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Napriek tomu, že mesto splnilo dohodu, opravy
pešieho prepojenia ponad železnicu sa nedočkalo
Pešie prepojenie - lavica ponad železničnú trať, je stále
nefunkčná. Mesto napriek tomu, že dohodu s jej majiteľom
splnilo, opravy sa nedočkalo.
Vlastník stanovené podmienky nedodržal a mestu ju chce
predať za vysokú kúpnu cenu.
Mesto dalo občanom verejný sľub a ten chce splniť. Robí
všetko pre to, aby sa nakoniec s
vlastníkom lavice dohodli.

Majiteľ lavice začal mestu
hádzať pod nohy polená

Problémom pešej lavice sa
mesto zaoberá už od júla tohto
roku, kedy investor prvej etapy obchvatu Brezna Slovenská
správa ciest v auguste zvolal
rokovanie. Žiadal mesto, ako
aj prevádzkovateľa lavice o
vyjadrenie, ako s ňou naložia.
„V prípade, že je nefunkčná,
odporučil ju odstrániť alebo v
opačnom prípade zabezpečiť
prevádzku. Podať pomocnú
ruku v tomto smere však SSC
odmietla,“ informoval viceprimátor Ján Králik.
Pre mesto bolo od samého
začiatku prvoradé lavicu sprevádzkovať a robí všetko pre to,
aby bola znovu funkčná. Narazilo však na niekoľko polien,
ktoré mu majiteľ lavice začal
hádzať pod nohy. Prinášame
vysvetlenie.

Vlastník ponúka predaj
lavice za vysokú cenu

Začiatkom septembra sa
prevádzkovateľ rozhodol lavicu uzavrieť bez toho, aby na
to upozornil mesto. Urobil tak

Opravy poškodenej lavice sa mesto napriek splnenej dohode nedočkalo.

po zranení jedného z chodcov, ktorý stúpil na poškodenú dosku. „Dohodli sme sa,
že ak mesto dodá 45 dosiek,
majiteľ ich vymení a lavicu
znova otvorí. Lesy mesto Brezno dodali guľatinu, na píle vo
Valaskej nám narezali dosky
na potrebný rozmer a zaviezli
sme ich do priestorov spoločnosti,“ objasňuje viceprimátor.
Ďalší krok už bol na prevádzkovateľovi, ktorý však
opravu do dnešného dňa nezrealizoval. Niekoľkokrát sa s
ním skontaktoval aj primátor
Tomáš Abel. „Informoval som
sa, čo sa deje, prečo sa neplní
dohoda. Tvrdil, že lavicu neopraví dovtedy, pokým ju mesto
neodkúpi. Ponúkol vysokú
kúpnu cenu, s ktorou som nemohol súhlasiť.“
Lavica potrebuje rekon-
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štrukciu a úpravu na súčasné
parametre, budú s tým spojené
nemalé náklady pre prevádzkovateľa a ďalšie náklady spojené s budúcou prevádzkou.
Do budúcna bude treba tiež
riešiť možnosť užívania lavice aj obyvateľmi Mazorníka,
nielen areálu mostárne, čo prinesie pre mesto ďalšie náklady. „Navrhol som preto nižšiu
cenu, ktorá by bola pre mesto
akceptovateľná, v prípade, že
by ju mestské zastupiteľstvo
schválilo,“ vysvetľuje primátor. Podľa Tomáš Abela, vlastník sa mal k tomu vyjadriť do
týždňa, čo doposiaľ neurobil.
Odvtedy už uplynulo niekoľko
týždňov.

lo, majiteľ však v tejto záležitosti s ním aktívne nekomunikuje. „Navrhol dva termíny
stretnutí, kde som sa prispôsobil, ale nakoniec ich obidva
zrušil,“ dodal primátor. Napriek momentálnemu stavu
sa mesto nevzdáva a snaží sa s
vlastníkom dohodnúť na podmienkach výhodných pre obe
strany. „Veľký apel je aj zo strany podnikateľov, ktorí pôsobia
v areáli bývalej mostárne, aby
sa vlastník s mestom dohodol.
Podľa ich vyjadrenia, ponuka
mesta je až príliš férová. Do
budúcna majú snahu podieľať
sa na rekonštrukcii lavice, ale
najskôr musia byť usporiadané
vlastnícke vzťahy,“ uzavrel primátor, ktorý bude s vlastníkom
ďalej rokovať a o celej záležiNapriek stavu sa mesto
tosti informovať.
nevzdáva
(md)
Mesto časť dohody dodrža-

Na námestí slávnostne
otvorili vianočné trhy
Pravú predsviatočnú atmosféru priniesli do Brezna
aj vianočné trhy, ktoré potrvajú do nedele 20. decembra.
Slávnostne ich otvoril primátor mesta a ľudová hudba
Kučeravý javor.
Vianočné trhy sú skvelou
príležitosťou stretnúť sa s
priateľmi, známymi a pookriať pri lahodnom punči,
čaji a dobrej hudbe. Výnimkou nie je ani Brezno, kde na
námestie zavítala dvadsiatka
predajcov, ktorí ponúkajú
tovar súvisiaci s blížiacimi
sa sviatkami, tradičné medovníky, medovinu, rôzne
dekorácie, stromčeky, sánky, orechy, obrazy, prútené,
drevené či vlnené výrobky a
nechýbajú aj dva - tri stánky
s občerstvením či spotrebným tovarom. V pondelok
popoludní si mnohí Brezňania nenechali ujsť slávnostné otvorenie vianočných
trhov, o ktoré sa aj napriek
nepríjemnej zime postarala
ľudová hudba Kučeravý javor. Návštevníkov privítal
na námestí primátor Tomáš
Abel, podľa ktorého mesto

do budúcna chce trhy vylepšiť v podobe drevených
stánkov. „Tento rok sa nám
to nepodarilo, ale verím, že
o rok áno a vždy pridáme
niečo navyše. Budeme sa ich
snažiť navyše spájať s tradíciami, ktoré sú pre Slovensko, pre náš kraj typické,“
dodal primátor.
K vianočným trhom neodmysliteľne patrí hudba,
vianočné piesne a koledy,
ktoré budú celý čas až do
nedele 20. decembra znieť z
mestského rozhlasu.
(md)

Oslávte Silvester v Brezne! Výbornú zábavu
ponúknu revivalové skupiny Queen a Michal David Technické služby sú na zimnú
Pravú predsviatočnú atmosféru priniesli do Brezna aj vianočné trhy.
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Príchod nového roka budú
Brezňania tento raz vítať spoločne v centre mesta. Silvester
na námestí je zárukou výbornej zábavy, ktorú ponúkne aj
revivalová skupina Queen či
spevák Ján Bartoš s najväčšími
hitmi Michala Davida.

Jana Bartoša bolo vystúpenie
priamo na koncerte Michala Davida, kde sa na jednom
javisku stretol originál s revival. Jeho výkony ocenilo nielen publikum, ale aj samotný
David, ktorý mu k vylepšeniu
vystúpenia venoval vlastné
hudobné podklady.

Na Silvestra námestie ožije.
Nebude chýbať dobrá zábava,
ohňostroj, ako aj stánky s občerstvením.

Po privítaní roka a
ohňostroji bude zábava
pokračovať

O časti programu rozhodli
Brezňania v ankete

Tohto roku majú možnosť
Brezňania príchod nového
roka osláviť spoločne. V ankete na webovej stránke mesta
si mohli vybrať, aký interpret
popri hlavnom účinkujúcom
Michal David revival ich bude
zabávať na Silvestra. Z ponuky
– Elvis Presley revival, Freddie Mercury live show alebo
The Beatles revival Pangea sa
rozhodli pre revivalovú skupinu Queen. Ako povedala
viceprimátorka Petra Dzurmanová, Silvester v Brezne sa
už niekoľko rokov neoslavoval, pričom zo strany občanov
bol o to veľký záujem. Preto sa
vedenie mesta rozhodlo opäť
oživiť nielen námestie, ale
hlavne túto milú tradíciu.
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Revival bude od originálu Brezňania pripomenú svetovú legendu, ako aj zaspievajú
na nerozoznanie

Program pod moderátorskou taktovkou Mareka Poliaka z Valaskej začne o pol
desiatej. Posledné hodiny roka 2015 spríjemní vystúpenie
dvoch revivalových skupín z
Českej republiky. „Prvé bude
patriť skupine Queen revival v
podaní speváka Pavla Böhma
s dôveryhodným imidžom
Freddyho Mercuryho aj jeho
charakteristickým zafarbeným hlasom.“ Vďaka nemu si

najznámejšie skladby večne
živého Queenu.
„Ďalej až do polnoci nás
budú zabávať najväčšie hity
kráľa diskoték Michala Davida v podaní českého speváka Jána Bartoša. Veríme, že
Discopříběh, Non stop, Každý
mi tě lásko závidí a iné, zabezpečia tú správnu atmosféru
na námestí,“ uviedla Petra
Dzurmanová. Ako sme zistili, zatiaľ najväčším úspechom

Po odbití polnoci a privítaní nového roka sa Brezňanom
ako aj ostatným návštevníkom novoročným prípitkom
prihovorí primátor Tomáš
Abel. Samozrejme, nebude
chýbať ani ohňostroj. „Vzhľadom na veľmi pozitívne ohlasy na ohňostroj od obyvateľov
ešte počas Dní mesta Brezna,
sme opäť oslovili pána Kindernaja, certifikovaného odpaľovača,“ dodala Petra Dzurmanová.
Zábava bude pokračovať do
tretej rána, o dobrú náladu sa
postará breznianska kapela
Trio Excellence. „Bezpečnosť
a poriadok na námestí zabezpečia hliadky mestskej a štátnej polície, ako aj dobrovoľní
hasiči mesta Brezna,“ uzavrela viceprimátorka.
(md)

údržbu ciest pripravené

Technické služby Brezno
majú spracovaný operačný
plán zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov, podľa ktorého určení
riadiaci zamestnanci vedú
zimnú službu, zabezpečujú
jej priebeh a v prípade nepriaznivého počasia - snehovej kalamity - povolávajú
ďalších pracovníkov.
Na spriechodnenie komunikácií a chodníkov v meste
sa využíva strojné a ručné
čistenie.

Spravujú vyše
70 km ciest

Technické služby zabezpečujú zimnú údržbu na
viac ako 70 km asfaltových
a takom istom množstve
poľných ciest. S pluhovaním
komunikácií začínajú po
napadnutí viac ako 7 centimetrov snehu a pri jeho odstraňovaní postupujú podľa
dôležitosti objektov, ktoré sú
rozdelené do piatich tried.
Do prvej triedy s najvyššou prioritou patrí cesta
do nemocnice, autobusová
trasa (Námestie gen. M. R.
Štefánika, F. Kráľa, ŠLN,

Mládežnícka, M. Benku, 9.
mája, MPČĽ po otočku),
Podkoreňová, Hliník - otočka, Námestie gen. M. R. Štefánika a Ulica B. Němcovej.
Ručným čistením zabezpečujú očistenie schodov,
chodníkov, autobusových
zastávok, odtokových kanálov a šácht.

Údržbu musia robiť aj
vlastníci nehnuteľností

Pri čistení ciest a chodníkov platí pre občanov mesta
zákon č.193/97, ako aj Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Brezna, podľa ktorého vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností
hraničiacich s cestou alebo
chodníkom sú povinní odstrániť závady v ich schodnosti (sneh, poľadovica...).
Občania sa môžu obrátiť na pracovníkov Technických služieb Brezno so
svojimi otázkami, podnetmi, sťažnosťami, ako aj pochvalami na kontaktných
telefónnych číslach, ktoré sú
spolu s Operačným plánom
zimnej údržby 2015/2016
uvedené
na
stránke
www.tsbrezno.sk. (ts, eš)

