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

Číslo spisu
Brezno
MsÚ-2018/10334 2.8.2018
ZÁPISNICA
zo 7. pracovného rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, konaného
dňa 25. júla 2018 v Brezne
PRÍTOMNÍ:
VOLEBNÝ OBVOD č. 1
BARANČOK Andrej, Mgr., LAURINC WOLFRAMOVÁ Eva, MUDr., KRÁLIK Ján, Ing. arch.,
HAŠAN Milan, Ing , DEMIAN Jaroslav, Ing.,
VOLEBNÝ OBVOD č. 2
LEDŇOVÁ Iveta, RICHTER Erik, MUDr., MACUĽA Milan, Ing. DZURMANOVÁ Petra, PhDr.,
MARUŠKIN Ján, KVAČKAJ Vladimír, Ing., RAČÁK Ján, Mgr, PALOVČÍK Milan
VOLEBNÝ OBVOD č. 3
STRUHÁR Daniel, Mgr., SKAČANOVÁ Eva, Mgr., TOKÁR Jozef, STRMEŇ Vladimír, Ing.,
FAŠANG Miroslav, Ing.,
VOLEBNÝ OBVOD č. 4
MAJERČÍKOVÁ Mária, Ing.
OSPRAVEDLNENÍ
KOVÁČIK Milan, Ing. , RIDZOŇ Martin, Ing., PhD.
NEOSPRAVEDLNENÝ
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 siedme pracovné zasadnutie
MsZ mesta Brezna o 15.00 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.
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K bodu 2 / Skúška hlasovacieho zariadenia
bez problémov
K bodu 3/
K bodu 3A/

Procedurálne otázky
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva

Primátor mesta doplnil do programu rokovania body:
7.4. Majetkové záležitosti
Zvýšenie základného imania spoločnosti LESY MESTA BREZNO s.r.o., IČO: 36 027 537,
sídlo: Švermova 1027/7, 977 01 Brezno novým nepeňažným vkladom
7.5
Majetkové záležitosti
Schválenie dohody o postúpení práv a povinností medzi mestom Breznom ako postupcom
a spoločnosťou LESY MESTA BREZNO s.r.o.
Primátor mesta dal hlasovať o programe ako celku:
Hlasovanie: Prítomných: 18
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Program bol schválený
Mestské zastupiteľstvo rokovalo podľa nasledovného programu:
1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Procedurálne otázky
4. Predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Vodozádržné opatrenia v intraviláne
mesta Brezno“.
Predkladá:
Spracoval:
Ďurišovou

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Zuzanou

5. Dotácia na podporu projektu „Obnova NKP - Hrobka rodiny Lehotských“
Predkladá:
Spracoval:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Zuzanou
Ďurišovou

6. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Brezna na funkčné obdobie 2018 –
2022
Predkladá:
Spracoval.

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom
mestského úradu Mgr. Martinom Juhaniakom

7. Majetkové záležitosti
7.1. Žiadosť spoločnosti MEACORP s. r. o. o odkúpenie pozemku na Ulici ČSA
7.2. Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o
najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov na Námestí
gen. M. R. Štefánika v Brezne
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7.3. Odkúpenie pozemkov - parcela reg. C-KN č. 3858/153 a novovytvorenej parcely CKN 3858/224 nachádzajúcich sa v Brezne, časť Mazorníkovo, Ul. MPČĽ, v blízkosti
bytového domu s. č. 2171
7.4 Zvýšenie základného imania spoločnosti LESY MESTA BREZNO s.r.o., IČO 36 027
537, sídlo: Švermova 1027/7, 977 01 Brezno novým nepeňažným vkladom
7.5 Schválenie dohody o postúpení práv a povinností medzi mestom Breznom ako
postupcom a spoločnosťou LESY MESTA BREZNO s.r.o.
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

8. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
K bodu 3B/

Voľba návrhovej komisie
Ing. Vladimír Strmeň, Mgr. Andrej Barančok, Ing. Miroslav Fašang

Hlasovanie:

Prítomných: 18
Za:
18

K bodu 3C/

overovatelia zápisnice: Ing. Mária Majerčíková, Ján Maruškin

K bodu 3D/ zapísaním uznesení a vypracovaním zápisnice je poverená Mgr. Janka Štulajterová

K bodu 4/
Predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta
Brezno“.
Materiál spracoval Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr.
Zuzanou Ďurišovou, predkladá JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Vladimír Strmeň, Ing. Jaroslav Demian

Ing. Vladimír Strmeň
zaujímala by ma lokalita, v ktorej sa to bude robiť
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
je to v parku pri Dome kultúry, mal by byť revitalizovaný celý park, mali by tam vzniknúť
dažďové záhrady, také jazierka, ktoré zadržiavajú vody v prípade dažďov, prelievajú vodu z jedného
do druhého
Ing. Jaroslav Demian
ktoré konkrétne miesto to bude? Všimol som si, že pred priemyslovkou na oblúku začali
vytrhávať asfalt. Týka sa to väčšieho územia ako priľahlých zelených plôch okolo domu kultúry ?
Píše sa, že sa bude realizovať aj oprava spevnených plôch, neuvažujeme revitalizovať aj ten park
pred priemyslovkou?
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Mgr. Zuzana Ďurišová, vedúca odboru investičného
to, čo spomenul pán poslanec je pravda, ale riešime to v rámci opravy chodníkov. Na
vybúranú časť sa bude klásť asfalt. Tento projekt sa týka len okolo domu kultúry. Čo sa týka
spevnených plôch tak to sú plochy na parkovanie, ktoré vybúravame v rámci asfaltu a budeme tam
dávať vode priepustné. Park pred priemyslovkou nie je majetko-právne vysporiadaný, budeme sa
tomu venovať do budúcna, máme tam určitú predstavu.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Súhlasí

s realizáciou projektu „Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Brezno “
II/

Schvaľuje

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Brezno “ v rámci výzvy č. OPKZP-PO2-SC2112018-40, 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
9.308,96 (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu: 186.179,16 Eur a poskytnutého
NFP: 176.870,20 Eur) 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).
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných: 19
Za:
19
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 124/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 5/
Dotácia na podporu projektu „Obnova NKP - Hrobka rodiny Lehotských“
Materiál spracoval Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr.
Zuzanou Ďurišovou, predkladá JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. arch. Ján Králik, Ing. Vladimír Strmeň, Ing. Jaroslav
Demian, MUDr. Eva Laurinc Wolframová
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Ing. arch. Ján Králik
táto etapa sa bude týkať toho, aby sme hrobku zachránili. Sú to práce, ktoré zachránia
kopulu v tvare v akom je, staticky sa udrží v takom tvare v akom je.
Ing. Mária Majerčíková
je to mestský majetok?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
je to národná kultúrna pamiatka, patrí to mestu
Ing. Vladimír Strmeň
aký prínos to bude mať pre mesto Brezno?
je hlbšia vízia, aby sa nám to aspoň z časti vrátilo?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
určite to má pre nás kultúrno-duchovný rozmer, zachovanie histórie. O národnú kultúrnu
pamiatku by sme sa mali starať iným spôsobom, ako to bolo doteraz. Je to aj vizitka nášho mesta.
Čo sa týka prínosu – aj to je lákadlo v rámci cestovného ruchu. Pamiatka má byť nasvietená, od nej
vidno priamo na námestie.
F:Ing. arch. Ján Králik
poviem z dvoch pohľadov: 1/ ochrana kultúrnych pamiatok, ktorá vyplýva zo zákona –
každý vlastník je povinný starať sa o kultúrnu pamiatku a zabezpečiť, aby ostala kultúrnou
pamiatkou 2/ národ, ktorý sa nestará o kultúrne pamiatky je dosť barbarský národ a to by mala byť
určitá pýcha ľudí, ktorí majú nato. Nie každá obec má finančné prostriedky, aby si dovolila dať na
opravu kultúrnych pamiatok. Je to o prístupe ľudí, ktorí o tom rozhodujú, k určitým pamiatkam,
ktoré na území mesta máme.
Ing. Jaroslav Demian
chcem podporiť tento návrh, v minulosti sa tam robili nejaké sanačné práce. Je najvyšší čas
zasanovať to, myslím, že to stojí zato.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
1.

Súhlasí
so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu minimálne vo výške výdavkov
46.552 EUR.
Jedná sa o rozdiel celkových výdavkov a poskytnutej dotácie.

K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných: 19
Za:
19
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 125/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
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K bodu 6/
Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Brezna na funkčné obdobie 2018 – 2022
Materiál spracoval Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom mestského úradu Mgr. Martinom Juhaniakom, predkladá JUDr. Tomáš Abel, PhD.,
primátor mesta Brezna
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Určuje
v zmysle ustanovenia §11, ods. 4, písm. i) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
na funkčné obdobie 2018 – 2022 rozsah výkonu primátora mesta Brezna na plný úväzok
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných: 19
Za:
19
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 126/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 7/
Majetkové záležitosti
Materiál spracoval a predkladá Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu
Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom.

K bodu 7.1
Žiadosť spoločnosti MEACORP s. r. o. o odkúpenie pozemku na Ulici ČSA
Komisia pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry súhlasí s predloženým návrhom.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Žiadosť spoločnosti MEACORP s. r. o., Dr. Clementisa 1218/20, 977 01 Brezno, IČO:
46 999 817 o odkúpenie pozemku C-KN 1146/66 ostatná plocha o výmere 118 m2 a
o odkúpenie novovytvoreného pozemku parc. č. C-KN č. 1146/94 ostatná plocha o výmere
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239 m2 , ktorý je vedený na liste vlastníctva č. 2351 v k.ú. Brezno, obec Brezno v prospech
Mesta Brezno v spoluvlastníckom podiele 1/1, a ktorý bol odčlenený geometrickým plánom
č. 36041459-38/2018 z parcely C-KN 1146/1 ostatná plocha o výmere 33833 m2 , ktoré sú
vedené na liste vlastníctva č. 2351 v k.ú. Brezno, obec Brezno v prospech Mesta Brezno
v spoluvlastníckom podiele 1/1
II/

Vyhlasuje pre účel prevodu
nehnuteľný majetok mesta Brezno:
pozemok C-KN 1146/66 ostatná plocha o výmere 118 m2 a pozemok parc. č. C-KN č.
1146/94 ostatná plocha o výmere 239 m2 , ktorý je vedený na liste vlastníctva č. 2351 v k.ú.
Brezno, obec Brezno v prospech Mesta Brezno v spoluvlastníckom podiele 1/1, a ktorý bol
odčlenený geometrickým plánom č. 36041459-38/2018 z parcely C-KN 1146/1 ostatná
plocha o výmere 33833 m2 , ktoré sú vedené na liste vlastníctva č. 2351 v k.ú. Brezno, obec
Brezno v prospech Mesta Brezno v spoluvlastníckom podiele 1/1
za prebytočný.

III/

Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 28 ods. 1 písm.
d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno
predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno:
pozemok C-KN 1146/66 ostatná plocha o výmere 118 m2 a pozemok parc. č. C-KN č.
1146/94 ostatná plocha o výmere 239 m2 , ktorý je vedený na liste vlastníctva č. 2351 v k.ú.
Brezno, obec Brezno v prospech Mesta Brezno v spoluvlastníckom podiele 1/1, a ktorý bol
odčlenený geometrickým plánom č. 36041459-38/2018 z parcely C-KN 1146/1 ostatná
plocha o výmere 33833 m2 , ktoré sú vedené na liste vlastníctva č. 2351 v k.ú. Brezno, obec
Brezno v prospech Mesta Brezno v spoluvlastníckom podiele 1/1
v celosti do výlučného vlastníctva kupujúceho:
spoločnosti MEACORP s. r. o., Dr. Clementisa 1218/20, 977 01 Brezno, IČO:
46 999 817
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je podľa § 28 ods.1 písm. d) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno tá skutočnosť, že sa jedná o prevod
majetku mesta na iný účel, o ktorom rozhodne mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou
všetkých poslancov. Iný účel spočíva v prevode pozemku, na ktorom bude kupujúci
realizovať investičnú akciu – vybudovanie Prevádzky zmrzlinárne Pietro Gelato, po
realizácii ktorej dôjde k rozšíreniu existujúcej prevádzky zmrzlinárne a vytvorení nových
pracovných miest pre obyvateľov mesta Brezna a taktiež k zlepšeniu občianskej vybavenosti
obyvateľov mesta Brezna
Kúpna cena: podľa znaleckého posudku
za podmienky:
 náklady na vypracovanie znaleckého posudku a správne poplatky bude znášať kupujúci,
 splatnosť kúpnej ceny do 7 dní od účinnosti kúpnej zmluvy.

7 z 17

K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných: 19
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa.
4
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 127/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 7.2
Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov na Námestí gen. M. R. Štefánika
v Brezne
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Miroslav Fašang, Ing. Jaroslav Demian, Ing. Vladimír
Strmeň, Ing. Milan Macuľa

Ing. Miroslav Fašang
mali by sme sa držať toho, čo sme schválili na minulom rokovaní
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
vychádzame z novej situácie, vychádzame z toho, že na uvedený pozemok máme dvoch
žiadateľov, obidvaja majú prístup k tejto nehnuteľnosti
ak máte zato, že ideme od 100,- €, navrhnite
teraz vyhlasujeme súťaž, nastavte podmienky
Ing. Jaroslav Demian
mali by sme zostať na cene 100,- €, navrhujem, aby sme v podmienkach stanovili cenu 100,€/m2
Ing. Vladimír Strmeň
podporujem predrečníka, nevidím dôvod, prečo by sme mali meniť cenu
Ing. Milan Macuľa
keby robil niekto iný znalecký posudok, cena by mohla byť mierne vyššia, podporujem
návrh 100,- €/m2
Poslanci hlasovali o pozmeňujúcom návrhu Ing. Jaroslava Demiana:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
schvaľuje
Minimálnu kúpnu cenu pre jednotlivé pozemky, požadovanú vyhlasovateľom 100 €/m2 pozemku.
Hlasovanie:

Prítomných: 19
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa.
1
Návrh bol schválený.
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Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Ruší

I/

uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Brezno č. 68/2018 zo 16.05.2018 v celom rozsahu
II/

Vyhlasuje

pre účel prevodu nehnuteľný majetok mesta Brezno a to :


pozemok, parc. C-KN č. 3113/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m²,

evidovaný v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV č.
2351, k. ú. Brezno, v prospech Mesta Brezno v podiele 1/1,
za prebytočný.
III/

Schvaľuje

Spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno a to :


pozemok, parc. C-KN č. 3113/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m²,

evidovaný v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV č.
2351, k. ú. Brezno, v prospech Mesta Brezno v podiele 1/1,
podľa § 9 ods.2 písm. a) v nadväznosti na § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
obchodnou verejnou súťažou.
IV/

Schvaľuje

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 pozemku v k. ú. Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika
Predmet súťaže:


pozemok, parc. C-KN č. 3113/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m²,

evidovaný v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV č.
2351, k. ú. Brezno, v prospech Mesta Brezno v podiele 1/1,
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 č........ zo dňa 25.07.2018;
Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu, fyzické osobypodnikatelia 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.
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A/ Využitie nehnuteľností
Zhodnotenie súladu s ÚPN mesta:
Predmetný pozemok sa nachádza v urb okrsku č. 1a Centrum, k. ú. Brezno. Z hľadiska územného určenia je územie
uvádzaných parciel priradené k funkcii ZJ - zmiešané územie jadra sídla, ktoré predovšetkým slúži pre umiestňovanie
obchodných, kultúrnych, správnych a hospodárskych zariadení.
Vhodné a prípustné funkcie využitia ZJ sú podrobne uvedené v článku 6 Územného plánu mesta Brezna, schváleného
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.
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 služieb občanom a vnútornej správy,
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
s presným označením odosielateľa – uchádzača (adresa/trvalý pobyt resp. sídlo
spoločnosti/miesto podnikania) na obálke,
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 OVS),
obálku viditeľne označiť textom: „ Neotvárať SÚŤAŽ – pozemok Nám. gen. M.R. Štefánika v Brezne“;
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.;
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 fyzická osoba – podnikateľ, predložiť aktuálny výpis (resp. overená kópia) zo
živnostenského registra resp. obchodného registra (ak je zapísaný), nie starší ako 3 mesiace, riadne a úplné
vyplnenie záväznej ponuky, uviesť titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
miesto trvalého pobytu, uviesť bankové spojenie – IBAN, telefónne číslo príp. mailovú adresu;
povinnosť uchádzača -právnická osoba je predložiť aktuálny výpis (resp. overená kópia ) z obchodného
registra, resp. iného registra, nie starší ako 3 mesiace; 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
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, je 100 €/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)

E/ Kritéria hodnotenia predložených návrhov
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jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvyššie ponúknutá kúpna cena predložená
navrhovateľom za nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom predaja podľa týchto súťažných podmienok;
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 navrhovateľ- kupujúci;
vyhlasovateľ si vyhradzuje predkupné právo v prípade ak by úspešný uchádzač vysúťažený pozemok predával
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;
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
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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/ Súhlasí
v prípade, že obchodná verejná súťaž bude neúspešná, s jej opakovaným vyhlásením za rovnakých podmienok
schválených v bode IV/ tohto uznesenia.

K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných: 19
Za:
18
Proti.
0
Zdržal sa:
1
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 128/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 7.3
Odkúpenie pozemkov - parcela reg. C-KN č. 3858/153 a novovytvorenej parcely C-KN 3858/224
nachádzajúcich sa v Brezne, časť Mazorníkovo, Ul. MPČĽ, v blízkosti bytového domu s. č. 2171
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Jaroslav Demian, Mgr. Andrej Barančok

Ing. Jaroslav Demian
ideme podľa mapky. To červené je predmet prevodu? Pozemok okolo je mestský? My sme
chceli stavať chodník na mestskom pozemku a oni nám nedali súhlas?
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
na druhej strane je to naznačené modrou farbou čo potrebujeme vysporiadať. Oni tam majú
ešte ďalší objekt, to je ten objekt rozostavanej stavby a ten chodník pôjde popred. Kupujeme 2
pozemky.
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Mgr. Andrej Barančok
chcem sa opýtať na tú rozostavanú stavbu, či to nechcú predať, aby sa to zváľalo
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
vieme sa o tom baviť budúci rok, tam sa jedná o vyššie náklady
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Odkúpenie pozemku - parcela reg. C-KN č. 3858/153 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1600 m2
a novovytvorená parcela C-KN 3858/224 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 104 m2 odčlenený
geometrickým plánom č. 00634808-186/18 nachádzajúce sa v Brezne, časť Mazorníkovo, Ul. MPČĽ , v k.ú.
Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste
vlastníctva č. 2329 v prospech predávajúcich

II/

Schvaľuje
uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov, medzi:
Predávajúci:
1. Meno a priezvisko:
rodné priezvisko:
dátum narodenia:
rodné číslo:
trvalé bydlisko:
štátny občan:
spoluvlastnícky podiel

František Nikel
nezverejnené
nezverejnené
nezverejnené
Brezno
nezverejnené
1/2

2. Meno a priezvisko:
rodné priezvisko:
dátum narodenia:
rodné číslo:
trvalé bydlisko:
štátny občan:
spoluvlastnícky podiel

Ing. Zbyňek Surový
nezverejnené
nezverejnené
nezverejnené
Brezno
nezverejnené
1/2

a
Kupujúci:
Mesto Brezno
sídlo: Námestie gen. M. R. Štefánika č. 1, 977 01 Brezno
IČO: 00 313 319
zastúpený: JUDr. Tomáš Abel, PhD. – primátor mesta
predmet prevodu :
pozemky - parcela reg. C-KN č. 3858/153 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1600 m2 a novovytvorená
parcela C-KN 3858/224 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 104 m2 odčlenený geometrickým plánom č.
00634808-186/18 nachádzajúce sa v Brezne, časť Mazorníkovo, Ul. MPČĽ , v k.ú. Brezno, obec Brezno,
okres Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2329 v prospech
predávajúcich, ktoré kupujúci nadobudne do svojho výlučného vlastníctva v celosti,
za kúpnu cenu: 22,00 eur/m²
za podmienok :
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- náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností ako aj náklady spojené s
overením podpisu predávajúcich bude znášať Mesto Brezno

Pozn.: Uznesenie v zápisnici upravené v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných: 19
Za:
19
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 129/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 7.4
Zvýšenie základného imania spoločnosti LESY MESTA BREZNO s.r.o., IČO 36 027 537, sídlo:
Švermova 1027/7, 977 01 Brezno novým nepeňažným vkladom
Poslanci viedli spoločnú rozpravu k bodu 7.4 a 7.5.
V rozprave vystúpili poslanci:

MUDr. Erik Richter, Ing. Jaroslav Demian, Ing. Vladimír
Strmeň, Mgr. Daniel Struhár

MUDr. Erik Richter
existuje nejaká vizualizácia projektu? Mali by tam byť aj tribúny a sociálne zariadenia.
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
je tam všetko, nový umelý povrch, osvetlenie, vydrenážovanie terénu, odvodnenie terénu,
riešený oporný múr k potoku a k hlavnej ceste. Ihrisko by malo byť celoročne prevádzky schopné.
Ing. Jaroslav Demian
investorom budú Lesy mesta Brezno s nákladom 200 – 250 tis. z vlastných zdrojov? Lesy
majú k dispozícii 200 – 250 tis. tento rok? Nepotrebujú súhlas k tomu? Len rozhodnutie jediného
spoločníka?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
lesy majú k dispozícii potrebné finančné prostriedky, nepotrebujú súhlas. Je to investičná
akcia, s ktorou sme veľmi nepočítali ale je tu možnosť získať finančné prostriedky vo výške 150 tis.
Ing. Vladimír Strmeň
teraz majú ihrisko pod správou Železiarne Podbrezová. Ako je to ošetrené?
lesy nemajú realizovať dosť veľa? Nebolo by treba pribrať ľudí na kontrolovanie stavieb?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
dohodli sme sa so Železiarňami Podbrezová na ukončení zmluvy
každú akciu bude dozorovať stavebný dozor dodavateľsky, všetky akcie začneme tento rok,
tie menšie aj skončíme
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Mgr. Daniel Struhár
celé ihrisko prejde do majetku lesov? Keď bude chcieť niekto komerciu tiež cez lesy?
Ihrisko bude využívané len komerčne alebo tam budú môcť trénovať aj naše kluby?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
musíme dodržať komerčný charakter, ihrisko prejde do majetku lesov
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Vyhlasuje

pre účel prevodu nehnuteľný majetok mesta Brezno a to :
stavba
- prevádzková budova, súpisné číslo : 823, na parcele reg. C-KN č. 2209,
pozemok
- parcela reg. C-KN č. 2209 zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 904 m2
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
- prevádzková budova, súpisné číslo : 823, na parcele reg. C-KN č. 2209,
pozemok
- parcela reg. C-KN č. 2209 zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 904 m2
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, ktoré sa započítajú
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 ktoré sa prevedú 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 238 200,00 Eur o hodnotu nepeňažného
vkladu :
stavba
- prevádzková budova, súpisné číslo : 823, na parcele reg. C-KN č. 2209,
pozemok
- parcela reg. C-KN č. 2209 zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 904 m2
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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, 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
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie:

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

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 130/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 7.5
Schválenie dohody o postúpení práv a povinností medzi mestom Breznom ako postupcom
a spoločnosťou LESY MESTA BREZNO s.r.o.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Schvaľuje
dohodu o postúpení práv a povinností medzi mestom Breznom ako postupcom a spoločnosťou LESY
MESTA BREZNO s.r.o., IČO : 36 027 537, sídlo: Švermova 1027/7, 977 01 Brezno ako
postupníkom zo Zmluvy o dielo č. 419/2018 – OI-I-ZOD zo dňa 11.05.2018 ( ďalej len „Zmluva“)
predmetom, ktorej je „Obnova futbalového ihriska Brezenská, Brezno – Projektová dokumentácia
pre realizáciu“ medzi zmluvnými stranami
Postupca : MESTO BREZNO
Zastúpené : JUDr. Tomáš Abel, PhD.– primátor mesta
Námestie gen. M. R. Štefánika č. 1, 977 01 Brezno
IČO : 00 313 319
Postupník : LESY MESTA BREZNO, s.r.o.
V zastúpení: Ing. Ján Lukáč – konateľ spoločnosti
Švermova 1027/7, 977 01 Brezno
IČO: 36 027 537
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Zhotoviteľ: Deals Management, a.s.
V zastúpení: Alena Belovická – riaditeľka spoločnosti na základe plnej moci
Brnianska č.2, 911 05 Trenčín
IČO: 46 160 990
Objednávateľ – postupca touto Dohodou postupuje na objednávateľa – postupníka všetky práva a
povinnosti zo Zmluvy a objednávateľ - postupník v plnom rozsahu preberá všetky práva a
povinnosti objednávateľa - postupcu vyplývajúce zo Zmluvy a zároveň dňom nadobudnutia
účinnosti tejto Dohody vstupuje do právneho postavenia objednávateľa - postupcu zo Zmluvy.

K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných: 16
Za:
16
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 131/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 8/
Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta v závere všetkým poďakoval a ukončil rokovanie
Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o 16:30 h. Z celého rokovania bol vyhotovený zvukový
záznam.

–––––––––––––––––––––––––
JUDr. Tomáš Abel, PhD.vr.
primátor mesta

Ing. Mária Majerčíková v.r.
overovateľ zápisnice

Mgr. Martin Juhaniak v.r.
prednosta MsÚ

Ján Maruškin v.r.
overovateľ zápisnice

V Brezne, dňa 2.8.2018
Mgr. Janka Štulajterová v.r.
zapisovateľka
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