ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 12. novembra 2018
Uznesenie číslo 102/2018
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní finančného príspevku pre
mladé talenty mesta Brezna
__________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Brezna o poskytovaní finančného príspevku pre mladé talenty mesta Brezna

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní finančného príspevku pre mladé
talenty mesta Brezna

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

.....................................................
Bc. Adriana Nomilnerová
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 12. novembra 2018
Uznesenie číslo 103/2018
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani za užívanie verejného priestranstva
a dani za ubytovanie
__________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Brezna o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie
II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani za užívanie verejného priestranstva
a dani za ubytovanie

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

.....................................................
Bc. Adriana Nomilnerová
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 12. novembra 2018
Uznesenie číslo 104/2018
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách
a školských
zariadeniach
zriadených
mestom
Brezno

__________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna

I/
Berie na vedomie
vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Brezna o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
zriadených mestom Brezno

II/

schváliť

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno za podmienky, že výška mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí ostane pre deti s trvalým pobytom
Brezno v pôvodnej výške 4,00 EUR na jedno dieťa.

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

.....................................................
Bc. Adriana Nomilnerová
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 12. novembra 2018
Uznesenie číslo 105/2018
Žiadosť Slovenskej správy ciest o uzatvorenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy
o bezodplatnom prevode vyvolanej investície, stavba „ I/66 Brezno - obchvat, II.
etapa,1.úsek“
__________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Slovenskej správy ciest o uzatvorenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy
o bezodplatnom prevode vyvolanej investície, stavba „ I/66 Brezno - obchvat, II.
etapa,1.úsek“

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
Schváliť

uzatvorenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom prevode vyvolanej
investície podľa § 50 a 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení
a § 18 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,
medzi:
Budúci odovzdávajúci :
Názov :
Sídlo :
IČO :

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

a
Budúci preberajúci:
Názov: Mesto Brezno
Sídlo : Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
IČO : 00 313 319
predmetom ktorej je záväzok zmluvných strán do 90 dní po právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia uzavrieť zmluvu o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí stavebných objektov
v rámci realizácie stavby „ I/66 Brezno - obchvat, II. etapa, 1.úsek“
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Podľa čl. III. bod 2 návrhu zmluvy predmet odovzdania budú tvoriť:

Stavebný objekt:
111-00 Chodník pri ceste I/72
124-00 Úprava MK- Podkoreňová ulica v križovatke Rohozná
214-00 Most nad potokom Brezenec
244-00 Oporný múr na úprave Podkoreňovej ulice pri ČOV
504-00 Preložka kanalizácie v križovatke Rohozná
552-00 Preložka vodovodného potrubia v križovatke Rohozná
635-00 Osvetlenie ramena križovatky Mazorníkovo
636-00 Osvetlenie križovatky Rohozná
811-00 Oprava vozoviek po výstavbe (v správe Mesta Brezno)
111-00 Chodník pri ceste I/72
– stavebný objekt je umiestnený na pozemkoch KN- C parc. č. 2025/1, 2025/7, 2025/8,
2025/9, 2025/10, 2025/2, 2025/11, 7630/9, 7630/10, 2032/3, 2032/6 v k. ú. Brezno.
124-00 Úprava MK- Podkoreňová ulica v križovatke Rohozná
214-00 Most nad potokom Brezenec
244-00 Oporný múr na úprave Podkoreňovej ulice pri ČOV
504-00 Preložka kanalizácie v križovatke Rohozná
552-00 Preložka vodovodného potrubia v križovatke Rohozná
635-00 Osvetlenie ramena križovatky Mazorníkovo
636-00 Osvetlenie križovatky Rohozná
811-00 Oprava vozoviek po výstavbe (v správe Mesta Brezno)

Spolu:

340 638,58 eur
275 010,05 eur
272 981,16 eur
96 977,27 eur
50 245,73 eur
15 601,61 eur
66 001,28 eur
27 592,22 eur

1 246 823,66 eur

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

.....................................................
Bc. Adriana Nomilnerová
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 12. novembra 2018
Uznesenie číslo 106/2018
Žiadosť Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica o odkúpenie
pozemkov v k. ú. Brezno a Mýto pod Ďumbierom, lokalita Vagnár
__________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01
Banská Bystrica, o odkúpenie pozemkov:


k. ú. Mýto pod Ďumbierom, novovytvorené parc. C-KN :
č. 1000/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 249 m2
č. 1000/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m2 ,

oddelené
geometrickým plánom č. 14154617-178/2016, vypracovaným GEOSS Ing.
Sopko
Pavol, Banská Bystrica, od parc. E-KN č. 11802/2, 15841/1,11841/1, evidovaných
v katastri
nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny na LV 629 pre Mesto Brezno v
celosti
 k. ú. Brezno, novovytvorená parc. C-KN :
č. 5702/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 141 m2,
oddelená geometrickým plánom č. 14154617-180/2016, vypracovaným GEOSS Ing. Sopko
Pavol, Banská Bystrica, od parc. C-KN č. 5702/1, evidovanej v katastri nehnuteľností na
Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV 5804 pre Mesto Brezno v celosti.
II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
Schváliť

predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno, pozemkov
do vlastníctva Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Partizánska cesta 5,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006.
......................................................

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

Bc. Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 12. novembra 2018
Uznesenie číslo 107/2018
Žiadosť Mgr. Jozefa Kaliského a Mgr. Kataríny Kaliskej o odkúpenie pozemku v Brezne,
miestna časť Bujakovo
__________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Mgr. Jozefa Kaliského, bytom Brezno a Mgr. Kataríny Kaliskej, bytom Brezno,
o odkúpenie pozemku, parc. reg. C-KN č. 5248/6 - TTP o výmere 28 m2 v k. ú. Brezno,
evidovaný v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny na liste
vlastníctva č. 5804, vlastníctvo vedené pre Mesto Brezno v celosti.
.

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
stiahnuť

Z rokovania Mestského zastupiteľstva predmetnú žiadosť .

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

.....................................................
Bc. Adriana Nomilnerová
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predseda komisie

sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 12. novembra 2018
Uznesenie číslo 108/2018
Žiadosť Ing. Petra Nomilnera o odkúpenie pozemku v Brezne, lokalita Pred RohoznouKozlovo
__________________________________________________________________________
_
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Ing. Petra Nomilnera, bytom Valaská, o odkúpenie pozemku, parcela reg. E-KN č.
6444/2 - TTP o výmere 2163 m2 , v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidovaný v katastri
nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV č. 5804 pre Mesto
Brezno v celosti.

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
Neschváliť

predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno, pozemku, parcela reg. . E-KN č. 6444/2 TTP o výmere 2163 m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidovaný v katastri nehnuteľností na
Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV č. 5804 pre Mesto Brezno v celosti.

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

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

Bc. Adriana Nomilnerová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 12. novembra 2018
Uznesenie číslo 109/2018
Odkúpenie areálu bývalej pekárne na Ulici Cesta osloboditeľov v Brezne do vlastníctva
Mesta Brezno
__________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/
Berie na vedomie
ponuku spoločnosti Joyetech reality s.r.o., IČO : 44 998 783, so sídlom : Kopčianska
3756/10, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, na odpredaj areálu bývalej pekárne,
nachádzajúcom sa na Ulici Cesta osloboditeľov v Brezne v Brezne, a to:
Pozemky:
- parcela reg. C-KN č. 1715/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 773 m²
- parcela reg. C-KN č. 1715/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 970 m²
- parcela reg. C-KN č. 1715/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m²
- parcela reg. C-KN č. 1715/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m²
- parcela reg. C-KN č. 1715/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m²
- parcela reg. C-KN č. 1715/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m²
a stavby
Pekar. Cukrár. V, s. č. 1330, postavená na parc. č. reg. C-KN č. 1715/3
Vážny domček, s.č. 1330, postavený na parc. č. reg. C-KN č. 1715/4
Múčne silá, s. č. 1330, postavené na parc. č. reg. C-KN č. 1715/5
Múčna veža, s. č.1330, postavená na parc. č. reg. C-KN č. 1715/6
Smetník, s.č. 1330, postavený na parc. č. reg. C-KN č. 1715/7
všetky v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, odbor
katastrálny na liste vlastníctva č. 13702 v prospech Joyetech reality s.r.o, spoluvlastnícky
podiel 1/1
II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
Neschváliť

Odkúpenie areálu bývalej pekárne na Ulici Cesta osloboditeľov v Brezne do vlastníctva
Mesta Brezno
......................................................
Ing. Mária Majerčíková
predseda komisie

.....................................................
Bc. Adriana Nomilnerová
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 12. novembra 2018
Uznesenie číslo 110/2018
Schválenie dohody o urovnaní medzi mestom Brezno a Nemocnicou s poliklinikou Brezno,
n.o. pri majetkovoprávnom vyporiadaní spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. E KN
č. 161 nachádzajúcom sa v areáli bývalej nemocnice
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

vykonanie právnych úkonov pre účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov na
základe prešetrenia údajov v katastri nehnuteľností k spoluvlastníckeho podielu k pozemku
parc. E KN č. 161, kat. územie Brezno, obec Brezno na LV č. 5851
Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

II/

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí, nakoľko zmluvné strany pristupujú k dohode o urovnaní sporných práv podľa § 585
Občianskeho zákonníka, v nadväznosti na to, že zmluvné strany na základe prešetrenia údajov v
katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, katastrálny odbor zistili, že spoluvlastnícky
podiel o veľkosti ¼ k pozemku parc. E - KN č.161, zastavané plochy a nádvoria o výmere 352 m²
mal byť správne zapísaný do výlučného vlastníctva Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o.
Dohodu o urovnaní medzi:
Mestom Brezno, IČO: 00313319, sídlo: Nám. gen. M. R. Štefánika č.1, 977 01 Brezno
a Nemocnicou s poliklinikou Brezno, n.o., IČO: 31908969, sídlo: Banisko č. 1, 977 01 Brezno
za podmienky:
-

náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad budú znášať zmluvné strany na
polovice,
v súlade s §585 až §587 Občianskeho zákonníka uzatvárajú túto dohodu, ktorej predmet a
obsah v nej poňatý, budú považovať za vzájomnú, úplnú a konečnú dohodu zmluvných
strán, že žiadna zo zmluvných strán si nebude uplatňovať voči druhej zmluvnej strane do
budúcnosti žiadne ďalšie nároky alebo plnenia
z ich vzájomných záväzkov, v ktorých
bola ich spornosť resp. pochybnosť vo vzťahu k predmetu dohody

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

.....................................................
Bc. Adriana Nomilnerová
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predseda komisie

sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 12. novembra 2018
Uznesenie číslo 111/2018
Žiadosť Ing. Dagmar Mikovínyovej o poskytnutie 2- izbového bytu
__________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Ing. Dagmar Mikovínyovej o poskytnutie 2- izbového bytu
II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
Neschváliť

nájom nehnuteľného majetku mesta Brezna
 nájomný 2- izbový byt č. 22 v bytovom dome na Ul. MPČĽ 2165/2 v Brezne
pre nájomcu: Ing. Dagmar Mikovínyová, bytom Brezno
účel nájmu:
doba nájmu:
výška nájmu:

riešenie bytovej situácie
doba určitá, 1 rok
suma 86,47 EUR/za mesiac, bez služieb

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

.....................................................
Bc. Adriana Nomilnerová
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 12. novembra 2018
Uznesenie číslo 112/2018
Žiadosť Ing. Pavla Tököliho s manželkou, obaja bytom Brezno o zámenu pozemkov na
Krátkej ulici v Brezne
___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Ing. Pavla Tököliho s manželkou Elenou Tököliovou, obaja bytom Brezno o zámenu
pozemkov na Krátkej ulici v Brezne, a to :
pozemok:
-

parcela reg. E-KN č. 2276/21 – ostatná plocha o výmere 284 m2,
v k.ú. Brezno, obec Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom
na liste vlastníctva č. 5804 v prospech mesta Brezna, spoluvlastnícky podiel 1/1
za pozemok:

-

novovytvorená parcela reg. C-KN č. 8384 –ostatné plochy, o výmere 312 m2,
vytvorená geometrickým plánom č. 36639729-323/2016, vyhotoveným
spoločnosťou SAJ dňa 09.08.2016, autorizačne overeným dňa 10.08.2016,
oddelením od parcely reg. E-KN č. 3455/1 – orná pôda o výmere 1267 m2 v k.ú.
Brezno, obec Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na
liste vlastníctva č. 6844 v prospech žiadateľov, spoluvlastnícky podiel 1/1
Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
Vyhlásiť
pre účel prevodu nehnuteľný majetku mesta Brezno

II /

pre účel zámeny nehnuteľný majetok mesta Brezno:
pozemok:
-

parcela reg. E-KN č. 2276/21 – ostatná plocha o výmere 284 m2,
v k.ú. Brezno, obec Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom
na liste vlastníctva č. 5804 v prospech mesta Brezna, spoluvlastnícky podiel 1/1
za prebytočný.
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III/

Schváliť
zámenu pozemku:
-

parcela reg. E-KN č. 2276/21 – ostatná plocha o výmere 284 m2, v k.ú. Brezno, obec
Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste
vlastníctva č. 5804 v prospech mesta Brezna, spoluvlastnícky podiel 1/1
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Ing. Pavla Tököliho, a manželky Eleny Tököliovej, obaja bytom Brezno
za pozemok:

-

novovytvorená parcela reg. C-KN č. 8384 –ostatné plochy, o výmere 312 m2,
vytvorená geometrickým plánom č. 36639729-323/2016, vyhotoveným
spoločnosťou SAJ dňa 09.08.2016, autorizačne overeným dňa 10.08.2016,
oddelením od parcely reg. E-KN č. 3455/1 – orná pôda o výmere 1267 m2 v k.ú.
Brezno, obec Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na
liste vlastníctva č. 6844 v prospech Ing. Pavla Tököliho s manželkou Elenou
Tököliovou, obaja bytom Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1

do vlastníctva
Mesto Brezno, IČO: 00 313 319, sídlo: Nám. gen. M. R. Štefánika 1, Brezno
bez vzájomného finančného vyrovnania
a to z toho dôvodu, že ide o prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ktorým je tá skutočnosť,
že zámenou pozemkov dôjde k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov medzi
mestom Brezno a žiadateľmi
Za podmienok:
-

náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti
bude znášať mesto Brezno

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

.....................................................
Bc. Adriana Nomilnerová
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 12. novembra 2018
Uznesenie číslo 113/2018
Žiadosť Ing. Pavla Lopušného o prevod časti pozemku na Ulici ČSA v Brezne
__________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Ing. Pavla Lopušného, bytom Brezno o odkúpenie časti pozemku o výmere 58 m² z
parcely reg. C-KN č. 1146/41 – ostatná plocha s výmerou 33 833 m2 v k.ú. Brezno, obec
Brezno, evidovaná na LV 2351 v prospech mesta Brezno.
II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
Vyhlásiť

pre účel prevodu nehnuteľný majetok mesta Brezno
časť pozemku o výmere 58 m², ktorý bude odčlenený geometrickým plánom z parcely reg. CKN č. 1146/41 – ostatná plocha s výmerou 33 833 m2 v k.ú. Brezno, obec Brezno, evidovaná
na LV 2351 v prospech mesta Brezno.
za prebytočný.
III/ schváliť
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 28 ods. 1 písm.
b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno
predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno
časť pozemku o výmere 58 m², ktorý bude odčlenený geometrickým plánom z parcely reg. CKN č. 1146/41 – ostatná plocha s výmerou 33 833 m2 v k.ú. Brezno, obec Brezno, evidovaná
na LV 2351 v prospech mesta Brezno.
do vlastníctva:
Ing. Pavla Lopušného, 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
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Kúpna cena: bude určená znaleckým posudkom
za podmienky:





náklady na vyhotovenie geometrického plánu bude znášať kupujúci
náklady na vyhotovenie znaleckého posudku, ktorého vyhotovenie zabezpečí mesto
Brezno bude znášať kupujúci
náklady na správne poplatky bude znášať kupujúci,
splatnosť kúpnej ceny do 7 dní od účinnosti kúpnej zmluvy.

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

.....................................................
Bc. Adriana Nomilnerová
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 12. novembra 2018
Uznesenie číslo 114/2018
Žiadosť Mareka Hlaváčika – kominárske služby o predaj pozemku na Nálepkovej ulici
v Brezne
__________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/
Berie na vedomie
Žiadosť Mareka Hlaváčika kominárske služby, IČO: 34 986 278, miesto podnikania: Hronské
predmestie 6, 974 01 Banská Bystrica, bytom: Záhradná 48/5, 976 46 Valaská o predaj
-

-

II/

pozemku pod stavbou: parcela reg. C-KN č. 914 – zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 19 m2 – pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia
súpisným číslom, v k.ú. Brezno, obec Brezno, evid. na LV č. 2351 v prospech
mesta Brezno,
priľahlého pozemku: parcela reg. C-KN č. 912/49 – ostatné plochy s výmerou 125
m2, vytvorená oddelením geometrickým plánom č. 36639729-210/14 z parcely
reg. C-KN č. 912/1 – ostatné plochy s celkovou výmerou 22187 m2 – pozemok, na
ktorom je uličná a sídlisková zeleň, v k.ú. Brezno, obec Brezno, evid. na LV č.
2351 v prospech mesta Brezno.

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
neschváliť
predaj
-

-

III/

pozemku pod stavbou: parcela reg. C-KN č. 914 – zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 19 m2 – pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia
súpisným číslom, v k.ú. Brezno, obec Brezno, evid. na LV č. 2351 v prospech
mesta Brezno,
priľahlého pozemku: parcela reg. C-KN č. 912/49 – ostatné plochy s výmerou 125
m2, vytvorená oddelením geometrickým plánom č. 36639729-210/14 z parcely
reg. C-KN č. 912/1 – ostatné plochy s celkovou výmerou 22187 m2 – pozemok, na
ktorom je uličná a sídlisková zeleň, v k.ú. Brezno, obec Brezno, evid. na LV č.
2351 v prospech mesta Brezno.

Vyhlásiť
pre účel nájmu nehnuteľný majetok mesta Brezno:
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-

-

pozemku pod stavbou: parcela reg. C-KN č. 914 – zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 19 m2 – pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia
súpisným číslom, v k.ú. Brezno, obec Brezno, evid. na LV č. 2351 v prospech
mesta Brezno,
priľahlého pozemku: parcela reg. C-KN č. 912/49 – ostatné plochy s výmerou 125
m2, vytvorená oddelením geometrickým plánom č. 36639729-210/14 z parcely
reg. C-KN č. 912/1 – ostatné plochy s celkovou výmerou 22187 m2 – pozemok, na
ktorom je uličná a sídlisková zeleň, v k.ú. Brezno, obec Brezno, evid. na LV č.
2351 v prospech mesta Brezno.

za prebytočný.

IV/

Schváliť
nájom nehnuteľného majetku mesta Brezno:
-

-

pozemku pod stavbou: parcela reg. C-KN č. 914 – zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 19 m2 – pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia
súpisným číslom, v k.ú. Brezno, obec Brezno, evid. na LV č. 2351 v prospech
mesta Brezno,
priľahlého pozemku: parcela reg. C-KN č. 912/49 – ostatné plochy s výmerou 125
m2, vytvorená oddelením geometrickým plánom č. 36639729-210/14 z parcely
reg. C-KN č. 912/1 – ostatné plochy s celkovou výmerou 22187 m2 – pozemok, na
ktorom je uličná a sídlisková zeleň, v k.ú. Brezno, obec Brezno, evid. na LV č.
2351 v prospech mesta Brezno.

pre nájomcu:

Marek Hlaváčik kominárske služby, IČO: 34 986 278, miesto
podnikania: Hronské predmestie 6, 974 01 Banská Bystrica,
bytom: Záhradná 48/5, 976 46 Valaská

doba nájmu:

5 rokov

účel nájmu:

pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nájomcu, vrátane
priľahlej plochy

výška ročného nájmu:

580,97 EUR

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 28, ods. 2, písmeno a) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Brezno, ktorým je tá skutočnosť, že sa jedná o nájom
pozemku zastavaného stavbou a nájom pozemku zabezpečujúceho prístup k tejto stavbe

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

.....................................................
Bc. Adriana Nomilnerová
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 12. novembra 2018
Uznesenie číslo 115/2018
Žiadosť Jozefa Rapčana, Brezno o nájom časti pozemku na Švermovej ul. v Brezne
________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Jozefa Rapčana, bytom Brezno o nájom pozemku, časť z parcely reg. C-KN č. 1225/1
– ostatná plocha o celkovej výmere 10 158 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 cca 8 m2 , ktorej presný rozsah bude zameraný
geodetickým elaborátom vyhotoveným na náklady žiadateľa

II/

Odporúča mestskému zastupiteľstvu
vyhlásiť
nehnuteľný majetok mesta Brezno:

časť z parcely reg. C-KN č. 1225/1 – ostatná plocha o celkovej výmere 10 158 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 cca 8 m2 , ktorej
presný rozsah bude zameraný geodetickým elaborátom vyhotoveným na náklady žiadateľa
za prebytočný.

III/

schváliť

nájom nehnuteľného majetku mesta Brezno:
časť z parcely reg. C-KN č. 1225/1 – ostatná plocha o celkovej výmere 10 158 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 cca 8 m2 , ktorej
presný rozsah bude zameraný geodetickým elaborátom vyhotoveným na náklady žiadateľa
pre nájomcu: Jozef Rapčan, bytom Brezno
doba nájmu:

neurčitá

účel nájmu:

umiestnenie predajného zariadenia – novinového stánku
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výška nájmu:

59,76 €/m2 ročne

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 nájom pozemku pod predajným stánkom na verejnom
priestranstve, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.

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

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

20 z 28

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 12. novembra 2018
Uznesenie číslo 116/2018
Správa o zmenách rozpočtu od 01.08.2018 do 30.09.2018
___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Správu o zmenách rozpočtu od 01.08.2018 do 30.09.2018

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

.....................................................
Bc. Adriana Nomilnerová
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 12. novembra 2018
Uznesenie číslo 117/2018
Návrh na schválenie dotácie na poskytovanie služby sociálneho taxíka v meste Brezno na rok
2019
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Návrh na schválenie dotácie na poskytovanie služby sociálneho taxíka v meste Brezno na rok
2019

II/

Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

Dotáciu na poskytovanie služby sociálneho taxíka v meste Brezno na rok 2019 vo výške 23
604 EUR, z toho pre Slovenský Červený kríž vo výške 10 404 EUR, pre spoločnosť
Srnkapharm s. r. o vo výške 13 200 EUR.

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

.....................................................
Bc. Adriana Nomilnerová
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 12. novembra 2018
Uznesenie číslo 118/2018
Paušálny príspevok na úhradu zvýšených nákladov spojených s vykonávaním obradov
uzavretia manželstva a ostatných obradov pre sobášiacich a rečníkov
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Paušálny príspevok na úhradu zvýšených nákladov
uzavretia manželstva pre sobášiacich
II /

spojených s vykonávaním obradov

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

Vyplatenie paušálneho príspevku na úhradu zvýšených nákladov spojených s vykonávaním
obradov uzavretia manželstva a ostatných obradov pre sobášiacich a rečníkov za rok 2018 vo
výške 2,50 €/1 obrad – za obdobie január–december 2018, takto:

1/ Ing. arch. Jánovi Králikovi

za 27 obradov vo výške

67,50 €

2/ PhDr. Petre Dzurmanovej

za 18 obradov vo výške

45,-

3/ Ing. Jaroslavovi Demianovi

za

17,50 €

4/ Mgr. Danielovi Struhárovi

za 10 obradov vo výške

7 obradov vo výške

€

25,-

€

––––––––––––––––
Spolu:

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

155,00 €

.....................................................
Bc. Adriana Nomilnerová
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 12. novembra 2018
Uznesenie číslo 119/2018
Zmena účelu čerpania dotácie pre Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno na rok 2018
___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Zmenu účelu čerpania dotácie pre Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno na rok 2018
a to na Divadelnú Chalupku 2018 nasledovne:
dopravné

0,00 EUR

ubytovanie

2 000,00 EUR

ostatné náklady súvisiace s projektom

2 000,00 EUR

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
Schváliť

Zmenu účelu čerpania dotácie pre Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno na rok 2018

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

.....................................................
Bc. Adriana Nomilnerová
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 12. novembra 2018
Uznesenie číslo 120/2018
Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi mesta
___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi mesta

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

.....................................................
Bc. Adriana Nomilnerová
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 12. novembra 2018
Uznesenie číslo 121/2018
Odpísanie nedokončených investícií z majetku mesta Brezno – účet 042
_________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Odpísanie nedokončených investícií z majetku mesta Brezno – účet 042

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

.....................................................
Bc. Adriana Nomilnerová
sekretár komisie
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KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 12. novembra 2018
Uznesenie číslo 122/2018
Správa o plnení Komplexnej stratégie riešenia rómskej problematiky na roky 2016-2022

Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Správu o plnení Komplexnej stratégie riešenia rómskej problematiky na roky 2016-2022.

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

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