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Správa o výsledku kontroly
Na základe plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2017 vykonala Ing. Ingrid Konečná
Veverková, hlavná kontrolórka mesta
kontrolu plnenia vybraných uznesení Mestského zastupiteľstva v Brezne
Predmet a účel kontroly:



skontrolovať plnenie vybraných uznesení Mestského zastupiteľstva v Brezne
overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia

Výsledok kontroly:
1./ Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva z roku 2017
Uznesenie 25/2017 z 15.2.2017 - podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
realizáciu projektu „Rozšírenie kapacity Materskej školy Nálepkova 50, Brezno“.
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Rozšírenie kapacity Materskej školy Nálepkova 50, Brezno“ realizovaného v rámci výzvy č.
IROP-PO2-SC221-2016-10, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta
Brezna a platným Programom rozvoja mesta Brezna; zabezpečenie realizácie projektu
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených
výdavkov projektu (383.800,00 EUR) a poskytnutého NFP (364.610,00 EUR) v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, čo činí 19 190,00 EUR; zabezpečenie financovania
neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta (ako rozdiel celkových výdavkov projektu
a celkových oprávnených výdavkov projektu), čo činí 405.128,65 EUR.
Kontrolou bolo zistené, že uznesenie bolo splnené – žiadosť bola podaná. Zmluva
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná, je platná a účinná. Proces
verejného obstarávania bol zrušený, v súčasnej dobe prebieha príprava podkladov pre
opätovné vyhlásenie verejného obstarávania cez externého obstarávateľa (predpoklad - v 1.
štvrťroku 2019).
Uznesenie 26/2017 z 15.2.2017 - podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
realizáciu projektu „Rozšírenie kapacity Materskej školy ul. Dr. Clementisa č. 3, Brezno“
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Rozšírenie kapacity Materskej školy ul. Dr. Clementisa č. 3, Brezno“ realizovaného v rámci
výzvy č. IROP-PO2-SC221-2016-10, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom
mesta Brezna a platným Programom rozvoja mesta Brezna; zabezpečenie realizácie projektu
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených
výdavkov projektu (397 200,00 EUR) a poskytnutého nenávratného finančného príspevku
(377 340,00 EUR) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, čo činí 19 860,00 EUR;
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zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta (ako rozdiel celkových
výdavkov projektu a celkových oprávnených výdavkov projektu), čo činí 411 008,54 EUR.
Kontrolou bolo zistené, že uznesenie bolo splnené – žiadosť bola podaná. Zmluva
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná, je platná a účinná. Verejné
obstarávanie bolo vyhlásené, avšak neprihlásil sa žiadny uchádzač. Po opätovnom vyhlásení
bola doručená len jedna ponuka, ktorá bola podstatne vyššia ako stanovená predpokladaná
hodnota zákazky a preto v súčasnej dobe prebieha príprava podkladov pre opätovné
vyhlásenie verejného obstarávania cez externého obstarávateľa.
Uznesenie 27/2017 z 15.2.2017 - podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
realizáciu projektu „Cyklotrasa Brezno - Valaská“.
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Cyklotrasa Brezno - Valaská“ realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO1-SC122-2016-15,
ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta Brezna a platným Programom
rozvoja mesta Brezna; zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci; zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu (1.416.627,32EUR)
a poskytnutého nenávratného finančného príspevku (1.345.795,95 EUR) v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, čo činí 70.831,37 EUR; zabezpečenie financovania
prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
Kontrolou bolo zistené, že uznesenie bolo splnené – žiadosť bola podaná. Zmluva
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná, je platná a účinná. Proces
verejného obstarávania bol zrušený, v súčasnej dobe prebieha príprava podkladov pre
opätovné vyhlásenie verejného obstarávania cez externého obstarávateľa.
Uznesenie 116/2017 z 22.6. 2017 - podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
realizáciu projektu „Regenerácia vnútroblokov mesta Brezno – Margitin park“.
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Súhlasí s realizáciou projektu „Regenerácia vnútroblokov mesta Brezno – Margitin park“.
Schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Regenerácia vnútroblokov mesta Brezno – Margitin park“ realizovaného v rámci výzvy č.
IROP-PO4-SC431-2017-16, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta
Brezna a platným Programom rozvoja mesta Brezna; zabezpečenie realizácie projektu
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených
výdavkov projektu (510.960,00 EUR) a poskytnutého NFP (485.412,00 EUR) v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, čo činí 25.548,00 EUR; zabezpečenie financovania
prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta (ako rozdiel celkových výdavkov
projektu a celkových oprávnených výdavkov projektu).
Kontrolou bolo zistené, že uznesenie bolo splnené – žiadosť bola podaná. Zmluva
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná, je platná a účinná. Proces
verejného obstarávania prebieha cez externého obstarávateľa, v súčasnej dobe prebieha
doplňovanie podkladov zo strany uchádzačov, verejné obstarávanie by malo byť ukončené v
priebehu februára 2019.
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Uznesenie 117/2017 z 22.6. 2017 - podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
realizáciu projektu „Regenerácia vnútroblokov mesta Brezno“.
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Súhlasí s realizáciou projektu „Regenerácia vnútroblokov mesta Brezno“.
Schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Regenerácia vnútroblokov mesta Brezno“ realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO4SC431-2017-16, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta Brezna
a platným Programom rozvoja mesta Brezna; zabezpečenie realizácie projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci; zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených
výdavkov projektu (869.880,00 EUR) a poskytnutého nenávratného finančného príspevku
(826.386,00 EUR) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, čo činí 43.494,00 EUR;
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta (ako
rozdiel celkových výdavkov projektu a celkových oprávnených výdavkov projektu).
Kontrolou bolo zistené, že uznesenie bolo splnené – žiadosť bola podaná. Zmluva
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná, je platná a účinná. Proces
verejného obstarávania prebieha cez externého obstarávateľa, v súčasnej dobe prebieha
doplňovanie podkladov zo strany uchádzačov, verejné obstarávanie by malo byť ukončené v
priebehu februára 2019.
Uznesenie 162/2017 z 21.9. 2017 - Oprava ciest na území mesta – návrh na realizáciu
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/ Súhlasí s realizáciou projektu Oprava ciest na území mesta – návrh na realizáciu v priebehu
jedného roka s financovaním rozdeleným na tri splátky počas 3 rokov
II/Schvaľuje vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte mesta Brezna na realizáciu
uvedeného projektu z vlastných zdrojov mesta vo výške 1 941 095,00 EUR bez DPH, t. j. 2
329 314,00 EUR s DPH.
Kontrolou bolo zistené, že mesto Brezno uzatvorilo zmluvu o dielo č. 605/2018 – 01 -1 - ZoD
so spol. Doprastav Asfalt, a. s. Zmluva o dielo bola uzatvorená na základe vyhláseného
verejného obstarávania podlimitnej zákazky „Oprava miestnych komunikácií v katastrálnom
území mesta Brezno“. V rámci použitého postupu zadávania zákazky bola vybraná ponuka
zhotoviteľa a na základe tejto skutočnosti bola uzatvorená zmluva s finančným plnením
2 099 299,33 € bez DPH, čo nie je v súlade s uznesením 162/2017 z 21.9. 2017 (v rozpočte
mesta Brezna bolo vyčlenených viac finančných prostriedkov ako bolo schválených
v uznesení). Tento postup (uzatvorenie zmluvy na základe vyhláseného verejného
obstarávania podlimitnej zákazky) je však v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Hlavná kontrolórka mesta odporúča:
 schvaľovanie realizácie vlastných projektov, vrátane ich financovania, zo strany
Mestského zastupiteľstva, zabezpečovať cez rozpočet mesta (v návrhu rozpočtu
alebo v rámci jeho zmien) a to konkrétne schvaľovaním rozvojových programov
v rámci rozpočtu mesta (nie je potrebné ďalšie uznesenie);
 v prípade, že sa Mestské zastupiteľstvo rozhodne schvaľovať realizáciu vlastných
projektov, vrátane ich financovania osobitnými uzneseniami, zabezpečiť ich
aktualizáciu po vykonanom procese verejného obstarávania a po prípadných ďalších
zmenách rozpočtu.
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2./ Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva z roku 2018
Uznesenie 61/2018 z 9.5.2018 - podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a
vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie
alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 na realizáciu projektu zameraného na čiastočnú
rekonštrukciu telocvične pri ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno. Názov projektu: „Rekonštrukcia
sociálneho zariadenia – telocvičňa.
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/ Súhlasí s realizáciou projektu: „Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - telocvičňa“, s
výškou spoluúčasti uvedenej v žiadosti: v sume: 2.266 EUR na zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu
22.661.29 EUR) a poskytnutej dotácie (20.395,00 EUR) v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci, ktorou je zabezpečenie povinnej spoluúčasti žiadateľa vo výške minimálne 10 % (t.
j. 2.266,29 EUR bez zaokrúhlenia), so zabezpečením financovania nad rámec povinných 10
% spolufinancovania z vlastných zdrojov aj prípadných ďalších nevyhnutných výdavkov
(poplatky za vyjadrenia, kolky, výdavky súvisiace s prípravou projektu a so zaradením do
majetku) s cieľom zabezpečiť bezproblémové zrealizovanie projektu
II/ Schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocvične na rok 2018 za
účelom realizácie projektu: „Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - telocvičňa“ ......
Kontrolou plnenia uznesenia bolo zistené, že žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná v
termíne a bola schválená. Bol ukončený proces verejného obstarávania bol ukončený, mesto
Brezno pristupuje k podpisu zmluvy s dodávateľom a realizácii projektu.
Uznesenie 63/2018 z 9.5.2018 - Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
realizáciu projektu „Regenerácia obytnej zelene F. Kráľa, Brezno“
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/ Súhlasí s realizáciou projektu „Regenerácia obytnej zelene F. Kráľa, Brezno“ II/ Schvaľuje
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Regenerácia obytnej zelene F. Kráľa, Brezno“ realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO4SC431-2017-16, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta Brezna a
platným Programom rozvoja mesta Brezna; zabezpečenie realizácie projektu v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci; zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 8.633,76 EUR (rozdiel celkových
oprávnených výdavkov projektu: 172.675,20 EUR a poskytnutého nenávratného finančného
príspevku: 164.041,44 EUR) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; zabezpečenie
financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta (ako rozdiel celkových
výdavkov projektu a celkových oprávnených výdavkov projektu).
Kontrolou plnenia uznesenia bolo zistené, že žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná v
termíne a bola schválená. Proces verejného obstarávania bol ukončený, mesto Brezno vyzvalo
víťazného uchádzača k podpisu zmluvy o dielo, začiatok realizácie diela sa predpokladá
v marci 2019.
Uznesenie 124/2018 z 25.7.2018 - Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
realizáciu projektu „Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Brezno “.
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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/ Súhlasí s realizáciou projektu „Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Brezno “ II/
Schvaľuje 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; zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci; zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške 9.308,96 (rozdiel celkových oprávnených výdavkov
projektu: 186.179,16 Eur a poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 176.870,20
Eur) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; zabezpečenie financovania prípadných
neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta (ako rozdiel celkových výdavkov projektu a
celkových oprávnených výdavkov projektu).
Kontrolou bolo zistené, že žiadosť o dotáciu bola podaná (oznámenie o prijatí žiadosti
o nenávratného finančného príspevku č. NFP310020R297 oznámenie o prijatí bolo doručené
elektronickou poštu dňa 01. 08. 2018). Žiadosť je v procese odborného hodnotenia na
riadiacom orgáne.
Uznesenie 169/2018 z 19.9.2018 - Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
realizáciu projektu „Bioretenčný systém s funkčnou vegetáciou, Brezno“ .
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/ Súhlasí s realizáciou projektu „Bioretenčný systém s funkčnou vegetáciou, Brezno“, II/
Schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Bioretenčný systém s funkčnou vegetáciou, 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; , zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci; zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške 3.714,09 EUR (rozdiel celkových oprávnených výdavkov
projektu: 74.281,74 EUR a poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 70.567,65
EUR) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; zabezpečenie financovania prípadných
neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta (ako rozdiel celkových výdavkov projektu a
celkových oprávnených výdavkov projektu).
Kontrolou bolo zistené, že žiadosť o poskytnutie nenávratný finančný príspevok bola podaná
v termíne.
Uznesenie 170/2018 z 19.9.2018 - Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
realizáciu projektu „Občianska poriadková služba v meste Brezne“.
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna Súhlasí s realizáciou projektu „Občianska poriadková
služba v meste Brezne“ , Schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za
účelom realizácie projektu „Občianska poriadková služba v meste Brezne“ realizovaného v
rámci výzvy č. OPLZ-PO5-2018-1, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom rozvoja
mesta Brezna; zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu, t. j. minimálne 5% z celkových
oprávnených výdavkov, čo činí minimálne 12.268,37 EUR, zabezpečenie financovania
prípadných neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými
výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu
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Kontrolou bolo zistené, že žiadosť o poskytnutie nenávratný finančný príspevok bola podaná
v termíne.
Uznesenie 192/2018 zo 14. 11.2018 - Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
realizáciu projektu „WIFI pre teba v Brezne“.
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna I/ Súhlasí s realizáciou projektu „WIFI pre teba v
Brezne“ II/ Schvaľuje 1/ predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy
č. OPII-2018/7/1-DOP za účelom realizácie projektu „WIFI pre teba v Brezne“, 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 .......
Kontrolou bolo zistené, že žiadosť o poskytnutie nenávratný finančný príspevok bola podaná
v termíne.
Uznesenie 4/2018 z 15.1.2018 - podanie žiadostí o podporu vo forme dotácie a úveru na kúpu
bytového domu s 24 nájomnými bytmi bežného štandardu na ul. Štvrť Ladislava
Novomeského v Brezne a technickej vybavenosti podmieňujúcej užívanie nájomných bytov.
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
1 / R u š í Uznesenie MsZ č. 220/2017 z 13.12.2017 v celom rozsahu
2/ S c h v a ľ u j e Investičný zámer, ktorým je obstaranie nájomného bytového domu (objekt
A) s 24 nájomnými bytmi bežného štandardu na ul. Štvrť Ladislava Novomeského v Brezne
....
Kontrolou bolo zistené, že žiadosť o poskytnutie podpory vo forme úveru a žiadosť
o poskytnutie dotácie bola na Okresný úrad v Banskej Bystrici doručená 24.01.2018.
Následne boli podpísané zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov, zmluva
o úvere a záložná zmluva. Bol podaný návrh na vklad záložných zmlúv v prospech ŠFRB. Po
doručení požadovaných dokladov na ŠFRB bol dňa 27.8.2018 otvorený čerpací účet. Zo
strany predávajúceho bola kúpna cena rozdelená podľa zdrojov financovania – dňa
02.10.2018 bolo predložených a zaevidovaných 5 ks faktúr. Prvá bola uhradená z vlastných
zdrojov - faktúra č. 2018005 v hodnote 36182,40 Eur. Následne boli zo strany mesta podané
žiadosti o uvoľnenie čerpania úveru ŠFRB 600/39/2018 na kúpu 24 bytových jednotiek faktúra č. 2018001 v hodnote 655 200,00 Eur a úveru ŠFRB 600/40/2018 na kúpu súvisiacej
technickej vybavenosti - faktúra č. 2018002 v hodnote 34 550,00 Eur. Na základe zapísaného
vkladu vlastníckeho práva V-2488/2018 zo dňa 8.11.2018 sa mesto Brezno stalo vlastníkom
predmetného nájomného bytového domu. Po úhrade prostriedkov ŠFRB boli zo strany mesta
predložené faktúry na úhradu dotácie na kúpu 24 bytových jednotiek - faktúra č. 2018003 v
hodnote 436 800,00 EUR a dotácie na kúpu súvisiacej technickej vybavenosti - faktúra
2018004 v hodnote 36 750,00 EUR. Úhradou týchto faktúr bolo financovanie kúpy
nájomného domu ukončené.
Kontrolou bolo zistené, že uznesenie bolo splnené.
Uznesenie 101/2018 z 27.6.2018 - schválenie odpredaja majetku obchodnej spoločnosti
LESY MESTA BREZNA, s.r.o. – pozemky nachádzajúce sa v k. území Brezno, lokalita
Hlinka

7

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., :
novovytvorené parcely C-KN č. 8121/2 - trvalé trávne porasty o výmere 862 m2, C-KN č.
8121/3 - trvalé trávne porasty o výmere 799 m2 , C-KN č. 8121/4 - trvalé trávne porasty o
výmere 762 m2 a C-KN č. 8121/5 trvalé trávne porasty o výmere 719 m2, vytvorené
geometrickým plánom vyhotovenom spoločnosťou Siman a Jorčík, spol. s r. o., IČO:
00634808 Židlovo 3 Brezno č.00634808-132/2018, ktoré vznikli oddelením z parcely reg. CKN č. 8121 trvalé trávne porasty o výmere 9 207 m2 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 vo výške 45,- EUR za 1 m2 pozemku
Kontrolou bolo zistené, že odpredaj majetku bol realizovaný obchodnou verejnou súťažou,
ktorá bola tak ako je uvedené v uznesení vyhlásená aj vyhodnotená. Prihlásil sa a úspešný bol
len 1 uchádzač. OVS bude opätovne vyhlásená.
Kontrolou bolo zistené, že uznesenie bolo splnené.
Uznesenie 108/2018 z 27.6.2018 - návrh na prijatie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/ Schvaľuje Prijatie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) vo výške 874 740,00
EUR na výstavbu zariadenia sociálnych služieb s názvom “Zariadenie pre seniorov a denný
stacionár” na Ul. Boženy Němcovej 1090/25 v Brezne, so splatnosťou 30 rokov
Uznesenie 110/2018 z 27.6.2018 - podanie žiadostí o podporu vo forme úveru zo Štátneho
fondu rozvoja bývania v účele U303 výstavba zariadenia sociálnych služieb s názvom
„Zariadenie pre seniorov a denný stacionár“ na Ul. Boženy Němcovej 1090/25 v Brezne.
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Schvaľuje Investičný zámer, ktorým je obstaranie podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom
fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) zariadenia sociálnych
služieb s názvom „Zariadenie pre seniorov a denný stacionár“ na Ul. Boženy Němcovej
1090/25 v Brezne formou prestavby a prístavby nebytového priestoru .....
Kontrolou bolo zistené, že dňa 29.06.2018 bola podaná žiadosť o poskytnutie podpory vo
forme úveru zo ŠFRB. Následne boli podpísané zmluva o úvere č.600/416/2018 zo Štátneho
fondu rozvoja bývania (ŠFRB) s maximálnou výškou podpory formou úveru vo výške 870
500,00 EUR na výstavbu zariadenia sociálnych služieb s názvom “Zariadenie pre seniorov a
denný stacionár” a záložná zmluva č.600/416/2018. Dňa 20.12.2018 bol podaný návrh na
vklad záložných zmlúv v prospech ŠFRB.
Kontrolou bolo zistené, že uznesenie bolo splnené.
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