ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 10. decembra 2020
Uznesenie číslo 125/2020
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. VZN – xx/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné

záväzné nariadenie mesta Brezno číslo 05/2018 o prideľovaní nájomných bytov v bytovom
dome s. č. 1230 nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť Ladislava Novomeského v Brezne v platnom
znení
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. VZN – xx/2020,

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mesta Brezno číslo 05/2018
o prideľovaní nájomných bytov v bytovom dome s. č. 1230 nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť
Ladislava Novomeského v Brezne v platnom znení

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu
Uzniesť sa

v zmysle § 6, ods.1 a § 11 ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších zmien na Všeobecne záväznom nariadení č. VZN – xx/2020, ktorým sa mení a dopĺňa

všeobecné záväzné nariadenie mesta Brezno číslo 05/2018 o prideľovaní nájomných bytov
v bytovom dome s. č. 1230 nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť Ladislava Novomeského v Brezne
v platnom znení

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

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie v.r
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 10. decembra 2020
Uznesenie číslo 126/2020
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. VZN – xx/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné

záväzné nariadenie mesta Brezno číslo 04/2012 o hospodárení s bytmi a obytnými
miestnosťami v zariadeniach určených k trvalému bývaniu vo vlastníctve mesta v platnom
znení
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. VZN – xx/2020,

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mesta Brezno číslo 04/2012
o hospodárení s bytmi a obytnými miestnosťami v zariadeniach určených k trvalému bývaniu
vo vlastníctve mesta v platnom znení

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
uzniesť sa

v zmysle § 6, ods.1 a § 11 ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších zmien na Všeobecne záväznom nariadení č. VZN – xx/2020, ktorým sa mení a dopĺňa

všeobecné záväzné nariadenie mesta Brezno číslo 04/2012 o hospodárení s bytmi a obytnými
miestnosťami v zariadeniach určených k trvalému bývaniu vo vlastníctve mesta v platnom
znení

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

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie v.r.
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 10. decembra 2020
Uznesenie číslo 127/2020
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. VZN – xx/2020 o hazardných hrách na území mesta

Brezno
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna

I/

Berie na vedomie

vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. VZN –
xx/2020vo hazardných hrách na území mesta Brezno

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
uzniesť sa

v zmysle § 6, ods.1 a § 11 ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších zmien na Všeobecne záväznom nariadení č. VZN – xx/2020 o hazardných hrách na území

mesta Brezno

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

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie v.r.
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 10. decembra 2020
Uznesenie číslo 128/2020
Majetkové záležitosti
Žiadosť Ing. Romana Stanka o odkúpenie pozemkov v k. ú. Jarabá
_______

Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna

I/

Berie na vedomie
Žiadosť Ing. Romana Stanka, bytom Čakajovce č. 459, 951 43, o odkúpenie
pozemkov v k. ú. Jarabá, parcely E-KN č. 8824- TTP výmere 173 m², E-KN č.
8932/241 - orná pôda o výmere 73 m2, evidované v katastri nehnuteľností na
Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV 279 v prospech Mesta Brezno
v podiele 1/1.

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
neschváliť
predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno, pozemkov v k. ú. Jarabá, parcely EKN č. 8824- TTP výmere 173 m², E-KN č. 8932/241 - orná pôda o výmere 73
m2, evidované v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor
katastrálny, na LV 279 v prospech Mesta Brezno v podiele 1/1,
do vlastníctva Ing. Romana Stanka, bytom Čakajovce č. 459, 951 43.

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

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie v.r.
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 10. decembra 2020
Uznesenie číslo 129/2020
Majetkové záležitosti
Žiadosť Mgr. Martina Brozmana o odkúpenie pozemku v k. ú. Michalová
________

_____

Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Mgr. Martina Brozmana, bytom Potočná 176/24, 976 57 Michalová, o odkúpenie
pozemku, parc. reg. E-KN č. 955 – trvalý trávny porast o výmere 95 m2 v k. ú. Michalová,
evidovaný v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny na liste
vlastníctva č. 678, vlastníctvo vedené pre Mesto Brezno v podiele 1/1.
Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
vyhlásiť pre účel prevodu
nehnuteľný majetok mesta Brezno, pozemok :
II/

parc. reg. E-KN č. 955 – trvalý trávny porast o výmere 95 m2 v k. ú. Michalová, evidovaný
v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny na liste vlastníctva č.
678, vlastníctvo vedené pre Mesto Brezno v podiele 1/1,
za prebytočný.
Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
III/

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 28 ods. 1 písm. b)
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno
predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno, pozemku:
pozemku, parc. reg. E-KN č. 955 – trvalý trávny porast o výmere 95 m2 v k. ú.
Michalová, evidovaný v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny
na liste vlastníctva č. 678, vlastníctvo vedené pre Mesto Brezno v podiele 1/1,
v celosti do výlučného vlastníctva kupujúceho:

5 z 43

Mgr. Martin Brozman, rod. Brozman, nar. 16.04.1991, rod. č. 910416/7754, trvale
bytom Potočná 176/24, 976 57 Michalová
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, a preto nie je
účelné ponúkať predmet predaja iným spôsobom, ktorý predpokladá zákon č. 138/1991 Zb. v
znení neskorších predpisov.
Kúpna cena: 7,50 €/m2 pozemku
za podmienky:
• správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva bude znášať kupujúci
• splatnosť kúpnej ceny do 10 dní od účinnosti kúpnej zmluvy

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

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie v.r.
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 10. decembra 2020
Uznesenie číslo 130/2020
Majetkové záležitosti
Žiadosť Ing. Mateja Loviča o nájom nebytových priestorov v Brezne, Okružná ul.
___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna

I/

Berie na vedomie

Žiadosť Ing. Mateja Loviča, bytom Brezno, Okružná 1230/14, o nájom nebytových
priestorov
- drevárne o výmere 36 m2, postavenej na pozemku C-KN č. 5215, k. ú. Brezno, LV
2351.

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
vyhlásiť pre účel nájmu
nehnuteľný majetok mesta Brezno:
nebytové priestory:
dreváreň o výmere 36 m2 , stavba bez súpisného čísla, postavená na pozemku C-KN č.
5215, k. ú. Brezno, LV 2351, vlastníctvo vedené pre Mesto Brezno v 1/1
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, podľa §24 ods. 4
písm. c) v spojení s §28 ods. 2 písm. i) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Brezno
nájom nehnuteľného majetku mesta Brezno:
nebytové priestory - dreváreň, nachádzajúce sa v budove bez súpisného čísla,
postavenej na pozemku C-KN č. 5215, k. ú. Brezno, LV 2351, vlastníctvo vedené pre
Mesto Brezno v 1/1, celková výmera prenechaných priestorov 36 m2
pre nájomcu:
Ing. Matej Lovič, nar. 19.12.1980, trvale bytom Okružná 1230/14, 977 01 Brezno
doba nájmu: neurčitá
účel nájmu:
uskladnenie dreveného materiálu
výška nájmu: 430,20 € EUR ročne
(sadzba 11,95 €/m2 - samostatné skladové priestory)
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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 prenechanie priestorov nájomcovi na účel skladovania dreva pre

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

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie v.r.
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 10. decembra 2020
Uznesenie číslo 131/2020
Majetkové záležitosti
Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže
o najvhodnejšie návrhy na uzatvorenie kúpnych zmlúv na predaj pozemkov v lokalite Vagnár,
k. ú. Brezno
___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
zrušiť
uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Brezno č. 72/2018 z 16.05.2018 v celom rozsahu

I/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
vyhlásiť
pre účel prevodu nehnuteľný majetok mesta Brezno a to :
pozemky, parc. reg. C-KN:
- č. 5725/11, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 795 m2
- č. 5725/12, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 800 m2
- č. 5725/13, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 800 m2
- č. 5725/14, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 799 m2
- č. 5725/15, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 1025 m2
- č. 5725/16, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 702 m2
II/

evidované v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, katastrálny odbor, na liste
vlastníctva č. 5804 v prospech Mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1.
za prebytočný.
Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť
Spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno a to :
pozemky, parc. reg. C-KN:
- č. 5725/11, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 795 m2
- č. 5725/12, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 800 m2
- č. 5725/13, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 800 m2
- č. 5725/14, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 799 m2
- č. 5725/15, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 1025 m2
- č. 5725/16, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 702 m2
III/

evidované v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, katastrálny odbor, na liste
vlastníctva č. 5804 v prospech Mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1.
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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.
IV/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna

schváliť
Podľa §§ 281 -288 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník v z.n.p.) a podľa § 9 ods.2
písm. b) v nadväznosti na § 9a ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení v spojení s § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno
súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnych zmlúv na predaj pozemkov v lokalite Vagnár, k.
ú. Brezno
Predmet súťaže:
pozemky, parc. reg. C-KN:
- č. 5725/11, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 795 m2
- č. 5725/12, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 800 m2
- č. 5725/13, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 800 m2
- č. 5725/14, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 799 m2
- č. 5725/15, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 1025 m2
- č. 5725/16, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 702 m2
evidované v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, katastrálny odbor, na liste
vlastníctva č. 5804 v prospech Mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1.
 vyhlasovateľ súťaže upozorňuje, že predmet súťaže - pozemok C-KN č. 5724/15, je
zaťažený právami tretej osoby (vyhlasovateľ súťaže má založený právny vzťah
s treťou osobami Zmluvou o zriadení vecného bremena č. 860/2019-OPM-I-ZVB,
zapísanou v katastri nehnuteľností)
Podmienky súťaže:
 Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli Mesta Brezno a webovom sídle
mesta Brezno www.brezno.sk. Oznámenie o priebehu súťaže je zverejnené aj v
regionálnej tlači. Tieto súťažné podmienky boli schválené uznesením MsZ mesta
Brezno zo dňa 15.12.2020
 Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony v plnom
rozsahu, a právnické osoby
Osoby vylúčené zo súťaže:
Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sa bezprostredne zúčastnili na vypracovaní podmienok
súťaže, ďalej bližšie podľa § 18 ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Brezna.
A/ Využitie nehnuteľností
I) Zhodnotenie súladu s ÚPN mesta: Podľa ÚPN mesta Brezna, schválený mestským
zastupiteľstvom mesta Brezno dňa 14.12.2001 a to schválením Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Brezna o záväzných častiach územného plánu mesta Brezna VZN č. 065, uzn. č. 134/2001/II.
s účinnosťou od 01.01.2002 v znení neskorších doplnkov sa predmetné pozemky v lokalite Vagnár Košarisko, v k.ú. Brezno, nachádzajú mimo zastavaného územia obce, ktoré územný plán mesta radí
k sektoru V. Vagnár s funkciou Prírodného územia s dominujúcou rekreačnou funkciou:
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- slúži ako prímestská rekreačná zóna pre poldennú a celodennú rekreáciu obyvateľov mesta a blízkeho
okolia /výchádzky, turistika, cykloturistika, piknikové miesta, vyhliadky, sánkovanie, lyžovanie a pod./.
Hospodárske využívanie územia je podriadené rekreačnému využitiu /obmedzené použitie chemických
prostriedkov, pasenie dobytka, hnojenie, hospodárska činnosť v lesoch a pod./ Podmienky využitia
územia je potrebné zakotviť a schváliť v štatúte prímestskej rekreačnej zóny.
Vhodné objekty – objekty základnej rekreačnej a športovej vybavenosti – objekty
pre občerstvenie, požičovne športových potrieb, prístrešky, sánkarska dráha, cykloturistické trate,
cyklo-trialová dráha a pod.
Pre charakter uvedeného, zámer predaja pozemkov za účelom výstavby rekreačných objektov,
je v súlade z dokumentáciou ÚPN mesta.
Upozorňujeme na niekoľko obmedzujúcich podmienok a požadovaných skutočností:
1. K územie vedie nespevnená komunikácia.
2. Územie nie je vybavené inžinierskymi sieťami.

B/ Návrh do súťaže
 predkladá uchádzač písomne na tlačive záväznej ponuky v zalepenej a neporušenej
obálke poštou, kuriérom alebo osobne doručením do podateľne Mestského úradu v
Brezne na adresu:
Mesto Brezno -Mestský úrad Brezno, odbor právny a majetkový,
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
s presným označením odosielateľa – uchádzača (adresa/trvalý pobyt resp. sídlo
spoločnosti) na obálke,
 súťažné návrhy uchádzači predkladajú tak, že predmetom jedného súťažného návrhu
môže byť len jeden pozemok, pričom predkladatelia môžu podať aj viac súťažných
návrhov na rôzne pozemky, ktoré sú predmetom tejto súťaže, ale každý súťažný návrh
musí byť podaný v osobitnej obálke (t. j. ak podáva navrhovateľ napr. tri súťažné návrhy
na tri pozemky, doručí tri zalepené a označené obálky),
 ak predkladateľ podá viac súťažných návrhov na rôzne pozemky ktoré sú predmetom
tejto súťaže, označí prioritu súťažných návrhov (prvý súťažný návrh, druhý súťažný
návrh...); z toho dôvodu, že ak neuspeje s prvým súťažným návrhom, môže uspieť
v poradí s druhým, prípadne tretím, alebo štvrtým návrhom... (napr. navrhovateľ podá
prvý súťažný návrh na pozemok č. 1, kde nebude úspešný, lebo ním navrhnutá cena
nebude najvyššia. Vtedy bude komisia hodnotiť jeho druhý súťažný návrh (napr.
pozemok č. 2). Ak ani tu nebude jeho návrh víťazný, bude komisia hodnotiť jeho tretí
súťažný návrh (napr. pozemok č. 3), atď... Ak bude víťazný hneď prvý súťažný návrh
navrhovateľa (t. j. ktorý navrhovateľ označil podľa svojich priorít ako prvý), na ostatné
návrhy sa už nebude prihliadať
 ak podá predkladateľ viac súťažných návrhov na ten istý pozemok, budú všetky jeho
súťažné návrhy zo súťaže vylúčené
 súťažné návrhy môžu uchádzači predkladať v termíne najneskôr do .............. do .... hod.,
(v súťažných podmienkach sa presne uvedie deň a hodina lehoty na predkladanie
súťažných návrhov, ktorá bude v trvaní 30 dní od vyhlásenia VOS),
 obálku viditeľne označiť textom: „ Neotvárať SÚŤAŽ – pozemky Vagnár“; ponuky
budú vyhodnotené komisiou na otváranie obálok do piatich pracovných dní od
ukončenia lehoty na predkladanie ponúk,
 súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky, ktorú si možno
stiahnuť z internetovej stránky www.brezno.sk, alebo si ho možno osobne prevziať
v úradných hodinách v podateľni Mestského úradu v Brezne alebo v kancelárii
č.d. 25, I. posch.;
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povinnosť uchádzača - fyzická osoba je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky
(meno, priezvisko, rod. priezvisko, dát. narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt a pod.),
uviesť bankové spojenie – IBAN, telefónne číslo, príp. mailovú adresu;
 povinnosť uchádzača - právnická osoba je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky,
uviesť sídlo a IČO, uviesť osobu oprávnenú konať za právnickú osobu - titul, meno a
priezvisko, miesto trvalého pobytu, uviesť bankové spojenie-IBAN, telefónne číslo
príp. mailovú adresu;
 k súťažnému návrhu uchádzač musí priložiť čestné prehlásenie, že nemá žiadny dlh
voči mestu Brezno a ani organizáciám zriadeným mestom a vyplnené tlačivo „Súhlas
so spracovaním osobných údajov“ (zverejnené na www.brezno.sk, alebo je možné si
ho prevziať na Mestskom úrade Brezno- odbor právny a majetkový, kanc. č. 25, I.
posch.)
 pri ponukách zasielaných poštou alebo kuriérom nerozhoduje pečiatka pošty, ale deň
doručenia návrhu v sídle vyhlasovateľa. Na ponuky doručené po uvedenom termíne
sa neprihliada.
Neprihliada sa na návrhy navrhovateľov, ktorí sú v konkurze alebo v likvidácii, alebo ktorí
majú voči Mestu Brezno a jeho príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, ako aj k
spoločnostiam s väčšinovou účasťou ku dňu podania ponuky akýkoľvek peňažný, alebo
nepeňažný záväzok po lehote splatnosti, ako aj záväzok, ktorý mesto muselo odpísať ako
nevymožiteľný.
C/ Stanovenie minimálnej ceny
Minimálna kúpna cena pre jednotlivé pozemky, požadovaná vyhlasovateľom, cena určená
Mestským zastupiteľstvom mesta Brezna za m² pozemku.
D/ Ďalšie povinnosti uchádzača pri predkladaní návrhov
 uchádzač je povinný uviesť účel, na ktorý chce nehnuteľnosť používať a ktorý musí
byť v súlade s ÚPN mesta ( podľa časti A/ týchto podmienok)
 uchádzač je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 500,00 eur (slovom päťsto
eur), s povinnosťou uviesť variabilný symbol (uchádzač - právnická osoba uvedie
IČO, fyzická osoba uvedie rodné číslo) a to na bankový účet mesta Brezno, číslo účtu :
2002795045/5600, IBAN : SK34 5600 0000 0020 0279 5045 vedený v peňažnom
ústave Prima banka Slovensko, a. s. najneskôr v posledný deň lehoty určenej na
predkladanie súťažných návrhov;


doklad preukazujúci úhradu finančnej zábezpeky musí byť priložený k súťažnému
návrhu (výpis z bankového účtu – internetbanking, kópia dokladu o vklade na bankový
účet a pod.)
 finančná zábezpeka bude víťaznému uchádzačovi započítaná do celkovej kúpnej ceny,
 finančná zábezpeka bude tým navrhovateľom, ktorí nesplnili podmienky ako aj
neúspešným navrhovateľom súťaže vrátená do 30 pracovných dní odo dňa zasadnutia
komisie na vyhodnotenie súťažných ponúk,
 celá zložená finančná zábezpeka spolu s príslušenstvom prepadá v prospech
vyhlasovateľa súťaže v prípade, ak úspešný uchádzač neuzatvorí kúpnu zmluvu v
lehote určenej vyhlasovateľom súťaže, pričom momentom prepadnutia zábezpeky
vyhlasovateľ súťaže nie je viazaný predloženou ponukou uchádzača, ktorému prepadla
predložená zábezpeka a vyhlasovateľ súťaže je oprávnený rokovať o uzatvorení kúpnej
zmluvy s uchádzačom v poradí nasledujúcom, podľa kritéria uvedeného v bode E.
E/ Kritéria hodnotenia predložených návrhov
 jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvyššie ponúknutá kúpna
cena predložená navrhovateľom za nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom predaja podľa
týchto súťažných podmienok;
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najvyššej ponúknutej cene za nehnuteľnosť bude pridelené poradie č.1, ďalšej v poradí
ako druhej najvýhodnejšej poradie č.2 atď. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za
nehnuteľnosť, rozhodne skorší termín podania návrhu;
F/ Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá
 podmieňuje akceptáciu predaja nehnuteľností podľa vyhlásených podmienok
primátorom mesta, na základe vyhodnotenia návrhov komisiou zriadenou podľa
príslušných ustanovení Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno;
 požaduje, aby úspešný uchádzač do 30 dní od doručenia písomného akceptovania
ponuky uzatvoril kúpnu zmluvu s vyhlasovateľom;
 požaduje, aby úspešný uchádzač uhradil kúpnu cenu do 15 dní odo dňa účinnosti
kúpnej zmluvy, inak si vyhlasovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy,
 úspešný uchádzač sa zaväzuje kúpiť predmet súťaže v stave v akom sa nachádza ku
dňu podpisu kúpnej zmluvy;
 vyhlasovateľ podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po uhradení celej kúpnej
ceny;
 správne poplatky spojené s návrhom na vklad znáša v plnom rozsahu navrhovateľkupujúci;
 kúpna zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej
zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa.
G/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
 aby úspešný uchádzač uzatvoril kúpnu zmluvu v lehote do 30 dní od doručenia písomnej
akceptácie ponuky primátorom mesta,
 v prípade nedodržania platobných podmienok a lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy
môže vyhlasovateľ predmet súťaže ponúknuť ďalším navrhovateľom v poradí určenom
pri vyhodnotení predložených ponúk alebo súťaž ukončiť ako neúspešnú, a to aj
v prípade, že bol predložený a vybratý len jeden súťažný návrh a nedôjde na strane
navrhovateľa k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v požadovanej lehote;
 odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy;
 vyhlásené podmienky súťaže meniť, alebo súťaž zrušiť bez výberu súťažného návrhu,
a to aj po predložení súťažných návrhov, alebo súťaž zrušiť počas lehoty na ich výber,
ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť
lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže;
 zmena podmienok súťaže sa môže vykonať spôsobom a prostriedkami tak, ako bola
obchodná verejná súťaž vyhlásená (úradná tabuľa a internetová stránka mesta Brezna).
H/ Spôsob vyhlásenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže
 navrhovateľ víťaznej ponuky /víťazných ponúk/ bude o výbere ponuky informovaný
do 10 pracovných dní od vyhodnotenia súťažných návrhov súťažnou komisiou;
 vyhlasovateľ zároveň uverejní informáciu o víťazovi /víťazoch/ obchodnej verejnej
súťaže alebo o ukončení obchodnej verejnej súťaže bez výberu súťažného návrhu alebo
o zrušení obchodnej verejnej súťaže alebo o zmene podmienok obchodnej verejnej
súťaže na webovom sídle vyhlasovateľa (www.brezno.sk) a na úradnej tabuli;
 vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa
odmietajú, a to na webovom sídle vyhlasovateľa (www.brezno.sk) a na úradnej tabuli
najneskôr do 30 dní od uzatvorenia zmluvy s vybraným uchádzačom. Od tohto okamihu
nie sú neúspešní účastníci súťaže viazaní svojimi návrhmi. Vo vzťahu k neúspešným
účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí
ponuky podanej do súťaže;
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vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí podali súťažný návrh a nesplnili
podmienky súťaže, že ich návrh sa nezaraďuje do vyhodnotenia súťažných ponúk, a to
na webovom sídle vyhlasovateľa (www.brezno.sk). Vo vzťahu k týmto účastníkom
súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky
podanej do súťaže;
I/ Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže
 uchádzač podaním súťažného návrhu prejavuje súhlas s časovým priebehom obchodnej
verejnej súťaže, dodržiavaním požiadaviek na dôvernosť údajov, vymedzením
predmetu obchodnej verejnej súťaže obsahom zamýšľanej zmluvy na ktorých
vyhlasovateľ trvá a uverejnenými podmienkami;
 účastníci súťaže sú viazaní svojimi návrhmi do doručenia oznámenia vyhlasovateľa, že
ich návrhy sa odmietli
 jazyk, v ktorom uchádzači musia predložiť svoj súťažný návrh je slovenský jazyk;
 zasadnutia komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov je prístupné verejnosti, ako aj
účastníkom súťaže, s prihliadnutím na kapacitu miestnosti, kde sa výsledky súťaže budú
vyhodnocovať;
 na neúčasť niektorého z uchádzačov pri otváraní obálok sa neprihliada;
 návrh je neodvolateľný odo dňa nasledujúceho po dni skončenia podávania súťažných
návrhov;
 vyhlasovateľ náklady spojené s účasťou navrhovateľa na súťaži neuhrádza;
 do vyhodnotenia bude zaradená každá ponuka, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti
podľa podmienok pre zaradenie do obchodnej verejnej súťaže;
 osobitný nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká
uchádzačovi, ktorý v súťaži zvíťazil a ani uchádzačovi, ktorý bol v súťaži neúspešný
alebo nesplnil podmienky súťaže a bol vylúčený,
 materiály predložené v ponuke sa navrhovateľom nevracajú
J/ Podávanie informácii
Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na Mestskom úrade v Brezne – odbor služieb
občanom a vnútornej správy (kancelária č. 25, I. posch.), telefonicky na č. tel.: 048 6306 215,
alebo e-mailom na adrese iveta.biela@brezno.sk;

V/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
súhlasiť

v prípade, že obchodná verejná súťaž bude neúspešná, s jej opakovaným vyhlásením za
rovnakých podmienok schválených v bode IV/ tohto uznesenia.

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

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie v.r.
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 10. decmbra 2020
Uznesenie číslo 132/2020
Majetkové záležitosti
Žiadosť MUDr. Mykhaila Tkachuka, , tr. bytom M. Lanivci, Ukrajina, t. č. Boženy
Nemcovej 23, Brezno o prenájom nehnuteľného majetku mesta - jednoizbového nájomného
bytu na ul. Nálepkova 1194/11, byt č. 37
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna

I/

Berie na vedomie
Žiadosť MUDr.Mykhaila Tkachuka, nar. 14.12.1982, tr. bytom M. Lanivci, Ukrajina, t.
č. Boženy Nemcovej 23, Brezno o prenájom nehnuteľného majetku mesta –
jednoizbového nájomného bytu na ul. Nálepkova 1194/11, byt č. 37.

II/

III /

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
rozhodnúť
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa podľa VZN § 16 bodu 5, ktorou je tá
skutočnosť, že sa jedná o nájomcu ktorý v meste Brezne poskytuje všeobecne prospešné
služby – je lekárom Nemocnice s poliklinikou v Brezne
Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
nájom
nehnuteľného majetku mesta Brezna
 Nájomný jednoizbový byt na ul. Nálepkova 1194/11.
pre nájomcu:
MUDr. Mykhaila Tkachuka, nar. 14.12.1982, tr. bytom M.
Lanivci, Ukrajina, t.č. Boženy Nemcovej 23, Brezno
účel nájmu:
riešenie bytového problému pre živiteľa rodiny
nájmu:
doba určitá 1 rok
výška nájmu:
suma 56,82 EUR/ za mesiac bez služieb

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

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie v.r.
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 10. decembra 2020
Uznesenie číslo 133/2020
Majetkové záležitosti
Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Brezno č. 130/2018 zo dňa 25.07.2018
________

__________________

Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna

I/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
zrušiť

Uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Brezno č. 130/2018 zo dňa 25.07.2018 v celom
rozsahu

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

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie v.r.
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 10. decembra 2020
Uznesenie číslo 134/2020
Majetkové záležitosti
Darovanie pozemku nachádzajúceho sa na Budovateľskej ulici v prospech mesta Brezno pre
účel vybudovania Cyklotrasy C2, C5, C10
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna

I/

Berie na vedomie

ponuku Milana Prečucha darovať mestu Brezno nehnuteľný majetok v jeho vlastníctve
nachádzajúci sa na Budovateľskej ulici a to :
pozemok
 parcela reg. E-KN č. 11645, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 225 m2
v k ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, evidovaná Okresným úradom Brezno, odbor
katastrálny na LV č. 9892, v prospech Milana Prečucha, vlastnícky podiel 1/1,

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

uzatvorenie darovacej zmluvy podľa § 628 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník medzi
zmluvnými stranami: medzi zmluvnými stranami:
Darca:
meno a priezvisko: Milan Prečuch, rodený Prečuch
narodený:
19.02.1939
trvale bytom:
Wolkerova 1793/13, 900 31 Stupava
štátny občan:
SR
a
Obdarovaný :
Mesto Brezno
sídlo: Námestie gen. M. R. Štefánika č. 1, 977 01 Brezno
IČO: 00 313 319
v zastúpení : JUDr. Tomáš Abel, PhD., - primátor mesta
Predmet darovania:
pozemok
 parcela reg. E-KN č. 11645, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 225 m2
v k ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, evidovaná Okresným úradom Brezno, odbor
katastrálny na LV č. 9892, v prospech Milana Prečucha, vlastnícky podiel 1/1,
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Za podmienok :
- náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľnosti ako aj náklady spojené s overením podpisu darcu bude znášať mesto Brezno

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

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie v.r.
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 10. decembra 2020
Uznesenie číslo 135/2020
Majetkové záležitosti
Odkúpenie pozemku od spoločnosti SLOVNAFT, a. s., pre účel vybudovania Cyklotrasy C2,
C5, C10
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna

I/

Berie na vedomie

ponuku spoločnosti SLOVNAFT, a. s., IČO : 31 322 832, so sídlom: Vlčie hrdlo 1, 824 12
Bratislava, na odpredaj nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Brezno a to :
pozemok
- parcela reg. C-KN č. 2024/2, druh pozemku : ostatná plocha, o výmere 242 m2, v k
ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, evidovaná Okresným úradom Brezno,
Katastrálnym odborom na LV č. 618, v prospech spoločnosti SLOVNAFT, a. s.,
vlastnícky podiel 1/1,
II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a
v súlade s § 3 ods. 1 písm. a) v spojení s § 4 ods.2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Brezno medzi zmluvnými stranami:
Predávajúci:
SLOVNAFT, a. s.,

so sídlom: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO : 31 322 832
a
Kupujúci:
Mesto Brezno
so sídlom: Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
IČO: 00 313 319
V zastúpení : JUDr. Tomáš Abel, PhD. – primátor mesta
predmet prevodu:
pozemok
- parcela reg. C-KN č. 2024/2, druh pozemku : ostatná plocha, o výmere 242 m2, v k
ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, evidovaná Okresným úradom Brezno,
Katastrálnym odborom na LV č. 618, v prospech spoločnosti SLOVNAFT, a. s.,
vlastnícky podiel 1/1,
za kúpnu cenu : 4 936,80 eur

19 z 43

do vlastníctva mesta Brezno v celosti, v podiele 1/1.
Za podmienok :
náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, ako aj
náklady spojené s overením

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

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie v.r.
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 10. decembra 2020
Uznesenie číslo 136/2020
Majetkové záležitosti
Schválenie zmeny uznesenia č. 186/2020, ktorým Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
dňa 04.11.2020 schválilo odkúpenie pozemku od spoločnosti FAMAGO, s.r.o., pre účel
vybudovania Cyklotrasy C2, C5, C10
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna

I/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

zmenu uznesenia č. 186/2020 zo dňa 04.11.2020 v jeho časti I/ Berie na vedomie a to
tak, že pôvodné znenie uznesenia č. 186/2020 zo dňa 04.11.2020 v jeho časti I/ Berie na
vedomie, ktorá znie takto :
I/

Berie na vedomie

ponuku spoločnosti FAMAGO, s.r.o., IČO : 36 052 833, so sídlom: Beňuš 411, 976 64 Beňuš,
na odpredaj nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Brezno a to :
pozemok
- parcela reg. E-KN č. 11530/3, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 147 m2
v k ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, evidovaná Okresným úradom Brezno, odbor
katastrálny na LV č. 6673, v prospech spoločnosti FAMAGO, s.r.o., vlastnícky podiel 1/1
sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením :
I/

Berie na vedomie

ponuku spoločnosti FAMAGO, s.r.o., IČO : 36 052 833, so sídlom: Beňuš 411, 976 64 Beňuš,
na odpredaj nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Brezno a to :
pozemok
- parcela reg. C-KN č. 1714/3, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere
146 m2,
v k ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, evidovaná Okresným úradom Brezno, Katastrálnym
odborom na LV č. 6673, v prospech spoločnosti FAMAGO, s.r.o., vlastnícky podiel 1/1
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II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

zmenu uznesenia č. 186/2020 zo dňa 04.11.2020 v jeho časti II/ Schvaľuje a to tak, že časť
pôvodného znenia uznesenia č. 186/2020 zo dňa 04.11.2020 v jeho časti II/ Schvaľuje,
ktorá znie takto :
Predmet prevodu:
pozemok
- parcela reg. E-KN č. 11530/3, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 147 m2
v k ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, evidovaná Okresným úradom Brezno, odbor
katastrálny na LV č. 6673, v prospech spoločnosti FAMAGO, s.r.o., vlastnícky podiel 1/1
za kúpnu cenu : 3 675,00 eur
sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením :
Predmet prevodu:
pozemok
- parcela reg. C-KN č. 1714/3, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere
146 m2,
v k ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, evidovaná Okresným úradom Brezno, Katastrálnym
odborom na LV č. 6673, v prospech spoločnosti FAMAGO, s.r.o., vlastnícky podiel 1/1
za kúpnu cenu : 3 650,00 eur

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

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie v.r.
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 10. decembra 2020
Uznesenie číslo 137/2020
Majetkové záležitosti
Žiadosť spoločnosti GALATHEA, s.r.o., IČO : 36049123, so sídlom : Židlovo 260/32, 977 01
Brezno, o odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa medzi Ulicou Boženy Němcovej
a Rázusovou ulicou v Brezne (časť areálu Technických služieb Brezno)
________

_____

Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna

I/

Berie na vedomie

Žiadosť spoločnosti GALATHEA, s.r.o., IČO : 36049123, so sídlom : Židlovo 260/32, 977 01
Brezno o odkúpenie pozemku o odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa medzi Ulicou Boženy
Němcovej a Rázusovou ulicou v Brezne (časť areálu Technických služieb Brezno) a to :
- novovytvorená parcela reg. C-KN č. 3169/17, druh pozemku : zastavaná plocha a
nádvorie, o výmere 234 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 46001336-489/2020, ktorý
vyhotovila spoločnosť MACO - D, s.r.o., so sídlom : Židlovo 31, 977 01 Brezno, dňa
30.09.2020, úradne overeným dňa 13.10.2020 pod číslom 583/20, odčlenením od pozemku
: parcela reg. E-KN č. 3169/1, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 6445 m2,
v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom
katastrálnym na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1
Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
vyhlásiť
pre účel prevodu nehnuteľný majetok mesta Brezno a to :
pozemok
- novovytvorená parcela reg. C-KN č. 3169/17, druh pozemku : zastavaná plocha a
nádvorie, o výmere 234 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 46001336-489/2020, ktorý
vyhotovila spoločnosť MACO - D, s.r.o., so sídlom : Židlovo 31, 977 01 Brezno, dňa
30.09.2020, úradne overeným dňa 13.10.2020 pod číslom 583/20, odčlenením od pozemku
: parcela reg. E-KN č. 3169/1, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 6445 m2,
v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom
katastrálnym na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1
za prebytočný
II/

III/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
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podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a spojení § 28 ods. 1 písm.
d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno
predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno:
pozemok
- novovytvorená parcela reg. C-KN č. 3169/17, druh pozemku : zastavaná plocha a
nádvorie, o výmere 234 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 46001336-489/2020, ktorý
vyhotovila spoločnosť MACO - D, s.r.o., so sídlom : Židlovo 31, 977 01 Brezno, dňa
30.09.2020, úradne overeným dňa 13.10.2020 pod číslom 583/20, odčlenením od pozemku
: parcela reg. E-KN č. 3169/1, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 6445 m2,
v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom
katastrálnym na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1
do vlastníctva kupujúceho : GALATHEA, s.r.o., IČO : 36049123, so sídlom : Židlovo 260/32,
977 01 Brezno
v celosti, do jeho výlučného vlastníctva, v podiele 1/1 a to
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v spojení s § 28 ods. 1 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta Brezno, ktorým je tá skutočnosť, že predmetný pozemok je priľahlým
pozemkom k pozemku vo vlastníctve žiadateľa do výmery 300 m²,
za kúpnu cenu určenú podľa znaleckého posudku minimálne 100,00 €/m²
za podmienok :
- vyhotovenie znaleckého posudku zabezpečí mesto Brezno na náklady kupujúceho
- náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti
bude znášať kupujúci

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

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie v.r.
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 10. decembra 2020
Uznesenie číslo 138/2020
Majetkové záležitosti
Žiadosť Róberta Hollého, bytom : Grösslingova 69, 811 09 Bratislava, o odkúpenie pozemku
v lokalite Mlynná dolina
________

_____

Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Róberta Hollého, bytom : Grösslingova 69, 811 09 Bratislava, o odkúpenie pozemku
nachádzajúceho sa v lokalite Mlynná dolina a to :
-

parcela reg. C-KN č. 7979/7, druh pozemku : lesný pozemok, o výmere 103 m2,

v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom
katastrálnym na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
vyhlásiť

pre účel prevodu nehnuteľný majetok mesta Brezno a to :
pozemok
- parcela reg. C-KN č. 7979/7, druh pozemku : lesný pozemok, o výmere 103 m2,
v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom
katastrálnym na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1
za prebytočný

III/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a spojení § 28 ods. 1 písm.
d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno
predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno:
pozemok
- parcela reg. C-KN č. 7979/7, druh pozemku : lesný pozemok, o výmere 103 m2,

25 z 43

v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, Odborom
katastrálnym na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1
do vlastníctva kupujúceho : Róbert Hollý, rodený Hollý, nar. 21.08.1971, rod. číslo :
7108217226, bytom : Grösslingova 69, 811 09 Bratislava, štátny občan : SR
v celosti, do jeho výlučného vlastníctva, v podiele 1/1 a to
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v spojení s § 28 ods. 1 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta Brezno, ktorým je tá skutočnosť, že predmetný pozemok je priľahlým
pozemkom k pozemku vo vlastníctve žiadateľa do výmery 300 m²,
za kúpnu cenu ako kupoval hlavný pozemok
za podmienok :
- vyhotovenie znaleckého posudku zabezpečí mesto Brezno na náklady kupujúceho
- náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti
bude znášať kupujúci

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

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie v.r.
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 10. decembra 2020
Uznesenie číslo 139/2020
Majetkové záležitosti
Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu k pozemku od Magdalény Kubašiakovej, bytom :
Hrádza 136/119, 976 57 Michalová, pre potreby investičnej akcie „Technická infraštruktúra
Rohozná II“ – dopravné napojenie lokality na cestu I. triedy I/72
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna

I/

Berie na vedomie

ponuku Magdalény Kubašiakovej, bytom : Hrádza 136/119, 976 57 Michalová, na odpredaj
spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 5/30, k pozemku - parcela reg. E-KN č. 9306/1, druh
pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 22400 m2 , v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno,
evidovaná Okresným úradom Brezno, Katastrálnym odborom na LV č. 12827, v prospech
Magdalény Kubašiakovej, spoluvlastnícky podiel 5/30,

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a
v súlade s § 3 ods. 1 písm. a) v spojení s § 4 ods.2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Brezno medzi zmluvnými stranami:
Predávajúci:
meno a priezvisko: Magdaléna Kubašiaková, rodená Kurajdová
narodená:
10.04.1953
trvale bytom:
Hrádza 136/119, 976 57 Michalová
štátny občan:
SR
a
Kupujúci:
Mesto Brezno
sídlo: Námestie gen. M. R. Štefánika č. 1, 977 01 Brezno
IČO: 00 313 319
v zastúpení : JUDr. Tomáš Abel, PhD., - primátor mesta
Predmet prevodu:
pozemok
- parcela reg. E-KN č. 9306/1, druh pozemku : trvalý trávny porast, o výmere 22400 m2, v k.
ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, evidovaná Okresným úradom Brezno, Katastrálnym
odborom na LV č. 12827, v prospech Magdalény Kubašiakovej, spoluvlastnícky podiel 5/30,
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za kúpnu cenu : 11 200,00 eur
do vlastníctva mesta Brezno v celosti
Za podmienok :
náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností, ako aj náklady spojené s overením podpisu predávajúceho bude znášať mesto
Brezno

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

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie v.r.
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 10. decembra 2020
Uznesenie číslo 140/2020
Majetkové záležitosti
Žiadosť spoločnosti Harmanec – Kuvert, spol. s r.o., IČO : 36 618 675, so sídlom : Padličkovo
3, 977 01 Brezno, o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
________________

Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť spoločnosti Harmanec – Kuvert, spol. s r.o., IČO : 36 618 675, so sídlom : Padličkovo
3, 977 01 Brezno, o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa § 151n a nasl. zákona č.40/1964 Zb.
Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami :
Mesto Brezno, IČO : 00 313 319, so sídlom : Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01
Brezno, v zastúpení : JUDr. Tomáš Abel, PhD.,- primátor mesta (povinný z vecného bremena)
a
Harmanec – Kuvert, spol. s r.o., IČO : 36 618 675, so sídlom : Padličkovo 3, 977 01 Brezno,
konajúci : Ing. Július Ernek, Ing. Anna Fujková – konatelia spoločnosti, (oprávnený z vecného
bremena)
Vecné bremeno spočíva v časovo neobmedzenej povinnosti povinného z vecného
bremena strpieť na zaťažených pozemkoch : parcela reg. C-KN č. 5058/20, druh
pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 36 m² a parcela reg. C-KN č. 5057/3, druh
pozemku : vodná plocha, o výmere 2 m², obe v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno,
vedené Okresným úradom Brezno, Odbor katastrálny na liste vlastníctva č. 2351 v prospech
mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1, v celom rozsahu ich výmery
a) neobmedzený vstup, prechod pešo, vjazd a prejazd oprávneného z vecného bremena
ako aj osôb, ktoré s jeho súhlasom užívajú vecné bremeno cez zaťažené pozemky
b) uloženie spevnených plôch a v neobmedzenom rozsahu vstup a prechod peši, vjazd,
prejazd, výjazd vozidlami, mechanizmami oprávneného z vecného bremena a ním
poverených osôb, v súvislosti s rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými
úpravami, terénnymi úpravami, ako aj na účely opráv, údržby, kontroly stavby
spevnených plôch a v akýchkoľvek iných prípadoch vyvolaných ich prevádzkovou
potrebou,
c) zdržať sa zásahov do stavby spevnených plôch, neuzatvárať bez predchádzajúceho
písomného súhlasu oprávneného z vecného bremena zmluvu s treťou osobou, ktorej
predmetom by bolo užívanie pozemkov pod spevnenými plochami
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Vecné bremeno sa zriaďuje za podmienok:
- náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad vecného bremená do
katastra nehnuteľnosti bude znášať oprávnený z vecného bremena
- vecné bremeno bude zriadené in rem
- vecné bremeno bude zriadené za odplatu - jednorazovú náhradu určenú na základe
znaleckého posudku vyhotoveného na náklady oprávneného z vecného bremena
vecné bremeno sa zriaďuje v prospech vlastníka nehnuteľností : stavba - sklad
výroby, súpisné číslo : 3885, postavená na parc. reg. C-KN č. 5063/4, stavba - výrobná hala,
súpisné číslo : 12868, postavená na parc. reg. C-KN č. 5063/11, stavba - sklady, súpisné číslo
: 12869, postavená na parc. reg. C-KN č. 5063/12, stavba - výrobná hala so skladovými
priestormi, súpisné číslo : 4022, postavená na parc. reg. C-KN č. 5053/2 (oprávnené
nehnuteľností) všetky v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, evidované Okresným
úradom Brezno, Katastrálnym odb

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

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie v.r.
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 10. decembra 2020
Uznesenie číslo 141/2020
Majetkové záležitosti
Schválenie ukončenia právneho vzťahu založeného Zmluvou o úvere č 600/246/2020,
schválenie ukončenia právneho vzťahu založeného Zmluvou o úvere č 600/247/2020,
schválenie zrušenia uznesenia č. 135/2020, ktorým Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
dňa 16.09.2020 schválilo uzatvorenie Záložnej zmluvy č. 600/246/2020, schválenie
zrušenia uznesenia č. 136/2020, ktorým Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa
16.09.2020 schválilo uzatvorenie Záložnej zmluvy č. 600/247/2020
__________

Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

a) ukončenie právneho vzťahu založeného Zmluvou o úvere č 600/246/2020 uzatvorenou
medzi Štátnym fondom rozvoja bývania ako veriteľom a Mestom Brezno ako dlžníkom,
predmetom ktorej je poskytnutie úveru vo výške 5 682 520,00 eur na obstaranie nájomného
bytového domu s 96 nájomnými bytmi bežného štandardu na Ulici MPČĽ v Brezne formou
výstavby
b) ukončenie právneho vzťahu založeného Zmluvou o úvere č 600/247/2020 uzatvorenou
medzi Štátnym fondom rozvoja bývania ako veriteľom a Mestom Brezno ako dlžníkom,
predmetom ktorej je poskytnutie úveru vo výške 252 530,00 eur na obstaranie súvisiacej
technickej vybavenosti k nájomnému bytového domu s 96 nájomnými bytmi bežného
štandardu na Ulici MPČĽ v Brezne formou výstavby

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
zrušiť

a) uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Brezno č. 135/2020 zo dňa 16.09. 2020 v celom
rozsahu
b) uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Brezno č. 136/2020 zo dňa 16.09. 2020 v celom

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

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie v.r.
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 10. decembra 2020
Uznesenie číslo 142/2020
Rôzne

Schválenie zmeny uznesenia č. MsZ č. 141/2012 zo dňa 20.07.2012, schválenie cien za výrobu
a dodávku pitnej vody (vodné) a za odvádzanie a čistenie odpadových vôd (stočné)
____

Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna

I/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
Schváliť

zmenu uznesenia č. 141/2012 zo dňa 20.07.2012 v jeho časti II/ Schvaľuje od 01.09.2012
a to tak, že časť jeho textu, ktorý znie takto :
 cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom
v mestskej časti Podkoreňová
 cena za odvedenie a čistenie odpadových vôd
verejnou kanalizáciou ČOV Hlavina
sa s účinnosťou od 01.01.2021 vypúšťa

II/

0,9200 €/m³
0,8600 €/m³

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

s účinnosťou od 01.01.2021
a) mestská časť Podkoreňová
cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom
cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
b) mestská časť Hlavina
cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

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

1,1341 €/m³
1,0000 €/m³
0,8700 €/m³

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie v.r.
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 10. decembra 2020
Uznesenie číslo 143/2020
Návrh rozpočtu mesta Brezno na roky 2021 – 2023
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I.

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť

1/ Rozpočet mesta Brezno na rok 2021 v členení podľa funkčnej
klasifikácie, ekonomickej klasifikácie – Príloha č. 2 a programovej štruktúry –
Príloha č. 1
a) Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

15 547 940 EUR
14 617 461 EUR
930 479 EUR

b) Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

4 981 499 EUR
11 458 953 EUR
- 6 477 454 EUR

c) Finančné operácie
Finančné operácie – príjmy
Finančné operácie – výdavky

6 835 000 EUR
1 288 025 EUR

2/ Rozvojové programy
podľa prílohy č. 3 „Rozvojové programy mesta Brezno na rok 2021“
4/ Rozpočty rozpočtových organizácií zriadených mestom Brezno na rok 2021
a) Základná škola s materskou školou Pionierska 2 Brezno
príjmy celkom
z toho : bežné príjmy
- z prenajatých budov, priestorov a objektov
- príspevky prijaté od rodičov a iných osôb
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb
- za stravné
výdavky celkom

204 043 EUR
204 043 EUR
1 043 EUR
23 000 EUR
30 000 EUR
150 000 EUR
2 502 769 EUR
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z toho : bežné výdavky
09.2.1.1 – nižšie sekund. vzdel. všeob. s bež. star.
09.5.0 – vzdel. nedefin. podľa úrovne
09.6.0.2 – vedľ. služby poskyt. v rámci prim. vzdel.
09.1.1.1 – predprimárne vzdel. s bež. starostl.
09.6.0.8 – vedľ. služby poskty. v rámci vzdel. nedef.
10.2.0 – staroba

2 502 769 EUR
1 643 532 EUR
146 380 EUR
318 036 EUR
360 821 EUR
30 000 EUR
4 000 EUR

b) Základná škola s materskou školou K. Rapoša Pionierska 4 Brezno
príjmy celkom
146 200 EUR
z toho : bežné príjmy
146 200 EUR
- z prenajatých budov, priestorov a objektov
1 000 EUR
- príspevky prijaté od rodičov a iných osôb
27 200 EUR
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb
38 000 EUR
- za stravné
80 000 EUR
výdavky celkom
z toho : bežné výdavky
09.2.1.1 – nižšie sekund. vzdel. všeob. s bež. star.
09.5.0 – vzdel. nedefin. podľa úrovne
09.6.0.2 – vedľ. služby poskyt. v rámci prim. vzdel.
09.6.0.8 – vedľ. služby poskty. v rámci vzdel. nedef.
09.1.1.1 – predprimárne vzdel. s bež. starostl.
10.2.0 – staroba

1 981 316 EUR
1 981 316 EUR
1 118 527 EUR
136 833 EUR
174 418 EUR
38 000 EUR
510 538 EUR
3 000 EUR

c) Základná škola s materskou školou MPČĽ 35 Brezno
príjmy celkom
z toho : bežné príjmy
- z prenajatých budov, priestorov a objektov
- príspevky prijaté od rodičov a iných osôb
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb
- za stravné

176 968 EUR
176 968 EUR
1 500 EUR
13 830 EUR
42 552 EUR
119 086 EUR

výdavky celkom
z toho : bežné výdavky
09.2.1.1 – nižšie sekund. vzdel. všeob. s bež. star.
09.5.0 – vzdel. nedefin. podľa úrovne
09.6.0.2 – vedľ. služby poskyt. v rámci prim. vzdel.
09.6.0.8 – vedľ. služby poskty. v rámci vzdel. nedef.
09.1.1.1 – predprimárne vzdel. s bež. starostl.
10.2.0 – staroba
d) Základná umelecká škola Brezno
príjmy celkom
z toho : bežné príjmy
- príspevky prijaté od rodičov a iných osôb
výdavky celkom
z toho : bežné výdavky

1 234 618 EUR
1 234 618 EUR
609 405 EUR
50 283 EUR
199 722 EUR
42 552 EUR
330 656 EUR
2 000 EUR

26 000 EUR
26 000 EUR
26 000 EUR
508 841 EUR
508 841 EUR
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09.5.0

– vzdel. nedefin. podľa úrovne

e) Centrum voľného času Brezno
príjmy celkom
z toho : bežné príjmy
- príspevky prijaté od rodičov a iných osôb
- z prenajatých budov, priestorov a objektov
výdavky celkom
z toho : bežné výdavky
09.5.0 – vzdel. nedefin. podľa úrovne

508 841 EUR

8 500 EUR
8 500 EUR
8 400 EUR
100 EUR
170 174 EUR
170 174 EUR
170 174 EUR

5 / Príspevok príspevkovej organizácii zriadenej mestom Brezno
a) Technické služby mesta Brezno – celkom
2 891 800 EUR
z toho: bežný príspevok
2 140 000 EUR
04.5.1 – cestná doprava
656 650 EUR
z toho účelovo určené na :
- spevnené plochy
40 000 EUR
05.1.0 - nakladanie s odpadmi
337 305 EUR
05.2.0 - nakladanie s odpadovými vodami
5 300 EUR
06.2.0 - rozvoj obcí
294 333 EUR
06.4.0 - verejné osvetlenie
151 958 EUR
08.1.0 - rekreačné a športové služby
447 674 EUR
08.2.0 - kultúrne služby
211 976 EUR
08.3.0 - vysielacie a vydavateľské služby
34 804 EUR
z toho: kapitálový príspevok
06.2.0 – rozvoj obcí
účelovo určené na :
- Vyhliadková veža Horné Lazy – 1. splátka
- Vyhliadková veža Horné Lazy – turniket
08.1.0 - rekreačné a športové služby
účelovo určené na :
- futbalové ihrisko Banisko
- kamerový systém na futbalové ihrisko
09.1.1.1. – predprimárne vzdelávanie s bežnou
starostlivosťou
účelovo určené na :
- MŠ na ul. Nálepkova
09.2.1.1 - nižšie sekundárne vzdelávanie
všeobecné s bežnou starostlivosťou
účelovo určené na :
- Atletická dráha – prekládka vedenia

751 800 EUR
305 000 EUR
275 000 EUR
30 000 EUR
222 800 EUR
220 000 EUR
2 800 EUR
209 000 EUR

15 000 EUR

6 / Dotáciu Hokejovému klubu Brezno
- z celkových rozpočtovaných FP pre športové kluby na rok 2021 vo výške 150 000 EUR
20 000,00 EUR pre Hokejový klub Brezno
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II.

b e r i e na v e d o m i e
viacročný rozpočet na roky 2022 – 2023 v členení podľa funkčnej
klasifikácie, ekonomickej klasifikácie – Príloha č. 2 a programovej štruktúry –
Príloha č. 1

1/ Rozpočet mesta Brezno na rok 2022
a) Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu
b) Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu
c) Finančné operácie
Finančné operácie – príjmy
Finančné operácie – výdavky

16 223 489 EUR
14 896 224 EUR
1 327 265 EUR

1 500 015 EUR
1 838 513 EUR
- 338 498 EUR

0 EUR
527 795 EUR

d) Rozvojové programy
podľa prílohy č. 3 „Rozvojové programy mesta Brezno na rok 2022“
2/ Rozpočet mesta Brezno na rok 2023
a) Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

16 774 080 EUR
14 353 196 EUR
2 420 884 EUR

b) Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok kapitálového rozpočtu

310 000 EUR
102 336 EUR
207 664 EUR

c) Finančné operácie
Finančné operácie – príjmy
Finančné operácie – výdavky

0 EUR
527 795 EUR

d) Rozvojové programy
podľa prílohy č. 3 „Rozvojové programy mesta Brezno na rok 2023“

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

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie v.r.
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 10. decembra 2020
Uznesenie číslo 144/2020
Prijatie návratných zdrojov financovania – univerzálneho kontokorentného úveru
__________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/ Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť
prijatie univerzálneho kontokorentného úveru a úveru na prefinancovanie investičných akcií.

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

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie v.r.
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 10. decembra 2020
Uznesenie číslo 145/2020
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. VZN – xx/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné
záväzné nariadenie mesta Brezna o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty
a dani za nevýherné hracie prístroje č. VZN-20/2019
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna

I/

Berie na vedomie

vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. VZN –
xx/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mesta Brezna o dani
z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje č.
VZN-20/2019

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
uzniesť sa

v zmysle § 6, ods.1 a § 11 ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších zmien na Všeobecne záväznom nariadení č. VZN – xx/2020, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mesta Brezna o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani
za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje č. VZN-20/2019

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

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie v.r.
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 10. decembra 2020
Uznesenie číslo 146/2020
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. VZN – xx/2020 o určení výšky finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno
hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna na rok 2021
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna

I/

Berie na vedomie

vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. VZN –
xx/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach
školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta
Brezna na rok 2021

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
uzniesť sa

v zmysle § 6, ods.1 a § 11 ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších zmien na Všeobecne záväznom nariadení č. VZN – xx/2020 o určení výšky
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na
jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna na rok 2021

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

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie v.r.
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 10. decembra 2020
Uznesenie číslo 147/2020
Správa o stave a vývoji pohľadávok za III. štvrťrok 2020
__________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna

I/

berie na vedomie
správu o stave a vývoji pohľadávok

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

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie v.r.
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 10. decembra 2020
Uznesenie číslo 148/2020
Správa o zmenách rozpočtu od 01.08.2020 do 31.10.2020
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna

I/

berie na vedomie

správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.08.2020 do 31.10.2020

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

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie v.r.
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 10. decembra 2020
Uznesenie číslo 149/2020
Poskytnutie dotácie pre účely športu v roku 2020
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
I/ Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť
1. poskytnutie dotácie na úhradu služieb spojených s dočasným užívaním majetku
v zmysle § 3 ods. 1) písm. p) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta účelovo
určené na náklady spojené s výpožičkou ľadovej plochy za 3 Q. 2020 pre Hokejový klub
Brezno, ŠLN 34, 9 77 01 Brezno, IČO: 31 905 277 vo výške 5 481,83 EUR
2. poskytnutie dotácie na úhradu služieb spojených s dočasným užívaním majetku
v zmysle § 3 ods. 1) písm. p) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta účelovo
určené na náklady spojené s výpožičkou ľadovej plochy za 3 Q. 2020 pre ICE SKATING
TEAM Brezno, ŠLN 34, 977 01, IČO: 50 320 742 vo výške 1 244,72 EUR
3. poskytnutie dotácie pre účely športu na rok 2020 pre ŠK FLIPPER Brezno, o.z., Lúčky
4683/14A, 977 01 Brezno, IČO: 35 678 135 účelovo určené na Náhradné plavecké tréningy
výkonnostných plavcov na plavárni na Závadke nad Hronom vo výške 1 800,00 EUR

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

.....................................................
Ing. Iveta Murínová
sekretár komisie v.r.
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ZASADNUTIE
KOMISIE FINANČNEJ
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA BREZNA
ZO DŇA 10. decembra 2020
Uznesenie číslo 150/2020
Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Vodozádržné
opatrenia – lokalita Fraňa Kráľa/ČSA, Brezno“
v súlade s výzvou č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62, Prioritná os 2 – Adaptácia na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, Investičná priorita 2.1 –
Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov,
Špecifický cieľ: 2.1.1 – Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
___________________________________________________________________________
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna

I/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
súhlasiť

s realizáciou projektu „Vodozádržné opatrenia – lokalita Fraňa Kráľa/ČSA,
Brezno“

II/

Odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Brezna
schváliť
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Vodozádržné opatrenia – lokalita Fraňa Kráľa/ČSA, Brezno“ realizovaného
v rámci výzvy č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62, ktorého ciele sú v súlade s platným
Územným plánom mesta Brezna a platným Programom rozvoja mesta Brezna;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 6 120,34 EUR (ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov
projektu a žiadaného NFP) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
(ako rozdiel celkových výdavkov projektu a celkových oprávnených výdavkov
projektu).

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

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