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

Číslo spisu
MsÚ-2017/524001

Brezno
06.09.2017

ZÁPISNICA
zo 6. pracovného rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, konaného
dňa 17. augusta 2017 v Brezne
PRÍTOMNÍ:
VOLEBNÝ OBVOD č. 1
Mgr. Andrej Barančok, Ing. arch. Ján Králik, Ing. Milan Hašan, Ing. Vladimír Kvačkaj, Ing. Jaroslav
Demian, Ing. Milan Kováčik, MUDr. Eva Laurinc Wolframová, Mgr. Ján Račák
VOLEBNÝ OBVOD č. 2
PhDr. Petra Dzurmanová, Ing. Milan Macuľa, Milan Palovčik, Ján Maruškin, Iveta Ledňová, MUDr.
Erik Richter
VOLEBNÝ OBVOD č. 3
Mgr. Daniel Struhár, Mgr. Eva Skačanová, Jozef Tokár, Ing. Vladimír Strmeň, Ing. Miroslav Fašang,
Ing. Martin Ridzoň, PhD.
VOLEBNÝ OBVOD č. 4
Ing. Mária Majerčíková
NESKORŠÍ PRÍCHOD
OSTATNÍ PRÍTOMNÍ
podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)
Rokovanie viedol:
JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta
K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna v súlade s § 13, ods. 4 písm. a/ zákona číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otvoril šieste pracovné zasadnutie
MsZ mesta Brezna o 16.00 hodine.
Zasadnutie MsZ bolo zvolané v súlade s ustanovením § 12, ods. 1 zákona o obecnom zriadení a boli
naň pozvaní všetci poslanci MsZ s platným mandátom. Z 21 poslancov bolo prítomných 18
poslancov, zasadnutie MsZ bolo vyhlásené za schopné právoplatne sa uznášať. Primátor mesta privítal
všetkých prítomných.
K bodu 2/ Skúška hlasovacieho zariadenia
bez problémov
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K bodu 3/
K bodu 3A/

Procedurálne otázky
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva

Primátor mesta navrhol do programu rokovania tieto zmeny a doplnky:
 Doplniť bod 5.11 schválenie odpredaja majetku obchodnej spoločnosti LESY MESTA
BREZNA s.r.o.- budova hájovne a priľahlé pozemky nachádzajúce sa v miestnej časti
Rohozná.


Doplniť bod 7.2 zmena účelu použitia finančných prostriedkov divadelnému súboru Jána
Chalúpku v Brezne

Primátor mesta dal hlasovať o programe ako celku:
Hlasovanie: Prítomných: 17
Za:
17
Proti:
0
Program bol schválený
Mestské zastupiteľstvo rokovalo podľa nasledovného programu:
1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Procedurálne otázky
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zriadení elokovaného pracoviska Základnej
umeleckej školy, Krčulova 21, Brezno so sídlom Brezno, Nálepkova 2404
Predkladá:
Spracoval:

Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom
Mgr. Martinom Juhaniakom

5. Majetkové záležitosti
5.1
Žiadosť spoločnosti NANA, s.r.o o rozšírenie predmetu nájmu a predĺženie doby
nájmu nebytových priestorov v budove Mestského domu kultúry na Švermovej ulici č.
7 v Brezne
5.2.

Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Brezno v správe Technických
služieb Brezno za prebytočný – Dom kultúry
Predkladá:
Spracoval:

5.3.
5.4

Ing. Ivan Brozman, poverený riadením TS Brezno
Ing. Iveta Purgatová, hlavná ekonómka TS Brezno

Odkúpenie bytov v bytovom dome v k. ú. Brezno, Predné Halny 1849/10, do
vlastníctva Mesta Brezno
Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Brezno – pozemkov na
ul. Lúčna v Brezne priamym predajom
Predkladá:
Spracoval:

JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu
Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
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5.5

Zvýšenie základného imania spoločnosti LESY MESTA BREZNO s.r.o., IČO: 36 027
537, sídlo: Švermova 1027/7, 977 01 Brezno novým nepeňažným vkladom
Predkladá:
Spracoval:

5.6.
5.7.
5.8
5.9.
5.10

Mgr. Vladimír Šiška, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu
Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

Žiadosť spoločnosti Elevant Group s.r.o. a Mako plus .s.r.o. o zmenu nájomcu
nebytových priestorov na futbalovom štadióne v Brezne
Nájom pozemkov na ulici Hradby pre spoločnosť Lesy mesta Brezno s.r.o.
Nájom pozemkov na ulici Hronská pre spoločnosť Lesy mesta Brezno s.r.o.
Nájom pozemkov na ulici Pionierska pre spoločnosť Lesy mesta Brezno s.r.o.
Žiadosť spoločnosti MOVING COMPANY s.r.o. o nájom pozemkov v areáli
futbalového štadióna na ulici Fraňa Kráľa v Brezne
Predkladá:
Spracoval:

Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu
Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

6. Správa o výsledku kontroly čerpania príspevkov na obstaranie dlhodobého hmotného
a nehmotného majetku v mestských rozpočtových organizáciách
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

7. Rôzne
7.1
Návrh zápisov do Kroniky mesta Brezna za rok 2016
Predkladá:
Spracoval:

PhDr. Anna Štulrajterová, mestská kronikárka
PhDr. Anna Štulrajterová, mestská kronikárka

8. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
Primátor mesta dal hlasovať o programe ako celku:
Hlasovanie: Prítomných: 20
Za:
20
Proti:
0
Program bol schválený
K bodu 3B/ Voľba návrhovej komisie
PhDr. Petra Dzurmanová, Ing. Milan Kováčik, Iveta Ledňová
Hlasovanie:

Prítomných: 20
Za:
20

K bodu 3C/ overovatelia zápisnice: Ing. Martin Ridzoň, PhD., Mgr. Andrej Barančok
K bodu 3D/ zapísaním uznesení je poverená Mgr. Janka Štulajterová, sekretárka prednostu MsÚ a
vypracovaním zápisnice je poverená Bc. Nikola Cicuová Odbor služieb občanom
a vnútornej správy.
K bodu 3E/ Informácie o podpise zápisnice
Za overovateľov zápisnice zo dňa 13. júna 2017 boli určení poslanci PhDr. Petra Dzurmanová, a
MUDr. Eva Laurinc Wolframová, ktoré zápisnicu podpísali bez výhrad.
Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia dňa 22. júna 2017 boli určení poslanci Jozef Tokár a Mgr.
Daniel Struhár, ktorí zápisnicu podpísali bez výhrad.
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K bodu 4/
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o zriadení elokovaného pracoviska Základnej
umeleckej školy, Krčulova č. 21, Brezno so sídlom Brezno, Nálepkova 2404
Materiál spracoval Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom v spolupráci s odbornými útvarmi mestského úradu,
predkladá Mgr. Martin Juhaniak, prednosta mestského úradu.
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
-Vzniká nové pracovisko na Nálepkovej, malo by byť v najbližšiu dobu odovzdané a od septembra by
malo začať fungovať s tým, že sa jedná o nové priestory využívané ZUŠ, kde majú možnosť rozšíriť
priestory a predmet záujmovej činnosti.
Finančná komisia odporúča schváliť návrh VZN o zriadení elokovaného pracoviska ZUŠ.
Mgr. Eva Skačanová
-Komisia síce nemala tento materiál, lebo nezasadala ale komisia sa bola pozrieť na tvar miesta už v
máji a všetci zhodne vyjadrili potešenie s tým čo sa udialo a že mesto rozširuje ZUŠke priestory
a ďakujeme pekne
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/
Berie na vedomie
vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna
o zriadení elokovaného pracoviska Základnej umeleckej školy Krčulova č. 21, Brezno so sídlom
Brezno, Nálepkova 2404
II/
Uznáša sa
v zmysle § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení mesta Brezna o zriadení elokovaného
pracoviska Základnej umeleckej školy Krčulova č. 21, Brezno so sídlom Brezno, Nálepkova 2404
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Prítomných: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 119/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
Hlasovanie:

K bodu 5.1/
Žiadosť spoločnosti NANA, s.r.o. o rozšírenie predmetu nájmu a predĺženie doby nájmu nebytových
priestorov v budove Mestského domu kultúry na Švermovej ulici č. 7 v Brezne
Materiál spracovali Technické služby mesta Brezna zastúpené Ing. Ivanom Brozmanom v spolupráci
s odbornými útvarmi mestského úradu, predkladá Ing. Ivan Brozman.
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Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predmet nájmu a predložiť nájom
nebytových priestorov na dobu 10 rokov pre túto spoločnosť.
V rozprave vystúpili poslanci: Mgr. Andrej Barančok, Ing. Miroslav Fašang, Ing. Jaroslav Demian,
Jozef Tokár, PhDr. Petra Dzurmanová, Ing. Milan Macuľa, Ing. arch. Ján Králik
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
-Výška nájmu vzrastie na základe tohto uznesenia o dosť podstatnú časť 430 €, predtým 986 € s DPH
a teraz je to 1180 € mesačne bez DPH a pridáva sa jedna časť o rozmere 18 m2.
-Pani Macuľová tam chce realizovať zámer kaviareň, toto by vybudovala z vlastných zdrojov a tých
18 m2 má predstavovať sumu 340 €
-Je to nájom v zmysle našich zásad, ale mali by sme sa zaoberať zásadami celkovo a nájmami v meste
a prehodnotiť ich výšku. Zdá sa mi to neprimerané vzhľadom na polohu a miesto.
Macuľová /hosť/
-V Brezne je veľmi ťažké podnikať, je to strašne veľa platiť a tých 18 m2 nezodpovedá tej sume,
chcem zveľadiť mestské priestory a ten nájom je k tomu neadekvátny.
-Chcem do toho dať 15 až 20 tisíc. A navyše nie je to len nájom a platím kúrenie zvlášť okolo 600 €
mesačne, tam sa viac kúri ako nekúri. Pre mňa je to strašne veľa a nenachádza sa to ani na námestí,
v meste sú skôr obývané reštaurácie.
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
-My sme sa bavili, že by ste akceptovali výšku celkového zníženia o 200 € za spomínanú miestnosť
-Toto je jeden z najvyšších nájmov
-S nákladmi pani Macuľová platí viac ako 2000 € mesačne
Mgr. Andrej Barančok
-Chcel by som sa prihovoriť za túto prevádzku, ktorá funguje 15 rokov a zveľaďuje kulturák aj mimo
hlavného námestia a som rád, že po digitalizácií kina a rekonštrukcii samotnej kino sáli sa
približujeme rýchlim krokom k 21 storočiu.
-Budú tu klasické služby cinemaxu, ktorú mladí ľudia vyžadujú ako cola, popcorn. Ja by som sa
prihovoril za to zníženie alebo ponechanie na súčasnej úrovni. Je to dlhodobý nájom, za ktorý nemá
podlžnosti voči mestu.
-Pokiaľ bolo staré kúrenie v kultúraku, pani Macuľová platila aj platí dlhé roky strašné peniaze za
kúrenie.
Ing. Miroslav Fašang
-Dávam pozmeňovací návrh aby sme upravili výšku nájmu na 1100 € s DPH na tú, ktorú navrhuje
pani Macuľová, podnikať v Brezne je skutočne ťažké a mali by sme aj touto formou podporiť našich
podnikateľov.
- Nebolo by to prvýkrát, aj na Mazorníku sme mali podobný prípad
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
-Prešiel som to s právnikmi a je možná takáto zmena na základe osobitného zreteľa, ktorý tam je
uvedený
-ak by sme striktne dodržiavali zásady, tak by tie nájmy boli určite likvidačné, tak to aj deklarujú
firmy, ktoré v našich priestoroch sú
- mali by sme sa zaoberať zrušením zásad, v polovici prípadov podľa nich nepristupujeme, keď
individuálne prehodnocujeme výšku nájmov
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F: Ing. Jaroslav Demian
-Vzhľadom na to, že sme začali v úvode pán primátor povedal, že by sme sa mali zaoberať zásadami
hospodárenia a prehodnocovať nájmy a myslím, že toto nie je cesta takto prehodnocovať, ak sú zásady
máme ich držať ak sú zlé, zmeňme ich a na základe toho upravujme plošne nájmy
Jozef Tokár
-Podnikať je ťažké a reštaurácie majú problém podnikať, podporujem návrh pána Fašanga
a Barančoka a súhlasím s nájmom ako ho navrhli
PhDr. Petra Dzurmanová
-Chcem podporiť návrh aj mesto Brezno využíva cateringové služby tejto firmy a musím povedať, že
ide o kvalitné služby veľmi dobre sa nám spolupracuje sú promptní, flexibilní a kvalitní
Ing. Milan Macuľa
-Keby mali zásady odporúčací charakter tak by sme neriešili túto vec
Ing. Ingrid Konečná Veverková
-Musíme mať zásady hospodárenia s majetkom, je to zo zákona, zrušiť ich nemôžeme ale je vhodné
ich upraviť, treba zvážiť všetky podmienky ktoré sú, lebo toto je prílohová časť zásad, kde sme si
stanovili minimálne ceny nájomného
Ing. arch. Ján Králik
-Som členom jednej obchodnej spoločnosti Jednota, ktoré sa prenajímajú a zhruba 10 rokov znižujeme
nájmy, tých nájomcov ktorý v týchto objektoch sú
- V niektorých obciach sme išli len na náklady a nájom je nula, platia náklady spojené s prevádzkou
čo sa týka energií
-Ak by sme nešli na tento spôsob nájmu, chátrali by
-Neurobili by sme krok, ktorý by bol v rozpore s tým čo sa deje v regióne
Pozmeňujúci návrh
MsZ schvaľuje výšku nájmu pre spoločnosť 1100 € s DPH.
Hlasovanie:

Prítomných: 21
Za:
21
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Žiadosť Nana, s.r.o, Brezno, o predĺženie prenájmu nebytových priestorov v budove
Mestského domu kultúry na Švermovej ulici č. 7 v Brezne

II/

Vyhlasuje 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 555,39 m2 a 18 m 2 z toho:
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Prízemie:
o
o
o
o
o
o
o
o

schodište
23,12 m2
šatňa na prízemí
9,3 m2
Kino-cukráreň (pôvodne Espresso)
39,40 m2
Kuchyňa
8,70 m2
Samostatné skladové priestory
13,34 m2
miestnosť č. 12
18,00 m2
samostatné skladové priestory (suterén) 35,80 m2
chodba + šatňa (suterén)
48,80 m2

I. poschodie:
o reštaurácia
o kuchyňa
o tanečný parket
o prevádzkové priestory
o chodba
o Kancelária

149,26 m2
39,24 m2
92,04 m2
60,25 m2
13,90 m2
22,24 m2

za prebytočný.
III/

Schvaľuje
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
uvedenom v časti II. uznesenia pre nájomcu:

v rozsahu

Názov:
NANA, s.r.o,
Sídlo:
Švermova 7, Brezno 97701, IČO: 36 048 721
Doba nájmu: 10 rokov
Účel nájmu: podnikateľská činnosť v oblasti reštauračných služieb
Výška nájmu: 1100,- EUR mesačne s DPH
Služby spojené s nájmom:
-vykurovanie:
Podiel vykurovaných prenajatej plochy 429,13 m2 voči vykurovaným plochám v je
20,83% z nákladov na vykurovanie (429,13m2/2060m2)
-zrážková voda:
Podiel na nákladoch na odvod dažďovej vody voči celkovej ploche budove je 24,07%
(537,39m2/2382 m2)
- vodné stočné na základe odpísanej skutočnej spotreby
Z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľom je doterajší dlhodobý
nájomca, ktorý má záujem o pokračovanie v nájme aj po skončení doby platnosti nájomnej zmluvy
z dôvodu investícii vložených do užívaného majetku a tiež v skutočnosti, že žiadateľ má záujem
rozšíriť predmet nájmu o ďalšie súvisiace nebytové priestory.
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K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 120/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 5.2/
Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Brezno v správe Technických služieb Brezno za
prebytočný
Materiál spracovala Ing. Iveta Purgatová, hlavná ekonómka Mestského úradu Brezno v spolupráci
s odbornými útvarmi mestského úradu, predkladá Ing. Ivan Brozman, poverený riadením TS Brezno.
Finančná komisia odporúča schváliť vyhlásenie nehnuteľného majetku za prebytočný.
Do rozpravy sa nikto nezapojil.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/ Vyhlasuje pre účel dočasného užívania
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 127,40 m2, suterén domu kultúry z toho:
o

1. sklad - 96,90 m2
o 2. sklad - 30,50 m2
za prebytočný.
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných: 21
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 121/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 5.3/
Odkúpenie bytov v bytovom dome v k. ú. Brezno, Predné Halny 1849/10, do vlastníctva Mesta
Brezno
Materiál spracoval Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom, predkladá JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom
a vnútornej správy Mestského úradu Brezno.
Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu chváliť kúpu týchto bytov do vlastníctva mesta
Brezna.
Komisia pre rozvoj odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť kúpu uvedenej nehnuteľnosti.
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V rozprave vystúpili poslanci: Milan Palovčik, Ing. Jaroslav Demian, MUDr. Eva Laurinc
Wolframová, Ing. Vladimír Strmeň, Jozef Tokár, Ing. Vladimír Kvačkaj, Ing. Milan Hašan, Mgr.
Daniel Struhár, Mgr. Andrej Barančok, Ing. Milan Macuľa
Milan Palovčík
-V materiáli je uvedené 170 a pani Biela spomínala 180 tisíc, je to s DPH?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
-Tam sa nedáva DPH je to prevod vlastníckeho práva

Ing. Jaroslav Demian
-Chcel som sa opýtať na tú cenu, toto je cena ktorá sa dohodla s firmou, ktorá ponúkla na odpredaj
túto nehnuteľnosť, firma ju akceptuje? Podmienka, že prevod sa uskutočňuje za podmienky, že v tej
nehnuteľnosti už nebudú bývať žiadny nájomcovia. Tým, že byty vlastní Black Patrol sú nájomníci
predpokladám?
Treba to zadefinovať, aby to jasne odznelo, že to nekupujeme bez inej ťarchy osôb.
MUDr. Eva Laurinc Wolframová
-Je to konečná možná vydohadovaná suma voči Black Patrol? Hovorili sme si o nahliadnutí do
dokumentácie voči exekútorom či to bola suma 120,130 tisíc či videli papiere pracovníci mestského
úradu
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
-Vyjednávali sme od apríla a cena je konečná, niektoré informácie sú verejné tie náklady, ktoré tam
boli 130 tisíc eur. Keď sme sa zaoberali touto nehnuteľnosťou bolo tam 64 exekúcii, 1 dražba, 1
dedičské konanie a vlastníci niektorí boli mimo okresu... Bolo toho veľa.
-Pre verejnosť je to verifikovateľné, dostupné na portáloch, sú tam kúpnopredajné zmluvy boli tiež,
exekúcie sú známe vždy
Ing. Vladimír Strmeň
-Na pracovnom stretnutí sme sa tomuto problému venovali, niektorým poslancom sa zdala suma 180
tisíc privysoká osobne aj mne, keď som študoval nejaké detaily a náväznosti a to že bývalý Demian
nebol povedal, že ho táto záležitosť dobehne, keď pred pár rokmi sa schválili byty po 1 korune
rómskym občanom, mysleli ste si, že to hodíme za hlavu a problém je vyriešený. Problém sa len
prehlboval a vidíme v akom stave ten dom je. Chceme z mesta urobiť niečo iné ako to bolo do
minulého volebného obdobia.
Jozef Tokár
-Chválim pána primátora za tento čin, nevieme sa právne vysporiadať s touto budovou, pretože
legislatíva je taká aká je, nebudem sa vyjadrovať k cene chceme alebo nechceme to vysporiadať.
Ing. Milan Hašan
-Po kúpe budú byty prázdne, že tam nebude nikto, robí sa to preto aby sa dom zbúral, 170 tisíc sa mi
zdá strašne veľa, prehnaná suma, s touto sumou súhlasiť nebudem ale dávam pozmeňovací návrh áno
nech sa to uskutoční nech sa to predá, ale keď som sa rozprával s ľuďmi maximálne tých 50 tisíc eur.
F: Mgr. Daniel Struhár
-Táto budova špatí naše mesto už niekoľko rokov, neriešilo sa to a keby sa to riešilo nemuseli by sme
riešiť tieto sumy a keď sa chceme zbaviť mali by sme obetovať takúto sumu
F: Ing. Mária Majerčíková
-Všetci vieme, že suma nezodpovedá hodnote nehnuteľnosti a všetci sa jej chceme zbaviť, nakoľko
oceňujete utrpenie ľudí, ktorí tam bývajú vo vedľajších domoch niekoľko rokov, trpia tým, že majú
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neprispôsobivých občanov, sfetované decká, defekty, žltačka, potkany, túlavé psy, stále tam musia
chodiť policajti, na koľko by ste ocenili hodnotu aby tí ľudia mohli konečne žiť ako ľudia
Ing. Vladimír Kvačkaj
-Cena je trošku premrštená ale úplne súhlasím s pani Majerčíkovou, nikto si nevie predstaviť, čo dalo
námahu vybavovať a oslovovať týchto ľudí aby podpísali kúpnopredajnú zmluvu a konečne po
toľkých rokoch zmizne táto ohava z tohto prostredia, kto bude znášať likvidáciu budovy?
Ing. Milan Hašan
-Pani Majerčíková, ja som nepovedal, že to nechcem, ale ľuďom sa to nepáči, mňa požiadali ľudia
aby som predniesol na zastupiteľstve
F: Mgr. Andrej Barančok
-Rozprával som sa hlavne s ľuďmi z Predných Halán v našom volebnom obvode, tvrdili jedno, za
roky sa nevybudovali detské ihriská, neopravovali sa cesty a keď sa dlhodobo zanedbávalo, ich
nehnuteľnosti nemajú žiadnu hodnotu a trpeli tam 20 rokov
MUDr. Eva Laurinc Wolframová
-Veľmi pekne to povedal aj pán Struhár, je to obeta a stojí to za to, tiež podporím návrh
Ing. Milan Macuľa
-Problém nie je cena ale to, že sme to dali za 13 korún, nie je problém cena ale to, začo sme o to prišli
a treba to kúpiť tak ako to je
Ing. Vladimír Strmeň
-Keď sa nám to podarí, vytvorí sa tam pozemok, ktorý sa dá predať za 300 tisíc a tie peniaze máme
naspäť
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
-Právny stav, ktorý tam bol, nie je jednoduchý
- Vo vlastnej réžii by sme to mali zvládnuť, máme aj ponuku firiem, budem vás informovať, bavíme
sa o odkúpení a nie o búraní
Pozmeňujúci návrh vo výške 50 000 € :

Hlasovanie:

Prítomných: 21
Za:
1
Proti:
16
Zdržal sa:
3
Nehlasoval:
1
Uznesenie bolo schválené

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/
Berie na vedomie
Ponuku Black PATROL, s.r.o., súkromná bezpečnostná služba na odpredaj nehnuteľnosti
 stavba, bytový dom č. súp. 1849, č. or. 10, ktorá leží na parc. C- KN č. 1360/1, evidovaná
v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV č. 12085, k. ú.
Brezno,
do vlastníctva Mesta Brezno v celosti, za kúpnu cenu 180.000.- €.
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II/

Schvaľuje

v súlade s § 3 ods.1 pís. a) v spojení s § 4 ods. 2 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Brezno nadobudnutie nehnuteľného majetku:
kúpu bytov, nachádzajúcich sa v stavbe bytového domu č. súp. 1849, ktorá leží na parc. CKN č. 1360/1, stavba evidovaná v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor
katastrálny, na LV č. 12085, k. ú. Brezno, a to:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/

Byt č. 1, vchod: 1, 1. p., podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu 8453/67169
Byt č. 2, vchod: 1, 1. p., podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu 4280/67169
Byt č. 3, vchod: 1, 1. p., podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu 4234/67169
Byt č. 4, vchod: 1, 1. p., podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu 4678/67169
Byt č. 5, vchod: 1, 2. p., podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu 4792/67169
Byt č. 6, vchod: 1, 2. p., podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu 4366/67169
Byt č. 7, vchod: 1, 2. p., podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu 4265/67169
Byt č. 8, vchod: 1, 2. poschodie, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu 4280/67169
Byt č. 9, vchod: 1, 2. p., podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu 5009/67169
Byt č. 10, vchod: 1, 3. p., podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu 8453/67169
Byt č. 11, vchod: 1, 3. p., podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu 4614/67169
Byt č. 12, vchod: 1, 3. p., podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu 4402/67169
Byt č. 13, vchod: 1, 3. p., podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu 5343/67169,

evidované v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV č. 12085, k.
ú. Brezno, pre Black PATROL, s.r.o, Štúrova 9, Brezno, 977 01, v podiele 1/1,

do vlastníctva Mesta Brezno, Nám. Gen. M.R. Štefánika 1, Brezno, 977 01, IČO:
v podiele 1/1

00 313 319,

Kúpna cena : 170.000.- € (slovom: jednostosedemdesiattisíc eur)
Za podmienok:
Prevod vlastníctva sa uskutoční následne po tom, ako:
predávajúci Black PATROL, s.r.o. zabezpečí súlad zápisu údajov o vlastníctve k bytu č. 3
na LV 12085, k. ú. Brezno, s príslušnými právnymi listinami, existujúcimi ku dňu schválenia
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-

uznesenia (zápisnica o udelení príklepu pri dražbe nehnuteľností č. EX 198/2009-41) ako aj
výmaz tiarch v časti C tohto LV, ktoré sa viažu k uvedenému bytu
bude odstránená plomba o zmene práv k nehnuteľnosti Z- 1159/2016, vyznačená na LV č.
12085, pri údajoch o byte č. 10
Spoločnosť zabezpečí zrušenie nájomných alebo iných faktických užívacích vzťahov
a vysťahovanie nájomníkov respektíve všetkých FO z bytov ktoré sú predmetom prevodu
Predávajúci zabezpečí vysporiadanie všetkých prípadných záväzkových vzťahov spojených
s užívaním bytov existujúcich ku dnu podpisu kúpnej zmluvy

Hlasovanie:

Prítomných: 21
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
3
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 122/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 5.4/
Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Brezno – pozemkov na ul. Lúčna
v Brezne priamym predajom
Materiál spracoval Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom, predkladá JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom
a vnútornej správy Mestského úradu Brezno.
Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť priamym predajom tento majetok manželom
Bodákovcom.
Komisia pre rozvoj odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť tento bod tak ako je uvedené v texte.

Do rozpravy sa nikto nezapojil.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Výsledok ponukového konania na odpredaj nehnuteľností, pozemkov
-

parcela reg. C-KN č. 4332, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 138 m2
parcela reg. C-KN č. 4333, druh pozemku: zastavané plochy nádvoria, o výmere 750 m2,
evidovaných na Okresnom úrade Brezno, katastrálny odbor, na LV č. 2351, k. ú. Brezno,
v prospech Mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1,

vykonaného na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Brezno č. 64/2017 z 15. mája
2017, ktorým bol schválený spôsob prevodu vlastníctva toho majetku podľa § 9 ods. 2 písm. c)
v nadväznosti na § 9a ods. 1 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení priamym
predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej znaleckým posudkom.
II/

Schvaľuje
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prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Brezno, pozemkov:
-

parcela reg. C-KN č. 4332, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere
138 m2

-

parcela reg. C-KN č. 4333, druh pozemku: zastavané plochy nádvoria, o výmere 750
m2

evidovaných na Okresnom úrade Brezno, katastrálny odbor, na LV č. 2351, k. ú. Brezno, v prospech
Mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1,
priamym predajom v súlade s § 9 ods. 2 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, § 3 ods.1 pís. e) a § 21 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno
do vlastníctva kupujúcich:
Anna Bodáková (nezverejnené z dôvodu ochrany osobných údajov) a Jozef
Bodák(nezverejnené z dôvodu ochrany osobných údajov), obaja trvale bytom Brezno.
Kúpna cena:

22.500.- €

Za podmienok :
-náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti bude znášať
kupujúci
Hlasovanie:

Prítomných: 21
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 123/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 5.5/

Zvýšenie základného imania spoločnosti LESY MESTA BREZNO s.r.o., IČO: 36 027 537, sídlo:
Švermova 1027/7, 977 01 Brezno novým nepeňažným vkladom
Materiál spracoval Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom, predkladá Mgr. Vladimír Šiška, Odbor služieb občanom
a vnútornej správy Mestského úradu Brezno.
Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť nepeňažný vklad a schváliť základné
imanie spoločnosti lesy mesta Brezno.
Komisia pre rozvoj odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť tento bod tak ako je uvedené
v texte.
V rozprave vystúpili poslanci: Jozef Tokár, Ing. Jaroslav Demian, Mgr. Ján Račák
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Jozef Tokár
-Vlastníkom budovy budú potom Lesy mesta Brezna? Budú sa starať aj o prevádzku tejto budovy
a vyberanie vstupného? Je to na hlavu postavené, lesy by sa mali starať o les a nie o telocvičňu.
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
-Na troch pracovných sedeniach som to vysvetľoval, pri forme obchodnej spoločnosti vieme šetriť
výdavky aj pri takýchto dispozíciách a len z toho dôvodu to robíme
-Do budúcna prichádza do úvahy zriadenie ďalšej obchodnej spoločnosti alebo pretransformovanie
TS na obchodnú spoločnosť
-aj pri optimalizácií výdavkov nemôžeme hospodáriť tak dobre ako pri forme obchodnej spoločnosti
Ing. Jaroslav Demian
-Chápem dôvod prečo sa toto vkladá a chápem aj nadväzujúce body
-Aktuálny obchodný register nepredpokladá ,že Lesy mesta Brezna budú v budúcnosti aj
prevádzkovať túto reštauráciu či áno? lebo v predmete podnikania takúto činnosť zatiaľ nemajú
-uvažuje sa o prevádzkovaní reštauračných zariadení?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
-Treba sa zaoberať tým, či zriadime novú obchodnú spoločnosť alebo pretransformuje sa na obchodnú
spoločnosť
-Tieto zariadenia by mohli byť spravované takouto obchodnou spoločnosťou, momentálne sa
nezaoberáme týmto, lebo sú to investičné projekty
-Na pracovnom sedení sa môžeme dohodnúť ako ďalej
-Momentálne sa prevádzkou nezaoberáme
Mgr. Ján Račák
-Mne to pripadá, že Lesy budú stavebnou spoločnosťou
-V prípade výziev z Európskych fondov budú môcť Lesy mesta Brezna žiadať o tieto fondy,
prichádzame o kontrolu mestským zastupiteľstvom, pretože spoločnosť Lesy si bude robiť nejaké
tieto veci samostatne a my ako mestské zastupiteľstvo o tom nebudeme vedieť, právomoci MsZ
okliešťujeme týmto a ak chceme robiť takúto spoločnosť, mali by sme ju najskôr založiť až potom
riešiť
-Lesy sa majú starať o les a nie o stavebnú činnosť
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
-Viem minimálne o štyroch projektoch, ktoré lesy mali realizovať minimálne porovnateľné s týmto,
lesná škola, nádrže, priehrady, všetky stavebné veci a tam problém nebol
-Lesy mesta Brezna sú obchodnou spoločnosťou a podnikajú na svojom majetku a tým nie sú len lesy
mesta Brezna
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Vyhlasuje

pre účel prevodu nehnuteľný majetok mesta Brezno a to :
stavba
- reštaurácia + telocvičňa, súpisné číslo: 1790, na parcele reg. C-KN č. 1978/2,
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v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, odbor katastrálny na
liste vlastníctva č. 2351 v prospech Mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1
za prebytočný
II/

Schvaľuje

nepeňažný vklad nehnuteľného majetku mesta Brezno do základného imania spoločnosti LESY
MESTA BREZNO s.r.o., IČO : 36 027 537, sídlo: Švermova 1027/7, 977 01 Brezno v súlade s
ustanoveniami § 59, § 142 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a § 9 ods. 2 písm. f)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v spojení s § 12 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Brezno a to: stavba - reštaurácia + telocvičňa, súpisné číslo : 1790, na parcele
reg. C-KN č. 1978/2 v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom
Brezno, odbor katastrálny na liste vlastníctva č. 2351 v prospech Mesta Brezno, spoluvlastnícky
podiel 1/1, ktorá sa započíta na vklad spoločníka do základného imania spoločnosti LESY MESTA
BREZNO s.r.o. v hodnote stanovenej znaleckým posudkom, ktorý vyhotoví znalec z odboru
stavebníctva, odvetvie – oceňovanie nehnuteľnosti, a ktorá sa prevedie do vlastníctva spoločnosti
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
III/

Schvaľuje

zvýšenie základného imania spoločnosti LESY MESTA BREZNO s.r.o., IČO : 36 027 537, sídlo:
Švermova 1027/7, 977 01 Brezno zo súčasnej hodnoty 6 639,00 Eur o hodnotu nepeňažného vkladu
: stavba - reštaurácia + telocvičňa, súpisné číslo : 1790, na parcele reg. C-KN č. 1978/2 v k. ú.
Brezno, vedenej na liste vlastníctva č. 2351 stanovenú znaleckým posudkom, ktorý vyhotoví znalec
z odboru stavebníctva, odvetvie – oceňovanie nehnuteľnosti
IV/

Odporúča

primátorovi Mesta Brezno a konateľovi spoločnosti LESY MESTA BREZNO s.r.o., IČO : 36 027
537, sídlo: Švermova 1027/7, 977 01 Brezno vykonať všetky potrebné právne úkony smerujúce
k zvýšeniu základného imania spoločnosti novým nepeňažným vkladom
Hlasovanie:

Prítomných: 20
Za:
19
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 124/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 5.6/

Žiadosť spoločnosti Elevant Group s.r.o. a Mako plus s.r.o. o zmenu nájomcu nebytových priestorov
na futbalovom štadióne v Brezne
Materiál spracoval Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom , predkladá Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom
a vnútornej správy Mestského úradu Brezno.
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Komisia pre rozvoj odporúča uvedený bod schváliť tak ako je uvedené v texte.
Finančná komisia odporúča schváliť tak ako je uvedené v texte.

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezno
I/

Berie na vedomie
žiadosť spoločnosti elevant group s.r.o.., IČO: 460 598 73, so sídlom: Betliarska 12, 85 107
Bratislava, konateľ Ľubomír Rollo o postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo
Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 38/2010 zo dňa 30.12.2015 v znení jej Dodatkov
na novú spoločnosť Mako plus s.r.o.., IČO: 47 188 103, so sídlom: 9. mája 2142/21, 977 01
Brezno, konateľ Anna Makušová

II/

Schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme
nebytových priestorov č. 38/2010 zo dňa 28.03.2013 v znení jej Dodatkov, za rovnakých
zmluvných podmienok medzi :
Mestom Brezno, IČO: 00 313319, sídlo: Nám. gen. M. R. Štefánika č.1, 977 01 Brezno,
ako prenajímateľom,
a
elevant group s.r.o.., IČO: 460 598 73, so sídlom: Betliarska 12, 85 107 Bratislava, konateľ
Ľubomír Rollo,
a
Mako plus s.r.o.., IČO: 47 188 103, so sídlom: 9. mája 2142/21, 977 01Brezno, konateľ Anna
Makušová,
ako novým nájomcom.

Hlasovanie:

Prítomných: 19
Za:
19
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 125/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 5.7/

Nájom pozemkov na ulici Hradby v Brezne pre spoločnosť Lesy mesta Brezno s.r.o.
Materiál spracoval Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom, predkladá Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom
a vnútornej správy Mestského úradu Brezno.
Finančná komisia berie na vedomie nájom pozemkov na ulici Hradby a odporúča MsZ vyhlásiť pre
účel nehnuteľný majetok mesta Brezna za prebytočný. Odporúča schváliť nájom nehnuteľného
majetku mesta Brezna tak ako je uvedené v texte.
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Komisia pre rozvoj odporúča MsZ schváliť prenájom uvedeného pozemku na spoločnosť Lesy mesta
Brezna.
V rozprave vystúpili poslanci: Ing. Jaroslav Demian
Ing. Jaroslav Demian
-Keď pozriete obchodný register Lesov mesta Brezna tak prevádzku s takýmto predmetom tam
nenájdeme čo bude potom? Idú investovať svoje prostriedky do toho a chcú to mať ako oprávnený
náklad potom ich musí v zmysle svojho predmetu podnikania používať táto firma a to je aj v ostatných
bodoch nedotiahnuté. Viem prečo to robíme, len tá náväznosť a využitie týchto investícií musí byť
v súlade s predmetom podnikania.
Mgr. Michal Vetrák
-Čo sa týka úpravy predmetu podnikania je to otázka pár dní a niekoľko desiatok eur
JUDr. Tomáš Abel
-S týmto nie je problém, sú viaceré možnosti a varianty ako do budúcna prevádzkovať, hovoril som to na
finančnej komisii
-Budem rád, keď si sadneme a dohodneme sa, je to možné a nemal by byť s tým žiadny problém

Mestské zastupiteľstvo Mesta Brezno
I/

Vyhlasuje
pre účel nájmu
nehnuteľný majetok mesta Brezno:
pozemky nachádzajúce sa na ulici Hradby v Brezne:
Parc. reg. E-KN č. 16041, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 568 m2
Parc. reg. E-KN č. 931, druh pozemku: orná pôda o výmere 29 m2
Parc. reg. E-KN č. 97911, druh pozemku: záhrady o výmere 749 m2
Parc. reg. C-KN 3038, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2
v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym
odborom na liste vlastníctva č. 5804 v prospech mesta Brezno a
Parc. reg. C-KN 6/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 27891 m2
Parc. reg. C-KN 303, druh pozemku: záhrady o výmere 167 m2
Parc. reg. C-KN 3035, druh pozemku: záhrady o výmere 125 m2
Parc. reg. C-KN 3029, druh pozemku: záhrady o výmere 342 m2
Parc. reg. C-KN 3028, druh pozemku: záhrady o výmere 154 m2
Parc. reg. C-KN 3027, druh pozemku: záhrady o výmere 136 m2
Parc. reg. C-KN 3014, druh pozemku: záhrady o výmere 206 m2
Parc. reg. C-KN 3013, druh pozemku: záhrady o výmere 380 m2
Parc. reg. C-KN 3006, druh pozemku: záhrady o výmere 230 m2
Parc. reg. C-KN 3005, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 107 m2
Parc. reg. C-KN 3015/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 227 m2
Parc. reg. C-KN 3015/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2
Parc. reg. C-KN 3026, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2
Parc. reg. C-KN 3024/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2
Parc. reg. C-KN 3024/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2
Parc. reg. C-KN 3022/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2
Parc. reg. C-KN 3023, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2
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Parc. reg. C-KN 3025, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m2
Parc. reg. C-KN 3030/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 184 m2
Parcela reg. C-KN 3030/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 126 m2
Parcela reg. C-KN 3033/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 126 m2
Parcela reg. C-KN 3033/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2
Parcela reg. C-KN 3032/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 42m2
Parcela reg. C-KN 3034, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m2
v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym
odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno
za prebytočný.

II /

Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
nájom nehnuteľného majetku mesta Brezno :
pozemky nachádzajúce sa na ulici Hradby v Brezne :
Parc. reg. E-KN č. 16041, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 568 m2
Parc. reg. E-KN č. 931, druh pozemku: orná pôda o výmere 29 m2
Parc. reg. E-KN č. 97911, druh pozemku: záhrady o výmere 749 m2
Parc. reg. C-KN 3038, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2
v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym
odborom na liste vlastníctva č. 5804 v prospech mesta Brezno a

Parc. reg. C-KN 6/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 27891 m2
Parc. reg. C-KN 303, druh pozemku: záhrady o výmere 167 m2
Parc. reg. C-KN 3035, druh pozemku: záhrady o výmere 125 m2
Parc. reg. C-KN 3029, druh pozemku: záhrady o výmere 342 m2
Parc. reg. C-KN 3028, druh pozemku: záhrady o výmere 154 m2
Parc. reg. C-KN 3027, druh pozemku: záhrady o výmere 136 m2
Parc. reg. C-KN 3014, druh pozemku: záhrady o výmere 206 m2
Parc. reg. C-KN 3013, druh pozemku: záhrady o výmere 380 m2
Parc. reg. C-KN 3006, druh pozemku: záhrady o výmere 230 m2
Parc. reg. C-KN 3005, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 107 m2
Parc. reg. C-KN 3015/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 227 m2
Parc. reg. C-KN 3015/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2
Parc. reg. C-KN 3026, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2
Parc. reg. C-KN 3024/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2
Parc. reg. C-KN 3024/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2
Parc. reg. C-KN 3022/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2
Parc. reg. C-KN 3023, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2
Parc. reg. C-KN 3025, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m2
Parc. reg. C-KN 3030/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 184 m2
Parcela reg. C-KN 3030/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 126 m2
Parcela reg. C-KN 3033/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 126 m2
Parcela reg. C-KN 3033/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2
Parcela reg. C-KN 3032/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 42m2
Parcela reg. C-KN 3034, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m2
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v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym
odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno
pre nájomcu: LESY MESTA BREZNA s.r.o., IČO : 36 027 537, so sídlom Švermova
1027/7, 977 01 Brezno
doba nájmu : neurčitá
účel nájmu : výstavba parkoviska
výška nájmu: určená v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezna –
ostatné zabraté plochy
0,084 EUR /m2/ročne
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení, nakoľko sa jedná o pozemky, na ktorých sa bude realizovať výstavba
parkoviska, ktoré bude slúžiť obyvateľom mesta Brezno a jeho návštevníkom.

Hlasovanie:

Prítomných: 20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 126/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 5.8/
Nájom pozemkov na ulici Hronská pre spoločnosť Lesy mesta Brezno s.r.o.
Materiál spracoval Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom, predkladá Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom
a vnútornej správy Mestského úradu Brezno.
Finančná komisia berie na vedomie tak ako je uvedené v texte a odporúča vyhlásiť nehnuteľný
majetok za prebytočný a odporúča schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov nájom nehnuteľného
majetku tak ako je uvedené v texte.
Komisia pre rozvoj odporúča MsZ schváliť prenájom uvedeného pozemku tak ako je uvedené v texte.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Brezno
I/

Vyhlasuje
pre účel nájmu
nehnuteľný majetok mesta Brezno:
pozemky nachádzajúce sa na ulici Hronská v Brezne :
-

parcela reg. C - KN č. 849/9 - ostatné plochy o výmere 11 456 m2
parcela reg. C - KN č. 849/10 - ostatné plochy o výmere 503 m2
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-

parcela reg. C - KN č. 849/7 - ostatné plochy o výmere 4 593 m2
parcela reg. C - KN č. 849/1 - ostatné plochy o výmere 13 556 m2

v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym
odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno
za prebytočný.
Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

II /

nájom nehnuteľného majetku mesta Brezno :
pozemky nachádzajúce sa na ulici Hronská v Brezne :
-

parcela reg. C - KN č. 849/9 - ostatné plochy o výmere 11 456 m2
parcela reg. C - KN č. 849/10 - ostatné plochy o výmere 503 m2
parcela reg. C - KN č. 849/7 - ostatné plochy o výmere 4 593 m2
parcela reg. C - KN č. 849/1 - ostatné plochy o výmere 13 556 m2

v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom
na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, ktorých presná výmera bude zameraná
geodetickým elaborátom, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť nájomnej zmluvy
pre nájomcu: LESY MESTA BREZNA s.r.o., IČO : 36 027 537, so sídlom Švermova
1027/7, 977 01 Brezno
doba nájmu : neurčitá
účel nájmu : výstavba komplexu kúpaliska
výška nájmu: určená v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezna –
pozemky určené na rekreáciu a šport
1,99 EUR /m2/ročne
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení, nakoľko sa jedná o pozemok na ktorom sa bude realizovať výstavba komplexu
kúpaliska, ktoré bude slúžiť obyvateľom mesta Brezno na rekreačné a relaxačné účely pre každú
vekovú kategóriu.

Hlasovanie:

Prítomných: 19
Za:
19
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 127/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 5.9/
Nájom pozemkov na ulici Pionierska pre spoločnosť Lesy mesta Brezno s.r.o.
Materiál spracoval Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom, predkladá Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom
a vnútornej správy Mestského úradu Brezno.
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Finančná komisia odporúča MsZ mesta Brezna vyhlásiť za prebytočný a schváliť 3/5 väčšinou
všetkých poslancov.
Komisia pre rozvoj odporúča schváliť uvedený bod.
V rozprave vystúpili poslanci: MUDr. Eva Laurinc Wolframová, Ing. Martin Ridzoň, PhD., Mgr.
Andrej Barančok, Mgr. Daniel Struhár, Ing. Jaroslav Demian
MUDr. Eva Laurinc Wolframová
Keďže sa jedná o rozvoj v CR a podnikania chcela by som sa opýtať na rozvoj komisie pre rozvoj.
F: MUDr. Eva Laurinc Wolframová
-Kedy zasadala táto komisia keďže im nebola doručená táto záležitosť?
Ing. Martin Ridzoň, PhD.
-Komisia nezasadala, keďže nebol doručený materiál na prerokovanie
Mgr. Andrej Barančok
-Chcem sa opýtať na účel nájmu, je tam napísané výstavba komplexu kúpaliska ale tam by mal byť
ten športový ovál, je to kopírovacia chyba?
Mgr. Daniel Struhár
-Keďže sa jedná o komplexný ovál nevravelo sa v minulosti, že sa bude riešiť aj s pozemkom P4,
podľa nákresu teraz hovoríme o pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v areáli P2, nie sú tam vyznačené,
nie som si istý?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
-Áno je to chyba, bude to vyšpecifikované, musíme doriešiť majetkové vzťahy so Železiarňami
Podbrezová
Zuzana Ďurišová
-Výstavba bude riešené od Pionierskej 2 čo najbližšie k škole
- V areáli P4 budú využité ďalšie kroky či už sú to hody guľou, kriketkou, granátom, rozšírenie
športových činností pre takéto oblasti
-Parcela tam je zahrnutá, je to jedna celá parcela zasahuje aj náš areál
Ing. Jaroslav Demian
-Na budovanie športovísk boli vyhlásené výzvy, či potom obchodná spoločnosť bude sa môcť
uchádzať o takéto výzvy?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
-Rokoval som v rámci tejto možnosti už s bývalým pánom ministrom,.takže momentálne ten stav je
taký, že s týmto projektom by sme sa hlásiť nemohli, budeme to sledovať nejdeme to ihneď realizovať,
určite sa budeme chcieť uchádzať o nenávratné finančné zdroje, momentálny stav je taký, že sa
pripravujú väčšie projekty pre krajské mestá a takýto projekt k tomu nezapadá
Mestské zastupiteľstvo Mesta Brezno
I/

Vyhlasuje
pre účel nájmu
nehnuteľný majetok mesta Brezno:
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pozemky nachádzajúce sa na ulici Pionierska 2 v Brezne:
- parcela reg. C - KN č. 3370/2 - záhrady o výmere 627 m2
- parcela reg. C - KN č. 3515/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 138 m2
- parcela reg. C - KN č. 3368/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 593 m2
v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym
odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno
za prebytočný.
Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

II /

nájom nehnuteľného majetku mesta Brezno :
pozemky nachádzajúce sa na ulici Pionierska 2 v Brezne :
-

parcela reg. C - KN č. 3370/2 - záhrady o výmere 627 m2
parcela reg. C - KN č. 3515/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 138 m2
parcela reg. C - KN č. 3368/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 593 m2

v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom
na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno ktorých presná výmera bude zameraná
geodetickým elaborátom, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť nájomnej zmluvy
pre nájomcu: LESY MESTA BREZNA s.r.o., IČO : 36 027 537, so sídlom Švermova
1027/7, 977 01 Brezno
doba nájmu : neurčitá
účel nájmu : rekonštrukcia a modernizácia športových plôch a atletického oválu
výška nájmu: určená v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezna –
pozemky určené na rekreáciu a šport
1,99 EUR /m2/ročne
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení, nakoľko sa jedná o pozemok na ktorom sa bude realizovať výstavba komplexu
kúpaliska, ktoré bude slúžiť obyvateľom mesta Brezno na rekreačné a relaxačné účely pre každú
vekovú kategóriu.

Hlasovanie:

Prítomných: 19
Za:
19
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 128/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
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K bodu 5.10/
Žiadosť spoločnosti MOVING COMPANY s.r.o. o nájom pozemkov v areáli futbalového štadióna na
ulici Fraňa Kráľa v Brezne
Materiál spracoval Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom, predkladá Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom
a vnútornej správy Mestského úradu Brezno.
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
-Boli otázky ohľadom zámeru či bude realizovaný v takom rozsahu v akom je deklarovaný tam aj pri
podpise v prípade, že by bol schválený tento bod budem trvať aby do zmluvy boli dané podmienky
zabezpečenia, samotnej realizácie v rozsahu ako bola deklarovaná, už sme si to prebrali s právnikmi
aj na finančnej komisii.
Finančná odporúča MsZ neschváliť a vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž.
Komisia pre rozvoj odporúča MsZ schváliť žiadosť s podmienkou dodržania uvádzanej náplne tak
ako to bolo v predchádzajúcich návrhoch
V rozprave vystúpili poslanci: Ing. Jaroslav Demian
Ing. Jaroslav Demian
-Podmienky, ktoré boli už raz schválené zastupiteľstvom sú to tie isté podmienky, ktoré sú uvádzané
v II. časti? Keď hovoríte, že to už raz prešlo, púšťať sa do nejakej inej formy by bolo dosť zvláštne
voči tejto spoločnosti, ktorá už koná, prečo to opätovne schvaľujeme, či nebolo treba schváliť len to
čo sa mení?
Mgr. Michal Vetrák
-súčasťou bodu 2 boli definované tieto podmienky a bola tam pridaná podmienka, aby sa realizovala
tá výstavba športového relaxačného komplexu v tom horizonte ako je definovaný návrh uznesenia od
novembra do augusta v pôvodnom uznesení tam podmienka nebola.
Z tohto dôvodu je to predkladané ako celok, aby bolo aj poslancom mestského zastupiteľstva jasné,
že tento osobitný zreteľ už v minulosti bol schvaľovaný.
-Schválením tohto uznesenia aj rokovanie s touto spoločnosťou sme dospeli k záveru, čo sa týka
pôvodného návrhu schválenie nájomnej zmluvy ako takej, bude skončená dohodou, s čím spoločnosť
súhlasí a po podpise dohody o ukončení nájmu bude uzatvorená nová nájomná zmluva, kde sú
zadefinované podmienky realizácie výstavby inak ako v tom pôvodnom uznesení.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Brezno
I/

Berie na vedomie

Žiadosť spoločnosti MOVING COMPANY, s.r.o. IČO : 46 118 551, so sídlom Dolná 32,
976 98 Podbrezová o nájom pozemku v areály futbalového štadióna na ulici Fraňa Kráľa v Brezne :
- časť parcely reg. C - KN č. 693/1 - ostatné plochy o výmere 2008 m2 (podľa priloženého
nákresu)
v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym
odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno
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II /

Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
nájom nehnuteľného majetku mesta Brezno :
pozemok v areály futbalového štadióna na ulici Fraňa Kráľa v Brezne :
- časť parcely reg. C - KN č. 693/1 - ostatné plochy o výmere 2008 m2 (podľa priloženého
nákresu), v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno vedená Okresným úradom Brezno,
katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno
pre nájomcu: spoločnosť MOVING COMPANY, s.r.o., IČO : 46 118 551, so sídlom
Dolná 32, 976 98 Podbrezová
doba nájmu : 15 rokov
účel nájmu : výstavba športovo-relaxačného komplexu s celoročnou prevádzkou
výška nájmu: 6693,30 EUR ročne

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení, nakoľko sa jedná o pozemok na ktorom sa bude realizovať výstavba
viacúčelového športového centra, ktoré bude slúžiť obyvateľom mesta Brezno na rekreačné
a relaxačné účely športového charakteru pre každú vekovú kategóriu.
Za podmienok :





Hlasovanie:

Nájomca spoločnosť MOVING COMPANY, s.r.o. sa zaväzuje začať s výstavbou
športovo-relaxačného komplexu najneskôr v mesiaci november 2017 s tým, že
predpokladaný termín jej otvorenia je najneskôr august 2018.
Výška zástavby môže byť do 4. NP, pričom percento zastavanosti parcely nepresiahne
20 %
Objekty je možné napojiť na miestnu alebo účelovú komunikáciu v súlade s platnými
technickými normami
Investor si zabezpečí napojenie na inžinierske siete a na komunikácie na vlastné
náklady
Prítomných: 19
Za:
19
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 129/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 5.11/
Schválenie odpredaja majetku obchodnej spoločnosti LESY MESTA BREZNA, s.r.o.- budova
hájovne a priľahlé pozemky nachádzajúce sa v miestnej časti Rohozná
Materiál spracoval Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom predkladá Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom
a vnútornej správy Mestského úradu Brezno.
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Finančná komisia bola informovaná o tomto návrhu a zobrala ho na vedomie
Do rozpravy sa nikto nezapojil.
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
-Sú dvaja záujemcovia preto sme sa rozhodli ísť formou verejnej obchodnej súťaže, objekt my ako
Lesy mesta Brezno nevyužijeme a finančné prostriedky ktoré získame chceme investovať do dvoch
horárni na Jarabej a v Mlynnej, kde po rekonštrukcií týchto chát by sme mohli mať pekný príjem
z nájmu prenajímania takýchto nehnuteľností, mohli by to byť reprezentačné priestory, a určite to
chceme využívať komerčne.
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Odporúča

primátorovi mesta, aby pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti LESY
MESTA BREZNO s.r.o., IČO: 36 027 537, sídlo: sídlo: Švermova 1027/7, 977 01 Brezno, schválil
odpredaj majetku spoločnosti LESY MESTA BREZNO s.r.o., :
 stavba - hájovňa, súp. č. 640, evidovaná na pozemku parc. C KN č. 4873
 pozemky
parc. reg. C KN č. 4873 o výmere 818 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k.ú.
Brezno, v celosti
pozemok parc. reg. C KN č. 4874 o výmere 87 m2, druh pozemku záhrady, k.ú. Brezno,
v celosti
pozemok parc. reg. C KN č. 4875 o výmere 929 m2, druh pozemku záhrady, k. ú. Brezno,
v celosti
všetky evidované v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny na
liste vlastníctva č. 5506, k. ú. Brezno, pod B1 vlastníctvo vedené v prospech spoločnosti LESY
MESTA BREZNO s.r.o. v podiele 1/1
a to obchodnou verejnou súťažou vyhlásenou v zmysle § 281 až § 288 Obchodného zákonníka, za
minimálnu kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom vo výške 61 700,- EUR
Hlasovanie:

Prítomných: 17
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 130/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
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K bodu 6/
Správa o výsledku kontroly čerpania príspevkov na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku v mestských rozpočtových organizáciách
Materiál spracovala hlavná kontrolórka Mestského úradu Brezno Ing. Ingrid Konečná Veverková
v spolupráci s odbornými útvarmi mestského úradu, predkladá Ing. Ingrid Konečná Veverková,
hlavná kontrolórka.
Ing. Ingrid Konečná Veverková
-kontroly dopadli dobre, neboli zistené žiadne nedostatky
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/ Berie na vedomie
Správu z vykonaných kontrol obstarania majetku v mestských rozpočtových organizáciách
Hlasovanie:

Prítomných: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 131/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 7.1/
Návrh zápisov do Kroniky mesta Brezna za rok 2016
Materiál spracovala a predkladá mestská kronikárka PhDr. Anna Štulrajterová
PhDr. Anna Štulrajterová
-Materiál sme spoločne upravili a dospeli sme k spoločnému záveru, kronika bola upravená v časti
úvod spoločenská atmosféra, kde bol zredukovaný a udalosti súvisiace s divadelným súborom
a predsedom samosprávneho kraja neboli pre mesto až tak dôležité, aby sme ich zdôrazňovali boli len
medializované
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

schvaľuje
zápisy do Kroniky mesta Brezna za rok 2016

II/

ukladá
PhDr. Anne Štulrajterovej, kronikárke mesta Brezna
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1. Po upravení textu o pripomienky poslancov zabezpečiť zviazanie kroniky a jej uloženie
do Horehronského múzea
2. Zabezpečiť zverejnenie zápisu mestskej kroniky za rok 2016 na webovom sídle mesta.
III/

odporúča
primátorovi mesta
zabezpečiť zdigitalizovanie najstarších zväzkov kroník mesta

Hlasovanie:

Prítomných: 18
Za:
16
Proti:
1
Zdržal sa:
1
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 132/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 7.2/
Zmena účelu použitia finančných prostriedkov
Materiál spracoval Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim
útvaru Ing. Vladimírom Grlickým, predkladá Ing. Vladimír Grlický, Odbor ekonomiky a financovania
správy Mestského úradu Brezno
Mgr. Andrej Barančok
-Suma sa nemení, mení sa len účel, žiadosť bola podávaná v novembri ale keďže sa vyskytli
organizačné problémy zo zabezpečením predstavení, ktoré si organizátori zaumienili prišli na to aj
v tomto roku museli meniť celkovo dramaturgiu podujatia a tým pádom sa im premenili náklady.
Komisia kultúry odporúča schváliť toto uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/ s c h v a ľ u j e
zmenu účelu použitia finančných prostriedkov Divadelnému súboru Jána Chalupku Brezno
vo výške 1 000,00 EUR účelovo určené uznesením MsZ č. 53/2017 z 29. marca 2017 na
“Divadelnú Chalupku 2017 – prenájom priestorov“ na “Divadelnú Chalupku 2017 – ostatné
náklady súvisiace s podujatím (honoráre profesionálnemu divadlu, účinkujúcim súborom,
stravovanie účinkujúcich“
Hlasovanie:

Prítomných: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 133/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
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K bodu 9/
Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
MUDr. Eva Laurinc Wolframová
-Vždy na každom rokovaní zastupiteľstva hovoríme o nosnej štruktúre CR, komisia CR a podnikania
má zasadanie jedno jediné tento rok vo februári, sedem mesiacov táto komisia nezasadala a úlohou
poslanca nie je okopírovať správu pána primátora a zamestnancov, ktorí pracujú, ale byť kreatívny,
podnikavý a rovno mierim na poslanca Ridzoňa, ktorý je predseda tejto komisie. Nebudem navrhovať
odstúpenie, viem si sčítať, že 13 hlasov by mal a nebol byť odvolaný. Vstupujem do morálky
a svedomia, ak nemá dosť síl a chuti, nie je dosť kreatívny, aby funkciu zložil a vrátil odmeny za 7
mesiacov a aby ste si vybrali človeka zo svojich radov, ktorí tu je a rád by zúročil svoje vedomosti
v tejto funkcii.
Ing. Martin Ridzoň, PhD.
-Keď nezasadáme, žiadna odmena nejde za vedenie komisie, ja som už v minulosti rozmýšľal, že sa
vzdám komisie, ak má pani Wolframová niekoho lepšieho budem rád ak ho navrhne
JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna v závere poďakoval všetkým zamestnancom za
prácu a ukončil rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o 18.00 h. Z celého rokovania bol
vyhotovený zvukový záznam .

–––––––––––––––––––––––––
JUDr. Tomáš Abel, PhD. v.r.
primátor mesta

Ing. Martin Ridzoň, PhD. v.r.
overovateľ zápisnice

Mgr. Martin Juhaniak v.r.
prednosta MsÚ

Mgr. Andrej Barančok v.r.
overovateľ zápisnice

V Brezne, dňa 06.09. 2017
Bc. Nikola Cicuová v.r.
zapisovateľka
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