmere
439 m2, k. ú. Brezno, evidovaná v katastri nehnuteľností na Okresnom
úrade v Brezne, odbor katastrálny, na LV č. 5804 pre Mesto Brezno
v celosti do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich :


Ivan Švihorík a manželka Oľga Švihoríková, trvale bytom Brezno

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je podľa § 28 ods. 1 písm. d) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno tá skutočnosť, že sa jedná o prevod
majetku mesta na iný účel, o ktorom rozhodne mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
Iný účel spočíva v prevode pozemku priľahlého k nehnuteľnostiam
v bezpodielovom spoluvlastníctve kupujúcich (rekreačná chata s pozemkom) nad výmeru 300
m2 , ktorý tvorí bezprostredné okolie týchto nehnuteľností a bude kupujúcimi využívaný
spolu s nimi ako jeden celok na účely rekreácie.
Kúpna cena:

3,50 €/m2 pozemku

za podmienky:



splatnosť kúpnej ceny do 7 dní od účinnosti kúpnej zmluvy
správne poplatky spojené s nadobudnutím nehnuteľností budú znášať kupujúci

......................................................
Ing. Mária Majerčíková
predseda komisie

.....................................................
Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 08. februára 2018
Uznesenie číslo 13/2018
Žiadosť Mgr. Tibora Tasáryho o odkúpenie pozemku v lokalite Vagnár
____________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Mgr. Tibora Tasáryho trvale bytom Cabaj - Čápor, o odkúpenie pozemku v k.
ú. Brezne – lokalita Vagnár:
 parc. reg. C-KN č. 5725/29 - trvalé trávne porasty o výmere 439 m2, k. ú.
Brezno, evidovaná v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Brezne,
odbor katastrálny, na LV č. 5804 pre Mesto Brezno v celosti

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
vyhlásiť

nehnuteľný majetok mesta Brezno:

za prebytočný.

pozemok, parc. reg. C-KN č. 5725/9- trvalé trávne porasty o výmere 623
m2, k. ú. Brezno, evidovaná v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade
v Brezne, odbor katastrálny, na LV č. 5804 pre Mesto Brezno v celosti

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 28 ods. 1
písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno
III/ schváliť
predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno
pozemku, parc. reg. C-KN č. 5725/9- trvalé trávne porasty o výmere
623 m2, k. ú. Brezno, evidovaná v katastri nehnuteľností na Okresnom
úrade v Brezne, odbor katastrálny, na LV č. 5804 pre Mesto Brezno
v celosti do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúceho :


Mgr. Tibora Tasáryho, trvale bytom Cabaj - Čápor

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je podľa § 28 ods. 1 písm. d) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno tá skutočnosť, že sa jedná o prevod
majetku mesta na iný účel, o ktorom rozhodne mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
Iný účel spočíva v prevode pozemku priľahlého k nehnuteľnostiam
v bezpodielovom spoluvlastníctve kupujúcich (rekreačná chata s pozemkom) nad výmeru 300
m2 , ktorý tvorí bezprostredné okolie týchto nehnuteľností a bude kupujúcimi využívaný
spolu s nimi ako jeden celok na účely rekreácie.
Kúpna cena:

3,50 €/m2 pozemku

za podmienky:



splatnosť kúpnej ceny do 7 dní od účinnosti kúpnej zmluvy
správne poplatky spojené s nadobudnutím nehnuteľností budú znášať kupujúci

......................................................
Ing. Mária Majerčíková
predseda komisie

.....................................................
Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 08. februára 2018
Uznesenie číslo 14/2018
Žiadosť Martina Marcineka, bytom Brezno – Bujakovo, o odkúpenie pozemkov v lokalite
Padličkovo oproti skladu CO
____________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Martina Marcineka, bytom Brezno – Bujakovo, o odkúpenie pozemkov v lokalite
Padličkovo oproti skladu CO a to :
pozemky






parcela reg. C-KN č.
parcela reg. C-KN č.
parcela reg. C-KN č.
parcela reg. C-KN č.
parcela reg. C-KN č.

4983/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere
4983/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere
4983/4, zastavané plochy a nádvoria, o výmere
4983/5, zastavané plochy a nádvoria, o výmere
4983/6, zastavané plochy a nádvoria, o výmere

600 m²
600 m²
601 m²
599 m²
600 m²

všetky v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, odbor
katastrálny na liste vlastníctva č. 2351 v prospech Mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1.

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
neschváliť

prevod nehnuteľného majetku mesta Brezno
za navrhovanú kúpnu cenu 2,50 EUR/m2

......................................................

.....................................................

Ing. Mária Majerčíková
predseda komisie

Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 08. februára 2018
Uznesenie číslo 15/2018
Žiadosť spoločnosti BARBOT SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 009 016, so sídlom : Rázusova
36, 977 01 Brezno, o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
____________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť spoločnosti BARBOT SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 009 016, so sídlom : Rázusova
36,
977 01 Brezno, o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
Schváliť

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa § 151n a nasl. zákona č.40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v nadväznosti na § 11 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Brezna medzi :

Mesto Brezno, IČO: 00 313 319, so sídlom: Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01
Brezno
(povinný z vecného bremena)
a
BARBOT SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 009 016, sídlom právnickej osoby: Rázusova 36,
977 01 Brezno
(oprávnený z vecného bremena)
Vecné bremeno spočíva v časovo neobmedzenej povinnosti povinného z vecného
bremena strpieť :
a/ vybudovanie a uloženie podzemného vedenia inžinierskych sietí - plynovej prípojky
v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 36639729-469/2016, vyhotoveným

spoločnosťou SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o, IČO : 36 639 729, so
sídlom Židlovo 3, 977 01 Brezno na pozemku :

-

parcela reg. C-KN č. 2 778– zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 384 m2,

v k.ú. Brezno, obec Brezno evidovanej Okresným úradom Brezno, katastrálnym
odborom
na LV č. 5804 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1
b/ neobmedzený prístup cez zaťažený pozemok ku plynovej prípojke za účelom jej
využívania, vykonávania jej kontroly, opráv a údržby a právo vstupu v nevyhnutnej miere
na nehnuteľnosť za uvedeným účelom a v akýchkoľvek iných prípadoch vyvolaných
prevádzkovou potrebou, v prospech vlastníka plynovej prípojky a jeho právnych
nástupcov
Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu - jednorazovú náhradu vo výške 105,00
EUR,
určenú znaleckým posudkom č. 76/2017 zo dňa 28.08.2017, ktorý vyhotovil Ing.
Miroslav Dubec, znalec z odboru stavebníctva, odvetvie – odhad hodnoty nehnuteľností .
Za podmienok:
náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti
bude znášať oprávnený z vecného bremena
- vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné právo v prospech oprávneného z vecného
bremena ako vlastníka nehnuteľnosti :
 stavba – BUDOVA, súpisné číslo : 187, postavenej na pozemku : parc. reg. C-KN
č. 2705
v k.ú. Brezno, obec Brezno evidovanej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom
na LV č. 12044 v prospech spoločnosti BARBOT SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 009 016, so
sídlom : Rázusova 36, 977 01 Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1
-

......................................................
Ing. Mária Majerčíková
predseda komisie

.....................................................
Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 08. februára 2018
Uznesenie číslo 16/2018
Žiadosť spoločnosti ITECO ŽERIAVY s.r.o., IČO: 36 632 775, so sídlom : Černákova 5, 977
01 Brezno, o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
____________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť spoločnosti ITECO ŽERIAVY s.r.o., IČO: 36 632 775, so sídlom : Černákova 5, 977
01 Brezno, o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
Schváliť

II/

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa § 151n a nasl. zákona č.40/1964
Zb.
Občiansky zákonník v nadväznosti na § 11 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Brezna medzi :
Mesto Brezno, IČO: 00 313 319, so sídlom: Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01
Brezno
(povinný z vecného bremena)
a
ITECO ŽERIAVY s.r.o., IČO: 36 632 775, so sídlom : Černákova 5, 977 01 Brezno
(oprávnený z vecného bremena)
Vecné bremeno spočíva v časovo neobmedzenej povinnosti povinného z vecného
bremena strpieť :
a/ vybudovanie a uloženie podzemného vedenia inžinierskych sietí – elektrickej NN
prípojky a vodovodnej prípojky v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č.
00634808-460/2017, úradne overeným pod čislom 556/17, vyhotoveným spoločnosťou
Siman a Jorčík spol. s r.o., so sídlom : Židlovo 3, 977 01 Brezno, na pozemkoch :
-

parcela reg. C-KN č. 1724/1– zastavané plochy a nádvoria, o výmere 5478 m2

v k.ú. Brezno, obec Brezno, evidovaná Okresným úradom Brezno, katastrálnym
odborom na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1
-

parcela reg. E-KN č. 11556 – trvalé trávne porasty, o výmere 2118 m2,

-

parcela reg. E-KN č. 11566 – orná pôda, o výmere 39 m2,

obe v k.ú. Brezno, obec Brezno
katastrálnym

evidované

Okresným

úradom

Brezno,

odborom na LV č. 5804 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1

b/ neobmedzený prístup cez zaťažené pozemky ku vodovodnej a elektrickej NN
prípojke za účelom ich využívania, vykonávania ich kontroly, opráv a údržby a právo
vstupu v nevyhnutnej miere na nehnuteľnosti za uvedeným účelom a v akýchkoľvek
iných prípadoch vyvolaných prevádzkovou potrebou, v prospech vlastníka kanalizačnej a
vodovodnej prípojky a jeho právnych nástupcov,

Vecné bremeno sa zriaďuje za
EUR,

odplatu - jednorazovú náhradu vo výške 1160,00

určenú znaleckým posudkom č. 91/2017, zo dňa 25.11.2017, ktorý vyhotovil
Ing.
Cyril Kohút, znalec z odboru stavebníctva, odvetvie – oceňovanie nehnuteľností
Za podmienok :
-

náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti
bude znášať oprávnený z vecného bremena
vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné právo v prospech oprávneného z vecného
bremena ako vlastníka nehnuteľností :

- parcela reg. C-KN č. 1719/4 – trvalé trávne porasty, o výmere 1150 m2,
- parcela reg. C-KN č. 1720/2 – trvalé trávne porasty, o výmere 95 m2,
- parcela reg. C-KN č. 1720/3 – trvalé trávne porasty, o výmere 15 m2,
všetky v k.ú. Brezno, obec Brezno
evidované
Okresným úradom Brezno,
katastrálnym odborom na
LV č. 466 v prospech oprávneného z vecného bremena,
spoluvlastnícky podiel 1/1

......................................................

.....................................................

Ing. Mária Majerčíková
predseda komisie

Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 08. februára 2018
Uznesenie číslo 17/2018
Odkúpenie pozemkov v k. ú. Brezno, lokalita Predné Halny, do vlastníctva mesta Brezno
____________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/
Berie na vedomie
Ponuku Slovenskej republiky, zastúpenú Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, IČO:
00151866, so sídlom : Pribinova 2, 812 72 Bratislava, na odpredaj prebytočného
nehnuteľného majetku štátu (na základe Rozhodnutia o prebytočnosti nehnuteľností č.
CPBB-ON-2017/000104-005 zo dňa 09.10.2017) a to :
pozemky
- parcela reg. C-KN č. 1360/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 269 m2
- parcela reg. C-KN č. 1362/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 258 m2,
- parcela reg. C-KN č. 1362/3, ostatné plochy, o výmere 654 m2
- parcela reg. C-KN č. 1362/5, ostatné plochy, o výmere 560 m2,
všetky v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno,
katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5730 v prospech Slovenskej republiky,
spoluvlastnícky podiel 1/1
II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
Schváliť
v súlade s § 3 ods. 1 písm. a) v spojení s § 4 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Brezno uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi :
Predávajúci:
Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
v zastúpení: Ing. Róbertom Pintérom – generálnym riaditeľom sekcie hnuteľného
a nehnuteľného majetku MV SR
a
Kupujúci:

Mesto Brezno
sídlo: Námestie gen. M. R. Štefánika č. 1, 977 01 Brezno
IČO: 00 313 319
zastúpený: JUDr. Tomáš Abel, PhD. – primátor mesta
predmet prevodu :
pozemky
- parcela reg. C-KN č. 1360/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 269 m2
- parcela reg. C-KN č. 1362/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2258 m2,
- parcela reg. C-KN č. 1362/3, ostatné plochy, o výmere 654 m2
- parcela reg. C-KN č. 1362/5, ostatné plochy, o výmere 560 m2,
všetky v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno,
katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5730 v prospech Slovenskej republiky,
spoluvlastnícky podiel 1/1
za kúpnu cenu: 12 720,00 Eur
účel predaja : poskytovanie všeobecne prospešných služieb
za podmienok :
-

-

s výkonom poskytovania všeobecne prospešných služieb mesto Brezno začne do dvoch
rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva
začatie užívania nehnuteľností na poskytovanie všeobecne prospešných služieb je mesto
Brezno povinné predávajúcemu oznámiť bez zbytočného odkladu
poskytovanie všeobecne prospešných služieb je mesto Brezno povinné dodržať najmenej
po dobu piatich rokov od začatia ich poskytovania
pokiaľ mesto Brezno nezačne predmet kúpy užívať na poskytovanie všeobecne
prospešných služieb do dvoch rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva, alebo nedodrží
dohodnutý účel predaja - poskytovanie všeobecne prospešných služieb počas najmenej
piatich rokov odo dňa začatia ich poskytovania, bude povinné doplatiť rozdiel medzi
kúpnou cenou 12 720,00 Eur a všeobecnou hodnotou predmetu kúpy určenou podľa
znaleckého posudku č. 145/2017 zo dňa 04.10.2017, vyhotoveným znalcom z odboru
stavebníctvo - odvetvie: 37 09 01 Oceňovanie nehnuteľností – Ing. Petrom Martiškom,
Počašie č. 1176/63, 951 41 Lužianky, evidenčné číslo znalca: 912207 v sume 63 600,00
Eur.
náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
bude znášať Mesto Brezno

......................................................
Ing. Mária Majerčíková
predseda komisie

.....................................................
Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 08. februára 2018
Uznesenie číslo 18/2018
Žiadosť Ing. Emila Lukáča, Drahomíry Lukáčovej, Emila Lukáča ml. a Drahomíry
Kvietkovej o odkúpenie pozemkov na ulici Kozmonautov v Brezne
____________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Ing. Emila Lukáča, Drahomíry Lukáčovej, Emila Lukáča a Drahomíry Kvietkovej o odkúpenie
nehnuteľného majetku mesta Brezno a to :
pozemky
-

-

-

-

II/

časť pôvodnej parcely reg. C-KN č. 237, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 581 m²,
evidovanej na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, označenej ako diel č. 8 o výmere 3 m²,
oddelený Geometrickým plánom č. 44563116 - 061/2017 od pôvodnej parcely a pričlenený
k novonavrhovanej parcele reg. C-KN č. 14/4, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 46
m²,
časť pôvodnej parcely reg. C-KN č. 237, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 581 m²,
evidovanej na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, označenej ako diel č. 9 o výmere 24 m²,
oddelený Geometrickým plánom č. 44563116 - 061/2017 od pôvodnej parcely a pričlenený
k novonavrhovanej parcele reg. C-KN č. 15/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 614
m²,
časť pôvodnej parcely reg. C-KN č. 6/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 27 891 m²,
evidovanej na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, označenej ako diel č. 1 o výmere 12 m²,
oddelený Geometrickým plánom č. 44563116 - 061/2017 od pôvodnej parcely a pričlenený
k novonavrhovanej parcele reg. C-KN č. 15/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 614
m²,
časť pôvodnej parcely reg. C-KN č. 6/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 27 891 m²,
evidovanej na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, označenej ako diel č. 2 o výmere 3 m²,
oddelený Geometrickým plánom č. 44563116 - 061/2017 od pôvodnej parcely a pričlenený
k novonavrhovanej parcele reg. C-KN č. 15/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 28
m²,

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
vyhlásiť
pre účel prevodu nehnuteľný majetku mesta Brezno

pozemky

-

-

-

-

časť pôvodnej parcely reg. C-KN č. 237, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 581
m², evidovanej na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, označenej ako diel č. 8
o výmere 3 m², oddelený Geometrickým plánom č. 44563116 - 061/2017 od pôvodnej
parcely a pričlenený k novonavrhovanej parcele reg. C-KN č. 14/4, zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 46 m²,
časť pôvodnej parcely reg. C-KN č. 237, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 581
m², evidovanej na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, označenej ako diel č. 9
o výmere 24 m², oddelený Geometrickým plánom č. 44563116 - 061/2017 od
pôvodnej parcely a pričlenený k novonavrhovanej parcele reg. C-KN č. 15/2,
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 614 m²,
časť pôvodnej parcely reg. C-KN č. 6/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 27
891 m², evidovanej na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, označenej ako diel č. 1
o výmere 12 m², oddelený Geometrickým plánom č. 44563116 - 061/2017 od
pôvodnej parcely a pričlenený k novonavrhovanej parcele reg. C-KN č. 15/2,
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 614 m²,
časť pôvodnej parcely reg. C-KN č. 6/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 27
891 m², evidovanej na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, označenej ako diel č. 2
o výmere 3 m², oddelený Geometrickým plánom č. 44563116 - 061/2017 od pôvodnej
parcely a pričlenený k novonavrhovanej parcele reg. C-KN č. 15/3, zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 28 m²,
za prebytočný.

III/ schváliť
predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno
pozemky
-

-

-

-

časť pôvodnej parcely reg. C-KN č. 237, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 581
m², evidovanej na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, označenej ako diel č. 8
o výmere 3 m², oddelený Geometrickým plánom č. 44563116 - 061/2017 od pôvodnej
parcely a pričlenený k novonavrhovanej parcele reg. C-KN č. 14/4, zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 46 m²,

časť pôvodnej parcely reg. C-KN č. 237, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 581 m²,
evidovanej na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, označenej ako diel č. 9 o výmere 24 m²,
oddelený Geometrickým plánom č. 44563116 - 061/2017 od pôvodnej parcely a pričlenený
k novonavrhovanej parcele reg. C-KN č. 15/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 614
m²,
časť pôvodnej parcely reg. C-KN č. 6/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 27 891 m²,
evidovanej na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, označenej ako diel č. 1 o výmere 12 m²,
oddelený Geometrickým plánom č. 44563116 - 061/2017 od pôvodnej parcely a pričlenený
k novonavrhovanej parcele reg. C-KN č. 15/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 614
m²,
časť pôvodnej parcely reg. C-KN č. 6/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 27 891 m²,
evidovanej na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, označenej ako diel č. 2 o výmere 3 m²,
oddelený Geometrickým plánom č. 44563116 - 061/2017 od pôvodnej parcely a pričlenený
k novonavrhovanej parcele reg. C-KN č. 15/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 28
m²,

do vlastníctva pre kupujúcich :

Ing. Emil Lukáč, a Drahomíra Lukáčová, , obaja bytom Brezno, v podiele 6/8
Emil Lukáč, bytom Brezno, v podiele 1/8
Ing. Drahomíra Kvietková, PhD., bytom Bratislava – Petržalka v podiele 1/8
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 28 ods. 1 písm. b) Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom mesta Brezno, ktorým je tá skutočnosť, že predmetné pozemky
sú priľahlými pozemkami k pozemkom vo vlastníctve žiadateľov,
za kúpnu cenu určenú podľa znaleckého posudku
za podmienok :
- vyhotovenie znaleckého posudku zabezpečí mesto Brezno na náklady kupujúcich
- náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti
budú znášať kupujúci

......................................................
Ing. Mária Majerčíková
predseda komisie

.....................................................
Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 08. februára 2018
Uznesenie číslo 19/2018
Žiadosť Petra Kamenského o prevod časti pozemku na Potočnej ulici v Brezne
____________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Žiadosť Petra Kamenského o odkúpenie časti pozemku o výmere 70 m² z parcely reg.
C-KN č. 6159/45 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1058 m2 v k.ú. Brezno,
obec Brezno, evidovaná na LV 5804 v prospech mesta Brezno.

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
vyhlásiť
pre účel prevodu nehnuteľný majetok mesta Brezno
Pozemok parc. č. reg. C-KN č. 6159/64 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 70
m2 odčlenený geometrickým plánom č. 36639729-398/17 z parcely reg. C-KN č.
6159/45 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1058 m2 v k.ú. Brezno, obec
Brezno, evidovaná na LV 5804 v prospech mesta Brezno.
za prebytočný.
- parcela reg. E-KN č. 11566 – orná pôda, o výmere 39 m2,
obe v k.ú. Brezno, obec Brezno evidované
Okresným úradom
Brezno,
katastrálnym odborom na LV č. 5804 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel
1/1

III/

schváliť
predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno
Pozemok parc. č. reg. C-KN č. 6159/64 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 70 m2
odčlenený geometrickým plánom č. 36639729-398/17 z parcely reg. C-KN č. 6159/45 –
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1058 m2 v k.ú. Brezno, obec Brezno, evidovaná
na LV 5804 v prospech mesta Brezno.
do vlastníctva:

Petra Kamenského, trvale bytom Brezno
v celosti,

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 28 ods. 1 písm. b) Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom mesta Brezno, ktorým je tá skutočnosť, že sa jedná o prevod
priľahlých pozemkov vo vlastníctve žiadateľa do výmery 300 m²
Kúpna cena: 700,- €
za podmienky:
• náklady na správne poplatky bude znášať kupujúci,
• splatnosť kúpnej ceny do 7 dní od účinnosti kúpnej zmluvy.

......................................................
Ing. Mária Majerčíková
predseda komisie

.....................................................
Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 08. februára 2018
Uznesenie číslo 20/2018
Žiadosť Vlasty Bartošovej o odkúpenie pozemku na Stromovej ul. v Brezne
____________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Žiadosť Vlasty Bartošovej, bytom Brezno o odkúpenie časti pozemku: parcela reg.
E-KN č. 14912/1 – lesný pozemok o celkovej výmere 8271 m2, v k. ú. Brezno, obec
Brezno, evidovaný na LV č. 5804 v prospech mesta Brezno v celosti, v rozsahu 28
m2

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
Neschváliť
predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno, časti pozemku: parcela reg. E-KN č.
14912/1 – lesný pozemok o celkovej výmere 8271 m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno,
evidovaný na LV č. 5804 v prospech mesta Brezno v celosti, v rozsahu 28 m2
do vlastníctva Vlasty Bartošovej, Brezno

......................................................
Ing. Mária Majerčíková
predseda komisie

.....................................................
Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 08. februára 2018
Uznesenie číslo 21/2018
Žiadosť Jána Roštára, bytom Brezno o odkúpenie nehnuteľností – budova a priľahlý
pozemok Základnej školy Zadné Halny
____________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/
Berie na vedomie
Žiadosť Jána Roštára, bytom Cintorínska 6, 977 01 Brezno o odkúpenie nehnuteľností na
Baštovej ulici v Brezne a to :
pozemok



parcela reg. C-KN č. 5504/2 o výmere 3540 m2, záhrada
parcela reg. C-KN č. 5503 o výmere 251 m2, zastavané plochy a nádvoria

stavba
 škola, súp. č. 2125, postavená na pozemku - parcela reg. C-KN č. 5503
všetky v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, odbor
katastrálny na liste vlastníctva č. 2351 v prospech Mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1.
II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť prevod nehnuteľného majetku mesta Brezno a to :

pozemok



parcela reg. C-KN č. 5504/2 o výmere 3540 m2, záhrada
parcela reg. C-KN č. 5503 o výmere 251 m2, zastavané plochy a nádvoria

stavba
 škola, súp. č. 2125, postavená na pozemku - parcela reg. C-KN č. 5503
všetky v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, odbor
katastrálny na liste vlastníctva č. 2351 v prospech Mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1.
Komisia odporúča schváliť prevod nehnuteľného majetku za zníženú cenu

......................................................

.....................................................

Ing. Mária Majerčíková
predseda komisie

Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 08. februára 2018
Uznesenie číslo 22/2018
Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o
najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v lokalite Jasienok,
v k. ú. Jarabá
____________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/
Berie na vedomie
Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o
najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v lokalite Jasienok,
v k. ú. Jarabá
II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť prevod nehnuteľného majetku mesta Brezno a to :

pozemky
parcela reg. C-KN č. 455/4, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 682
m2
- parcela reg. C-KN č. 455/5, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 658
m2
- parcela reg. C-KN č. 455/6, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 531
m2
- parcela reg. C-KN č. 455/7, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 549
m2
- parcela reg. C-KN č. 455/8, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 246
m2
všetky v k.ú. Jarabá, obec Jarabá, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno,
katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 136 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky
podiel 1/1
-

obchodnou verejnou súťažou.
Komisia odporúča prevod nehnuteľného majetku s tým, že budú z prevodu vyňaté dve
parcely:

parcela reg. C-KN č. 455/7, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 549
m2
- parcela reg. C-KN č. 455/8, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 246
m2
na základe vyjadrenia Lesov Mesta Brezno, s.r.o. , ktoré tieto parcely využívajú pri výkone
svojich pracovných činností.
-

......................................................

.....................................................

Ing. Mária Majerčíková
predseda komisie

Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 08. februára 2018
Uznesenie číslo 23/2018
Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna č. 206/2017 zo dňa 13.12. 2017
a opakované schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v lokalite Široká, v
k. ú. Jarabá
____________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/
Berie na vedomie
Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna č. 206/2017 zo dňa 13.12. 2017
a opakované schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v lokalite Široká, v
k. ú. Jarabá
II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
neschváliť prevod nehnuteľného majetku
-

parcela
m2
parcela
m2
parcela
m2
parcela
m2
parcela
m2

reg. C-KN č. 428/3, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 265
reg. C-KN č. 428/4, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 375
reg. C-KN č. 428/5, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 448
reg. C-KN č. 428/6, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 444
reg. C-KN č. 428/7, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 453

parcela reg. C-KN č. 428/8, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 896
m2
všetky v k.ú. Jarabá, obec Jarabá, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno,
katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 136 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky
podiel 1/1
-

Komisia žiada vyjadrenie Štátnej ochrany prírody, v minulosti bola v tejto lokalite stavebná
uzávera.

......................................................

.....................................................

Ing. Mária Majerčíková
predseda komisie

Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 08. februára 2018
Uznesenie číslo 24/2018
Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o
najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov na ulici Moyzesovej
v Brezne
____________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o
najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov na ulici Moyzesovej
v Brezne
Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
vyhlásiť
pre účel prevodu nehnuteľný majetok mesta Brezno a to

II/

pozemky


parcela reg. C-KN č. 5813/3, zastavané plochy a nádvoria , o výmere 611 m²

parcela reg. C-KN č. 5813/305, zastavané plochy a nádvoria , o výmere
parcela reg. C-KN č. 5813/306, zastavané plochy a nádvoria , o výmere
parcela reg. C-KN č. 5813/307, zastavané plochy a nádvoria , o výmere
parcela reg. C-KN č. 5813/310, zastavané plochy a nádvoria , o výmere
parcela reg. C-KN č. 5813/308, zastavané plochy a nádvoria , o výmere
parcela reg. C-KN č. 249/2, ostatné plochy







II/

780 m²
780 m²
1075 m²
1076 m²
50 m²

schváliť

Spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno a to :
pozemky








parcela reg. C-KN č. 5813/3, zastavané plochy a nádvoria , o výmere 611 m²
parcela reg. C-KN č. 5813/305, zastavané plochy a nádvoria , o výmere 780 m²
parcela reg. C-KN č. 5813/306, zastavané plochy a nádvoria , o výmere 780 m²
parcela reg. C-KN č. 5813/307, zastavané plochy a nádvoria , o výmere 1075 m²
parcela reg. C-KN č. 5813/310, zastavané plochy a nádvoria , o výmere 1076 m²
parcela reg. C-KN č. 5813/308, zastavané plochy a nádvoria , o výmere 50 m²
parcela reg. C-KN č. 249/2, ostatné plochy

všetky v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, odbor
katastrálny na liste vlastníctva č. 2351 v prospech Mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1.
podľa § 9 ods.2 písm. a) v nadväznosti na § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení

obchodnou verejnou súťažou.

......................................................
Ing. Mária Majerčíková
predseda komisie

.....................................................
Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 08. februára 2018
Uznesenie číslo 25/2018
Žiadosť Bc. Jána Poliaka, bytom Brezno o odkúpenie nehnuteľností pozemky na Poľnej ulici
v Brezne
___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Bc. Jána Poliaka, bytom Brezno o odkúpenie nehnuteľností na Poľnej ulici v Brezne
a to :
pozemok





parcela reg. C-KN č. 3976/52 o výmere 261 m2, zastavané plochy a nádvoria
parcela reg. C-KN č. 3976/53 o výmere 212 m2, zastavané plochy a nádvoria
parcela reg. C-KN č. 3976/56 o výmere 123 m2, zastavané plochy a nádvoria
parcela reg. C-KN č. 3976/57 o výmere 30 m2, zastavané plochy a nádvoria

všetky v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, odbor
katastrálny na liste vlastníctva č. 2351 v prospech Mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1.

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
vyhlásiť
pre účel prevodu nehnuteľný majetok mesta Brezno a to :

II/

pozemok
parcela reg. C-KN č. 3976/52 o výmere 261 m2, zastavané plochy a nádvoria
parcela reg. C-KN č. 3976/53 o výmere 212 m2, zastavané plochy a nádvoria
parcela reg. C-KN č. 3976/56 o výmere 123 m2, zastavané plochy a nádvoria
parcela reg. C-KN č. 3976/57 o výmere 30 m2, zastavané plochy a nádvoria






všetky v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, odbor
katastrálny na liste vlastníctva č. 2351 v prospech Mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1.

za prebytočný.

III/

schváliť

Spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno a to :
pozemok





parcela reg. C-KN č. 3976/52 o výmere 261 m2, zastavané plochy a nádvoria
parcela reg. C-KN č. 3976/53 o výmere 212 m2, zastavané plochy a nádvoria
parcela reg. C-KN č. 3976/56 o výmere 123 m2, zastavané plochy a nádvoria
parcela reg. C-KN č. 3976/57 o výmere 30 m2, zastavané plochy a nádvoria

všetky v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, odbor
katastrálny na liste vlastníctva č. 2351 v prospech Mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1.
podľa § 9 ods.2 písm. a) v nadväznosti na § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení

obchodnou verejnou súťažou.

......................................................
Ing. Mária Majerčíková
predseda komisie

.....................................................
Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 08. februára 2018
Uznesenie číslo 26/2018
Správa o zmenách rozpočtu od 01.11.2017 do 31.12.2017
____________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Správu o zmenách rozpočtu od 01.11.2017 do 31.12.2017

......................................................
Ing. Mária Majerčíková
predseda komisie

.....................................................
Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 08. februára 2018
Uznesenie číslo 27/2018
Poskytnutie príspevku neziskovej organizácii v roku 2018 pre Brezno pre občanov, n.o.
Brezno.
___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Poskytnutie príspevku neziskovej organizácii v roku 2018 pre Brezno pre občanov, n.o.
Brezno.
II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

poskytnutie príspevku z rozpočtu mesta neziskovej organizácii Brezno pre občanov na rok
2018 vo výške 6 000,00 EUR.

......................................................

.....................................................

Ing. Mária Majerčíková
predseda komisie

Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 08. februára 2018
Uznesenie číslo 28/2018
Uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd
___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou uzatvorenou medzi
Mestom Brezno a Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a. s. , IČO
36644030, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

......................................................
Ing. Mária Majerčíková
predseda komisie

.....................................................
Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

