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

Číslo spisu:
MsÚ-2020/10655-02
37438/2020

Brezno
10. 06. 2020

ZÁPIS č. 3/2020
z pracovného rokovania
komisie pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry pri MsZ mesta Brezna
konaného dňa 10. 06. 2020 o 15.30 h
Prítomní:
Ing. arch. Ján Králik, Ing. arch. Pavol Kupec, Ing. Miroslav Fašang, Milan Palovčík, Bc.
Pavel Belko, Ing. Martin Sladký, MBA. MUDr. Stefan Arin Ianecsko
Ospravedlnení: nikto
Neospravedlnení: nikto
Rokovanie viedol: Ing. arch. Ján Králik – predseda komisie
Program:
1. Úvod
2. Prerokovanie materiálov do rokovania MsZ
3. Rôzne
4. Záver

Bod 1:
Zúčastnených privítal a zasadnutie komisie otvoril člen komisie Ing. arch. Ján Králik overil
prítomnosť členov a skonštatoval, že komisia je uznášania schopná.
Komisia schválila program v navrhnutom znení.

Bod 2:
Komisia prerokovala materiály do rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Brezna a
k prerokovaným materiálom prijala nasledovné stanovisko:
Číslo poradia:
5.2
Majetkové záležitosti
Schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy so Slovenskou republikou zast. Slovenskou správou
ciest predmetom, ktorej je nájom pozemkov dotknutých verejnoprospešnou stavbou
„Cyklotrasa Brezno – Valaská“
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1. Komisia berie na vedomie návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy so Slovenskou
republikou zast. Slovenskou správou ciest predmetom, ktorej je nájom pozemkov
dotknutých verejnoprospešnou stavbou „Cyklotrasa Brezno - Valaská“
2. Komisia odporúča MsZ prijať uznesenie podľa predloženého návrhu
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0
Komisia k uvedenému bodu prijala uznesenie č. 53/2020
Číslo poradia:
5.3
Majetkové záležitosti
Odkúpenie nehnuteľnosti – stavby a pozemky na Cintorínskej ul. a Záhradnej ul. v Brezne od
Jána Portelekyho
1. Komisia berie na vedomie návrh na odkúpenie nehnuteľnosti – stavby a pozemky na
Cintorínskej ul. a Záhradnej ul. v Brezne od Jána Portelekyho
2. Komisia odporúča MsZ prijať uznesenie podľa predloženého návrhu
Hlasovanie: Prítomní 7, Za 7, Proti 0
Komisia k uvedenému bodu prijala uznesenie č. 54/2020
Číslo poradia:
5.4
Majetkové záležitosti
Odkúpenie nehnuteľnosti, stavby: sklad propán – bután č. 2266, č. or. 29, v k. ú. Brezno, od
MH Manažment, a.s.
1. Komisia berie na vedomie návrh na odkúpenie nehnuteľnosti, stavby: sklad propán –
bután č. 2266, č. or. 29, v k. ú. Brezno, od MH Manažment, a.s.
2. Komisia odporúča MsZ prijať uznesenie podľa predloženého návrhu
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0
Komisia k uvedenému bodu prijala uznesenie č. 55/2020
Číslo poradia:
5.5
Majetkové záležitosti
Žiadosť spoločnosti Roberta Furdíka o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
1. Komisia berie na vedomie Žiadosť spoločnosti Roberta Furdíka o uzatvorenie zmluvy
o zriadení vecného bremena
2. Komisia odporúča stanoviť cenu na základe znaleckého posudku.
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0
Komisia k uvedenému bodu prijala uznesenie č. 56/2020
Číslo poradia:
5.6
Majetkové záležitosti
Žiadosť spoločnosti EORBIS s.r.o., Banská Bystrica o nájom nebytových priestorov v budove
Mestského domu kultúry na Švermovej ulici č. 7 v Brezne
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1. Komisia berie na vedomie Žiadosť spoločnosti EORBIS s.r.o., Banská Bystrica
o nájom nebytových priestorov v budove Mestského domu kultúry na Švermovej ulici
č. 7 v Brezne
2. Komisia odporúča MsZ prijať uznesenie podľa predloženého návrhu
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0
Komisia k uvedenému bodu prijala uznesenie č. 57/2020
Číslo poradia:
5.7
Majetkové záležitosti
Odkúpenie bytu č. 1 nachádzajúceho sa na 1 p. v bytovom dome súpisné číslo: 1789, na
Mládežníckej ulici č. 6 v Brezne, od predávajúceho – Ľuboslava Pokošová, bytom Závadka
nad Hronom
1. Komisia berie na vedomie návrh na odkúpenie bytu č. 1 nachádzajúceho sa na 1 p.
v bytovom dome súpisné číslo: 1789, na Mládežníckej ulici č. 6 v Brezne, od
predávajúceho – Ľuboslava Pokošová, bytom Závadka nad Hronom
2. Komisia odporúča MsZ prijať uznesenie podľa predloženého návrhu
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0
Komisia k uvedenému bodu prijala uznesenie č. 58/2020
Číslo poradia:
9
Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia akciovej spoločnosti Veolia Energia Brezno,
a.s. za rok 2019
1. Komisia berie na vedomie Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia akciovej
spoločnosti Veolia Energia Brezno, a.s. za rok 2019
2. Bez prijatia uznesenia
Číslo poradia:
10
Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia oblastnej organizácie cestovného ruchu
Región Horehronie za rok 2019
1. Komisia berie na vedomie Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia oblastnej
organizácie cestovného ruchu Región Horehronie za rok 2019
2. Bez prijatia uznesenia
Číslo poradia:
11
Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia združenia cestovného ruchu Klaster
Horehronie za rok 2019
1. Komisia berie na vedomie Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia združenia
cestovného ruchu Klaster Horehronie za rok 2019
2. Bez prijatia uznesenia
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Číslo poradia:
12
Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie NsP Brezno za rok
2019
1. Komisia berie na vedomie Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia neziskovej
organizácie NsP Brezno za rok 2019
2. Bez prijatia uznesenia
Číslo poradia:
13
Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.
za rok 2019
1. Komisia berie na vedomie Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. za rok 2019
2. Bez prijatia uznesenia
Číslo poradia:
14
Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Lesy mesta Brezno s.r.o. za rok
2019
1. Komisia berie na vedomie Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia
spoločnosti Lesy mesta Brezno s.r.o. za rok 2019
2. Bez prijatia uznesenia
Číslo poradia:
15
Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Brezno pre občanov, n. o. za rok
2019
1. Komisia berie na vedomie Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia
spoločnosti Brezno pre občanov, n. o. za rok 2019
2. Bez prijatia uznesenia
Číslo poradia:
16
Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Brezna v II. polroku 2020 a
návrh rámcového programu zasadnutí
1. Komisia berie na vedomie návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva
mesta Brezna v II. polroku 2020 a návrh rámcového programu zasadnutí
2. Bez prijatia uznesenia
Číslo poradia:
17.2
Rôzne
Vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou v Brezne
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1. Komisia berie na vedomie návrh na vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou
v Brezne z pohľadu rozvojových zámerov mesta Brezna
2. Komisia odporúča doplniť finančné náklady na údržbu ihriska a plán, víziu využitia
ihriska v budúcnosti.
3. Bez prijatia uznesenia

Bod 3:
Rôzne
3.1. Diskusia k problematike a podkladom architektky mesta a k ostatným bodom
programu MsZ, ku ktorým komisia neprijala uznesenia.
3.2
Návrh harmonogramu zasadnutí komisie pre rozvoj mesta:
- komisia schválila ako rokovací deň spravidla stredu, presne 7 dní pred konaním zasadnutia
Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o 15.30 h nasledovne:
02. 09. 2020
29. 10. 2020
04. 12. 2020
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0

Bod 4:
Predseda poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

Ing. arch. Ján Králik
predseda komisie

Mgr. Milada Medveďová
sekretárka komisie
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