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Bod č. 1 - Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Kolegyne, kolegovia, dobrý deň. Vážené poslankyne,
vážení poslanci. V súlade s paragrafom 13, odsek 4, písmeno A zákona číslo 369/1990 Zbierky o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otváram desiate pracovné Zasadnutie Mestského
zastupiteľstva mesta Brezna konané vo volebnom období 2018 - 2022. Dnešné Zasadnutie
Mestského zastupiteľstva bolo zvolané v súlade s ustanovením paragrafu 12, odsek 1 Zákona o
obecnom zriadení a boli naň pozvaní všetci poslanci Mestského zastupiteľstva s platným
mandátom. Z 21 poslancov je prítomných 14 poslancov, preto vyhlasujem Zasadnutie Mestského
zastupiteľstva mesta Brezna za schopné právoplatne sa uznášať. Z dnešného rokovania sa
ospravedlnili pán poslanec Baran, pán poslanec Ridzoň, pán poslanec Maruškin, pani poslankyňa
Skačanová. Ešte niekto avizoval z poslancov? Zatiaľ nikto. Dovoľte mi, aby som na dnešnom
zasadaní Mestského zastupiteľstva privítal predovšetkým vás, poslancov Mestského zastupiteľstva,
ako aj pani hlavnú kontrolórku mesta Brezna, prednostku Mestského úradu Brezno, vedúcich
odborov Mestského úradu, riaditeľa príspevkovej organizácie, konateľa obchodnej spoločnosti,

zástupcov podnikov, organizácií pôsobiacich na území mesta, prítomných predstaviteľov štátnej
správy, zástupcov médií, prizvaných hostí, ako aj všetkých prítomných občanov mesta Brezna.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, týmto považujem Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta
Brezna za otvorené.

Bod č. 2 - Skúška hlasovacieho zariadenia
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme ku skúške hlasovacieho zariadenia. Poprosím
vás pri vzdialení sa, aby ste vybrali kartu zo zariadenia, v prípade chybného hlasovania potom
môžete opraviť do desiatich sekúnd. Skúsme hlasovanie ZA, či nám funguje. Ďakujem. Hlasovanie
PROTI. Trošku pomalšie, lebo stroj nestíha za vami. Pali? Dobre, super, ďakujem. ZDRŽAL SA.
Dobre, výborne, ideme ďalej.

Bod č. 3 - Procedurálne otázky
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Schvaľovanie programu rokovania. Program rokovania
vám bol doručený písomne spolu s pozvánkou. V programe rokovania navrhujem tieto zmeny a
doplnky Vypustiť bod 9.7 Majetkové záležitosti, žiadosť pána inžiniera Lopušného, ďalej doplniť
bod 9.13 do majetkových záležitostí, Zámena nehnuteľností vo vlastníctve mesta Brezno za
nehnuteľnosti vo vlastníctve, pardon spoločnosti Lesy mesta Brezno. Má ešte niekto pripomienky
alebo doplnky k navrhovanému programu? Ak nie sú pripomienky, dávam hlasovať. Kto je za, aby
sa dnešné zasadnutie riadilo programom aj s uvedenými zmenami a doplnkami? Kto je za?
Hlasovanie: Konštatujem, že program rokovania bol schválený jednohlasne, 14 za. Proti
nikto, nezdržal sa nikto.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k Návrhovej komisii. So zreteľom na
prerokúvané správy odporúčam Mestskému zastupiteľstvu zvoliť Návrhovú komisiu v zložení pán
poslanec Barančok, pán poslanec Obernauer a pán poslanec Ambros. Má niekto z poslancov
pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy? Keď nie, dávam odhlasovať. Kto je za, aby sa Návrhová
komisia pracovala v uvedenom zložení?
Hlasovanie: Zo 14 prítomných 14 za. Konštatujem, že návrh na komisiu bol schválený, tým že už
zaujali aj svoje miesto.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia
poverujem poslancov Mestského zastupiteľstva pána poslanca Schmidta a pani poslankyňu
Dzurmanovú. Zapísaním uznesení a vypracovaním zápisnice poverujem Veroniku Horváthovú,
sekretárku prednostky Mestského úradu.

Bod č. 4 - Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k
15.6.2019
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Kolegyne, kolegovia, prešli by sme k programu rokovania.
Pod bodom 4 máme Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 15.6.2019.

Predkladá pani prednostka, materiál tiež spracoval útvar prednostu. Nech sa páči, predložíme.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Dobrý deň, vážený pán primátor,
vážená pani hlavná kontrolórka, panie poslankyne, páni poslanci, týmto vám predkladám Správu o
plnení Mestského zastupiteľstva mesta k 15. júnu 2019, z ktorej vyplýva, že štyri uznesenia z roku
2019 boli splnené, sedem navrhujeme zo sledovania vypustiť. Všetko z mojej strany.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Otváram rozpravu, nech sa páči, kolegyne,
kolegovia, otázky. Ak nikto do rozpravy, rozpravu končím. Žiadam Návrhovú komisiu, aby
predniesla návrh na uznesenie. Nech sa páči.
Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 15.6.2019 ďalej tak,
ako je uvedené v texte.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 15 prítomných 15 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 93/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Bod č. 5 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 13/2018 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom
Brezno
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 5, tým je Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia mesta, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie číslo č.
13/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
zriadených mestom Brezno. Materiál predkladám ja, spracovala pani magisterka Bočová z Útvaru
prednostu Mestského úradu. Nech sa páči, aj predloží uvedený materiál.
Mgr. Jana Bočová, Útvar prednostu Mestského úradu Brezno: Vážený pán primátor, vážení
páni viceprimátori, páni poslanci, vážená pani prednostka, vážené dámy, vážení páni. Dovoľte mi,
aby som vám v krátkosti predstavila a zdôvodnila Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým
sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 13 z minulého roku o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno. Návrh
vznikol na základe požiadavky škôl v pôsobnosti mesta navýšiť finančné limity v rámci finančného
pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov platného od prvého
septembra 2019. Dôvodom sú stúpajúce ceny potravín, ktoré sa nakupujú ešte podľa pôvodného
finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií. Pardon, podľa
pôvodného, dobre, finančného pásma od 1.9.2018 sú v platnosti tiež aj nové materiálno-spotrebné
normy a receptúry pre školské stravovanie. Tieto receptúry sú finančne nákladné a školy si môžu
vyberať len tie lacnejšie receptúry popri dodržiavaní výživových dávok pre jednotlivé kategórie
stravníkov. Ďalej návrh všeobecne záväzného nariadenia nadväzuje na novelu zákona číslo
544/2010 Zbierka zákonov o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, ktorá je účinná od 1. januára 2019. Predmetom novely je dotácia na stravu v
sume euro dvadsať na každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy. Od 1.
septembra 2019 sa bude týkať všetkých detí v základných školách. Dotácia sa poskytuje na dieťa a

žiaka na každý deň, v ktorom sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu, v materskej škole
alebo v základnej škole a odoberalo stravu. Cieľom tejto dotácie je podporiť a zlepšiť stravovacie
návyky dieťaťa, odstraňovať sociálne bariéry a rozdiely medzi deťmi pri poskytovaní stravy a tiež
finančne odbremeniť zákonných zástupcov od úhrady na stravu. V krátkosti oboznámim so
zmenami určených príspevkov oproti pôvodnému všeobecnému záväznému nariadeniu. Zákonný
zástupca dieťaťa, ktoré má v materskej škole vo veku 3 až 5 rokov, ktorému neprináleží dotácia,
uhradí za odobratú stravu príspevok 1,50 eur na deň. Podľa pôvodného VZN to bola suma 1,12 eur.
V poslednom ročníku materskej školy výška príspevku pri dotácii 1,20 eur bude činiť 0,34 eur.
Oproti tiež 1,12 eur, čo doteraz bolo v pôvodnom všeobecnom záväznom nariadení. Od 1.
septembra v základnej škole pre prvý stupeň výška príspevku činí jeden cent na deň oproti
pôvodnému príspevku 0,95 eur. Pre žiakov na druhom stupni výška príspevku bude činiť desať
centov na deň oproti pôvodnému 1,01 eur. Pre športovcov a diétne stravovanie výška príspevku činí
prvý stupeň sa určuje na 26 centov na deň. V pôvodnom VZN-ku bolo 1,13 eur. Druhý stupeň to
bude mať 0,36 eur... 36 centov na deň oproti pôvodnému 1,20 eur. Režijné náklady, ktoré doteraz
neboli pri deťoch a žiakoch stanovené, sa určujú paušálne na päť euro na mesiac a dieťa, takže k
sume za odobratú stravu na mesiac sa pripočíta každý mesiac päť eur bez toho, že či to dieťa sa
stravovalo týždeň alebo dva týždne alebo jeden deň. V prípade diétneho stravovania dotáciu vyplatí
Mestský úrad zákonnému zástupcovi dieťaťa na základe predloženej žiadosti na Mestský úrad spolu
s odborným lekárskym potvrdením, že zdravotný stav dieťaťa si vyžaduje osobitné stravovanie.
Mesto ako zriaďovateľ nevylúčil vo VZN-ku stravovanie cudzích stravníkov, nakoľko školský
zákon toto stravovanie umožňuje, že okrem žiakov a zamestnancov škôl sa môžu stravovať aj iné
fyzické osoby. Náklady na jedno jedlo pre dospelého stravníka, to je aj učiteľov, sa určujú na 1,41
eur plus režijné náklady, ktoré si každá škola určuje sama. Doteraz príspevok činil 1,12 eur. Ostatné
ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia číslo 13 z minulého roku ostávajú nezmenené. V
prípade schválenia by toto VZN-ko nadobudlo účinnosť 1. septembra 2019. ďakujem, to je všetko.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tam sme nedávali ten poplatok správcovský tých 5 eur, čo
sme sa bavili?
Mgr. Jana Bočová, Útvar prednostu Mestského úradu Brezno: Pán primátor, keď budete na
mňa hlasnejšie hovoriť, ja vás nepočujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Aha, pardon, vidím §, odsek 3. Dobre, v poriadku. Dobre,
ďakujem pekne za podrobné predloženie materiálu. Kolegyne, kolegovia, my sme to preberali aj na
tom pracovnom sedení, ktoré sme mali. V podstate ja by som len doplnil s tým, že prechádzame na
od 1.9. stravovanie pre všetky deti, ktoré bude dotovať a financovať v podstatnej miere štát, tak
musíme dovybaviť naše jedálne. Zhruba náklady, ktoré nám zatiaľ boli predložené, sa budú
pohybovať od 80.000 do 100.000 euro iba na toto a samozrejme budeme musieť naše jedálne
personálne posilniť. A preto je tam aj ten režijný náklad, ktorý by mal do určitej miery uhradiť tie
náklady, ktoré nám vzniknú väčším objemom jedál, ktorý budeme poskytovať v našich jedálňach.
Čiže z toho dôvodu aj po konzultácii so školami sme pristúpili potom k tomuto návrhu. A
samozrejme, tie ďalšie veci, tie boli vysvetlené. Máme aj stanovisko komisie sociálnej k tomuto? Aj
finančnej? Nie? Finančná je, áno? Tak poprosím finančnú. A školstvo ešte, pardon. Školstvo je,
áno, k tomuto?
Martin Juhaniak, Finančná komisia: Tak doplním. Finančná odporúča schváliť tak, ako je
materiál pripravený.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Školská?
Neuvedený, Komisia pre školstvo: Keďže tu nikto nie je ani predseda ani podpredseda, vezmem
to na seba. Mali sme to na komisii a odporúčame schváliť.

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem pekne. Otváram rozpravu, nech sa páči
kolegyne, kolegovia. Ak nikto do rozpravy, rozpravu končím. Žiadam Návrhovú komisiu, aby
predniesla návrh na uznesenie.
Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 13/2018 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom
Brezno. Po druhé, uznáša sa, ďalej tak ako je uvedené v texte s účinnosťou od 1.9.2019.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 15 prítomných 15 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 94/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 6 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta VZN –XX/2019 o
používaní pyrotechnických výrobkov
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k návrhu číslo 6, tým je návrh Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Brezna o používaní pyrotechnických výrobkov. Predkladá náčelník
Mestskej polície, tiež materiál spracoval. Ja ho ale ospravedlňujem, že tu nie je z rodinných
dôvodov. Z komisií preberali ste to niekto? Komisia verejného poriadku, kto tu je? Lebo vidím, že
predseda tu nie je. Nepreberali ste, hej, tento? Neboli? Dobre. V podstate úpravou tohto VZN
dávame do súladu naše všeobecne záväzné nariadenie so zákonom a doplnili sme tiež možnosť
používania pyrotechnických výrobkov F2 a F3, P1 tak, aby toto používanie bolo aj v súlade s
aktivitami mesta v priebehu roka a samozrejme aj občanov mesta Brezna. Nech sa páči, otváram
rozpravu. Nebolo to v žiadnej komisii teda? No dobre, nech sa páči, otváram rozpravu. Pani
poslankyňa Dzurmanová, nech sa páči.
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Chcem sa opýtať. Znamená to podľa toho pripraveného VZN, že
ktokoľvek môže bez súhlasu teda počas starého a nového roka a v ostatných prípadoch potrebuje
súhlas vrátane mesta? Mesto, keď napríklad robí dni mesta, tak si samé dá sebe súhlas?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Áno, mali by sme to mať podchytené niečím.
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Čiže my si nedávame súhlas, len všetci ako na tento starý rok a
tu si dáme, hej? To sa pýtam len, aby som...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Áno, áno. Mesto napríklad, keď má dni mesta, tak sme to
nemali nejakým spôsobom podchytené, že na základe čoho, lebo všeobecne záväzné nariadenie nám
určovalo, že môžeme používať iba v podstate na Silvestra, áno, a prvého. Takže sme potrebovali
upraviť aj vo všeobecne záväznom nariadení možnosť používania týchto pyrotechnických
prostriedkov aj mimo týchto dní alebo mimo tejto doby tak, aby to bolo v súlade s VZN, hej? Že iba
preto sa to tak upravilo. Toto nebolo nijakým spôsobom podchytené vo všeobecne záväznom
nariadení.
Neuvedená, poslankyňa: /nezrozumiteľné/...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: No, veď však práveže sme išli v rozpore potom so
všeobecne záväzným nariadením. Áno, takto by to malo byť v poriadku.

Neuvedený: /nezrozumiteľné/
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Mohol, áno, aj tak. Ale, samozrejme, toto budeme sa snažiť
obmedzovať, lebo to by obťažovalo jednak obyvateľov aj vo vzťahu k životnému prostrediu, aby
sme nerobili nejaké prešľapy. Ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak nie, rozpravu končím. Žiadam
Návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé na vedomie
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o použití pyrotechnických výrobkov, po
druhé uznáša sa ďalej tak ako je uvedené v texte.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, otváram rozpravu, nech sa páči... Pardon.
Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu. Som premotivovaný
asi.
Hlasovanie: Ďakujem. Z 15 prítomných 15 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 95/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 7 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta VZN –XX/2019 ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN -12/2017
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v
meste Brezno
Bod č. 8 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta VZN –XX/2019 ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN -2/2019
Trhový poriadok príležitostných trhov
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Pod bodom 7 máme Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Brezno. A je
návrh, že uvedený návrh súvisí aj s bodom 8, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Brezno Trhový poriadok príležitostných trhov. Môžeme kolegyne, kolegovia v
rozprave prerokovať obidva návrhy? Ak súhlasíte? K tomuto bude pani prednostka? Predkladám ja
a spracoval útvar prednostu. Nech sa páči, poprosím pani prednostku k obidvom návrhom.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: V tomto návrhu všeobecne
záväzných nariadení, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenia mesta Brezno číslo
12/2017 a číslo 2/2019, čím sú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v meste Brezno a Trhový poriadok príležitostných trhov, navrhujeme vylúčenie
používania jednorazových nenávratných obalov, pričom bude možné používať len
biodegradovateľné materiály, ktoré sú kompostovateľné, teda rozložiteľné bez negatívneho dopadu
na životné prostredie na rozdiel od klasických plastov.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: To je k návrhu dva, áno?
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: K obidvom návrhom.

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: K obidvom, dobre. Ďakujem pekne. Mali sme to v komisii?
Finančná?
Martin Juhaniak, Finančná komisia: Doplním stanovisko ku obidvom návrhom VZN. Komisia
finančná sa uzniesla na tom, že odporúča schváliť materiál tak, ako je pripravený.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Aj Komisia pre rozvoj, nech sa páči.
Ján Králik, Komisia pre rozvoj: Aj Komisia pre rozvoj odporúča Mestskému zastupiteľstvu
obidva návrhy schváliť tak, ako sú predložené.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Otváram rozpravu, nech sa páči, kolegyne,
kolegovia. Ako prvý do rozpravy pán poslanec Struhár, nech sa páči.
Daniel Struhár, poslanec: Chcem sa spýtať, že v prípade, že niektorý z trhovníkov dané VZN-ko
nedodrží a zistí sa nejaké pochybenie, sú tam na to nejaké sankcie alebo ako sa bude postupovať
ďalej? Ako veľmi vítam toto rozhodnutie, je to naozaj ecofriendly, to je super. Ale ako potom
bojovať proti takým, čo...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Úplne jednoducho. Je to porušenie všeobecne záväzného
nariadenia a budeme postupovať v zmysle správneho konania. To je normálne sankcia. Do tridsať
euro, myslím, je tam pokuta asi pri týchto porušeniach. A samozrejme, vyvodíme zodpovednosť vo
vzťahu k umiestneniu v ďalších rokoch, hej? Ale je tam normálne správne konanie, takže tam
nevidím.
Neuvedený: /nezrozumiteľné/
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prosím? No ja si myslím, že to neumiestnenie je väčšia
sankcia pre nich ako ešte pokuta, ktorú by mali dostať. Ale tam nie je problém. Sankciu
predpokladá zákon. Nech sa páči, pán poslanec Fašang.
Miroslav Fašang, poslanec: Ďakujem. Kolega mi zobral otázku, ale každopádne sa chcem
poďakovať vedeniu mesta, že ideme týmto ekologickým smerom a takisto, že vypočulo môj návrh
a plastové fľaše sme nahradili týmito sklenenými, ďakujeme.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Pekné sú aj, nie? Pani prednostka vyberala, tak ju treba
pochváliť. Dobre. Pán poslanec Barančok, nech sa páči.
Andrej Barančok, poslanec: Ďakujem pekne. Ja chcem tiež pochváliť toto VZN-ko a zároveň by
som chcel požiadať, aby sme išli ešte trošku ďalej. My máme ešte možnosť upraviť zmluvné vzťahy
s budúcimi promotérmi v Aréne a možno aj na futbalovom štadióne, keď sa jedná o koncerty a tak
ďalej. Sám viem, o čom hovorím. Je to navštevované zhruba 3-4 tisíc ľudí. Tam máme štyritisíc
plastových vecí. Čiže do budúcna, keď budeme prenajímať Arénu, možno vyzvať tých budúcich
nájomcov, aby keď budú predávať nejaké alko-nealko výrobky, aby práve podporovali takéto
rozložiteľné plasty a to sa jedná možno aj o futbalové zápasy a takéto veci, ktoré sú dané v našich
priestoroch, ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Áno, úplný súhlas. Budeme sa tým zaoberať, pripravíme
materiál tak, aby sme to doplnili a upravili pri prenájmoch. Aj takto, áno. Dobre, ešte niekto ďalší
do rozpravy? Ak nie, rozpravu končím. Žiadam Návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na
uznesenie.
Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na

vedomie vyhodnotenie pripomienkového konania k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenia mesta Brezno 12/2017 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Brezno. Po druhé, uznáša sa
ďalej tak, ako je uvedené v texte.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 15 prítomných 15 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 96/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 8. Poprosím návrhovú.
Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé na vedomie.
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na vedomie vyhodnotenie pripomienkového
konania k návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie mesta Brezno číslo 2/2019 Trhový poriadok príležitostných trhov. Po druhé uznáša sa
ďalej tak, ako je uvedené v texte.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 15 prítomných 15 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 97/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 9 - Majetkové záležitosti
Bod č. 9.1 – Žiadosť SR - Slovenská správa ciest o uzatvorenie zmlúv o zriadení
vecného bremena v súvislosti so stavbou „I/66-Brezno, obchvat I. etapa“
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 9, tým sú Majetkové záležitosti. Pod
bodom 9.1 máme Žiadosť SR - Slovenská správa ciest o uzatvorenie zmlúv o zriadení vecného
bremena v súvislosti so stavbou„ I/66-Brezno, obchvat I. etapa“. Nech sa páči.
JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Príjemný dobrý deň prajem, vážení prítomní. Prvá majetková záležitosť. Žiadosť Slovenskej správy
ciest o uzatvorenie zmlúv o zriadení vecného bremena v súvislosti so stavbou obchvatu mesta, prvá
etapa. V podstate sa jedná o ďalšie dve zmluvy o zriadení vecného bremena z celého balíka zmlúv,
ktoré nám predkladá Slovenská správa ciest na uzatvorenie. Teraz sa jedná o zmluvy číslo 20 a číslo
53. Sú to trojstranné zmluvy. V prípade týchto dvoch zmlúv povinným z vecného bremena je mesto
Brezno. Sprostredkovateľom teda, ktorý uzatvára zmluvu v prospech oprávneného je Slovenská
správa ciest a oprávnenou osobou je v jednom prípade Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a v
druhom prípade spoločnosť BEST-BP, s.r.o., v Brezne. Predmetom oboch zmlúv je záväzok, teda
povinnosť pre mesto strpieť uloženie inžinierskych sietí na dotknutých pozemkoch mesta. V tomto
prípade v oboch prípadoch je to kanalizácia. Presné zameranie siete a uloženie je vyznačené v
príslušných geometrických plánoch. Jedná sa o odplatné záležitosti. Mesto dostane za zriadenie
vecného bremena odplatu takisto špecifikovanú v texte uznesenia. Všetky náklady spojené s

realizáciou týchto zmlúv v katastri, aj ostatné správne poplatky uhrádza Slovenská správa ciest. Z
mojej strany všetko.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Stanoviská komisií? Finančná?
Martin Juhaniak, Finančná komisia: Finančná komisia odporúča schváliť uzatvorenie zmlúv o
zriadení vecného bremena tak, ako je materiál pripravený bez výhrad.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Komisia pre rozvoj?
Ján Králik, Komisia pre rozvoj: Komisia pre rozvoj takisto odporúča Mestskému zastupiteľstvu
schváliť uvedený bod tak, ako bol predložený.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Ja len doplním informáciu. Toto máme, to som
chcel k inému, dobre. Otváram rozpravu, nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Ak nikto do rozpravy,
rozpravu končím. Žiadam Návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé na vedomie
žiadosť Slovenskej republiky – Slovenskú správu ciest ďalej tak ako je uvedené v texte. Po druhé
schvaľuje uzatvorenie zmlúv o zriadení vecného bremena podľa ustanovení ďalej tak ako je
uvedené v texte.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 15 prítomných 15 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 98/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 9.2 - Žiadosť Slovenskej správy ciest o uzatvorenie Zmluvy o uzavretí
budúcej zmluvy o bezodplatnom prevode vyvolanej investície, stavba „I/72
Brezno – most ev. č. 72 -045“
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Pod bodom 9.2 máme Žiadosť Slovenskej správy ciest o
uzatvorenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom prevode vyvolanej investície,
stavba „I/72 Brezno – most evidenčné číslo 72 – 045“. Predkladá pani doktorka Biela, nech sa páči.
JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Takže Slovenská správa ciest sa obrátila na mesto s návrhom na uzatvorenie zmluvy o budúcej
zmluve, ktorej predmetom je odovzdanie stavebných objektov vybudovaných v súvislosti s
realizáciou stavby pod uvedeným číslom materiálu. Je to vlastne most cez rieku Hron na
Kuzmányho ulici, teda smerom k malej stanici. Takýmto spôsobom už aj v minulosti sme uzatvárali
zmluvy o budúcej zmluve s tým, že do 90 dní po kolaudácii tohto stavebného objektu sa potom
uzatvorí riadna zmluva o prevzatí stavebných objektov do majetku mesta o bezodplatnom
/nezrozumiteľné/, teda mesto nebude za toto platiť. Predmetom tejto zmluvy konkrétne budú
stavebné objekty úprava chodníka a preložka verejného osvetlenia, ktoré sa realizujú v súvislosti s
touto stavbou. Obsah návrhu preverili kompetentní pracovníci mesta, odsúhlasili ho a teda zmluva
je predložená na schválenie zastupiteľstvom, nech sa páči.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, stanoviská komisií. Finančná?

Martin Juhaniak, Finančná komisia: Finančná komisia prijala uznesenie, ktorým odporúča
schváliť materiál tak, ako je pripravený.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Komisia pre rozvoj?
Ján Králik, Komisia pre rozvoj: Komisia pre rozvoj takisto odporúča Mestskému zastupiteľstvu
schváliť uvedený bod, ako je predložený.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Otváram rozpravu, nech sa páči, kolegyne,
kolegovia. Ak nikto do rozpravy, rozpravu končím. Žiadam Návrhovú komisiu, aby predniesla
návrh na uznesenie.
Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie Návrh Slovenskej republiky – Slovenskej správy ciest na uzatvorenie Zmluvy o uzavretí
budúcej zmluvy o bezodplatnom prevode vyvolanej investície, stavba „I/72 Brezno – most ev.č.
72 – 045“, po druhé schvaľuje uzatvorenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom
prevode vyvolanej investície ďalej tak ako je uvedené v texte.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 15 prítomných 15 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 99/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 9.3. - Žiadosť obchodnej spoločnosti SKI Čertovica, s.r.o. IČO 51 0381
29, sídlo Družstevná 30, 900 66 Vysoká pri Morave o prenájom časti pozemku.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Pod bodom 9.3 máme Žiadosť obchodnej spoločnosti
SKI Čertovica, sídlo Družstevná, Vysoká pri Morave o prenájom časti pozemku. Nech sa páči.
JUDr. Zdenko Roštár, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno:
/nezrozumiteľné/... za odstavnou plochou je vlastne naša parcela. Odstavná plocha, ktorá je tam
teraz, patrí tak ako je uvedené v dôvodovej správe, žiadateľovi. Žiadateľ žiada prenájom uvedenej
plochy za účelom odstavnej a skladovej plochy najmä v zimných mesiacoch pri prevádzke
lyžiarskeho strediska a motorestu. K žiadosti ste dostali vlastne aj vyjadrenie architektky mesta, ako
aj vyjadrenie lesov, ktoré vlastne budú môcť uvedenú odstavnú plochu užívať v letných mesiacoch
tak, ako je v tých vyjadreniach. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o schválenie v režime osobitného
zreteľa, je potrebné, aby zastupiteľstvo o tom rozhodlo dvoj... trojpätinovou väčšinou hlasov. Ak
má niekto nejaké ďalšie otázky, môžem odpovedať.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Stanoviská komisií. Finančná?
Martin Juhaniak, Finančná komisia: Finančná komisia mala tento bod na svojom rokovaní a
odporúča schváliť materiál tak, ako je pripravený za podmienok tých 0,084 eur ročne za meter
štvorcový a tak, aby aj Lesy mesta Brezna mali zabezpečenú v podstate možnosť využívať tú
plochu potom v letných mesiacoch.
Ján Králik, Komisia pre rozvoj: Komisia pre rozvoj takisto odporúča Mestskému zastupiteľstvu
schváliť uvedený návrh tak, ako je predložený.

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, otváram rozpravu, nech sa páči, kolegyne,
kolegovia. Ak nikto do rozpravy, rozpravu končím. Žiadam Návrhovú komisiu, aby predniesla
návrh na uznesenie.
Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie Žiadosť obchodnej spoločnosti SKI Čertovica, s. r. o. ďalej tak ako je uvedené v texte. Po
druhé, vyhlasuje pre účel prenájmu nehnuteľný majetok mesta Brezna ďalej tak ako je uvedené v
texte za prebytočný. Po tretie, schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ďalej tak ako je
uvedené v texte.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Aha, tak sa, ak súhlasíte, tak sa vrátime. Nemám s tým problém ja. Kolegyne, kolegovia,
nech sa páči, pán poslanec Fašang.
Miroslav Fašang, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja mám len jednu pripomienku, že v prípade, že
bude toto parkovisko využívané ako bezplatne, súhlasím s tou výškou nájmu, ale v prípade, že by
nájomca tam plánoval vybudovať platené parkovisko, tak treba to prehodnotiť, pretože tá suma
0,085 eura za meter je nízka. Čiže poprosím to ošetriť v zmluve, ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: To sme mohli potom, ak bude platené, využívať aj my,
však tam by to bolo určite viac ako to nula celá. Ja len sa zamýšľam nahlas a lebo je to na hlavnom
ťahu a dva mesiace v roku? No, tak dva mesiace v roku nie. Tak sú to tri-štyri mesiace v roku.
Prosím?
JUDr. Zdenko Roštár, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno: Ja si myslím tiež,
že dva, lebo som odrastený na Čertovici, viem ako sa lyžuje, kedy sa lyžuje a v letných mesiacoch
úplne stačí parkovisko pred motorestom, hej? Tam ani na tej ploche, ktorá je za motorestom nikto
nestojí, hej, v letných mesiacoch.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ale ak by bolo platené, tak budeme na to myslieť v
zmluve, dobre? Dohodnime sa tak.
JUDr. Zdenko Roštár, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno: Súhlasím, ja k
tomu nemám čo...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Hovorím, že v zmluve, aby sme potom na to mysleli.
Dobre. Ďakujem pekne. Ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak nie, rozpravu končím. Ešte raz žiadam
Návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie Žiadosť obchodnej spoločnosti SKI Čertovica, s. r. o. Po druhé, vyhlasuje pre účel
prenájmu nehnuteľný majetok mesta Brezna ďalej tak ako je uvedené v texte za prebytočný. Po
tretie, schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ďalej tak ako je uvedené v texte.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 15 prítomných 15 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 100/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 9.4 - Žiadosť Veroniky Švantnerovej, bytom Horná 1279/23, Čierny Balog,
o kúpu nehnuteľností v kat. území Brezno
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 9.4 - Žiadosť Veroniky Švantnerovej,
bytom Horná, Čierny Balog, o kúpu nehnuteľností v katastrálnom území Brezno. Nech sa páči.
JUDr. Zdenko Roštár, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno: Veronika
Švantnerová je vlastníčkou nehnuteľnosti a to je rodinný dom číslo súpisné 335 postaveného na
parcele registra C 1496. Je to v Drakšiari, teda ulica Stromová a v podstate ona žiada priľahlé
plochy a pozemok pod stavbou. Čiže na uvedené skutočnosti sa vzťahuje §9A odsek 8 písmeno B
zákona 138/1991 o majetku obcí a ako aj naše zásady, čiže táto skutočnosť, že sa jedná o prevod
pozemku zastaveného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Architektka mesta súhlasí, avšak je tu
podmienka, aby v zmluve bolo zakotvené predkupné právo mesta v prípade, že by ona mala, chcela
predať. Zatiaľ toľko. Parcely sú tu uvedené, nebudem ich citovať. Sú uvedené aj v dôvodovej
správe.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Stanoviská komisií. Finančná?
Martin Juhaniak, Finančná komisia: Finančná komisia uznesením odporúča schváliť materiál tak
ako je pripravený /nezrozumiteľné/. Úprava podmienok, cena za znalecký... za cenu určenú podľa
znaleckého posudku.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Komisia pre rozvoj?
Ján Králik, Komisia pre rozvoj: Komisia pre rozvoj takisto odporúča Mestskému zastupiteľstvu
uvedený bod schváliť, ale v zmluve, pokiaľ by bolo možné ošetriť, aby vlastník tohto objektu
nemohol nejakým spôsobom zneužiť prenajímanie toho objektu pre marginalizované skupiny v
tejto oblasti, pokiaľ to je právne možné. Ďakujem.
JUDr. Zdenko Roštár, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno: Ak môžem, bola
to pozrieť pani architektka, slečna architektka, pardon. A ten objekt je, bola to fotiť a ja, keby som
mal ten objekt, tak tam by sa ani nehodili.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, otváram rozpravu, nech sa páči, kolegyne,
kolegovia. Ak nikto do rozpravy, rozpravu končím. Žiadam Návrhovú komisiu, aby predniesla
návrh na uznesenie.
Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie Žiadosť Veroniky Švantnerovej, bytom Horná ďalej tak ako je uvedené v texte. Po druhé,
vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok mesta Brezna ďalej tak ako je uvedené v texte za
prebytočný. Po tretie, schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezna ďalej tak ako
je uvedené v texte.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 15 prítomných 15 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 101/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 9.5 - Schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom
Brezno ako budúcim kupujúcim a spoločnosťou ISTROFINAL, a. s. ako budúcim
predávajúcim na prevod budúcich stavebných objektov – komunikácie, verejná
zeleň, verejné osvetlenie a k ním prislúchajúcich časti pozemkov v areáli bývalých
kasárni v Brezne
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 9.5, tým je Schválenie uzatvorenia
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Brezno ako budúcim kupujúcim a spoločnosťou
ISTROFINAL, ako budúcim predávajúcim na prevod budúcich stavebných objektov –
komunikácie, verejná zeleň, verejné osvetlenie a k ním prislúchajúcich časti pozemkov v areáli
bývalých kasárni v Brezne. Nech sa páči.
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Ďakujem. Dobrý deň, vážený pán primátor, vážený poslanecký zbor. Akciová spoločnosť
ISTROFINAL je vlastníkom pozemkov a budúcim stavebníkom stavby v reáli bývalých kasární.
Stavba označená pod pracovným názvom Brezno Kasárne, komunikácia a technická infraštruktúra.
Ako už bolo povedané, táto spoločnosť ponúka mestu Brezna časť stavebných objektov a v rámci
tejto stavby z celkového počtu 12 ponúka mestu tri stavebné objekty. Zatiaľ na úrovni budúcej
kúpnej zmluvy, keďže oni ešte reálne neexistujú a ešte zatiaľ by sme nevedeli naformulovať
podstatné náležitosti riadnej kúpnej zmluvy, takže zatiaľ len na úrovni budúcej kúpnej zmluvy. Tie
podmienky budúceho prevodu sú také, že kúpna cena za predmet prevodu bude jedno euro a budúci
predávajúci, teda spoločnosť ISTROFINAL bude môcť previezť do vlastníctva mesta tieto objekty
až po ich právoplatnej kolaudácii. Objekty nebudú zaťažené záložným právom ani žiadnym dlhom,
respektíve inou právnou povinnosťou v prospech tretích osôb okrem distribučných spoločností. No
a táto spoločnosť taktiež zabezpečí na vlastné náklady porealizačné geodetické zameranie, ktoré
poslúži ako podklad na prevod a bude znášať aj všetky správne poplatky spojené s prevodom
vlastníckeho práva. Ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Stanoviská komisií. Finančná?
Martin Juhaniak, Finančná komisia: Finančná komisia prijala uznesenie, ktorým odporúča
schváliť uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na prevod tých objektov, ktoré sú
špecifikované v návrhu tak, ako je pripravený.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Komisia pre rozvoj?
Ján Králik, Komisia pre rozvoj: Komisia pre rozvoj takisto odporúča Mestskému zastupiteľstvu
schváliť uvedený bod tak ako je predložený a ešte môžem k tomu doložiť, že samozrejme tak, ako
pri všetkých podobných stavbách v tomto prípade mesto bude vydávať stavebné povolenie, mesto
bude určitým spôsobom aj kontrolovať realizáciu tejto stavby, aby skutočne kvalita tej stavby bola
vlastne po kolaudácii odovzdaná v takom stave, aby s tým neboli žiadne problémy. A takisto aj
správca tých jednotlivých stavieb, čo sa týka komunikácie, zelene, verejného osvetlenia, čiže
pracovníci technických služieb takisto budú aj počas realizácie stavby robiť kontrolu, aj pri
kolaudácii, aby skutočne tá stavba bola v kvalite takej, ako má byť, aby mesto s tým, aj keď to
dostane za euro, nemalo v budúcnosti žiadne problémy. Ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Ja mám ešte zajtra rokovanie ohľadom
teplovodu. Ale myslím si, že sa aj toto dotiahne. Takže verím, že čím skôr sa pristúpi k tej
realizácii, aby ten areál ďalej bol prospešný mestu, rástol a aby sa tam robila aj tá IBV-čka, lebo to
nám, myslím, pomôže. Kolegyne, kolegovia, nech sa páči do rozpravy. Ak nikto do rozpravy,
rozpravu končím. Žiadam Návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.

Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie ponuku spoločnosti ISTROFINAL, akciová spoločnosť ďalej tak ako je uvedené v texte.
Po druhé schvaľuje v súlade s §3 odstavca 1 písmena A v spojení s §4 odstavca 2 platných zásad
hospodárenia o nakladaní s majetkom mesta Brezno ďalej tak ako je uvedené v texte.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 17 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 102/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 9.6. - Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej
verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj
stavebných pozemkov pre účely výstavby bytových domov v Brezne, Ul. ŠLN
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 9.6 – Tým je Schválenie spôsobu
prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie
kúpnej zmluvy na predaj stavebných pozemkov pre účely výstavby bytových domov v Brezne na
Ulici ŠLN. Nech sa páči.
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Ďakujem. Predmetom súťaže sú dve novovytvorené parcely, ktoré sú situované, ako už bolo
povedané na ŠLN oproti nájomnému bytovému domu vo vlastníctve mesta Brezno. Tieto pozemky
ponúkame ako jeden celok, teda nie jednotlivo s tým, že žiadame, aby na nich, na každom jednom z
nich bol postavený bytový dom s minimálnym počtom pätnásť bytových jednotiek. Kúpnu cenu za
jeden meter štvorcový sme navrhli 45 eur s tým, že je možné ju teraz zvýšiť alebo znížiť. Taktiež
sme do textu súťaže zakomponovali povinnosť uchádzača zložiť finančnú zábezpeku vo výške 5000
eur, ktorá samozrejme sa úspešnému uchádzačovi započíta do kúpnej ceny. V prípade, že niekto
splní podmienky, nepristúpi k uzatvoreniu zmluvy, prepadá v prospech mesta Brezno. Upozornil by
som ešte, keďže sa jedná o štandardné súťažné podmienky, upozornil by som ešte na niektoré
ustanovenia, na ktorých mesto Brezno ako vyhlasovateľ súťaže trvá a to je, že budúci uchádzač,
úspešný uchádzač začne s výstavbou bytových domov najneskôr do jedného roka od nadobudnutia
vlastníckeho práva k predmetu súťaže, zabezpečí na vlastné náklady prekládku dotknutých
inžinierskych sietí, zabezpečí taktiež odstránenie existujúcich a vybudovanie nových
kontajnerových stojísk. Na vlastné náklady vybuduje tenisový dvorec a zabezpečí taktiež realizáciu
na vlastné náklady prístupových komunikácií k bytovým domom a vybudovanie parkovacích miest.
Upozornil by som ešte na bod IV, kde Mestské zastupiteľstvo v prípade, že by bola obchodná
verejná súťaž neúspešná, tak Mestské zastupiteľstvo súhlasí s tým, aby bola za rovnakých
podmienok, ako budú schválené teraz, vyhlasovaná opakovane.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem pekne. Stanoviská komisií. Finančná?
Martin Juhaniak, Finančná komisia: Finančná komisia prijala uznesenie, ktorým odporúča
schváliť materiál tak, ako je pripravený. Kolega Fašiang bude mať potom jeden pozmeňovák k
tomu.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Komisia pre rozvoj?

Ján Králik, Komisia pre rozvoj: Komisia pre rozvoj takisto odporúča Mestskému zastupiteľstvu
schváliť uvedený bod tak ako je predložený.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, ja len doplním, že v
podstate aj tento návrh je podporou pre investičnú výstavbu bytov na území mesta. Tak ako sme sa
dohodli, mesto pokračuje v projekcii vlastných nájomných bytov. Momentálne projektujeme
deväťdesiatšesť bytov na sídlisku Mazorníkovo. Chceli by sme začať s ďalšou projekciou v objekte
súčasných Technických služieb a samozrejme, ak sa nám tieto zámery podaria, tak by sme chceli
projektovať ďalej. V tomto má naše mesto obrovský deficit a myslím si, že akákoľvek výstavba
bytov mestu len pomôže. Samozrejme ju treba regulovať rozumným spôsobom tak, aby sme
minimalizovali dopady na našich obyvateľov v tých častiach, kde táto výstavba bude. Aj tie
podmienky sme upravovali tak, aby naozaj došlo k čo najmenšiemu zásahu. A pri tej budúcej
výstavby, aby tá výstavba prebehla jednak dobre, samozrejme ale jednak aj rýchlo a zabezpečili
sme aj doplnenie prvkov, ktoré zase skvalitnia život v tých lokalitách, kde táto výstavba bude
realizovaná. To sú tie ďalšie podmienky, o ktorých hovoril aj kolega. Podmienili sme tam výstavbu
športoviska a tak ďalej a tak ďalej. Takže zhrnul by som to tak, že som veľmi rád, že sme toto
naštartovali a rozbehli, pretože v minulosti sme mali určite pocit, že mesto nie je zaujímavé pre
takúto výstavbu a zvlášť pre súkromných investorov, keďže vieme veľmi dobre, že takáto výstavba
tu roky nebola, naozaj roky a ja som veľmi rád, že nemáme, poviem, jeden takýto subjekt, možno
podnikateľský alebo fyzickú osobu, ktorá by mala záujem o takúto výstavbu, ale je ich niekoľko, o
čom svedčí to, keď už zoberieme len spred pár mesiacov vysúťažený pozemok na výstavbu
štyridsiatich bytov, teraz je to ďalších tridsať. Ďalšiu veľkú výstavbu máme avizovanú v areáli
kasární. No a samozrejme, do tejto výstavby sa zapájame aj my ako mesto, lebo chceme poskytnúť
aj lacné nájomné byty jednak pre našich obyvateľov. Ale budeme radi, keď prilákame aj ďalších
obyvateľov, pretože aj vzhľadom na pripravované rôzne návrhy zákonov, ktoré zasiahnu do
financovania samospráv, je jednoducho potrebné, aby sme pracovali na tom, aby v meste bolo čo
najviac obyvateľov, aby jednoducho v meste bol život, mladé rodiny a mesto sa rozvíjalo. Takže
toto všetko a samozrejme s tými ďalšími návrhmi podporiť to, aby naše mesto rástlo a naopak,
neupadalo, lebo ten trend z posledných rokov bol taký, že sme mali veľký úbytok obyvateľov.
Momentálne sme na čísle z predošlého dňa 20.000 obyvateľov, 20.310 obyvateľov. Dá sa povedať,
že sme stabilizovali ten úpadok, pretože aj na začiatku roka sme mali 20.315. Čiže ten úbytok je päť
obyvateľov za pol roka, čiže nie je to nič strašné. Ale ja budem rád, ak sa v priebehu volebného
obdobia dostaneme k tomu, že ten počet obyvateľov bude naopak rásť a nie klesať a to by bolo pre
nás, si myslím, veľké víťazstvo v rámci fungovania života mesta. Nechcem ja... chcel som len
doplniť tú filozofiu, o ktorej si stále spoločne hovoríme a verím, že stále ju spoločne aj budeme
ďalej podporovať, lebo je to pre, hovorím, život mesta veľmi dôležité. Otváram rozpravu, nech sa
páči, pán poslanec Fašang.
Miroslav Fašang, poslanec: Ďakujem za slovo. Na základe diskusie s komisiou finančnou i
rozvojovou a právnym odborom by som chcel doplniť a dávam návrh na doplnenie, aby bola OVSka a následne aj zmluva doplnená o predkupné právo. Po druhé, podmienku do jedného roka začať
výstavbu a do piatich kolaudácia. A v prípade, že do piatich rokov nedôjde...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Takto, dajme to na menej, kolega, ak súhlasíš. Aspoň tri
roky tam dajme. Teda menej, z piatich na tri, lebo poviem, z tých avizovaných záujemcov, ktorých
máme, bola dohoda taká, aby výstavba prebehla čo najrýchlejšie, aby čo najmenej traumatizovala
obyvateľov tých častí, kde bude a myslím si, že absolútne budeme s tým, čo padlo v rámci nejakých
rozhovorov o takejto výstavbe na území nášho mesta. Takže kľudne tam dajme tri, vravím,
netraumatizujme ľudí, nech to prebehne čo najskôr, čo najlepšie a jednoducho budeme sa potom z
toho tešiť. Ale päť rokov sa mi zdá veľa, ak súhlasíš.
Miroslav Fašang, poslanec: Takto. Nastavoval som to konzervatívne, aby sme neodradili
záujemcov, pokiaľ sú to...

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ja si myslím, že neodradíme...
Miroslav Fašang, poslanec: V poriadku. Zároveň som tam chcel ešte doplniť v prípade, že nedôjde
do tých troch rokov teda ku skolaudovaniu desať percent pokuta z kúpnej ceny. Je to kvôli tomu,
lebo bavili sme sa s právnikmi. My aj keď máme predkupné právo na pozemok, pokiaľ tam niekto
začne dačo stavať základy alebo čokoľvek, ten pozemok je už umrtvený. Čiže museli by sem ho
buď kúpiť alebo sa nejak dohodnúť, čiže toto by nám mohlo sčasti kompenzovať tento ďalší postup.
Ja však verím, že toto vôbec nebude nutné a pokiaľ záujemca má reálny záujem to zhotoviť, tak s
takouto podmienkou určite nebude mať problém.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Poviem otvorene. My sme komunikovali s Brezňanmi,
ktorí majú záujem o takúto výstavbu. Samozrejme, ideme transparentne do obchodnej verejnej
súťaže. Môže to vysúťažiť za tých podmienok, ktoré tam sú, ktoré si myslím, vôbec nelimitujú
alebo neobmedzujú toho budúceho stavebníka alebo nie je to na nikoho ani ušité ani nič podobné.
Jednoducho je to pripravené tak, že dostávame sa do minimálnych rizík, si myslím, hej, takže je to
pripravené dobre a vravím, ak sa prihlásia tí avizovaní záujemcovia, ktorí momentálne sú, tak by to
malo byť v poriadku aj na základe tých prísnejších podmienok, ktoré teraz navrhuješ. Takže toto
nevidím ja ako problém.
Miroslav Fašang, poslanec: Dobre, čiže teda výsledok toho je navrhujem predkupné právo, do
roku začať výstavbu, do troch kolaudácia. V prípade, že nebude kolaudácia do troch rokov, desať
percent pokuta z kúpnej ceny.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Teda desať percent nad, áno, ak tomu správne rozumiem?
Miroslav Fašang, poslanec: Nevieme, aká bude kúpna, keďže je OVS-ka, čiže je to dané
percentuálne.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, však ako ja, vravím, s tým nemám žiadny problém.
S faktickou pán zástupca Juhaniak, nech sa páči.
Martin Juhaniak, zástupca primátora mesta Brezna: Ja by som chcel iba reagovať na tú
zmluvnú pokutu. Keď sa vrátime tri mesiace dozadu a predávali sme v tej istej lokalite pozemok,
ten bol predaný za 40,10 eur...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: 45,10 eur.
Martin Juhaniak, zástupca primátora mesta Brezna: 45,10 eur, ale také podmienky, ako
zmluvnú pokutu sme tam nedávali. Oni dokonca ani nemajú povinnosť stavať športoviská ako tu v
tomto máme. Toto je vážne prísnejšie alebo respektíve sú finančne náročnejšie podmienky
nastavené ako pri predchádzajúcej obchodnej verejnej súťaži. Ja by som zvážil, či tam vôbec tú
pokutu máme dávať. Lebo keď kúpim pozemok, vyčlením ho geometrákom na to, aby som na ňom
staval a začnem so stavbou, tak mám inú taxu vo forme zdanenia, hej? Je tam vyššia daň sa platí,
pokiaľ som stavebníkom, pokiaľ nemá m skolaudovanú stavbu a tu ešte vlastne k tomu prichádzajú
ďalšie náklady. Ja si myslím, že už sám stavebník je tlačený do toho, aby to postavil a skolaudoval
čo najrýchlejšie. Nie to ešte, aby sme ho zaväzovali ďalšou zmluvnou pokutou. Len porovnávam
vlastne dve obchodné verejné súťaže v tej istej lokalite v rozmedzí troch mesiacov, aby sme to zase
dajako nedramatizovali veľmi. Tak toľko.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tak ako v tomto súhlasím, že jednoducho je tam, sú tam
prísnejšie podmienky a je tam toho viacej, hej, lebo je tam vybudovanie parkovacích miest, to je
jedna vec, ktoré budú prevedené mesto za symbolické euro?

Neuvedený: Nie.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Práveže nie, budú verejné a my rozhodneme o tom, akým
spôsobom budú využívané. Čiže podmienky sú nastavené takto. Ďalej, čo sa týka, budú to mestské
parkovacie miesta. Ďalej je tam vybudovanie športoviska a tak ďalej, ak sa mýlim, tak ma oprav,
hej? Takže určite je tam väčší rozsah povinností pri tejto stavbe, ako bol za podmienok to, čo
hovoríš ty pred troma mesiacmi. Ale je to na zváženie. Ako vravím, že ak je niekto seriózny a chce
stavať, ale je to prísna podmienka, hej? S faktickou ešte pán zástupca na teba. Nech sa páči.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ja len chcem doplniť k tým parkovacím plochám,
že my vlastne v tomto prípade nútime investora k tomu, že v rámci objektu bude mať parkovanie.
Čiže na prízemí objektu bude mať parkovanie.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ale mimo toho postaví ešte ďalšie.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Čiže to je na jeho. A mimo toho budú ďalšie
parkovacie plochy vedľa prístupovej komunikácie, áno.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Takto to bude, áno? Lebo tie parkovacie vyplývajú z
legislatívy. A určite tam legislatívne nedajú toľko parkovacích miest pod tú budovu, koľko tam má
byť. No to neverím tomu.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Vo všetkých troch prípadoch aj v tomto, kde už
bola realizovaná vlastne... kde už bol realizovaný predaj, tak počet podľa toho, ako v súčasnej dobe
platí norma, im nevyjde v tom objekte, hej? Čiže určité percento minimálne musia oni zrealizovať,
ale samozrejme robia sa koeficientom väčším proste, čiže tým pádom budú navyše parkovacie
plochy pri prístupových komunikáciách.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tam bolo aj naznačené v tej štúdii. Tú máte, myslím, áno?
To sa dá vypočítať z toho.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: To je len štúdia.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: To je z legislatívy dané, hej, že koľko musí byť na jeden
byt parkovacích miest.
Neuvedený: My sme dali podmienku, aby bolo v bytovom dome postavených minimálne pätnásť
bytov. To znamená, že buď 15 alebo viacej a od toho sa odvíja ten koeficient.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďalej pán poslanec Palovčík, nech sa páči.
Milan Palovčík, poslanec: Ďakujem, pán primátor, za slovo. Ospravedlňujem sa za neskorší
príchod. Ja si myslím, pán poslanec Fašang hovoril o tej zmluvnej pokute. Ja si myslím, že každý
chce, aby aj ten investor, že do tých troch rokov, aby to bolo skolaudované. Neviem, či tých desať
percent rieši to, že čo keby náhodou, lebo vieme, že v republike sa stali stavby, ktoré neboli aj 5
rokov skolaudované, hej? A môže sa stať nejaká výnimka, nevieme, čo sa môže stať. A nám ide o
to, aby to bolo skolaudované do tých troch rokov. A môže investor mať aj nejaký problém iný a
nebude to aj desať rokov skolaudované. Veď máme rozostavané stavby po republike ajajaj, čiže
dajakú ochranu ja by som dal na toto, aby sme tlačili trošku toho investora do týchto vecí.
Ďakujem pekne.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ako vravím, že nebránime sa tomu. Porovnávame to, čo
sme schvaľovali pred troma mesiacmi a toto. Je to v tej istej lokalite, o tom sa bavíme. Je to na
zváženie. Ja s tým nemám žiadny problém. Ja si myslím, že chceme, aby na jednej strane sa niekto

prihlásil, na druhej strane, hej, čiže môže to limitovať niekoho, ale na druhej strane treba povedať,
že zase chceme, aby to bolo urobené dobre a čím skôr, hej? Aby to jednoducho ľudí neobťažovalo.
A myslím si, že tie tri roky je dostatočný čas. My už máme skúsenosti za tie štyri roky, že
jednoducho ak niekto na tom pracuje riadne, včas, nie sme v nejakej pamiatkovej zóne a podobne,
za tie tri roky sa to aj s kolaudáciou jednoducho spraviť dá, hej? Pokiaľ by tam naozaj neboli nejaké
objektívne dôvody. Ale pokiaľ by tam boli objektívne dôvody, tak na to sa aj podľa zmlúv, aj zásad
v práve jednoducho prihliada, hej? Čiže toto môže ma doplniť kolega Šiška, ale jednoducho, ak by
takéto objektívne dôvody nastali, pre ktoré by kolaudácia nebola, tak samozrejme sa táto sankcia
neuplatňuje v takých prípadoch. Ale pokiaľ je to na základe subjektívnych dôvodov na strane
stavebníka, tak samozrejme sa sankcia uplatňovať môže, hej? Čiže to je ten rozdiel. S faktickou ešte
pán poslanec Fašang, myslím, na kolegu, hej?
Miroslav Fašang, poslanec: Na kolegu, áno. Ja len poviem, aby bola predstava. Jedná sa o
pozemky 800 metrov a 786. Ak sa predajú po 45 euro, tak my sa bavíme o zmluvnej pokute vo
výške 7000 euro, čo ja nepovažujem za likvidačnú ponuku, čiže a bol by som rád, keby sme to do
budúcna do všetkých zmlúv dávali a nastavili taký štandard, ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Pán poslanec Struhár ešte, nech sa páči.
Daniel Struhár, poslanec: Samozrejme vítam tento návrh, veľmi sa mi páči. Páči sa mi aj to, že je
tam podmienka vybudovať športovisko. Neviem, či je to však šťastné športovisko, nakoľko tenis v
tejto lokalite hrá...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Práveže to je, prepáč pán poslanec, ja ti rovno skočím do
reči. To je požiadavka obyvateľov aj zo stretnutí. Ja som bol tiež prekvapený. Ale tam bolo dakedy
tenisové ihrisko.
Daniel Struhár, poslanec: Ale vo vnútrobloku?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Áno, áno, zo zadnej strany bolo tenisové ihrisko. No tam
ešte stále je to antukové, len je zarastené. Takže my sme prihliadali na to, aké boli požiadavky zo
strany obyvateľov, že aj takéto ihrisko chcú, lebo máme tam už vybudované multifunkčné to nové,
čo tam je, doplnili sme, čo sa týka detského ihriska prvky a preto sme si povedali, že keď je
požiadavka takáto, nemáme s tým problém.
Daniel Struhár, poslanec: Má to byť antukové ihrisko?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prosím?
Daniel Struhár, poslanec: Antukové ihrisko to bude alebo to bude ihrisko...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Nie, tak my sme... to je na dohode potom, že či bude... ja
by som bol najradšej, keby tam bol povrch tartanový alebo tento gumený, hej, ktorý sa dáva, lebo s
tým nemáme absolútne žiadne problémy, čo sa týka údržby a vydrží to dlho, hej?
Daniel Struhár, poslanec: Mne ide o to, že je tam dookola devätnásť /nezrozumiteľné/... ale ak to
bola požiadavka občanov, tak samozrejme ísť proti tomu by bola hlúposť.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Z tých stretnutí, ktoré tam mávame hovorím. Ešte aj
neviem, či písomne sme to v minulosti od pani doktorky Krešákovej nedostali, takže vravím, ja som
to vnímal ako požiadavku z tejto časti bloku od obyvateľov. Tak aby...
Daniel Struhár, poslanec: Nie, nie, ide o to, že kvôli tým devätnástim vchodom, že teoreticky by
mohol byť záujem o nejaké veci ako práve tenisové ihrisko, kde tenis môžu hrať dvaja až štyria

ľudia, hej? Čiže či by náhodou nebolo lepšie to tenisové ihrisko presunúť niekde inde a sem možno
spraviť nejaké väčšie detské ihrisko, ja neviem. Ale ak je to požiadavka občanov, tak...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Majú tam dosť veľké teraz ako...
Daniel Struhár, poslanec: Ok. Ďalšia vec je, že v minulosti sme v tejto lokalite mali problém pred
tým, ako sa stavala táto bytovka, boli tam rôzne petície, ak si pamätáme. Treba to odkomunikovať a
naozaj ich /nezrozumiteľné/...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Áno, my sme chodili medzi ľudí, vysvetľovali. Ako zase
poviem to tak, že ak by sme to mali brať tak, že na rok tá výstavba nejakým spôsobom obmedzí
obyvateľov v priebehu dňa, tak potom nemôžeme stavať nikde, hej?
Daniel Struhár, poslanec: Áno, jasné. Ja len že to treba odkomunikovať, aby zase neboli zbytočné
haló okolo toho.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Určite pôjdeme medzi obyvateľov. Uvidíme, ako dopadne
súťaž. Od toho to bude závisieť. Ak by sa nám prihlásil niekto a bude úspešným uchádzačom,
samozrejme, hneď pôjdeme medzi ľudí a budeme vysvetľovať, o čo sa jedná, za akých podmienok a
tak, ako sme to regulovali pri predošlej bytovke, kde sa regulovala aj časť výstavby a tak ďalej a tak
ďalej, tak to budeme robiť aj teraz tu, lebo však v našom záujme je, aby ľudia boli spokojní a
poviem, sťažností bolo čo najmenej. Ešte pani poslankyňa Dzurmanová, nech sa páči.
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Áno, ja som v podstate sa chcela spýtať podobne ako Danko
Struhár práve na to ihrisko. Ja nechcem zdržiavať. Samozrejme, že ja podporujem výstavbu, aj si
myslím, že každý človek, ktorý teda tak nejak normálne uvažuje, tak by sa mal k tomu takto
dopracovať. Ale tiež mám trošku s tým ihriskom, že keď máme o jeden činžiak ďalej alebo cez
cestu vybudované nejaké, tak prečo ideme aj tu. Ale to je otázka možno do budúcna, hej? Ja beriem,
že to asi neni nejaké, že stopercentne isté. Ešte chcem dokončiť myšlienku. Na tie stretnutia s
občanmi zase až tak veľa nechodí, aby to bolo stopercentne dané, že takto to chcú, to si zase tiež
povedzme na rovinu. Takže ja by som odporúčala a navrhovala, aby sa napríklad v spolupráci s
bytovým družstvom zavolali z jednotlivých vchodov, či činžiakov a naozaj si skutočne ľudia medzi
sebou povedali, či toto je tá cesta a to, čo naozaj by tam väčšina ľudí uvítala, aby sme skutočne aj
my potom mohli povedať, že je to naisto, dobre? Lebo z tohto mi to zatiaľ ako tak nevyplýva.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ja s tebou absolútne súhlasím, ako však môže tam byť
ihrisko, hej, podľa požiadavky mesta a my budeme komunikovať s ľuďmi a tak ďalej a tak ďalej.
Ale nenechával by som to, poviem len tak, že na ľubovôľu, lebo my vieme, čo tam máme
postavené, čo tam chceme postaviť a čo sa tam ešte stavať ide, lebo tu má byť ešte tento rok
zrealizovaná, pardon, investícia takmer za 280.000 euro, čo sa týka parku toho vnútrobloku na ŠLN,
to je z tej zadnej strany. Tak aby sme tam duplicitne nerobili to isté zbytočne, hej? A toto ihrisko
my si môžeme povedať, kde ho dáme. Tam nie je určené, že musí byť medzi týmito panelákmi
alebo...
Petra Dzurmanová, poslankyňa: /nezrozumiteľné/
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, však dajme multifunkčné ihrisko podľa požiadaviek
mesta Brezno, hej? Dobre. Môže to byť takto a ako potom sa dohodneme aj tu, ja s tým nemám
problém. Dobre. Ešte niekto ďalší do rozpravy? S týmto súhlasíte, čo kolega navrhol všetci alebo
budeme o tom hlasovať, aby sme sa rozumeli? Nie, ak s tým spracovateľ...
Neuvedený: /nezrozumiteľné/
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ale ak predkladateľ súhlasí, tak sa môže doplniť rovno, ale

ak chcete hlasovať, môžeme hlasovať. Ale nebol nejaký protinávrh, tak sa pýtam.
Neuvedený: /nezrozumiteľné/
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Takže ak súhlasíte, tak to zapracujeme. Súhlasíme, áno?
Však to bolo v spolupráci. Ale akurát zmenu spravíme. Súhlasíš, Miro, áno? Pán poslanec, aby boli
tri roky namiesto tých piatich, čo som, áno? Dobre.
Ján Králik, Komisia pre rozvoj: Ale nie od uzavretia zmluvy, ale od začatia výstavby, hej?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Od začatia výstavby. Od začatia výstavby. Dobre, čiže
vieme áno, čo potom zapracujeme do uznesenia. Dobre. Nech sa páči, Návrhová komisia.
Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé vyhradzuje
pre účel prevodu nehnuteľný majetok mesta Brezna a to novovytvorené pozemky vytvorené
geometrickým plánom ďalej tak ako je uvedené v texte za prebytočný. Po druhé schvaľuje spôsob
prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezna a to novovytvorené pozemky vytvorené
geometrickým plánom ďalej tak ako je uvedené v texte. Po tretie schvaľuje ďalej tak ako je uvedené
v texte súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej
zmluvy na predaj stavebných pozemkov pre účel stavby dvoch bytových domov v Brezne Ulica
ŠLN ďalej tak ako je uvedené v texte. Po štvrté, súhlasí v prípade, že obchodná verejná súťaž bude
neúspešná, s jej opakovaným vyhlásením za rovnakých podmienok schválených v bode 3 tohto
uznesenia.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu aj s tými podmienkami, ktoré boli zapracované od návrhu pána
poslanca.
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 17 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 103/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 9.8 - Schválenie dohody o urovnaní medzi mestom Breznom a Miroslavom
Zibrínom pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov parc. C KN č. 249/4,
C-KN 5813/311 a C-KN č. 5813/312 nachádzajúcich sa v blízkosti Moyzesovej
ulice v Brezne
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 9.7 – tam je Žiadosť pána inžiniera
Matúša Lopušného... Jáj, to je ten, čo išiel von. Pardon. 9.8 - Schválenie dohody o urovnaní medzi
mestom Breznom a Miroslavom Zibrínom pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov
nachádzajúcich sa v blízkosti Moyzesovej ulice v Brezne, nech sa páči.
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Mesto Brezno v súčinnosti
so žiadateľom pánom Miroslavom Zibrínom vykonalo kroky na odstránenie sporných práv pri
evidovaní vlastníctva k pozemkom CKN 249/4, CKN 5813/311 a CKN 5813/312. Na týchto
pozemkoch je evidované duplicitné vlastníctvo, kde ako výlučný vlastník E-čkovej parcely, ktorá sa
prekrýva s týmito pozemkami je evidovaný pán Miroslav Zibrín. Vykonali sme, požiadali sme
Kataster nehnuteľností o vykonanie prešetrenia údajov v katastri a na základe tohto prešetrenia,
ktoré tvorí prílohu dôvodovej správy k tomuto materiálu sme zistili, že vlastnícke právo k týmto

pozemkom by mal mať pán Miroslav Zibrín a nie mesto Brezno. Vlastne odstránenie tohto
sporného stavu je možné dvomi spôsobmi. Prvým spôsobom je uzatvorenie dohody o urovnaní
sporných práv a druhým spôsobom by bolo postup podľa §59 odsek 2 a 3 katastrálneho zákona, čiže
správne konanie predmetom ktorého by bola oprava chýb v katastrálnom aparáte. Tento spôsob,
ktorý je predkladaný, je vlastne rýchlejší. Z toho dôvodu je predložený na rokovanie Mestského
zastupiteľstva. Ďakujem pekne.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem stanoviská komisií. Finančná?
Martin Juhaniak, Finančná komisia: Finančná komisia odporúča schváliť.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Komisia pre rozvoj?
Ján Králik, Komisia pre rozvoj: Komisia pre rozvoj takisto odporúča Mestskému zastupiteľstvu
schváliť uvedený bod, ako je predložený. Ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, otváram rozpravu. Ak nikto do rozpravy,
rozpravu končím. Žiadam Návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie vykonanie právnych úkonov pre účel majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov na
základe prešetrenia údajov v Katastri nehnuteľností k pozemkom ďalej tak ako je uvedené v texte.
Po druhé, schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ďalej tak ako je uvedené v texte.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 17 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 104/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 9.9 - Žiadosť spoločnosti Harmanec–Kuvert spol. s r. o. o odkúpenie
pozemkov v miestnej časti Bujakovo, zrušenie uznesení Mestského
zastupiteľstva mesta Brezno č. 175/2017 a č. 46/2018 MESTO BREZNO, Námestie
gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 9.9 - Žiadosť spoločnosti Harmanec–
Kuvert o odkúpenie pozemkov v miestnej časti Bujakovo, zrušenie uznesení Mestského
zastupiteľstva mesta Brezno č. 175/2017 a číslo 46/2018. Nech sa páči.
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Takže v časti 1 tohto materiálu sa jedná o zrušenie uznesení 175/2019 a 46/2018 a v časti dva sa
jedná o opätovnú žiadosť spoločnosti Harmanec-Kuvert o odkúpenie pozemkov. Jedná sa o parcely
5075/5, 5058/21, 5058/22, 5059/2, 5073/4 a parcelu 7463/30. Materiál je pripravený na schválenie
ako prípad hodný osobitného zreteľa. Jedná sa o prevod pozemku, na ktorom sa realizuje investičná
akcia Misia 2020 Harmanec-Kuvert po realizácii ktorej dôjde k rozšíreniu výroby a vytvoreniu
nových pracovných miest pre obyvateľov mesta Brezna. Kúpna cena je stanovená znaleckým
posudkom vo výške 26.700 eur a všetky náklady s týmto spojené bude znášať žiadateľ, teda
spoločnosť Harmanec-Kuvert. Materiál je opätovne predkladaný na rokovanie z toho dôvodu, že pri
kreovaní samotnej zmluvy podľa pôvodných uznesení a zameraní nehnuteľnosti geometrickým

plánom spoločnosť Harmanec-Kuvert má vlastne záujem aj o pozemky, ktoré neboli v pôvodných
uzneseniach 175/2017 a 46/2018. Konkrétne sa jedná o časti pozemkov, parciel registra EKN 16/2,
16/4 a 16,5 odčlenením časti ktorých jedná sa o pozemky vo výmere 95 metrov štvorcových
vznikli novovytvorené pozemky a to parcela CKN 5058/21 a 5058/22. Z tohto dôvodu spoločnosť
Harmanec-Kuvert požiadala mesto Brezno o opätovné schválenie podľa už vytvoreného
geometrického plánu, ktorý si dali oni vyhotoviť.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Stanoviská komisií. Finančná?
Martin Juhaniak, Finančná komisia: Komisia finančná odporúča zrušiť tie predchádzajúce dve
uznesenia a schváliť trojpätinou materiál tak, ako je pripravený.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Komisia pre rozvoj?
Ján Králik, Komisia pre rozvoj: Komisia pre rozvoj odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť
uvedený bod tak, ako bol predložený v texte.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Otváram rozpravu, nech sa páči. Ak nikto do
rozpravy, rozpravu končím. Žiadam Návrhovú komisiu, aby predniesla Návrh na uznesenie.
Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé ruší
uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Brezno číslo 175/2017 zo dňa 8.11.2017 a uznesenie
Mestského zastupiteľstva mesta Brezno číslo 46/2018 zo dňa 28.3.2018. Po druhé berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Harmanec-Kuvert, spoločnosť s ručením obmedzeným ďalej tak ako je uvedené
v texte. Po tretie, vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok mesta Brezno ďalej tak ako je
uvedené v texte, po štvrté, schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ďalej tak ako je
uvedené v texte. Kúpna cena 26.700 eur podľa znaleckého posudku ďalej tak ako je uvedené v
texte.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 17 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 105/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 9.10 - Žiadosť Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a .s., o uzatvorenie
zmluvy o zriadení vecného bremena
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Pod bodom 9.10 máme Žiadosť Stredoslovenskej
vodárenskej spoločnosti o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena. Nech sa páči.
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Predmetom tohto materiálu je schválenie uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena medzi
mestom Breznom ako povinným z vecného bremena a Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou
ako oprávneným z vecného bremena. Toto vecné bremeno by spočívalo v časovo neobmedzenej
povinnosti povinného z vecného bremena strpieť správu, umiestnenie a zriadenie verejného
vodovodu a to na častiach pozemkov EKN 18/2, EKN 616/3 a EKN 50018/4 a taktiež v práve
vstupu, prechodu a prejazdu osobnými, nákladnými automobilmi technikou a pešo cez zaťažené
pozemky za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby vykonávania opráv, odstraňovania porúch ako
aj rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu umiestnených na zaťažených pozemkoch. Vecné

bremeno s zriaďuje vzhľadom na verejnoprospešnosť verejného vodovodu v zmysle §11 odsek 3
písmeno B našich zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno bezodplatne. Náklady
na správne poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností bude znášať spoločnosť
Harmanec-Kuvert, ktorá bude už pri uzatváraní zmluvy uvedená ako povinný z vecného bremena v
prvom rade.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Stanoviská komisií. Finančná?
Martin Juhaniak, Finančná komisia: Komisia finančná odporúča schváliť uzavretie zmluvy
vecného bremena tak, ako je pripravená.
Ján Králik, Komisia pre rozvoj: Komisia pre rozvoj takisto odporúča Mestskému zastupiteľstvu
schváliť uvedený bod tak, ako bol predložený.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Otváram rozpravu. Ak nikto do rozpravy,
rozpravu končím. Žiadam Návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie Žiadosť Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, akciová spoločnosť o uzatvorenie
zmluvy o zriadení vecného bremena. Po druhé schvaľuje uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného
bremena ďalej tak ako je uvedené v texte.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 17 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 106/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 9.11 - Žiadosť Ivana Vrbovského – BORKA o odkúpenie nehnuteľností –
časť stavby a pozemky objektu bývalej ZŠ s MŠ na Ul. M. Benku, Brezno
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 9.11, tým je Žiadosť Ivana
Vrbovského – BORKA o odkúpenie nehnuteľností – časť stavby a pozemky objektu bývalej
Základnej a materskej školy na Ulici Martina Benku, Brezno. Nech sa páči.
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Pán Ivan Vrbovský – BORKA požiadal mesto Brezno o odkúpenie nehnuteľností. Jedná sa o stavby
a pozemky objektu bývalej Základnej školy s materskou školou na Ulici Martina Benku, teda v
tomto prípade sa jedná o tú časť, v ktorej sa nachádzala základná škola. Jedná sa o stavbu, súpisné
číslo 1649 a pozemky 1724/4, 1724/6 a spoluvlastnícky podiel vo veľkosti jedna polovica k
pozemku 1724/5. Materiál je pripravený na schválenie ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Osobitný zreteľ je odôvodnený tým, že spočíva v prevode nehnuteľností, ktoré má žiadateľ
dlhodobo v nájme, všetky investície do nehnuteľností vykonal na vlastné náklady a počas doby
trvania nájmu vždy uhrádzal nájomné riadne a včas. Kúpna cena je stanovená na výšku 116.000 eur
a je určená znaleckým posudkom. Všetky poplatky spojené s prevodom tejto nehnuteľnosti bude
znášať žiadateľ.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Stanoviská komisií. Za finančnú?
Martin Juhaniak, Finančná komisia: Finančná komisia odporúča schváliť materiál tak, ako je

pripravený.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem.
Ján Králik, Komisia pre rozvoj: Komisia pre rozvoj odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť
tak ako je uvedené.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Otváram rozpravu, nech sa páči kolegyne, kolegovia. Ako
prvá do rozpravy pani poslankyňa Skačanová, nech sa páči.
Eva Skačanová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, žijem
na tejto ulici, kde pán Vrbovský má v nájme prevádzku. Teším sa z toho, že sa nám niečo teda
takýmto spôsobom podarilo a že si to odkúpi. Len jednu otázku mám. Môže sa stať do budúcnosti
všeličo. Tá výroba tam môže byť úplne iná. Či by nebolo dobré nejakým spôsobom vyčleniť, čo
môže v tej budove prebiehať, aké teda zásahy tam môžu byť, pretože stalo sa v minulosti, že tiež
niekto chcel zriadiť prevádzku v tejto obytnej zóne, zriadiť prevádzku šindliarne, čo bolo
neprijateľné, neprípustné, pretože táto prevádzka má vysokú prašnosť. Pokiaľ on tam bude túto
drevovýrobu, ktorú robí, úplne v poriadku, nič, nemám žiadne prosto odozvy od obyvateľov, je to
všetko ok. Ale fakt nevieme, čo sa stane o päť rokov, o desať rokov. Môže to predať niekomu
inému. Takže z tohto titulu, aby nedošlo k niečomu, by som poprosila, keby nejakým spôsobom to
potom v zmluve alebo ako bolo ošetrené.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Takto. Nedôjde, máme to limitované, ale chce vysvetliť
pán zástupca, tak nech sa páči, nebudem ho predbiehať.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Takto. V súčasnej dobe sú dosť
tvrdé podmienky z hľadiska užívania nehnuteľností. Už je to nie tak, ako niekedy, že proste
ktokoľvek si mohol robiť čokoľvek. Akákoľvek nová prevádzka vyžaduje zmenu funkčného
využitia od stavebného úradu. Čiže stavebný úrad mesta Brezna bude určovať podmienky, za
akých, aký typ výroby tam môže byť. Skutočne, aj keď sa robí bez akéhokoľvek stavebného zásahu
zmena užívania, konkrétne vysvetlím. Trebárs boli aj tu na námestí priestory, ktoré boli kancelárske
priestory, mali vedľa nejakú hygienu, prišiel tam masér. Ten masér si tam doniesol masérsky stolík,
nerobil žiadny zásah do objektu, stavebný úrad mu musel vydať nové užívacie povolenie, kde sa
takisto vyjadrovala hygiena, bezpečnosť práce, technická inšpekcia a tak ďalej. Čiže toto je
skutočne už v súčasnej legislatíve ošetrené tak, že nemôže dôjsť k tomu, aby si tam niekto urobil
úplne iný typ výroby.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Potom ďalej v širšom meradle je to územný plán a tak ďalej
a tak ďalej, hej? Čiže naozaj hocičo tam nemôže byť a vždy budeme vedieť, že sa niečo pripravuje.
Ale pán Vrbovský, predpokladám, že tam ešte nejaký ten rok bude, lebo je to už zabehnutá a
dlhoročná prevádzka. Pani poslankyňa Dzurmanová, nech sa páči.
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Áno, ja som veľmi rada, že túto budovu chce vôbec niekto kúpiť
a v súvislosti s tým ma napadá, keďže som videla tú obrovskú sumu. Ako chápem, že som poslanec
a musím napĺňať aj mestskú kasu. Ale je tak závratná, že tým, že človek vie, čo tam bolo,
respektíve vlastne viac nebolo ako bolo a čo tam je teraz, tak mi to príde až veľmi vysoké. Ale
samozrejme, ak pán Vrbovský s tým súhlasí, tak budem súhlasiť aj ja, len som si dovolila to
povedať, že bolo to v strašných podmienkach. Myslím si, že aj teraz to vyzerá dobre.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Bol oboznámený, nie je to v takom zlom stave.
Petra Dzurmanová, poslankyňa: No, bolo to v hroznom stave, ako pamätám si to, keď...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ale v súčasnosti nie je.

Petra Dzurmanová, poslankyňa: Teraz je to výborný stav, tak. Áno, áno, áno. Takže...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ale mal ich investovať, podľa zmluvy, takže to je druhá
vec.
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Tak, robil to na vlastné náklady zas, takže ale dobre. V poriadku,
ja som len chcela, že bolo to hrozné, vyzerá to fajn a sme radi, že sa zbavíme tejto budovy, ktorú
vlastne mesto nepotrebuje a niekto plnohodnotne využíva.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Aj my sme, pre nás je to oveľa lepší spôsob pri niektorých,
samozrejme, nehnuteľnostiach, nie pri všetkých. Ale keď si porovnáme výšku nájmu, áno, to čo
môžeme potom ešte dostavať z dane z nehnuteľností, pokiaľ je vlastník niekto iný, tak sa nám to
stretáva v nejakom roku, poviem všetko. A tu to je tiež zaujímavé pre nás a myslím si, že oveľa
výhodnejšie riešiť takýmto spôsobom ako pokračovať v nájomnej zmluve. Hej, čiže zase to
limituje, pokiaľ má len nájomnú zmluvu rozsah možno ďalších investícií. Ešte niekto ďalší do
rozpravy? Ak nie rozpravu končím. Žiadam Návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie žiadosť Ivana Vrbovského – BORKA ďalej tak, ako je uvedené v texte. Po druhé,
vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok mesta Brezno stavba a pozemky objektu bývalej
základnej školy s materskou školou na Ulici Martina Benku, bývalá základná škola. Po tretie,
schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ďalej tak, ako je uvedené v texte. Kúpna cena
vo výške 116.000 eur je určená znaleckým posudkom číslo 65/2019 vyhotovený znalcom
inžinierom Miroslavom Dubcom ďalej tak ako je uvedené v texte.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 17 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 107/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 9.12 - Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej
verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj
časti nehnuteľnosti a priľahlých pozemkov objektu bývalej ZŠ MŠ na Ul. M.
Benku, Brezno
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 9.12, čo je Schválenie spôsobu
prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na
uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj časti nehnuteľnosti a priľahlých pozemkov objektu
bývalej ZŠ s MŠ na Ulici M. Benku. Nech sa páči.
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Takže v tomto prípade sa jedná o druhú časť objektu, v ktorej sa nachádzala v minulosti materská
škola, čiže predmetom rokovania bude schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok
obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj časti
nehnuteľnosti a to stavba súpisné číslo 3983 a priľahlé pozemky. Podmienky obchodnej verejnej
súťaže sú pripravené štandardným spôsobom. Minimálna požadovaná kúpna cena je vo výške

106.000 eur. Táto minimálna požadovaná kúpna cena bola stanovená znaleckým posudkom. Z
ďalších povinností potenciálnych uchádzačov je možno treba podotknúť aj povinnosť zaplatiť
finančnú zábezpeku vo výške 2000 eur. Inak ako som už povedal, tieto podmienky pripravené
štandardne. A v časti 4 predkladaného materiálu je vlastne súhlas, že v prípade, že obchodná
verejná súťaž by bola neúspešná, je možné ju opakovane vyhlásiť. Toľko v skratke.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Otváram rozpravu. Či máme, pardon,
stanoviská komisií. Finančná?
Martin Juhaniak, Finančná komisia: Finančná komisia odporúča schváliť spôsob prevodu
nehnuteľného majetku obchodnou verejnou súťažou tak, ako je pripravené.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Komisia pre rozvoj?
Ján Králik, Komisia pre rozvoj: Komisia pre rozvoj odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť
uvedený bod tak, ako bol predložený.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Otváram rozpravu, nech sa páči. Tak táto budova
je v dobrom stave v úvodzovkách. Podľa mňa to nie je. Je to znalecký posudok. Ako ja... prosím?
Tam je znalecký posudok.
Neuvedený: /nezrozumiteľné/...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Takže znalecký tam je. Pani poslankyňa Skačanová, nech
sa páči.
Eva Skačanová, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Opäť chcem len vyjadriť spokojnosť s
tým, že sa tento materiál dostal na rokovanie. Zaoberali sme sa tým, takže som rada, že už táto snáď
budova nebude špatiť vstup na Ulicu Martina Benku. Len poďakovať, že ste to teda pripravili a že
to ponúkame. Ďakujem pekne.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tak, my sme zvažovali, lebo však mali ste návrhy, hlavne
poslanci, ktorí ste z tejto ulice, že čo by tam mohlo byť. Ale naozaj, tam je potrebná taká veľká
investícia, ak by išli do nejakého sociálneho zariadenia alebo škôlky a podobne, že si myslím, že sa
nám to neoplatí riešiť týmto spôsobom. A máme iné projekty, ktoré sme už podali. Čakáme, takže
vnímame to asi takto. Pán poslanec Barančok, nech sa páči.
Andrej Barančok, poslanec: Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel predkladateľa spýtať na
technickú vec. Bod 4 súhlasí, že v prípade, že obchodná verejná súťaž bude neúspešná, respektíve
čiastočne úspešná. Čo znamená čiastočne úspešná? Lebo ja mám fakt za to, že len neúspešná alebo
úspešná? Súťaž.
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Úspešná by bola v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy, neúspešná by bola v prípade, že sa nám
neprihlási do tejto súťaže žiaden z uchádzačov a čiastočne neúspešná by bola v prípade, že by sa
nám prihlásil uchádzač, ktorý by splnil podmienky, ale by po splnení podmienok s nami neuzavrel
kúpnu zmluvu v lehotách tak, ako sú stanovené v predkladanom návrhu OVS-ky. V tom prípade by
mu prepadla zábezpeka a opäť /nezrozumiteľné/
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tak, čiastočne úspešná je, lebo 2000 eur nám prepadne,
hej? Čiže takto je to a má to logiku určite. Dobre, lebo ani ja som nevedel. Dobre, ďalej pani
poslankyňa Skačanová ešte, nech sa páči.
Eva Skačanová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Ešte predsa. V tom predchádzajúcom bode bol tam

odčlenený pozemok asi polovica z tej trávnatej plochy pred budovou bývalej základnej školy. S
týmto máme nejaký zámer alebo zatiaľ nie? Len prosto sme si to nechali? Dobre, ďakujem pekne.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Nie. Pol na pol je to rozdelené. Tak aby mal zázemie
nejaké aj jeden kupujúci, aj druhý, ak sa prihlási do súťaži. Tak. Ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak
nie, rozpravu končím. Žiadam Návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé vyhlasuje pre
účel prevodu nehnuteľný majetok mesta Brezna a tak ďalej tak, ako je uvedené v texte, za
prebytočný. Schvaľuje, po druhé, schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno
a tak ďalej tak ako je uvedené v texte obchodnou verejnou súťažou. Po tretie, schvaľuje ďalej tak
ako je uvedené v texte. Po štvrté, súhlasí, že v prípade, že obchodná verejná súťaž bude neúspešná,
respektíve čiastočne úspešná, s jej opakovaným vyhlásením za rovnakých podmienok schválených
v bode 3 tohto uznesenia až do predaja všetkých pozemkov, ktoré sú predmetom súťaže.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 17 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 108/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 9.13 - 9.13 Zámena nehnuteľností vo vlastníctve mesta Brezno za
nehnuteľnosti vo vlastníctve Lesy mesta Brezno
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Máme tam ešte bod 9.13. 9.12 sme mali teraz. Pod bodom
9.13 máme Zámenu nehnuteľností vo vlastníctve mesta Brezno za nehnuteľnosti vo vlastníctve
spoločnosti Lesy mesta Brezno, obchodná spoločnosť. Nech sa páči.
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Jedná sa o zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Brezno a to stavieb a pozemkov tak,
ako sú uvedené v návrhu uznesenia. Jedná sa o stavby a pozemky, na ktorých je v súčasnosti
zriadený expedičný sklad spoločnosti Lesy mesta Brezna, s. r. o. Čiže by sa jednalo o zámenu
pozemkov vo vlastníctve mesta, na ktorých je expedičný sklad za nehnuteľný majetok vo
vlastníctve spoločnosti Lesy mesta Brezna a to stavba kolkárne a priľahlé pozemky. Materiál je
pripravený na schválenie ako osobitný zreteľ. Prípad hodný osobitného zreteľa je tá skutočnosť, že
sa jedná o nehnuteľnosti, zámenu nehnuteľností, ktoré má v nájme obchodná spoločnosť, ktorej
jediným spoločníkom je mesto Brezno a jeho nadobudnutie zefektívni činnosť tejto spoločnosti.
Spoločnosť má záujem o rekonštrukciu nehnuteľností, ktoré sú predmetom zámeny. A ešte môžem
k materiálu len povedať, že hodnota pozemkov, ktoré tvoria predmet zámeny je pre expedičný sklad
308.074,70 eur a pre kolkáreň 308.686,17 eur. Čiže by došlo k zámene bez finančného vyrovnania
ďalšieho. Náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra
bude znášať spoločnosť Lesy mesta Brezna s. r. o.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Sa tešia. Dobre, ďakujem. Stanoviská komisií. Finančná?
Martin Juhaniak, Finančná komisia: Finančná komisia zobrala tento Návrh na vedomie a
odporúča ho schváliť, ako je pripravený.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Komisia pre rozvoj?

Ján Králik, Komisia pre rozvoj: Komisia pre rozvoj odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť
uvedený bod tak, ako bol predložený.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Otváram rozpravu, nech sa páči kolegyne,
kolegovia. Ak nikto do rozpravy, rozpravu končím. Žiadam Návrhovú komisiu, aby predniesla
návrh na uznesenie.
Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Brezna a to stavby ďalej tak, ako je
uvedené v texte. Po druhé, vyhlasuje pre účel zámeny nehnuteľný majetok mesta Brezno ďalej tak
ako je uvedené v texte za prebytočný. Po tretie, schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Brezno a to ďalej tak ako je uvedené
v texte.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 16 prítomných 16 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 109/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 10 - Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 1.4.2019 do
30.4.2019
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 10. Tým je Informatívna správa o
vykonaných zmenách rozpočtu od 1.4.2019 do 30.4.2019. Predkladám ja, spracoval odbor
ekonomiky a financovania. Poprosím pani vedúcu. V komisii sme to mali? Zobrala na vedomie
komisia. Nech sa páči, pani vedúca, k tomuto.
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: Dobrý
deň. Pán primátor, panie poslankyne, páni poslanci, predkladáme vám prehľad o vykonaných
zmenách za štvrtý mesiac 2019. Celkovo bolo vykonaných... vykonané zmeny osemnástimi
rozpočtovými opatreniami. Z toho desať bolo v zmysle §14 odstavec 1 ako účelovo určené
rozpočtové opatrenia a osem boli v zmysle §14 odstavec 2 právomoci pána primátora. Všetky
rozpočtové opatrenia boli písomne spracované a podpísané primátorom mesta Brezna.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, otváram rozpravu, nech sa páči kolegyne,
kolegovia. Ak nikto do rozpravy, rozpravu končím. Žiadam Návrhovú komisiu, aby predniesla
návrh na uznesenie.
Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna berie na vedomie
Správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 1.4.2019 do 30.4.2019.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o Návrhu.
Hlasovanie: Zo 16 prítomných 16 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 110/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 11 – Správy hlavnej kontrolórky
Bod č. 11.1 – Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania
všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri vyraďovaní a
likvidácii majetku mesta v príspevkovej organizácii - Technické služby mesta
Brezno
Bod č. 11.2 - Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Brezna
v II. polroku 2019
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 11. To sú Správy hlavnej
kontrolórky. Pod bodom 11.1 je Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania
všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri vyraďovaní a likvidácii
majetku mesta v príspevkovej organizácii. Môžeme aj 11.2 áno? Spojíme. Návrh plánu kontrolnej
činnosti Hlavného kontrolóra mesta Brezna v II. polroku 2019. Nech sa páči, pani hlavná
kontrolórka.
Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna: Ďakujem pekne. Vážený
pán primátor, vážené poslankyne, vážení poslanci. Predkladám vám Správu o výsledkoch kontroly,
ktorú som vykonala v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Brezna. Ide o kontrolu
dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri
vyraďovaní a likvidácii majetku mesta. Priebeh kontroly, výsledky kontroly máte uvedené v správe.
V stručnosti výsledok kontroly je taký, že postup pri vyraďovaní a likvidácii boli zistené formálne
nedostatky hlavne som odporučila, aby boli prijaté opatrenia pri vyraďovaní a likvidácii majetku zo
strany zabezpečenia transparentnosti pri vyraďovaní a likvidácii zo strany úpravy vnútorných
právnych predpisov a úpravy zabezpečenia nejakej komisionálnej, čiže transparentného
vyraďovania a likvidácie zo strany nejakej komisie, ktorá by tento priebeh, tento postup
vyraďovania a likvidácie zabezpečila. Moje odporúčania boli prijaté formou opatrení zo strany
riaditeľa technických služieb. Takže toľko k tej správe. Na vaše prípadné otázky rada odpoviem. K
tomu druhému bodu. Plán kontrolnej činnosti predkladám každý polrok. To viete. Je to zo zákona.
Čiže vás len prosím, aby ste mi schválili plán mojej kontrolnej práce na druhý polrok 2019.
Ďakujem veľmi pekne.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, otváram rozpravu kolegyne, kolegovia,
nech sa páči. Ak nikto do rozpravy, rozpravu končím. Žiadam Návrhovú komisiu, aby predniesla
návrh na uznesenie.
Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie Správu o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných noriem pri vyraďovaní a likvidácii majetku mesta v príspevkovej
organizácii - Technické služby mesta Brezno.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 15 za. Nehlasovali dvaja, konštatujem, že návrh bol schválený.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 111/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Poprosím bod 11.2.
Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na druhý polrok 2019.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy? Ak nie sú,
hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 15 prítomných 15 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 112/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 12 - Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia akciovej spoločnosti
Veolia Energia Brezno, a. s. za rok 2018
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 12. Tým je Informatívna správa o
výsledkoch hospodárenia akciovej spoločnosti Veolia Energia Brezno, akciová spoločnosť.
Predkladá pán predseda predstavenstva Benedikt Lavrinčík, tiež materiál spracoval. Pán predseda sa
však ospravedlnil. Na vaše otázky zodpoviem ja ako člen valného zhromaždenia alebo pán poslanec
Fašang ako predseda dozornej rady. Takže nech sa páči, otváram rozpravu kolegyne, kolegovia. Ak
nikto do rozpravy, rozpravu končím. Žiadam Návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna berie na vedomie
Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia akciovej spoločnosti Veolia Energia Brezno,
akciová spoločnosť za rok 2018.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 15 prítomných 15 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 113/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 14 - Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Stredoslovenskej
vodárenskej spoločnosti a. s. za rok 2018
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 13. Tým je Informatívna správa o
výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie Nemocnice... Pán riaditeľ avizoval neskorší
príchod, tak ak súhlasíte kolegyne, kolegovia, tak by sme preskočili tento bod a vrátili sa k nemu,

keď príde, keď bude prítomný pán riaditeľ, ak je všeobecný súhlas z vašej strany, áno? Dobre,
ďakujem. Prešli by sme k bodu 14. Tým je Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti za rok 2018. Predkladá pán predseda predstavenstva
inžinier Svrbický. Tiež materiál spracoval. Ten sa ospravedlnil, takže budem sa snažiť informovať
ja, čo budem vedieť. Ale máte informácie o výsledkoch hospodárenia v podrobnej správe, nech sa
páči kolegyne, kolegovia. Ja len informujem ,že spolupracujeme na viacerých projektoch, ktoré sa
týkajú mesta, či je to vodovod momentálne Vrchdolinka, áno? Tam prevzali od nás projektovú
dokumentáciu. Tá sa ešte upravuje tak, aby bola pripravená tak, aby sme ju mohli predložiť pri, teda
ako vodárenská spoločnosť pri žiadosti o NFP a samozrejme ďalšie projekty, ktoré sa týkajú
vodovodných potrubí na území mesta.
Neuvedený: /nezrozumiteľné/...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Nie je tam predpoklad, lebo ten harmonogram výziev, ktorý
je, tak sa upravuje. Majú sa najbližšie znovu prealokovať finančné prostriedky, čo sa týka
operačných programov. Takže my nevieme povedať dneska, že či on bude vyhlásená výzva na vodu
lebo avizovaná nie je, ale hovorí sa o nej, hej? Čiže sa pripravuje materiál, bolo to avizované v
médiách. Či bude vyhlásená cez ministerstvo životného prostredia alebo cez ministerstvo
pôdohospodárstva cez /nezrozumiteľné/, ako to bolo v minulosti, tak to neviem povedať. Ale
vravím, my momentálne, čo robíme, tak pripravujeme projekty tak, aby boli jednoducho schopné v
rámci výziev byť úspešné a ďalší projekt, ktorý pripravujeme ale v našej réžii mesta, tak je projekt
vodovod Rohozná, pardon, áno? Takže máme rozpracovaných viacej projektov a v tomto
spolupracujeme aj s vodárenskou spoločnosťou. Vravím, aby sme boli v prípade vyhlásenia takejto
výzvy úspešní. Čiže to je jednoducho fakt, že my nevieme predpokladať mnohokrát tieto veci, ale
ako sme si už v minulosti povedali, projekty realizovať a pripravovať musíme, lebo bez nich by sme
sa do týchto výziev hlásiť nemohli a keď viete, že máme riešiť popri príprave projektu 500
vlastníckych vzťahov, tak nám to trvá dva-tri roky. Čiže naozaj s predstihom sa treba na toto všetko
pripravovať. Ale hovorím, spolupracujeme, to je taká zásadná vec, čo sa týka nás. Samozrejme,
reagujeme aj na tie požiadavky, ktoré sú zo strany obyvateľov a snažíme sa ich zapojiť do
investičného plánu, ktorý vodárenská spoločnosť pripravuje a schvaľuje každý rok. Dobre. Nech sa
páči do rozpravy. Pán poslanec Palovčík, nech sa páči
Milan Palovčík, poslanec: /nezrozumiteľné/ chcem spýtať. Viem, že to je trošku iné, ale či sa do
tohto spadá aj tie poldre trošku do týchto projektov čiastočne.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Nie, vôbec. Vôbec, vôbec, to sa vôbec netýka tejto témy.
To je úplne mimo Stredoslovenskej. To keď, tak s povodím Hrona sa toto rieši, ale to je úplne iná
spoločnosť nezávisle od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Ešte niekto ďalší do rozpravy?
Ak nie, rozpravu končím. Žiadam Návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna berie na vedomie
informáciu predstavenstva spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, akciová spoločnosť
Banská Bystrica o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku za rok 2018.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 16 prítomných 16 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 114/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 13 - Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie
NsP Brezno
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme teda k bodu 13 - Informatívna správa o
výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Brezno. Predkladá pán
riaditeľ inžinier Mačejovský, spracovala pani námestníčka pre ekonomický úsek inžinierka
Tóthová. Vítam vás, pán riaditeľ, dobrý deň. Preskočili sme jeden bod, počkali sme vás, máte slovo,
nech sa páči.
Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n. o.: Dobrý deň. Rok 2018, keď sme stáli na
začiatku roka 2018 v nemocnici, boli sme limitovaní veľmi silným faktorom čerpaním eurofondov
pre nemocnicu. Hlavne testom podniku v ťažkostiach, kde sme nemohli postaviť lepší plán a
maximálna možná strata, ktorú mohla mať nemocnica, bola 110.000. Tak bol postavený aj plán a
robil sa veľmi ťažko, lebo roky pred tým len pre vašu pamäť. 2017 skončila mínus 477.000. Rekord
bol v roku 2014, kedy bolo mínus 945.000. Takže bola to veľmi ťažká úloha. Ale nakoniec sa
podarila a uvidíte sami. Prezentovanú správu budem prezentovať tak trošku rýchlejšie, lebo je
veľmi horúco, ja som tiež v nábehu, takže hovorí o tom vlastne, kto založil nemocnicu. Ja som to už
tu niekoľkokrát spomínal aj medzi vami, takže je to jasné. Samotné poslanie nemocnice takisto je
zadefinované tým, aké sú tam oddelenia, aké sú tam ambulancie, koľko je tam lôžkových častí a
tým sa dostávame potom aj vôbec k lôžkovému fondu nemocnice. Tam sú veľmi zaujímavé dva
údaje. Ja som dovolil si doplniť tú tabuľku. Ak si ju všimnete potom na tej strane 6, kde je vlastne
zadefinovaná obloženosť jednotlivých oddelení, ktoré sú neustále pod drobnohľadom obyvateľstva
mesta Brezna a je tam aj počet dní, koľko sú pacienti v nemocnici na jednotlivých oddeleniach. Ak
si všimnete, veľmi výborne nám beží interné oddelenie, LDCH, chirurgia, ale jednoznačne z tejto
správy vyplýva, že naozaj veľmi diskutovaná oblasť pôrodníctva a vôbec rodenia sa detí v Brezne
vplýva aj na nemocnicu, kde obložnosť tohto oddelenia je pod 50%, čo je veľmi kritické a má to,
poviem, nejaký vzťah aj do budúcnosti, o ktorom možno budeme rozprávať. Ďalej som zadefinoval
počet postelí, ktoré vôbec nemocnica má. V podstate od roku 2011 sa hýbeme s lôžkovým fondom
210 postelí. K samotnému hospodáreniu. V podstate na úvod som zadefinoval veci, z ktorých aké
zdroje vôbec nemocnica má, s ktorými môže počítať a sú to hlavne príjmy od zdravotných
poisťovní, ktoré tvoria viac ako deväťdesiat percent príjmov. Potom sú to klasický prenájom v
nemocnici, podnikateľská činnosť nemocnica a samozrejme dary od niektorých ďalších subjektov.
Veľmi zaujímavá je stránka 8, kde je rozobratá nákladová položka nemocnice za rok 2018. Tá
tabuľka hovorí jednoznačne. Nemocničný výkon je na úrovni 13.986.000 v nákladoch, to znamená,
že zaokrúhlim to na 14 miliónov. Oproti roku 2017 to bol nárast 4,6%. Treba povedať, že v
nákladoch sme vzrástli o 4,6%, ale ak si pozriete tú tabuľku pod tým, v podstate najväčšou
nákladovou položkou z tejto sumy sú mzdy, ktoré tvoria 71%. V tej tabuľke som nechal aj index
medziročného rastu a z toho vidíte, že index rastu medziročný je 1,06, to znamená, že mzdy nám
rástli o 6% a tvoria vyše 71% nákladov nemocnice. Napriek tomu celkové náklady vzrástli iba o
štyri a pol percenta. Takže šetrenie v ďalších nákladových položkách bolo veľmi výrazné. Aj keď
ten priestor neni veľký, lebo ak plní nemocnica základné poslanie, tak ďalšia najväčšia položka je
vlastne špeciálny zdravotný materiál, lieky a krv, ktorá robí viac ako trinásť percent a potom sú to
energie a to keď spočítate, tak ste na čísle 87% a to máte zaplatené iba energie, lieky a mzdy. Takže
ten priestor na šetrenie je veľmi, veľmi malý. Keď hovorím, že najväčšou položkou sú mzdové
náklady, tak som si ich dovolil rozobrať, lebo tie sú najviac v médiách ako najviac ľudí zaujímajú.
Urobili sme tam aj klasickú vývojovú radu. Od roku 2013 ako sa vyvíjali počty zamestnancov v
nemocnici. Z toho jednoznačne vyplýva, že počet lekárov je nejako zastabilizovaný, je tam vnímaný
úbytok zdravotných sestier, bol čiastočne nahradený zdravotnými asistentmi. Ostatné čísla sú viacmenej zastabilizované a je tam mierny pokles vlastne v THP. Ďalej je tam tabuľka, ktorá hovorí o
priemerných zárobkoch v nemocnici. Tu chcem povedať, že sami, keď uvidíte, je to pomerne

dramatický skok, kde momentálne priemerná mzda v nemocnici je na úrovni 1057 eur. Ak poznáte
štatistiky slovenské alebo slovenských nemocníc, je to veľmi, veľmi slušné číslo. Tu ešte chcem
podotknúť, že tá otázka zamestnanosti je veľmi medializovaná aj preto, že nemocnicu vnímajú, že
je tam rádovo momentálne 570 zamestnancov. Keď som si nechal urobiť včera klasický prehľad,
kde máme v podstate na materskej dovolenke 25 zamestnancov, osemnásť zamestnancov sú
zamestnanci, ktorých nám refunduje úrad práce, ktorých máme. Máme tam 35 zamestnancov, ktorí
majú kratší pracovný úväzok ako jedna, hej? Znamená, že majú 0,6 alebo 0,4. Ale ten počet je
nafúknutý. No a veľmi alarmujúce číslo, keď som nechal vytiahnuť včera štatistiku je, že do roku
2022 vrátane súčasne pracujúcich dôchodcov je v nemocnici ich je 151. Takže to je veľmi náročná
úloha do budúcnosti. K výnosovej časti chcem povedať, ako som spomínal, viac ako 91% tvoria
príjmy od poisťovní. Tam sú klasické naše tri poisťovne. Všeobecná zdravotná, Union a Dôvera.
Ostatné príjmy sú, ako som spomínal, z nájmu, z podnikateľskej činnosti, dary sú popísané ďalej v
texte. K tým poisťovniam poviem, že ten poistný fond v nemocnici alebo v okrese Brezno je na
úrovni takej, že vlastne u nás víťazí jednoznačne Dôvera. Tá má 46%. 41% a nejaké drobné má
Všeobecná zdravotná a posledná je Union 13%. Paradoxne ale pri, keby sme zobrali cash flow, tak
najviac peňazí máme zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ono to súvisí aj so skladbou poistného
fondu. Ďalej sú popísané jednotlivé výnosy. V podstate veľmi zaujímavá položka pre nemocnicu je
ešte tým, že robí zdravotné prehliadky pre iné subjekty v rámci okresu, prípadne pre zahraničných
pacientov, ktorí platia, z toho sme vybrali 131.000. Zaujímavý je prenájom pre nemocnicu, kde je
182.000. Samozrejme refundácia z úradu práce je veľmi zaujímavá, vrátane oddlženia, ktorá za
minulý rok presiahla sumu 420.000. Samotné oddlženie ja na úrovni 238.000. Ďalej sú rozobraté
príspevky. Tu sa chcem aj poďakovať. Vlastne gro príspevkov, ktoré nemocnica mala a ktoré
použila na kúpu zdravotníckej prístrojovej techniky alebo na prerábku hlavne sociálnych zariadení,
pochádzajú práve vďaka vám od mesta Brezna a o ďalšieho zriaďovateľa Železiarní Podbrezová.
Takže za to veľká vďaka. Z toho, čo som spomínal, ak som rozobral nejak veľmi rýchlo nákladové
a výnosové položky, vyplýva aj hospodársky výsledok nemocnice. Tá výnosová časť nám rástla
rýchlejšie. Rástla o osem percent. O 7% rástli výnosy zo zdravotných poisťovní, čo hodnotíme
alebo pripisujeme tomu, že sa veľmi zintenzívnil vzťah so zdravotnými poisťovňami a veľmi sa
skvalitnilo získaním certifikátu na DRG systém, takže kvalita bodovania a vôbec premieňania
zdravotníckych výkonov na peniaze je lepšia ako po iných rokoch. Vyplýva to aj z toho, že napriek
tomu, že v nemocnici klesla obložnosť a počet dní pacientov, tak príjem od poisťovní stúpol. Ten
výsledok za rok 2018 nemocnica mala v pláne, ako som spomínal stratu 110, väčšiu si nemohla
dovoliť. Nakoniec sme skončili so stratou 60.600, čo hodnotíme ako veľmi pozitívne. Veľmi
zaujímavá je ešte časť aktív a pasív nemocnice, s ktorými nemocnica robí. Tam som len vyzdvihol
položku vlastne spomínané eurofondy, ktoré pomaly vo výške osem miliónov korún vlastne
skrášlili alebo poviem vylepšili súvahu nemocnice. Takže nemocnica disponuje väčšími zdrojmi, aj
keď zatiaľ v pohľadávkovej forme. Pohľadávky sú viac-menej nezmenené, ak zoberieme iba
obchodný styk. Ale čo je veľmi významná položka, sú záväzky, ktoré sa nám konečne v minulom
roku podarilo dávať dole a keď zoberiem, že historicky mala nemocnica nepoplatené faktúry voči
dodávateľom, lebo voči štátu, zdravotným a sociálnym si všetko plníme načas, ináč by sme nemohli
čerpať eurofondy, boli na hranici 1.395.000, tak už rok sme skončili s veľmi dobrým číslom niekde
na úrovni 1.100.000 a v tejto chvíli, keď pred vami stojím tuná, tak v podstate záväzky sú na úrovni
780.000, hej? Čo hodnotíme veľmi dobre, keď berieme, že mesačný výkon nemocnice je niekde na
úrovni 1.100.000 – 1.150.000, tak je to, by som to premenil, trojtýždňová produkcia nemocnice.
Keď som takto robil, pripravoval si túto správu, tak môžem vám povedať, že v súčasnosti, keď tu
pred vami stojím, pred troma dňami boli spočítané výsledky aj za prvých 5 mesiacov. Týchto
prvých 5 mesiacov nemocnica v podstate šliape, musím povedať to tak. Plán na tento rok sme
postavili tak ako káže zákon pre rozpočtovú a príspevkovú organizáciu. Možno prvýkrát v histórii
na nulu. Momentálne za prvých päť mesiacov má nemocnica zisk 65.000. Takto pred rokom za
prvých päť mesiacov mala stratu 62.000. Takže je tam vidieť nejaký obrat, nejaký progres. Ale zas
musím povedať a nedá mi nespomenúť, že v podstate znova balíček, ktorý hovorí hlavne o
príspevku na dovolenku a o dofinancovanie príplatkov za soboty, nedele, sviatky v podstate

poisťovne neakceptovali a do tejto chvíle zmluva neni žiadna medzi poisťovňami a nemocnicou a
nie sú vlastne dofinancované. Napriek tomu sme prijali rozhodnutie, že všetky žiadosti, ktoré v
nemocnici sú teda k dnešnému dňu evidované na preplatenie, budú v zmysle zákona preplatené.
Neviem, myslím si, že takto v krátkosti. Ak máte... správu máte predloženú...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: K tej investičnej akcii ste sa dostali? Neviem, či ste
spomínali momentálne investičnú akciu, ktorú realizujeme v nemocnici, lebo myslím, že to určite
zaujíma kolegov.
Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n. o.: Môžem spomenúť investičnú akciu, ktorú
máme. V podstate viete, že bola odštartovaná k 1.5. Momentálne už beží prvé fakturačné obdobie.
Tá stavebná časť beží. Včera bol kontrolný deň, kde sa zúčastnil Zdravoprojekt, Metrostav,
stavebný dozor, nemocnica a Železiarne Podbrezová. Zatiaľ nie sú hlásené žiadne nejaké významné
sklzy. Ono hovorím to tak globálne, lebo niekde sme v predstihu búracích prác a niekde trošku
meškáme. Hlavne neni navezená ešte nová kotolňa, ktorá už mala byť minulý týždeň, ale verím, že
tento týždeň príde. Ale súviselo to aj s nemocnicou, kde sme kúrili dlhšie, ako sme predpokladali
kvôli počasiu. Okrem toho máme rozbehnutú zdravotnícku prístrojovú techniku, ktorá je v hodnote
viac ako dva milióny eur. Tá je rozbitá na štyri skupiny. Sú tam zdravotnícka technika, ktorá je
pevne zabudovaná alebo spojená so stavebnou časťou, ktorá musí byť realizovaná tak alebo musí
tam byť kontinuita stavebníka a dodávateľa zdravotníckej prístrojovej techniky, či už sú to operačné
stoly, operačné svetlá, niektoré ďalšie veci a potom je to SONO technika, hlavne sonografická
technika. Takže tam momentálne z tých štyroch skupín máme dve na takzvané ex ante kontrole, kde
očakávame, že v priebehu tohto mesiaca skončí a bude vyhlásené verejné obstarávanie. Je to veľmi
náročný proces, lebo je to nadlimitná zákazka, vlastne ide cez európsky vestník, takže tie lehoty
trvajú veľmi dlho. Veľakrát som mal aj otázku, že prečo tak neskoro sme začali so stavebnou
časťou. Treba povedať, že zmluva bola podpísaná takto v januári roku 2018, ale celé to verejné
obstarávanie trvalo v podstate viac ako deväť mesiacov, hej? Takže a s tým neurobíte veľmi nič a to
sme, ešte poviem, momentálne je tak, že organizácia, ktorá nám pomáha s realizáciou tejto zákazky,
či už je to s verejným obstarávaním TatraTender Bratislava, prípadne /nezrozumiteľné/ Bratislava,
ktorý robil aj transformačný projekt a má na starosti šesť nemocníc tak ako sme boli niekedy na
chvoste, tak dneska sme v podstate jednotka. Sme prví, sme najďalej.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ja si myslím, že s tými lehotami sme išli veľmi dobre, lebo
keď si porovnám tie procesy aj v samosprávach, tak trvá to celé strašne dlho, ale nie je to spôsobené
subjektami či už samospráv alebo v tomto prípade neziskovky, ale skôr riadiacim orgánom, ktorý
vyhodnocuje dlho, keďže nemá dostatok kapacít a podobne. Takže je tam prvá ex ante kontrola,
druhá ex ante kontrola, kontrola podmienok, kontrola zmlúv, kontrola podmienok verejného
obstarávania. No ako to je celá tortúra, ktorú musíme prejsť od začiatku až po realizáciu. A tá
realizácia, ja to stále hovorím, že to je jedna pätina toho, čo musíme prežiť.
Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n. o.: Tak, celá tá akcia je naplánovaná v podstate
stavebná časť na 15 mesiacov. Posledné tri mesiace sú na kolaudáciu, takže je tam nejaká malá
rezerva. Akcia by mala byť ukončená december 2020. Preto hovorím, že aj na tie verejné
obstarávačky už dva mesiace nám bežia dve ex ante kontroly na zdravotnú prístrojovú techniku.
Štatistika hovorí, že je na to potrebných nejakých deväť mesiacov. Takže verím, že do decembra
2020 to dokopeme no, pevne dúfam. Aj skôr.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ja si myslím, že ideme veľmi slušne a preto by som rád aj
pochválil pána riaditeľa aj celý tím, lebo samozrejme, sú to viacerí ľudia, ktorí pracujú na tomto
projekte. V spolupráci so železiarňami, aj naším mestom a myslím si, že je to veľký úspech a keď to
dokončíme tak, ako máme a predpokladáme, tak verím, že sa z toho budeme všetci veľmi tešiť a
bude to slúžiť ľuďom tak, ako sme predpokladali a chceli. Samozrejme, som veľmi rád, že
podporujete aj vy kolegyne, kolegovia to, že jednoducho do mesta, do našej nemocnice dávame síce

nie možno veľké sumy, ale v minulosti sme nedávali nič a teraz dávame na obnovu mnohých
oddelení, čo taktiež nemocnici vo významnej miere pomáha. Sú to také možno drobnejšie veci.
Veľakrát toalety, sociálne zariadenia, izby, polohovateľné postele, chodby alebo kuchyne a
podobne. Ale toto všetko nemocnici veľmi pomáha tvoriť lepší dojem v nemocnici. Lebo tí ľudia
jednoducho do týchto zariadení chodia a viete veľmi dobre, že tieto práve veci, ktoré som
spomenul, sú veľmi citlivo návštevníkmi nemocnice nielen našimi občanmi, ale občanmi alebo
obyvateľmi celého Horehronia veľmi citlivo vnímané. A som rád, keď má nemocnica dobrú spätnú
väzbu, že sa niečo v tomto robí a že naše mesto vie hospodáriť tak, aby mohlo pomáhať aj na tomto
mieste. Takže tých plánov je veľa. Požiadaviek takisto, ale verím, že spoločne budeme ďalej
pomáhať ako vieme a najnovšie aj máme tu jeden bod zaradený. Je príprava projektu
rehabilitačného centra, čo sme aj na pracovnom sedení prerokovali a prekonzultovali. Tá vízia je
taká, aby sme personálne stabilizovali. Ja ešte doplním, čo pán riaditeľ nepovedal, lebo hovoril aj o
tej personálnej otázke, ale tam budeme musieť naozaj veľmi, veľmi popracovať, aby do budúcna
nás niečo neprekvapilo vzhľadom aj na ten stav, ktorý bol spomínaný. Ja len poviem aj teraz
čerstvú správu aj pre vás, pán riaditeľ, že som včera sedel aj s pánom riaditeľom EBG školy
strednej u nás a bavili sme sa o tom, že by sa pustili do toho, aby otvorili ten odbor pre zdravotné
sestry, čo by nám určite pomohlo do budúcna, lebo s týmto tiež budeme...
Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n. o.: Určite, určite.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: S týmto budeme mať tiež problém, takže snažíme sa aj my
ako miestna samospráva o to, aby sme pomohli, pokiaľ je to v našich možnostiach a schopnostiach
aj so subjektami ďalšími, takže ja potom oslovím aj vás a ešte s pánom poslancom Ianecskom v
spolupráci, neviem, už vám asi avizovali, že by sme v piatok chceli prísť a prekonzultovať.
Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n. o.: Teším sa. Predpokladám, že na pôde
nemocnice, to by bolo najlepšie.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Na pôde nemocnice, áno. Že by sme prekonzultovali možno
nejaké zlepšováky. Samozrejme, je potom na vás, či to prijmete-neprijmete. Ale ide nám spoločne o
to, aby to fungovalo čo najlepšie, lebo máme čo doháňať. Ale spoločnými silami to zvládneme
nejako. Dobre. Otváram rozpravu, nech sa páči kolegyne, kolegovia. Pánovi riaditeľovi ďakujem za
podrobnú správu. Priestor pre vaše otázky, nech sa páči. Pán poslanec Palovčík. Nech sa páči.
Milan Palovčík, poslanec: Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som chcel tiež poďakovať
pánovi riaditeľovi, lebo očividne vidno aj zvonku proste aj dnu, že tá nemocnica proste žije inak
ako doteraz. A som veľmi rád, že pán riaditeľ aj teraz, aj pred tým, keď dával vlani a myslím aj
predvlani správu, takže priznal, že nemocnica niekedy bola v tej strate a vy, čo ste starší, si určite
pamätáte, ja som viac razy spomínal tu, že nemocnica je v strate a bolo zatajované doslova a boli
sme zavádzaní, že nie je vo finančnej strate. Čiže ja vám ďakujem veľmi pekne, pán riaditeľ, že
otvorene sa o tom rozpráva a tá strata sa minimalizovala, hej? A stále tá situácia vidím, že aj vidíte
vy, že sa finančne lepší. Chcem ale poukázať na to trošku, že mzdy áno, dobrý priemer, ale tam
spadajú proste aj tí nižšie zaradení, hej, poviem trošku, to sú sanitári, pomocný personál alebo
zdravotné sestry, ktoré sú na tej úrovni dosť vysokej, ale je to asi celoslovenský alebo celoštátny
problém, že nemajú tie mzdy, lebo to je priemer, ale oni do toho nespadajú a pohyb tých sanitárov
je proste, aj u nás si myslím, že chýba a mení sa, hej, že tá fluktuácia je tam. Treba si týchto
sanitárov udržať a možno len tými financiami. Potom by som chcel spomenúť, že veľa pacientov
stadiaľto odchádza, lebo rádiológia vyrába peniaze, hej, je to to SONO, röntgeny a tak ďalej, hej,
mamograf, ale u nás na SONO sa čaká stále tie dva mesiace. Ľudia chodia do Banskej Bystrice do
súkromných centier, /nezrozumiteľné/ a ja neviem, Rooseweltova nemocnica, ktorá bola vyhlásená
ako fakultná najlepšia na Slovensku, ak viete, hej? Ja by som bol rád, keby sa do budúcna aj toto
zlepšilo. A MR-ko, napríklad hej, má Rimavská Sobota. V Banskej Bystrici ich majú päť. My
nemáme. Ja by som bol rád, keby sa do budúcna MR-ko prístroj aj tu vybavil do budúcna, aby tí

pacienti nemuseli chodiť do týchto súkromných centier, hej a tam vás urobia aj v sobotu večer,
dajme tomu. Oni vyrábajú tie peniaze aj v sobotu, veď chodíte tam aj vy. A mrzí ma, že tam chodia
aj doktori a sestry z Brezna, nejdú sem, ale idú tam. Utekajú nám týmto peniaze. S týmto sa trošku
zaoberať tiež do budúcna. Inak ďakujem pekne, ja som inak spokojný, ďakujem.
Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n. o.: Ja len veľmi krátko zareagujem. To SONO si
uvedomujeme aj my. Treba povedať, že situácia sa naozaj zlepší až po ukončení obstarávania, kde
máme ďalšie SONO zakúpenie. Momentálne, ale keby sme ho aj mali, tak nemá na ňom kto
pracovať, to je jedna vec. Máme veľmi krízovú situáciu na tomto pracovisku. Tam je primár
Mihálik a CT-čko zasa musím povedať, že tuná sa traduje, že kto nebol na CT-čku, nebol v Brezne
ošetrený. Ale ak by ste boli v poisťovniach, konkrétne však určite aj pán primátor komunikuje s
riaditeľkou Baranovou z Dôvery i s ďalšími, tak patríme medzi nemocnicu, ktorá má najviac
vyťažené CT-čko. Je to až na hrane preplácania, lebo tam sú určité rádiologické a ďalšie veci. A
proste naše CT-čko ide na maximum. Robí maximum vyšetrení, kde dokonca zdravotné poisťovne
nechcú ísť ďalej, hej? K MR-ku viete, že tá diskusia beží niekoľko rokov. Je to beh na dlhé trate.
Vie o tom vedenie mesta, vie o tom vedenie železiarní a ďalší, neni to jednoduchá vec. V Bystrici
ich je veľa, ale niekedy je to deformácia aj z minulosti, že veľa tých MR-iek je, poviem, v
súkromných rukách, nie sú v štátnych nemocniciach...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: To je už na dlhú debatu, no...
Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n. o.: Takže my sa nebránime. To je tiež jedna z
úvah. Pokiaľ by sa našiel nejaký subjekt, nemocnica je pripravená s ním spolupracovať. Pokiaľ to
dokáže sprevádzkovať a vôbec prevádzkovať MR-ko, budeme veľmi radi. Hej, lebo neni to
jednoduchá záležitosť.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Pán poslanec Barančok, nech sa páči.
Andrej Barančok, poslanec: Ďakujem pekne, pozdravujem vás, pán riaditeľ, ja chcem oceniť za
minulý rok výbornú komunikáciu. Dúfam, že to tak bude pokračovať aj ďalej. Ja chcem tiež
upozorniť na to SONO, pretože mám informáciu, že z 20. mája sa objednávalo SONO krku na
január, čo je myslím, že neprípustné pol roka takáto doba. Pani musela ísť niekde do Revúcej, kde
jej to dali za týždeň. Chcel by som upozorniť na ďalšiu vec. Bol som upozornený cudzojazyčnými
hovoriacimi, predsa sme spádová oblasť, aj naša nemocnica je spádová oblasť pre lyžiarske
strediská, aby sa myslelo na anglické názvy hlavne aj teraz pri rekonštrukcii, kde máme urgent a tak
ďalej.
Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n. o.: Ďakujem, ďakujem.
Andrej Barančok, poslanec: Čiže toto je naozaj, že dobrá vec. A taká informácia, by som chcel od
vás, ako sa počíta s prebytočným majetkom? To znamená, stará nemocnica Pohorelská Maša, kde je
vlastne bývalé sídlo Coburgovcov, mám za to, že polovicu toho pekného bývalého areálu vlastní
VÚC-ka a ten park je naozaj neudržiavaný vo VÚC-kárskom majetku a možno do budúcna, keďže
aj pán predseda je z toho kraja, by to možno pre ten Horehron nebol zlý nápad ten Coburgovský
kaštieľ, keby sa možno do budúcna aj VÚC-ke odpredal, aby tam urobila niečo. Neviem, či tam ešte
funguje RZP-čka alebo nie. Nejakú informáciu k tomuto. Ďakujem.
Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n. o.: Veľmi krátko zareagujem. Možno si
spomeniete, takto pred rokom a vrátim sa a škoda, že som to nepovedal na úvod, zriaďovateľom
našej neziskovej organizácie okrem mesta Brezna a Železiarní Podbrezová a zamestnancov
Petrochemy Dubová, ktorá tu už nie je, je hlavne štát, hej? Ak si pozriete aj vklady do našej
neziskovej organizácie Železiarne niekde na úrovni 800.000, mesto na úrovni 30.000, zamestnanci
na úrovni 2.000 a zvyšok, viac ako 5 miliónov eur je zakladateľom štát a ten vklad štátu sa nazýva

alebo používa sa pojem prioritný majetok. Ak ho legislatívne niekde budete čítať v právnych
normách, je to majetok, ktorý zo zákona nemôžete predať, prenajať, založiť v banke, nič.
Potrebujete na to súhlas štátu a s tým je, s tým sa borím ja už tretí rok. Borili sa aj moji
predchodcovia. Podarilo sa nám urobiť nejakú legislatívnu zmenu, kde dneska je možný prenájom,
však ešte dva roky dozadu sa dokonca celý prenájom nemocnice robil, poviem tak divoko.
Momentálne je zlegalizovaný. Takto pred pol rokom bolo otváranie obálok, kde sme všetky nájmy
zlegalizovali. Ale tí, ktorí máte tú možnosť, tak viete, že ten zákon hovorí maximálne na obdobie
prenájom a len maximálne na päť rokov, hej? To je momentálne zákon, ktorý v tomto štáte platí.
Zajtra máme správnu radu nemocnice, budeme takto prenajímať ďalší prebytočný majetok
nemocnice, ktorý ja ako riaditeľ musím prehlásiť za prebytočný, musím poslať na ministerstvo
zdravotníctva, tam to musí byť vyhlásené 30 dní verejnou vyhláškou, pokiaľ nie sú námietky,
môžeme ho ponúknuť. Ale znova nie na dlhšiu lehotu ako päť rokov. A to sú projekty, ktoré sú
veľmi ťažké. Sami ak trošku v tejto brandži sa pohybujete, päť rokov je veľmi krátka lehota na
nejaký podnikateľský zámer, ak sa chceme baviť o objekte starej nemocnice alebo Coburgovskom v
Pohorelskej Maši, hej? Takže ale vieme o tom, snaha je, pracujeme, však pán primátor možno ma
doplní, však tá snaha, neni správna rada, aby sme sa o tom nerozprávali. Ale momentálne legislatíva
je taká.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: My ich previesť nemôžeme tie majetky. To je podstata.
Nedá sa predať. Tam je samozrejme len časť toho, tejto nehnuteľnosti prioritným majetkom štátu,
ale v podstate obmedzuje ďalšie užívanie nehnuteľnosti, takže to limituje aj nejaký predaj a
dispozíciu s ním v budúcnosti tak, ako už vysvetlil aj pán riaditeľ. Čo sa týka Coburgovského
kaštieľa, tak tam treba povedať, že my sme v tomto sa dohodli, pokiaľ si dobre pamätám, s
občianskym združením, teraz názov odo mňa nechcite, lebo si to nepamätám.
Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n. o.: Ani ja si nespomeniem...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ale je to v podstate občianske združenie, ktoré
spolupracuje s /nezrozumiteľné/ Muráň, áno, kde je zaangažovaná aj obec s tým, že do budúcna by
chceli spraviť z toho nejaké múzeum a využiť na poviem, revitalizáciu tohto objektu aj európske
fondy. Takže takto sme uvažovali aj my do budúcna s tým, že sa nám to zdalo ako dobré riešenie,
keďže ako domáci, keďže je zapojená aj obec do toho, jednoducho by to mali pod kontrolou a
starali by sa o to tak, aby to vyzeralo, hej? Takže to len na doplnenie. Ďalej pán poslanec Ianecsko,
nech sa páči.
Štefan Arin Ianecsko, poslanec: Ďakujem za slovo. Pán riaditeľ, som rád, že vás poznávam aj
osobne teda konečne takto nielen cez médiá ako tak ako. Musím povedať, že ako za vášho
riaditeľovania, respektíve vaša osoba ako je hodnotená veľmi ako dobre, pozitívne. Čo sa týka
nemocnice ako z môjho pohľadu ako lekár, ktorý externe spolupracuje s nemocnicou, musím
povedať, že zatiaľ je to akože na úrovni takej dobre. To všetko, čo tu odznelo ako viac-menej tie
problémy tá nemocnica má. Ten trend tej nemocnice, dá sa povedať, že nedá sa porovnať s tým, čo
bolo a teraz. Tá investičná akcia, to je niečo úžasné. Dá sa povedať, že nevídané. Už asi také niečo
nebude v Brezne. Chcem sa iba na margo tohto opýtať, že či sa myslí na to, že keď sa skončí tá
rekonštrukcia, teda tie oddelenia, či tam sa myslí aj na tú náväznosť, že keď vlastne prejdete za tie
dvere krásne zrekonštruované do tej časti, ktorá nie je zrekonštruovaná, či sa myslí na to alebo sú
nejaké projekty alebo niečo na to, že aby ste nevyšli a zase sa nevrátili o tých 30 rokov späť a
potom zase budete chvíľu a tak. To je jedna vec. Samozrejme to vybavenie a tak, to je určite na to
sa myslí, že to bude špičkové. Tuto, čo odozneli, tuto pán poslanec Barančok, čo povedal, neviem
odkiaľ to má, ja to presne tak viem, tento týždeň alebo minulý týždeň presne to isté bolo aj s tým
sonografom. To je pravda asi, že ten termín bol januárový. Ja sa s tým, môžem povedať, že
dennodenne stretávam, riešim tie problémy tých pacientov. Okrem toho riešim veľa vecí ktoré sa
mňa netýkajú respektíve sa by sa ma nemuseli týkať, ale som rád, že môžem pomôcť. Vlastne tá
spolupráca respektíve to vybavovanie nemocnice na oddeleniach či na oddeleniach alebo na

ambulanciách zatiaľ je to problém. Musím povedať, že v Brezne ešte nie sme navyknutí na ten trend
možno sa otvoriť viac tým ľuďom alebo pacientom, respektíve viac ich aj počúvať a nielen riešiť to
tak nejak mechanicky, nemáme termín, nedáme a tak ďalej a tak ďalej. Určite je to lepšie. Ja som si
vypracoval taký, možno taký model s tými oddeleniami, že pokiaľ nebudú ochotní tých pacientov
vybaviť z mojej strany, tak bez problémov toho pacienta pošlem inde, lebo tam budú radi, keď ich
môžu vybaviť. A naozaj to funguje. Keď chcete niekde inde vybaviť, tak sa snažia ako veľmi
prácne, veľmi rýchlo to vybaviť. Čo sa týka tej magnetickej rezonancie. Neviem, či Brezno
potrebuje tú magnetickú rezonanciu. Je pravda, že naozaj tak, ako ste hovorili, a to CT-čko, že
každý v Brezne už skoro má CT-čko. Tá magnetická rezonancia, ono možno by sa dalo ošetriť tak,
že nemocnica, keby si vybrala pracovisko, s ktorým by mohla spolupracovať...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Spájaš si časy potom, hej?
Štefan Arin Ianecsko, poslanec: Ako?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Spájaš si čas, áno?
Štefan Arin Ianecsko, poslanec: Jasné, jasné. Či by možno by mohlo spolupracovať s nejakým
pracoviskom, ktoré akože na nejakej báze zmluvy alebo ja neviem, dohody alebo niečoho, že by
niekto v Brezne napríklad mohol vybavovať v nemocnici, posúvať tie ich žiadosti tých pacientov
niekde do Brezna. To je možno taký nápad. Ale možné by bolo, lebo na Slovensku existuje totižto
taký fenomén, čo asi nikde neexistuje, že to vyšetrenie, keď vám nevybaví lekár alebo keď vypíšte
tú žiadanku, tak pacient niekedy ani neopustí ambulanciu a už má vybavené po známostiach to
vyšetrenie. Niekedy tie vyšetrenia sú zbytočné, naozaj, zbytočne potom sa tie termíny odďaľujú,
pretože niekto si vybaví, aj keď to nepotrebuje, ale má to a je to rýchlo vybavené, je to super, je to
pravda. S tým sonografom a tak ďalej, Rimavská Sobota, tak to je síce pravda. Ja som zažil
opakovane, zažívam to, lenže vždy je ten problém, čo s tým vyšetrením. Čiže treba myslieť aj na to,
že keď robíme tie vyšetrenia aj tu v Brezne, či sonografia, či CT-čko, treba to odkomunikovať,
respektíve treba komunikovať s tými odosielajúcimi, musí byť tá spätná väzba aj zo strany tej
nemocnice, pretože správať sa len tak, že proste posielajte nám, posielajte nám, to je ok, super, ale
keď pošlete toho pacienta, tak nie je tam tá vôľa a snaha, aby sa to vybavilo alebo aby sa to nejako,
nechcem akože nič, božechráň, nechcem útočiť ani nič, len hovorím, toto sú naozaj zo života. A je
veľký problém. Tam máme také vákuum, ktoré by bolo... by sa dalo upraviť. Ale dá sa to ako, je to
možné. Takisto tí zamestnanci ako oni chcú, všetko chcú, aj pracovať, aj tak, ale možno neboli
navyknutí na ten trend taký, že ten trend je už úplne niekde inde a úplne niekde iný. Boli navyknutí,
bohužiaľ tie roky, ktoré tu boli aj minulé, že tá nemocnica pracovala tak ako pracovala, vybudovala
si to meno také ako si vybudovala možno nielen vinou tých pracovníkov alebo tak, ale je to tam
toho veľa toho. Takže ten trend tej nemocnice je dobrý, výborný, ja sa teším a že teda sa stretneme s
vami aj s pánom primátorom. Určite sú nejaké tie rezervy, ktoré by sa dali veľmi ľahko z môjho
pohľadu odstrániť a budú prospešné pre nemocnicu, pre pacientov, samozrejme a celkovo pre tú
meno alebo tú úroveň tej nemocnice. Lebo máme čo robiť, máme čo doháňať. Okolité nemocnice
takisto trpia. Ten trend je taký, že tie financie tie poisťovne sa snažia čo najmenej, samozrejme, dať
do tých zariadení. Tá úroveň tých nemocníc aj na okolí klesá. Samozrejme, tá kvalita tej
poskytovanej zdravotníckej starostlivosti, či už nechcem menovať nemocnice, ale nie je to tak, ako
je to v médiách. Máme šťastie, že máme blízko banskobystrickú nemocnicu. Môžem ešte
pokračovať?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tak, ak ti kolegovia dovolia.
Štefan Arin Ianecsko, poslanec: Hej, že máme to šťastie, že môžeme tých pacientov tam posielať.
A takto verejne možno by som chcel povedať, že tam tiež ako už to začína, dá sa povedať, že
viaznuť. Nie to, čo bolo možno. A možno to je aj tým, že tie okolité nemocnice tých pacientov
posielajú aj s vecami, ktoré, respektíve s diagnózami alebo s problémami, ktoré to nemusí riešiť tá

nemocnica. Toto by sme im mohli veľa vyriešiť, veľa vecí. Je tu problém za Muráňom Tisovec,
Revúca. Tam je veľký problém nedostatok lekárov ambulantných, problém s operatívou, problém
tých pacientov možno tiež by bolo podchytiť. Ale takým možno iným spôsobom, lebo oni sami to
hovoria, že majú tam problém. Majú problém sa dostať do Rimavskej Soboty, tam nie sú spokojní,
snažia sa smerom do Brezna, je to na polceste do Bystrice, takže niektorí tu ostanú a niektorí idú
ďalej. Sú tu veľké rezervy. Ale myslím si, že ten trend je dobrý a dalo by sa to, asi sa dá tu pracovať
s veľa vecami, ktoré verím, že sa podarí. Čo sa týka tých zamestnancov. Napríklad včera som sa
rozprával s dvomi sestrami, ktoré povedali, že do Brezna by sa vrátili. Veľmi rady by sa vrátili.
Tých sestier, ktoré pracujú len v Bystrici, je strašne veľa. To sú hotové sestry, ktoré sú naučené
ešte robiť, hej? Čiže oni neriešia proste, ony chcú robiť, chcú pracovať, chcú sa venovať tomu
povolaniu, lebo to berú ako poslanie. To nie je akože práca, že prídem do práce, musím prísť. Sú tie
sestry ochotné, prišli by do Brezna, ale ako prvé padlo to, že tá mzda. Teda neviem, či máte
porovnané Bystrica napríklad alebo /nezrozumiteľné/, či ten rozdiel mzdový je až taký veľký, že
tým sestrám sa napriek tomu, že cestujú, strata času a tak ďalej, že sa im oplatia a nezostanú tu v
Brezne, že či toto máte nejako ošetrené. Ale tie sestry vám garantujem, že tých sestier by bolo bez
problémov. Včera mi dve povedali hneď bez rozmýšľania, že by prišli do Brezna.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prepáč, pán poslanec, ale ak súhlasíš, v piatok by sme si to
prešli, lebo osem minút si dostal nadštandard od kolegov.
Štefan Arin Ianecsko, poslanec: Ďakujem za slovo ešte raz. Som rád, že som vás spoznal a verím,
že ten trend pôjde ďalej.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Určite tých myšlienok bude veľa, napíš si to, aby si
nezabudol niečo a v piatok si, verím, pán riaditeľ nájde na nás čas a /nezrozumiteľné/...
Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n. o.: Dobre, /nezrozumiteľné/ ja k tomu len poviem,
že treba si uvedomiť, keď som vymenoval na začiatku /nezrozumiteľné/ základné ukazovatele
nemocnice, ktoré máme aj pre čerpanie eurofondov obložnosť a počet hospitalizovaných dní
pacienta. Nemocnica Brezno máme ukazovateľ. Tu pacient nemôže byť dlhšie ako päť dní. Si
uvedomte. Za päť dní máme vám poskytnúť prvú pomoc a potom naozaj buď Bystrica, buď iné
špeciálne pracovisko. Ale to neni o tom. LDCH-čko je najdlhšie 22 dní. Ostatné, keď si pozriete na
tej strane maximálne päť dní. My máme záväzný ukazovateľ 5,2 dňa. Takže to neni o tom, je to
naozaj o tom, že za tých päť dní a keď niekde pošlete na pracovisko ďalej, tak tá Bystrica povedzme
CT-čko nám akceptuje, lebo to robil Mihálik, lebo je externým pracovníkom Bystrica. Ale niektoré
vyšetrenia sa potom robia duplicitne. Takže teším sa na piatok, porozprávame. A takisto treba
povedať, že takto, keď som tuná stál pred rokom, vo veľmi veľkých ťažkostiach bolo interné
oddelenie. Vtedy nás zachraňoval vyše osemdesiatročný profesor. Dneska sme zastabilizovali
interné oddelenie. Je tam primárka Glevská. Sme vyriešili personálnu otázku, veľmi kvalitné
oddelenie. Pred rokom špičkové oddelenie neurologické, kde je primár Droppa, dodnes je to
špičkové pracovisko, ale personálny problém, hej? Dvaja špičkoví lekári doktorka Fischerová na
materskú, doktorka Babicová má iné plány na Beňuši a zrazu mu chýbajú dvaja lekári a iných
nezoženiete. Sme boli aj v Košiciach, v Bratislave, v Bystrici, iní nie sú. Pôrodnicu. Však pani
primárka Becová konkrétne bola u mňa, bola na zavretie. Dneska sa nám podarilo stabilizovať
poviem pôrodnicu. Ale zasa včera sme už mali sedenie, sme mali stretnutie interné oddelenie a
chirurgia veľmi kritická situácia na chirurgii. Keby neoperoval profesor a teda doktor Ianecsko
alebo doktor Antal, tak u nás už nemá kto, hej? Nemocniční lekári chirurgickí sú v podstate na
dôchodku traja. Takže veľmi, veľmi ťažká personálna otázka. Ale to si necháme na piatok. Takže
treba to v tomto kontexte vnímať, hej?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Hej, na piatok ťa poprosím. Fakt už sme po, dobre?
Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n. o.: Lebo je to veľmi taká debata...

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Zastupiteľstvo je zastupiteľstvo si necháme inde...
Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n. o.: /nezrozumiteľné/... ekonomicky budeme, hej?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Poprosím pán poslanec Fašang, nech sa páči.
Miroslav Fašang, poslanec: Budem stručný. Teda chcem sa najskôr poďakovať vám, pán riaditeľ,
aj všetkým zamestnancom za kvalitnú prácu, ktorú robíte. Väčšina otázok bola zodpovedaná,
chcem sa však spýtať, čo sa týka tých dlhých časov, kedy sa čaká na vyšetrenie. Je to problém toho,
že to nepreplácajú poisťovne alebo je to problém toho, že to personálne sa nedá pokryť?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Personálne a prístrojovo. To bolo povedané. Áno, lebo
napríklad, čo sa týka najviac spomínaného SONO. Aj dneska už bolo povedané aj pánom
riaditeľom, my ho momentálne súťažíme v rámci toho balíka, ktorý máme za dve celá niečo
milióna. Akonáhle bude vysúťažený a dodaný, budeme mať ďalší prístroj v prevádzke, ale musíme
riešiť aj personálny problém, lebo tak ako povedal pán riaditeľ, aj keby sme ho mali v tomto čase,
tak nemá kto na ňom pracovať. Čiže to budú také dve úlohy. Jedna zapracovanie nového prístroja,
druhá vec bude nájsť človeka, ktorý ho bude obsluhovať, hej?
Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n. o.: Keď sme robili štatistiky, tak naše SONO v
podstate 70% času robí pre urgent a lôžkovú časť. Iba tých zvyšných 30% je poviem na vonkajšiu
objednávku.
Miroslav Fašang, poslanec: Ďakujem a ešte jedna otázka. Plánovaná reforma nemocníc, ako sa nás
dotkne? Len tak v skratke.
Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n. o.: No spomínaná stratifikácia nemocníc poisťovne
vás majú prečítaných práve cez ten DRG systém, cez ktorý vyhodnocujú jednotlivé medicínske
ukazovatele. U nás, samozrejme, najviac bola medializovaná oblasť pôrodnice, kde je zadefinovaný
ukazovateľ 640 pôrodov. My sme za minulý rok mali 508, 510 narodených detí a tá situácia tento
rok, keď som mal stretnutie či aj so všeobecnými lekármi, ktorí detskí tuná máme, či už v meste
alebo nemocničnými, tá situácia nevyzerá lepšie. Takže my sa naozaj moceme niekde okolo čísla
500. Spomínal tuná aj kolega. Revúca mala 280.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tí, čo nemáte deti, sa zamyslite.
Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n. o.: Revúca je, hovorí sa, že Revúca tiež je na
zavretie, tam je 280 pôrodov, takže snaha je stade dotiahnuť nejaké pôrody, hej? My veľmi
komunikujeme, my sa hlásime k spádovej oblasti Tisovec – Revúca, hej, však na neurológii to je
vidieť aj v tej pôrodnici, ale to bude veľmi problematické. Ale problematické budú aj iné veci.
Hlavne ako som spomínal tá chirurgia, kde oni naozaj monitorujú a oni presne vedia, koľko ste
zoperovali slepých čriev, koľko ste zoperovali toho, majú celoeurópske štatistiky a pokiaľ nespĺňate
určité normatívy, tá debata bude veľmi ťažká. Momentálne sa tá stratifikácia trošku posúva a hrá do
karát aj to, že sa blíži volebné obdobie. Pani ministerka to posunula. Tých pripomienok bolo veľmi
veľa, lebo nedá sa na to pozerať len medicínsky. Niekedy treba pozerať ekonomicky, infraštruktúru,
veci, hej? My sme dávali veľmi silné argumenty aj cez Klub 500. Pán primátor vie, kde vlastne
naozaj dneska, ak máte ísť rodiť zo Šumiaca, tak cesta trvá, dajte si do Google, hodinu tridsať, hej?
Takže
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dlhšie ako do Popradu.
Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n. o.: Takže to sú veľmi také ťažké debaty. Môžeme,
ja vždy hovorím, bral som, že tu predložím ekonomickú správu, ale nebránim sa, že si dáme kávu a

porozprávame detailnejšie ako stupne poznania, ja sa nebránim.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pán poslanec Palovčík ešte.
Milan Palovčík, poslanec: Dobre, ďakujem, len tak rýchlo. Ja by som bol rád, keby sme aj my
poslanci dakedy, teraz ide pán primátor s pánom riaditeľom aj s pánom Ianecskom na stretnutie,
keby sme my dakedy v septembri, v októbri tiež si urobili dajaké sedenie v nemocnici poslanci, ak
by sa tam našiel priestor. Prešli by sme si aj nemocnicu a trošku otvorenejšie sa porozprávali proste
o tých veciach, hej? Lebo človek má toho viacej a nebudem tu teraz v tých rozpravách zahovárať
všetkých. Ale dávam ešte do pozornosti jednu vec, hej, že aby sme sa zaoberali teda do budúcna aj
pojazdným röntgenom. To tu nebolo spomenuté. Viete, pán riaditeľ určite vie, o čom rozprávam. Tu
chodia sanitárky s pacientmi, či je to chirurgia, interné alebo LDCH dole na röntgen, musia ísť dve,
im tam stojí robota hore na lôžkových častiach a oni tam hodinu zabijú s pacientmi aj dve a nemôžu
vydávať toto, toto, toto, nemôžu sa venovať pacientom, prebaľovať ich a tieto veci. Pojazdný
röntgen toľko nestojí, zoberiem, idem na oddelenie, zröntgenujem. Takto to majú aj inde. Nebolo to
tu spomenuté, dávam to tiež do povedomia, aby sme sa aj týmto potom zaoberali. Ďakujem pekne.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Pán poslanec, ja rovno zareagujem. Čo sa týka toho
stretnutia. Ak budete súhlasiť, spravme na jeseň stretnutie. Už tie hrubé práce prebehnú aj čo sa
týka stavby. Čiže mohli by sme sa prejsť aj po objektoch, ktoré sú predmetom rekonštrukcie, hej,
čo by pán riaditeľ, verím, zabezpečil. To je jedna vec. Druhá vec je, keď spomínaš aj nejaké
prístrojové vybavenie. Ak aj viete o takýchto veciach, tak sa bavme o tom, že prispeje aj mesto, hej,
síce nemocnica, teraz hovoril pán riaditeľ, že sme plus 60.000, ale treba povedať, že my sme...
Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n. o.: O ne prídeme veľmi rýchlo, hej?
/nezrozumiteľné/... júl, august a december.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: To chcem povedať, že tie sa rýchlo rozpustia v rámci tých
výdavkov v priebehu roka, lebo to veľmi dobre poznám už za predošlé štyri roky. A naozaj, nech aj
mesto ďalej pomáha. Samozrejme, ja sa budem snažiť možno aj obce zapojiť tak, ako sme to
urobili pred dvoma rokmi, že aspoň niečo, keby kolegyne a kolegovia z iných obcí prispeli. Ale toto
všetko vieme riešiť aj my, ak sú to nie veľmi nákladné veci, tak je to samozrejme pre našich
obyvateľov a pre skvalitnenie služieb pre nich. Takže aj v tom nevidím absolútne žiadny problém,
aby aj mesto ďalej investovalo. Nemusia to byť, ako som spomenul, len toalety, sociálne zariadenia,
chodby a kuchyne, ale môže to byť aj nejaký prístroj. Zákon nám to umožňuje, môžeme sa o tom
baviť a ak budete súhlasiť, vravím po nejakej takejto prehliadke nemocnice, tak môžeme si
povedať, že do čoho investovať budeme, ak nám to rozpočet umožní a do čoho nie, hej? Čiže
dohodnime sa takto. Vravím, na jeseň by sme si dali ten termín. Mimo toho samozrejme, že
môžeme mať aj nejaké individuálne pracovné stretnutia, ale zase, aby sme pána riaditeľa stále
nevyťažovali, tak za mesto ja hovorím, že malo by to byť vždy nejakým spôsobom koordinované a
riadené, aby tam každý nechodil, lebo na to nie je ani dôvod ani to neni dobré. Takže dohodnime sa
tak, aby sme tam išli viacerí, kde dostaneme tie odpovede naraz všetci spolu, hej? Čiže takto by to
malo byť a dohodneme sa potom, čo ešte pomôžeme.
Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n. o.: Ja to vítam, ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: No, pán riaditeľ to víta, takže už len je to o dohode. S
faktickou ešte pani poslankyňa Štugnerová, nech sa páči.
Ľubica Štugnerová, poslankyňa: Ja ešte krátko. Naozaj chcem poďakovať pánovi riaditeľovi aj za
jeho ústretovosť a vlastne my sme od neho prijali ako Sociálna a zdravotná komisia pozvanie na
najbližšie zasadnutie naše ako do priestorov nemocnice. Myslím si, že by sa to mohlo spojiť.
Vlastne my sme tu štyria, ktorí sme poslanci, takže vlastne traja a štyria by sa pridali, aby sme

mohli ísť všetci spolu a bolo by to, myslím, že super.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ak ste sa dohodli ako komisia, určite.
Ľubica Štugnerová, poslankyňa: Dobre, ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Pán poslanec Ianecsko, nech sa páči.
Štefan Arin Ianecsko, poslanec: Len na ten pojazdný röntgen, tak možno už je doba, možno ten
sonograf by bolo lepšie, lebo ten röntgen to bolo také asi skôr zastarané. Teraz už sa to dá všetko
riešiť sonografom. Sonografy sú pojazdné kufríkové dokonca niektoré. Také nemocnica aj má.
Možno to spojazdniť, ako povedal, že tak respektíve oživiť to alebo dať tomu život. Len v krátkosti.
Je dobré to, že tá nemocnica konečne sa stáva nemocnicou, ktorá je otvorená, ktorá proste už
komunikuje tak, lebo niekedy to bolo také, že to bol taký ostrov zatvorený, ktorý proste nevedel,
nekomunikoval a všetkých vlastne vyhnal, či lekárov, či ambulantných lekárov vyhnal z nemocnice
a teraz konečne je tá doba, že začínajú si to uvedomovať a treba tých lekárov možno zavolať naspäť
a treba s nimi komunikovať viac. Len toľko, ďakujem. Ale inak je to, naozaj, trend výborný,
ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre. Ďakujem pekne. Ak nikto ďalší do rozpravy,
rozpravu končím. Žiadam Návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. A pánovi
riaditeľovi ďakujem za zodpovedanie otázok a prajem, nech sa darí naďalej.
Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n. o.: Ďakujem. Aj ja prajem príjemný deň.
Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna berie na vedomie
Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti NsP Brezno, n. o. za rok 2018.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 17 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 115/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 15 - Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Lesy mesta
Brezno s. r. o. za rok 2018
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Koho tu máme? Lesy. Kolegyne, kolegovia, prebehnime to
ešte, ak vás môžem poprosiť. Správy teda. Dobre? Lebo máme tu, nech nečakajú aj riaditeľ, aj pán
druhý riaditeľ. Tak ak súhlasíte, tak. Či sa budete veľa pýtať? A koľko chcete prestávku teraz?
Chcete už obednú alebo? Pokračujeme, áno?
Neuvedený: /nezrozumiteľné/...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ja som za to, aby sme pokračovali, ale ako poviete, ja sa
prispôsobím. Dobre. Ideme správy, áno? Môže byť. Nech sa páči, pán riaditeľ. Správa, bod 15 o
výsledkoch hospodárenia spoločnosti Lesy mesta Brezno. Predkladá riaditeľ inžinier Lukáč, nech sa
páči.
Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s. r. o .Brezno: Vážený pán primátor, vážené poslankyne, vážení

poslanci, ďakujem za slovo. Dovoľte mi, aby som predniesol informatívnu správu o výsledkoch
hospodárenia spoločnosti Lesy mesta Brezno formou výročnej správy. Rok 2018 bol pre spoločnosť
veľmi náročný, komplikovaný, ale na druhú stranu bol najúspešnejší v jeho histórii, čo sa týka
ekonomiky. Tento rok bol posledným rokom platnosti lesného hospodárskeho plánu a v spolupráci
s taxátormi prebiehali intenzívne prípravy nového programu starostlivosti o les. V roku 2018
hospodárili Lesy mesta Brezno na výmere viac ako sedem a pol tisíc hektárov lesnej pôdy. Podľa
lesného hospodárskeho plánu platného pre roky 2009 až 2018, programu starostlivosti o les platné
pre roky 2014 až 2023 a podľa schválených projektov pre jednotlivé výkony lesníckych činností.
Hlavná pozornosť roku 2018 bola zameraná na spracovanie hmyzovej kalamity najmä na lesnom
celku Brezno – Rohozná. Ťažbová činnosť v roku 2018 bola zameraná predovšetkým na urýchlené
a maximálne spracovanie hmyzovej kalamity a spracovalo sa 71.213 metrov kubických kalamitného
dreva a z toho len 2018 bola úmyselná ťažba. To znamená, že to všetko boli napadnuté stromy
podkôrnym hmyzom. Čo sa týka pestovnej činnosti. V grafe je zobrazená...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ja len poviem k tej hmyzovej kalamite, lebo veľa razy je
polemika o tomto aj v médiách. My tieto činnosti máme kontrolované pravidelne, áno, aby ste si
nemysleli teraz, že my máme, my si sami ľubovoľne určíme alebo rozhodujeme o týchto veciach.
My sme pravidelne kontrolovaní, čo sa týka tejto ťažby, že či skutočne ťažíme kalamitné drevo a tu
treba povedať, že toto je pravidelná kontrola, kontrola na kontrolu, áno? Nech sa páči.
Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s. r. o .Brezno: /nezrozumiteľné/...máme nejakú kontrolu, Štátna
ochrana prírody a podobne. Takže a všetko prebehlo v poriadku.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tak. Ochranármi a tak ďalej a tak ďalej, áno?
Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s. r. o .Brezno: V grafe je zobrazená štruktúra nákladov na
pestovnú činnosť od roku 2013 až po rok 2018. Minuloročné náklady boli 181.000, takže trošku
nám to medziročne kleslo. Bolo to aj vplyvom prirodzeného zmladenia, takže neboli také veľké
náklady na umelú obnovu. Čo sa týka semenárstva a škôlkárstva. Na zalesnenie bolo dodaných
281.000 kusov sadeníc s tým, že pre vlastnú spotrebu bolo 57.000 a ten zvyšok tých 224.000 bol
odpredané pre urbáre v okolí. Pestujeme najmä smrek, jedľu a buk. A ku koncu roku 2018 bolo
rozpracované vo výrobe 1.6 miliónov kusov voľnokorenných sadeníc a semenáčikov, 17.000
krytokorenných a 50.000 okrasných. Čo sa týka finančných ukazovateľov, začneme prirodzene
obratom. Ten nám medziročne narástol o jedna 1,6 milióna, čo je viac ako 53% nárast tržieb. Takže
za minulý rok sme dosiahli obrat 4,75 milióna eur. Môžeme ďalej. Tu len pre zaujímavosť graf
priemerného speňaženia po mesiacoch za posledné obdobie. Celkovo bolo vo vlastnej réžii
dodaných takmer 72.000 kubíkov surového dreva v hodnote 4,3 milióna, čo predstavuje priemerné
speňaženie 60,32 eur za meter kubický, čo je o 3,76 eur viac ako v roku 2017.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Treba povedať, že napriek tomu, že štát znižoval ceny
dreva, tak sme to udržali na veľmi slušnej úrovni.
Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s. r. o .Brezno: Teraz, čo sú posledné, čo som mal posledné
tabuľky v rukách, tak sme nad štátnymi o sedem až dvanásť euro nad ich cenníkovými cenami.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Čo je veľa, čo je veľmi veľa...
Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s. r. o .Brezno: Čo je skôr taký zázrak malý, hej, že to od nás ľudia
kupujú, ale zatiaľ sa to darí držať. Finančné ukazovatele. Na druhej strane oproti teda výnosom
máme náklady. Najvyšší náklad je samozrejme na nájom za lesné pozemky, ktoré sú vo vlastníctve
mesta. Takže do kasy sa odviedlo 2.050.000 a s tým, že ešte výsledok hospodárenia bol tiež niečo
cez 100.000 minulý rok ešte odvedený za rok spätne 2017. Celková hodnota hmotného a
nehmotného majetku spoločnosti medziročne narástla ku 31.12.2018 je to 3.133.000 eur a čisté
obchodné imanie spoločnosti predstavuje 602.000. hospodársky výsledok medziročne takisto

narástol. Bol vo výške 130.350 eur a ešte v krátkosti ak môžem nejaký podnikateľský zámer na
tento rok. Hlavným cieľom pre rok 2019 je dodržanie dobrého hospodárskeho výsledku podniku.
Počítame s výskytom hmyzovej kalamity a odstraňovaní ich následkov. Teda tendencia, teraz to už
vieme povedať s istotou, je rovnaká ako bola minulý rok, takže tá Rohoznianska časť je najviac
poškodená. Ťažbu predpokladáme na trošku vyššej úrovni ako bolo minulý rok, takže nejakých
75.000 kubíkov hmoty. Samozrejme, z týchto, z toho tento rozsah ťažby vyvoláva investície na
zvýšenú logistiku, plánovanie zvozu drevnej hmoty. Expedičný sklad je ešte viacej exponovaný
ako bol pred tým a takisto dosť si ničíme cesty, po ktorých sa chodí. Takže to sú tiež investície,
ktoré sú potrebné vlastne vracať tej hore späť. Dobrá finančná kondícia organizácie nám umožňuje
postupné opravy chát a ďalších technických zariadení ako sú rampy, dopravné značenie, odrážky a
podobne. V roku 2019 tiež plánujeme investovať do budovania rekreačných zón, informačných
tabúľ, prístreškov, ohnísk, čím chceme podporiť aj cestovný ruch v okolí Brezna. Momentálne
prebieha príprava projektovej dokumentácie pre plánovanú oboru na Brezinkách, momentálne sú
tam geodeti, ktorí zameriavajú to oplotenie a oprava budov expedičného skladu, čo bolo tiež
jedným z bodov...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Kúpalisko si tam nedal.
Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s. r. o .Brezno: Prosím?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Kúpalisko si tam nedal.
Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s. r. o .Brezno: Mám to ešte v odrážkach, hej, ďalej. Hej. Do tej
budovy expedičného skladu sa vlastne bude presúvať aj administratíva organizácie. V priebehu
najbližších týždňov nás čaká kolaudácia centrálneho parkoviska. Ono v podstate už je spravené, už
len formálne nejaké papiere sa musia dotiahnuť, aby sa mohlo spustiť do prevádzky. V priebehu
budúceho mesiaca sa ide zatepľovať fasáda na východnej strane telocvične s reštauráciou, ktorú
sme vlastne skolaudovali ešte v roku 2018 a ako si správne pripomenul, tak na nábreží Hrona sa
plánuje vybudovanie nejakého kúpaliska mestského. Tam je to ešte vo fáze projektových príprav.
Ale už sa aj...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: To hovoríš, ako keby to bolo také pred domom, no dobre,
pokračuj. Hladní sú už poslanci.
Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s. r. o .Brezno: Takže to je asi všetko z mojej strany. Ak máte
nejaké otázky, tak veľmi rád na ne zodpoviem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, kolegyne, kolegovia, ja doplním ešte pred vašimi
otázkami. Sami ste mohli vidieť z tých tabuliek. Ten nárast síce sme mali ťažby z roku 2016 do
2018 zo 42.000 na 72 či 75.000 teraz neviem.
Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s. r. o .Brezno: Medziročne bol 10.000, hej.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ale nárast nájomného, teda finančných prostriedkov, ktoré
boli poukázané mestu, bol z 300.000 euro na 2 milióny eur, áno? To je pre mňa podstatný
ukazovateľ pri zalesňovaní obdobnom tomu v minulosti. S tým, že sme vysadili, ako ste videli v
roku 2018 280.000, áno, stromčekov, ak si to dobre pamätám. Takže aj pri priemernom speňažení
na meter kubický dreva a zisku z toho, čo jednoducho sme predávali na meter kubický dreva, lebo
to si tam ešte mohol dať, to si tam nedal, ten zisk, ktorý sme dosiahli z jedného metra kubický
dreva bol oveľa vyšší ako bol v minulosti a to je podstatný ukazovateľ.
Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s. r. o .Brezno: Pardon. Tam sme zo šiestich eur na nejakých
takmer tridsiatich eurách.

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: No a toto je podstatný ukazovateľ, ktorý mi tu chýbal. Ale
preto ho spomínam, aby ste si to vedeli porovnať, že pred tým bez ohľadu na to, či sme mali ťažbu
30.000 alebo 40.000 a máme ťažbu 50-60.000 a podobne. Z jedného metra kubického dreva
dokážeme mať zisk alebo nájom, hej, to už je v akejkoľvek forme, jednoducho dokážeme mať zo
šiestich eur tridsať eur. A to je veľmi podstatný ukazovateľ, ktorý tu spomenutý nebol a ja ho preto
spomínam, pretože chcem pochváliť riaditeľa za výborné hospodárenie, ktoré prináša mestu
momentálne podstatné zdroje pre jeho ďalšie investovanie, podstatné ďalšie zdroje pre investovanie
mesta hlavne do kapitálových investičných akcií a tak ďalej a tak ďalej, áno? Takže ďakujem aj
tebe riaditeľ, aj celému tímu, všetkým zamestnancom Lesov, ktorí sa podieľajú jednak samozrejme
na tom hospodárskom výsledku, ktorý vnímame my tu, ale na druhej strane o starostlivosti o les,
lebo toto nezanedbávame a ideme jednak podľa plánov a ideme na druhej strane nad plán, pretože
Lesy mesta Brezna investujú aj do ďalších aktivít, ako bola telocvičňa na Mazorníku, čo spomenuté
nebolo, áno? A ďalšie investičné aktivity, ktoré máme, samozrejme, ktoré konzultujeme,
rozprávame o nich, ale myslím si, že momentálne je táto obchodná spoločnosť, lebo v prvom rade
je to pre nás obchodná spoločnosť, hospodári na nadštandardne na slovenské pomery alebo na
pomery v samosprávach. Lebo takýchto firiem by ste mohli možno spočítať na jednej ruke v rámci
Slovenska v rámci podmienok, hovorím, samosprávy. A to vôbec nepreháňam. Treba si to pozrieť,
lebo keď sa stretávam aj s inými primátormi, starostami a primátormi, ktorí majú veľké lesné
pozemky a hospodária na nich. Tak keď im hovorím o našich hospodárskych výsledkoch a
porovnávame aj ťažbu, hej, ktorá veľa razy je porovnateľná, tak oni mi nechcú veriť, hej? Lebo
mnohí sa boria s tým, že sú v mínusoch pri ťažbách 30-40-50.000 kubíkov ročne, čo ja neviem
pochopiť, pretože my sa dneska bavíme, my sa dneska bavíme o nájomnom dva milióny euro za rok
2018, čo je pre nás neskutočné, hej? Takže naozaj klobúk dole pred týmito výsledkami a verím, že
ich budeme udržiavať s tým, že my už dneska predpokladáme, keď sa bavíme aj s riaditeľom na
pravidelných poradách, my už dneska predpokladáme to, že tieto zisky, samozrejme, nebudú
dlhodobo udržateľné, áno? Pretože bavíme sa o tom, že ťažíme dneska kalamitu, ale púšťame sa do
ďalších zámerov, ktoré možno nebudú tak výnosné do budúcna, ale na druhej strane budú mať aj
iný rozmer a to spomínané Brezinky, kde to nebude len o obore, ale už ako sme sa bavili aj na tých
pracovných stretnutiach, chceme sa pustiť aj do poľnohospodárskej činnosti, nie vo veľkom, ale v
takom množstve, aby sme jednoducho mali z toho prínos pre naše školy, škôlky, zariadenia v meste,
ale na druhej strane samozrejme, aby sme vytvárali aj v týchto činnostiach ďalej zisk, lebo ten
rozsah pozemkov, ktoré vlastní mesto, na ktorých môžeme dobre hospodáriť a mať z toho ďalšie
zdroje, je naozaj veľký a bola by veľká škoda do budúcna, aby sme sa s tým nezaoberali a nevyužili
to. Ja to nechcem zdržiavať, len mnohé tieto veci neboli povedané a chcem, aby boli povedané a
ešte raz hovorím. Pre mňa veľmi podstatný ukazovateľ je ten, že koľko dokážeme vyťažiť z toho
jedného kubíka dreva bez ohľadu na to, že či budeme mať ťažbu 70.000 kubíkov alebo budeme mať
ťažbu 30.000 kubíkov, lebo to hovorí o tom, ako dokážeme minimalizovať výdavky v rámci
činnosti tejto firmy a ako dokážeme pracovať s tým, čo dokážeme jednoducho dostať v rámci
príjmov. Takže ešte raz klobúk dole a verím, že budeme takto pokračovať ďalej a mesto a
obyvatelia budú mať z toho ďalej osoh tak ako doteraz pod tvojím vedením. Takže ďakujem pekne.
Do rozpravy pán poslanec Ambros, nech sa páči.
Pavel Ambros, poslanec: Ďakujem za slovo. Ďakujem aj pánovi riaditeľovi za dobré hospodárske
výsledky. Chcem sa len opýtať, že či by sme potom túto správu aj mohli dostať a teda to je aj taká
otázka, či bol nejaký objektívny dôvod, prečo sme ju viacerí teda nedostali.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Je v materiáloch? Neviem.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Ak nie je v materiáloch, potom je
to iba chyba a dopošleme vám to, pravdaže.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Takže hneď prepošleme, áno? Ospravedlňujeme sa,
nevedel som o tom, že nemáte. Prosím?

Neuvedený: /nezrozumiteľné/
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Aha. Neviem, ak sa stala nejaká chyba, napravíme, dobre?
Nemusíme to teraz riešiť. Ospravedlňujem sa. Pán poslanec Fašang, nech sa páči.
Miroslav Fašang, poslanec: Ďakujem za slovo. Chcem sa opýtať dve veci, pán riaditeľ. Prvá je, či
je možnosť nejak zastaviť alebo spomaliť tú kalamitu, pretože ten nárast je extrémny. Ja viem, že sa
to netýka asi len našich lesov, je to všade dookola, ale myslím si, že mesto i Lesy by mali biť na
poplach, lebo takýmto spôsobom prídeme o lesy. To je jedna vec. A druhá vec, že či Lesy mesta
Brezna nezvažujú zriadenie píly, čo i malej, pretože myslím si, že vtedy by sa dalo drevo speňažiť
ešte viac a pokrylo by možnože aj potreby mesta stavebné a tak ďalej. Ďakujem.
Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s. r. o .Brezno: Môžem odpovedať priamo?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Môžeš, môžeš.
Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s. r. o .Brezno: Ďakujem za otázku. Čo sa týka zastavenia tej
kalamity, tak myslím si, že teraz momentálne máme tej kalamity relatívne málo a pritom je dosť zlé
počasie, hej, je teplo, čo tomu chrobákovi vyhovuje. Takže teraz napríklad nevozia tri autá, ale
vozia len dve autá, lebo je toho nie je ako keby čo ťažiť, takže je to také trošku zastabilizované. V
priebehu dvoch týždňov sa to môže zmeniť a budeme potrebovať štyri autá na zvoz, hej? To
znamená, že my fyzicky, my nie sme len v nejakom vákuu, kde žijeme a máme tie hranice s
urbármi, so štátnymi lesmi, hej, Balog, Beňuš a tak ďalej. To znamená, že ono je to taký spoločný
problém, že stačí, keď len jedna strana niečo podcení a ten chrobák proste preletí bokom. A tá klíma
tým, ako sa mení, tak ja som skôr skeptický. Je to také zvláštne. Napríklad čertovická strana, tak
tam je toho minimum, hej? Takže tá čertovická strana je skôr nedotknutá. A čo sa týka výmery, tak
sú to dve tretiny oproti tej jednej tretine na tej Rohoznej. Takže to sú tam také... ako je to...
Neuvedený: /nezrozumiteľné/
Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s. r. o .Brezno: My to zo zákona musíme vyťažiť a je to aj v
našom záujme to vyťažiť čím skôr, kým to drevo má ešte ako takú hodnotu, keď je napadnuté, lebo
ono už akože ďalej už nebude rásť, hej? To už sú mŕtve stromy. A ten plán, keby sme nemali
lykožrúta, tak je okolo 30-35.000, hej? Takže sa bavíme o tom, že keby nebol lykožrút, tak máme
polovicu. Takže to nie je, že sme z 5.000 vyskočili na 70, ale my sme...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ja odpoviem pánovi poslancovi, lebo on...
Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s. r. o .Brezno: Je to ťažká kalamita...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: V podstate on sa pýta na to, že či vieme ju nejakým
spôsobom eliminovať, lenže ja ti odpoviem, lebo sa s tým zaoberám a chodím na rokovania a čítam
viaceré správy aj odborníkov a tak ďalej, lebo tak to má byť. Jednoducho zmenou aj klimatických
podmienok tá kalamita pracuje a v tomto období v tých nižších polohách, ako sme napríklad na
Rohoznej a Michalovej, tak je ten nárast enormný, áno? To, čo hovorí riaditeľ, že je skeptický,
znamená to, že v týchto polohách jednoducho ten les, ako sme boli zvyknutí iba ihličnan, teda ten
hospodársky les, ktorý my vieme ťažiť a získavať z neho čo najviac zdrojov, jednoducho sa neudrží,
hej? To hovoria viacerí odborníci, že v takýchto polohách jednoducho prichádza obdobie, kedy
bude môcť byť a bude sa môcť udržať hlavne zmiešaný les, áno? Ak hovorím niečo zle, tak ma
zastav. Takže my jednoducho sa snažíme, čo sa týka tejto kalamity, tak ako on hovorí, aj zo zákona
máme tú povinnosť. To, čo je napadnuté to kalamitné drevo vyťažiť, spracovať, mať z neho čo
najviac zdrojov a zalesňovať ďalej, aby jednoducho ten les nám vyrástol, ale taký, ktorý sa udrží na
tom ktorom území, hej? Čiže tá ťažba nie je limitovaná nami to, čo hovorí on, že teraz máme útlm,

ale tá ťažba je limitovaná tým, že my vidíme, aha, tam máme už desať červených vrcholcov
stromov, musíme začať ťažiť, lebo o mesiac ich tam bude sto. Čiže my vyťahujeme z tej hory a
neťažíme plošne, že povieme si, teraz ideme vyťažiť 50 hektárov a 50 hektárov ideme teraz zrúbať,
lebo sa nám to páči. Ale jednoducho vyťahujeme aj podľa nejakých odporúčaní a predpisov, akým
spôsobom sa tá kalamita má eliminovať tým, že ak je ten les napadnutý v nejakej časti, tak práve tú
časť sa snažíme vyťažiť, zneškodniť tú ďalšiu alebo znemožniť tú ďalšiu kalamitu a tak ďalej a tak
ďalej, hej? To, čo hovorí riaditeľ, je pravda, lebo ja som sa zúčastnil viacerých stretnutí ešte pred
tým, ako on nastúpil. Čo sa týka susedných lesných pozemkov, pretože tie boli oveľa viac
napadnuté, ako boli naše. To je hlavne okolo Michalovej, kde poviem na rovinu, sú štátne lesy a tak
ďalej a tak ďalej, ale s týmto sa dneska boria všetci. A poviem my darmo budeme vyťahovať
pomaly po jednom strome, hej, ktorý je napadnutý a týmto eliminovať prenos toho chrobáka na
ďalší strom, keď susedný les, do ktorého my nemôžeme prirodzene ísť, bude mať napadnutú pol
hory, hej? Čiže môžeme my skákať meter štyridsať všetci a ani s tým nepohneme, hej? Čiže ten
chrobák lieta, to nie je červík, ktorý si prejde päť kilometrov sám a tak ďalej a tak ďalej.
Jednoducho je to zložitá problematika, ale odborníci v lesnom hospodárstve sa zhodujú na tom, že
najlepšie možné riešenie momentálne je také, že sa tá hora, ktorá je napadnutá, vyťaží, dostaneme z
toho ešte nejaký zisk a samozrejme, časť z tých peňazí, ktoré týmto spôsobom získame, vraciame
do toho lesa v podobe toho zalesňovania, pretože na to máme tiež zákon, smernice a tak ďalej, že
koľko vyťažíme, toľko musíme aj vracať v podobe zalesnených pozemkov, čo samozrejme robíme
a spĺňame nielen podľa toho hospodárskeho plánu, ktorý máme alebo plánu zalesňovania, lebo to je
osobitný, ako ste mohli vidieť, ale samozrejme aj v podobe tej, že čím väčší je ten objem, tak tým
nám rastie aj objem toho, čo musíme do budúcna zalesňovať. Nehovorím o tom, že musíme tvoriť
rezervný fond...
Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s. r. o .Brezno: Tvorí sa ešte rezervný fond na túto činnosť, hej,
ten je vo výške...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tvorí sa aj rezervný fond. Čertovica máme bezproblémovú,
ale na Čertovici ťažíme minimum. Prosím?
Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s. r. o .Brezno: Tam sa skoro neťaží.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tam sa skoro neťaží vôbec, pretože to je už tá vyššia
poloha, ktorá týmto napadnutá nie je. Čiže vravím, že to, že je zmena klimatických podmienok, to
my ovplyvniť jednoducho nevieme a vplýva to podstatným spôsobom. My sme sa zaoberali
postrekmi v minulosti ešte s predošlým riaditeľom, aj túto možnosť sme zvažovali. Ale aj
vzhľadom na ekológiu a ten efekt, ktorý sa týmto dá dosiahnuť, nedá sa to eliminovať. Je to zase
eliminácia toho napadnutia len na určité obdobie a teraz si predstavte, že keď sa robí postrek, tak sa
robí plošne. To neznamená, že ten postrek bude iba pre ten les, bude aj pre okolité pozemky
poľnohospodárske, poľnohospodársku výrobu, ľudí a tak ďalej a tak ďalej, čiže zvažovali sa všetky
momenty, ktoré aj s týmto prichádzajú a bavili sme sa aj o iných možnostiach, ale jednoducho
vravím, najschodnejšia a najprirodzenejšia cesta podľa drvivej väčšiny odborníkov je tá, že sa to
drevo vyťaží včas a tým sa eliminuje aj priebeh tej kalamity. Neviem, či som ti dosť dobre
odpovedal, snažil som sa.
Miroslav Fašang, poslanec: /nezrozumiteľné/
Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s. r. o .Brezno: Sú, tých techník je veľa...
Miroslav Fašang, poslanec: Pokračujem ešte. Čítal som správu a vidím v podstate, čo robia Lesy
mesta Brezna, že vysadili 160.000 sadeníc. Ako ja si uvedomujem, že pracuje sa na tom, na obnove
toho lesa a tak ďalej. Len chcel som vedieť, či netreba vyvinúť väčší tlak a nielen našich lesov, ale
všetkých, čo sú dookola, aby sa tento problém riešil, lebo lesy sú podstatnou súčasťou Horehronia a

nášho životného prostredia. Ale ďakujem za odpoveď každopádne.
Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s. r. o .Brezno: Je to globálny problém. Ja by som ešte jednu vetu
povedal na záver. Globálny problém, ktorý nie je, že to sa nás týka tu Horehronia a tak ďalej ani nie
Slovenska. To majú Rakušáci, to majú Česi, je to v Poľsku, je to všade. V Čechách, keby ste boli,
tak tam z tej hory nezostalo nič, hej, v niektorých lokalitách. Tam sú stovky hektárov dohola úplne.
Takže my to tu ešte máme tak, že tá hora sa stíha ako tak ešte trošku obnovovať a ostávajú tie
výstavky nejakých jedlí, bukov, takže nevyzerá to až tak zle ako na iných miestach. Takže keď
niekto vymyslí spôsob, ako to zázračne napraviť, tak dostane Nobelovu cenu a všetky štáty to budú
robiť.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: A to som aj spomínal, že kopec odborníkov sa týmto
zaoberá a zhodujú sa v tejto ceste drvivá väčšina. Však môžeš povedať aj tie iné možnosti, ale treba
povedať, že čo sa týka hlavne klímy, hej? Klimatických podmienok, ale čo sa týka aj poviem,
napríklad vody, lebo asi aj na to narážaš, lebo toto bude mať obrovský vplyv na vodné zdroje a už
má na mnohých miestach, tak práve tu vyvstáva otázka, aby sme sa zaoberali všetci tým, že budeme
investovať do vodných plôch. Jednoducho takýto je trend aj inde. Ak si zoberiete nižšie polohy, čo
sa týka Slovenska, hlavne západu Slovenska, hej alebo možno východu Slovenska aj juhu
Slovenska, tak práve to budovanie a realizácia vodných plôch mala zmysel aj z hľadiska podpory
nielen životného prostredia, ale aj tých klimatických pomerov a ovzdušia na území, kde tie vodné
plochy boli. Čiže možno do budúcna sa zaoberať aj tým, že budeme viacej budovať rôzne
priehrady menšie, nemusia byť veľké, hrádky v lesoch, zadržať tú vodu v území, lebo práve na tom
území, kde my robíme ťažbu, si plne verím, všetci uvedomujeme, že urobíme ťažbu, tá voda
spadne, zhučí, stečie dole a neudrží sa v území, kde ten práve les má prirodzenú funkciu tú vlahu a
vodu zadržiavať v prostredí. Takže toto je ďalšia otázka, ktorou by sme sa mali zaoberať a čím skôr,
aby sme toto podporili do budúcna a možno povedz ty, riaditeľ, že či na to vidíš priestor alebo nie,
ale ja si myslím, že hej, lebo už o vodných plochách hovoríme, nech sa páči.
Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s. r. o .Brezno: Hej, potom ešte tá druhá časť otázky, či sú iné
techniky, tak postrek taký hromadný, hej, to je s takým environmentálnym otáznikom, lebo to má
dopad na veľké spektrum hmyzu, potom sú lapače, lapáky, rôzne fungicídy, takže tých možností je
viacej. Postreky sa robia lokálne na nejakých rôznych miestach, ale to aj starí horári povedia, že na
chrobáka len sekera. Zatiaľ sa to nevie. A druhá časť tvojej otázky, čo si sa pýtal na tú pílu. Malá
píla nemá takú výťažnosť a nie je tak efektívna ako veľké píly, ako má napríklad /nezrozumiteľné/
v Hrádku, hej alebo /nezrozumiteľné/ v Lučenci. Ťažko sa konkuruje takýmto pílam, čo sa týka
cien. Takže my sme sa touto témou aj na dozornej rade viackrát zaoberali, ale zatiaľ, čo sme si
robili nejaké kalkulácie, tak sa nám to neoplatí do toho ísť. Zatiaľ nie. Skôr sme rozmýšľali nad
iným typom nejakej pridruženej výroby, čo sa týka palivového dreva.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ešte k tej píle doplním, že my máme problém dostať sa k
drevu zo štátnych lesov, hej? Pretože tam sú limity na píly a na objemy z predošlých rokov a
subjekty v územnej správe sú značne z tých pravidiel, poviem, vyčlenené, hej? Ja som sa tým
osobne zaoberal a jednoducho chceli sme ísť aj touto cestou kúpi štátneho dreva, ale je to naozaj
problém, hej? S tým, že my sme zároveň aj subjekt, ktorý ťaží, tak si do značnej miery s týmto
cestu limitujeme. Takže je to problém proste, ale to je na dlhšiu debatu a kľudne ti vysvetlím
potom. Pán poslanec Palovčík, nech sa páči.
Milan Palovčík, poslanec: Ďakujem za slovo. Keďže tu nie je predseda dozornej rady, ja by som si
dovolil ako člen dozornej rady poďakovať pánovi riaditeľovi aj jeho pracovníkom a celému
kolektívu za dobré dosiahnuté výsledky v roku 2018. Ďakujem pekne.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, pani poslankyňa Skačanová.

Eva Skačanová, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Myslím, že sa tu všetci zhodneme, že tie
hospodárske výsledky v lesoch sú skutočne na inej úrovni, ako boli doteraz. Zhodneme sa aj na
tom, že je potrebné riešiť celkovú situáciu nielen na Slovensku, ale vo svete odborníkmi a
nevyriešime ju my. Takže ja sa chcem opýtať, pán riaditeľ. Ochrana MLP, to MLP je mladý lesný
porast?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Áno.
Eva Skačanová, poslankyňa: Dobre, tak som to dobre pochopila. Chcem sa spýtať. Tie čísla v
rokoch 2014-2015-2016 oproti 2017 a 2018 sú podstatne nižšie. Je to spôsobené tým, že to vieme
lacnejšie riešiť alebo sa staráme menej? A v podstate tá istá otázka ide aj na tie ostatné pestovné
práce a čo si mám pod nimi predstaviť pod tými ostatnými pestovnými prácami? Čo to všetko je?
Čo to zahŕňa? Posledná možno taká otázka, že či si myslíš, že dobre a správne sa staráme o ten náš
les, či ho v dostatočnej miere obnovujeme a či ho obnovujete tak, ako tu už bolo niekedy povedané,
že nejak striedate to sadenie ihličnany, listnaté stromy alebo akým spôsobom teda sa to obnovuje?
Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s. r. o .Brezno: Ďakujem za otázku. K tej štruktúre tých nákladov.
Ono sa to mení podľa potreby. Keď je niekde prirodzené zmladenie, to znamená, že tie semenačky
smreka alebo buka tam proste prirodzene sú a po ťažbe ostanú nepoškodené, tak nie je potreba tam
dosádzať ďalšie a stačí napríklad na druhý rok, na tretí rok vyžínať, hej? Alebo upraviť tú hustotu
toho zápoju, hej, toho porastu. To znamená, že ono to ako keby vôbec ani nemusí súvisieť s ťažbou.
Môže byť ťažba nízka a pri vysokých nákladoch na tú obnovu toho porastu a zase naopak, niekde sa
môže vyťažiť veľa a ten les pod tým je pripravený na to, aby fungoval ďalej v podstate bez
ľudského zásahu. Takže tá štruktúra sa stále mení a povedal by som, že nemá až taký, tá ťažba
nemá ako keby tú priamu úmeru, aby sme to vedeli v tomto čítať. Tam si sa pýtala na ochranu lesa?
Alebo na ktorú z tých položiek? Tá ochrana lesa môžu byť napríklad kontrola lapačov, lapáky, hej?
To je keď sa zotne strom, ktorý sa, počká sa, kým je napadnutý a potom sa odváža vlastne preč. A
to sú také práce, ktoré sa napríklad v hodinovej sadzbe ochrany lesa môže byť proste len
podkôrníkový pozorovateľ, ktorý sa presúva. Takže tam tých položiek je viacej skrytých. To je len
forma zaúčtovania. Takže niektoré veci sa robia dodávateľsky, niektoré si robíme vo vlastnej réžii
vlastnými zamestnancami. A to, že keď je ten klesajúci trend tých nákladov, vravím, že to nemá
nejaký vplyv na kvalitu toho, či sa dobre alebo zle staráme o les. Na to je predpis, ako sa to musí
robiť. Na to sú tí taxátori, ktorých sme mali aj minulý rok. Tých kontrol bolo veľa a každá jedna
potvrdila, že to, čo sa robí, sa robí správne. Takže to potom aj napíšeme nejaké články a aj asi
zverejníme tie správy a boli sme skôr ako pochválení akoby, že našli nejaké chyby.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Kontrolovaní sme stále, určite.
Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s. r. o .Brezno: No, to ako každý mesiac je nejaká kontrola. A aj
predpis na to, že v akom pomere majú byť tie sadenice napríklad listnaté a ihličnaté. Takže tiež sa
to, to sa musí dodržiavať, to si nevymýšľa ten lesník, že či tam dá viacej buku alebo menej. Takže
tam má v percentách určené tie pomery. Takže ideme podľa toho.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Ešte nejaké otázky kolegyne, kolegovia?
Ak nie, rozpravu končím. Žiadam Návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna berie na vedomie
Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Lesy mesta Brezna s. r. o. za rok 2018
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 16 prítomných 16 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 116/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 16 - Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Združenia obcí
EKOLÓG za rok 2018
Bod č. 17 - Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti SEKOLÓG
s. r. o. Brezno za rok 2018
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodom 16 a 17, ak súhlasíte, spojili by sme
ich. Správy odprezentuje o výsledkoch hospodárenia Združenia obcí Ekológ za rok 2018 a
spoločnosti Sekológ, obchodná spoločnosť Brezno za rok 2018, pán Branislav Čecho, konateľ
Sekológu a výkonný riaditeľ Združenia obcí Ekológ, nech sa páči, pán riaditeľ.
Mgr. Branislav Čecho, konateľ Sekológ, s. r. o,, výkonný riaditeľ Združenia obcí Ekológ: Ešte
raz, ospravedlňujem sa. Všetkým prajem pekný deň, ďakujem za slovo. Skúsme začať teda tým
Združením obcí Ekológ. Táto spoločnosť sa zameriava vlastne iba separovaným zberom mesta
Brezna a okolitých obcí, ktoré sú združené v tomto združení. Podklady, myslím, že ste dostali
všetci, aj čo sa týka Ekológu, aj Sekológu. Čiže tie veci sa tam dali vyčítať. Spoločnosť Združenia
obcí Ekológ bola v zisku plus 3.288,64 euro. Je to také nad hranicou nuly, ale na to, že to nie je
nejaká obchodná spoločnosť, ktorá by sa mala zaoberať vytváraním ziskov, ona sa tým ani
nezaoberá, takže vlastne spoločnosť skončila tak, ako skončila. Neviem, na čo by ste sa chceli
spýtať, lebo tam je od tých technických až po nejaké, ja neviem právnické a kadejaké, tam je toho
veľmi veľa. Ja neviem, ak sa chcete spýtať, spýtajte sa, lebo aby som zbytočne ja nerozprával o
veciach, ktoré vás nezaujímajú.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem pekne. Otváram rozpravu, nech sa páči
kolegyne, kolegovia. Ak nikto do rozpravy, rozpravu... pán poslanec Palovčík.
Milan Palovčík, poslanec: /nezrozumiteľné/ že zo skládky už nelietajú smeti tam po poli, že sa
snažíte to tam poupratovať vždy včas, takže ja fakt to kvitujem, lebo to keď prišiel vietor, tak to
bolo porozfukované tam po tej až dobre, že nie po Rohoznú, čiže ďakujem pekne.
Mgr. Branislav Čecho, konateľ Sekológ, s. r. o,, výkonný riaditeľ Združenia obcí Ekológ: Áno,
vďačne. Prosím.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Ak nikto do rozpravy, rozpravu končím.
Žiadam Návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna berie na vedomie
Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia Združení obcí EKOLÓG za rok 2018.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 15 prítomných 15 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 117/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 17, poprosím.
Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna berie na vedomie
Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti SEKOLÓG, s. r. o. Brezno za rok
2018.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy? Ak nie sú,
hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 15 prítomných 15 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 118/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Pán riaditeľ, ďakujem. Pekný deň prajem, dovidenia. Teda
obedná prestávka? Kolegyne, kolegovia? Dobre. Stretneme sa o jednej, dobre? Poprosím vás o
dochvíľnosť, ak sa dá, lebo aj... takže ďakujem, vyhlasujem obednú prestávku.

Bod č. 18 - Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta
Brezna v II. polroku 2019 a návrh rámcového programu zasadnutí
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Vážené poslankyne, poslanci, dovoľte, aby sme
pokračovali. Ospravedlňujem pána primátora, ktorý musel z pracovných dôvodov odísť. Je nás
dosť, sme uznášaniaschopní. Takže by sme pokračovali v programe. Ako bod číslo 18 máme v
programe, je to Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Brezna v II.
polroku 2019 a návrh rámcového programu zasadnutí. Materiál predkladá primátor Tomáš Ábel,
spracoval Útvar prednostky Mestského úradu Brezno zastúpená prednostkou Zuzanou Ďurišovou v
spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu v Brezne. Poprosím pani prednostku, aby
povedala pár slov k tomuto materiálu.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: K tomuto materiálu dodám iba to,
že rozvrhli sme si druhý polrok tohto roka, čo sa týka Mestských zastupiteľstiev. Navrhujeme v
stredu 18. septembra 2019, stredu 30. októbra 2019 a 11. decembra 2019 kvôli vlastne rozpočtu
mesta na rok 2020. Ostatné veci máte v materiáloch. Rozpočet na rok 2020 sa bude riešiť.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto
materiálu, ak niekto niečo má, nech sa páči. Pokiaľ nie, rozpravu končím. Poprosím Návrhovú
komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna berie na vedomie
harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Brezna a rámcový program zasadnutí
Mestského zastupiteľstva mesta Brezna v druhom polroku 2019.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, poprosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Zo 16 prítomných poslancov 15 za, nehlasoval 1. Konštatujem, že návrh bol
prijatý.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 119/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 19 – Rôzne
Bod č. 19.1 - Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Brezna na rozvoj kultúry na
rok 2019 pre M-Klub Brezno
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Prešli by sme k bodu číslo 19. Je to bod Rôzne. A
pod bodom 19.1 máme bod Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Brezna na rozvoj kultúry na
rok 2019 pre M-Klub Brezno. Materiál predkladá Tomáš Abel, primátor mesta, spracoval odbor
ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru inžinierkou
Ruženou Šefrankovou. Nech sa páči.
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: Mestu
Brezno bola doručená žiadosť občianskeho združenia M-Klub Brezno na poskytnutie dotácie vo
výške 2500 euro. Účelovo určená na organizačné zabezpečenie kultúrnych, vzdelávacích a
spoločenských podujatí občianskeho združenia M-Klub v roku 2019. My sme posúdili všetky
náležitosti, či spĺňa táto žiadosť, nakoľko splnila všetky náležitosti, požiadavka bola predložená na
schválenie Komisie pre kultúru, ktorá doporučuje schváliť 2500 eur občianskemu združeniu a
predložili nám k tomu zápisnicu aj uznesenie. Z mojej strany všetko.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Poprosím komisie, ktoré mali
uvedený materiál o stanovisko. Finančná komisia, nech sa páči.
Martin Juhaniak, Finančná komisia: Finančná komisia odporúča schváliť poskytnutie dotácie pre
občianske združenie M-Klub tak, ako je pripravené.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Komisia kultúry?
Andrej Barančok, Komisia kultúry: Na komisii kultúry sme sa venovali /nezrozumiteľné/ ... pri
bode, kde sme rozdeľovali dotácie, sme tento bod stiahli, lebo nám neboli niektoré veci zrejmé.
Teraz nám boli ozrejmené a Komisia kultúry rozhodla o tejto čiastke. Jedná sa vlastne o občianske
združenie, ktoré pôsobí a tvorí v priestoroch M-Klubu, čiže je to na ich činnosť v druhom polroku
2019.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Otváram rozpravu k uvedenému bodu.
Ak sa nikto nehlási do rozpravy, rozpravu končím, poprosím Návrhovú komisiu o prednesenie
návrhu na uznesenie.
Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Brezna na rozvoj kultúry na rok 2019 pre M-Klub Brezno so
sídlom Mestský úrad na M. R. Štefánika 19, Brezno vo výške 2 500 eur účelovo určené na
organizačné zabezpečenie kultúrnych a vzdelávacích a spoločenských podujatí M-Klubu v roku
2019.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, môžeme pristúpiť k hlasovaniu.
Hlasovanie: Zo 16 prítomných poslancov 16 za. Návrh bol schválený, ďakujem.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 120/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 19.2 - Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Brezna pre Nemocnicu s
poliklinikou Brezno, n. o.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Pod bodom 19.2 máme Poskytnutie dotácie z
rozpočtu mesta Brezna pre Nemocnicu s poliklinikou. Predkladá Tomáš Abel, primátor mesta,
spracoval Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru
Ing. Ruženou Šefrankovou.
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: Takisto
mestu Brezno bola doručená žiadosť Nemocnice s poliklinikou Brezno o poskytnutie dotácie,
respektíve príspevku vo výške 49.800 eur účelovo určenej na obstaranie projektovej dokumentácie
na realizáciu stavebného diela s názvom Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie Nemocnice s
poliklinikou Brezno. Táto dotácia, ako je napísané v dôvodovej správe, uvádzame teda, tak bude...
by sa poskytla v zmysle §7 odstavec 2 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách a jedná sa o
dotáciu kapitálovú.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Poprosím stanoviská komisií.
Komisia finančná.
Martin Juhaniak, Finančná komisia: Komisia finančná prijala uznesenie, ktorým odporúča
schváliť poskytnutie dotácie pre našu nemocnicu.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Bolo to ešte aj v nejakých iných
komisiách? Ak nie, otváram rozpravu k uvedenému bodu, nech sa páči. Ak sa nikto nehlási do
rozpravy, rozpravu končím. Poprosím Návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Brezna Nemocnici s poliklinikou Brezno so sídlom Banícka
283, Brezno vo výške 49.800 eur účelovo určenej na obstaranie projektovej dokumentácie na
realizáciu stavebného diela s názvom Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie mesta Brezno, n. o.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Pozmeňujúce, doplňujúce návrhy, ak
sú. Ak nie sú, poprosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Zo 6 prítomných poslancov 16 za. Návrh bol schválený. Ďakujem.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 121/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 19.3 - Návrh zápisov do Kroniky mesta Brezna za rok 2018
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ako ďalší bod máme bod 19.4 – Je to Návrh na
menovanie riaditeľa Technických služieb Brezno. Návrh... Aha, pardon. Pardon, 19.3 Návrh
zápisov do Kroniky mesta Brezna za rok 2018. Predkladá doktorka Anna Štulrajterová, mestská
kronikárka. Spracovala takisto Anna Štulrajterová, mestská kronikárka. Nech sa páči predniesť svoj
návrh.

PhDr. Anna Štulajterová, mestská kronikárka: /nezrozumiteľné/... v apríli tohto roku bol
zaslaný všetkým komisiám Mestského zastupiteľstva návrh zápisu za rok 2018. Pochopiteľne bolo
to v záujme získania čo najväčšieho počtu informácií, doplnok, pripomienok, aby sme teda zistili
názor čo najväčšieho počtu ľudí na kroniku. Návrhy bolo potrebné zaslať do desiateho mája. Do
tohto termínu respektíve i dodnes zaslali Návrhy komisie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu,
teda tie najdôležitejšie komisie, ktoré sa vždy ku kronike vyjadrujú. Čo sa týka výstavby a
investície a rozvoja, tam som konzultovala návrh zápisu s odborom výstavby s jednotlivými
odbornými pracovníkmi a s vedúcim, ktorých pripomienky som pochopiteľne akceptovala a do
návrhu som zapracovala. Kronika, ktorú teraz máte v materiáloch, teda obsahuje všetky doplnky a
pripomienky, ktoré tieto jednotlivé komisie respektíve jednotliví členovia do kroniky dali. Takže
mala by byť momentálne kompletná a doplnená o vaše návrhy a pripomienky. Kronika je rozdelená
ako každoročne do rôznych kapitol a práve tohto roku obsahuje teda osem kapitol tohto roku. Takže
nech sa páči, pripomienky, budem rada, ak ešte môžem niečo doplniť.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Poprosím komisie, ktoré mali
uvedený materiál a dali k nemu stanoviská.
Andrej Barančok, Komisia kultúry: Za komisiu kultúry ďakujeme pekne znova pani doktorke
Štulajterovej a znovu ďakujem aj za zapracovanie všetkých našich pripomienok, ktoré naši členovia
mali, takže ďakujem pekne.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k uvedenému
materiálu. Ako prvá do rozpravy sa hlási pani poslankyňa Dzurmanová. Nech sa páči.
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Ďakujem pekne opäť aj v tomto roku pani doktorke Štulajterovej
za kroniku, za jej vypracovanie. Chcela by som poprosiť o doplnenie jednej informácie, ktorú
považujem za veľmi dôležitú. Týka sa slávnostného otvorenia Kalvárie. My sme v auguste po tom,
ako skončilo sympózium, posielali list do Vatikánu s prosbou o požehnanie kalvárie. Informácia
nám prišla 12. decembra. A ak teda by som mala aj konkrétne citovať, čiže my sme mali kalváriu
požehnanú Svätým otcom z Vatikánu. Ja teda presné znenie by som aj pani doktorke ešte dala, čiže
doložím túto moju nejakú pripomienku alebo teda prosbu o dopracovanie. Ale keď už teda mám
slovo, tak poviem, že Svätý otec zvolal vyliatie nebeských darov na dielo vytvorenia kalvárie a
zároveň požehnal komplet všetkých, ktorí prispeli ku vzniku tohto diela. Považujem túto informáciu
za veľmi dôležitú, takže by som bola rada, keby bola doplnená. Ďakujem veľmi pekne.
PhDr. Anna Štulajterová, mestská kronikárka: Určite. Ďakujem pekne. Je tam slávnostné
otvorenie, len túto informáciu jednu, áno, hej? Dobre, v poriadku, to je veľmi dôležitá informácia,
určite.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Všetci? Nikto sa nehlási ďalej do rozpravy?
Ďakujem pekne. Myslím, že o tomto doplnení nemusíme hlasovať samostatne. Je všeobecný súhlas
s tým, aby sa tento bod vlastne alebo táto pripomienka doplnili, takže ak nikto, rozpravu končím,
poprosím Návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.
Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé schvaľuje
zápisy do Kroniky mesta Brezno za rok 2018. Po druhé ukladá doktorke Anne Štulajterovej,
kronikárke mesta Brezna po prvé po upravení textu a pripomienky poslancov zabezpečiť zviazanie
kroniky a jej uloženie do Horehronského múzea, po druhé zabezpečiť zverejnenie zápisov mestskej
kroniky za rok 2018 na webovom sídle mesta, po tretie odporúča primátorovi mesta zabezpečiť
zdigitalizovanie najstarších zväzkov kroník mesta.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Doplňujúce, pozmeňujúce
návrhy, ak sú ešte ďalšie okrem toho, čo sme sa dohodli? Ďakujem. Poprosím o hlasovanie k

uvedenému bodu.
Hlasovanie: Zo 16 prítomných poslancov 16 za. Návrh bol schválený tak, ako bol predložený
Návrhovou komisiou. Ďakujem pekne.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 122/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 19.4 - Návrh na menovanie riaditeľa Technických služieb Brezno
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 19.4 - Návrh na menovanie
riaditeľa Technických služieb Brezno. Materiál predkladá Tomáš Abel, primátor mesta Brezna a
spracoval Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou magistrou Zuzanou
Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno. Poprosím pani prednostku,
aby predniesla uvedený bod.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Návrh na vymenovanie a
odvolávanie riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby Brezno podľa §11 odseku 4
písmeno L zákona číslo 369/1990 Zbierky zákonov o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov je oprávnený predložiť Mestskému zastupiteľstvu primátor mesta, pričom v zmysle
citovaného ustanovenia riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby Brezno vymenúva a
odvoláva Mestské zastupiteľstvo. Bolo riadne vyhlásené výberové konanie na riaditeľa
Technických služieb s tým, že zúčastnili sa dvaja uchádzači, ktorí splnili všetky požiadavky a na
základe teda výsledkov tohto výberového konania pán primátor odporúča vymenovať pána inžiniera
Lukáša Jeremiáša do funkcie riaditeľa Technických služieb Brezna s účinnosťou od prvého júla
2019.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. K tomuto bodu sa komisie
nevyjadrujú, keďže je takýto návrh na vymenovanie, tak poprosím o hlasovanie Mestského
zastupiteľstva za alebo proti alebo zdržal sa hlasovanie. Hlasovanie za vymenovanie nového
riaditeľa, ktorý túto funkciu síce ako zastupujúci riaditeľ vykonáva už veľmi dlho. Takže poprosím
Návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Andrej Barančok, Návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna menuje inžiniera
Lukáša Jeremiáša narodeného 15.04.1987, trvale bytom Malinovského 23, 977 01 Brezno do
funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby Brezno s účinnosťou od 1.7.2019.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ako obvykle doplňujúce, pozmeňujúce návrhy?
Ak nie sú, poprosím o hlasovanie.
Hlasovanie: Zo 16 prítomných poslancov 16 za. Návrh bol schválený. Gratulujem novému
pánovi riaditeľovi, že bol už oficiálne menovaný do funkcie riaditeľa Technických služieb.
Ďakujem pekne.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 123/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 19.5 - Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva

mesta Brezna o činnosti komisií
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Pod bodom 19.5 máme ďalší bod, je to Ústna
informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií. Nech sa
páči, predsedovia komisií, kto sa hlási k tomuto bodu? Ak nemá kto čo povedať, rozpravu k tomu
bodu končím.

Bod č. 20 - Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa
príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti,
v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií
zriadených mestom a náčelníka Mestskej polície
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ako bod číslo 20 máme Otázky poslancov
Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom,
riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov
rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka Mestskej polície. Otváram k tomuto
bodu rozpravu. Ako prvý do rozpravy sa hlási pán poslanec Barančok, nech sa páči.
Andrej Barančok, poslanec: Ďakujem pekne. Taktiež chcem zablahoželať novozvolenému teda
riaditeľovi Technických služieb a rovno naňho dve otázky. Prosím ťa, pán riaditeľ, na prístrešku pre
bicykle pri plavárni, lebo hore máme asi kilometer káblov položených, že čo to je a prečo to tam je.
Tie káble idú od nejakého stĺpa. A druhá vec je, dneska zaznela informácia od riaditeľa Lesov, že
chcú presťahovať kancelárie do skladu hore na Rohoznú. Mám za to, že sa tým pádom uvoľnia
nejaké kancelárie. Poprosím ťa tým pádom presťahovať tam oddelenie kultúry a športu. Určite to
budú vyhovujúcejšie podmienky ako v súčasnosti. Ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Pôjdeme ďalej, aby si páni
riaditelia zapísali otázky. Takže ako druhý sa do rozpravy hlási pán poslanec... Struhár, nech sa
páči.
Daniel Struhár, poslanec: Ďakujem za slovo. No, ja by som teda mal takú jednu prosbu na
riaditeľa Technických služieb aj na riaditeľa Lesov mesta Brezna, možno aj na pána riaditeľa, na
pána primátora... na pána riaditeľa mesta som chcel povedať. Takže na pána primátora, či by sa
nevedeli spoločne stretnúť a nájsť nejaký kompromis pri používaní telocviční na plavárni, kde
jednotlivé športové telesá nemajú nárok na dotáciu na danú na priestory, hej? Všetky ostatné
športové telesá využívajú túto možnosť, či by sme tam aspoň nevedeli dať nejakú
päťdesiatpercentnú zľavu alebo nájsť nejaký spôsob, ako to prefinancovať, aby to bolo všetko čisté
po ekonomickej stránke. Ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Ako ďalší pán poslanec Tokár,
nech sa páči.
Jozef Tokár, poslanec: Ďakujem za slovo. Dotaz na pána novovymenovaného riaditeľa
Technických služieb. V marci som mal dotaz a naháňal som strom, ktorý... obrez stromu poviem na
MPČĽ 40, ktorý bráni osvetleniu schodov. V podstate bezpečnosť by mala byť na prvom mieste,
jedno z prvého miest, ktoré by sme mali /nezrozumiteľné/. Takže buď sa na to zabudlo, ja som to
urgoval asi v marci. Čiže MPČĽ 40, je tam strom, ktorý dosť vysoko vyrástol a zabraňuje
osvetleniu stromov... schodov, takže by som poprosil termín a čo sa vôbec stalo, že sa to od marca
neurobilo, možno sa zabudlo. A druhá vec. Parkovanie okolo pošty Mazorník. Parkovacie miesta

jednosmerka. Ja som to pred troma rokmi požadoval dotáciu cirka, aby sa zúžil ten zelený pás, aby
mohli stáť šikmo autá a pokiaľ si pamätáte. Jednoducho prešli tri roky, nič sa neudialo a problém je
na parkovaní na Mazorníku ako možno všade, ale tu veľmi, veľmi citlivo to treba riešiť, pretože či
keď ľudia idú do kostola, hlavne sobota-nedeľa. Stoja tam pozdĺžne tie autá, ale značky, ktoré sú
tam, neviem, či viete, hovoria o šikmom státí. Čiže po pravej strane a ľavej strane by malo byť
šikmé stánie. Ja upozorňujem, že ten zelený pás je dosť široký a mal by byť užší. Ale keď dopravný
inšpektorát vydal povolenie na šikmé stánie z jednej a z druhej strany, takže ja by som trval na tom,
aby sme dodržali v podstate ako nariadenie ODI a nakreslili čiary na šikmé stánie z jednej a druhej
strany. Ušetríme tým, minimálne by som povedal 30 parkovacích miest. Takže či sa s tým dačo
bude robiť v dohľadnej dobe. Čiže tie čiary, či sa nakreslia. Ak ste nie v podstate v obraze, tak
bližšie by som vysvetlil. Aj tie značky sú tam už asi 4-5 rokov. Šikmé stánie. Po pravej strane sa
parkuje kolmo a po ľavej strane za sebou, áno? Takže v podstate nedodržujeme predpis ODI,
ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Ako ďalší sa hlási pán poslanec
Palovčík.
Milan Palovčík, poslanec: Ďakujem pekne. Chcel by som na pána riaditeľa. Ten výložník sme
spomínali na tej Nálepkovej 9, aby bol ešte na to detské ihrisko. Ďakujem. Prosím vás, Tesco. Keď
odchádzate od Tesca na hlavnú cestu, to značenie je perfektné, ale od Tesca, keď idete na ŠLN
alebo zo ŠLN na Tesco, hotový guľáš. Si všimnite. To značenie tam dopravné nie je na ceste, hej?
Že kade máš ísť. Jedni idú pravou stranou, jedni ľavou, jedni idú z Tesca krížom aj cez parkoviská,
keď nie sú tam autá a bolo by to treba povyznačovať, hej? S dopravným inšpektorátom, lebo fakt už
sa tam pár razy už kolízie boli, dobre? Ďalej. Kalváriu, keď spomenula poslankyňa, kolegyňa, ja by
som bol rád, keby sa tie tabuľky očistili, lebo sú také nečitateľné. Neviem, som sa tam bol prejsť...
Neuvedená: /nezrozumiteľné/...
Milan Palovčík, poslanec: Dobre, to som rád, hej. A bol by som rád, keby sa tam spravili aj
lavičky. Ja neviem, či to je kalvária tak, že tí ľudia musia ísť tam pešo a nemôžu oddychovať alebo
čo, lebo dobre, že dušu nevypustia. Treba si tam aj sadnúť niekde, hej? To na to sa mi sťažovali
občania. Hlavne starší tam chodia, takže aj posedieť. Dobre. Ďalej. Podkoreňová. Mali sme to aj na
stretnutí s občanmi viacej razy, keď sme boli s pánom primátorom. Podkoreňová nie je označená na
tej ceste prvej triedy, ale už keď odbočíte. Veď predsa musí byť, keď je Podkoreňová, nech už
potom zbadám, keď odbočím, že je Podkoreňová. Tabuľa musí informovať, že tá časť je
Podkoreňová, keď idem hlavnou cestou. Nie už keď odbočím, hej, doprava na Podkoreňovú, tak si
všimnem, že časť Podkoreňová. Tak toto by som prosil so Slovenskou správou ciest alebo kto to má
na starosť, urobiť. A to je už spomínané asi šesť rokov na týchto sedeniach, hej? Aj s občanmi.
Potom solárne osvetlenia nám bolo povedané, že máme nahlásiť na Technické služby do tých
okrajových častí, hej? Tam by som poprosil, že ako čo. A čo som chcel ešte. Jáj, cestu na
Nálepkovej, to sme už spomínali, hej, viacerí poslanci, ktorí sme za volebný obvod číslo 2. Ja si
myslím, že keď sa urobí to na tej Pionierskej 2 a 4 to ihrisko tam, ten veľký areál, že tá cesta sa v
septembri, dúfam, že spraví, lebo je stále čím ďalej v horšom stave. Ďakujem veľmi pekne.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Ako ďalší do rozpravy pán poslanec
Obernauer.
Július Obernauer, poslanec: Ďakujem pekne. Tiež by som sa chcel pripojiť ku gratulantom pánovi
riaditeľovi Technických služieb a mám také dve také poznámočky. Čo sa týka stromov v Brezne.
Samozrejme, som za zeleň, ale niektoré stromy dosahujú už výšku ôsmeho poschodia a mne ako
laikovi sa zdá už, či to nehraničí aj s bezpečnosťou. Vieme, že v Halnách nedávno spadol strom. Či
má niekto vôbec na starosti stromy ako zeleň a neviem, či už tak vysoké stromy nielen z hľadiska
bezpečnosti, ale aj z hľadiska, čo ja viem, zadržujú vlhkosť, plesnejú steny na činžiakoch a tak

ďalej. Ja osobne si myslím, že asi trošku úpravy by to chcelo, čo sa týka tých stromov. Samozrejme,
som za zachovanie zelene v Brezne. Ďalšia vec už neraz spomínaná osvetlenie chodníka pri bytovke
ČSA 40 až 52. Naozaj je tam tma ako v rohu. Ten chodník je v takom stave, v akom je. Je to
nebezpečné. Je tam... je tam veľká tma v noci nielen kvôli chodníku, ale aj kadekto môže tam niečo
vyparatiť. A chcel by som sa opýtať aj pána náčelníka mestskej polície. Nedávno prebehla dosť
výrazná reorganizácia mestskej polície. Rád by som počul jeho názor, ako pociťuje túto zmenu, či
nie sú nejaké výrazné problémy s týmto alebo proste, čo tá zmena priniesla, by som rád počul.
Ďakujem pekne.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Ako ďalší do rozpravy pán poslanec
Ambros.
Pavel Ambros, poslanec: Ďakujem, ja mám len jednu prosbu na riaditeľa nového Technických
služieb a to konkrétne sa týka Malej železničnej stanice. Jednoducho tie smetné koše tam kapacitne
nestíhajú, tak neviem, či sa to vyriešiť nejakou častejšou frekvenciou alebo či sa tam ešte nejaký
smetný kôš by s tam nejaký zišiel. Predsa len, ak tam má chodiť aj Horehronská ten expres a je to
predsa len taký vstup do Brezna, tak by to možnože bolo za úvahu. Ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ako ďalší do rozpravy pán poslanec Hašan, nech
sa páči.
Milan Hašan, poslanec: Ďakujem. Ja by som sa chcel spýtať náčelníka mestskej polície, že ak mi
to bude vedieť povedať, že ako je zabezpečený poriadok a dá sa povedať tak bezpečnosť ľudí tu v
meste Brezne hlavne v nočných hodinách cez týždeň, keď sa spravilo to, čo sa spravilo. Či to má na
starosti štátna polícia alebo absolútne nikto nás nechráni. Ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Ako ďalší do rozpravy pán
poslanec Ianecsko. Nech sa páči.
Štefan Arin Ianecsko, poslanec: Ďakujem za slovo. Na pána riaditeľa, gratulujem k menovaniu,
Technických služieb. Chcem sa iba opýtať ohľadom tých stromov, ktoré sa tá výsadba, ktorá
prebehla na nábreží a na dopravnom ihrisku a tak ďalej, že či sa budú aj upravovať vlastne to
okolie. Tam tá jama, čo bola vykopaná, nahádzala sa tam zemina naspäť a tam ostali tie balvany,
skaly po cestách popri tam hlavne teda na nábreží, či sa ten priestor aj bude trošku upravovať
naspäť do nejakého pôvodného stavu, respektíve, či sa to nedá aj zlepšiť, lebo aj celkom dobrá
oddychová zóna by z toho mohla byť. Že tieto veci, či by sa dali tak do poriadku alebo respektíve
myslieť na také veci, že keď sa robí niečo, aby sa aj to upravilo alebo nie, že dalo do pôvodného
stavu, niektoré veci by sme mohli aj zlepšiť ako sú a ďalšia vec, že keď by som mal teda, či by som
mohol osobne alebo na koho sa mám obrátiť. Zase je problém s vnútroblokom na Černákovej a
Rázusovej. Tam zase z druhého činžiaku majú problém už roky. Chcú si upraviť parkovacie plochy,
existuje tam nejaká tá trafostanica alebo čo tam je, tam je to znečistené, stále tam niekto je, tam sú
ľudské výkaly s prepáčením, zvieracie a tak ďalej. Chodia tam údajne neprispôsobiví občania, či sa
dá to nejako riešiť alebo na koho sa obrátiť. Ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Poprosím postupne pána
riaditeľa a pána náčelníka, aby zodpovedali na otázky, ktoré im patria. Nech sa páči.
Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb mesta Brezno: Prajem dobrý deň, vážení páni
zástupcovia, pani prednostka, páni poslanci, poslankyne. Chcel by som vám v prvom rade
poďakovať za prejavenú dôveru. No pán poslanec Barančok, čo sa týka prístrešku na plavárni.
Neviem, preverím, zrušíme to. Môže sa kolega vyjadriť. Len hovor.
Neuvedený: /nezrozumiteľné/

Neuvedený: /nezrozumiteľné/
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Nech sa páči, ďalej.
Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb mesta Brezno: Čo sa týka presťahovanie
odboru kultúry a športu. Áno. Keď lesáci sa vysťahujú, presťahujú, tak budeme to riešiť. Pán
poslanec Struhár, telocvičňa, riešime to. Tak ako ste povedali, mesto, Lesy, Technické, riešime to.
Pán poslanec Tokár, orezanie stromu. Máme to zapísané, bude to orezané. Parkovanie pošta
Mazorník. Keď vravíte, že je to 4-5 rokov, ja si vyžiadam rozhodnutie od pána Medveďa. Ak je to
tak, tak sa to bude realizovať. Ak je to tak, keď je to schválené ODI, ako vravíte, tak určite. Pán
Palovčík, výložník Nálepkova 9, je vo výrobe, vyrába sa, lebo taký špeciálny musí byť. Značenie
pri Tescu. Ak je nedostatočné, je to naša cesta, pôjdeme ho určite premaľovať. Kalvária ste
spomenuli lavičky. Máme ich vyrobené. Budú vynesené, lebo to sú tie drevené ako sú na Malej
stanici. Mali sme požiadavku od pani architektky. Budú tam inštalované. Len musíme zohnať ľudí,
aby sme ich vyniesli hore, lebo sa tam inak nedostaneme. Podkoreňová označenie miestnej časti. Si
myslím, že tu by mala ísť nejaká žiadosť na Slovenskú správu ciest osadenie takejto informatívnej
tabule.
Neuvedený: Podkoreňová nie je miestna časť.
Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb mesta Brezno: Nie je? Čiže iba...
Neuvedený: My máme len mestskú časť. Mestská časť je označená Mazorník, Rohozná a Halny.
Ale Podkoreňová nespadá pod ... To je iba ulica.
Neuvedený: /nezrozumiteľné/...
Neuvedený: To je len ulica Podkoreňová, to nie je miestna časť. To by potom aj Nálepkovu si
dajme, aj všetko si dajme. A budeme mať tabuľku na tabuľke všade po meste. Ulica Podkoreňová
môže byť. To je /nezrozumiteľné/ v rámci projektu, čo sme mali ten informačný systém po meste,
aby tam sa doplnila taká tabuľka. Alebo smerovník nejaký.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: To je pravda, len vzhľadom k tomu, že sa jedná o
cestu prvej triedy, čiže tam akékoľvek osadenie proste nejakého takéhoto značenia spadá pod režim
proste pri ceste prvej triedy. Čiže k tomu sa bude musieť takisto vyjadrovať dopravný inšpektorát a
tak ďalej a tak ďalej. Čiže môžeme akože pripraviť taký materiál, že čo všetko to bude obnášať,
koľko to bude stáť, pokiaľ bude zhoda medzi poslancami, vieme to zaradiť do programu. Nech sa
páči ďalej.
Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb mesta Brezno: Ďalej solárne osvetlenie.
Verejné osvetlenie, tak poviem. Áno, máme nejaké návrhy, my to posúvame ďalej na investičné
oddelenie mesta Brezna, ktoré sa tým zaoberá. Konkrétne máme miesta, kde by sa to mohlo
dopĺňať. Cesta Nálepkova. Dám slovo pani...
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Čo sa týka cesty Nálepkovej,
momentálne sme v takom stave, že vytyčujeme si všetky siete pred tým, ako sa urobí inžinierskogeologický posudok, lebo to je celkom podstatná vec na to, aby sme vedeli tiež do akej hĺbky máme
podložie zberať a rekonštruovať. Len už sme mali inžinierskeho geológa v podstate na ceste s vrtmi
s tým, že zistil, že je to tam posiate sieťami. Tak práve preto prvý krok teraz zabezpečujeme, čo je
vytýčenie sietí. Druhý krok bude inžiniersko-geologické posúdenie a potom bude nejakým štýlom
vyhodnotenie, návrh riešenia a vlastná rekonštrukcia. Všetko to by sme chceli stihnúť tento rok tak,
ako bolo sľúbené.
Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb mesta Brezno: Pán poslanec Obernauer,

stromy, orez. Máme tu aj teraz človeka, začali sme parkom, áno, je to dendrológ, ktorý sa tomuto
venuje a chceme ho posunúť všade do mesta. Nie je to malá položka, je to akože veľký náklad, ale
ako vy ste sám povedali, určite to treba robiť. Miesto toho, aby sa stromy vyrúbavali, treba ich
upraviť. Osvetlenie chodníka ČSA 40-52 posunieme na investičné oddelenie. Pán poslanec Ambros
Malá železničná stanica. Zajtra. Máme všetko prichystané. Zajtra sa ide dopĺňať kôš na Malej
železničnej stanici. Pán poslanec Ianecsko, stromy, výsadba. Áno, bude sa upravovať. Stromy boli
strašne rýchlo vysadené. 152 stromov bolo v našej réžii, nestíhame to upravovať. Robila to odborná
firma, ktorá ich posadila, aby tie stromy prežili, aby boli odborne posadené. My za nimi
upravujeme, len nestíhame všetko naraz. Ale určite. Áno. Bola taká, poviem, taká zlá zem, že my
sme dovážali aj lepšiu zem, aby tie stromy mali z čoho žiť. To je asi všetko. Ten vnútroblok. Tam
sa rieši to parkovanie na Černákovej ulici aj s ODI, aj tá druhá, len s tým, neviem, to je skôr otázka
na verejný poriadok, čo sa týka neprispôsobivých občanov.
Neuvedený: /nezrozumiteľné/...
Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb mesta Brezno: To bude majetok Distribúcie a
Slovenská distribúcia akože elektriky, čiže skôr ich osloviť. Ale zapíšem si, skúsime s nimi. Lebo...
Neuvedený: /nezrozumiteľné/...
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne.
Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno: Dobrý deň vážený pán zástupca, pani
prednostka, panie poslankyne, páni poslanci. Tak hneď nadviažem na to. Ja som sa už informoval
ohľadom tej trafostanice asi pred troma rokmi. A elektrárne povedali, že oni nič tam zabezpečovať
nebudú. Že oni to majú zabezpečené tak v súlade so zákonom, ako im to prislúcha a ďalej žiadne
pletivá ani žiadne oplotky ani ploty tam robiť nebudú. Takže ostáva na inteligencii ľudí, lebo koľko
razy by sme videli, koľko bielych vyhodí sáčok z auta za jazdy presne na tú trafostanicu. A to sme
mali aj fotky také. Neviem. Momentálne vám neviem povedať, čo s tým urobiť. Je to také. Keď tam
policajti prídu, tak tam nikto nepôjde a keď odídu, tak sa tam všetci vrátia. To je problém
Nálepkovej ulice a proste všetkých týchto tých inkriminovaných oblastí, Margitin park. Už sa nám
podarilo čiastočne eliminovať a vytlačiť tých neprispôsobivých spred televízora z toho kruhu. No
len to je len do času, kým chodia policajti. Akonáhle policajti nie sú, tak oni sa tam znovu
nasáčkujú všetci. No, takže to je k tomuto. Pán Obernauer, že k tej reorganizácii. V podstate necelý
mesiac fungujeme tak, ako fungujeme, lebo doteraz sme mali aj nočné, aj stále sme to nejako
museli ešte zabezpečiť kvôli pultu centrálnej ochrany. Ja som sa už neraz vyjadril aj pre médiá, že
vieme toto zhodnotiť a vyjadriť možno po nejakých troch-štyroch mesiacoch fungovania. Ak ste
mieril, pán poslanec, na to, že čo sa udiali tieto veci v Brezne. Možno by sa tie veci boli udiali aj tak
a možno by sa neboli udiali aj tak. To je také uhol pohľadu nejaký. Jednoznačne sa to nedá určiť, že
či to bolo kvôli tomu alebo nie kvôli tomu. Dobre. Takže toľko. Ja si vediem nejakú štatistiku,
nejaké výstupy ja už mám za tento mesiac, čo sme mali a čo sme robili. A možno aj vidíte a oveľa
častejšie policajtov v týchto, na námestí a v okolí mesta. Kus viac sa začalo kontrolovať aj
parkovanie. Bohužiaľ, s niektorými a s tými máme, s tým parkovaním problém. Tí istí dookola. Tak
sme sa už, teda ja som sa tak rozhodol, že pokiaľ sa to nebude už dať nejako uniesť inteligentne, tak
to budeme odstupovať na dopravný inšpektorát. Neviem, ako sa potom budú krútiť tí ľudia, ktorí
parkujú na priechodoch, pred priechodmi. Tu je otázka aj na štátnu políciu, či by sa nemali týmto
priestupkom zaoberať aj oni, že prejdú okolo toho a neriešia to. Ďalej pán Hašan, ako je
zabezpečený poriadok v noci. No, v noci je momentálne tak, že nočná služba nie je od pondelku do
štvrtku. Je len v piatok a sobotu. Čiže v noci boli telefóny presmerované na štátnu políciu. Odvčera
od 24-tého nie sú. Máme len alebo budeme mať nahratú len hlášku na mestskej polícii, že v prípade
potreby volajte číslo 158. To je štátna polícia. Nič viac v tomto momentálne urobiť nevieme.
Doteraz to bolo automaticky presmerované. Prišiel z krajského riaditeľstva zákaz presmerovať
akýkoľvek telefón na ich linky. Na číslo 158 to presmerovať nejde zo zákona. Takže asi toľko.

Neuvedený: /nezrozumiteľné/...
Ing. Ján Fedor, náčelník mestskej polície Brezno: Štátna polícia si robí svoju robotu, vykrývajú
veľa, veľa z toho, čo my sme robili v noci. Ale jednoducho, oni pokiaľ dostanú hlášku, ja som sa
rozprával aj s riaditeľom aj so zástupcom riaditeľa okresu, aj s riaditeľom obvodného oddelenia.
Pokiaľ oni dostanú hlášku na 158, tak oni aj v polovici výkonu akéhokoľvek priestupku odídu a idú
riešiť to, čo im zákon ukladá. Takže tá noc je momentálne nepokrytá. Čo sa týka akcie a toto. Tak
to sa snažíme vykryť tak, aby to bolo zabezpečené. Všetko.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Čiže ak stačilo, tak tento bod
končím.

Bod č. 21 - Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Prejdeme k bodu číslo 21. Je to Interpelácia
poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna. Keďže primátor sa nevrátil z tej akcie, kde
musel odísť, poprosím poslancov, ktorí majú nejaké otázky písomne doručiť na sekretariát a
primátor bude takisto písomne odpovedať alebo na najbližšom zastupiteľstve.

Bod č. 22 - Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Týmto pádom sme ukončili vlastne celé pracovné
stretnutie. Ja vám ďakujem za pozornosť aj v tejto saune a vidíme sa podľa harmonogramu nového,
ktorý sme si schválili. Ďakujem pekne. A prajem všetkým naozaj príjemné leto. Nie takéto horúce,
také normálnejšie ako nám patrí, lebo toto je vhodné tak akurát niekde k moru. Takže príjemné leto,
pekné dovolenky vám aj vašim rodinám.

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

Róbert Schmidt v.r.
overovateľ zápisnice

Mgr. Zuzana Ďurišová v.r.
prednostka MsÚ

PhDr. Petra Dzurmanová v.r.
overovateľ zápisnice

V Brezne, dňa 08.07..2019
Veronika Horváthová v.r.
zapisovateľka

