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

Číslo spisu:
2015/3040-02
7838/2015

Brezno
17. 03. 2015

ZÁPIS č. 1/2015
z pracovného rokovania
komisie pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry pri MsZ mesta Brezna
konaného dňa. 17. 03. 2015 o 15:00 hod.
Prítomní: Ing. arch. Ján Králik, Ing Miroslav Fašang, Milan Palovčík, Ing. Milan Macuľa, Mgr.
Daniel Struhár, Ing. arch. Pavol Kupec, Vladimír Oravkin, Bc. Pavel Belko, Ing. Martin Sladký
Ospravedlnení: Mgr. Daniel Struhár
Neospravedlnení:
Rokovanie viedol: Ing. arch. Ján Králik – predseda komisie
Program:
1. Úvod
2. Voľba podpredsedu komisie
3. Materiály do MsZ
4. Rôzne
5. Záver
Bod 1:
Zúčastnených privítal a zasadnutie komisie otvoril predseda: Ing. arch. Ján Králik.
Predseda overil prítomnosť členov a skonštatoval, že komisia je uznášania schopná.
Komisia schválila program v navrhovanom znení.
Bod 2:
Komisia zvolila v priamom hlasovaní svojho podpredsedu, ktorým sa stal : Ing. Milan Macuľa
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 3:
Komisia prerokovala materiály do mestského zastupiteľstva a k prerokovaným veciam prijala
nasledovné stanovisko:
Číslo poradia 6 rokovania MsZ:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o správe a údržbe verejnej zelene
a ochrane drevín verejnej zelene na území mesta Brezno
Komisia berie na vedomie návrh VZN o správe a údržbe verejnej zelene a ochrane drevín verejnej
zelene na území mesta Brezno a odporúča MsZ prijať návrh VZN, v navrhovanom znení
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Číslo poradia 8 rokovania MsZ:
Majetkové záležitosti:
Číslo poradia:
8.1
Majetkové záležitosti
Prevod pozemkov vo vlastníctve mesta Brezno – pozemky zastavané stavbami vo vlastníctve
Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o.
Komisia berie na vedomie žiadosť NsP Brezno a odporúča MsZ schváliť prevod pozemkov
Číslo poradia:
8.2
Majetkové záležitosti
Žiadosť Denisy Repkovej a Ivany Repkovej o odkúpenie pozemku na ulici ČSA v Brezne
Komisia berie na vedomie žiadosť Denisy Repkovej a Ivany Repkovej o odkúpenie pozemku na
ulici ČSA a odporúča MsZ nepredať požadovaný pozemok ale navrhuje uvedenú parcelu
žiadateľkám prenajať
Číslo poradia:
8.3
Majetkové záležitosti
Žiadosť Petra Dekréta o nájom alebo predaj pozemku na Nálepkovej ulici v Brezne
Komisia berie na vedomie žiadosť Petra Dekréta o nájom alebo predaj pozemku na Nálepkovej ulici
v Brezne a odporúča MsZ nepredať žiadaný pozemok, komisia navrhuje vyriešiť vzniknutý problém
vstupu do areálu vhodným vodorovným a zvislým dopravným značením
Číslo poradia:
8.4
Majetkové záležitosti
Žiadosť Mareka Magdu o dlhodobý nájom nehnuteľného majetku – areál bývalej strelnice v
Rohoznej
Komisia berie na vedomie žiadosť Mareka Magdu o dlhodobý nájom nehnuteľného majetku – areál
bývalej strelnice v Rohoznej a odporúča MsZ neprenajať žiadaný pozemok
Komisia k prerokovaným bodom neprijala uznesenia
Bod 4 : Rôzne
Na rokovaní komisie vystúpil Ing. Julius Weinberger, zástupca spoločnosti BRESSON, ktorý
predstavil činnosť spoločnosti, ktorá sa okrem iných činností, zaoberá výstavbou, financovaním
a prevádzkovaním spaľovní komunálneho odpadu
Komisia prerokovala návrhy iných poslancov:
- Návrh poslanca .... na umiestnenie kamery na ulici MPČĽ 12-13, z dôvodu kontroly dodržiavania
DZ B1 zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel a z dôvodu bezpečného vstupu do škôlky na
ul. MPČĽ 35, Brezno Mazorníkovo
- Návrh poslanca .... na hľadanie priestorov a možnosť zriadenia lekárne na sídlisku Mazorníkovo
buď v súkromnom objekte pri pošte alebo v objektoch mesta v bývalej materskej školy na ul. 9.
mája.
- Žiadosť nájomníkov bytov v bytovom dome MPČĽ 2 vo vlastníctve mesta o inštalovanie
pomerných meračov tepla do bytov z dôvodu objektívneho rozpočítania nákladov na dodávku tepla
pre nájomníkov
- Návrh poslanca .... na riešenie možnosti parkovanie na ul. 9. mája 36-42, žiada vyhotoviť
prepočet koľko parkovacích miest vznikne úpravou plochy vedľa chodníka pri realizácii šikmého
státia
- Návrh pani poslankyne Majerčíkovej na vypracovanie projektu na vybudovanie kanalizácie
v mestskej časti Predné a Zadné Halny a Bujakovo
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- Návrh poslanca Struhára:
- na vypracovanie projektu dopravného značenia na križovatke ulíc 9. mája a Cesta
osloboditeľov.
- na umiestnenie TDZ B29a zákaz predchádzania na Ceste osloboditeľov v úseku od
zástavky autobusu po križovatku s ul. 9. mája
- na umiestnenie dopravného značenia na ulici Vránskeho – obmedzenie rýchlosti
- návrh na umiestnenie kamery na ul. Štúrová v časti pri gymnáziu J. Chalupku
- Návrh poslanca Macuľu:
- predložiť doklady ktorými mesto reklamovalo závady a nedorobky pri realizácii projektu
rekonštrukcie severnej strany námestia
- nariadiť mestu reklamovať špárovanie všetkých spevnených plôch na severnej strane
námestia z dôvodu končiacej záručnej doby
- prepracovať projekt dopravného značenia – resp. zrušiť jednosmerky na ul. Pionierska
a Nálepkova
- mesto plus poslanci vykonať obhliadku všetkých nehnuteľností v majetku mesta
- mesto s poslancami vykonať prehliadku ulíc a chodníkov na území mesta za účelom
zdokumentovania stávu a možnosti opráv poškodených komunikácií
- Návrh poslanca Fašanga nariadiť technickým službám Brezno pravidelne upravovať plochu
parkoviska na ulici Hradby
- Návrh poslanca Palovčíka na zmenu režimu svetelnej križovatky ulíc Rázusova a Švermova
- Návrh na výmenu verejného osvetlenia zo súčasného systému na LED žiarovky vhodným
spôsobom nájmu na určitú dobu. Realizáciu diela platiť z dosiahnutých úspor na osvetlenie
Predložené návrhy budú zaradené do programu mestského zastupiteľstva.
Bodu 5:
Zasadnutie komisie ukončil a prítomným poďakoval za účasť predseda komisie.

Ing. arch. Ján Králik
predseda komisie

Ján Medveď
sekretár komisie
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