ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. decembra 2018
Uznesenie číslo 123/2018
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 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,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom
Brezno.

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach zriadených mestom Brezno.

......................................................
Mgr. Martin Juhaniak
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. decembra 2018
Uznesenie číslo 124/2018
Ponuka Petra Veverku o odkúpenie/zámenu spoluvlastníckych podielov na pozemkoch
v Brezne, miestna časť Rohozná
___
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Ponuku Petra Veverku, bytom Hlavná 211/195, 976 56 Pohronská Polhora, na odkúpenie
alebo zámenu jeho spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v k. ú. Brezno, evidovaných
v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na listoch vlastníctva
nasledovne:

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
neschváliť

nadobudnutie vlastníctva spoluvlastníckych podielov Petra Veverku, bytom Hlavná 211/195,
976 56 Pohronská Polhora na pozemkoch v k. ú. Brezno, evidovaných v katastri
nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na listoch vlastícva
nasledovne:
LV 8669
parc. reg. E-KN č. 8234 – TTP o výmere 620 m2
parc. reg. E-KN č. 8243 – orná pôda o výmere 4316 m2
parc. reg. E-KN č. 8244 – orná pôda o výmere 4340 m2
parc. reg. E-KN č. 8245 – orná pôda o výmere 5528 m2
parc. reg. E-KN č. 8246 – z.pl. a nádvoria o výmere 26 m2
parc. reg. E-KN č. 8247 – orná pôda o výmere 5084 m2
parc. reg. E-KN č. 8257 – orná pôda o výmere 3274 m2
parc. reg. E-KN č. 8258 – TTP o výmere 1311 m2
parc. reg. E-KN č. 16121/7 – ost.plochy o výmere 700 m2
spoluvlastnícky podiel 13/60
LV 8813
parc. reg. E-KN č. 8715/2 – TTP o výmere 223 m2
spoluvlastnícky podiel 1/12
LV 8591
parc. reg. E-KN č. 7924/1 – TTP o výmere 1793 m2
parc. reg. E-KN č. 7925 – orná pôda o výmere 1727 m2
parc. reg. E-KN č. 7926 – orná pôda o výmere 1789 m2
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parc. reg. E-KN č. 7928 – orná pôda o výmere 4355 m2
parc. reg. E-KN č. 7929 – orná pôda o výmere 4123m2
parc. reg. E-KN č. 7964/2 – TTP o výmere 348 m2
parc. reg. E-KN č. 7965/3 – TTP o výmere 136 m2
parc. reg. E-KN č. 7966/2 – TTP o výmere 231 m2
spoluvlastnícky podiel 1/600
LV 8783
parc. reg. E-KN č. 8550 – TTP o výmere 6971 m2
parc. reg. E-KN č. 9112/5 – TTP o výmere 1708 m2
parc. reg. E-KN č. 9115 – TTP o výmere 3983 m2
parc. reg. E-KN č. 9116/1 – TTP o výmere 3636 m2
parc. reg. E-KN č. 9117/3 – TTP o výmere 1543 m2
parc. reg. E-KN č. 9118/2– TTP o výmere 326 m2
spoluvlastnícky podiel 1/2
LV 8812
parc. reg. E-KN č. 8714/3 – TTP o výmere 1266 m2
parc. reg. E-KN č. 8715/1 – TTP o výmere 733m2
parc. reg. E-KN č. 9110/2 – TTP o výmere 295 m2
parc. reg. E-KN č. 9112/2 – TTP o výmere 3106 m2
parc. reg. E-KN č. 9112/4 – TTP o výmere 76 m2
parc. reg. E-KN č. 9114 – TTP o výmere 3586 m2
parc. reg. E-KN č. 9116/2 – TTP o výmere 619 m2
parc. reg. E-KN č. 9117/1 – TTP o výmere 3031 m2
parc. reg. E-KN č. 9117/2 – z.pl. a nádvoria o výmere 13 m2
parc. reg. E-KN č. 9118/1 – TTP o výmere 6379 m2
parc. reg. E-KN č. 9119/2 – TTP o výmere 134 m2
parc. reg. E-KN č. 9134/2 – TTP o výmere 128 m2
spoluvlastnícky podiel 1/12
ich odkúpením alebo zámenou do vlastníctva Mesta Brezno.

......................................................
Mgr. Martin Juhaniak
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. decembra 2018
Uznesenie číslo 125/2018
Žiadosť Mgr. Jozefa Kaliského a Mgr. Kataríny Kaliskej o nájom pozemku v Brezne, miesta
časť Bujakovo
________________________________________________________________________________

Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Mgr. Jozefa Kaliského, bytom ČSA 34, 977 01 Brezno a Mgr. Kataríny
Kaliskej, bytom Dr. Clementisa 18, 977 01 Brezno, o nájom pozemku, parc. reg.C-KN č.
5248/6 – TTP o výmere 28 m2, k. ú. Brezno, evidovaný v katastri nehnuteľností na Okresnom
úrade Brezno, odbor katastrálny na LV č. 5804, vlastníctvo vedené pre Mesto Brezno
v celosti
II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

nájom nehnuteľného majetku mesta Brezno:
pre nájomcov: Mgr. Jozef Kaliský, bytom ČSA 34, 977 01 Brezno
Mgr. Katarína Kaliská, bytom Dr. Clementisa 18, 977 01 Brezno
doba nájmu: neurčitá
účel nájmu:
prechod peši a motorovými vozidlami, vybudovanie spevnenej
prístupovej komunikácie k zamýšľanej stavbe na susediacom
pozemku
výška nájmu: 33,60 € EUR ročne (1,20 €/m2)
za podmienok: povinnosť nájomcov umožniť prístup cez pozemok šetkým vlastníkom
nadväzujúcich pozemkov v dotknutej lokaliteZ rokovania Mestského
zastupiteľstva predmetnú žiadosť .
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......................................................
Mgr. Martin Juhaniak
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. decembra 2018
Uznesenie číslo 126/2018
Žiadosť Ing. Milana Hraška o odkúpenie pozemku na Sekurisovej ulici v Brezne
__________

Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Ing. Milana Hraška, bytom Kalvárska 246, 976 63 Predajná o odkúpenie pozemku
v k. ú. Brezno, na Sekurisovej ulici Brezne:
časť parcely E-KN č. 14558/7 - trvalé trávne porasty o celkovej výmere 240 m2, evidovanej
v katastri nehnuteľností na LV 5804, k. ú. Brezno, pre Mesto Brezno v podiele 1/1, označená
ako diel č. 1 o výmere 6 m2, oddelený geometrickým plánom č. 50663445-022/208
vyhotoveným ENgeo, s.r.o. dňa 11.10.2018, úradne overeným dňa 26.10.2018, od parcely EKN č. 14558/7, ktorý sa pričleňuje k parc. C-KN č. 118 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 19 m2, evidovanej v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor
katastrálny, na LV 907, k. ú. Brezno, pre Ing. Milana Hraška, bytom Kalvárska 246, 976 63
Predajná, v podiele 1/1.

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno, pozemku:
časť parcely E-KN č. 14558/7 - trvalé trávne porasty o celkovej výmere 240 m2, evidovanej
v katastri nehnuteľností na LV 5804, k. ú. Brezno, pre Mesto Brezno v podiele 1/1, označená
ako diel č. 1 o výmere 6 m2, oddelený geometrickým plánom č. 50663445-022/208
vyhotoveným ENgeo, s.r.o. dňa 11.10.2018, úradne overeným dňa 26.10.2018, od parcely EKN č. 14558/7, ktorý sa pričleňuje k parc. C-KN č. 118 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 19 m2, evidovanej v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor
katastrálny, na LV 907, k. ú. Brezno, pre Ing. Milana Hraška, bytom Kalvárska 246, 976 63
Predajná, v podiele 1/1.
v celosti do výlučného vlastníctva kupujúceho:
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Ing. Milan Hraško, rod. Hraško, trvale bytom Kalvárska 246, 976 63 Predajná
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
priľahlého pozemku k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa do výmery 300 m2, ktorý je
zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa, a preto nie je účelné ponúkať predmet predaja
iným spôsobom, ktorý predpokladá zákon č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Kúpna cena:

90.- EUR (15,- €/m2)

za podmienky:
• správne poplatky spojené s prevodom vlastníctvam bude znášať kupujúci,
• splatnosť kúpnej ceny do 10 dní od účinnosti kúpnej zmluvy
• kupujúci zabezpečí legalizáciu prístavby na predmetnom pozemku
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......................................................
Mgr. Martin Juhaniak
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. decembra 2018
Uznesenie číslo 127/2018
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
schváliť

v súlade s § 3 ods.1 pís. a) v spojení s § 4 ods. 2 platných Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Brezno a v nadväznosti na § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
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zákonník uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti medzi
stranami:
Predávajúci:
Joyetech reality s.r.o.
Kopčianska 3756/10
851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
IČO: 44 998 783
DIČ: 2022953757
V zastúpení: JUDr. Jozef Kožík– konateľ
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro, vložka číslo: 108517/B
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

zmluvnými

Predmet prevodu:
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
Kúpna cena : 520 000,00 €
Za podmienok:
- Kúpnu cenu zaplatí Kupujúci Predávajúcemu v štyroch splátkach:
- 1. splátka vo výške 130 000,- EUR ( slovom: stotridsaťtisíc eur) do 31.03.2019,
- 2. splátka vo výške 130 000,- EUR ( slovom: stotridsaťtisíc eur) do 31.03.2020,
- 3. splátka vo výške 130 000,- EUR ( slovom: stotridsaťtisíc eur) do 31.03.2021,
- 4. splátka vo výške 130 000,- EUR ( slovom: stotridsaťtisíc eur) do 31.03.2022
- predávajúci je povinný odovzdať predmet prevodu zbavený akýchkoľvek tiarch resp.
práv tretích osôb,
- náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti bude
znášať kupujúci
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......................................................
Mgr. Martin Juhaniak
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. decembra 2018
Uznesenie číslo 128/2018
Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna č. 73/2018 zo dňa 16.05. 2018
predmetom, ktorého bol žiadosť Helmuta Hansa Rettenmeiera o odkúpenie pozemkov na Ul.
ŠLN v Brezne
__________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
zrušiť
uznesenie mestského zastupiteľstva č. 73/2018 zo dňa 16.05. 2018 v celom rozsahu
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......................................................
Mgr. Martin Juhaniak
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. decembra 2018
Uznesenie číslo 129/2018
Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o
najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebných pozemkov pre účely
výstavby bytových domov v Brezne, Ul. ŠLN
___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
vyhlásiť

pre účel prevodu nehnuteľný majetok mesta Brezno a to :
novovytvorené pozemky odčlenené geometrickým plánom č. 36639729-492/18 vyhotoveným
spoločnosťou SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o. , Židlovo 3, Brezno 977 01,
IČO: 36639729, ktoré vznikli rozdelením pozemkov parc. č. C-KN 687/206 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1597 m2 a úpravou hranice medzi pozemkami C-KN 695/25 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 706 m2 a C-KN 695/26 zastavané plochy a nádvoria o výmere
1540 m2 , a to
-

parcela reg. C-KN č. 687/207, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 718 m2
parcela reg. C-KN č. 695/26, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 1496 m2

všetky v k.ú. Brezno obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno,
katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky
podiel 1/1
za prebytočný.
II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schvaliť

Spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno a to :
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novovytvorené pozemky odčlenené geometrickým plánom č. 36639729-492/18 vyhotoveným
spoločnosťou SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o. , Židlovo 3, Brezno 977 01,
IČO: 36639729, ktoré vznikli rozdelením pozemkov parc. č. C-KN 687/206 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1597 m2 a úpravou hranice medzi pozemkami C-KN 695/25 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 706 m2 a C-KN 695/26 zastavané plochy a nádvoria o výmere
1540 m2 , a to
- parcela reg. C-KN č. 687/207, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 718 m2
- parcela reg. C-KN č. 695/26, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 1496 m2
všetky v k.ú. Brezno obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno,
katastrálnym odborom 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.
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......................................................
Mgr. Martin Juhaniak
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. decembra 2018
Uznesenie číslo 130/2018
Žiadosť MUDr. Ondrej Antala o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – 2 -izbový
byt v Brezne
_________

Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť MUDr. Ondrej Antal o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – 2 -izbový
byt izbový byt č. 9 v bytovom dome s. č. 1230 o. č. 8/8A nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť
Ladislava Novomeského

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

nájom
nehnuteľného majetku mesta Brezna - nájomný – 2 -izbový byt č. 9 v bytovom dome s. č.
1230 o. č. 8/8A nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť Ladislava Novomeského
Nájomca:
účel nájmu:
doba nájmu:
výška nájmu:

MUDr. Ondrej Antal
riešenie bytovej situácie
doba určitá, 1 rok
182,10 € mesačne / bez služieb
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......................................................
Mgr. Martin Juhaniak
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. decembra 2018
Uznesenie číslo 131/2018
Žiadosť Bc. Ochenashová Mária o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – 2 -izbový
byt v Brezne
____

Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Bc. Ochenashová Mária o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – 2 –
izbový
byt č. 20 v bytovom dome s. č. 1230 o. č. 8/8A nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť Ladislava
Novomeského
.
II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

nájom
nehnuteľného majetku mesta Brezna - nájomný 2- izbový byt č. 20 v bytovom dome s. č.
1230 o. č. 8/8A nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť Ladislava Novomeského
Nájomca:
účel nájmu:
doba nájmu:
výška nájmu:

Bc. Ochenashová Mária
riešenie bytovej situácie
doba určitá, 1 rok
182,10 € mesačne / bez služieb
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......................................................
Mgr. Martin Juhaniak
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. decembra 2018
Uznesenie číslo 132/2018
Žiadosť Mgr. Radovan Majerík o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – 2 -izbový
byt v Brezne
___

Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Mgr. Radovan Majerík o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – 2 -izbový
byt izbový byt č. 11 v bytovom dome s. č. 1230 o. č. 8/8A nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť
Ladislava Novomeského
.
II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

nájom
nehnuteľného majetku mesta Brezna - nájomný 2- izbový byt izbový byt č. 11 v bytovom
dome s. č. 1230 o. č. 8/8A nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť Ladislava Novomeského
Nájomca:
účel nájmu:
doba nájmu:
výška nájmu:

Mgr. Radovan Majerík
riešenie bytovej situácie
doba určitá, 1 rok
182,10 € mesačne / bez služieb

......................................................
Mgr. Martin Juhaniak
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. decembra 2018
Uznesenie číslo 133/2018
Žiadosť MUDr. Tetiany Vakulenko o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – 2 izbový byt v Brezne
___

Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť MUDr. Tetiana Vakulenko o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – 2 –
izbový byt č. 21 v bytovom dome s. č. 1230 o. č. 8/8A nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť
Ladislava Novomeského
.
II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

nájom
nehnuteľného majetku mesta Brezna - nájomný 2- izbový byt č. 21 v bytovom dome s. č.
1230 o. č. 8/8A nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť Ladislava Novomeského
Nájomca:
účel nájmu:
doba nájmu:
výška nájmu:

MUDr. Tetiana Vakulenko
riešenie bytovej situácie
doba určitá, 1 rok
181,62 € mesačne

......................................................
Mgr. Martin Juhaniak
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. decembra 2018
Uznesenie číslo 134/2018
Žiadosť MUDr. Elizabeta Dobšovičová o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – 1 izbový byt v Brezne
___

Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť MUDr. Elizabeta Dobšovičová o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – 1 izbový byt č. 19 v bytovom dome s. č. 1230 o. č. 8/8A nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť
Ladislava Novomeského

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

.
nájom
nehnuteľného majetku mesta Brezna - nájomný 1- izbový byt č. 19 v bytovom dome s. č.
1230 o. č. 8/8A nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť Ladislava Novomeského
Nájomca:
účel nájmu:
doba nájmu:
výška nájmu:

MUDr. Elizabeta Dobšovičová
riešenie bytovej situácie
doba určitá, 1 rok
116,95 € mesačne / bez služieb

......................................................
Mgr. Martin Juhaniak
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. decembra 2018
Uznesenie číslo 135/2018
Žiadosť Nadii Vakii o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – 1 -izbový byt v
Brezne
___

Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Nadii Vakii o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – 1 -izbový byt č. 22
v bytovom dome s. č. 1230 o. č. 8/8A nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť
Ladislava
Novomeského
.
II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

nájom
nehnuteľného majetku mesta Brezna - nájomný 1 -izbový byt č. 22 v bytovom dome s. č.
1230 o. č. 8/8A nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť Ladislava Novomeského
Nájomca:
účel nájmu:
doba nájmu:
výška nájmu:

Nadiia Vakii
riešenie bytovej situácie
doba určitá, 1 rok
116,95 € mesačne / bez služieb

......................................................
Mgr. Martin Juhaniak
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. decembra 2018
Uznesenie číslo 136/2018

Žiadosť Mgr. Miloša Bamburu o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – 2 -izbový
byt v Brezne
___

Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Mgr. Miloša Bamburu o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – 2 –
izbový byt č. 24 v bytovom dome s. č. 1230 o. č. 8/8A nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť
Ladislava Novomeského

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

nájom
nehnuteľného majetku mesta Brezna - nájomný 2- izbový byt č. 24 v bytovom dome s. č.
1230 o. č. 8/8A nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť Ladislava Novomeského
Nájomca:
účel nájmu:
doba nájmu:
výška nájmu:

Mgr. Miloš Bambura
riešenie bytovej situácie
doba určitá, 1 rok
182,10 €mesačne / bez služieb

......................................................
Mgr. Martin Juhaniak
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. decembra 2018
Uznesenie číslo 137/2018

Žiadosť Janky Štiblárovej o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – 2 -izbový byt v
Brezne
___

Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Janka Štiblárová o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – 2 – izbový byt č.
18 v bytovom dome s. č. 1230 o. č. 8/8A nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť Ladislava
Novomeského

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

nájom
nehnuteľného majetku mesta Brezna - nájomný – 2 – izbový byt č. 18 v bytovom dome s. č.
1230 o. č. 8/8A nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť Ladislava Novomeského
Nájomca:
účel nájmu:
doba nájmu:
výška nájmu:

Janka Štiblárová
riešenie bytovej situácie
doba určitá, 1 rok
182,10 € mesačne / bez služieb

......................................................
Mgr. Martin Juhaniak
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. decembra 2018
Uznesenie číslo 138/2018
Žiadosť MUDr. Milana Ignjatoviča o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – 1 izbový byt na ulici Nálepkova číslo 1194/11, byt č. 22 v Brezne
___

Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť MUDr. Milana Ignjatoviča o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – 1 –
izbový byt č. 22 na ulici Nálepkova číslo 1194/11, v Brezne
II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

nájom
nehnuteľného majetku mesta Brezna - nájomný 1- izbový byt č. 22 na ulici Nálepkova číslo
1194/11, v Brezne
Nájomca:
účel nájmu:
doba nájmu:
výška nájmu:

MUDr. Milan Ignjatovič
riešenie bytovej situácie
doba určitá, 1 rok
54,63 Eur mesačne / bez služieb

......................................................
Mgr. Martin Juhaniak
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. decembra 2018
Uznesenie číslo 139/2018
Návrh rozpočtu mesta Brezno na roky 2019 – 2021
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I.

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť
1/ Rozpočet mesta Brezno na rok 2019
2/ Použitie rezervného fondu v roku 2019
ako súčasti rozpočtu roku 2019

na realizáciu rozvojových programov

3/ Rozvojové programy
4/ Rozpočty rozpočtových organizácií
5 / Príspevok príspevkovej organizácii zriadenej mestom Brezno

II.

Berie na vedomie
viacročný rozpočet na roky 2020 – 2021

......................................................
Mgr. Martin Juhaniak
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. decembra 2018
Uznesenie číslo 140/2018
Správa o zmenách rozpočtu od 01.10.2018 do 31.10.2018
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I.

Berie na vedomie

správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.10.2018 do 31.10.2018

......................................................
Mgr. Martin Juhaniak
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. decembra 2018
Uznesenie číslo 141/2018
Správa o stave a vývoji pohľadávok za obdobie júl až september 2018
__________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I.

Berie na vedomie

správu o stave a vývoji pohľadávok

......................................................
Mgr. Martin Juhaniak
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. decembra 2018
Uznesenie číslo 142/2018
Voľba člena komisie
__________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I.

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

Člena komisie finančnej JUDr. Štefana Demiana

......................................................
Mgr. Martin Juhaniak
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. decembra 2018
Uznesenie číslo 143/2018
Voľba člena komisie
__________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I.

Schvaľuje

Rokovací deň komisie na štvrtok a zasadnutia komisie sa budú konať:
14.02.2019, 29.03.2019, 10.05.2018, 20.06.2018 a podľa potreby.

......................................................
Mgr. Martin Juhaniak
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie
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