ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 69/2018
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o verejnom poriadku na území
mesta Brezna
___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Brezna o verejnom poriadku na území mesta Brezna

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o verejnom poriadku na území mesta
Brezna

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

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

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 70/2018
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania sociálnych služieb
v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb
___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Brezna o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb
II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania sociálnych služieb
v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb

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

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

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 71/2018
Návrh Zásad
vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy mesta Brezno
___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Návrh Zásad vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy mesta Brezno

II/

schváliť

Zásady
vybavovania
P-05/2018

sťažností

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

v podmienkach

samosprávy mesta

Brezno

číslo

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

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 72/2018
Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Brezna v k. ú. Brezno, pozemkov v lokalite Kozie
chrbty
pri
Jaskyni
mŕtvych
netopierov,
za
prebytočný
majetok
___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Brezna v k. ú. Brezno, pozemkov v lokalite
Kozie chrbty pri Jaskyni mŕtvych netopierov, za prebytočný majetok
II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
vyhlásiť

pre účel dočasného užívania nehnuteľný majetok mesta Brezno a to :
pozemky v katastrálnom území Brezno:
parc. reg. C-KN č. 8064/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2
parc. reg. C-KN č. 8064/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2,
zapísané na LV č. 2351, pre katastrálne územie Brezno, obec Brezno, vedené Okresným
úradom Brezno, katastrálnym odborom.
za prebytočný.

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

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

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 73/2018
Žiadosť Euronom Slovakia, s.r.o. Brezno o nájom časti pozemku na mestskej tržnici na ul.
ČSA v Brezne
___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Euronom Slovakia, s.r.o., Tisovská cesta 29, 977 01 Brezno IČO: 48 279 749,
o nájom pozemku, časť z parcely reg. C-KN č. 1146/34 – ostatná plocha o celkovej výmere
1157 m2 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 2 m2 podľa vyznačenia hraníc na kópii z katastrálnej mapy
II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
Vyhlásiť

časť z parcely reg. C-KN č. 1146/34, k. ú. Brezno, LV 2351, plocha o výmere 2 m2 , podľa
vyznačenia hraníc na kópii z katastrálnej mapy
za prebytočný.
III/

Schváliť

nájom nehnuteľného majetku mesta Brezno:
časť z parcely reg. C-KN č. 1146/34 v k. ú. Brezno, vedenej Okresným úradom Brezno,
katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno v celosti, plocha
o výmere 2 m2 podľa vyznačenia hraníc na kópii z katastrálnej mapy
pre nájomcu: Euronom Slovakia, s.r.o, sídlo: Tisovská cesta 29, 977 01 Brezno,
IČO: 48 279 749
doba nájmu: neurčitá
účel nájmu:
umiestnenie predajného zariadenia - automatu na predaj medu, odnoškového
peľu a ostatných včelích produktov
výška nájmu:

119,52 € EUR ročne (59,76 €/m2)

za podmienok:

- umiestnenie predajného zariadenia spôsobom, aby nedošlo k zúženiu

vstupu a vjazdu na mestskú tržnicu v smere od centra mesta,
- zriadenie prívodu elektriny pre prevádzku zariadenia na náklady nájom
v súlade s pokynmi správcu mestskej tržnice

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

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

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 74/2018
Žiadosť Júliusa Pokoša o odkúpenie pozemku na Baštovej ul. v Brezne
___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Júliusa Pokoša, bytom Brezno, o odkúpenie pozemkov, novovytvorených parciel
reg. C-KN č. 5460/2 - zast.plochy o výmere 66 m2 a č. 5460/5 – zast. plochy o výmere 20
m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno, odčlenené GP č. 36041459-140/2015 vyhotoveným Geo
PLUS, s.r.o. Brezno od parciel reg. E-KN č. 15557, 15558, 16078/1, k. ú. Brezno.

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
neschváliť

predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno, pozemku, novovytvorená parcela reg. C-KN
č. 5460/5 - zastavané plochy o výmere 20 m2, odčlenená GP č. 36041459-140/2015
vyhotoveným Geo PLUS, s.r.o. Brezno, od parc. E-KN č. 16078/1 - ostatné plochy o výmere
2811 m2 v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidovanej na LV č. 5804 v prospech mesta Brezno
v celosti, do vlastníctva Júliusa Pokoša, bytom Brezno.

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

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

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 75/2018
Žiadosť manželov Izsovcov o odkúpenie a zámenu pozemkov na Baštovej ulici v Brezne
___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Mgr. Jozefa Izsa a Kataríny Izsovej, obaja bytom Bratislava
o odkúpenie pozemkov v k. ú. Brezno, na Baštovej ulici Brezne:
 novovytvorená parcela C-KN č. 5460/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 40
m²,
 novovytvorená parcela C-KN č. 5460/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m²,
 novovytvorená parcela C-KN č. 5447/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 72
m²,
o zámenu pozemkov v k. ú. Brezno, na Baštovej ulici Brezne:
 novovytvorená parcela C-KN č. 5433/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 17
m²,
 za novovytvorenú parcelu C-KN č. 5447/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 17
m²,
všetky parcely vytvorené geometrickým plánom č. 36639729-192/2018, vyhotoveným SAJ
Brezno dňa 24.07.2018, úradne overeným dňa 10.08.2018.

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
Vyhlásiť pre účel prevodu a zámeny

II/

nehnuteľný majetok mesta Brezno, pozemky :





novovytvorená parcela C-KN č. 5460/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
m²,
novovytvorená parcela C-KN č. 5460/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
novovytvorená parcela C-KN č. 5447/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
m²,
novovytvorená parcela C-KN č. 5433/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
m²,

40
9 m²,
72
17

SAJ

všetky parcely vytvorené geometrickým plánom č. 36639729-192/2018, vyhotoveným

Brezno dňa 24.07.2018, úradne overeným dňa 10.08.2018, oddelením od parciel reg. EKN č.
15540/1 a 16078/1, evidovaných v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno,
odbor
katastrálny, na LV 5804 v prospech Mesta Brezno v podiele 1/1.
za prebytočný.
III/

Schváliť

predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno, pozemkov:





novovytvorená parcela C-KN č. 5460/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
40 m²,
oddelená geometrickým plánom č. 36639729-192/2018, vyhotoveným SAJ Brezno
dňa 24.07.2018, úradne overeným dňa 10.08.2018, od parcely E-KN č. 16078/1ostatné plochy o výmere 2811 m2, evidovanej v katastri nehnuteľnosti na Okresnom
úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV 5804 v prospech Mesta Brezno v podiele 1/1,
novovytvorená parcela C-KN č. 5460/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
9 m²,
novovytvorená parcela C-KN č. 5447/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
72 m²,
obidve oddelené geometrickým plánom č. 36639729-192/2018, vyhotoveným SAJ
Brezno dňa 24.07.2018, úradne overeným dňa 10.08.2018, od parcely E-KN č.
15540/1 - ostatné plochy o výmere 821 m2, evidovanej v katastri nehnuteľnosti na
Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV 5804 v prospech Mesta Brezno
v podiele 1/1.

v celosti do bezpodielového spoluvlastníctva nadobúdateľov :
Mgr. Jozef Izso, a Katarína Izsová,
obaja trvale bytom Bratislava
Kúpna cena:

1.210.- EUR (10,- €/m2)

za podmienok:
• správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva budú znášať kupujúci,
• splatnosť kúpnej ceny do 10 dní od účinnosti kúpnej zmluvy
zámenu nehnuteľného majetku mesta Brezno, pozemku:


novovytvorená parcela C-KN č. 5433/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
17 m²,
oddelená geometrickým plánom č. 36639729-192/2018, vyhotoveným SAJ Brezno
dňa 24.07.2018, úradne overeným dňa 10.08.2018, od parcely E-KN č. 16078/1zastavané plochy a nádvoria o výmere 2811 m2, evidovanej v katastri nehnuteľnosti

na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV 5804 v podiele 1/1 pre
vlastníka:
Mesto Brezno, IČO: 00 313 319, sídlo: Nám. gen. M.R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
za pozemok


novovytvorená parcela C-KN č. 5447/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
17 m²,
oddelená geometrickým plánom č. 36639729-192/2018, vyhotoveným SAJ Brezno
dňa 24.07.2018, úradne overeným dňa 10.08.2018, od parcely E-KN č. 15556 ostatné plochy o výmere 31 m2, evidovanej v katastri nehnuteľnosti na Okresnom
úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV 2174 v podiele 1/1 pre vlastníkov:
Mgr. Jozef Izso a Katarína Izsová,
obaja trvale bytom Bratislava
za podmienok:
• správne poplatky spojené so zámenou vlastníctva budú znášať žiadatelia o zámenu
• finančné vyrovnanie si vlastníci zamieňaných pozemkov neposkytujú,

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

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

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 76/2018
Žiadosť manželov Pončákových o nájom časti pozemku na ulici Baštová v Brezne
__________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Jána Pončáka a Márie Pončákovej Brezno, o nájom pozemku, časť z parcely reg. EKN č. 15540/1, k. ú. Brezno, obec Brezno, vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym
odborom na liste vlastníctva č. 5804 v prospech mesta Brezno v celosti, a to: plocha parc. CKN č. 5477/A - zast.pl. a nádvoria o výmere 23 m2 podľa geometrického plánu č. 46001336346/2018, vypracovaného MACO-D, s.r.o Brezno, s.r.o. dňa 23.8.2018 pre účely nájmu.
II/

Vyhlasuje pre účel nájmu
nehnuteľný majetok mesta Brezno:

časť z parcely reg. E-KN č. 15540/1, k. ú. Brezno, obec Brezno, vedenej Okresným úradom
Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5804 v prospech mesta Brezno v celosti,
a to: ploch parc. C-KN č. 5477/A - zast.pl. a nádvoria o výmere 23 m2 podľa geometrického
plánu č. 46001336-346/2018, vypracovaného MACO-D, s.r.o Brezno, s.r.o. dňa 23.8.2018 pre
účely nájmu.
za prebytočný.
III/

Schvaľuje

nájom nehnuteľného majetku mesta Brezno:
časť z parcely reg. E-KN č. 15540/1, k. ú. Brezno, obec Brezno, vedenej Okresným
úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5804 v prospech mesta Brezno
v celosti, a to:
plocha parc. C-KN č. 5477/A - zast.pl. a nádvoria o výmere 23 m2 podľa geometrického
plánu č. 46001336-346/2018, vypracovaného MACO-D, s.r.o Brezno, s.r.o. dňa 23.8.2018 pre
účely nájmu.

pre nájomcov: Ján Pončák, Mária Pončáková, obaja trvale bytom Brezno
doba nájmu:

10 rokov

účel nájmu:

vytvorenie oddychovej zóny s trávnikom a okrasnými drevinami

výška nájmu:

5.- EUR ročne

za podmienok:




využívaním pozemku nesmie byť obmedzená bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky na priľahlej miestnej komunikácii, ktorej minimálna šírka (5
metrov) musí zostať zachovaná
na prenajatom pozemku nájomca nesmie umiestniť žiadnu stavbu, plot alebo
inú pevnú prekážku
v súvislosti s užívaním pozemku je nájomca povinný dodržať príslušné
povinnosti vyplývajúce
zo platného zákona o energetike a súvisiacich
predpisov

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, podľa § 28 ods. 2 písm. i) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Brezno, ktorým je tá skutočnosť, že sa jedná o nájom
pozemku na iný účel, o ktorom rozhodne mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou
všetkých poslancov. Iným účelom je vytvorenie okrasnej oddychovej zóny pred
rodinným domom nájomcov a tým aj skultúrnenie okolitého prostredia.

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

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

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 77/2018
Vyhlásenie nehnuteľného majetku Mesta Brezno – nebytový priestor nachádzajúci sa v areáli
Základnej školy s materskou školou Pionierska 2, Brezno za prebytočný
___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Vyhlásiť
nehnuteľný majetok Mesta Brezno - nebytový priestor – malá gymnastická
telocvičňa základnej školy o výmere 70 m2 podlahovej plochy v areáli Základnej
školy s materskou školou Pionierska 2, Brezno. Budova ZŠ so súp. č. 1125 je
postavená na pozemku - parcela reg. C-KN č. 3365 - druh pozemku : zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1291 m2 , nachádzajúci sa v katastrálnom území Brezno, obec
Brezno evidovaný na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel
1/1
b) nehnuteľný majetok Mesta Brezno - nebytový priestor – stredná zelená telocvičňa
základnej školy o výmere 117 m2 podlahovej plochy v areáli Základnej školy
s materskou školou Pionierska 2, Brezno. Budova ZŠ so súp. č.1125 je postavená na
pozemku parcela reg. C-KN č. 3365 - druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1291 m2 , nachádzajúci sa v katastrálnom území Brezno, obec Brezno
evidovaný na LV č. 2351, v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1
c) nehnuteľný majetok Mesta Brezno - nebytový priestor – veľká telocvičňa základnej
školy o výmere 308 m2 podlahovej plochy v areáli Základnej školy s materskou
školou Pionierska 2, Brezno. Budova telocvične bez súpisného čísla je postavená na
pozemku - parcela reg. C-KN č. 3370/3 - druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria
o výmere 685 m2 , nachádzajúci sa v katastrálnom území Brezno, obec Brezno
evidovaný na LV č. 2351, v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1
a)

za prebytočný.

......................................................
Ing. Mária Majerčíková

.....................................................
Adriana Nomilnerová

predseda komisie

sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 78/2018
Žiadosť Zdena Bartoša o prenájom pozemku na Vrbovej ulici v Brezne
__________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Zdena Bartoša, bytom Brezno o prenájom pozemku - časť parcely o výmere cca
263 m2 z parcely reg. C-KN č. 2002/1, druh pozemku : trvalé trávne porasty, o celkovej
výmere 6014 m2,
v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidovanej na
spoluvlastnícky podiel 1/1
II/

LV č. 2351 v prospech mesta Brezno

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
Vyhlásiť

pre účel nájmu nehnuteľný majetok mesta Brezno a to :
pozemok
- časť parcely o výmere cca 263 m2 z parcely reg. C-KN č. 2002/1, druh pozemku : trvalé
trávne porasty, o celkovej výmere 6014 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
za prebytočný.
III/ schváliť
nájom nehnuteľného majetku mesta Brezno:
- časť parcely o výmere cca 263 m2 z parcely reg. C-KN č. 2002/1, druh pozemku : trvalé
trávne porasty, o celkovej výmere 6014 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
pre nájomcu :

Zdeno Bartoš, trvale bytom Brezno

výška nájmu:

315,60 EUR ročne

doba nájmu:

5 rokov

účel nájmu:

dodatočné povolenie stavby rodinného domu, pozemok
zabezpečujúci prístup k stavbe rodinného domu

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

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

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 79/2018
Žiadosť Ľubomíra Zachara, bytom Brezno, o odkúpenie pozemku v lokalite Podkoreňová
___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Ľubomíra Zachara, bytom Brezno, o odkúpenie pozemku v lokalite Podkoreňová
a to:
- novovytvorená parcela reg. C-KN č. 4406/18 – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 12 m2, oddelená
geometrickým plánom č. 44563116-085/2018,
vyhotoveným spoločnosťou SGS Brezno, s.r.o. od parcely reg. C-KN č. 4406/2 zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 4792 m2, v k.ú. Brezno, obec Brezno,
okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste
vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1
Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
Vyhlásiť
pre účel prevodu nehnuteľný majetku mesta Brezno

II /

- novovytvorená parcela reg. C-KN č. 4406/18 – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 12 m2, oddelená
geometrickým plánom č. 44563116-085/2018,
vyhotoveným spoločnosťou SGS Brezno, s.r.o. od parcely reg. C-KN č. 4406/2 zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 4792 m2, v k.ú. Brezno, obec Brezno,
okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste
vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1
za prebytočný
III/

Schváliť

prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Brezno a to :
- novovytvorená parcela reg. C-KN č. 4406/18 – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 12 m2, oddelená
geometrickým plánom č. 44563116-085/2018,
vyhotoveným spoločnosťou SGS Brezno, s.r.o. od parcely reg. C-KN č. 4406/2 -

zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 4792 m2, v k.ú. Brezno, obec Brezno,
okres Brezno vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste
vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1
do vlastníctva:
Ľubomír Zachar, rodený Zachar, bytom Brezno,
v celosti, do jeho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 a to
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v spojení s § 28 ods. 1 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta Brezno, ktorým je tá skutočnosť, že predmetný pozemok je priľahlým
pozemkom k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa do výmery 300 m²,
za kúpnu cenu určenú podľa znaleckého posudku
za podmienok :
- vyhotovenie znaleckého posudku zabezpečí mesto Brezno na náklady kupujúceho
- náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti
bude znášať kupujúci

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

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

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 80/2018
Žiadosť Ing. Petra Turanského o nájom pozemku v lokalite sídlisko Mazorníkovo v Brezne
__________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Ing. Petra Turanského, bytom Brezno o nájom pozemku - časť parcely o výmere
cca 300 m2 z parcely reg. C-KN č. 3858/192, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria,
o celkovej výmere 7201 m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidovanej na LV č. 2351 v
prospech mesta Brezno spoluvlastnícky podiel 1/1
II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
neschváliť

nájom nehnuteľného majetku mesta Brezno, pozemku - časť parcely o výmere cca 300 m2
z parcely reg. C-KN č. 3858/192, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, o celkovej
výmere 7201 m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidovanej na LV č. 2351 v prospech mesta
Brezno spoluvlastnícky podiel 1/1

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

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

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 81/2018
Žiadosť Ing. Antona Mariša o odkúpenie pozemku v lokalite Šimunička v Brezne
__________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

žiadosť Ing. Antona Mariša, bytom Nitra, o odkúpenie pozemku - parcela reg. C-KN č.
7686, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, o výmere 63 m2, v k. ú. Brezno, obec
Brezno, evidovanej na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno spoluvlastnícky podiel 1/1
II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
neschváliť

predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno, pozemku - parcela reg. C-KN č. 7686, druh
pozemku : zastavané plochy a nádvoria, o výmere 63 m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno,
evidovanej na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno spoluvlastnícky podiel 1/1

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

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

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 82/2018
Schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na
uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebných pozemkov na Moyzesovej ulici v Brezne
________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na
uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebných pozemkov na Moyzesovej ulici v Brezne

II/

Odporúča mestskému zastupiteľstvu
Schváliť

Podľa §§ 281 -288 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník v z.n.p.) a podľa § 9 ods.2
písm. b) v nadväznosti na § 9a ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení v spojení s § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno
súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebných pozemkov
a spoluvlastníckych podielov k prístupovej ceste k stavebným pozemkom na Moyzesovej
ulici v Brezne.
Komisia navrhuje, aby sa vybudovala infraštruktúra a potom nech sa pristúpi k prevodu
pozemkov.

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

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

Ing. Mária Majerčíková
predseda komisie

Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 83/2018
Opakované schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh
na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebných pozemkov v Brezne časť Rohozná,
v blízkosti hotela Fantázia
___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Opakované schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh
na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebných pozemkov v Brezne časť Rohozná,
v blízkosti hotela Fantázia

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

Podľa §§ 281 -288 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník v z.n.p.) a podľa § 9 ods.2
písm. b) v nadväznosti na § 9a ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení v spojení s § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno
súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebných pozemkov v
Brezne časť Rohozná.
Komisia navrhuje znížiť kúpnu cenu na 7,00 EUR/m2 vzhľadom k ťarche.

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

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

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 84/2018
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj
kolesového minifinišéra Ammann, model AFW 150G s príslušenstvom
____________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj
kolesového minifinišéra Ammann, model AFW 150G s príslušenstvom

II/

Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť prevod hnuteľného majetku a to :

kolesový minifinišér Ammann model AFW 150G s príslušenstvom, rok výroby 2016,
výrobné číslo : 90 176 - zariadenie na pokládku asfaltu, štrku a betónových zmesi
za prebytočný

III/

schváliť

Spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno a to :
kolesový minifinišér Ammann model AFW 150G s príslušenstvom, rok výroby 2016,
výrobné číslo : 90 176 - zariadenie na pokládku asfaltu, štrku a betónových zmesi
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 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 85/2018
Žiadosť Jána Sroku, bytom Pohronská Polhora o odkúpenie pozemku v lokalite Pod Poľanou
v k. ú. Pohronská Polhora
___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Jána Sroku, bytom Pohronská Polhora v lokalite Pod Poľanou v k. ú. Pohronská
Polhora:
- parcela reg. C-KN č. 6224/112 – orná pôda o výmere 2571 m2 v k. ú. Pohronská
Polhora, obec Pohronská Polhora
evidovaná Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na LV č. 1818 v prospech
mesta Brezno v spoluvlastníckom podiele 1/1
Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
Vyhlásiť
pre účel prevodu nehnuteľný majetku mesta Brezno

II /

- parcela reg. C-KN č. 6224/112 – orná pôda o výmere 2571 m2 v k. ú. Pohronská
Polhora, obec Pohronská Polhora
evidovaná Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na LV č. 1818 v prospech
mesta Brezno v spoluvlastníckom podiele 1/1
za prebytočný

III/

schváliť
predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno

- parcela reg. C-KN č. 6224/112 – orná pôda o výmere 2571 m2 v k. ú. Pohronská
Polhora, obec Pohronská Polhora evidovaná Okresným úradom Brezno, katastrálnym
odborom na LV č. 1818 v prospech mesta Brezno v spoluvlastníckom podiele 1/1
do výlučného vlastníctva kupujúceho v podiele 1/1 :
Ján Sroka, trvale bytom Pohronská Polhora
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 28 ods. 1 písm. d) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno, ktorým je tá skutočnosť, že
žiadateľ má pozemok, ktorý bude predmetom prevodu dlhodobo v nájme
a povinnosti, vyplývajúce mu z nájomnej zmluvy si plní riadne a včas
Kúpna cena: určená znaleckým posudkom
za podmienky:
• 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 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 86/2018
Odkúpenie nehnuteľného majetku v areáli sadov a parkov TS Brezno
___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Odkúpenie nehnuteľného majetku v areáli sadov a parkov TS Brezno
II/

Vyhlásiť pre účel prevodu
nehnuteľný majetok mesta Brezno:
oceľový sklad, inv. č. 021/1030/315
oceľový sklad, inv. č. 021/1030/316
oceľový sklad, inv. č. 021/1030/317
skleník 12x5 m inv. č. 021/1030/310
skleník 3,6 x 12 m inv. č. 021/1030/311
skleník 3,6 x 12 m inv. č. 021/1030/312
za prebytočný.

III/

Schváliť
predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno, pozemku:
oceľový sklad, inv. č. 021/1030/315
oceľový sklad, inv. č. 021/1030/316
oceľový sklad, inv. č. 021/1030/317
skleník 12x5 m inv. č. 021/1030/310

skleník 3,6 x 12 m inv. č. 021/1030/311
skleník 3,6 x 12 m inv. č. 021/1030/312
do výlučného vlastníctva kupujúceho:
spoločnosti LESY MESTA BREZNA, s.r.o. , IČO 36 027 537, Švermova 1027/7,
977 01 Brezno
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení, nakoľko sa jedná o nehnuteľnosti bez súpisného
čísla postavené na pozemku, na ktorom sa bude realizovať výstavba komplexu
kúpaliska, ktoré bude slúžiť obyvateľom mesta Brezno na rekreačné a relaxačné účely
pre každú vekovú kategóriu.
Kúpna cena:

500.-EUR

za podmienky:
• 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 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 87/2018
Žiadosť Oľgy Hriňovej o odkúpenie pozemku v lokalite Kozlovo v Brezne
___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Oľgy Hriňovej, bytom Brezno o odkúpenie pozemku: parcela reg. E-KN č. 6444/2
– trvalý trávny porast o celkovej výmere 2 163 m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidovaný na
LV č. 5804 v prospech mesta Brezno v celosti

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
Neschváliť

predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno, pozemku: parcela reg. E-KN č. 6442/2 – trvalý
trávny porast o celkovej výmere 2 163 m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidovaný na LV č.
5804 v prospech mesta Brezno v celosti, do vlastníctva Oľgy Hriňovej, bytom Brezno

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

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

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 88/2018
Žiadosť Jaroslava Oláha o odkúpenie pozemku na Vrbovej ulici v Brezne
_________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

žiadosť Jaroslava Oláha, bytom Brezno o odkúpenie pozemku:
časť parcely o výmere cca 50 m2 z parcely reg. C-KN č. 2008 – TTP o výmere 1348 m2,
v k.ú. Brezno, obec Brezno, evidovaná na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno v celosti

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
Neschváliť

predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno, pozemku: časť o výmere cca 50 m2 z parcely
reg. C-KN č. 2008 – TTP o výmere 1348 m2, v k.ú. Brezno, obec Brezno, evidovaná na LV
č. 2351 v prospech mesta Brezno v celosti , do vlastníctva Jaroslava Oláha, bytom Brezno

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

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

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 89/2018
Žiadosť Margity Šingerovej, bytom Brezno o odkúpenie pozemku v Brezne na Ul. Rovne
___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Margity Šingerovej, bytom Brezno o odkúpenie pozemku v v Brezne na Ul. Rovne
a to :
- časť parcely o výmere cca 50 m2, ktorá bude odčlenená geometrickým plánom z
parcely reg. E-KN č. 11413/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 165 m2 v k.ú.
Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym
odborom na liste vlastníctva č. 5804 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel
1/1.
II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
Vyhlásiť
pre účel prevodu nehnuteľný majetku mesta Brezno
- časť parcely o výmere cca 50 m2, ktorá bude odčlenená geometrickým plánom z
parcely reg. E-KN č. 11413/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 165 m2 v k.ú.
Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym
odborom na liste vlastníctva č. 5804 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel
1/1.
za prebytočný

III/

Schváliť
predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno
časť parcely o výmere cca 50 m2, ktorá bude odčlenená geometrickým plánom z
parcely reg. E-KN č. 11413/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 165 m2 v k.ú.
Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym
odborom na liste vlastníctva č. 5804 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel
1/1.
do vlastníctva:

Margita Šingerová, bytom Brezno
v celosti, do jeho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 a to
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v spojení s § 28 ods. 1 písm. b) Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom mesta Brezno, ktorým je tá skutočnosť, že predmetný
pozemok je priľahlým pozemkom k pozemku vo vlastníctve žiadateľa do výmery
300 m²,
za kúpnu cenu určenú podľa znaleckého posudku
za podmienok :
- vyhotovenie znaleckého posudku zabezpečí mesto Brezno na náklady kupujúceho
- náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti
bude znášať kupujúci

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

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

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 90/2018
Žiadosť Štefana Juhaniaka, bytom Podbrezová o odkúpenie pozemku v Brezne na Ul. Rovne
_________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Štefana Juhaniaka, bytom Kolkáreň 26/31, 976 81 Podbrezová
pozemku v Brezne na Ul. Rovne a to :

o odkúpenie

- časť parcely o výmere cca 50 m2, ktorá bude odčlenená geometrickým plánom z
parcely reg. E-KN č. 11413/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 165 m2 v k.ú.
Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym
odborom na liste vlastníctva č. 5804 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel
1/1.
II /

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
Vyhlásiť
pre účel prevodu nehnuteľný majetku mesta Brezno
- časť parcely o výmere cca 50 m2, ktorá bude odčlenená geometrickým plánom z
parcely reg. E-KN č. 11413/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 165 m2 v k.ú.
Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym
odborom na liste vlastníctva č. 5804 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel
1/1.
za prebytočný

III/

Schváliť
predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno
časť parcely o výmere cca 50 m2, ktorá bude odčlenená geometrickým plánom z
parcely reg. E-KN č. 11413/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 165 m2 v k.ú.
Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym
odborom na liste vlastníctva č. 5804 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel
1/1.
do vlastníctva:

Štefan Juhaniak, bytom Podbrezová
v celosti, do jeho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 a to
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v spojení s § 28 ods. 1 písm. b) Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom mesta Brezno, ktorým je tá skutočnosť, že predmetný
pozemok je priľahlým pozemkom k pozemku vo vlastníctve žiadateľa do výmery
300 m²,
za kúpnu cenu určenú podľa znaleckého posudku
za podmienok :
- vyhotovenie znaleckého posudku zabezpečí mesto Brezno na náklady kupujúceho
- náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti
bude znášať kupujúci

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

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

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 91/2018
Návrh poradovníka na byty

___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Návrh poradovníka na byty

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

Návrh poradovníka na byty

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

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

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 92/2018
Plnenie rozpočtu mesta Brezno za 1. polrok 2018
__________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Plnenie rozpočtu mesta Brezno za 1. polrok 2018

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

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

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 93/2018
Rozpočet mesta Brezna na rok 2018 – návrh na V. zmenu
___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Rozpočet mesta Brezna na rok 2018 – návrh na V. zmenu
II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

V. zmenu rozpočtu mesta Brezna na rok 2018 realizovanú rozpočtovým opatrením v zmysle
§ 14 ods. 2 písm. b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov č. 583/2004 Z. z.
príjmy
bežné príjmy
kapitálové príjmy
finančné operácie
príjmy celkom

+ 134 162,80 EUR
+ 196 301,00 EUR
0,00 EUR
+ 330 463,80 EUR

výdavky
bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné operácie
výdavky celkom

+ 134 162,80 EUR
+ 196 301,00 EUR
0,00 EUR
+ 330 463,80 EUR

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

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

Ing. Mária Majerčíková
predseda komisie

Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 94/2018
Správa o zmenách rozpočtu od 01.06.2018 do 31.07.2018
_______________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Správu o zmenách rozpočtu od 01.06.2018 do 31.07.2018

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

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

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 95/2018
Správa o stave a vývoji pohľadávok za obdobie apríl až jún 2018
________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Správu o stave a vývoji pohľadávok za obdobie apríl až jún 2018

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

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

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 96/2018
Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno za 1.polrok 2018
________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Správu o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno za 1.polrok 2018

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

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

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 97/2018
Zmena účelu čerpania dotácie pre Miniatur golf klub Brezno na rok 2018
_________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Zmenu účelu čerpania dotácie pre Miniatur golf klub Brezno na rok 2018
II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

zmenu účelu čerpania z dotácie na rok 2018 zo štartovného, ubytovania, cestovného,
cien a označenia dresov na náklady spojené s nájmom nebytových priestorov za rok
2017 (vyúčtovanie za rok 2017)

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

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

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 98/2018
Zmena čerpania dotácie pre Detský folklórny súbor Šťastné detstvo na rok 2018
_________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Zmenu čerpania dotácie pre Detský folklórny súbor Šťastné detstvo na rok 2018

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

zmenu čerpania dotácie na rok 2018 a to z dopravného na výšku 2 000,00 EUR a na
ubytovanie na výšku 3 000,00 EUR

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

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

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 99/2018
Poskytnutie mimoriadnej dotácie neziskovej organizácii Diecézna Charita Rožňava v roku
2018
___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Poskytnutie mimoriadnej dotácie neziskovej organizácii Diecézna Charita Rožňava v roku
2018
II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

poskytnutie mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta neziskovej organizácii Diecézna Charita
Rožňava na rok 2018 vo výške 5 000,00 EUR

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

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

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 100/2018
Zmena čerpania dotácie pre Horehronské múzeum v Brezne na rok 2018
___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Zmena čerpania dotácie pre Horehronské múzeum v Brezne na rok 2018
II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

zmenu čerpania dotácie na rok 2018 a to z “ Podpory realizácie výstavy k životnému
jubileu Ľ. Petránskeho“ vo výške 480,00 EUR na „ Zostavenie a tlač propagačného
bulletinu o Horehronskom múzeu v Brezne“ vo výške 480,00 EUR

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

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

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 17. septembra 2018
Uznesenie číslo 101/2018
Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Bioretenčný systém
s funkčnou vegetáciou, Brezno“
v súlade s výzvou č. OPKZP-PO2-SC211-2018-40, Prioritná os 2 – Adaptácia na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, Investičná priorita 2.1 – Podpora
investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov, Špecifický cieľ:
2.1.1 – Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

realizáciu projektu „Bioretenčný systém s funkčnou vegetáciou, Brezno“
II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Bioretenčný systém s funkčnou vegetáciou, Brezno“ v rámci výzvy č. OPKZPPO2-SC211-2018-40, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta
Brezna a platným Programom rozvoja mesta Brezna;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 2.996,19 EUR (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu: 59.923,74
EUR a poskytnutého NFP: 56.927,55 EUR) v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
(ako rozdiel celkových výdavkov projektu a celkových oprávnených výdavkov
projektu).

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

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

