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V BREZNE OTVORILI
BIATLONOVÝ ŠAMPIONÁT

Otváracím ceremoniálom na breznianskom námestí, ktorý návštevou poctil aj premiér Peter Pellegrini, odštartovali Majstrovstvá sveta juniorov a mládeže v Osrblí. Slávnostný program spestrilo vystúpenie dychovky, folkloristov,
ohňostroj, Berezun aj vĺčkovia Bĺčkovia.
Osrblie je opäť viac ako týždeň cen- vajúcimi poslednými tónmi dychovej
trom biatlonového diania.
hudby Mostárenka odbila 19. hodina
a začala oficiálna časť otváracieho cereOtvárací ceremoniál plný nápadov moniálu, spojená s nástupom delegácií
V sobotu na námestí privítali biatlo- 42 zúčastnených krajín a príchodom
nistov z rôznych kútov sveta. S doznie- predsedu vlády SR, primátora hostiteľ-

ského mesta, primátora Banskej Bystrice, predsedu BBSK, predstaviteľov Medzinárodnej biatlonovej únie, ktorí sa
na námestie doviezli v koči v sprievode
zbrojnošov zo skupiny historického
šermu Berezun. Záštitu nad podujatím

Majstrovstiev sveta juniorov a mládeže Osrblie 2019 prevzal premiér Peter
Pellegrini, ktorého privítali na pôde
mestského úradu za spevu malých folkloristiek zo Šťastného detstva.
(Pokračovanie na 2. strane)
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Mesto zvýšilo školské poplatky.
Je to spravodlivé, tvrdí primátor
Navýšenie školských poplatkov pre ľudí s trvalým
pobytom mimo Brezna samospráva obhajuje spravodlivým prístupom k vlastným
občanom. Na rozdiel od cezpoľných totiž prispievajú do
mestskej pokladnice vo forme podielových daní.
Otvárací ceremoniál spestril zaujímavý program.
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V Brezne otvorili
biatlonový šampionát
(Dokončenie z 1. strany)

pretekov a hlavný rozhodca
MS sveta juniorov a mládeže
Návštevníci, ktorí si ne- v biatlone v Osrblí 2019 Onnechali ujsť otvorenie maj- drej Kosztolány.
strovstiev sveta v Brezne,
sa potešili aj pestrému kul- Vstup ku tratiam je voľný
Nenechajte si ujsť jeditúrnemu programu. Bohaté
tradície regiónu a Slovenska nečné športové zápolenie
predviedli v spevoch a tan- a choďte povzbudiť slovencoch FS Mostár, Heľpianski skú výpravu, ale aj pretekáchlopi. Samozrejme, úvod- rov z iných krajín priamo do
né podujatie pod moderá- centra diania. Sily si zmerajú
torskou taktovkou Adama vo vytrvalostných preteLehockého, spríjemnili aj koch, šprinte, stíhacích prebiatlonoví maskoti vĺčkovia tekoch a štafetách. Keďže sa
rozšírila juniorská kategória
Bĺčkovia.
až po 22-ročných, bude to
zrejme najkvalitnejší šampiŠportovcom zaželali
onát posledných rokov.
vrcholovú formu
Organizátori majstrovPomoc s technickým
a personálnym zabezpeče- stiev veria, že pripravili také
ním majstrovstiev sveta po- podujatie, na ktoré si šporskytlo aj mesto Brezno, ktoré tovci, ako aj diváci zachovajú
sa zároveň spolupodieľalo na pekné spomienky. Výkony
tvorbe programu. Biatlono- reprezentantov na tratiach
vý šampionát vníma ako vý- a strelnici môžeme sledovať
nimočnú príležitosť pre celý priamo v Osrblí, niektoré
región aj primátor Tomáš preteky vysielajú aj na EuroAbel, ktorý privítal športov- sporte a v nedeľu 3. februára
cov z celého sveta a všetkým na dvojke (od 10.45 do 11.40
zaželal vrcholovú formu a čo stíhacie preteky juniorov, od
najviac dobrých umiestne- 11.55 do 12.40 stíhacie prení. Biatlonistov pozdravil teky junioriek).
Vstupenky na tribúnu
aj predseda vlády SR Peter
Pellegrini. Pozornosť sa sú- stoja 3 eurá na deň, deti, dôstredila aj na športové tímy, chodcovia a ťažko zdravotne
ktoré sa postupne predstavili postihnutí majú vstup zaa zložili slávnostný sľub. Za darmo. Ku tratiam je vstup
športovcov tak urobil repre- voľný. Výsledky nájdete na
zentant SR v biatlone Tomáš www.osrblie2019.biathlon.
Sklenárik, za rozhodcov sk.
(md)
a činiteľov zástupca riaditeľa

Delegácie zo 42 krajín.
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Na rekonštrukcie breznianskych škôl, financované z rozpočtu mesta, sa prostredníctvom daní skladajú iba obyvatelia Brezna. Výhody však rostlivosť o svojho potomka
v škôlke zaplatia 10 eur, mivyužívajú aj iní.
mobreznianskych rodičov to
bude stáť dvojnásobok, teda
Zaplatia dvojnásobok
Od 1. januára tohto roka 20 eur. Mesto tak reaguje jednadobudlo účinnosť všeobec- nak na odliv svojich občanov
ne záväzné nariadenie mesta, do iných obcí, ktoré podmiektorým sa zvyšujú školské po- nili zápis ich detí do miestplatky za deti dochádzajúce nych škôl zmenou trvalého
do breznianskych škôl z iných pobytu, no v prvom rade to
obcí. Zmeny sa týkajú prí- považuje za férové vo vzťahu
spevkov na čiastočnú úhradu k svojim obyvateľom.
nákladov v školskom klube
detí a príspevkov za mater- Spravodlivé voči
ské školy. Zatiaľ čo mesačný Brezňanom
Mestskí poslanci sa na
poplatok za činnosť školského klubu detí na jedno dieťa tomto aj keď nepopulárnom
s trvalým pobytom na území kroku jednohlasne zhodli
Brezna ostáva nezmenený vo a primátor Tomáš Abel vyvýške 4 eurá, rodičia dieťa- svetľuje, prečo: „Brezno za
ťa s trvalým pobytom mimo posledné štyri roky investoúzemia Brezna zaplatia 10 eur. valo do prerábok materských
Podobný postup mesto a základných škôl vo svojej
zvolilo aj v prípade príspevku zriaďovateľskej pôsobnosti
za pobyt dieťaťa v materskej viac ako dva milióny eur a v
škole. Kým domáci za sta- najbližšom období plánuje
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preinvestovať ďalšie nemalé
sumy. Finančné prostriedky
na tieto investície pochádzajú najmä z podielových daní
našich obyvateľov, takže sa na
ne doslova skladajú iba Brezňania. Preto sme sa rozhodli,
že je absolútne férové a spravodlivé, keď tí, ktorí sa nepodieľajú na príjmoch mesta,
jednoducho budú znášať iné
náklady.“
Aj keď tie ani zďaleka nepokryjú investície, ktoré mesto
plánuje vložiť do rozvojových
projektov, samospráva chce
týmto spôsobom vyslať jasný
signál, že byť občanom Brezna
so sebou prináša nielen povinnosti, ale aj výhody. Navyše všetky prostriedky, ktoré
získa zvýšením spomínaných
poplatkov, ponechá školám
a školským zariadeniam na
nákup pomôcok a dovybavenie priestorov.(eš)

Polícia bude pri kontrole nekompromisná
Vzhľadom na to, že vodiči
pravidelne nerešpektujú dopravné značenie zakazujúce
zastavenie vozidiel na severnej a južnej strane námestia,
breznianska samospráva sa
rozhodla pritvrdiť.
Situácia s odparkovanými
vozidlami mimo vyhradených plôch na námestí sa
stáva neúnosná. Tento stav
výrazne komplikuje nielen
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ale aj zimnú
údržbu mesta. Mestská polícia preto avizuje, že si posvieti na nedisciplinovaných
vodičov a pri rozdávaní pokút za porušenie dopravných
predpisov bude nekompromisná. „Uvedomujeme si, že
tankodrom je uzavretý, ale
mesto v tejto súvislosti ponúka motoristom alternatívu
sprístupnením areálu bývalej
kolkárne, kde sa nachádza
približne 25 parkovacích
miest. Táto kapacita sa však

Parkovanie na námestí.  FOTO: MSÚ

plne nevyužíva a preto zdôrazňujem, že na južnej a severnej strane námestia, kde
sú značky zákaz zastavenia,
sa stáť nesmie a podľa toho
budeme aj postupovať,“ uviedol náčelník mestskej polície Ján Fedor. Pri kontrole
aktuálneho stavu by im mal
pomôcť aj špičkový kamerový systém, ktorý 24 hodín
denne monitoruje dianie na
námestí. Šéf mestských policajtov zároveň dodal, že ne-

priaznivú situáciu budú riešiť
nielen v centre mesta, ale na
celom jeho území, pretože
aj tu sa rozmohol fenomén
svojvoľného parkovania na
trávnatých plochách, chodníkoch a ďalších miestach,
kde to dopravné predpisy zakazujú. Parkovacích miest je
podľa jeho slov dostatok, len
motoristi by sa mali pokúsiť
byť k sebe o čosi viac tolerantnejší.
(eš)
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K SPRÁVE NÁŠHO MESTA
samozrejme nemáme s tým
ako mesto žiadny problém
a zrkadlá by sme dali osadiť.
Požiadavkou sa budeme ihneď zaoberať.
Myslíte si, že zvýšenie
školských poplatkov pre
mimobreznianske deti je
fér aj v prípade, že v obci
s ich trvalým pobytom
nemajú školu? A druhá
vec, prečo ste navýšenie
poplatkov neschválili s
účinnosťou od 1. septembra, teda od nasledujúceho školského roka?
Sme presvedčení o tom, že
toto navýšenie poplatkov je
férové a spravodlivé. Mesto
Brezno dlhodobo dopláca
zo svojho rozpočtu na detičky, ktoré dochádzajú do
Vážení obyvatelia Brezna,
trápi vás niečo v našom meste, chcete upozorniť na našich škôl a škôlok z iných
obcí, či je to školský klub detí
problém súvisiaci s miestnou samosprávou alebo zís- alebo škôlka, pretože finančkať bližšie informácie o pripravovaných investičných né prostriedky, ktoré nám
zámeroch? Ste na správnej adrese. Na vaše otázky vám poukazuje štát na výchovu
rád osobne odpoviem v rubrike s názvom K správe náš- a vzdelávanie zďaleka nepoho mesta. Vaše otázky môžu byť pre veľký rozsah obsa- stačujú jednak na prevádzku
školského klubu detí a samohu skrátené.
zrejme ani na investície, ktoré mesto realizuje v priebehu
(kotolňa), nakoľko je tam každého roka. Na tomto sa
Bolo by možné križovatku medzi ulicami Ladisla- po väčšinu dňa veľmi zlý
podieľajú len občania Brezna
rozhľad pre stojace autá? svojimi podielovými daňami,
va Sáru (v smere od Billy
pri škôlke) a Dr. ClemenUrčite áno, pokiaľ to povo- teda nie sú to finančné protisa vybaviť zrkadlami
lí dopravný inšpektorát, tak striedky, ktoré dostávame zo

štátu na žiaka. Z tohto dôvodu mestské zastupiteľstvo
jednohlasne schválilo toto
rozlíšenie. My budeme rokovať so starostami, ktorí by
mohli rozdiel, ktorý vznikol
rodičom z jednotlivých obcí, kompenzovať. Čo sa týka
účinnosti, zo zákona schvaľujeme VZN vždy ku koncu
roka tak, aby sme mali nastavené dane a poplatky od
začiatku nasledujúceho roka.
Už v priebehu minulého roka
som požiadal riaditeľov škôl
a škôlok, aby s rodičmi odkomunikovali, z akého dôvodu
k navýšeniu došlo. My sme
jednoznačne presvedčení
o tom, že je to spravodlivé
a adekvátne vo vzťahu k tomu, že mesto dofinancováva
detičky, ktoré dochádzajú
z iných obcí. Všetky peniaze
pritom zostanú v školách a
skvalitnia výučbu aj týchto
detí.
Plánujú sa nové parkovacie miesta na Fučíkovej ulici? Alebo aspoň
nakreslenie parkovacích
miest na jednej strane
a zákaz státia na druhej
strane? Pomaly tou ulicou neprejde ani osobné
auto, nieto ešte väčšie
vozidlo.

Každý rok mesto vybuduje
okolo 100 až 150 parkovacích
miest, takže ak to bude možné, vybavíme túto požiadavku ešte počas tohto roka. Čo
sa týka čiar, v tomto nevidím
problém a podnet posuniem
na Technické služby na vybavenie.
Tomáš Abel
primátor Brezna
Vaše podnety a otázky,
ktoré priamo súvisia s
dianím v Brezne, môžete adresovať primátorovi
Tomášovi Abelovi, ktorý
každé dva týždne odpovie
na niekoľko z nich. Stačí,
ak ich doručíte mailom na
novinybreznan@brezno.
sk, alebo osobne prípadne
poštou na adresu Redakcia Brezňan – mestské noviny, Námestie gen. M. R.
Štefánika 1, 977 01 Brezno
s označením K správe nášho mesta. Možností je samozrejme viacero. Okrem
pravidelnej relácie v TV
Hronka Na slovíčko pán primátor s ním môžete komunikovať osobne počas Dňa
otvorených dverí, ktorý sa
koná spravidla vo štvrtok
od 13.00 do 15.30 v jeho
kancelárii, alebo prostredníctvom facebooku.

Stavebné práce v interiéri budúceho
Zariadenia pre seniorov sú v plnom prúde
Napriek rekordným mínusovým teplotám je výstavba Zariadenia pre seniorov
a denného stacionára na Ulici Boženy Němcovej v Brezne
v plnom prúde. Pozostávať
bude z pôvodného trojpodlažného objektu s najmodernejším zariadením a dvojpodlažného objektu prístavby s priľahlou záhradou.

sa uskutočnil kontrolný deň,
na ktorom kompetentní diskutovali o ďalšom postupe,
termínoch a riešení problémov stavby. „Momentálne
prerábame časť starej budovy a na jar začneme prístavbu
novej. Stavbu zariadenia pre
seniorov by sme radi ukončili počas letných mesiacov,“
uviedol primátor. Podľa jeho
slov, vybudovanie nového
Projekt počíta s 2-lôžkový- zariadenia pre seniorov si
mi izbami so samostatnými vyžiada náklady vo výške
hygienickými zariadeniami. takmer milión eur.
Napriek tuhej zime práce
na výstavbe nezastali
Mesto Brezno vlani v októbri odovzdalo vysúťaženej
firme Hronstav, s. r. o., stavenisko na Ulici Boženy Němcovej pri pošte. Spoločne
urobili obhliadku priestorov
aj budovy bývalého Zariadenia núdzového bývania Náruč, v ktorej už robia prestavbu. Napriek tuhej zime práce
v interiéri nezastali, práve
naopak. V utorok 22. januára

Poslúži pre 40 stálych
a 10 ambulantných
klientov
Nové zariadenie pre seniorov s najmodernejším
vybavením bude slúžiť pre
40 stálych klientov, ktorým
budú sociálne služby poskytované pobytovou formou.
Každý, kto bude mať záujem
o poskytovanie sociálnej
služby v zariadení pre seniorov, musí spĺňať podmienky
v súlade so zákonom o soci-

Napriek tuhej zime práce na výstavbe nezastali.

álnych službách. Žiadatelia
teda musia dovŕšiť dôchodkový vek a dosiahnuť IV. stupeň odkázanosti na sociálnu
službu.
V rámci domova mesto
zriadi aj denný stacionár,
slúžiaci asi pre 10 klientov.
Tento bude poskytovať so-
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ciálne služby fyzickej osobe,
ktorá je odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby a dosahuje najmenej III. stupeň odkázanosti na sociálnu službu.
V dennom stacionári bude
sociálna služba poskytovaná
ambulantnou formou, teda
na určitý čas počas dňa.

O klientov Náruče sa
mesto postaralo
V bývalom Zariadení núdzového bývania Náruč bolo
v čase pred jeho uzavretím 5
klientov, z toho 3 ženy a 2 deti.
Čiže jeho kapacita (12 klientov) nebola naplnená. „Jednej
matke s dieťaťom sme pomohli nájsť podnájom, druhej
boli sprostredkované rovnaké
sociálne služby v neďalekom
meste. U tretej klientky, ktorá
bola bezdetná, sme situáciu
tiež vyriešili adekvátnym spôsobom. Čiže nikto nezostal bez
poskytnutia pomoci,“ povedala vedúca odboru starostlivosti
o obyvateľa Janka Lemberková.
Podľa jej slov, klienti takého
zariadenia musia spĺňať zákonom stanovenú podmienku
a už dlhšiu dobu nebolo plne
obsadené, kým po zariadení
pre seniorov je dopyt vysoký.
V budúcnosti však mesto má
záujem zaoberať sa aj zariadeniami krízovej intervencie,
kde bude myslieť aj na matky
s deťmi.
(md)
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Zimnú údržbu komplikuje
legislatíva aj nestále počasie
Všadeprítomnosť je skôr
výsada nadprirodzených
bytostí, ako deviatich mechanizmov a 50 ľudí, ktorými disponuje breznianska samospráva na zabezpečenie zjazdnosti ciest a
chodníkov na území celého
mesta. Niektorí obyvatelia
horehronskej metropoly si
to uvedomujú, iní nie.
Nový zákon o prevádzke
vozidiel v cestnej premávke
presunul zodpovednosť za
údržbu chodníkov na mestá
a obce a to aj napriek tomu,
že plošná údržba všetkých
miestnych komunikácií súčasne je fyzicky nemožná.
Možnosti sú obmedzené
Počas zimných mesiacov
zabezpečujú Technické služby Brezno (TS) nepretržitú
zimnú službu podľa operačného plánu. Po legislatívnej zmene, ktorá presunula
povinnosť údržby všetkých
chodníkov na samosprávy,
posilnili nielen oblasť ľudských zdrojov, ale aj strojové
vybavenie. Špeciálne v prípade snehovej kalamity či
poľadovice sú však kapacitné možnosti ktoréhokoľvek
správcu komunikácií logicky
obmedzené.
„Cez deň a v prípade potreby môžeme použiť deväť
kusov techniky od traktorov,
cez sypače až po malé traktory a 35 našich plus 15 projektových zamestnancov,“
povedal na margo zimnej
údržby Lukáš Jeremiáš, poverený riadením TS Brezno.
Viaceré samosprávy pritom
dlhodobo upozorňujú, že na
splnenie novej povinnosti by
museli mať nárazovo omnoho viac zamestnancov aj mechanizmov, čo si v súčasnosti
nemôžu dovoliť, keďže finančný dopad tejto zmeny
štát nezohľadnil.
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Zimná údržba v Brezne.

Komplikácie na dennom
poriadku
Nočnou morou každej
obce či mesta v súvislosti so
zimnou údržbou sú prudké
zmeny počasia. „Počas dňa
sa ľad roztopí a k večeru už
vytvára súvislé platne. Použitý posypový materiál ako
piesok či štrk sa pritom dostane pod novozamrznutý
ľad a chodník vyzerá ako
neposypaný.“ Navyše pri príliš nízkych teplotách, ktoré
Horehronie sužujú pomerne
často, stráca svoje účinky aj
technická posypová soľ.
Situáciu s údržbou miestnych komunikácií tiež komplikujú zaparkované vozidlá.
Podľa slov Lukáša Jeremiáša
vodiči často odstavia svoje
autá v úzkych uliciach, kde
sa následne mechanizmy TS
nedostanú, alebo vozidlami
znemožnia vstup na chodník,
prípadne parkujú priamo na
ňom, čím bránia prejazdu
techniky a predlžujú tak čas
údržby.
Na otázku, či majú obyvatelia Brezna snahu dobrovoľne pomôcť svojmu mestu
s bohatou nádielkou snehu
a ľadu, Jeremiáš odpovedal:
„Je to veľmi individuálne.
Niekde sú odhrabané a pozametané vchody a aj chodníky pred bytovkami resp.
prevádzkami hneď zrána, čo
nám veľmi pomáha, nakoľko

ušliapaný sneh sa veľmi ťažko
odhŕňa. Ostatné ale zostáva
na nás. Snažíme sa udržiavať všetky chodníky v meste,
avšak nedajú sa obsiahnuť
všetky naraz. Postupne sa
však dopracujeme aj k tomu
„poslednému“.“
Plánujú adopciu
chodníkov
Počas aktuálnej zimy sa teda aj Brezňania, rovnako ako
iní obyvatelia miest a obcí na
Slovensku, buď vyzbroja potrebnou dávkou trpezlivosti, alebo sami priložia ruku
k dielu. „Táto zima preverila,
ako sme pripravení, keďže
sme prvý rok mali v správe
aj údržbu chodníkov, ktorých máme viac ako 90 kilometrov. Napriek tomu, že
sme vynaložili všetky naše
sily a kúpili aj novú techniku, zďaleka to nepostačuje na
úpravu chodníkov v krátkom
čase tak, ako si obyvatelia
predstavujú,“ priznáva primátor Tomáš Abel a pokračuje: „Budúci rok preto zavedieme ďalšie opatrenia, tzv.
adopciu chodníkov na dohodu za úhradu, kde za týmto
účelom oslovíme jednotlivé
správy bytov a občanov nášho mesta. Do uvedeného sa
budeme snažiť zapojiť aj dlhodobo nezamestnaných,“
uzavrel Abel.
(eš)

Podpora darcom krvi pokračuje
V uplynulých dvoch rokoch Brezno upriamilo
pozornosť na tých, ktorí pomáhajú zachraňovať životy
iných a zároveň sú príkladom pre nás ostatných – na
darcov krvi.
Spôsob, ako snahu a dobrosrdečnosť darcov aspoň
symbolicky odmeniť prišla
v myšlienke špeciálnej karty

pre pravidelných darcov krvi, ktorá zahŕňa voľné vstupy
na mestské športoviská (plaváreň a klzisko), či bezplatné
vypožičanie kompenzačných
pomôcok. V tejto iniciatíve
bude mesto pokračovať aj
v roku 2019.
Vedenie samosprávy sa
rozhodlo udeliť kartu darcu
nositeľom zlatej a diamantovej Jánskeho plakety a tiež

Kňazovického medaily. Mesto
preto vyzýva všetkých darcov,
ktorí sú nositeľmi uvedených
ocenení a majú trvalý pobyt
v Brezne, aby prišli nahlásiť
záujem o kartu darcu v pracovných dňoch v pondelok až
piatok v úradných hodinách
na Mestský úrad Brezno, odbor starostlivosti o obyvateľa,
kancelária č. 1 alebo č. 3 najneskôr do 31. 3. 2019. (mb)
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Mesto rekonštruuje priestory
Materskej školy na Mazorníkove
Po vlaňajšej renovácii
Materskej školy na Ulici B.
Němcovej v Brezne sa na
rad dostala rekonštrukcia
Materskej školy na Mazorníkove. V priestoroch budovy vznikne nová trieda
pre deti, ktoré neprijali do
škôlky z kapacitných dôvodov.
Obnovy sa postupne dočkajú aj ďalšie prevádzky v
meste zamerané na výchovu
a vzdelávanie detí do 6 rokov.
Škôlku renovujú bez
prerušenia jej chodu
V priestoroch Materskej
školy na Mazorníkove (MŠ)
rekonštruujú celé štvrté
podlažie bez pozastavenia
jej prevádzky. Ako informovala Bronislava Rybianska z
odboru investícií, životného
prostredia a stavebného poriadku, z tohto dôvodu s vedením základnej aj materskej školy dohodli pravidlá,
aby počas stavebných prác,
ktoré realizujú Lesy mesta
Brezno, boli deti čo najmenej vyrušované. Napr. počas poobedňajšieho spánku
sa firma venuje iba takým
prácam, ktorými neruší deti
hlukom.
Vznikne samostatná
trieda so spálňou
Renováciou v MŠ vznikne samostatná trieda so
spálňou. „V hygienických
priestoroch budú vybúrané pôvodné deliace priečky
tak, aby bolo možné umiestniť dostatok zariaďovacích
predmetov v súlade s platnými hygienickými predpismi. Presvetlenie chodby
medzi triedou a spálňou
zabezpečia nové okenné
otvory. Trieda pri schodisku
poslúži ako spálňa pre deti
z nižších podlaží a oproti
nej sa bude nachádzať kabinet pre učiteľky,“ opísala
Bronislava Rybianska. Ako
dodala, pri stavebných prácach, presune materiálu

a stavebnej sute sa dbá na to,
aby nedošlo k poškodeniu
budovy.
Mesto chce vyhovieť
nevybaveným
žiadostiam
Vo všetkých priestoroch
štvrtého podlažia MŠ na Mazorníkove vynovia podlahy,
omietky stien a stropov, keramické obklady v hygienických priestoroch, vymenia
všetky dvere a zariaďovacie
predmety, ktoré napoja na
nové rozvody vody a kanalizácie. Ako uviedol primátor
Tomáš Abel, mesto v tejto
MŠ otvorí ďalšiu triedu pre
minimálne 16 detí. „Vyhovieme tak nevybaveným
žiadostiam rodičov pre našich potenciálnych škôlkarov. Všetko chceme stihnúť
tak, aby sme ju vo februári
sprevádzkovali. Verím, že
priestory, ktoré rekonštruujeme v rámci programu
obnovy škôlok v meste a vynovené prostredie poslúžia
predovšetkým k radosti našich detí.“
S renováciou ďalších
škôlok začnú po súťaži
Mesto postupne každý
rok plánuje pokračovať v
renovácii aj ostatných podlaží tejto škôlky a vstupných
priestorov so schodiskami.
Pozitívnou správou je, že
obnovy sa dočkajú aj ostatné MŠ v Brezne, a to na
Nálepkovej ulici, Clementisovej ulici a na Hradbách.
„Pri škôlke na Hradbách
momentálne pripravujeme
podklady pre zapojenie sa
do vyhlásenej výzvy na komplexnú obnovu objektu. Na
Nálepkovej a Clementisovej ulici prebieha výberové
konanie na dodávateľa stavebných prác. Komplexná
rekonštrukcia týchto objektov bude zahŕňať zateplenie,
výmenu strešnej krytiny,
okien, stavebné úpravy v interiéri, vrátane nových rozvodov ZTI a EI.“
(md)

Mesto rekonštruuje priestory v Materskej škole na Mazorníkove.
FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK
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Na slávnostnom mestskom
zastupiteľstve ocenili osobnosti
Primátor Tomáš Abel na
slávnostnom mestskom zastupiteľstve odovzdal ocenenie trom kolektívom, ocenil
osem jednotlivcov, medzi nimi udelil aj dve čestné občianstva a jedno in memoriam.
Deň 25. január bol pre Brezno výnimočný.
Každá doba má svojich
hrdinov
Dva významné okamihy
v jeden deň. Prvý bol o úcte
tým, ktorí položili život za našu
slobodu a druhý poďakovaním
ľuďom za vynikajúce tvorivé
výsledky, rozvoj a zveľadenie
mesta, šírenie jeho dobrého
mena doma či v zahraničí.
Vzácni hostia, zástupcovia
mesta, predstavitelia štátnej
správy a samosprávy, ako aj
občania mesta sa zoznámili
so životnými príbehmi osobností, ktorým sa za tvorivé
činy a významné úspechy, ale
predovšetkým za ich múdrosť,
ľudskosť a vieru v dobro poďakovali veľkým potleskom
a primátor odovzdaním ocenení. Ako povedal vo svojom
príhovore, každá doba má
svojich hrdinov – menších či
väčších. „Každá doba má ľudí,
ktorí mali alebo majú svoju
tvár, svoje túžby, svoje nádeje,
či ciele, ktoré napĺňajú vďaka
svojim schopnostiam a túžbe
urobiť niečo viac. Aj Brezno ich
má a oni majú svoje tváre. Som
hrdý na to, že môžem väčšine

Ocenení.

FOTO: STANISLAV SPÁČ

z takýchto ľudí teraz podať ruku a povedať ďakujem. Želám
vám, aby vaše životné dráhy
boli ešte dlhé, plné zdravia,
šťastia a váš život bol ešte plnohodnotnejší.“
Slávnostnú chvíľu spestril
príjemný program
Program slávnostného zastupiteľstva spestrili vystúpením domáce kolektívy –
Spevácky zbor mesta Brezna,
Detský dychový orchester ZUŠ
Brezno, muzikantské zoskupenie: heligónka – Fero Michalisko, husle – Paľo Katrenčík
Rudko, kontra – Juraj Schön,
saxafón – Jozef Peruňský, ako
aj hosť vokálne zoskupenie
Elegance, ktoré tvoria profesionálne sólové speváčky a hlasové pedagogičky pôsobiace
v Štátnej opere v Banskej Bystrici, na konzervatóriu Jána
Levoslava Bellu a iných umeleckých školách.

Pekne žiť, neznamená žiť
len pre seba
Za všetkých ocenených sa
poďakoval Milan Pivovarči,
ktorý sa vo svojom príhovore
opieral o slová a osobné vyznanie velikána Martina Rázusa:
Pekne žiť, neznamená žiť len
pre seba. „Myslím si, že tieto
slová v podstate vystihujú jednanie a konanie všetkých nás,
ocenených. Svoje schopnosti,
voľný čas a svoje záľuby sme
nasmerovali tak, aby výsledky
našej činnosti prinášali úžitok
nielen nám samotným, ale boli
aj na prospech všetkých obyvateľov, nášho mesta.“
Ocenenie osobností
Primátor Tomáš Abel odovzdal ocenenie trom kolektívom, ocenil osem jednotlivcov,
medzi nimi udelil aj dve čestné
občianstva a jedno in memoriam.
(md)

CENA MESTA BREZNA
 JOZEF SÁMEL – za športový rozvoj mesta a jeho propagáciu doma a v zahraničí pri príležitosti 80-tych narodenín
 JOZEF PERUŇSKÝ – za reprezentáciu mesta v zahraničí, za významný prínos
v oblasti rozvoja kultúry v meste a za výchovu mladých talentov
 ANGELA ČERNÁKOVÁ – za rozvoj ľudových tradícií a šírenie folklóru v Brezne,
na Slovensku a v zahraničí, za dlhoročnú prezentáciu mesta Brezna a šírenie
jeho dobrého mena za hranicami Slovenska pri príležitosti 40. výročia založenia detského folklórneho súboru Šťastné detstvo

CENA MESTA IN MEMORIAM

 VIKTOR ŠTENS (cenu prevzala dcéra Olívia Peterová) - za kultúrny rozvoj mesta, o ktorý sa pričinil ako zakladateľ Horehronského múzea v Brezne

CENA PRIMÁTORA MESTA

 TURISTICKÁ SKUPINA NADŠENCOV A MILOVNÍKOV HISTÓRIE (Milan Pivovarči, Ján Morong, Milan Kováčik, Ján Zemko, Jozef Tišliar) – za prínos k poznaniu a zachovávaniu regionálnej histórie
 OLIVER KUREK – za výbornú reprezentáciu mesta i regiónu v oblasti športu
 EDUARD MUCO – za celoživotnú verejno-prospešnú činnosť v oblasti športu
a verejných záležitostí
 SKUPINA BLINDMAN – za významný prínos v oblasti rozvoja kultúry v meste
i regióne
 DETSKÝ DYCHOVÝ ORCHESTER ZUŠ BREZNO – za výbornú reprezentáciu
mesta v oblasti kultúry

ČESTNÝ OBČAN MESTA BREZNA

 ALEXANDRU GROS, VASILE CICEAC (dvojica pánov z partnerského mesta Nadlak v Rumunsku) – za rozvoj partnerských vzťahov medzi Nadlakom
a Breznom

V Brezne si uctili pamiatku padlých hrdinov
Pietnym aktom si účastníci Spomienkových osláv
uctili pamiatku tých, ktorí
za našu slobodu darovali to
najcennejšie, vlastný život.
Pri príležitosti 74. výročia oslobodenia Brezna sa
pri pomníku padlých hrdinov za účasti predstaviteľov
štátnej správy, samosprávy,
zástupcov mesta, členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, verejnosti
a vzácnych hostí – zástupcov
veľvyslanectiev Ruskej federácie a Rumunskej republiky
na Slovensku, krajín, ktoré
mali najvýznamnejší podiel
na oslobodení mesta počas
druhej svetovej vojny, uskutočnili Spomienkové oslavy.
V piatok 25. januára si piet-

Spomienkové oslavy pri príležitosti 74. výročia oslobodenia Brezna.

nym aktom uctili pamiatku
tých, ktorí sa neváhali postaviť proti fašistom.
Ako povedal vo svojom príhovore primátor Brezna To-

máš Abel, je nevyhnutné, aby
sme si naďalej pripomínali
hrdinstvo tých, ktorí položili
v bojoch to najcennejšie, svoje
životy.

FOTO: STANISLAV SPÁČ

„Nezabúdajme na to, že
sloboda nie je v žiadnej dobe
samozrejmosťou a že za slovkom mier sa ukrýva obrovské
ľudské úsilie. Úsilie tých, ktorí

vedia, čo je v živote dôležité.
Tých, ktorí v minulosti i súčasnosti žijú a neraz aj umierajú pre druhých – pre nás,
pre naše pohodlie a pokojný
spánok našich detí.“
Účastníci pietneho aktu
svojou účasťou vyjadrili postoj k mieru a slobodnému životu všetkých nás, vzdali hold
všetkým účastníkom oslobodzovacích bojov.
Poďakovanie a úctu statočným mužom a ženám,
padlým, umučeným, utýraným vyjadril vo svojom príhovore aj bývalý primátor
partnerského mesta Nadlak
v Rumunsku Vasile Ciceac,
ktorému v tento deň na slávnostnom mestskom zastupiteľstve udelili titul Čestný
občan mesta Brezna. (md)
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Spomienky Milana Pivovarčiho
na oslobodenie mesta Brezno
Moje spomienky prváka Štátnej ľudovej školy
v Brezne na okupáciu a oslobodenie Brezna sú spojené s príchodom konvoja
nemeckých vojsk na čele
s tankami cestou od Pohronskej Polhory odpoludnia
25. októbra 1944. Nemecká
armáda ustupujúca z východného frontu sa usídlila
v breznianskych gazdovských a rodinných domoch
na 99 dní pobytu ukončeného oslobodzovacím vstupom sovietskej 40. armády
2. ukrajinského frontu a rumunskej armády.
Jednotky nemeckej armády
podnikali z Brezna ozbrojené výpady na Horehronie
a do okolitých hôr proti partizánskym jednotkám spojenými aj so stratami na životoch svojich príslušníkov.
V druhej polovici januára
1945, keď tlak oslobodzovacích vojsk od východu bol
neudržateľný, pochovali si
Nemci svojich padlých s najvyššími možnými vojenskými poctami v centrálnej časti
breznianskeho námestia medzi sochami M. R. Štefánika
a súčasnou sochou Partizána
autora Bartfaya. Tesne pred
predpokladaným oslobodzovacím vstupom sovietskej a rumunskej armády do
Brezna v závere januára 1945
boli občania Brezna evakuovaní do dedín východne
od mesta. Nemecké okupačné vojská usídlené v Brezne
ustupovali cestou na Banskú
Bystricu na motorových nákladných autách a roľníckych
rebrinákoch s konským povozom. Januárové mrazivé
počasie spôsobovalo pri ústupe vážne problémy motorom

FOTO: ARCHÍV M. P.

Pohrebisko nemeckých padlých vojakov v bojoch pred oslobodením Brezna.

nákladných aut, ale aj ťažným
koňom chránených prikrývkami proti mrazom.
Naša rodinka a susedia boli
v časovom predstihu prijatí
na prekonanie očakávaných
ťažkých oslobodzovacích
bojov v meste do rodiny p.
Vojtecha Dekréta na Podkoreňovej. Živo si spomínam na
namáhavé a dlhé prebrodenie
hlbokej snehovej pokrývky
z Brezna na Podkoreňovú aj
s našou vtedajšou živiteľkou
rodiny – kravičkou Malinou,
ktorá s nami prežila oslobodzovacie boje v Brezne 31. januára 1945 v relatívnom bezpečí stajne na Podkoreňovej.
Ráno 30. januára nás v preplnenom
jednoizbovom
domčeku Dekrétovcov čakalo nebývalé prekvapenie, na
ktoré mám dodnes nezabudnuteľné spomienky. Prebudil
som sa do spoločnosti blízkych evakuovaných rodín,
ktoré v domčeku u Dekrétov
vítali medzi sebou dvoch sovietskych prieskumníkov s

Ukážka bojov v mestskom parku spred dvoch rokov. FOTO: STANISLAV SPÁČ

Odchod okupačného vojska z Brezna v januári 1945. 

doprevádzajúcou zdravotnou
sestrou. Títo na vojenských
lyžiach, zahalení v prešívaných vatovaných uniformách
pod bielymi pláštenkami,
v role prieskumníkov robili
prieskum pred vstupom oslobodzovacích vojsk od Čierneho Balogu cez Koreňovú do
Brezna. Očakávania oslobodzovacích bojov Brezna boli
naplnené na druhý deň 31.
januára 1945.
Neboli však prechádzkou
ružovým sadom. Nemecké
vojská pred ústupom z Brezna
stihli „vyhodiť do vzduchu“
most cez Hron spájajúci východnú časť mesta od Tisovca
so západnou smerom na Banskú Bystricu a vybudovať palebné postavenia mínometov
v oblasti Skalky a Čachova západne nad Breznom. Celých
päť týždňov sa im darilo držať
Brezno v „šachu“ dobre mierenými palebnými zásahmi.
Ani odvetná paľba smerom na
Čachovo pristavenými „kaťušami“ nedokázala umlčať

FOTO: ARCHÍV M. P.

palebné aktivity nemeckých
mínometov.
Ustupujúcimi nemeckými vojskami bol odstrelom
rozbitý a znefunkčnený most
cez Hron pri „malej stanici“.
Prinútil sovietske oslobodzovacie vojská prekonávať zamrznutú rieku v brode pred
Prednými Halnami (za „pálenicou“). Práceschopní tesári
a odvážni robotníci Brezna
vykonávali dobrovoľne a denne napriek paľbe nemeckých
mínometčíkov hrdinské úsilie, aby nefunkčný most cez
Hron spojazdnili. Nie raz sa
stalo, že otecko (vyučený kolár – tesár) prišiel domov sklamaný, že z práce na moste boli
„vyhnaní“ paľbou zo Skalky.
Ale dielo sa im napriek uvedenému podarilo – most ponad
Hron s dreveným premostením v ťažkých podmienkach
spojazdnili a umožnili tak
ďalší postup oslobodzovacích
bojov západným smerom.
O zložitosti oslobodzovacích
bojov v regióne stredného
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Slovenska svedčí aj skutočnosť, že Banská Bystrica bola
oslobodená vojskami 2. ukrajinského frontu až 53 dní po
oslobodení Brezna, t. j. 25.
marca 1945.
Padlí vojaci sovietskej 40.
armády 2. ukrajinského frontu a vojaci rumunskej armády
pri oslobodzovacích bojoch
Brezna boli pochovaní na
breznianskom Námestí gen.
M. R. Štefánika: vpravo od
sochy sovietski vojaci, vľavo
v priestore okolo sochy Partizána rumunskí vojaci. Po
ukončení 2. svetovej vojny
boli pozostatky padlých z nemeckých hrobov z centrálnej
časti námestia exhumované
do spoločného hrobu vykopaného na spodnom západnom
okraji Hôrky nad potokom
Brezenec. Pozostatky padlých
sovietskych vojakov boli z Námestia gen. M. R. Štefánika
premiestnené do spoločného
hrobu v spodnej časti Nového
cintorína. V ňom sú pochovaní v samostatnom hrobe
v ľavej časti cintorína aj traja
sovietski piloti s navigátorom.
Piloti zahynuli v Rohoznej Krtičná v blízkosti poľného
povstaleckého letiska v dobe
zhadzovania vojenskej výzbroje a munície sovietskymi lietadlami povstalcom po
vyhlásení SNP. V dôsledku
nepriaznivých poveternostných podmienok nezvládli
letový manéver a po náraze
lietadla do neďalekého kopca
zahynuli uhorením. Na pomoc privolaní záchrancovia
s mestským lekárom Ľudovítom Horváthom st. z Brezna,
bohužiaľ, nedokázali už po
príchode na miesto havárie
postihnutých pilotov oživiť a
zachrániť.
Padlí rumunskí vojaci pri
oslobodzovaní Brezna boli
pochovaní na ľavej parcele
Námestia gen. M. R. Štefánika, na ktorej v súčasnosti stojí
socha majstra Bartfaya Partizán na podstavci s mramorovými tabuľami mien padlých
Brezňanov v I. a II. svetovej
vojne a odvlečených spoluobčanov židovskej viery do koncentračných táborov na jeseň
1942. Pozostatky padlých
rumunských vojakov boli po
ukončení vojny exhumované
a pochované na spoločnom
cintoríne rumunských padlých vojakov vo Zvolene.

MILAN PIVOVARČI

SERVIS
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www.kino.brezno.sk
ŠTVRTOK 31. JANUÁR
O 19.00
CREED II
Akcia/Športový, USA, 130
min, české titulky, MP12, 2D,
vstupné: 5,50 €.

MÁRIA, KRÁĽOVNÁ
ŠKÓTSKA
Historická dráma, USA/Veľká Británia, slovenské titulky,
124 min, MP15, 2D, vstupné:
5,50 €.

PIATOK 1. FEBRUÁR
O 19.00
VŠETKO BUDE
Dráma/Road movie, CZE, 85
min, česká verzia, MP12, 2D,
vstupné: 5,50 €.

SOBOTA 9. FEBRUÁR
O 16.00
RALPH BÚRA INTERNET
Animovaný/Rodinný/Komédia, slovenský dabing, 112
min, MP7, 2D, vstupné: 5,50
€.

SOBOTA 2. FEBRUÁR
O 16.00
BUMBLEBEE (3D)
Sci-fi, USA,115 min, slovenský dabing, MP12, 3D, vstupné: 6,00 €.
SOBOTA 2. FEBRUÁR
O 19.00
JACK STAVIA DOM
Dráma, Dánsko, 155 min,
české titulky, MP18, 2D,
vstupné: 5,50 €.
NEDEĽA 3. FEBRUÁR
O 16.00
ĽADOVÁ SEZÓNA 2
Animovaný/Komédia, USA,
90 min, slovenský dabing,
MP, 2D, vstupné: 5,50 €.
NEDEĽA 3. FEBRUÁR
O 19.00
ŽENY V BEHU
Komédia, CZE, originálna
verzia, 90 min, MP12, 2D,
vstupné: 5,50 €.
ŠTVRTOK 7. FEBRUÁR
O 19.00

SOBOTA 9. FEBRUÁR
O 19.00
SERENITY: TICHO PRED
BÚRKOU
Triler/Dráma, USA, české
titulky,106 min, MP15, 2D,
vstupné: 5,50 €.
NEDEĽA 10. FEBRUÁR
O 16.00
LEGO PRÍBEH 2
Animovaný, USA, slovenský dabing,106 min, MP, 2D,
vstupné: 5,50 €.
NEDEĽA 10. FEBRUÁR
O 19.00
HRANICA
Triler/Fantasy, DNK/SWE,
110 min, české titulky, MP15,
2D, vstupné: 5,50 €.
ŠTVRTOK 14. FEBRUÁR
O 19.00
TRHLINA
Triler, SVK, 111 min, originálna verzia, MP15, 2D,
vstupné: 5,50 €.

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY V BREZNE

Lekárenská pohotovostná služba v pracovné dni v čase
16.00 - 20.00 a cez víkendy v čase 7.00 – 20.00:
31. 1. – 3. 2. Najlepšia lekáreň, OC S1, ČSA 2699
4. – 10. 2. Lekáreň Dr. Max OC TESCO, ČSA 59
11. – 14. 2. Lekáreň Dr. Max OD Kaufland, Banisko 2969/2A
Lekárenská pohotovostná služba v pracovné dni a víkendy v čase 20.00 – 22.30:
31. 1. Medicentrum Brezno, s.r.o., ČSA 60/12
1. 2. Lekáreň na štadióne, F. Kráľa 1
2. 2. Salix, Rázusova 29
3. 2. Yzop, Rázusova 39
4. 2. Lekáreň na Štúrovej, Štúrova 49
5. 2. Lekáreň pri Hrone, Kuzmányho 1
6. 2. Lekáreň pri nemocnici s.r.o., Banisko 1
7. 2. Salix, Rázusova 29
8. 2. Yzop, Rázusova 39
9. 2. Afrodita, Nám. gen. M. R. Štefánika 8
10. 2. Brezno, OC POINT, ČSA 67/19
11. 2. Afrodita, Nám. gen. M. R. Štefánika 8
12. 2. Brezno, OC POINT, ČSA 67/19
13. 2. CFC Lekáreň, Malinovského 1
14. 2. Medicentrum Brezno, s.r.o., ČSA 60/12

TULÁČIKOVIA HĽADAJÚ DOMOV
Thor sa dostal k nám do útulku spolu so psíkom Trixom. Našli sa na ulici a keďže ich nikto nehľadá, pravdepodobne boli vyhodení. Thor má
približne tri roky, je to kríženec väčšieho vzrastu. K ľuďom je veľmi priateľský, kontaktný, prítulný. Je to naozaj nenáročný psík, ktorému bude
stačiť ľudská spoločnosť, zateplená búdka a vždy plná miska. Pred adopciou bude veterinárne ošetrený, čipovaný a kastrovaný.

Scotty je približne ročný kríženec stredného vzrastu. Je to mladý, živý
psík plný energie, vhodný skôr k aktívnejším ľuďom. Potrebuje veľa lásky, ktorú doteraz nepoznal, správne usmerniť, čo vzhľadom na jeho vek
vôbec nebude ťažké. Je znášanlivý s inými psíkmi, vhodný do rodinného
domu so záhradkou, kde sa bude môcť vybehať, ale určite by si rýchlo
zvykol aj v byte. Pred adopciou bude veterinárne ošetrený, čipovaný a
kastrovaný.

Bullyho sme našli priviazaného na krátkom špagáte o plot, takže sa nemohol ani pohnúť. Je to teda ďalší nechcený, vyhodený psík, ktorý hľadá
novú milujúcu rodinu. Má asi šesť mesiacov a je stredného vzrastu. Je
to priateľské, hravé, bláznivé odrastené šteniatko, vhodné k aktívnym
ľuďom, ktorí mu doprajú dostatok pozornosti. Pred adopciou bude veterinárne ošetrený, čipovaný a kastrovaný.

Kontakt: OZ Tuláčik Brezno, utuloktulacik@gmail.com, 0918 888 411
Na adopciu len do dobrých rúk po podpísaní adopčnej
zmluvy a zaplatení adopčného poplatku.
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trhať (čes.)

vzduch (angl.)

vodná
elektráreň

šéf emirátu

oslovenie pri
stretnutí

Electronic Video
Recording

T1

omša (čes.)
drobný živočích

druh opice

Ústav naturálnej
medicíny

výrobca lán
korózia (čes.)

malá Zora
smerom naspäť

nám patriaci
bielkovina
v obilí

strýčkovia

pripravoval jedlo
zameriava

športový kód
Írska
prijímal si
vzduch

energetický
gigant

nemajúci dna
zápal sliznice

T5

francúzsky člen
abvolt

tento mesiac
(skr.)
pozemky, statky
(feudum)
odber, ubranie

naďalej, znova,
stále

reťaz (angl.)
býv. ŠPZ
Zvolena

únik
syn kráľa
Lynkea

metropola
Talianska

Internet Protocol

MPZ Poľska
v, vo (nem.)

lesklý náter
priateľ Lolka

stával sa
mäkkým

identifikačné
číslo

spomínať (angl.)

navyše, naviac
právna norma

Drivers
Knowledge Test
honosný dom

sídlo
v Holandsku

T4

niekedy, občas
zničili ho
plamene

abakus
vysekáva
dlátom

hektoliter
Írska
republikánska
armáda

Závod valivých
ložísk
beží

Pomôcky:
odoberanie
IRBE, ALOD, priehľadná látka
ABÁS, BAAK

zahasil
savana

základná
číslovka
austrálska
speváčka

výrobca skla

hviezda (nem.)
EČV Nových
Zámkov

časť obilniny

patriaci Elovi

býv. lotyšský
brankár
Non Destructive
Inspection

nemecký
koncern
už po španielsky

laboratórium
(skr.)

T3

pästiarsky výraz

odo (čes.)

podpália

Okresný výbor

Správne riešenie krížovky zašlite na adresu Brezňan – mestské noviny, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno alebo vhoďte do schránky
vo vestibule mestského úradu do piatka 8. februára. Výherca získa darčekové predmety od mesta Brezno. Z riešiteľov minulej krížovky sme
vyžrebovali Betku Krajčiovú z Brezna. Blahoželáme!
Výhru si vyzdvihnite v redakcii.

SPRAVODAJSTVO
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Nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku
za komunálny odpad oznámte na začiatku roka
V prípade, že idete študovať, pracovať, bývať mimo
Brezna, požiadajte o zníženie, resp. odpustenie poplatku za komunálny odpad. Zľavu si môžu uplatniť
aj občania v hmotnej núdzi
či držitelia preukazu ŤZP.

zariadení na výkon trestu odňatia slobody, ak toto umiestnenie trvá viac ako 90 dní
v príslušnom zdaňovacom
období.“ Tlačivá žiadostí si
môžu poplatníci vyzdvihnúť
osobne v Mestskom úrade
v Brezne na prízemí, kancelária č. 4, dane a poplatky, alebo si ich stiahnuť z webovej
stránky mesta.

Prípadné zmeny pre vyrúbenie poplatku či pre zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho
obdobia (ako napr. zmena
trvalého pobytu, predaj alebo
kúpa nehnuteľnosti, zmena
počtu osôb na adrese a pod.)
treba nahlásiť mestu do 30
dní odo dňa, keď nastali.
Kto má nárok na zníženie
alebo odpustenie
poplatku
Ak sa viac ako 90 dní v aktuálnom roku nezdržiavate
na území mesta z dôvodu
štúdia, zamestnania alebo
prechodného pobytu v inej
obci v rámci SR, na základe
písomnej žiadosti vám môže
byť znížený poplatok na minimálnu sadzbu. „K žiadosti
je potrebné doložiť potvrdenie, z ktorého musí byť zrejmé, koľko dní v aktuálnom
roku sa zdržiava poplatník
mimo mesta, kde a z akého
dôvodu,“ uviedla Ľubica Kubaliaková z úseku daní a po-

FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

platkov mestského úradu.
V prípade, že je poplatník
viac ako 90 dní v inom štáte,
môže mu byť na základe písomnej žiadosti poplatok za
toto obdobie odpustený. „K
žiadosti treba doložiť potvrdenie o štúdiu, zamestnaní
či povolení na pobyt v inom
štáte. Ak je potvrdenie vystavené v inom jazyku ako
slovenský, prípadne český,
je potrebné priložiť aj voľný
preklad.“
O zníženie resp. odpustenie poplatku požiadajte

čím skôr, aby vo vydanom
rozhodnutí bola vyrúbená správna výška poplatku.
V prípade, že v priebehu roka
predsa len dôjde ešte k nejakej zmene, je potrebné túto
zmenu útvaru daní a poplatkov hneď nahlásiť.
Zľava sa týka aj občanov
v hmotnej núdzi či ŤZP
Poplatok môže byť na základe písomnej žiadosti znížený o 30% občanom v hmotnej núdzi, osobám s ťažkým
zdravotným postihnutím

alebo prevažne, príp. úplne
bezvládnym občanom. „K
žiadosti treba v tomto prípade doložiť rozhodnutie
z Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny alebo fotokópiu
preukazu ŤZP, ŤZP/S, príp.
rozhodnutie sociálnej poisťovne o priznanej bezvládnosti. Jednotlivé úľavy nie je
možné kombinovať. Poplatok môže byť odpustený aj
z dôvodu umiestnenia v zariadení sociálnych služieb,
zdravotníckom zariadení,
v reedukačnom zariadení či

Rozhodnutie vám
doručia do vlastných rúk
Miestny poplatok za komunálne odpady vyrubuje
mesto ako správca dane, a to
rozhodnutím na príslušné
zdaňovacie obdobie, ktorým
je kalendárny rok. „Doručujeme ho do vlastných rúk.
Spravidla v mesiacoch máj
až jún rozhodnutia osobne
roznášajú poverení zamestnanci mestského úradu.
V rozhodnutí je uvedená
výška poplatku (s prepočtom
podľa počtu osôb, prípadne
podľa rôznych oslobodení
od platby a znížení platby)
a splatnosť poplatku, ktorá
je pri komunálnom odpade
stanovená v dvoch splátkach
– prvá splátka je do 15 dní od
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, druhá splátka
je splatná posledný septembrový deň,“ uzavrela Ľubica
Kubaliaková.(md)

V prácach na výstavbe tankodromu budú
pokračovať, akonáhle to dovolí počasie
Výstavba záchytného
parkoviska v centrálnej
zóne Brezna je jednou z investičných priorít mesta.
Aj keď práce na známom
tankodrome boli pozastavené z viacerých dôvodov,
akonáhle to dovolí počasie,
zhotoviteľ v nich bude pokračovať.
Zlepšenie parkovacej politiky v centre mesta považuje brezniansky magistrát
za jednu zo svojich hlavných
investičných priorít.
V priestore vyrazila
spodná voda
Známy brezniansky tankodrom je uzavretý od konca
septembra, kedy začali s realizáciou stavebných prác. Tie
však z viacerých dôvodov
museli prerušiť. Ako vysvetlil primátor Tomáš Abel, na-

riadil tak Krajský pamiatkový úrad, pretože sa tu našiel
objekt, ktorý spadal pod pamiatkovú ochranu. „Navyše
nám v tomto priestore vyrazila spodná voda, s ktorou
sme sa museli vysporiadať
a vykonať dodatočné práce,
ktoré momentálne znemožňujú sprístupnenie centrálneho parkoviska.“ Ako dodal zhotoviteľ prác, konateľ
breznianskej spoločnosti
Peter Kohan, počas výstavby zistili, že musia vymeniť
podložie do väčšej hĺbky, ako
počítal projekt, čím vznikli
práce navyše a predĺžil sa tak
aj termín dokončenia výstavby. „Akonáhle to dovolí
počasie, v prácach budeme
pokračovať, nesmie však
mrznúť ani byť sneh. Termín ukončenia výstavby sa
tak pravdepodobne presunie
z apríla na máj.“

V prácach budú pokračovať, akonáhle to dovolí počasie.

Parkovať sa dá
pri bývalej kolkárni
V priestoroch na Ulici ČSA
má vyrásť dlhoočakávané
záchytné parkovisko s asi 80
parkovacími miestami. Cieľom samosprávy je skvalitniť
parkovanie v centre Brezna,
ako aj zlepšiť plynulosť a bez-

pečnosť cestnej premávky.
Projekt, ktorého investorom
sú mestské lesy, počíta aj
s rekonštrukciou existujúcej miestnej komunikácie na
Hradbách. „Po dokončení
bude tento areál spoplatnený, pretože to považujeme za
potrebné v rámci správne-

FOTO: LUKÁŠ PŠENČÍK

ho fungovania parkovania
v meste,“ uzavrel primátor.
Na zaparkovanie svojich vozidiel môžu vodiči stále využívať priestory bývalej kolkárne na Školskej ulici, ako aj
všetky plochy, ktorých použitie nie je v rozpore s cestným
zákonom.(md)
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Päť oslabení obralo rytierov o lepší výsledok

2. HOKEJOVÁ LIGA
HC OSMOS BRATISLAVA „B“
- HK BREZNO 10:5 (4:0, 1:2,
5:3)
Góly BR: BAUER 2, KOŠTIAL, PINKA 2
Od úvodu sme sa chceli
prezentovať dobrým tempom, jednoduchou hrou v
obrannom pásme a častým
zakončením. Hlavy boli nastavené správne, ale nohy nešli, dlhá cesta sa odzrkadlila
na výkone rytierov v prvej
tretine. Síce sme odohrali
herne aj na strely vyrovnanú
tretinu, súper bol maximálne
efektívny a vyhral ju 4:0 pri
pomere striel 16:15. Druhú
tretinu sme poriadne zabrali, znížili sme na 4:2, vypracovali si ďalšie čisté gólové
šance, ale ako naschvál sme
v závere tretiny nešťastným

tečom do vlastnej siete opäť
vrátili pohodu na hokejky
domácich. Tretia tretina bola ako na hojdačke, striedali
sa efektívne chvíle na oboch
stranách. O kvalitnejší hokejový zážitok všetkých obral
rozhodca, ktorý sa rozhodol,
že to bude „one man show“,
na jednej strane pískal basketbalové zákroky, na druhej
nič. Päť presiloviek domácich
k nule na našej strane a konečný pomer striel 34:53 naznačuje, aký bol herný prejav
oboch tímov, kto viac útočil,
kto mal viac dôvodov na zákroky za hranicou pravidiel.
Žiaľ, konečný výsledok vyzerá, akoby bol súper rezervy
HC Bratislava jasne lepším
tímom.

1. K CLASSIC LIGA
DORAST

zentovať aj naďalej.
MŠK PÚCHOV - HK BREZNO 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Gól BR: MELICHER
Napriek obrovskej snahe
o gól sme viacero dobrých
šancí nevyužili. Chýbal nám
agresívnejší prejav pred súperovou bránkou a tým sme
sa pripravili o lepší výsledok.

1. LIGA STARŠÍ ŽIACI
8. ŠHT
HC B. BYSTRICA - HK BREZNO 12:1 (4:1, 5:0, 3:0)
Gól BR: DEBNÁR

7. ŠHT
Kadeti remizovali na Zimnom štadióne Pavla Demitru.

1. LIGA KADETOV
O MAJSTRA SR

MŠKM TREBIŠOV - HK BREZNO 1:8 (1:1, 0:3, 0:4)
HK DUKLA TRENČÍN - HK
Góly BR: SUROVEC, MICHAL, BREZNO 1:1 (0:1, 0:0, 1:0)
PETRISKO 3, BELKO, KAFRÍK, Gól BR: MELICHER
GÉRER
Zahodili sme v kabíne rešpekt zo súpera zvučného meMHC 46 BARDEJOV - HK na a boli sme odhodlaní na
Zimnom štadióne Pavla DeBREZNO 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)
Góly
BR:
MARKOVIČ, mitru bojovať zo všetkých síl.
Odohrali sme najvydarenejší
GÉRER, BOSMAN

FOTO: HKB

zápas z pohľadu defenzívy,
s ktorou si Dukla nevedela
poradiť. O gólové vedenie
sme prišli v oslabení deväť
minút pred koncom zápasu.
Vypracovali sme si aj ďalšie
možnosti na gól, ale skóre sa
už nezmenilo. Po vynikajúcom výkone si vezieme bod a
teší aj uznanie súpera, že sme
hrali výborný hokej. Presne
takou hrou sa chceme pre-

HC B. BYSTRICA - HK BREZNO 6:1 (1:1, 4:0, 1:0)
Gól BR: ĎURIŠ

1. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
6. ŠHT
HK BREZNO - HC 05 B. BYSTRICA 9:4 (1:1, 6:0, 2:3)

5. ŠHT
HK BREZNO - HC 05 B. BYSTRICA 3:6 (1:2, 2:0, 0:4)
(hkb)

Pretekári z Klubu Biatlonu Brezno
na Majstrovstvách sveta v Osrblí
Breznianske biatlonové
nádeje opäť bojujú o cenné
priečky na Majstrovstvách
sveta juniorov a kadetov
v Národnom biatlonovom
centre v Osrblí.
Po dvoch nominačných
kolách, ktoré sa konali v rámci Viessmann pohára v biatlone, obsadili breznianski
biatloisti priečky, ktoré im
zabezpečili postup na majstrovstvá sveta. Tento rok sa
predstavia v obidvoch kategóriách. V juniorkách aktuálne
máme možnosť sledovať štyri
dievčatá – Veroniku Machyniakovú, Anetu Smerčiakovú
a dve Breznianky Veroniku
Haidelmeierovú a Henrietu
Horvátovú. V juniorskej kategórii chlapcov o cenné kovy
bojujú štyria chlapci – Tomáš
Sklenárik, Matej Baloga, Lukáš Ottinger a Matej Lepeň.
V kategórii dorasteniek alebo
tiež kadetiek štartuje Barbora

Zľava Henrieta Horvátová, Veronika Machyniaková a Veronika Haidelmeierová.
FOTO: MICHAL ZIMÁNI

Horniaková z Klubu Biatlonu
Brezno a tri ďalšie dievčatá
– Mária Remeňová, Zuzana
Remeňová a Ema Kapustová
všetky tri z klubu ŽP Podbrezová. V chlapčenskej kategórii dorastencov sa divákom
predvedie Peter Golian taktiež z KB Brezno, Jakub Ko-

lečár, Dominik Petráň a Matej
Gregor. Šampionát môžete
naživo sledovať do 3. februára v Národnom biatlonovom
centre v Osrblí. Výsledky
z jednotlivých súťažných
dní nájdete aj na www.osrblie2019.biathlon.sk.
(hh)
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