ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. júna 2020
Uznesenie číslo 77/2020
Vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou v Brezne
___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna

I/

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
po posúdení finančných možností mesta súhlasiť
1/

s uzatvorením Zmluvy o spolupráci pri realizácii výstavby tréningového
futbalového ihriska s umelou trávou v Brezne medzi Slovenským futbalovým
zväzom a Technickými službami Brezno

2/

s vybudovaním futbalového ihriska s umelou trávou v Brezne

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
po posúdení finančných možností mesta schváliť
1/

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami stanovenými
Slovenským futbalovým zväzom ako poskytovateľom dotácie na realizáciu
projektu;

2/

zabezpečenie finančných prostriedkov na financovanie realizovaného projektu
z rozpočtu mesta Brezna vo výške 488.000,00 EUR

......................................................
Mgr. Martin Juhaniak v.r.
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová v.r.
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. júna 2020
Uznesenie číslo 78/2020
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
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna

I/

Berie na vedomie
Žiadosť EORBIS, s.r.o, Banská Bystrica, o nájom nebytových priestorov v budove
Mestského domu kultúry na Švermovej ulici č. 7 v Brezne

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
vyhlásiť pre účel nájmu
Nehnuteľný majetok mesta Brezna v správe príspevkovej organizácie Technické
služby Brezno:
- Mestský dom kultúry, Švermova 7, 977 01 Brezno, súpisné č. 1027, parcela C-KN č.
3383, LV č. 2351 - nebytové priestory na druhom nadzemnom podlaží, miestnosť č.
dverí 9 o výmere 30 m2.
za prebytočný.

III/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 28 ods. 2
písm. g) a písm. i) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno
nájom nehnuteľného majetku mesta Brezno:
časť priestorov v budove Mestského domu kultúry na Švermovej ulici 7, Brezno pre
nájomcu:
Názov: EORBIS, s.r.o,
Sídlo:
Tulská 5272/10, Banská Bystrica 974 04, IČO: 50 599 534
Doba nájmu: 3 roky
Účel nájmu: poskytovanie ostatných služieb podľa živnostenského podnikania – technik
požiarnej ochrany a technik BOZP.
Výška nájmu: 80,00 euro mesačne bez DPH
Služby spojené s nájmom:
- náklady na el. energiu
- 1,74 % z celkovej fakturovanej sumy za Dom kultúry
- vodné stočné na základe odpísanej skutočnej spotreby
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- dažďová voda 3,38 % z celkovej fakturovanej sumy za Dom kultúry
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že sa jedná o nájomcu,
ktorý bude využívať zhodnotené priestory po predchádzajúcom nájomcovi a prinesie
ekonomický úžitok pre správcu majetku Technické služby Brezno.

......................................................
Mgr. Martin Juhaniak v.r.
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová v.r.
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. júna 2020
Uznesenie číslo 79/2020
Majetkové záležitosti
Návrh poradovníka na byty
___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna

I/

Berie na vedomie
Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomných bytov a obytných
v zariadeniach určených k trvalému bývaniu vo vlastníctve mesta.

..................................................
Mgr. Martin Juhaniak v.r.
predseda komisie

miestností

.....................................................
Ing. Iveta Murínová v.r.
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. júna 2020
Uznesenie číslo 80/2020
Majetkové záležitosti
Schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy medzi Slovenskou správou ciest ako prenajímateľom
a Mestom Breznom ako nájomcom – predmet nájmu – pozemky pod cyklotrasou
_____

Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/ Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
Schváliť
v súlade s § 11 ods.4 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v spojení s § 663 a nasl.
Občianskeho zákonníka uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností medzi zmluvnými
stranami :
Prenajímateľ:
: Slovenská republika zast. Slovenskou správou ciest
Sídlo
: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, P.O.BOX 19
Štatutárny orgán
: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
IČO
: 00 003 328
(ďalej len „Prenajímateľ“)
a
Nájomca:
Názov
: Mesto Brezno
Sídlo
: Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Zastúpené
: JUDr. Tomáš Abel, PhD. – primátor mesta
IČO
: 00 313 319
(ďalej len „Nájomca“),
 Predmet nájmu
pozemky a časti pozemkov odčlenené geometrickým plánom č. 0063/34808-2/2020 zo dňa
08.01.2020 vyhotoveným Siman a Jorčík spol. s.r.o., Židlovo 3, 97701 Brezno (ďalej len
„GP č. 2/2020“) a geometrickým plánom č. 36639729-6/2017 zo dňa 10.01.2017
vyhotoveným Siman a Jorčík spol. s.r.o., Židlovo 3, 97701 Brezno (ďalej len „GP č.
6/2017“)
 novovytvorená parcela C-KN č. 645/2 o výmere 126 m2 druh pozemku ostatná
plocha odčlenená z parciel C-KN 654/2 a 683/2 geometrickým plánom č. 6/2017
 novovytvorená parcela C-KN 684/6 o výmere 298 m2 druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie odčlenená ako diel č.2 z parcely C-KN 684/1 geometrickým plánom
č. 2/2020
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novovytvorená parcela C-KN 5871/6 o výmere 6 m2 druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie odčlenená ako diel č.4 z parcely C-KN 5871/3 geometrickým
plánom č. 2/2020
novovytvorená parcela C-KN 5883/13 o výmere 728 m2 druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie odčlenená ako diel č.6 z parcely C-KN 5883/2, diel č.7 z parcely EKN 13682/2, diel č.8 z parcely E-KN 13683/7, diel č.9 z parcely E-KN 16066/8
geometrickým plánom č. 2/2020
novovytvorená parcela C-KN 5883/14 o výmere 251 m2 druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie odčlenená ako diel č.10 z parcely E-KN 16066/8 geometrickým
plánom č. 2/2020
parcela C-KN 5872/4 o výmere 60 m2 druh pozemku ostatná plocha zapísaná na
LV č. 5815
parcela E-KN 16066/12 o výmere 11546 m2 druh pozemku ostatná plocha zapísaná
na LV 5815
parcela E-KN 16066/2 o výmere 918 m2 druh pozemku ostatná plocha zapísaná na
LV 5815

 Účel nájmu
Vysporiadanie pozemkov pre realizáciu verejnoprospešnej stavby - „Cyklotrasa Brezno –
Valaská“ (ďalej len „cyklotrasa“) podľa projektovej dokumentácie Cyklotrasa Brezno – Valaská
vypracovanej Ing. Martinom Uličným, autorizovaným stavebným inžinierom, č. oprávnenia
5049*12. Pre stavbu bolo vydané právoplatné stavebné rozhodnutie č. 132/2017 zo dňa
20.02.2017
 Doba nájmu
Prenajímateľ prenecháva Predmet nájmu do užívania Nájomcovi na dobu určitú – 8 rokov
odo dňa účinnosti zmluvy
 Výška nájmu
Celkové ročné nájomné za Predmet nájmu – 2 240,- € (slovom: dvetisícdvestoštyridsať
eur)

..................................................
Mgr. Martin Juhaniak v.r.
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová v.r.
sekretár komisie
6 z 20

ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. júna 2020
Uznesenie číslo 81/2020
Majetkové záležitosti
Odkúpenie nehnuteľností - stavby a pozemky na Cintorínskej ul. a Záhradnej ul. v Brezne od
Jána Portelekyho
________

_____

Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Odkúpenie nehnuteľnosti:








II/

Stavba, rodinný dom č. súp. 359, postavená na parc. reg. C-KN č. 1587 -zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 175 m2,
Pozemky: parc. reg. C-KN č. 1587 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 175 m2,
parc. reg. C-KN č. 1588 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 183 m2
parc. reg. C-KN č. 1589 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 232 m2
parc. reg. C-KN č. 1590 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2
všetky nehnuteľnosti v k ú. Brezno, evidované v katastri nehnuteľností na Okresnom
úrade Brezno, odbor katastrálny na LV č. 78, pre Mesto Brezno v spoluvlastníckom
podiele 1/2, a Jána Portelekyho v spoluvlastníckom podiele 1/2,
 príslušenstvo stavby - hospodárska budova s garážou, postavená na parc. reg.
C-KN č. 1590, v katastri nehnuteľností nezapísaná, oplotenie, prípojky vody
kanalizácie, elektriny, schody, pivnica,
do vlastníctva Mesta Brezna od Jána Portelekyho v rozsahu spoluvlastníckeho
podielu 1/2.
Stavba, letná kuchyňa č. súp. 2323, postavená na parc. reg. C-KN č. 1516/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2
Pozemky: parc. reg. C-KN č. 1516/1 - záhrada o výmere 544 m2,
parc. reg. C-KN č. 1516/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2
všetky nehnuteľnosti v k ú. Brezno, evidované v katastri nehnuteľností na Okresnom
úrade Brezno, odbor katastrálny na LV č. 806, pre Jána Portelekyho
v spoluvlastníckom podiele 1/1,
príslušenstvo stavby - oplotenie, prípojky vody kanalizácie, elektriny, schody,
pivnica, žumpa
do vlastníctva Mesta Brezna v rozsahu podielu 1/1.

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť
V súlade s § 3 ods. 1 písm. a) v spojení s § 4 ods.2 platných Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Brezno uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl.
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zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi
účastníkmi:
Predávajúci:
Ján Porteleky, trvale bytom Cintorínska 9, 977 01 Brezno
a
Kupujúci:
Mesto Brezno
sídlo: Námestie gen. M. R. Štefánika č. 1, 977 01 Brezno
IČO: 00 313 319
Predmet prevodu:


Stavba, rodinný dom č. súp. 359, postavená na parc. reg. C-KN č. 1587 -zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 175 m2,
 Pozemky: parc. reg. C-KN č. 1587 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 175 m2,
parc. reg. C-KN č. 1588 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 183 m2
parc. reg. C-KN č. 1589 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 232 m2
parc. reg. C-KN č. 1590 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2
všetky nehnuteľnosti v k ú. Brezno, evidované v katastri nehnuteľností na Okresnom
úrade Brezno, odbor katastrálny na LV č. 78, pre Mesto Brezno v spoluvlastníckom
podiele 1/2, a Jána Portelekyho v spoluvlastníckom podiele 1/2,
 príslušenstvo stavby - hospodárska budova s garážou, postavená na parc. reg.
C-KN č. 1590, v katastri nehnuteľností nezapísaná, oplotenie, prípojky vody
kanalizácie, elektriny, schody, pivnica,
v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 1/2.
 Stavba, letná kuchyňa č. súp. 2323, postavená na parc. reg. C-KN č. 1516/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2
 Pozemky: parc. reg. C-KN č. 1516/1 - záhrada o výmere 544 m2,
parc. reg. C-KN č. 1516/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2
všetky nehnuteľnosti v k ú. Brezno, evidované v katastri nehnuteľností na Okresnom
úrade Brezno, odbor katastrálny na LV č. 806, pre Jána Portelekyho
v spoluvlastníckom podiele 1/1,
 príslušenstvo stavby - oplotenie, prípojky vody kanalizácie, elektriny, schody,
pivnica, žumpa
v rozsahu podielu 1/1.
Kúpna cena:
Celková výška 40.000.- €,
Za podmienok :
náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností,
ako aj náklady spojené s overením podpisu predávajúceho, bude znášať kupujúci

..................................................
Mgr. Martin Juhaniak v.r.
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová v.r.
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. júna 2020
Uznesenie číslo 82/2020
Majetkové záležitosti
Odkúpenie nehnuteľnosti, stavby: sklad propán-bután č. súp. 2266, č.or. 29, v k. ú. Brezno, od
MH Manažment, a. s.
________

_____

Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna

I/

Berie na vedomie
Odkúpenie nehnuteľnosti:
 Stavba, sklad propán-bután č. súp. 2266, postavená na parc. reg. C-KN č. 694/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 273 m2 , k ú. Brezno, stavba evidovaná
v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny na LV č. 2235
pre MH Manažment, a. s., IČO 50088033, v podiele 1/1, do vlastníctva Mesta
Brezna v celosti.

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť
V súlade s § 3 ods. 1 písm. a) v spojení s § 4 ods.2 platných Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Brezno uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi
účastníkmi:
Predávajúci:
MH Manažment, a. s.
Sídlo: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
IČO: 50 088 033
a
Kupujúci:
Mesto Brezno
sídlo: Námestie gen. M. R. Štefánika č. 1, 977 01 Brezno
IČO: 00 313 319
Predmet prevodu:
 Stavba, sklad propán-bután č. súp. 2266, postavená na parc. reg. C-KN č.
694/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 273 m2 , k ú. Brezno, stavba
evidovaná v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny
na LV č. 2235 pre MH Manažment, a. s., IČO 50088033, v podiele 1/1.
Predmet prevodu nadobúda kupujúci v celosti do svojho výlučného vlastníctva.
Kúpna cena:
9.500.- €, stanovená na základe Znaleckého posudku č. 6/2019, vypracovaného
Ing. Štefanom Pastierovičom, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie Pozemné
stavby, odhad hodnoty nehnuteľností
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Za podmienok :
náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností,
ako aj náklady spojené s overením podpisu predávajúceho, bude znášať predávajúci

..................................................
Mgr. Martin Juhaniak v.r.
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová v.r.
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. júna 2020
Uznesenie číslo 83/2020
Majetkové záležitosti
Žiadosť Róberta Furdíka o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
___

Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Žiadosť Róberta Furdíka, bytom Šiašovo 1573/4, 977 01 Brezno, o zriadenie vecného
bremena na pozemok, parc. E-KN č. 7-3926/3 vo vlastníctve mesta Brezna v celosti

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť s úpravou podmienok
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa § 151n a nasl. zákona č.40/1964
Zb. Občiansky zákonník v nadväznosti na § 11 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Brezna medzi :
Mesto Brezno, IČO: 00 313 319, so sídlom: Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01
Brezno
(povinný z vecného bremena)
a
Róbert Furdík, trvale bytom Šiašovo 1573/4, 977 01 Brezno
(oprávnený z vecného bremena)
Vecné bremeno spočíva v časovo neobmedzenej povinnosti povinného z vecného
bremena strpieť:
a/ právo prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom cez zaťažené pozemky
b/ vybudovanie a uloženie inžinierskych sietí, vybudovanie prístupovej cesty
k pozemkom vo vlastníctve oprávnených z vecného bremena
v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 36639729-38/2020, vyhotoveným dňa
11.05.2020 SaJ, Židlovo 3, 977 01 Brezno, úradne overeným Okresným úradom Brezno,
odbor katastrálny, dňa 29.05.2020 pod číslom 236/20 , ako diel 1 na pozemku:


parc. E-KN č. 7-3926/3 – orná pôda o výmere 1944 m2,

k. ú. Brezno, obec Brezno, evidované Okresným úradom Brezno, katastrálnym
odborom, na LV č. 5804 v prospech Mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1,
v prospech oprávneného z vecného bremena ako vlastníka pozemkov v k. ú. Brezno:
parc. C-KN č. 4406/1, C-KN č. 6533/4, LV č. 13432 vlastník Robert Furdík v podiele
1/1,
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Vecné bremeno sa zriaďuje za
odplatu - jednorazovú náhradu, určenú znaleckým posudkom, ktorý vyhotoví znalec
z odboru stavebníctva, odvetvie – oceňovanie nehnuteľností, ktorý bude vyhotovený na
náklady žiadateľa.
Za podmienok :
-

-

oprávnený z vecného bremena je povinný umožniť používanie ním zriadenej
prístupovej cesty vlastníkovi dotknutých pozemkov, na ktorých sa vecné bremeno
zriaďuje, prípadne v budúcnosti aj ďalším dotknutým oprávneným osobám na prístup
k pozemkom v ich vlastníctve
náklady na správne poplatky, spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti,
bude znášať oprávnený z vecného bremena

..................................................
Mgr. Martin Juhaniak v.r.
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová v.r.
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. júna 2020
Uznesenie číslo 84/2020
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
________

_____

Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/
Berie na vedomie
ponuku Ľuboslavy Pokošovej, 976 67 Závadka nad Hronom, na odpredaj bytu č. 1, vo vchode
číslo 6, na 1. p. (vrátane podielu priestoru na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a
na príslušenstve bytového domu ako aj spoluvlastníckeho podielu k pozemku, na ktorom je
bytový dom postavený) v bytovom dome s. č. 1789, nachádzajúcom sa na Mládežníckej ulici
v Brezne, postavenom na pozemku – parcela reg. C-KN č. 1982, v kat. území Brezno, obec
Brezno, vedeného Okresným úradom Brezno, Katastrálnym odborom na LV č. 5359
v prospech Ľuboslavy Pokošovej, vlastnícky podiel 1/1
Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť
v súlade s § 3 ods.1 pís. a) v spojení s § 4 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Brezno a v nadväznosti na § 5 zákona 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov a na § 588 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník uzatvorenie kúpnej zmluvy
o prevode vlastníctva bytu (vrátane podielu priestoru na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach a na príslušenstve bytového domu ako aj spoluvlastníckeho podielu k pozemku,
na ktorom je bytový dom postavený) medzi zmluvnými stranami :
Predávajúci:
Meno a priezvisko : Ľuboslava Pokošová,
Trvale bytom : Paseka 630/15, 976 67 Závadka nad Hronom
Narodená :
a
Kupujúci:
Mesto Brezno
Sídlo: Námestie gen. M. R. Štefánika č. 1, 977 01 Brezno
IČO: 00 313 319
Zastúpený: JUDr. Tomáš Abel, PhD. – primátor mesta
Predmet prevodu:
- byt č. 1, na 1. p., vo vchode číslo 6 bytového domu s. č. 1789, ktorý je postavený na
pozemku, parcele KN – „C“ č. 1982, na Mládežníckej ulici v Brezne,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach, na príslušenstve
bytového domu súp. č. 1789 o veľkosti 3514/212764,

II/
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spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3514/212764 k pozemku, parcele KN – „C“ č.
1982, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 618m2
v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, evidovaný Okresným úradom Brezno,
Katastrálnym odborom na LV č. 5359 v prospech Veroniky Ferkovej, spoluvlastnícky podiel
1/1
Kúpna cena : 17 500,00 eur
Za podmienok:
- splatnosť kúpnej ceny bude do 30 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy
- predávajúci do dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy zabezpečí vysporiadanie všetkých
záväzkov spojených s vlastníctvom a užívaním bytu č. 1, ktorý je predmetom prevodu
- predávajúci sa zaväzuje uhradiť všetky prípadné oprávnené nároky a pohľadávky tretích
osôb, ktoré preukázateľne vznikli do dňa prevodu vlastníckeho práva k predmetu prevodu
a ktoré si tretie osoby uplatnia po uzatvorení kúpnej zmluvy voči mestu Brezno
- predávajúci do dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy zabezpečí ukončenie nájomných alebo
iných faktických užívacích vzťahov a vysťahovanie nájomcov, resp. všetkých fyzických
osôb z bytu, ktorý sú predmetom prevodu
- predávajúci je povinný odovzdať predmet prevodu kupujúcemu zbavený akýchkoľvek
tiarch, vecných bremien, záložných práv, resp. iných práv tretích osôb, okrem záložného
práva zriadeného v prospech kupujúceho ako oprávneného a zákonného záložného práva
podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
- náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti bude
znášať kupujúci
-

..................................................
Mgr. Martin Juhaniak v.r.
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová v.r.
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. júna 2020
Uznesenie číslo 85/2020
Správa o zmenách rozpočtu od 01.04.2020 do 31.05.2020
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna

berie na vedomie

správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.04.2020 do 31.05.2020

..................................................
Mgr. Martin Juhaniak v.r.
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová v.r.
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. júna 2020
Uznesenie číslo 86/2020
Správa o stave a vývoji pohľadávok za I. štvrťrok 2020
__________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna

I/

berie na vedomie
správu o stave a vývoji pohľadávok za I. štvrťrok 2020

..................................................
Mgr. Martin Juhaniak v.r.
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová v.r.
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. júna 2020
Uznesenie číslo 87/2020
Poskytnutie dotácií pre účely kultúry v roku 2020
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/ berie na vedomie
poskytnutie dotácií na rok 2020 pre účely kultúry nasledovne:
1. Divadelný súbor Jána Chalupku Brezno
2 500,00 EUR
- účelovo určené na :
1. projekt: „XVI. ročník inšpiratívneho festivalu
Divadelná Chalupka 2020“
1 000,00 EUR
- na prenájom priestorov, ubytovanie a dopravné
2. projekt: „Činnosť DSJCH mesta Brezno a ŠM pri DSJCH“
1 500,00 EUR
- na náklady pre účastníkov, prenájom priestorov, ubytovanie, dopravné, propagáciu,
ceny-diplomy a TOZ
2. Horehronské múzeum v Brezne
270,00 EUR
- účelovo určené na:
projekt: „Zhotovenie autorských
návrhov (kresieb) – predlôh
pre tlač
Omaľovánky“
270,00 EUR
3. Miestny odbor Matice slovenskej Brezno
250,00 EUR
- účelovo určené na:
projekt : „ Tvorím, teda som“
250,00 EUR
- na prenájom priestorov, dopravné, propagáciu, TOZ a ostatné náklady súvisiace
s vyhotovením pamätnej tabule a jej inštaláciou
4. Dychový orchester mesta Brezno
1 520,00 EUR
- účelovo určené na :
1. projekt: „Nákup hudobných nástrojov na doplnenie nástrojového parku“
1 000,00 EUR
2. projekt: „Akustické odhlučnenie podlahy skúšobne“
520,00 EUR
5. Spevácky zbor mesta Brezna
800,00 EUR
- účelovo určené na :
projekt : „Prezentácia kultúrnych a duchovných hodnôt prostredníctvom zborového
spevu v roku 2020“
800,00 EUR
- na ubytovanie, dopravné a TOZ
6. Občianske združenie Kresťan Brezno
530,00 EUR
- účelovo určené na:
1. projekt: „XXII. Benefičný koncert TOLLITE HOSTAS“
270,00 EUR
2. projekt: „Vznesme srdcia k výšinám“
260,00 EUR
- v oboch projektoch na dopravné, propagačný materiál, publicitu a TOZ
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7. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Brezno
500,00 EUR
- účelovo určené na:
projekt: „Zhotovenie pamätnej tabule, príprava miesta osadenia tabule, spoluúčasť na
slávnostnej umeleckej akadémii, zhotovenie reprezentačných materiálov k akcii
s označením , že boli spolufinancované mesto Brezno“
500,00 EUR
8. Folklórny súbor Mostár
1 000,00 EUR
- účelovo určené na:
projekt: Nahrávanie a výroba CD „Mostár hrá a spieva II“
1 000,00 EUR
II/ berie na vedomie neschválenie
poskytnutie dotácie na rok 2020 pre účely kultúry nasledovne :
1. Horehronské múzeum v Brezne
200,00 EUR
- účelovo určené na:
na projekt: „Noc Múzeí a galérií 2020 – program pre verejnosť – časť Trhové
handľovačky „
2. Dychový orchester mesta Brezno
6 720,00 EUR
- účelovo určené na :
1. na projekt: „ Technicko-organizačné zabezpečenie výchovných koncertov na
školách“
1 120,00 EUR
2. na projekt: „Jednotné oblečenie DO Mostárenka“
1 000,00 EUR
3. na projekt: „Rozvoj partnerských vzťahov a spolupráce so zahraničnými
partnermi Puhački Orkestar VZO Gornja Stubica, Chorvátsko“
1 600,00 EUR
4. na projekt: „Mladé talenty v Brezne II“
3 000,00 EUR

..................................................
Mgr. Martin Juhaniak v.r.
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová v.r.
sekretár komisie
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 11. júna 2020
Uznesenie číslo 88/2020
Poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2020
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/ berie na vedomie
poskytnutie dotácie na rok 2020 pre účely športu nasledovne:
1. Atletický klub Mostáreň Brezno
3 800,00 EUR
- účelovo určené na : - cestovné výdavky a materiálne vybavenie atletického klubu
2. KARATE KLUB MILANA PILIARA BREZNO, o.z.
3 000,00 EUR
- účelovo určené na športovú činnosť klubu na rok 2020
3. Športovo strelecký klub pri Mestskom športovom klube Brezno 2 000,00 EUR
- účelovo určené na : – nákup streleckého materiálu pre rok 2020
- vlastná činnosť klubu
4. Slovenský cykloklub Ďumbier
700,00 EUR
- účelovo určené na : – cyklovýlet „ku koníkom“
5. Stolnotenisový oddiel Brezno
1 700,00 EUR
- účelovo určené : - na činnosť v roku 2020
6. Klub biatlonu Brezno
3 400,00 EUR
- účelovo určené na : - prípravu športovcov
- materiálne vybavenie
- doprava
7. ŠK FLIPPER Brezno, o.z.
1 600,00 EUR
- účelovo určené na : - komplexná telovýchovná činnosť zameraná na plávanie
pozostávajúca z plaveckých a suchých tréningov pre
začiatočníkov
- plaveckú prípravku a výkonostných žiakov a mládež
- účasť na plaveckých súťažiach
8. Florbalový klub Brezno
3 300,00 EUR
- účelovo určené na : - športovú činnosť klubu na rok 2020
9. FUTBALOVÝ KLUB BREZNO
10 000,00 EUR
- účelovo určené na : - pokrytie nákladov na rozvoj futbalového klubu a na organizáciu
majstrovských futbalových zápasov a tréningov
10. VK MŠK Brezno
900,00 EUR
- účelovo určené na: - účasť žien (členky VK MŠK Brezno) na volejbalových turnajoch
organizovaných mimo Brezna
- organizovanie VI. ročníka volejbalového turnaja Volley Cup
(november 2020)
11. ICE SKATING TEAM Brezno
1 000,00 EUR
- účelovo určené na : - materiálno-technické zabezpečenie tréningového procesu
- prenájom ľadovej plochy mimo Brezno
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- sústredenie a reprezentácia Klubu
- organizácia Slovenského pohára v krasokorčuľovaní – ICE CUP
Brezno 2020
12. Klub slovenských turistov TOMO Brezno
500,00 EUR
- účelovo určené na : – turistické túry objednaným autobusom, schválené členskou
schôdzou
13. Miniatur golf klub Brezno
900,00 EUR
- účelovo určené na : – reprezentácia mesta Brezno v 1. lige a na medzinárodných
majstrovských turnajoch
- Veľká cena mesta Brezno
- 45. výročie otvorenia dráhového golfu v Brezne
14. SKI CLUB Brezno
2 000,00 EUR
- účelovo určené na : – úhrada nákladov na skipassy a časti nákladov na ubytovanie
a dopravu pretekárov
15. Tanečno-športové centrum Rytmus Brezno
1 100,00 EUR
- účelovo určené na : -7. kolo Slovenského pohára, súťaž v tanečnom športe
16. ZaBeR – združenie aktívnych Brezňanov
1 200,00 EUR
- účelovo určené na: - HorehRun Tour – horehronská bežecká liga
17. Hokejový klub Brezno
20 000,00 EUR
- účelovo určené na: - vzdelávanie hokejovej mládeže, podpora talentov
18. KLUB BOJOVÝCH ŠPORTOV - BREZNO
1 100,00 EUR
- účelovo určené na činnosť klubu
19. Lukostrelecký klub Route 66
700,00 EUR
- účelovo určené na : - súťaž v 3D lukostreľbe o pohár primátora
- terčovnicová premietacia stena s príslušenstvom
20. Gymnastický klub Brezno
1 100,00 EUR
- účelovo určené na : - nákup gymnastického náradia AirTrack
.

................................................
Mgr. Martin Juhaniak v.r.
predseda komisie

.....................................................
Ing. Iveta Murínová v.r.
sekretár komisie
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