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Bod č. 1 - Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Vážení poslanci, v súlade s paragrafom 13,
odstavec 4 písmena zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov otváram siedme pracovné Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna konané vo
volebnom období 2018 – 2022. Dnešné Zasadnutie Mestského zastupiteľstva bolo zvolané v súlade
s ustanovením paragrafu 12, odstavec 1 Zákona o obecnom zriadení a boli naň pozvaní všetci
poslanci Mestského zastupiteľstva s platným mandátom. Poprosím vás, keby ste sa zaregistrovali,
aby sme vedeli, že koľko nás je, ale ... 19. Čiže z 21 poslancov je zatiaľ prítomných devätnásť
poslancov, preto vyhlasujem mestské ... Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna za
schopné právoplatne sa uznášať. Nikto sa zatiaľ neospravedlnil, takže dúfam, že budeme všetci.

Dovoľte mi, aby som na dnešnom zasadaní Mestského zastupiteľstva privítal predovšetkým vás,
poslancov Mestského zastupiteľstva, ako aj hlavnú kontrolórku mesta Brezna, prednostku
Mestského úradu, vedúcich odborov Mestského úradu Brezno, riaditeľa príspevkovej organizácie
zriadenej mestským zastupiteľstvom, konateľov obchodných spoločností so stopercentnou účasťou
mesta Brezna, prítomných predstaviteľov štátnej správy, zástupcov podnikov a organizácií
pôsobiacich na území mesta, 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
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Prešli by sme ku skúške hlasovacieho zariadenia.
Pre pripomenutie, zaregistrujte sa zasunutím čipovej karty do otvoru hlasovacieho zariadenia čipom
hore v smere šípky. Pri správnom zasunutí čipovej karty musí byť viditeľný erb mesta a meno
poslanca. Pri odchode alebo vzdialení z rokovacej miestnosti je potrebné kartu úplne vybrať a vrátiť
zamestnancovi mestského úradu, ktorý zabezpečí obsluhu hlasovacieho zariadenia. Ak ide o
dočasné vzdialenie, stačí kartu povytiahnuť. Poslanec nebude registrovaný a zarátaný do počtu
prítomných, či hlasujúcich. Prešli by sme ku skúške. Skúška hlasovania ZA, poprosím. Z 19
prítomných 18 za, sedí, lebo tu vedľa pán Juhaniak nie je. Skúška PROTI. Takže vyskúšame ešte
raz hlasovanie PROTI. Ako posledné vyskúšame hlasovanie ZDRŽAL SA. Ďakujem.
Bod č. 3 - Procedurálne otázky
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Pristúpili by sme k bodu 3 – Procedurálne otázky.
Program rokovania vám bol doručený písomne spolu s pozvánkou. V programe rokovania
navrhujem tieto zmeny a doplnky. Vypúšťa sa bod 10.1. – Žiadosť pána Ivana Čutku o prenájom
nehnuteľného majetku mesta jednoizbový byt na ulici Štvrť Ladislava Novomeského. Potom bod
14.3. - Poskytnutie dotácie cirkevnej organizácie Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku Brezno v roku 2019 a doplnia sa body 10.8 bod A Odkúpenie areálu
Pekárne, zmena uznesenia 6/2019 . V tom istom bode pod bodom B Odkúpenie areálu Pekárne,
zrušenie uznesenia 7/2019 a bod 10.9 – Odkúpenie nehnuteľnosti v katastrálnom území Brezno,
mestská časť Rohozná, lokalita Brezinky od spoločnosti Železiarne Podbrezová akciová
spoločnosť. Má ešte niekto pripomienky alebo doplnky k navrhovanému programu? Ak nie, dávam
hlasovať, kto je za, aby sa dnešné zasadnutie riadilo programom so schválenými zmenami a
doplnkami? Prosím, hlasujme.
Hlasovanie: Ďakujem. Z 20 prítomných 20 za.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Prejdeme k voľbe návrhovej komisie. So
zreteľom na prerokúvané správy odporúčam Mestskému zastupiteľstvu zvoliť navrhovanú komisiu
a to v zložení pán poslanec Andrej Barančok, pán poslanec Miroslav Baran a pán poslanec Daniel
Struhár. Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy? Ak nie, dávam hlasovať.
Hlasovanie: Z 21 prítomných 21 za. Ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Za overovateľov zápisnice z dnešného
zasadnutia poverujem poslancov Mestského zastupiteľstva pána poslanca Obernauera a pána
poslanca Tokára. Zapísaním uznesení a vypracovaním zápisnice poverujem Veroniku Horváthovú,

sekretárku prednostky Mestského úradu. Ďakujem pekne. Týmto by sme prešli k samotnému
rokovaniu.
Bod č. 4 - Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 15.3.2019
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ako prvý bod máme Správa o plnení uznesení
Mestského zastupiteľstva mesta Brezna. Predkladá prednostka mestského úradu pani Zuzana
Ďurišová, nech sa páči.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Dobrý deň, vážení páni
viceprimátori, panie a páni poslanci, vážení prítomní, Správa o plnení uznesení vám bola zaslaná v
riadnom termíne. Ak máte otázky, nech sa páči, pýtajte sa.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Otváram rozpravu k uvedenému bodu. Ako prvý
sa do rozpravy hlási pán poslanec Fašang, nech sa páči.
Miroslav Fašang, poslanec: Ďakujem za slovo. Chcem sa opýtať. Uznesenie 102/2014 prečo ešte
stále sa nepodarilo uzatvoriť zmluvu so Slovenskými elektrárňami. Uznesenie 27/2017 Cyklotrasa
Brezno – Valaská. Píše sa, že verejné obstarávanie bolo nutné zrušiť. V súčasnosti prebieha nový
proces verejného obstarávania. Chcem sa spýtať, kedy bude zhruba ukončený a aký predpokladáme
termín realizácie. Uznesenie 90/2017, sú to pozemky v lokalite Rohozná, kde bola vyhlásená
obchodná verejná súťaž. Chcem sa opýtať. Tam sme plánovali dotiahnuť vodu, kanál a urobiť cesty.
Či ešte stále to máme v pláne a kedy predpokladáme realizáciu. Uznesenie 98/2017. Je to pozemok,
ktorý darovala alebo daroval pán Poper mestu. Ešte stále sa čaká na podpis. Chcem sa spýtať, že
aký je tam zádrhel. A uznesenie 116 a 117 z roku 2017. Jedná sa o regeneráciu vnútroblokov. Píše
sa, že prebieha proces verejného obstarávania. Realizácia je naplánovaná od marca 2019 do marca
2020. Toto už asi nestihneme. Chcem sa spýtať, kedy sa ukončí verejné obstarávanie a aký je
predpokladaný termín realizácie. Ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Ako ďalší do rozpravy pani poslankyňa
Skačanová, nech sa páči.
Eva Skačanová, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcela opýtať na uznesenie
číslo 106 z roku 2016. Ide o odkúpenie pozemku za účelom rekonštrukcie účelovej komunikácie
Mostárenskej cesty. Je to tu už tretí rok. Hovorí sa, že spoluvlastníci boli opätovne vyzvaní na
uzatvorenie zmluvy. Takže čo je v tom, aký problém, že to ešte stále nemáme. A potom sa chcem
opýtať na dve uznesenia. Číslo 115 z roku 2017 a 145 z roku 2017, predpokladám, že som to zle
zapísala a neviem to rýchlo nájsť. Ide o protipovodňové opatrenia. Takže sa chcem opýtať a hlavne
vás požiadať o informácie, aby tieto informácie boli prednesené aj verejnosti. Ďakujem pekne.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Nikto ďalší? Ďakujem. Poprosil
by som pani... aha, pardon, pani poslankyňa Dzurmanová.
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Ďakujem pekne pán viceprimátor. Ja chcem doplniť pani
poslankyňu Skačanovú s uznesením aj 105. To sa týka vlastne komunikácie do areálu bývalej
mostárne Brezno. Ako prečítala som, že sedem vlastníkov podpísalo zmluvu, ale je ich viac. Takže
kedy naposledy bolo to spoločné stretnutie, o ktorom je tu písané a teda, či boli a kedy naposledy
vyzvaní, aby... opätovne vyzvaní, aby podpísali prípadne tieto zmluvy. Takže ono to jedno s
druhým súvisí, áno, ďakujem pekne.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Ešte niekto ďalší? Ak nie, poprosím
pani prednostku na zodpovedanie otázok, ktoré sa týkajú vlastne jej.

Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Dobre. Tak na začiatok by som
vyzvala pána magistra Vetráka, aby sa vyjadril k uzneseniu 102 z roku 2014, 98 z 2017 a takisto
105...
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Nech sa páči...
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Vážený pán viceprimátor, vážení poslanci, vážené poslankyne. Začal by som uznesením 102/2014.
Týka sa to nájmu pozemkov pod trafostanicami medzi mestom Breznom a Stredoslovenskou
energetikou. Vlastne celá tá genéza bola pomerne zložitá z toho dôvodu, že sama Stredoslovenská
energetika nás oslovila ohľadom nejakého spôsobu vysporiadania pozemkov pod trafostanicami, na
základe čoho oni si dali aj sami vyhotoviť znalecký posudok, ktorý bol vyhotovený na nájom
pozemkov, na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na tieto pozemky a na prevod
pozemkov. Po zhodnotení tých konkrétnych cien za prevod, vecné bremeno alebo nájom, mestské
zastupiteľstvo tým uznesením z roku 2014 rozhodlo o nájme pozemkov, keďže bol ekonomicky
najvýhodnejší pre mesto Brezno. Na základe toho sme kontaktovali právne oddelenie s
pripravenými zmluvami na nájom týchto pozemkov. Právne oddelenie to posunulo technikovi
analýz siete Sever. Ten sa nám po pomerne dlhej dobe ozval s tým, že Stredoslovenská energetika
už nemá záujem o nájom alebo vecné bremeno, ale má záujem o prevod pozemkov. Následne sme
my vlastne Stredoslovenskú energetiku informovali o tom, že my stále trváme na tom nájme, keďže
tam je cena pre mesto najvýhodnejšia, čo sa týka tohto vysporiadania pozemkov. Zatiaľ nemáme zo
strany Stredoslovenskej energetiky žiadnu spätnú väzbu, čo sa týka tohto, že my trváme na
nájomnom vzťahu.
Neuvedený: Možno posledná reakcia od nich kedy prišla?
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Posledná reakcia prišla cca asi pred dvomi mesiacmi. My sme ich potom následne zase oslovili, že
my trváme na tom nájme jednoducho a nemáme zo strany Stredoslovenskej energetiky spätnú
väzbu. Celú tú genézu toho je možné potom nahliadnuť u nás na mestskom úrade, ako to
prebiehalo...
Neuvedený: /Nezrozumiteľné/...
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Oni aj čo sa týka vecných bremien, sú veľmi promptní, ale čo sa týka toho vysporiadania pozemkov
tak, že by mali byť oni tou stranou, ktorá bude vlastne jednak buď kupujúcim alebo nájomcom, tak
tam je to trošku... čo sa týka potom uznesení 98/2017. Jedná sa o pozemok pod zastávkou v
Rohoznej. Darovacia zmluva s Poperovcami. Tam je zmluva už pripravená na podpis, už bude
sfinalizovaná v priebehu niekoľkých dní. Je odsúhlasená. Čo sa týka tých uznesení 105 a 106/2016,
ktoré sa týkajú vysporiadania pozemkov pod cestou do mostárne, my sme pripravili zmluvy so
všetkými spoluvlastníkmi. Zaslali sme im ich, kontaktovali sme ich telefonicky, niektorí súhlasili,
niektorí nesúhlasili pod podmienkou, že chcú spoločné stretnutie všetkých vlastníkov pozemkov.
To sa zorganizovalo. Na tom stretnutí sa podarilo s niektorými spoluvlastníkmi podpísať tieto
kúpno-predajné zmluvy za jedno euro, avšak niektorí sa nezúčastnili tohto stretnutia. Majú tieto
zmluvy viackrát zaslané. Naposledy sme preposielali ešte hlavnému iniciátorovi tohto
vysporiadania opätovne všetky tieto nájomné zmluvy. To bolo cca myslím, že dva týždne dozadu,
ale zatiaľ nám neprišla ďalšia nová podpísaná zmluva. A ďalší problém, ktorý tam je, tak je tam
ešte jedna spoločnosť, ktorá je... nevykonáva činnosť a je v exekučnom konaní, čiže tam budeme
musieť my pri tomto vysporiadaní už komunikovať so samotným exekútorom a nie s vlastníkom.
To bude ešte...
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Všetko? Vo vysvetľovaní by som

teda prešla ďalej k uzneseniu 27 z roku 2017, čo sa týka cyklotrasy Brezno – Valaská. Momentálne
sme v stave vyhodnocovania. To znamená minulý týždeň v stredu sme otvárali obálky. Mali sme
štyroch uchádzačov a teraz posudzujeme vlastne kritériá prvého uchádzača, to znamená uchádzača s
najnižšou cenou s tým, že píšeme otázky k technickým podmienkam účasti. Následne dostaneme
odpovede, na to sú určené presné dni, keď tie odpovede budú vhodné a budú vlastne celistvé, tak
potom vlastne pristúpime k vyhodnoteniu celkovému. Ďalej máme druhú ex antekontrolu na
riadiacom orgáne, až potom vlastne môže prísť k podpisu zmluvy. Potom je kontrola po podpise
zmluvy, až potom môžeme začať vlastne s realizáciou prác. Takže ja to odhadujem na dva mesiace
ešte. Ďalšie uznesenie je 90 z roku 2017. Týka sa Rohoznej. Ako správne podotkol pán poslanec,
áno, máme tam projekt technickej infraštruktúry. To znamená vybudovania komunikácií,
vybudovania kanalizácie ČOV-ky, vybudovania vodovodu a takisto vlastne elektriky a verejného
osvetlenia. S tým sme momentálne v stave povoľovacích procesov a majetko právneho
vysporiadania, takže keď absolvujeme všetky povoľovacie procesy, dostaneme sa k stavebnému
povoleniu, potom môžeme dôjsť ďalej k následnej realizácii, ktorú si chceme riešiť vo vlastnej réžii
alebo v réžii mesta. Ďalšie uznesenie z roku 2017, je to 116 a 117, týka sa Margitinho parku a
takisto všetkých vnútroblokov vlastne a stavu verejného obstarávania, takže v obidvoch prípadoch,
pretože tu ide o štyri vnútrobloky. Jeden je v rámci jedného projektu, Margitin park je v rámci
druhého projektu, tak vo všetkých prípadoch máme ukončené už vyhodnotenie a poslané vlastne
tieto dokumentácie opätovne na druhú ex ante kontrolu na riadiaci orgán. Po druhej ex ante
kontrole, ktorú očakávame, majú tam 20 pracovných dní, očakávame, že bude ukončené
posudzovanie a budeme môcť pristúpiť k podpisu zmluvy. Potom je zase post kontrola, teda po
podpise zmluvy, tá by mala byť do piatich dní vlastne urobená a potom môžeme pristúpiť k
realizácii diela. Takže to očakávam do nejakého mesiaca, mesiaca a pol. Ďalšie reagujem na pani
poslankyňu Skačanovú, je 115 uznesenie z roku 2017, 115 a takisto z 2017 145 Protipovodňové
opatrenia mesta Brezno. Momentálne sme v stave vysúťaženia a pred podpisom zmluvy s víťazným
uchádzačom. Čo sa týka projektovej dokumentácie šiestich poldrov tak, ako to bolo plánované.
Čakáme vlastne iba na rokovania, ktoré prebehnú na Slovenskom vodohospodárskom podniku a
kvôli tomu, že s pánom generálnym riaditeľom sme sa dohodli o postúpení vlastne práv a
povinností z tejto zmluvy, takže s ním podpíšeme dohodu alebo teda zmluvu o tom, že celú žiadosť,
veľkú žiadosť protipovodňových opatrení viazaných na vodný tok, na Hron, kde pripojíme vlastne
našu projektovú dokumentáciu, oni postúpia potom do výzvy a len, čo dostanú vlastne financie,
budú im prisúdené, tak tým pádom budú realizovať tieto protipovodňové opatrenia.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Dúfam, že stačili vysvetlenia k
týmto bodom. Má ešte niekto niečo? K bodu číslo 4. Pokiaľ nie, poprosím návrhovú komisiu o
predloženie návrhu na uznesenie.
Andrej Barančok, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 15.3.2019. Po druhé,
ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 12/2019 zo dňa 20.02.2019. Po tretie, vypúšťa zo
sledovania ďalej tak ako je uvedené v texte. Po štvrté, konštatuje ďalej tak, ako je uvedené v texte,
boli splnené.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Má niekto pripomienky, doplňujúce
alebo pozmeňujúce návrhy? Pokiaľ nie, poprosím hlasujme k uvedenému bodu.
Hlasovanie: Z 20 prítomných 20 za. Konštatujem, že bod bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 39/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Bod č. 5 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna VZN–XX/2019trhový poriadok
príležitostného trhu
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 5. Je to Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Brezna VZN–XX/2019 trhový poriadok príležitostného trhu. Predkladá
Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu, spracoval Útvar prednostu Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostkou Zuzanou Ďurišovou. Nech sa páči.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: V prípade tohto všeobecne
záväzného nariadenia ide o zmenu v dôsledku novely zákona číslo 181/2014, čítam z dôvodovej
správy, kde sa dopĺňa spojenie slovné – voľby prezidenta – a takisto toto VZN ďalej upravuje
podmienky umiestňovania volebných plagátov počas príslušnej volebnej kampane... Trhový
poriadok? Pardon, pardon... Dobre. Ospravedlňujem sa, ideme k správnemu všeobecne záväznému
nariadeniu. Čo sa týka trhového poriadku, v tomto prípade bolo potrebné ho prepracovať z dôvodu
toho, že meníme prílohy. To znamená výšky vlastne poplatkov a aby som povedala presnejšie, aby
ste to nemuseli hľadať a porovnávať si VZN-ko vlastne minulé, ide o zvýšenie o necelú tretinu
poplatkov za občerstvenie, kde občerstvenie a takisto o zvýšenie poplatku za prenájom stánku.
Takže tieto dve zmeny sa udiali. Potom toto VZN-ko, trhový poriadok príležitostných trhov bolo
vyvesené na úradnej tabuli MSÚ alebo teda mestského úradu dňa 14.3.2019, zvesený dňa
29.3.2019. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začala plynúť desaťdňová lehota a počas tejto lehoty
na podanie pripomienok k návrhu nariadenia nebola na Mestský úrad Brezno doručená písomnou
formou žiadna pripomienka.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Otváram rozpravu k uvedenému bodu.
Ako prvá sa prihlásila pani poslankyňa Skačanová, nech sa páči.
Eva Skačanová, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa opýtať na §5 odsek 6, kde sa
uvádza, že termín a dĺžka trvania príležitostných trhov sú podľa rozhodnutia správcu. A potom
ďalej v prílohe sadzobníku za príležitostné trhy sa tam zrejme nedopatrením dostal dôvetok, že sa
poplatok uhrádza za tri dni bez ohľadu na skutočný počet dní počas ktorých tam bude predajca
účastný. Tak myslím, že to tam asi nemá byť pri tých príležitostných trhoch. Ďakujem.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Dovoľujem si zareagovať. Toto,
čo sa týka Ondrejského jarmoku, my sme si... povedali sme si, že sadzby si dáme naozaj na tri dni
počas celej doby trvania. Lebo, keďsi to zoberieš, pani poslankyňa, ak tam príde nejaký trhovník na
jeden deň a zaberie miesto, lebo si povie, že jeden deň mu stačí, potom nedostaneme tam
trhovníkov, ktorých by sme tam mohli mať na celé tri dni. Takže my sme si to stanovili na dĺžku
celých troch dní. To sa týka Ondrejského jarmoku. U iných jarmokov je to na dva dni podľa toho,
ako to je... áno a čo sa týka tých príležitostných, tak tam to máme na jeden deň.
Eva Skačanová, poslankyňa: Ale dole pod tou tabuľkou je uvedené toto, na tri dni, to isté čo pod
Ondrejským jarmokom. Preto na to upozorňujem, či to tam má byť alebo nie. Ja si myslím, že to
skôr tam nemá byť... Príležitostné trhy...
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Vianočné máme na jeden dní...
lebo tam máme tri sadzobníky. Ja čo mám, rozprávame sa o prílohách alebo... lebo prílohách máme
na jeden deň, čo sa týka Vianočných trhov, na dva dni počas konania príležitostných trhov v
Brezne, to znamená Veľkonočný a Lesný...
Eva Skačanová, poslankyňa: Sadzobník poplatkov za užívanie...
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Aha, áno, áno, máš pravdu,

pardon. V tej slovnej verzii pod tabuľkou je za tri dni. Opravíme. Lebo vyššie máme už uvádzané
za meter štvorcový lomeno dva dni, ale máš pravdu, je tam tri dni, urobíme nápravu.
Eva Skačanová, poslankyňa: A ešte som chcela k §13 odsek 3, kde je už záverečné ustanovenie o
VZN, že nadobúda účinnosť 1.1.2018. Asi tento dátum nie je vhodný. Možno to bolo len
skopírované. Tak, aby to bolo upravené. Ďakujem.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Ďakujem za upozornenie.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Pán poslanec Strmeň, nech sa páči.
Vladimír Strmeň, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja len otázku takú technickú, či na námestí máme
občerstvenie, pohostinské služby, tepelne upravené potraviny máme sadzbu na námestí 45 euro za
meter štvorcový, to je zóna A a v zóne C, čo je parkovisko, myslím, že to je bývalá autobusová
zastávka, myslím to parkovisko, tam máme 50 euro za meter štvorcový. Je to v poriadku, hej? Že
tam je vyššia sadzba? Ondrejský jarmok, sadzobník.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Mám za to, že je to v poriadku.
Dám to ešte preveriť, ale myslím, že áno, lebo toto sme si prechádzali a nie raz aj s pani
pracovníčkou.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ešte niekto do rozpravy? Ak nie, rozpravu
končím. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Andrej Barančok, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie vyhodnotenie pripomienkového konania k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta
Brezna, číslo sa doplní lomeno 2019, Trhový poriadok príležitostného trhu. Po druhé, uznáša sa na
všeobecne záväznom nariadení mesta Brezna číslo VZN, číslo sa doplní lomeno 2019, Trhový
poriadok príležitostného trhu.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy? Ak nie, dávam hlasovať k uvedenému bodu.
Hlasovanie: Z 21 prítomných poslancov, 21 za. Bod bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 40/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Bod č. 6 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna VZN –XX/2019 o vyhradení
miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Brezno
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Pristúpili by sme k bodu číslo 6. Je to Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území
mesta Brezna. Predkladá pani prednostka mestského úradu pani Ďurišová, nech sa páči.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Toto všeobecne záväzné
nariadenie pozmeňujeme v dôsledku novely zákona číslo 181 z roku 2014, kde v zákone došlo k
zmene §16, ktorý bol doplnený o slovné spojenie – voľby prezidenta -. Takisto ďalej VZN-ko

upravuje podmienky umiestňovania volebných plagátov počas príslušnej volebnej kampane na
verejných priestranstvách na území mesta. V minulosti boli plagáty umiestňované na viacerých
plochách v rámci osobitnej zmluvy a mesto Brezno tentoraz zriaďuje jednu účelovú plochu a to je
informačný panel v severnej časti Námestia Generálna Milana Rastislava Štefánika oproti budove
mestského úradu na základe jednorazovej dohody len na obdobie trvania volebnej kampane.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne...
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Áno, ešte som chcela doplniť, že
predmetné všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa 14.3.2019,
takisto zverejnené na internetovej stránke mesta. Dátum začiatky lehoty plynúcej na pripomienkové
konanie bol tiež od 14.3. Dátum ukončenia 23.3.2019 a vyhodnotenie pripomienok prebiehalo
26.3., avšak žiadna pripomienka vznesená nebola.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Otváram rozpravu k uvedenému bodu.
Ak sa nikto nehlási, končím rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu o predloženie návrhu na
uznesenie.
Andrej Barančok, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie vyhodnotenie pripomienkového konania k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta
Brezna číslo VZN, číslo sa doplní, lomeno 2019 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území
mesta Brezno. Po druhé uznáša sa ďalej tak, ako je uvedené texte.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Pripomienky, doplňujúce alebo
pozmeňujúce návrhy? Ak nie sú, pristúpme k hlasovaniu.
Hlasovanie: Z 21 prítomných poslancov 21 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 41/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Bod č. 7- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna VZN – XX/2019, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo 03/2016 o parkovaní motorových
vozidiel, a o výkone Taxi služby na území mesta
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Prešli by sme k bodu číslo 7. Je to Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie mesta Brezno číslo 03/2016 o parkovaní motorových vozidiel, a o výkone Taxi služby na
území mesta. Návrh spracoval odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku.
Predkladá pán inžinier Ivan Kamenský, vedúci odboru. Tak poprosím pani prednostku, aby
predložila návrh.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Pán inžinier Kamenský je na
stretnutí na okresnom úrade, sa ospravedlnil, tak k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu číslo
3/2016 by som povedala toľko, že bola tu doplnená... bola v ňom doplnená zóna na parkovanie
nová a to je južná časť námestia, spevnené plochy na južnej strane a bol doplnený samozrejme
poplatok za dočasné užívanie majetku mesta v tejto zóne a takisto vo VZN boli stanovené
podmienky pre možnosť úhrady parkovného už aj cez SMS a cez aplikáciu Parkio, o čom ste boli
informovaní. Tento... toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa 15.3.2019, takisto

zverejnené na internetovej stránke. Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie od 15.3.2019,
ukončenie pripomienkového konania 24.3.2019 . Pripomienky vznesené neboli.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Otváram rozpravu k uvedenému bodu.
Pán poslanec Barančok, nech sa páči.
Andrej Barančok, poslanec: Ďakujem pekne. Neviem, či mi referentka bude vedieť odpovedať. Ja
som sa dohodol s pánom primátorom, že bude zaradené do bodu do tohto VZN-ka aj tie zmeny.
Dostal som info, pán Medvedík spracoval, že boli nezaradené. Jednalo sa o to, čo sme sa debatili aj
na pracovnej porade. Napríklad tá zmena, že parkovacie miesto má nárok iba občan s trvalým
pobytom mesta Brezna a ďalšie. Dostal som informáciu, že to nebolo zaradené a jedná sa o toto
VZN-ko. Že či mi vieš povedať dôvod alebo na najbližšie zastupiteľstvo to teda zaradiť...
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Ja by som to zaradila na
najbližšie zastupiteľstvo potom.
Andrej Barančok, poslanec: Ok, ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ešte niekto do rozpravy? Ak nie, rozpravu
končím, poprosím návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.
Andrej Barančok, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie vyhodnotenie pripomienkového konania k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia číslo
VZN, číslo sa doplní lomeno 2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta
Brezno číslo 03/2016 o parkovaní motorových vozidiel, a výkone Taxi služby na území mesta. Po
druhé, uznáša sa ďalej tak ako je uvedené v texte.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Pripomienky, pozmeňujúce,
alebo doplňujúce návrhy? Ak nie sú, pristúpme k hlasovaniu.
Hlasovanie: Z 21 prítomných poslancov 21 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
Ďakujem.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 42/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Bod č. 8 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna VZN – XX/2019 o úprave
podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v samosprávnej pôsobnosti mesta
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Prešli by sme k bodu číslo 8. Jedná sa o bod.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o úprave podmienok poskytovania
finančných prostriedkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v
samosprávnej pôsobnosti mesta. Spracovala pani Lemberková, vedúca odboru starostlivosti o
obyvateľa a predloží aj návrh, nech sa páči.
PhDr. Janka Lemberková, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa: Dobrý deň, vážení
viceprimátori, vážené panie poslankyne, páni poslanci. VZN-ko bolo nutné pripraviť nové v
súvislosti so zásadnými zmenami v zákone o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
Došlo k zmene pojmov, aj k zmene vyplácaných príspevkov zásadná zmena je zmena pojmu detský

domov na centrum pre deti a rodiny a z vyplácaných príspevkov bol vypustený príspevok na úpravu
a obnovu rodinných pomerov dieťa a príspevok na tvorbu úspor. Zostal zachovaný príspevok na
dopravu, kde nám zákon umožňuje podmienky jeho vyplatenia upraviť vo VZN a zostal takisto aj
príspevok akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení. Čo sa týka príspevku na dopravu, tak
tam sme podmienky veľmi nemenili. Musia žiadatelia prejaviť skutočný záujem o dieťa, nesmú byť
dlžníkmi voči mestu. Ich príjem nesmie presahovať jeden a pol násobok sumy životného minima.
Cesty sme obmedzili na šesťkrát do roka pre dve osoby prostriedkami hromadnej dopravy do centra
a späť. Novým príspevkom, ktorý je daný zo zákona, ale pre úplnosť ho vo VZN uvádzame, je
príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého. Ak vznikne nárok na takýto príspevok
mladému dospelému v detskom... teda v centre pre rodinu už, je povinné ho vyplatiť aj mesto.
Výška toho príspevku sa odvíja od výšky príspevku vyplateného v detskom domove. Je to
desaťnásobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, čo je 936,36 eur. Mesto z toho
vypláca tridsať percent, čiže je to 280,83 eur. V roku 2019 sa to týka dvoch detí, v budúcom roku
takisto dvoch detí. Čiže zhruba do tých 600 eur na tieto dva roky. Ak máte nejaké otázky?
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k uvedenému
bodu, nech sa páči. Pani poslankyňa Skačanová, nech sa páči.
Eva Skačanová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Ja mám len takú technickú poznámku. V §3 tohto
VZN-ka je potrebné prečíslovať, pretože v odseku dva sa omylom dostal hneď odsek tri, prosto
riadkovanie. Tam dovykladá sa, odsek dva, ďalšími riadkami. Čiže od čísla 4 treba prečíslovať na
tri a tak ďalej a skončíme pri odseku osem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem.
PhDr. Janka Lemberková, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa: Viem o tom už z komisie,
prečísľujem...
Eva Skačanová, poslankyňa: Sme sa rozprávali o tom, áno aj na komisii.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Ešte niekto do rozpravy? Pokiaľ
nie, rozpravu končím. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Andrej Barančok, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie vyhodnotenie pripomienkového konania k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Brezna o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v samosprávnej pôsobnosti mesta. Po druhé
uznáša sa ďalej tak, ako je uvedené v texte.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy? Pokiaľ nie sú, pristúpme k hlasovaniu.
Hlasovanie: Z 21 prítomných poslancov 21 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
Ďakujem.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 43/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Bod č. 9 - Správy hlavnej kontrolórky mesta Brezna
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďalej máme bod číslo 9, v ktorom sú body číslo

9.1 a 9.2. Sú to Správy hlavnej kontrolórky mesta Brezna. Poprosím pani kontrolórku, aby
predniesla obidva body naraz. Ďakujem.
Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna: Vážení páni viceprimátori,
vážené poslankyne, vážení poslanci, takže ja začnem tými ľahkými správami. Čo sa týka kontroly
vybavovania sťažností a kontroly vybavovania petícií, neboli zistené žiadne nedostatky. Takže to je
všetko v poriadku. Čo sa týka kontroly dotácií. Kontrola bola vykonaná na základe podnetu pána
primátora. Zaradila som ju do teda svojej... do svojho plánu kontrolnej činnosti a výsledok máte
pred sebou v podobe správy. Zamerala som sa na kontrolu teda trošku z iného pohľadu, ako som
kontrolovala v minulosti. Nekontrolovala som jednotlivé dotácie, teda ako išli subjektom, ale
kontrolovala som poskytnutie dotácií, ako išli zo strany mesta. Preverila som podrobne obsah
platného všeobecne záväzného nariadenia zo strany zverejnených protestov prokurátorov naprieč
celým Slovenskom. Niektoré, najmä významné protesty som aj uviedla číselne a zhrnula som najmä
tie zásadné veci, ktoré sa týkajú aj nášho všeobecne záväzného nariadenia. Musím podotknúť, že
celú správu som prerokovala, ale napriek tomu, že nie je to nutné z hľadiska procesu. Ale vzhľadom
k tomu, že pani prednostka bola ústretová aj s pánom viceprimátorom Juhaniakom sme to
prerokovali. No a dohodli sme sa, že všeobecne záväzné nariadenie bude upravené tak ako som
odporúčala a vlastne tak, ako je odporúčané zo strany hlavne prokurátorov tak, ako boli
protestovaní. Čiže obsah nášho všeobecne záväzného nariadenia bude upravené tak, ako máte
uvedené v správe. Ja by som chcela ale z tohto miesta poprosiť, aby boli aj všetky všeobecne
záväzné nariadenia do budúcna a v prípade, že budú upravované aj tie existujúce všeobecne
záväzné nariadenia, aby boli so zreteľom na toto najmä tie všeobecné časti takto upravované. Keď
sme... keď si zoberieme aj toto všeobecne záväzné nariadenie, ktoré sme mali pred malou chvíľou
schvaľované, na ktorom ste sa uzniesli, tak je vám jasné, čo treba urobiť. Treba do zásad
hospodárenia dať kompetenciu hneď primátorovi mesta rozhodovať o príspevku v rámci
sociálnoprávnej kurately, hej? Lebo máme tam, že rozhoduje primátor mesta. Čiže treba nám do
zásad hospodárenia o tomto... o tejto kompetencii rozhodnúť. Rovnako chcem poprosiť, aby sme
nekopírovali vo VZN-kách všeobecne záväznú právnu úpravu zo zákonov. Logicky povedané, je
neprimerané, aby sme my tu schvaľovali vlastne úpravu, ktorá bola schválená v zákone. To je
jednoducho povedané, hej? To, čo som ja tam zložito konštruovala do tej správy, tak takto je to
jednoducho povedané. Čiže toto je jedna časť tej správy. Čo sa týka vás, poslancov, tak je tam
povedaná jedna vec, ktorú vy viete, že tie podmienky, ktoré ste si schválili v rámci príloh, či
športová alebo kultúrna komisia, tie kritériá, ktoré prehodnocujete pracne na tých komisiách, tak
pokiaľ sú schválené alebo pokiaľ sú vo všeobecne záväznom nariadení dané v prílohe, tak podstate
oni nemajú právnu silu, nakoľko nie sú súčasťou všeobecne záväzného nariadenia. Ja by som vás
poprosila, aby ste sa týmto zaoberali v rámci toho, že v budúcnosti to môže byť napadnuté inými
kontrolnými orgánmi, pretože viete, že my sme mali najvyšší kontrolný úrad, na základe ktorého
sme museli to všeobecne záväzné nariadenie prepracovať, lebo nám bolo vytýkané, že sme nemali
práve stanovené tie podmienky vo všeobecne záväznom nariadení. Preto sa tie kritériá vypracovali.
Ale povedzme si úprimne. Aj na základe protestov prokurátorov, pokiaľ je to len v tých prílohových
častiach, tak to tú právnu silu a právne účinky nemá. Druhá časť a poviem aj na tomto mieste, že
najmä tá hlavná a prvá veta na tej druhej strane alebo tretej strane, že vo všeobecne záväznom
nariadení má mesto upraviť podmienky poskytovania dotácií a obec môže poskytovať dotácie len
na podporu všeobecno prospešných služieb verejnoprospešných účelov a je tam odkaz priamo na
zákon o nadáciách a je tam priamo odkaz na tieto všeobecne záväzné právne... na túto všeobecno
záväznú právnu úpravu, tak je potrebné sa tejto všeobecno záväznej právnej úpravy držať a najmä je
dôležité, keď si stanovujeme účely či v uzneseniach zastupiteľstva alebo v zmluvách, čiže v
zákonnej úprave alebo v zmluvnej úprave. Tak je potrebné týchto účelov sa držať. Tu narážam
hlavne na tie posledné dva roky, kde sme stanovovali dotácie na proste na služby spojené s nájmom
a jednoducho máme rok na to, aby sme tieto veci vysporiadali, aby sme pre rok 2020 s dotáciami
niečo urobili. A to je vlastne prepojenie na tú druhú časť a to je zákon o štátnej pomoci. Ja som sa
snažila tam dať tú právnu úpravu zrozumiteľne. Predpokladám, že som bola zrozumiteľná. Dôležité

je, aby sa s tým vysporiadali odborní zamestnanci, odborní zamestnanci mesta, kde sme si povedali
a naliali čisté víno, čisté... proste sme si položili pravdu na stôl, ako sa povie. Jednoducho bolo mi
otvorene povedané, nebola zahmlievaná teda... teda otvorene sme si povedali, že tieto veci sa
nerobili, proste nepreverovalo sa dodržiavanie zákona o štátnej pomoci. V našich podmienkach
hlavne pomoci de minimis, teda takzvanej minimálnej pomoci, pretože v našich podmienkach určite
nebudeme mať uplatnenie zákona alebo uplatnenie takzvanej štátnej pomoci. Aby som vám to
vysvetlila. Zákon o štátnej pomoci, to nie je štátna pomoc zo strany štátu, ale je to pomoc z
verejných zdrojov a my v podstate sme verejná správa, čiže náš rozpočet je verejný rozpočet a
akékoľvek finančné prostriedky, ktoré my z rozpočtu dávame, sú verejným zdrojom, či že sú v
tomto zákone akože štátnou pomocou a pokiaľ tieto prostriedky sú v minimálnej výške, tak sa to
volá minimálna pomoc alebo pomoc de minimis. Samozrejme, v našich podmienkach, ja
predpokladám, že my nepristupujeme k štátnej pomoci, ale že u nás existuje a je možnosť, že
pristupujeme k takzvanej pomoci minimálnej, čiže de minimis a je preto potrebné nielen pri
dotáciách, ale hlavne pri prevodoch majetku, pri nájme a pri poskytovaní finančných prostriedkov
skúmať dodržiavanie tohto zákona a robiť takzvanú schému štátnej pomoci alebo pomoci de
minimis. Dohodli sme sa, ja som sľúbila tiež určitú súčinnosť a určitú pomoc a práve teraz
vybavujem, ak bude teda ochota najmä zo strany metodikov z ministerstva alebo z
Protimonopolného úradu, tak podarí sa nám do Brezna dostať školenie, čiže na túto štátnu pomoc.
Takže toto je druhá časť toho. Úprimne povedané, je to metodická kontrola, čiže metodika. Čiže nie
je tam žiadne kontrolné zistenie, iba v tom slova zmysle, že as zatiaľ tento zákon u nás
nedodržiaval. Takže toľko z mojej strany, čo sa týka kontroly. Začali sme v tom, že je tu zo strany
mestského úradu, že zákon sa bude dodržiavať. Už tento rok sa budú preverovať tieto, či pri
dotáciách, či pri majetkových záležitostiach. Predpokladám, že dotácie, ktoré sú, budú teraz na
programe schvaľované, sú všetky preverené z hľadiska de minimis. Predpokladám, že školenie,
ktoré som si dala... ja si myslím, že bude zrealizované, ak teda bude súhlas z vedenia mesta, tak
bude možno zrealizované na pôde mesta, tak bude a rozbehneme to a budeme dodržiavať tento
zákon tak, ako sa má a ja predpokladám, že tie opatrenia budú účinné a úspešné. Takže ak máte
nejaké otázky, ja verím, že VZN-ko tak, ako bolo naplánované v septembri, bude predložené na
mestské zastupiteľstvo. Verím, že bude najmä s vami spolupráca a bude spracované za účasti najmä
šéfov komisií, zhodou okolností sedia vedľa mňa, takže myslím si, že táto kontrola ako metodická
kontrola vám pomôže k tomu, aby sa... aby sme sa naozaj pri tom poskytovaní dotácií vybrali tým
správnym smerom. Ďakujem pekne. Rada odpoviem na vaše otázky.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k uvedeným
bodom. Pani poslankyňa Dzurmanová, nech sa páči.
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Ďakujem za vysvetlenie, pani kontrolórka. Chcela by som sa
opýtať alebo poprosiť ešte o jedno vysvetlenie. Čo v praxi mesta Brezna znamená dodržiavanie
štátnej pomoci v prípade, že ide o naše neziskové organizácie? Toto by ma veľmi zaujímalo. Či je
to myslené konkrétne na služby spojené s nájmom, že nemôžu byť alebo vlastne môžu, alebo čo je
zle, čo je dobre? Lebo od toho sa odvíjajú ďalšie veci. A čo znamená, že nebol realizovaný test
štátnej pomoci? Tomuto nerozumiem. Ako sa testuje nejaká štátna pomoc, tak poprosím ťa, keby si
mi mohla vysvetliť, aby som ešte zrozumiteľnejšie to pre mňa bolo. Ďakujem pekne.
Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna: Ja sa to pokúsim vysvetliť.
Ja som túto kontrolu poňala ako metodiku, čiže ja som to nekontrolovala na naše jednotlivé
subjekty. Čo sa týka testu štátnej pomoci. Robí sa to tak, že vlastne každý subjekt, ktorý má dostať
dotáciu alebo takto, ktorý má dostať pomoc, čiže štátnu pomoc alebo pomoc de minimis, čiže
minimálnu pomoc, sa musí testovať, že či sa touto dotáciou... čiže či sa touto pomocou, dotáciou
neposkytne neprimeraná výhoda pre tento subjekt. Musí sa urobiť takzvaný test. Ja to poviem veľmi
zjednodušene. Vlastne testuje sa ten subjekt, či vlastne hlavne sa testuje, či tento subjekt v prípade
neziskovej organizácie, či poskytuje hospodársku činnosť. A nezisková organizácia môže
poskytovať hospodársku činnosť. Poviem to na príklade. Pokiaľ by sme poskytli dotáciu napríklad

biatlonu, ktorý organizoval medzinárodné preteky, tak automaticky musíme hodnotiť a robiť test
štátnej pomoci, lebo je to medzinárodný pretek. Keď subjekt robí hospodársku činnosť a nevie
oddeliť účtovníctvo od nehospodárskej a hospodárskej činnosti, musíme automaticky robiť test
štátnej pomoci, pretože jednoducho my musíme vyhodnotiť, že či my ho neprimerane
nezvýhodňujeme. Napríklad nechcem menovať konkrétne subjekty, ale my máme dotáciu pre
sociálny taxík. Účel je nespochybniteľný, je to sociálna pomoc. Čiže absolútne nemôžem
spochybniť, že ten účel je taký, ako má byť v súlade so zákonom. Ale jeden subjekt je hospodársky
subjekt, je to zo zákona o štátnej pomoci podnik, tak je terminus technicus. A on pokiaľ mi
nepreukáže, nie mne, ale tomu subjektu, čiže mestu, oddelené účtovníctvo a oddelené, že ja mu
neprimerane neposkytujem tú výhodu, hej? Tak jednoducho ja musím urobiť test štátnej pomoci.
Pokiaľ ten test vyjde, že je tam možné, že mu poskytujem nejakú výhodu, ide to na Protimonopolný
úrad a Protimonopolný úrad sa musí vyjadriť. Poviem to, aby to bolo úplne zrozumiteľné. Áno, zdá
sa to také iluzórne, ale sú mestá, ktoré majú teraz hlavu v smútku a vy určite viete, ktoré budem
menovať. Banská Bystrica, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Bratislava, Nitra, viete ktoré mestá. Mestá,
ktoré hrajú extraligu a tak ďalej. My týmito mestami nie sme, lebo my našťastie nemáme
profesionálne športové kluby a tak ďalej. Ale my máme... my nemôžeme vedieť, ktoré naše tie malé
subjekty sú, čiže môže sa stať, že my urobíme testy štátnej pomoci alebo pomoci de minimis a my
všetci vyjdeme z toho absolútne bez akejkoľvek ujmy na zdraví a ďalej sa budú môcť tieto všetky
dotácie poskytovať. Len podstatou legislatívne, že my tieto testy musíme mať. Že my ich musíme
urobiť a možno na konci dňa bude, že všetci prešli, máme odfajkané a všetko bude v poriadku.
Alebo na konci dňa bude, že dva subjekty budeme musieť ísť dať vyhodnotiť na Protimonopolný
úrad. Keď tí nám povedia, že je to všetko v poriadku a pôjdeme ďalej. Čiže toto je podstata veci, iba
toto.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Nech sa páči...
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Prepáčte, ja nebudem zdržiavať, lebo myslím si, že toto je na
nejaké samostatné stretnutie. Ako zbytočne sa tu budeme okolo toho rozprávať, lebo však chceme
nejakú metodiku a podobne. Len by som chcela povedať, že treba ako trošku tak ako opatrnejšie.
Lebo rozumiem, že podstata je, že nejak, aby sa nerozutekávavali peniaze a podobne. Ale opatrne
by som s tým, že štátna pomoc a testy a podobne, lebo sú jednoducho organizácie u nás, ktorým
možno aj, nehovorím, že stopercentne, ale deväťdesiat percent toho príjmu na svoju činnosť majú
akoby od mesta a inak to ani nebude, lebo jednoducho robia radosť nám, našim deťom a podobne,
takže pokiaľ sa bude robiť to všeobecne záväzné nariadenie, tak ako treba veľmi opatrne, aby sa
nestalo, že my prídeme o organizácie, o občianske združenia, ktoré nejakým spôsobom robia s
deťmi a podobne. Tak dúfam, že toto nie je nejaký taký cieľ, hej? Lebo z tohto mi to nejak...
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Tu ide o dodržiavanie legislatívy v prvom rade...
Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna: Pani poslankyňa, my sme
sa vôbec... takto my sme sa vôbec nepochopili. Pretože vysvetlím to ešte inak. Ty si niekedy
pracovala vo verejnej správe, dokonca si pred rokom ešte pracovala na mestskom úrade. To
znamená, že poviem to úplne polopate. To je niečo také, ako keď sa robí základná finančná
kontrola. Že na každom doklade musí byť podpis dvoch zamestnancov, že preveril finančnú
operáciu. To je všetko, hej? Čiže to je nie nič také, že teraz tie subjekty, ktoré máme, nedostanú
dotáciu. To vôbec to nie je. To je len o tom, že alebo poviem to na inom príklade, že prevod
finančných... prevod majetku musí byť schválený uznesením. Čiže vy tu sedíte a teraz idete
schvaľovať majetkové uznesenia. To znamená, že vy aby ste mohli predať majetok, musíte mať
uznesenie. Chápeme sa? No...
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Ešte niekto do rozpravy? Pokiaľ
nie, rozpravu končím, poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.

Andrej Barančok, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie Správu o výsledku kontroly dodržiavania uplatňovania všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných noriem mesta v oblasti poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy? Ak nie sú, pristúpme k hlasovaniu.
Hlasovanie: Z 21 prítomných poslancov 21 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 44/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Poprosím návrhovú komisiu k bodu 9.2.
Andrej Barančok, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie Správu o výsledku kontrol vybavovania a prešetrovania sťažností a petícií v podmienkach
územnej samosprávy za rok 2018.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Pozmeňujúce, doplňujúce návrhy? Ak
nie sú, pristúpme k hlasovaniu.
Hlasovanie: Z 21 prítomných poslancov 21 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 45/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Bod č. 10.2 – Žiadosť p. Ivety Murínovej o prenájom nehnuteľného majetku mesta - 1-izbový byt
na ul. Štvrť Ladislava Novomestského 1230/8, byt č. 15 v Brezne
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Pristúpme k bodu číslo 10. Sú to Majetkové
záležitosti. Poprosím pána Vetráka o predloženie prvých bodov, nech sa páči.
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
/nezrozumiteľné/ ... osobitným zreteľom je tá skutočnosť, že sa jedná o nájomcu, ktorý je
zamestnancom mesta a zároveň poskytuje všeobecne prospešné služby ako opatrovateľka, ktorej
momentálna situácia vyžaduje okamžité riešenie a tým nie je možné zaradenie do evidencie
žiadateľov pre žrebovanie bytov. Čo sa týka tých jej majetkových a rodinných pomerov, to je
uvedené v dôvodovej správe. Toľko v skratke.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Komisie poprosím, ktoré sa k
uvedeným bodom vyjadrovali. Komisia finančná.
Neuvedený, finančná komisia: Komisia finančná prijala uznesenie, ktorým odporúča schváliť
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov nájom pre pani Ivetu Murínovú tak, ako je materiál
pripravený.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Komisia pre rozvoj takisto odporúča mestskému
zastupiteľstvu schváliť uvedené uznesenie tak, ako je predložené. Pani Štugnerová, nech sa páči.

Ľubica Štugnerová, poslankyňa: My sme tiež, pardon... my sme tiež na sociálnej a zdravotnej
komisii odsúhlasili.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Ešte niekto k uvedenému bodu? Pokiaľ
nie, poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Andrej Barančok, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie Žiadosť pani Ivety Murínovej o prenájom nehnuteľného majetku mesta – 1-izbový byt na
ulici Štvrť Ladislava Novomeského, ďalej tak ako je uvedené v texte, rozhoduje trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov, že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa ďalej tak, ako je
uvedené v texte, po tretie schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov nájom
nehnuteľného majetku mesta Brezna, nájomný 1-izbový byt ďalej tak, ako je uvedené v texte.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy? Pokiaľ nie sú, pristúpme k hlasovaniu.
Hlasovanie: Z 21 prítomných poslancov 21 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 46/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Bod č. 10.3 - Žiadosť MUDr. Hussaina Ahmeda Allwaima o prenájom nehnuteľného majetku
mesta -1-izbový byt na ul. Nálepkova 1194/11, byt č. 37 v Brezne
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Pristúpme k bodu 10.2 – žiadosť... 10.3 - Žiadosť
doktora. Hussaina Ahmeda Allwaima o prenájom nehnuteľného majetku mesta, byt a tak ďalej,
nech sa páči.
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Pán doktor Hussain Ahmed Allwaim požiadal mesto Brezno o prenájom nehnuteľného majetku
mesta – 1-izbový byt na ulici Nálepkova 1194/11. Ide o byt číslo 37. Materiál je pripravený na
schválenie ako prípad hodný osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ je zdôvodnený tým, že sa jedná o
nájomcu, ktorý v meste Brezne poskytuje všeobecne prospešné služby. Je lekárom Nemocnice s
poliklinikou v Brezne. Jedná sa o byt, ktorý uvoľnil taktiež lekár, ktorý už v Nemocnici s
poliklinikou nepracuje. Majetkové pomery žiadateľa sú uvedené v dôvodovej správe.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Poprosím stanoviská komisií. Finančná
komisia?
Neuvedený, finančná komisia: Finančná komisia prijala uznesenie, ktorým odporúča schváliť
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov nájom tohto jednoizbového bytu pre pána doktora
Ahmeda Hussaina Allwaima.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Komisia sociálna, nech sa páči.
Ľubica Štugnerová, poslankyňa: /nezrozumiteľné/...
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Komisia pre rozvoj takisto odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť uvedený bod tak ako je predložený. Ešte niekto? Ak nie,
poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.

Andrej Barančok, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie Žiadosť doktora Hussaina Ahmeda Allwaima o prenájom nehnuteľného majetku mesta - 1izbový byt na ulici Nálepkova ďalej tak, ako je uvedené v texte, rozhoduje trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov, že sa jedná o jedná o prípad hodný osobitného zreteľa tak, ako je uvedené v
texte, schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov nájom nehnuteľného majetku mesta
Brezna, nájom 1-izbový byt ďalej tak, ako je uvedené v texte.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy k uvedenému uzneseniu? Ak nie sú, pristúpme k hlasovaniu.
Hlasovanie: Z 21 prítomných poslancov 21 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 47/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Bod č. 10.4 - Žiadosť Jozefa Ridzoňa o odkúpenie pozemku na Pestovateľskej ulici v Brezne
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Bod 10.4 - Žiadosť Jozefa Ridzoňa o odkúpenie
pozemku na Pestovateľskej ulici v Brezne. Nech sa páči.
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Pán Jozef Ridzoň požiadal mesto Brezno o odkúpenie pozemku na Pestovateľskej ulici v Brezne.
Jedná sa o časť parcely EKN 16164/3 o celkovej výmere 273 metrov štvorcových. Žiadateľ má
záujem o odkúpenie parcely o výmere cca 140 metrov štvorcových. Materiál je pripravený na
chválenie ako prípad hodný osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ je zdôvodnený tým, že sa jedná o
priľahlý... o prevod priľahlého pozemku k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa do výmery 300
metrov štvorcových a preto nie je účelné ponúkať predmet predaja iným spôsobom podľa zákona o
majetku obcí. Kúpna cena bude určená podľa znaleckého posudku. Všetky náklady spojené s
prevodom si bude hradiť kupujúci. Čo sa týka stanoviska architekta mesta so žiadosťou o predaj
časti pozemku je možné súhlasiť. Avšak až po odsúhlasení geodetického zamerania na príslušnom
odbore MSÚ.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy? Aha, pardon. Stanovisko komisií. Finančná komisia, pán Juhaniak, nech sa
páči?
Martin Juhaniak, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Komisia finančná
odporúča schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľného majetku, teda
určenej parcely v celosti do výlučného vlastníctva kupujúceho Jozefa Ridzoňa tak, ako je to
pripravené.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Komisia pre rozvoj takisto odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenie tak, ako je pripravené. Poprosím návrhovú komisiu o
predloženie návrhu na uznesenie.
Andrej Barančok, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie Žiadosť Jozefa Ridzoňa bytom Pestovateľská ďalej tak ako je uvedené v texte. Po druhé
vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok mesta Brezna pozemok ďalej tak ako je uvedené v
texte za prebytočný. Po tretie schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ďalej tak ako je
uvedené v texte. Kúpna cena na základe znaleckého posudku za podmienky ďalej tak, ako je

uvedené v texte.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy? Ak nie sú, pristúpme k hlasovaniu.
Hlasovanie: Z 21 prítomných 21 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 48/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Bod č. 10.5 - Žiadosť Mateja Loviča o odkúpenie pozemkov v k.ú. Jarabá, lokalita Bachláč
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Bod 10.5 - Žiadosť Mateja Loviča o odkúpenie
pozemkov v katastrálnom území Jarabá, lokalita Bachláč. Nech sa páči.
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Pán Matej Lovič požiadal mesto Brezno o odkúpenie pozemkov, jedná sa o parcelu CKN 449/5 a
449/6 o celkovej výmere 100 metrov štvorcových, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Jarabá
v prospech mesta Brezna. Jedná sa o prevod pozemkov pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa a na
základe toho je materiál pripravený na schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je v
zmysle §28, odsek 1 písmeno D zásad hospodárenia iný účel, o ktorom rozhodne mestské
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Iný účel spočíva v prevode pozemku,
ktorý je zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Kúpna cena bude určená podľa
znaleckého posudku. Náklady spojené s prevodom a s vyhotovením znaleckého posudku bude
znášať žiadateľ. Materiál bol v minulosti stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva a to z toho
dôvodu, že žiadateľ požiadal o odkúpenie pozemkov, ktoré sú predmetom dnešnej žiadosti a taktiež
aj novovytvoreného pozemku 449/7 ostatná plocha s výmerou 400 metrov štvorcových, avšak na
základe nesúhlasného stanoviska Lesov mesta Brezna bol tento materiál z rokovania stiahnutý. S
prevodom pozemkov, ktoré sú predmetom dnešného prerokovania je možné aj zo strany Lesov
mesta Brezna súhlasiť.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Čiže ešte k vysvetleniu vlastne,
že dnes sa jedná o dva pozemky o výmere dvadsaťpäť a sedemdesiatpäť metrov štvorcových. Pred
tým to bola podstatne väčšia výmera, s ktorou Lesy mesta Brezna nesúhlasili. Otváram rozpravu k
uvedenému bodu. Nech sa páči, komisia finančná najskôr.
Martin Juhaniak, zástupca primátora mesta Brezna: Komisia finančná, môžem?
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Môžeš...
Martin Juhaniak, zástupca primátora mesta Brezna: Komisia finančná prijala uznesenie,
ktorým odporúča schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľného majetku
tak, ako je špecifikovaný v žiadosti, keďže ide o podstatne zmenšenú výmeru, ako tomu bolo v tej
pôvodnej žiadosti.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Komisia pre rozvoj takisto odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť uvedený bod tak, ako je uvedený, keďže sa jedná skutočne o
prevod pozemku len pod stavbou a minimálne okolo stavby z hľadiska údržby tej stavby. Ďakujem.
Ako ďalší do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Palovčík, nech sa páči.

Milan Palovčík, poslanec: Ja by som len chcel uviesť, že ak odsúhlasíme tento predaj, aby mu bol
umožnený potom prístup k tej nehnuteľnosti, hej, tou lesnou cestou, aby nebol nejako
obmedzovaný, aby sa to zakotvilo do zmluvy, ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: S faktickou poznámkou pán poslanec Juhaniak,
nech sa páči.
Martin Juhaniak, zástupca primátora mesta Brezna: Vlastník nehnuteľnosti má zo zákona
právo prístupu k nehnuteľnosti tým, že tam tá nehnuteľnosť stojí, teda je, tak on má priamo zákonný
titul na to, aby mal možnosť k nej prísť, takže to nemusíme ani zmluvne garantovať.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Ako ďalší pán poslanec Hašan, nech sa
páči.
Milan Hašan, poslanec: Ďakujem pekne, ja by som sa chcel spýtať, že prečo v týchto materiáloch
aj pred tým je kúpna cena podľa znaleckého posudku? Teraz ja mám skade vedieť, že aká tá kúpna
cena bude? Ja ako poslanec mesta Brezna sa idem rozhodnúť o niečom a neviem, o čom. Že za akú
cenu to ja idem vlastne predať? Podľa znaleckého posudku. Aká je to cena? Ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: S faktickou pán poslanec Juhaniak, nech sa páči.
Martin Juhaniak, zástupca primátora mesta Brezna: Zavádzanie inštitútu určenia kúpnej ceny
podľa znaleckého posudku je genéza za posledné štyri roky. Tak ste sa väčšinou vždy dohodli na
tom, že cena bude určovaná podľa znaleckého, aby sa zbytočne zo strany žiadateľa nevynakladali
finančné prostriedky na predčasné zaplatenie znaleckého posudku a potom tu nastane polemika.
Uviedol sa inštitút, že znalecký posudok na náklady žiadateľa, ale obstaráva ho mesto. Je to taký,
by som povedal, už priam úzus. Tak že ak by tam mal byť nejaký problém v rámci ceny, myslím si,
že určenie ceny podľa znaleckého posudku je jeden z najrelevantnejších postupov, aký môžeme v
rámci nakladania s majetkom využívať. Tak, môžeme tu strieľať na zastupiteľstve, aká je podľa nás
cena, len potom sa dostaneme zase do stavu, že budeme mať nesplnené uznesenie, lebo napríklad
kupujúci akceptuje určenie podľa znaleckého posudku, lebo je to štandardný postup, ktorý
akceptujú aj banky, aj štát, aj proste každý subjekt. A ak by tomu tak teda nebolo, no tak neviem.
Nemyslím si, že by to bolo šťastné, aby sme polemizovali zase o cene.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ridzoň ako ďalší
do rozpravy.
Martin Ridzoň, poslanec: Ďakujem pekne. Ja by som poprosil tú mapku, ktorá je vlastne na šiestej
strane, napríklad aj táto. Ako bude zabezpečený prístup k tej chate z tej poľnej cesty? Keďže
vidíme, že dookola je tam vlastne parcela vyčlenená a vlastne tam prístup k tej, lebo to sú pozemky
Lesov. Hej, čiže z tej cesty, áno, on má právo zo zákona prístup k nehnuteľnosti, ale potom ešte
ďalej ku chate. Treba, ja len poukazujem na to, že treba na to dať proste, dbať... dať pozor pri
uzatváraní, aby mu bol prístup umožnený. Ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Pán poslanec Hašan, nech sa páči...
Milan Hašan, poslanec: Som nemohol reagovať na faktickú, takže ešte raz. Ja to beriem, áno.
Podľa znaleckého posudku, ja som za. Ale aby sme mali v materiáloch napísané kúpna cena podľa
znaleckého posudku, ktorá činí toľko a toľko, aby som sa do obrazu dostal, lebo ja neviem, koľko je
to.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Na konci. Pán poslanec Fašang.

Miroslav Fašang, poslanec: Ďakujem za slovo. Je pravda, že v daktorých prípadoch cena
znaleckého posudku môže vyjsť pomerne nízka, obzvlášť, keďsú to trvalé trávnaté porasty a tak
ďalej. Máte alebo máme však možnosť doplniť minimálnu kúpnu cenu a môže tam byť, že podľa
ceny znaleckého posudku minimálne však a uviesť nejakú cenu. Čiže pokiaľ pán kolega chcete, tak
môžete navrhnúť nejakú cenu. Viem, že pozemky v tej lokalite mesto predávalo odhadom za
dajakých 20-25 euro stavebné. Ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem o vysvetlenie, pán Vetrák.
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno: ...
mohol reagovať. Znalecké posudky dávame robiť z toho dôvodu a uvádzame to takto v materiáloch,
že cena bude určená znaleckým posudkom, lebo v minulosti sa nám stávalo, že sme automaticky
hovorili žiadateľom dobre, mesto vám tieto pozemky odpredá, avšak musíte si pre prípad ich
odpredaja dať vyhotoviť znalecký posudok. To znamená, že tomu žiadateľovi vznikli náklady s
vyhotovením znaleckého posudku, v tomto konkrétnom prípade pánovi Lovičovi určite vznikli,
keďže on si dával robiť aj minimálne geometrický plán, tak mal náklady navyše a nebolo mu to
schválené. A v prípade, že by si dal robiť znalecký posudok, vynaloží nejaké finančné prostriedky
na vyhotovenie toho znaleckého posudku a následne mu to nebude zo strany mestského
zastupiteľstva schválené. Taktiež sa môže potom dostať, aby som reagoval aj na pána Fašanga do
takej situácie, že si dá vyhotoviť ten znalecký posudok, kde mu vyjde cena, nedovolím si povedať
koľko a mestské zastupiteľstvo schváli cenu minimálne vyššiu. To znamená, že by mal náklady na
znalecký posudok a mali sme tu prípady v minulosti, kedy sme dali, takto sme kreovali vlastne
kúpnu cenu a žiadateľ si dal vyhotoviť na svoje náklady znalecký posudok, mestské zastupiteľstvo
schválilo minimálnu cenu a on k uzatvoreniu zmluvy nepristúpil a tie náklady a to vyhotovenie
vlastne vynaložil. Takže z toho dôvodu my to dávame a volíme to ako taký najtransparentnejší
spôsob prevodu, aby sme vyšli v ústrety aj tým žiadateľom o odkúpenie týchto pozemkov, nakoľko
oni majú istotu, že v prípade, že mu to bude schválené za tú cenu podľa znaleckého posudku, on už
automaticky bude vedieť, že my síce mu zadáme znalca, ale náklady bude znášať za vyhotovenie
znaleckého posudku a bude vedieť potom aj o akú kúpnu cenu, ktorá bude. Bude mať istotu, že za
tú cenu my mu to musíme potom predať podľa prijatého uznesenia.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Pán poslanec Tokár, nech sa páči.
Jozef Tokár, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja chcem podporiť pána kolegu Hašana. V podstate,
viete, my môžeme ten pozemok predať za tridsať centov a môžeme ho predať za tridsať euro, hej,
pretože môže sa to aj do takej sumy dostať a druhá vec, neberiem trochu ten argument. Predsa on
chce kúpiť, on si to chce vysporiadať, on, ja viem, že trocha riskuje, že mu to nemusíme schváliť,
ale v podstate on je na ťahu, on by mal predložiť ten znalecký posudok dopredu, aby sme sa vedeli
rozhodnúť. Čiže viete, on chce niečo, nie mesto chce, hej? Takže len to som chcel podporiť pána
kolegu, že môže to byť za tridsať centov, za euro alebo za tridsaťpäť euro. A ja som chcel byť
aspoň v obraze, aspoň približne koľko, hej? Okolo desiatky sa berieme alebo dvadsať euro alebo
približne, hej? Ale môže to byť až za tridsať centov. A my sa už to nedozvieme na zastupiteľstve.
Jednoducho prejde súťaž alebo proste sa to odsúhlasí a my už nebudeme vidieť, za čo sa to predalo.
Len toľko k tomu, ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán
poslanec Palovčík, nech sa páči.
Milan Palovčík, poslanec: Ďakujem, na Jožka. Ale my sme to aj v minulom volebnom období
takto robili. Takže potom by som, musíme to potom prerobiť, hej? Lebo aj pred tým sme to tak
robili ľuďom. Tak neviem, či to ideme potom prerobiť to uznesenie alebo ja neviem čo. Ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: S faktickou na faktickú sa veľmi nedá, pán

poslanec. Nech sa páči.
Andrej Barančok, poslanec: Ja by som len na vás, páni kolegovci, že bod pred týmto sme schválili
za cenu znaleckého posudku bez problémov. Teraz nerozumiem, že prečo v tomto bode je problém.
Za štyri roky sme to robili tiež. Ale napadlo ma, že možno by nebolo zlé v plnení uznesení, ktoré
máme, že keď je zmluva podpísaná, napísať len nejakým jedným slovíčkom, bola predaná za takú a
takú cenu, aby sme si aj kolegovia poslanci vedeli spätne, teraz ma napadlo, že my naozaj už potom
nevieme, aká tá cena bola, spätne pozrieť, či tá cena bola primeraná, či nie a možno do budúcna
otvoriť túto otázku, ale teraz by som to už asi neriešil. Ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Pani poslankyňa Skačanová.
Eva Skačanová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ak si dobre pamätáte, pred časom
sme naozaj riešili tieto problémy a dohodli sme sa presne takto, že budeme to riešiť formou
znaleckého posudku, pretože znalci sú tí odborníci, my nie sme odborníci. Úradníci si tiež
nedovolia stanoviť nejakú tú sumu, pretože sme sa dohodli, že teda áno, bude to znalecký posudok.
A ďalšia vec, aj sme si povedali, že nebude to znalec, ktorého si práve nájde ten, ktorý chce odkúpiť
pozemok, ale bude to znalec, ktorého určí mesto a pre mňa je týmto zabezpečená tá nejaká
transparentnosť a že teda naozaj nikto tu nepredá nejaký pozemok za tridsať centov za meter
štvorcový. Ďakujem pekne.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Pán poslanec Tokár.
Jozef Tokár, poslanec: Ďakujem za slovo, podporujem návrh pána Barančoka, ok. A len to chcem
povedať, že ak sme niečo robili päť rokov, desať rokov alebo pred rokom, nevravím, že to mohlo
byť správne, hej? Proste teraz sme sa dostali k situácii alebo chceli sme sa spýtať, proste dostať do
obrazu, hej? Len to chcem povedať, hej? Takže ak robíme niečo aj päť rokov, nemusíme byť
presvedčení o tom, že je to dobre, že to nemôžeme zmeniť, hej? Aby sme sa dostali do obrazu.
Ale... ale jasne, ale proste dôjde k situácii, že jednoducho môžeme niečo vylepšiť, aby sme sa
dostali do obrazu, áno? Ale súhlasím aj s tým návrhom, aby sme potom niekedy doplnili na
uznesení, že na ďalšom zastupiteľstve, aby sme sa dostali do obrazu, za čo sme to vôbec predali,
aby sme sa o rok neprebrali, že jednoducho a to sme za tridsať centov dali? No a o tom sme
nevedeli. Ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Ak dovolíte, trošku na
osvetlenie, čo je vlastne znalecký posudok. Znalecký posudok je všeobecná hodnota. Tá všeobecná
hodnota vychádza z hodnoty, ktorá sa dá realizovať v danom čase a v danom mieste so
zohľadnením všetkých vecí, ktoré vlastne vplývajú na vypracovanie tej hodnoty. Každý znalec musí
skúmať pre vás ako laikov viac-menej tú trhovú hodnotu. Čiže nie je možné, aby znalec pod chatou
v Jarabej ohodnotil podľa toho, ako je ten pozemok vedený niekde alebo okolo chaty. Ak je to
vedené ako trvalý trávny porast, hej, ktorý v nejakom laickom ponímaní má doslova centové
hodnoty, znalec nemôže hodnotu urobiť takúto, lebo je to pozemok, ktorý je súčasťou určitej
stavby, je prislúchajúci k tej stavbe a on musí mať hodnotu toho trhu, dá sa povedať. Čiže každý
znalec, pokiaľ chce urobiť dobrý znalecký posudok, musí vedieť, ako sa hýbe tá trhová hodnota
pozemkov v tej danej lokalite. Lebo je to rôzne v Brezne, rôzne na Jarabej, rôzne v Bratislave a tak
ďalej. Popritom cena nejakého trvalého trávneho porastu je veľmi podobná všade. Nie sú tam veľké
rozdiely. Väčšinou je rozdiel daný len nejakou tou kvalitou toho trvalého trávneho porastu, čiže
pokiaľ každý znalec, ktorý bude robiť v tej Jarabej posudok, on musí určitým spôsobom zistiť, za
čo sa tam v súčasnej dobe predáva meter štvorcový pozemku a toto musí zohľadniť v tom
znaleckom posudku. Pokiaľ by to tak nerobil, tak ten posudok nie je dobrý, je krivý a dá sa
napadnúť. Čiže aj to, za čo my predávame na Jarabej pozemky, by znalec mal vedieť, lebo to je
viac-menej k súkromným cenám, hej, medzi súkromníkmi sa on veľmi nemá šancu dostať. Ale to,
že mesto predáva pozemky, sú to verejné zmluvy, ktoré sú zverejňované, každý znalec je povinný si

toto vyskúmať. A pokiaľ on zistí, že mesto predalo na Jarabej pozemky za posledného pol roka
dajme tomu po dvadsaťpäť-tridsať euro, toto musí brať do úvahy a tým pádom nemôže dospieť k
nejakej centovej hodnote. Ak to tak spraví, tak je to krivý znalecký posudok, čiže určitým
spôsobom tomu znaleckému posudku by sme mali veriť, že je urobený dobre, lebo ten znalec,
pokiaľ by urobil krivý, tak riskuje skutočne odobratie licencie, ak mu niekto na to príde alebo ho
niekto vlastne napadne. Pán Hašan s faktickou, nech sa páči.
Milan Hašan, poslanec: Ja verím, že ten znalecký posudok, že každý znalec robí podľa toho, ako
má robiť, hej, podľa zákona, podľa všetkého. Ale mne nejde o to, či to robil alebo nerobil. Mne ide
o to, že ja keď tu nájdem podľa znaleckého posudku a dosť alebo potom nájdem podľa znaleckého
posudku za 35 centov, hej, tak ja si poviem hop. Ale za tú lokalitu, lebo ju dajme tomu poznám
alebo si ju pôjdem pozrieť a si poviem, ale aj podľa toho znaleckého posudku je to málo. Tak potom
už navrhneme dohodou. O to tu ide. O nič iné. O nič iné.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Jasné, ďakujem. S faktickou na mňa? Nech sa
páči, pán poslanec Tokár.
Jozef Tokár, poslanec: ... ešte raz chcem ukončiť, že nikto z nás nie je znalec, opakujeme sa. Ja
nemám páru, aj keby som sa spýtal. Ideme za euro alebo za päť, za dvadsaťpäť. Nikto z nás nevie, o
tom chcem povedať. Ja nespochybňujem takisto znalca. Len som sa chcel dostať do obrazu, že asi
po čom, hej, po desať, po dvadsať, po tridsať alebo za cent, pár centov, rozumieme sa? Lebo z nás
nikto nie je znalec, to som chcel povedať. Nespochybňujem pri tom znalca. Dobre, už ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Pán poslanec Juhaniak.
Martin Juhaniak, zástupca primátora mesta Brezna: Doplním ešte raz. Znalecký posudok na
takúto nehnuteľnosť môže stáť dvesto-tristo euro napríklad. Môže ho objednávať aj mestský úrad
ten znalecký posudok, ale môže sa stať, že nebude vôľa v zastupiteľstve a mestský úrad vyhodí
dvesto-tristo euro takpovediac do vzduchu. Ak by to žiadateľ si dal spracovať znalecký posudok,
tak on vyhodí tých dvesto-tristo euro do vzduchu. Preto je na mieste fakt, aby sme sa dohodli, či
budeme akceptovať vzniknuté náklady takýmto spôsobom do budúcna alebo nie, lebo takto
pripravované materiály sú vyslovene kvôli tomu, aby sa nevyhadzovali peniaze do vzduchu, lebo či
to je tristo euro zo strany mesta alebo tristo euro zo strany žiadateľa, stále je to tristo euro a niekde
tá hodnota skončí, hej? Skončí za prácu znalca, ale nemusela by, lebo je vhodné, aby sa platilo za
tie služby, ktoré reálne využijú a aby aj ten úkon, ktorý nastane, aby bol efektívny a nie zbytočný.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Pán poslanec Ambros, nech sa páči.
Pavel Ambros, poslanec: Myslím, že to, akým spôsobom bude postupovať v budúcnosti, si
môžeme dať na pracovnej porade. Teraz sa zaoberáme týmto návrhom, tak ja si myslím, že
hlasujeme o tomto návrhu a potom sa dohodneme, akým spôsobom postupovať. Súhlasím s pánom
Barančokom, že by sme mohli vedieť tie ceny potom následne.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Ďakujem.
Neuvedený: /nezrozumiteľné/
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Je ešte nejaká pripomienka alebo nejaký, ak nie,
poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Andrej Barančok, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie Žiadosť Mateja Loviča, bytom Okružná, ďalej tak ako je uvedené v texte, po druhé
vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok mesta Brezno pozemky ďalej tak ako je uvedené v
texte za prebytočný, po tretie schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ďalej tak ako je

uvedené v texte. Kúpna cena podľa znaleckého posudku za podmienky ďalej tak ako je uvedené v
texte.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy? Ak nie sú, pristúpme k hlasovaniu.
Hlasovanie: Z 21 prítomných poslancov 21 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 49/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Bod č. 10.6 - Žiadosť Štefana Cicu o odkúpenie nehnuteľného majetku mesta Brezno -nebytové
priestory v bytovom dome na Ulici Ladislava Sáru č. 5
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Pristúpime k bodu 10.6 – Je to Žiadosť Štefana
Cicu, bytom Ladislava Sáru číslo 3, Brezno o odkúpenie nehnuteľného majetku mesta Brezno nebytové priestory v bytovom dome na Ulici Ladislava Sáru č. 5. Nech sa páči.
Mgr.Vladimír Šiška, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno: Dobrý deň, vážení
páni viceprimátori, vážený poslanecký zbor, ako už bolo povedané, pán Štefan Cicu požiadal mesto
Brezno o odkúpenie časti nebytového priestoru. Jedná sa o časť bývalej kotolne, ktorá je situovaná
v suteréne bytového domu na Ulici Ladislava Sáru, súpisné číslo 1211. Žiadateľ plánuje tento
nebytový priestor využívať ako pivnicu. Návrh uznesenia je pripravený na neschvaľuje a vychádza
zo stanoviska architekta mesta, ktorý predaj v časti tomuto konkrétnemu... nebytového priestoru
tomuto konkrétnemu žiadateľovi neodporúča. Navrhuje, aby sa celý nebytový priestor ponúkol
všetkým vlastníkom bytov vo vchodoch číslo 3 a číslo 5 bytového domu, aby ho mohli využívať
ako príslušenstvo k bytom. V prípade, že by zo strany vlastníkov nebol takýto záujem, tak by sa so
žiadateľom uzatvorila nájomná zmluva.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne, otváram rozpravu k uvedenému
bodu. Poprosím komisie príslušné. Komisia finančná, nech sa páči.
Martin Juhaniak, zástupca primátora mesta Brezna: Komisia finančná odporúča neschváliť
odpredaj nehnuteľného majetku mesta, ktorý je uvedený v pripravenom materiáli.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Komisia pre rozvoj takisto odporúča mestskému
zastupiteľstvu to, čo je uvedené v dôvodovej správe, že najskôr rokovať proste s vlastníkmi tých
bytov, či to budú chcieť. A pokiaľ nie, tak môžeme pristúpiť k inému spôsobu riešenia uvedeného
bodu. Ďakujem. Rozpravu. Prihlásil sa niekto do rozpravy? Ak nie, poprosím návrhovú komisiu o
prednesenie návrhu na uznesenie.
Andrej Barančok, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie žiadosť Štefana Cicu, bytom Ladislava Sáru ďalej tak ako je uvedené v texte. Po druhé,
neschvaľuje odpredaj nehnuteľného majetku mesta Brezna a to ďalej tak ako je uvedené v texte.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy? Ak nie sú, pristúpme k hlasovaniu.
Hlasovanie: Z 21 poslancov 21 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 50/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Bod č. 10.7 - Darovanie spoluvlastníckeho podielu k pozemkom parciel reg. E-KN č. 2190, 2191,
2561/1, 2561/ 2, 2562/1, 2562/2 a 2562/3, nachádzajúcich sa na ulici Pionierskej v Brezne v
prospech Mesta Brezno
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Bod 10.7 - Darovanie spoluvlastníckeho podielu
k pozemkom parciel EKN číslo 2190, 2191, 2561/1 a tak ďalej, ako je uvedené v bode,
nachádzajúcich sa na ulici Pionierskej v Brezne v prospech Mesta Brezno. Nech sa páči.
Mgr.Vladimír Šiška, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno: Ďakujem, pani
Jarmila Štubňová prejavila záujem o majetkoprávne vysporiadanie vlastníckych podielov pozemkov
tak, ako sú uvedené v návrhu... v texte, v textovej časti návrhu uznesenia. Jedná sa o
spoluvlastnícke podiely k pozemkom, ktoré sa nachádzajú na Pionierskej ulici. Jedná sa o chodník a
časť verejného, teda časť verejného priestranstva. Na osobnom stretnutí jej bol predostretý návrh na
bezodplatný prevod spoluvlastníckych podielov v prospech mesta Brezno, s ktorým pani Štubňová
súhlasila a výsledkom je návrh tohto uznesenia.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Otváram rozpravu. Najskôr komisie.
Komisia finančná, nech sa páči.
Martin Juhaniak, zástupca primátora mesta Brezna: Komisia finančná prijala uznesenie, s
ktorým súhlasí s uzavretím darovacej zmluvy medzi pani Štubňovou a mestom.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Komisia pre rozvoj takisto odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenie tak, ako je predložené. Hlási sa niekto do rozpravy.
Pokiaľ nie... pani poslankyňa Dzurmanová, nech sa páči.
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Vzhľadom k tomu, čo bolo povedané na pracovnom stretnutí, ja
si dovolím takto verejne poďakovať tejto rodine za tento pozorný skutok a kiež by bolo takýchto
ľudí viacej. Takže verejne jej ďakujem a myslím si, že aj v mene celého poslaneckého zboru.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: S vďakou prijímame, ďakujem. Pán poslanec
Obernauer, nech sa páči.
Július Obernauer, poslanec: Ďakujem pekne, ja sa len pripájam k Peti Dzurmanovej, ale myslím
si, že by sa jej malo poďakovať aj iným spôsobom verejne. Nájsť nejaký spôsob, buď tam umiestniť
tabuľku alebo do Horehronia alebo naozaj...
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Skôr poďakovanie verejným spôsobom, čiže do
noví niekde dať poďakovanie oficiálne.
Július Obernauer, poslanec: Áno, určite áno. Ďakujem pekne.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Ešte niekto do rozpravy? Pokiaľ
nie, rozpravu končím. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Andrej Barančok, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna berie na vedomie
darovanie spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti jednej tretiny k pozemkom nachádzajúcim sa v
katastrálnom území Brezno ďalej tak ako je uvedené v texte. Schvaľuje uzatvorenie darovacej

zmluvy ďalej tak, ako je uvedené v texte.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy? Pokiaľ nie sú, pristúpme k hlasovaniu.
Hlasovanie: Z 21 poslancov 21 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 51/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Bod č. 10.8A - Odkúpenie areálu bývalej pekárne na ulici Cesta osloboditeľov v Brezne do
vlastníctva mesta Brezna
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Teraz by sme pristúpili k bodu 10A alebo 10.8A.
Je to Odkúpenie areálu bývalej pekárne na ulici Cesta osloboditeľov v Brezne do vlastníctva mesta
Brezna. Zmena bodu 2 uznesenia číslo 6 z roku 2019. Nech sa páči.
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Takže materiál je pripravený z dvoch častí, z časti A a z časti B. Časť A sa týka zmeny bodu 2
uznesenia číslo 6/2019 z dňa 30.1.2019. A to v časti úhrady kúpnej ceny. Jedná sa o prevod
nehnuteľností v areáli bývalej pekárne v Brezne medzi predávajúcim, spoločnosťou
/nezrozumiteľné/... reality, s.r.o. a kupujúcim mestom Brezno. Uznesením bola schválená, bolo
schválené odkúpenie týchto nehnuteľností za kúpnu cenu vo výške 520.000 eur, ktorá sa mala
uhradiť táto kúpna cena v štyroch splátkach. Po rokovaniach, ktoré prebehli medzi spoločnosťou
/nezrozumiteľné/... a mestom Brezno došlo ku konsenzu v tom, že je možné zmenou uznesenia túto
kúpnu cenu uhradiť iným spôsobom. A to takým, že prvá splátka kúpnej ceny vo výške 205.984,80
eur bude predávajúcemu uhradená postúpením... zmluvou o postúpení pohľadávky mesta Brezna v
zmysle §524 Občianskeho zákonníka. Jedná sa o postúpenie pohľadávky, ktorá vznikla z kúpnej
zmluvy číslo 549/2018 zo dňa 20.8.2018 medzi mestom... je to kúpna zmluva medzi mestom
Brezno a pánom Vagadajom týkajúca sa prevodov pozemkov v Mlynnej. Táto prvá splátka kúpnej
ceny, ktorá vznikne na základe zmluvy o postúpení pohľadávky, sa bude považovať za uhradenú
účinnosťou tejto zmluvy o postúpení pohľadávky a zmluvné strany sa dohodnú, že účinnosťou tejto
zmluvy o postúpení pohľadávky je kupujúci oprávnený podať návrh na zápis vlastníckeho práva k
predmetu prevodu do katastra nehnuteľností. Následne bude zostatok kúpnej ceny uhradený v troch
splátkach s tým, že druhú splátku vo výške 54.015,20 eur mesto Brezno uhradí predávajúcemu do
31.3.2020. Tretiu splátku vo výške 130.000 eur uhradí mesto Brezno predávajúcemu do 31.3.2021 a
štvrtú splátku vo výške 130.000 eur uhradí mesto Brezno predávajúcemu do 31.3.2022. Náklady
všetky spojené s prevodom bude znášať mesto Brezno ako kupujúci. V časti B je potom materiál
pripravený na zrušenie uznesenia číslo 7/209 zo dňa 30.1.2019 a to z toho dôvodu, že týmto
uznesením bolo schválené uzatvorenie dohody o vzájomnom započítaní budúcich pohľadávok
medzi mestom Breznom a spoločnosťou /nezrozumiteľné/ reality. Tá genéza tam bola taká, že
mesto Brezno by uzatvorilo kúpnu zmluvu tak, ako bola v pôvodnom uznesení 6/2019. Následne by
spoločnosť /nezrozumiteľné/ prevzala zo zmluvy s pánom Vagadajom a následne by bola vlastne
ako tretí úkon uzatvorená tá dohoda o vzájomnom započítaní budúcich pohľadávok. Bolo by to
trošku riziko zo strany spoločnosti /nezrozumiteľné/... tak na základe toho nám navrhla tento druhý
spôsob, ktorý je predmetom dnešného rokovania a jedná sa o tú dohodu o postúpení tej pohľadávky,
po uzatvorení ktorej sa to bude považovať už za samotné uhradenie prvej splátky kúpnej ceny.
Toľko v jednoduchosti.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Tento bod myslím si, že v

komisiách nebol, lebo to bolo len následne doložené. Takže otváram rozpravu k uvedenému bodu.
Pán poslanec Strmeň, nech sa páči.
Vladimír Strmeň, poslanec: Ja by som sa len chcel opýtať predkladateľa teda taký technický
dôvod. Či by sme nemali najskôr hlasovať o bode 10.8B, zrušiť to uznesenie a tak prijať následne
nové. To je len taká technická pripomienka. A poprosím ešte raz teda vysvetliť, keďže som to dosť
dobre nepochopil rozdiel medzi tými uzneseniami, ktoré ideme rušiť a uznesením, ktoré ideme
nanovo prijať. Tak polopatisticky vysvetliť, ďakujem.
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Musí to byť, musí byť o týchto bodoch hlasované v poradí takto 10.8A a 10.8B. Aby som to
zjednodušene povedal. Pôvodne to bolo schválené tak, že tento prevod bude spočívať v troch
úkonoch. Prvým úkonom by bolo uzatvorenie kúpnej zmluvy tak ako bolo schválené uznesením,
následne by spoločnosť /nezrozumiteľné/... na seba de facto jednostranným úkonom prevzala dlh,
ktorý mesto Brezno eviduje ako pohľadávku voči pánovi Vagadajovi a následne by bola uzatvorená
tá dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok, lebo by sme mali dve pohľadávky, ktoré sa stretli a
bolo by možné týmto započítaním odpočítať na základe toho prevzatia dlhu tých 205.000.
Spoločnosť /nezrozumiteľné/... vlastne sa chce chrániť a na základe toho navrhla tento iný spôsob
prevodu, ako bol vyrokovaný. To znamená, že vlastne teraz je to pripravené takým spôsobom, že
mesto Brezno uzatvorí dvojstranný právny úkon so spoločnosťou /nezrozumiteľné/... s tým, že túto
pohľadávku postúpi, následne my musíme zo zákona dlžníka informovať, toto je predrokované a
následne potom my vlastne zrušíme to pôvodné uznesenie, kde bolo to započítanie hypotetické
pohľadávok, lebo tie pohľadávky vtedy ešte v čase prijímania toho uznesenia nevznikli. Čiže tá
dohoda o započítaní môže byť uzatvorená, až keďsa tie pohľadávky stretnú.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Stačí? S faktickou, nech sa páči.
Neuvedený: /nezrozumiteľné/: Čiže, aby som to zhrnul celé a upokojil kolegyne a kolegov, je to
právne čistejšie a pre mesto bezpečnejšie.
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno: Je
to bezpečnejšie pre obidve zmluvné strany.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Ešte niekto do rozpravy? Pokiaľ
nie, rozpravu končím. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Andrej Barančok, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé schvaľuje
zmenu bodu 2 ďalej tak ako je uvedené v texte. Kúpna cena 520.000 eur za podmienok, kúpnu cenu
zaplatí kupujúci predávajúcemu nasledovne ďalej tak ako je uvedené v texte.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Pripomienky, doplňujúce,
pozmeňujúce návrhy? Ak nie, pristúpme k hlasovaniu.
Hlasovanie: Z 21 prítomných 21 za. Konštatujem, že návrh bol schválený. Ďakujem.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 52/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Bod č. 10.8B - Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna číslo 7/209 zo dňa
30.1.2019
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Prejdeme k bodu 10.8B. Nech sa páči, návrh na
uznesenie.
Andrej Barančok, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé ruší
uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna číslo 7/2019 zo dňa 30.1.2019
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Pripomienky, doplňujúce,
pozmeňujúce návrhy? Ak nie sú, pristúpme k hlasovaniu.
Hlasovanie: Z 21 prítomných poslancov 21 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
Ďakujem.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 53/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Bod č. 10.9 - Odkúpenie nehnuteľnosti v katastrálnom území Brezno, mestská časť Rohozná,
lokalita Brezinky od spoločnosti Železiarne Podbrezová.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďalší bod je 10.9 – Je to Odkúpenie
nehnuteľnosti v katastrálnom území Brezno, mestská časť Rohozná, lokalita Brezinky od
spoločnosti Železiarne Podbrezová. Nech sa páči.
Mgr.Vladimír Šiška, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno: Ďakujem, po
vzájomných rokovaniach mesto Brezno vlastne prijalo ponuku spoločnosti Železiarne Podbrezová
na odpredaj nehnuteľného majetku v jej vlastníctve. Jedná sa o nehnuteľný majetok, ktorý sa
nachádza v mestskej časti Rohozná, lokalita Brezinky. Predmetom prevodu by teda mali byť
pozemky a stavby tak, ako sú uvedené v textovej časti návrhu uznesenia. Predmet prevodu som
rozdelil do troch častí. Ten predmet prevodu 1 v textovej časti návrhu uznesenia zahŕňa všetky
pozemky a tri stavby, ktoré predávajúci vlastní v jednej dedine a ktoré sú evidované na liste
vlastníctva. Predmet prevodu číslo 2 zahŕňa dve stavby, ktoré nie sú evidované v liste vlastníctva a
nemajú priradené súpisné, nie sú evidované na katastri nehnuteľností, teda nemajú založený list
vlastníctva, nemajú ani označené súpisné číslo, ale budú súčasťou prevodu a bod 3, teda predmet
prevodu číslo 3 zahŕňa spoluvlastnícky podiel k pozemku parcele 6899/5. Kúpna cena za celý
predmet prevodu predstavuje peňažnú čiastku v sume 811.000 eur, je výsledkom rokovania...
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Päťsto...
Mgr.Vladimír Šiška, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno: 511.000, koľko
som povedal? Aha, 511.000 eur, z toho cena za všetky pozemky, ktoré sú predmetom prevodu je
430.000 eur. Len pre zaujímavosť poviem, že celková výmera štvorcových metrov všetkých
pozemkov, ktoré sú predmetom prevodu je 1.391.180 metrov štvorcových. To znamená, že tá cena
za jeden meter štvorcový bola dohodnutá niečo menej ako 31 centov za meter štvorcový. Zostatok
kúpnej ceny tvorí kúpna cena za stavby, teda v sume 81.000 eur. Potom by sme aj celý prevod
riešili na základe dvoch kúpnych zmlúv z dôvodov, ktoré som pred chvíľou uviedol. Čiže jednou
kúpnou zmluvou by sme riešili prevod spoluvlastníckeho podielu a druhou kúpnou zmluvou by sme
riešili prevod zostávajúcich nehnuteľností. Toľko z mojej strany.

Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Len pre úplnosť. Neviem, či
všetci poslanci sa zúčastnili predchádzajúceho jednania minulý týždeň. Jedná sa o pozemok, ktorý
niekedy mesto Brezno predalo Železiarňam Podbrezová za účelom vybudovania golfového ihriska.
Vzhľadom k tomu, že k realizácii tohto investičného zámeru nedošlo, tak na základe viac-menej aj
predkupného práva vlastne došlo k tej dohode, ktorá bola takto predložená mestskému
zastupiteľstvu. Vzhľadom k tomu, že uvedený bod takisto nebol v rokovaní na komisiách, otváram
rozpravu k uvedenému bodu, nech sa páči. Pán poslanec Palovčík.
Milan Palovčík, poslanec: Ďakujem. Nemám pripomienky, len takú technickú, kde je návrh na
uznesenie, predávajúci obchodné meno Železiarne Podbrezová, a.s., sídlo Kolkáreň, IČO,
zapísaním v Obchodnom registri a v zastúpení tu nemáme nikoho. Keď predáva ministerstvo,
akciovka, eseročka, podľa Obchodného zákonníka vždy tam musí byť v zastúpení. Tam mi chýba
osoba, kto jedná za Železiarne Podbrezová. Tam to musí byť zapísané. A to je...
Neuvedený: /nezrozumiteľné/
Milan Palovčík, poslanec: Dobre, ja len tak, že aby to neopomenuli. Ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Ako ďalší do rozpravy sa hlási pán
poslanec Strmeň.
Vladimír Strmeň, poslanec: Ďakujem. Ja by som sa len predkladateľa chcel opýtať technické veci
znovu. Predmet bodu 3, prečo je odčlenenie a prečo to budeme kupovať dvomi kúpnymi zmluvami,
prvá otázka. A chcel by som teda povedať k tomuto zámeru, veľa sme si povedali, plne podporujem
túto záležitosť. Ovšem chcem podotknúť jednu vec. Keďže sme minulý rok do rozpočtu túto akciu
neplánovali, bol by som nerád, keby utrpeli niektoré plánované akcie na tento rok, ich realizácie.
Bolo to tu povedané na pracovnom stretnutí kolegom, že túto akciu som ochotný aj ja podporiť aj za
podmienky prijatia úveru. Nerád by som bol, aby sme niektoré akcie, ktoré chceme realizovať už
viac rokov alebo viac mesiacov odsunuli kvôli finančnému nedostatku. Ďakujem a poprosím ešte
odpovedať na tú otázku.
Mgr.Vladimír Šiška, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno: Predmet prevodu
číslo 3 tvoria spoluvlastnícke podiely k pozemku. Všetky ostatné nehnuteľnosti Železiarne
Podbrezová vlastnia v jednej dedine, hej? Keďže je tam viac podielových spoluvlastníkov, máme zo
zákona predkupné právo a dohoda je taká, že tou druhou kúpnou zmluvou... tú druhú kúpnu zmluvu
uzavrieme až potom, ako ponúknu všetkým podielovým spoluvlastníkom na predaj, hej? V prípade,
že by niekto prejavil záujem, tak táto časť uznesenia sa zruší. Preto je to rozdelené na bod číslo 1, 2,
3, hej, predmet prevodu.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem, s faktickou poznámkou pán poslanec
Juhaniak, nech sa páči.
Martin Juhaniak, zástupca primátora mesta Brezna: Chcel som iba doplniť pána Šišku v tom,
že takto to bolo dohodnuté na stretnutí so Železiarňami s tým, že to bude vlastne rozčlenené na tri
predmety a na základe toho je vlastne aj materiál tak pripravený. Vy ste nemali možnosť nahliadnuť
do takej tabuľky, kde máme prakticky presne rozpísané sumy za jednotlivé nehnuteľnosti, či už
pozemky alebo stavby. Ale je to tak, ako je to pripravené.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Pán poslanec Barančok, nech sa páči.
Andrej Barančok, poslanec: Ďakujem pekne. Ja sa len chcem spýtať, či som ja správne
nepochopil pracovné stretnutie, bol poskytnutý mandát pánovi primátorovi rokovať a bolo
povedané, že si to môžeme ísť pozrieť. Dneska vidím už konkrétnu vec. Čo sa udialo za tých sedem

dní, že dneska o tom rozhodujeme a ešte sme to neboli niektorí ani vidieť, to je jedna vec. A druhá
vec je, z akej položky rozpočtu, keďže to v rozpočte nie je, toto bude hradené? Konkrétne by som
chcel vedieť, ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Poviem ja ešte jednu informáciu, ktorá je dosť
dôležitá z hľadiska toho financovania. Ale poprosím teraz pán poslanec Fašang.
Miroslav Fašang, poslanec: Ďakujem pekne. Ja mám trošku väčší optimizmus ako pán kolega, ja
som rád, že Podbrezovci to ponúkli mestu a chcem sa im touto cestou aj poďakovať, pretože kúpiť
tak obrovský pozemok ucelený je naozaj výhra v Lote, takže s týmto by sme otáľať nemali. Ale
chcem upozorniť na jednu vec. Oni tam mali celkom dosť podrobne rozpracovaný projekt na
golfové ihrisko. A boli tam robené rôzne vrty a sondy a tak ďalej. Chcem poprosiť, keď budete s
nimi jednať, ak by boli ochotní tieto veci nám poskytnúť, keďže im už zrejme nebudú treba. Bolo
by to pre nás veľké plus, keďže do budúcna určite tam máme plány a toto by nám výrazne urýchlilo
prácu. Ďakujem pekne.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Pán poslanec Hašan, nech sa páči.
Milan Hašan, poslanec: Myslím si, že určite do budúcnosti tie pozemky budú mať značnú
hodnotu. Som za, aby sa to odkúpilo, ale ak by mi dakto chcel vedieť... vedel povedať, za koľko
sme to my predali. Nepamätám sa, neviem už. Ďakujem.
Martin Juhaniak, zástupca primátora mesta Brezna: Nejakých 5 korún za meter štvorcový
alebo štyri dačo. Na meter štvorcový. Teraz to vychádza deväť korún, na staré, hej? Zhruba cez
deväť. Je tam, takto...
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Juhaniak.
Martin Juhaniak, zástupca primátora mesta Brezna: V rámci ceny za nehnuteľnosti je
zohľadnená inflácia, čo je akceptovateľný faktor a ďalej tie nehnuteľnosti, ktoré sa tam nachádzajú,
sú určitým spôsobom rekonštruované. Ich cena napriek tomu je ponížená, lebo pri prvom rokovaní,
môžem to povedať, nie? Nám boli ponúknuté prakticky nehnuteľnosti a pozabudli sa nejaké sklady
a maštale, do ktorých oni investovali nejaké peniaze, ale keďže padla dohody zo strany riaditeľa
ekonomického a primátora na tom, že kúpna cena bude 511.000, tak tým pádom to je vlastne tak
vypočítané, že cena za pozemky samostatná by bola 430.000 a potom vlastne za tie stavby ako
maštaľ, sklad a močové jamy je 81.000, čiže spolu 511.000. Čo sa týka ešte splatnosti kúpnej ceny,
kúpna cena je rozdelená do dvoch splátok, rovnomerných splátok s tým, že splatnosť prvej splátky
je do tridsiatich dní od podpisu kúpnej zmluvy. Železiarenci ďalej sa zaviazali, že ukončia zmluvný
vzťah so súčasným nájomníkom a so súčasným nájomníkom ďalej bude uzatvárať nájomný vzťah
mesto prostredníctvom Lesov mesta Brezna a potom čo sa týka ešte vkladovacieho konania, tak
sami Železiarenci ponúkli, že návrh na vklad podajú oni do troch dní od uhradenia prvej časti
kúpnej ceny. Pôjde o zrýchlené vkladovacie konanie, to znamená, že do troch dní by malo byť
prevedené vlastníctvo ku všetkým nehnuteľnostiam na mesto Brezno a potom vlastne druhá časť
kúpnej ceny, ktorá bude splatná do 31.1.2020 už nebude znamenať to, že nebudeme vlastníkom, ale
bude to vlastne doplnenie... teda doplatenie si podlžností zo strany mesta vo vzťahu k Železiarňam
Podbrezová. Tak takto.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne, pán poslanec Palovčík ešte raz.
Milan Palovčík, poslanec: Ja ešte v krátkosti, že pamätám si na to, po päť korún zhruba sme im to
predali a dali sme tam predkupné právo vtedy, hej? To sme teraz využili v tomto momente a treba
povedať, že Podbrezová aj zveľadila tie pozemky za tie roky, hej? Boli, štiepky sa tam porobili,
zrovnali, vyplanírovali, proste ako povedal pán Fašang, pôda, oni tam urobili tie prieskumy rôzne,
čiže tu budeme mať všetko hotové, dá sa povedať, hej? Takže ja som veľmi rád tiež, že sa to

podarilo a som bol tiež jedným z tých iniciátorov, aby sme to získali naspäť. Ďakujem veľmi pekne.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Ku otázke pána poslanca
Fašanga môžem len povedať, že sme sa bavili o týchto veciach a v súčinnosti s poskytnutím
všetkých proste vecí, ktoré oni proste na tých pozemkoch urobili, oni počítajú a je to viac-menej už
dohodnuté. Ďakujem pekne. Ešte niekto do rozpravy? Pokiaľ nie, rozpravu končím, poprosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Andrej Barančok, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie ponuku spoločnosti Železiarne Podbrezová, a.s. ďalej tak ako je uvedené v texte. Po druhé,
schvaľuje v súlade s §3 ďalej tak ako je uvedené v texte za kúpnu cenu 511.00 eur za podmienok
ďalej tak ako je uvedené v texte.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce,
doplňujúce návrhy? Ak nie sú, pristúpme k hlasovaniu.
Hlasovanie: Z 21 prítomných 21 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 54/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Bod č. 11 - Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2018
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďalší bod v rámci rokovania je bod číslo 11 Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2018. Predkladá Tomáš Abel, primátor mesta, spracoval
pán inžinier Ján Fedor, náčelník Mestskej polície, nech sa páči.
Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno: Dobrý deň, vážený pán zástupca, panie
poslankyne, páni poslanci. Správa je tak ako každoročne spracovaná štatistický údaj, ktorý vlastne
ukazuje, ako mestská polícia pracovala za uplynulý rok. Je tam množstvo údajov, ktoré sme povinní
zo zákona uverejniť aj na do správy, ktorá ide na policajné prezídium, takže tá správa sa odvíja
hlavne od tohto a sú tam aj niektoré slovné hodnotenia, ktoré túto správu doplňujú. Ak by som
mohol, tak zo začiatku by som dal do pozornosti veci ohľadom mestskej polície, koľko vlastne
úkonov bolo zaznamenaných prostredníctvom systému SHERIFF, ktorým mestská polícia
disponuje. Bolo to 6.406 úkonov, oznámení, podnetov, žiadostí, všetkého. Dovolím si tvrdiť, že tam
určite nejakých 10-15% nie je ešte zaznačených. Ale už keď zoberiete tých 6.400 úkonov a
rozpočítate si to na dni alebo na smeny, ktoré boli dvanásťhodinové zmeny, tak je to dosť veľký
objem práce. Je tam ešte jeden taký štatistický údaj taký väčší, to je koľko bolo podaných
oznámení, podnetov a hlavne žiadostí o pomoc od občanov mesta Brezna. To bolo 1648, z toho po
21:20 hod bolo 56%. Ostatné, ak máte nejaké dotazy, som pripravený ich zodpovedať, len treba sa
ma spýtať, že čo vám nebolo jasné alebo čo vám chýba.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Všetko? Ďakujem, otváram rozpravu k
uvedenému bodu. Pani poslankyňa Skačanová, nech sa páči.
Eva Skačanová, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Pán náčelník, presne tento údaj, ktorý ste
spomenuli, som si všimla a padol mi do oka. Tie záznamy v systéme SHERIFF. A ja sa chcem ale
opýtať, že o koľko, či mi teda vieš povedať, o koľko sa zvýšil počet tých úkonov oproti minulému
roku alebo viacerým predchádzajúcim rokom, nekončím, ešte poprosím o trpezlivosť. Mám tu aj
ďalšie otázky. Ďalšia otázka. Pokuty na mieste nezaplatené. Ako ďalej pracujete s týmito číslami, s

tými pokutami? A posledná moja otázka sa bude týkať Pultu centrálnej ochrany. Vykazujete tu
sumu za prvý polrok 14.683 eur a za druhý polrok ... spolu... 28.822 eur, to je spolu suma za celý
rok 2018. Tiež by som chcela vedieť, či je táto suma vyššia alebo nižšia ako bola v minulosti a
určite sa to bude viazať aj na počet tých objektov, ktoré sú chránené. Takže či ich máme viac alebo
menej, o ktoré sa staráte. Ďakujem veľmi pekne.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem.
Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno: Jaj, pardon ešte...
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Pokiaľ je možné, tak potom naraz budeš
odpovedať. Pán poslanec Fašang ako ďalší do rozpravy.
Miroslav Fašang, poslanec: Ďakujem. Ja len jedna otázka. Dočítal som sa tu ku kamerovému
systému, že má nedostatky a časté poruchy. Otázka, že aké a či už je to vyriešené. Ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Pán poslanec Strmeň, nech sa páči.
Vladimír Strmeň, poslanec: Ďakujem. Ja len by som nadviazal na pracovné stretnutie, kedy teda
sme rozhodli sa o organizačných zmenách na mestskej polícii. Či teda pán náčelník si už tieto veci
riešil, prejednal. Nechcem konkrétne mená, ale teda aspoň počty a technicky odkedy tí policajti,
ktorí z organizačných dôvodov budú musieť opustiť mestskú políciu, kedy končia...
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Teraz preberáme správu za minulý rok...
Vladimír Strmeň, poslanec: Ale to sa týka mestskej polície, ale v poriadku, beriem otázku...
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: V Interpeláciách kľudne...
Vladimír Strmeň, poslanec: Beriem otázku preč, ďakujem...
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Nech sa páči, pán náčelník.
Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno: Takže odpoviem pani poslankyni Skačanovej.
Keďže minulý rok sme mali prvý raz tohto SHERIFF-a, mali sme zaznamenaných nejakých 5870
tých úkonov kompletných. Vtedy sme ešte nemali taký systém, že sa nám to dalo rozčleniť, koľko
bolo presne podnetov a žiadostí o pomoc od občanov. Ale tuším, že to číslo bude približne také isté.
Roky pred tým sa to nedalo, lebo teraz sa to robilo všetko cez telefón alebo cez tablet. Priamo sa
zapisovalo to a zobrazovalo to na mestskej polícii na počítači. Pred tým sa to ručne písalo a bývalo,
ak si pamätáte, tých nejakých tých zásahov spolu okolo 800 -900-1000, bývalo 1200, ja sa
pamätám, že bolo zaznamenaných, čož keď vidíte, že tu je nejaký ten markantný progres, že to išlo
hore tie zvýšené kontroly. A čo sa týka pokút nezaplatených na mieste, toto je ďalej na finančnom
oddelení mesta, ako bude s tým ďalej nakladať. To je ďalšia vec a čo sa týka objektov, tam je pod
tou tabuľkou je tabuľka z roku 201, 2016, 2017. Klesli nám niektoré objekty, ale aj tým, že vlastne
niektoré objekty sa zosumarizovávali, dávali sa do jedných objektov, takže mali sme nejakých 8076 a teraz máme 74. Takže tá suma tam veľmi neklesla. No klesla nám aj kvôli tomu, že pod firmu
Bonul prešiel ÚPSVaR kompletný a to bolo dokopy nejakých 2000 euro ročne, hej? Takže keďto
zoberiem, ten rozdiel je asi tam. Ešte niečo? Aha, pán Fašang. Áno, ale s tým systémom mestského
kamerového systému, závady sú, snažíme sa to odstraňovať okamžite, ako sa dá, ale nie vždy sa
nám to darí, pretože my do toho zasiahnuť nemôžeme a ten ostatok by som nechcel tu rozoberať.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Ešte do rozpravy sa prihlásil pán
poslanec Ambros, nech sa páči.

Pavel Ambros, poslanec: Chcel som sa ešte spýtať, či sú, lebo nezachytil som to v tej správe, aj
nejaké preventívne akcie voči nezodpovedným psíčkárom, to nazvem tak.
Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno: Áno, tam máte možnosť pozrieť si, bolo,
neviem koľko, nejakých 56 priestupkov bolo, ja vám to aj presne poviem. 68 priestupkov, 68
kontrol bolo, zistených bolo 35 priestupkov. Tu máme jeden taký problém, ktorý sa nám vyskytuje
už dlhodobo s karanténnou stanicou. Aj napriek tomu zakúpila mestská polícia dva koterce, ktoré sú
umiestnené v útulku. Prednostne tam dávame psy, ktoré odchytíme, pretože ak máme aj čítačku, aj
vyškolených príslušníkov, aj odchytové zariadenia máme, tak väčšinou sa nám podarí tých psíčkov
vrátiť tomu majiteľovi celkom včasne, takže nie je potrebné ich niekedy ani umiestňovať do toho
zariadenia. Čo sa týka psíčkárov, ak ste mysleli na tých, ktoré psíky chodia a zodpovední v
úvodzovkách ľudia si za nimi neriadia, tam boli asi len tri pokuty udelené. Väčšinou z 90% sú to
buď deti alebo sú to starší ľudia. To je 90, možno 95%. Tomu dieťaťu môžete tak dohovoriť a s
tými staršími je ťažké pojednanie. To sú všetky. To je tá ulica, to je ŠLN, to je popri Hrone. Ja vám
poviem, my sa sústreďujeme väčšinou tam, kde sú detské ihriská, aby tam toto nebolo. Lebo to v
minulosti, pred minulým... pred dvoma rokmi to bola katastrofa. A teraz je to katastrofa to isté po
zime.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Ešte niekto ďalší do rozpravy?
Pokiaľ nie, rozpravu končím. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Andrej Barančok, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna berie na vedomie
Správu o činnosti Mestskej polície Brezno za rok 2018
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce ,
doplňujúce návrhy? Ak nie sú, pristúpme k hlasovaniu.
Hlasovanie: Z 20 prítomných 20 za. Konštatujem, že návrh bol schválený. Ďakujem pekne.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 55/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Bod č. 12 - Rozpočet mesta Brezna na rok 2019 – návrh na II. Zmenu
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Pristúpili by sme k bodu číslo 12 - Rozpočet
mesta Brezna na rok 2019 – návrh na II. zmenu. 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: Dobrý
deň. Predkladáme návrh na druhú zmenu rozpočtu v roku 2019. Táto zmena sa týka zmeny rozpočtu
bežných príjmov a bežných výdavkov. Hneď na začiatok poviem, že jedná sa o príjmy, ktoré
dosiahli naše rozpočtové organizácie, čiže školy v rámci ročného zúčtovania tepla, elektrickej
energie a v jednom prípade zdravotného poistenia alebo teda sociálneho poistenia, pardon.
Právomoc primátor na úpravu alebo zmenu rozpočtu ohľadne príjmov nemá, takže preto
predkladáme túto zmenu na rokovanie mestskému zastupiteľstvu.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Poprosím komisiu finančnú o
stanovisko.

Martin Juhaniak, zástupca primátora mesta Brezna: Finančná komisia odporúča schváliť druhú
zmenu rozpočtu mesta Brezna na rok 2019 tak, ako je pripravená, ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k uvedenému
bodu. Pán poslanec Strmeň, nech sa páči.
Vladimír Strmeň, poslanec: Dúfam, že detičky nám nemrzli napriek tuhej zime, keď ušetrilo sa na
energiách. A zaujímalo by ma teda, či sa naspäť použijú tieto peniažky do školstva alebo niekde
inde, ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Nech sa páči.
Ing. Ružena Šefranková, Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: Áno, je
to napísané aj v dôvodovej správe, že príjmy v podstate musia prejsť cez rozpočet mesta a
rozpočtovým opatrením upravíme rozpočet rozpočtových organizácií a peniažky im zašleme na
účet.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Ešte niekto do rozpravy? Pokiaľ
nie, rozpravu končím, poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Andrej Barančok, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé schvaľuje
druhú zmenu rozpočtu mesta Brezna na rok 2019 ďalej tak, ako je uvedené v texte.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy? Ak nie sú, pristúpme k hlasovaniu.
Hlasovanie: Z 21 prítomných poslancov 21 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 56/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Bod. č. 13 - Informatívna správa o zmenách rozpočtu od 01.01.2019 do 28.02.2019
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Bod číslo 13. Jedná sa o Informatívnu správu o
zmenách rozpočtu od 01.01.2019 do 28.02.2019. Správu predkladá Tomáš Abel, primátor mesta,
vypracoval Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený povereným...
zastúpený poverenou riadením odboru inžinierkou Ruženou Šefrankovou. Nech sa páči. Nech sa
páči, môžete.
Ing. Ružena Šefranková, Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno:
Predkladáme vám zmeny rozpočtu, ktoré boli alebo zoznam zmien rozpočtu, ktoré boli vykonané v
termíne od prvého januára 2019 do 28. februára 2019. Zmien bolo vykonaných 53, z toho 35 bolo
podľa §14 odstavec 1 Zákona o rozpočtových pravidlách, to znamená, že to boli účelovo určené
finančné prostriedky, ktoré vlastne mesto obdržalo väčšinou zo štátneho rozpočtu a 18
rozpočtových opatrení bolo vykonané zmenou rozpočtu len vo výdavkoch presunom
rozpočtovaných finančných prostriedkov.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Poprosím finančnú komisiu o
stanovisko.
Martin Juhaniak, zástupca primátora mesta Brezna: Finančná komisia vzala na vedomie
Správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 1. januára do 28. februára 2019.

Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k uvedenému
bodu. Pán poslanec Barančok, nech sa páči.
Andrej Barančok, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel spýtať na dve rozpočtové
opatrenia číslo 11, keby ste mohli vysvetliť, lebo z toho textu som to nepochopil, či je to len čistý
transfer z nejakých fondov, ktoré nám prešli o 106.590 a 110.970 a potreboval by som ešte
vysvetliť rozpočtové opatrenie 26 – Navýšenie bežných výdavkov vo výške 39.063 eur na ZŠ s MŠ
Karola Rapoša, Pionierska 4 na vyplatenie dvojmesačného odchodného na starobný dôchodok
vrátane odvodov do poistných fondov, lebo ja tu čítam, že 40.000 niekto dostal na dvojmesačné
odstupné, ale myslím, že to asi nie je pravda, tak len dovysvetliť. Alebo je tam chyba.
Ing. Ružena Šefranková, Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: Čo sa
týka rozpočtového opatrenia číslo 11, ako viete, teraz pomaly končíme projekt zber a zhodnotenie
komunálneho odpadu ako dostávame mechanizmy autá, ono vždycky to ide predfinancovaním a my
máme v rozpočte narozpočtované tieto prostriedky tak našu spoluúčasť, ako aj prostriedky z
Európskej únie a zo štátneho rozpočtu s kódom zdroja, ktorý prináleží pre rok 2019. Ale vzhľadom
k tomu, že nám agentúra alebo teda ministerstvo, ktoré nám poskytuje finančné prostriedky na
úhradu faktúr, nám zároveň oznamuje, s akými zdrojmi my budeme uhrádzať tieto dodávky. Ak
sa... ak zostali finančné prostriedky na ministerstve alebo v rozpočte štátu nevyčerpané z
predchádzajúcich rokov, tak je iný zdroj. Čiže tu sa nenavyšovali peniaze ani zo štátu ani od nás,
len my musíme zmenu vykonať ohľadne zdrojov financovania. Konkrétne zdroju 1AC1, 1AC2 na
3AC1, 3AC2. To je všetko. Čo sa týka rozpočtového opatrenia číslo 26.
Andrej Barančok, poslanec: Tých 39.000 na dvojmesačné odchodné.
Ing. Ružena Šefranková, Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: No, to je
vrátane odvodov a to sa jedná o originálne kompetencie. Keď ste schvaľovali rozpočet na rok 2019,
nám zostala schválená rezerva na školstvo. To je to, čo my v priebehu rozpočtového roku
rozpúšťame školám. My sme im to hneď nedali, pretože viete, mohol zamestnanec povedať, že
nejde do toho dôchodku. Ale v prípade, že oni museli napočítať a my musíme mať túto rezervu v
rozpočte schválenú. Čiže my sme nenavyšovali rozpočet mesta, len sme presunuli z rozpočtu, ktorý
bol v meste na podpoložke na rozpočet do školy. Čiže u nás sme znížili rozpočet na meste
konkrétne, ale zvýšili sme na Pionierskej 4. A tam sa nejednalo, viete, zrejme o upratovačku, ale sa
jednalo o učiteľku...
Andrej Barančok, poslanec: 40.000 eur na dva mesiace? /nezrozumiteľné/...
Ing. Ružena Šefranková, Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: Tam
bude asi preklep, myslím si. Ale viem vám... viem to zistiť, ale zrejme preklep. Tridsaťdeväť nie,
určite...
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Kľud, kľud... S faktickou pani poslankyňa
Skačanová.
Eva Skačanová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som sa hneď pýtala vedenia
školy, lebo mi to tiež udrelo do očí a bolo mi povedané, že je to pravdepodobne na celý rok, pretože
odchádzajú viaceré pani učiteľky z materskej školy do dôchodkového veku, takže je to
pravdepodobne napočítané na celý rok pre viac. Je tam viacej odchodných...
Neuvedený: /nezrozumiteľné/
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďalší do rozpravy pán poslanec Strmeň, nech sa
páči.

Vladimír Strmeň, poslanec: Ja by som navrhoval, aby sme sa na najbližšom zastupiteľstve k
tomuto rozpočtovému opatreniu vrátili a vysvetlili. Ďakujem.
Ing. Ružena Šefranková, Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: Áno, už
som si poznačila.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Ešte niekto do rozpravy? Pani
poslankyňa Dzurmanová, nech sa páči.
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Aby sme pani vedúcu nezdržiavali, je to informatívna správa, to
je prvá vec. A druhá vec, keď tie peniaze pôjdu, tak samozrejme si to určite veľmi dobre prepočítajú
a budú mať odôvodnené prečo, takže aby sme zbytočne aj seba, aj ďalších nezdržiavali. Len toľko.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: A nestresovali, že dávame zlaté padáky.
Ing. Ružena Šefranková, Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: Ony tie
peniaze stále zostávajú v rozpočte mesta. Tam sa urobilo len na jednej podpoložke mínus a v škole
sa urobilo plus. Ale my môžeme konať len na základe písomnej požiadavky, ktoré školy, kde
podpisuje štatutárny zástupca školy a ja tak poviem. Buď je tu preklep, ale určite ako povedal pán
poslanec Strmeň, na najbližšom rokovaní zastupiteľstva budeme dávať ďalšiu informatívnu správu
a tento bod ako jeden tam doplníme.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Ešte niekto do rozpravy? Pokiaľ
nie, rozpravu končím... Pán poslanec Barančok? Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie.
Andrej Barančok, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna berie na vedomie
Správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 1.1.2019 do 28.2.2019.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce,
doplňujúce návrhy? Pokiaľ nie sú, pristúpme k hlasovaniu.
Hlasovanie: Ďakujem. Z 21 prítomných 19 za, zdržali sa dvaja. Konštatujem, že návrh bol
schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 57/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Bod č. 14 – Rôzne
Bod č. 14.1 - Návrh na poskytnutie dotácií pre účely kultúry v roku 2019
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďalším bodom máme bod 14 a to je Rôzne. Bod
14.1 je Návrh na poskytnutie dotácií pre účely kultúry v roku 2019. 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: Na
základe odporúčania komisie pre kultúru vám predkladáme návrh uznesenia na poskytnutie dotácie
pre kultúrne telesá v roku 2019 tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie. Všetky žiadosti boli
preverené z hľadiska všeobecne záväzného nariadenia a bola vykonaná základná finančná kontrola.

Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Poprosím komisie o stanoviská.
Finančná komisia.
Martin Juhaniak, zástupca primátora mesta Brezna: Finančná komisia odporúča schváliť
pripravené dotácie pre oblasť kultúry tak, ako nám boli predložené.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Komisia kultúry?
Neuvedený, komisia kultúry: Ďakujem za slovo, takisto /nezrozumiteľné/. Ja som ...
/nezrozumiteľné/... komisia nedala stanovisko, neschvaľuje, budeme ju posudzovať o ďalší mesiac,
pretože tam boli rôzne nezrovnalosti a členovia komisie vyjadrili názor, že nevedia to jednoznačne
posúdiť a potrebujeme dovysvetliť rozličné veci a preto aj v uznesení my máme, že budeme
posudzovať ďalej. Ja som sa už s vašou kolegyňou rozprával, je tam chyba. Čiže toto poprosím
stadiaľ vyčiarknuť. /nezrozumiteľné/... sa bude posudzovať o mesiac.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ale to je v bode 2 – neschvaľuje...
Neuvedený, komisia kultúry: My sme nie, že neschvaľuje, my sme nerozhodli...
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Jáj, jasné, dobre, dobre, ďakujem. Otváram
rozpravu k uvedenému bodu. Pani poslankyňa Dzurmanová, nech sa páči.
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Ďakujem za slovo, aj tebe, pán poslanec, že si mi to povedal,
lebo ako práve som skoro dostala infarkt, lebo by ma to mrzelo, keby M-klub, ktorý na jednej strane
otvárame ako mesto, na druhej strane nedostane žiadnu dotáciu, tak to teda by mi bolo také
nelogické a nezrozumiteľné. Ďakujem ešte raz. Ale chcem sa ešte spýtať na Horehronské múzeum v
Brezne. Asi teda šípim, aký bol dôvod nepodporiť, ale hlavne tá tlač múzejných noviniek, tá by ma
v veľmi zaujímala, lebo vychádzam z toho, že istým spôsobom sa snažíme pre tých našich
obyvateľov alebo tých našich obyvateľov informovať aj o múzeu, ktoré síce nespadá do
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale významne pomáha aj významne pôsobí, spolupôsobí a
spolupracuje s mestom. Takže či naozaj nezváži komisia. Samozrejme, ja budem rešpektovať
stanovisko a pokiaľ by bol nejaký problém, tak apelujem na našich poslancov vyššieho územného
celku, aby sa nejakým spôsobom do toho zapojili, aby Horehronské múzeum malo finančné
prostriedky aspoň na občasnú tlač múzejných noviniek, pretože považujem to za veľmi dôležité v
meste. Ďakujem pekne.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Ešte niekto do rozpravy? Pán poslanec
Barančok, nech sa páči.
Andrej Barančok, poslanec: Ja zodpoviem Tvoje otázky. Ja som s niektorými kolegami
telefonoval, ozrejmil som im túto situáciu bolo mi poverenou riaditeľkou vysvetlené, že keď dávala
žiadosť, ešte nemala schválený poriadny rozpočet. Dneska to už majú v rozpočte takzvané režijné
náklady, takže si to vedia uhradiť. A čo sa týka tých info tabule, to sme sa tiež dohodli, že skúsime
to poriešiť inak aj po dohode s pánom primátorom. Takže to je ešte vec dohôd. Ale po vzájomnej
dohode aj so zástupkyňou múzea sme prišli k tomuto záveru.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Ďalší do rozpravy? Pokiaľ nie,
rozpravu končím. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Andrej Barančok, návrhová komisia: Čiže Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé
schvaľuje poskytnutie dotácie na rok 2019 pre účely kultúry nasledovne ďalej tak ako je uvedené v
texte, neschvaľuje poskytnutie dotácie na rok 2019 pre účely kultúry nasledovným združeniam. Po
prvé Tanečno-športové centrum Rytmus Brezno ďalej tak ako je uvedené v texte, po druhé

Horehronské múzeum v Brezne ďalej tak ako je uvedené v texte a M-klubom sa bude komisia
zaoberať o ďalší mesiac na ďalšom zasadaní. Čiže tak? To som sa pýtal. A tak čo teraz? Nanovo?
Martin Juhaniak, zástupca primátora mesta Brezna: Nie, iba že pozmeňovací návrh...
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Dobre, budeme najskôr hlasovať o
pozmeňovacom návrhu, že sa vypúšťa z rímskej dva, neschvaľuje bod číslo 3.
Andrej Barančok, návrhová komisia: M-klub Brezno, áno.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Čiže hlasujeme o tomto bode vypustiť rímsku tri
o pozmeňovacom návrhu bod číslo 2, vypúšťa sa bod číslo 3. Poprosím, hlasujte.
Hlasovanie: Z 20 prítomných poslancov 20 za. Konštatujem, že návrh bol schválený a teraz
hlasujeme o bode ako celku. Nech sa páči.
Hlasovanie: Z prítomných 20 poslancov 19 za, jeden nehlasoval. Konštatujem, že návrh bol
schválený. Ďakujem.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 58/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Bod č. 14.2 - Návrh na poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2019
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 14.2. Je to Návrh na
poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2019. Nech sa páči.
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: V zmysle
uznesenia číslo 3 z roku 2019 komisia pre šport vám predkladáme návrh na uznesenie pre
poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2019. Všetky žiadosti športových klubov boli preverené
z hľadiska dodržania platného všeobecne záväzného nariadenia a bola vykonaná základná finančná
kontrola.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Poprosím o stanovisko komisií.
Finančná komisia.
Martin Juhaniak, zástupca primátora mesta Brezna: Finančná komisia nemala v rámci svojho
rokovania tento bod zaradený, keďže ešte o ňom nebolo rozhodnuté.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Komisia pre šport.
Neuvedený, komisia pre šport: Ďakujem za slovo. Zrejme to budem mať troška dlhšie, aby sme si
vysvetlili celý ten proces, ako to toho 1.4., teda tento pondelok prebiehalo. Preto v podstate sa
nedostali materiály do ostatných komisií, nakoľko my sme k tomu sedeli prvého apríla. Nebol to
žart, bol to fakt. Čo sa týka celkového prerozdelenia peňazí, tak my sme pracovali so sumou 29.500
euro, nakoľko sme dostali inštrukcie, že keďže v roku 2018... na rok 2019 je v rozpočte 125.000
euro, môžeme pracovať len s touto sumou. Na základe toho, že... takto. Tá suma 125.000 euro
znamená, že sú to všetky financie, ktoré idú do športu vrátane prenájmov za jednotlivé... za základy
spojené s nájmom. Preto v podstate z tých 125.000, ak vás to zaujíma, si kľudne môžete písať, z
tých 125.000 sme museli stiahnuť 75.500 na náklady spojené s nájmom a ešte 20.000 eur
hokejovému klubu. Preto sme pracovali so sumou 29.500 euro. Po vzájomnej dohode s pánom

primátorom sme v podstate 5000 eur ešte pridelili futbalovému klubu. Či to boli peniažky, ktoré
boli už viazané na priame dotácie. Preto tie dotácie sú rozdelené tak, ako sú. Čo sa týka
prerozdeľovania dotácií, brali sme do úvahy mládež, potom nákladovosť na šport a nepriame
dotácie, ktoré boli poskytnuté jednotlivým klubom. Ak by som sa mohol zastaviť na chvíľu pri tých
dotáciách, kde berieme do úvahy náklady spojené s nájmom, tých 75.000, dá sa povedať, že z tých
75.000, ktoré boli narátané za tri kvartály v minulom roku, tvorila 72.900 alebo dajme tomu 73.000
eur robili tri športy, hej? Čiže tu si treba uvedomiť tú nejakú... nejaký proces, že zo 125.000, ak sme
stiahli 75.000 za náklady s nájmom, tak 73.000 si rozdelili tri športy. Sú to najnákladovejšie športy,
ja to beriem. Jedná sa o hokej, jedná sa o krasokorčuľovanie a taktiež aj o plaváreň, teda o plávanie.
Teda vieme, o ktoré... no je to v podstate /nezrozumiteľné/. Čiže ešte treba povedať, že tých 72.900
je suma za tri kvartály. Neberieme tam štvrtý posledný kvartál v roku. Keď si to pozrieme v tabuľke
alebo teda, keby som vám to mohol povedať v tabuľke, tak jednoducho ten štvrtý kvartál nám ešte
spraví na tých nepriamych nákladoch cez tridsaťtisíc. Čiže ak budeme rátať štvrtý kvartál v tomto
roku, ak budeme rátať štvrtý kvartál a ďalšie tri kvartály, tak sa môžeme dostať na sumu cez 100110.000, hej? Len na nájmy. Čiže na to si treba dať pozor do budúcna, aby sme naozaj, aby sa
nestalo to, že budúci rok budeme prerozdeľovať 10.000 len jednotlivým športovým klubom a v
podstate tri športy, dá sa povedať, zoberú cez 110.000 z toho celkového balíka 125.000. Dobre. To
je tak na úvod. Poďme sa teraz pozrieť na to, ako čo sme schválili. Čiže atletický klub dostáva
3.300 euro. Ak budete chcieť nejaké kluby odôvodniť, tak kľudne sa spýtajte a ja vám poviem
prečo. Karate klub 2.800 euro, športovo-strelecký klub pri MŠK Brezno 1.700 euro. Tam sme brali
aj do úvahy to, že oni už mali náklady spojené s nájmom a pravdepodobne im budú poskytnuté aj
ďalej. Slovenský cykloklub Ďumbier 1000 euro, stolný tenis 1.500 euro. Oni majú aj výhodu tú, že
majú náklady spojené s nájmom za minulý rok 1.750 euro približne. Klub biatlonu 3.100 euro, ŠK
Flipper Brezno 1.300 euro s tým, že za náklady spojené s nájmom mali niečo okolo 7.000 za tri
kvartály. Floorballový klub 2.500 euro, futbalový klub spomínaných 5.000 euro, volejbalový klub
900 euro.V podstate na... oni tam mali dve žiadosti, jednu chceli na mix ligu a jednu chceli na
spoluorganizovanie volejbalových turnajov. Tam sme to naviazali práve na tú druhú časť. I-Skating
1000 euro z toho dôvodu, že možno aj ich je viacej, ale náklady spojené s nájmom boli cez
desaťtisíc euro. Čiže naozaj, keď si zhrnieme, tak v celkových sumách sú to celkom zaujímavé
peniažky. Turisti 600 euro, minigolf 800 euro, Ski Club Brezno, tam bola otázka na mňa, že oni v
podstate dostali 2.000 euro, žiadali 4.000 euro. Celkové náklady toho športu mali vyčíslené na
51.000 euro. Odhlásil sa nám druhý športový klub zjazdového lyžovania, ten v podstate stiahol
svoju žiadosť. Tanečno-športové centrum Fáber 1.200 euro na usporiadanie siedmeho kola
Slovenského pohára v spoločenských tancoch a na beh nočným Breznom pre Zaber bolo schválené
800 euro. AK teda môžem ešte pripomenúť k tomu, že je jasné, že v danej komisii sedia ľudia, ktorí
v niektorých tých občianskych združeniach, či už predsedajú alebo sú nepriamymi členmi, tí pri
jednotlivom prerozdeľovaní na tú organizáciu, v ktorej pôsobia, nemali možnosť sa vyjadriť. Boli v
podstate... nenavrhovali sumu, hej, aby to bolo všetko kóšer po tejto stránke. Ak máte nejaké
otázky, rád vám odpoviem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Ako ďalší do rozpravy sa hlási
pani poslankyňa Dzurmanovu. Nech sa páči.
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Ďakujem pekne, pán poslanec. Veľmi si to super vysvetlil, lebo
sa mi zdalo, že niektoré sumy sú nízke, ale keď som si to vlastne tak uvedomila, ako hovoríš, že
vlastne ti služby spojené s nájmom, že sú možno primerane, práveže možno vyššie, tak má to takú
logiku. Takže myslím si, že fajn a opäť musím povedať aj pri tejto komisii, že rešpektujem,
samozrejme, rozhodnutia. Viac-menej teda počítam, že odborníkov, ktorí sú v tejto komisii. Mám
však jednu otázku a neviem teraz, či mi ju ty budeš vedieť zodpovedať, lebo si povedal, že nejak to
bolo asi stanovisko pána primátora. Futbalový klub Brezno, je tu výška 5.000 eur, je pomerne
vysoká oproti ostatným. Ako mi to tak príde, hej? Že keď zoberiem nejaký priemer, dajme tomu
2.500 alebo do 3.000, tak že teda ako či je nejaký špeciálny dôvod, či majú nejaké, že ja neviem, že
nejak veľa stojí cestovné. Chcela by som jednoducho vedieť to zdôvodnenie, lebo oproti ostatný je

to vyššie. Takže poprosím, ak mi viete zodpovedať túto otázku, ďakujem pekne. Zober si slovo.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: S faktickou poznámkou pán poslanec Struhár,
nech sa páči.
Daniel Struhár, poslanec: V poriadku. Neviem, či poviem všetko, čo potrebuješ vedieť, môže sa
potom ešte vyjadriť pán kolega /nezrozumiteľné/. Ide o to, že futbalisti minul rok dostali 10.000,
teraz dostali 5.000 a že sa im to krátilo na polovicu. Sú to fixne viazané peniaze pre kluby, ktoré sú
asi... alebo teda pre športy, ktoré by mali byť pre mesto nosné. Takže ak sme dali hokejistom
20.000 a futbalistom 5.000, tak môžeme povedať o tom, že naozaj sme ukrátili aj ostatné športy.
Ale práve pri futbalistoch je to to, že sa im tá suma nejakým spôsobom išla na polovicu. Po
debatách s pánom primátorom bude sa snažiť futbalovému klubu pomôcť ešte aj po inej línii nie cez
priame dotácie. Takže asi takto by som to ukončil z môjho pohľadu. Ak teda bude chcieť kolega
niečo povedať...
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: S faktickou pán poslanec Baran, nech sa páči.
Miroslav Baran, poslanec: K tejto dotácii sa vyjadrím tak, že väčšine klubov, keďže sme menej
peňazí rozdeľovali,tak sa zobralo 100, 200, 300 euro, futbalistom sa zobralo 5000 euro. Iba toľko sa
k tomu vyjadrím.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Ako ďalší do rozpravy sa prihlásil pán
poslanec Fašang, nech sa páči.
Miroslav Fašang, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja jedna otázka, nebude sa to týkať športu, ale keď
už sme načali tú tému, že koľko nás stojí nájom. Chcem sa spýtať, či máme informáciu, koľko toto
stojí aj pri kultúre, ak môžem, buď úrad alebo...
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: S faktickou pán poslanec Barančok.
Andrej Barančok, poslanec: My sme mali zhruba nejakých 48.000, ak ma pamäť neklame, z čoho
zhruba 10.000 boli náklady spojené s nájmom, takže je to neporovnateľné kultúra a šport, pretože
tie náklady v kultúre spojené s nájmom sú zanedbateľné v porovnaní so športom. Čiže preto je tam
taký vysoký rozdiel. Tuším kolega hovoril 120 a ja ak si dobre pamätám 48, čiže my sme
prerozdeľovali zhruba sumu nejakých 38.000, z čoho ešte sa nám podarilo urobiť nejakú rezervu a
ešte o jednom žiadateľovi sme ani nerozhodli.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Struhár. Ale
na koho? Nech sa páči...
Daniel Struhár, poslanec: ... čo sa týka nájmov. Bola tu otázka na nájmy a na kultúrne telesá.
Skúsim nadviazať nejako nepriamo aj na tie naše športové nájmy. My sa do budúcna v komisii
športu a bol by som rád, keby sa tie výstupy akceptovali, musíme zamerať na to, komu dáme
možnosť využívať náklady spojené s nájmom, nakoľko niektoré náklady spojené s nájmom sú aj
pre ľudí, ktorí trebárs nemajú mládež, trebárs si hrajú ligu. No proste mali by sme si tam urobiť
určité mantinely, kde áno a kde nie. Alebo prípadne potom znížiť jednotlivým klubom možnosť
čerpať tieto dotácie, lebo naozaj ak zo 75.000 za tri kvartály, ktoré boli takto vyúčtované, oberie
72.000 tri športy, tak si myslím, že je to veľké ukrátenie na úkor ostatných športov, ktoré možno
nemajú také veľké náklady spojené s nájmom, ale jednoducho tie peniažky by vedeli tiež nejakým
iným spôsobom využiť a možno by boli na inej úrovni, keby teoreticky mohli dostať trošku väčšiu
dotáciu od mesta. Ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Ešte niekto do rozpravy? Pán poslanec
Baran.

Miroslav Baran, poslanec: Ja by som chcel ešte podotknúť, že v minulosti boli v rozpočte dané
priame dotácie, koľko sa rozdeľovalo na kultúru, koľko sa rozdeľovalo na kultúru, koľko sa
rozdeľovalo na šport. Teraz tam prakticky bolo len 125.000 na šport, z čoho drvivú väčšinu zobrali
náklady spojené s nájmom. Bolo by možno dobré aj do budúcna znova dať, koľko dáme priamo na
činnosť jednotlivým športovým klubom a takisto kultúrnym telesám.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Ridzoň.
Martin Ridzoň, poslanec: Na pána Barana. Ja by som to ešte chcel doplniť, že ja by som uvítal,
koľko dostali jednotlivé kluby, ale aj naša kultúra v minulom roku, aby sme si to vedeli porovnať.
Ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Pán poslanec Tokár, nech sa páči.
Jozef Tokár, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja len v krátkosti. Chcel by som sa poďakovať naozaj
pánovi predsedovi komisie pánovi Struhárovi naozaj za odborné zdôvodnenie prerozdelenia
finančných prostriedkov. Sedeli sme na tom naozaj niekoľko hodín, podľa vedomia a svedomia a
som rád, že to takto aj vysvetlil, aby sa každý dostal do obrazu, prečo niekto málo a prečo niekto
viac. Takže klobúk dolu, ďakujem za toto odborné zdôvodnenie.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Nech sa páči, pani Šefranková ešte.
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: Ja by
som ešte k pánovi poslancovi Ridzoňovi chcela, že v najbližšom, teda v májovom mestskom
zastupiteľstve bude predložený záverečný účet za rok 2018 a my zo zákona tam podrobne
uvádzame každú jednu neziskovú organizáciu, koľko sme jej poskytli, koľko vyčerpala a koľko
vrátila. Takže v tom záverečnom účte to každý rok dávame.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem.
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: A ešte
možno by som povedala na margo toho, že čo sa týka rozpočtovania. Aj minulý rok totižto bolo
narozpočtované, ja vám presne poviem, po 39.000. 39.000 na šport a 39.000 na kultúru. Lenže v
2018 bola novela VZN-ka, kde sa dohodli ste sa poslanci, že budú ešte uhrádzané náklady spojené s
nájmom a ja vám tak poviem, že zmenami rozpočtu sme asi trikrát museli upravovať výšku dotácie,
pretože my sme na to nemali vyčlenené finančné prostriedky. Takže my sme už tohto roku si kus
dali na to pozor, keďže už VZN-ko obsahuje to, čo obsahuje a my sme tam museli rozpočtovať
vyššiu čiastku.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec
Struhár, nech sa páči.
Daniel Struhár, poslanec: Chcem sa len spýtať jednu vec, či my teda to bude robené en bloc pre
všetky tie jednotlivé telesá, či už kultúrne alebo športové alebo vieme my, môže prísť od nás vstup
a urobiť tie mantinely pre koho áno a pre koho nie? Respektíve, komu dať maximálne, že trebárs, ja
neviem, títo môžu čerpať náklady spojené s nájmom len do určitej sumy a potom už musia ostatné
veci platiť.
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: Toto je
nie v kompetencii mestského úradu alebo zamestnancov mesta, ale to je v kompetencii vlastne
športovej komisie, respektíve ako sa uznesie mestské zastupiteľstvo pri novele VZN-ka o
poskytovaní dotácií. A možnože pri koncipovaní alebo novele toho VZN-ka by sme sa mali
rozprávať, že čo tam dať a ako to urobiť.

Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Rozpravu končím. Poprosím návrhovú
komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.
Andrej Barančok, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé schvaľuje
poskytnutie dotácií na rok 2019 pre účely športu nasledovne ďalej tak ako je uvedené v texte.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce,
doplňujúce návrhy? Ak nie sú, pristúpme k hlasovaniu.
Hlasovanie: Z prítomných 20 poslancov, 19 za, zdržal sa jeden. Konštatujem, že návrh bol
schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 59/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Bod č. 14.4 - Návrh na doplnenie členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na
volebné obdobie 2018 –2022
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďalej máme bod 14.4 - Návrh na doplnenie
členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na volebné obdobie 2018 až 2022.
Predkladá Tomáš Abel, primátor mesta. Spracoval Útvar prednostu Mestského úradu Brezno
zastúpená prednostkou pani Ďurišovou, nech sa páči.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Týmto bodom, som pustená?
Týmto bodom navrhujeme vzdanie sa funkcie člena komisia pána poslanca Martina Juhaniaka v
komisii pre verejný poriadok, pána poslanca Jána Maruškina v komisii pre verejný poriadok, pána
poslanca Ridzoňa sme riešili v predchádzajúcom zastupiteľstve, takže to je v poriadku a
navrhujeme za členov komisie pre verejný poriadok nových členov a to je pán Viliam Hláčik, pán
inžinier Jozef Brveník, pán Marek Kirdaj, pán Michal Medveď a pán Igor Muco. Ešte máme novšiu
informáciu ohľadom doplnenia sociálnej a zdravotnej komisie, kde navrhujeme pani doktorku
Wolframovú, pána doktora Vojtka a pani magistru Dančovú. Áno... tak, Laurinc Wolframovú.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Ďakujem pekne. Komisie nejaké sa k
uvedenému návrhu vyjadrovali okrem tých, o ktoré sa jedná?
Neuvedený: /nezrozumiteľné/ ...februári alebo dávno, keď sa to riešilo, pánovi primátorovi,
neviem. My sme sa na týchto menách už v podstate asi vo februári ešte dohodli. Už dávnejšie.
Vlastne vtedy, keď sme to preberali, aj tu padlo pani doktorke Wolframovej meno, tak sme sa
dohodli, len nedostalo sa to do materiálov a ja by som bola rada, keby sa to teraz teda odsúhlasilo.
Tým, že ste to nechali na komisiách, že tie mená sa vlastne len odsúhlasia. Ale myslím pani
doktorku Wolframovú každý pozná, pán Vojtko je právnik na nemocnici, to bude tiež pre nás
osožný a pani Dančová magisterka je sociálna pracovníčka v domove dôchodcov Hron. Ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k uvedenému
bodu. Pán poslanec Barančok.
Andrej Barančok, poslanec: Ďakujem, ja len dve technické /nezrozumiteľné/... pani prednostku,
nech sú už aj zaktualizované údaje na webovej stránke, lebo dva mesiace sme neaktuálni s členmi a
jedna ešte technická. My volíme zastupiteľstvo aj podpredsedov? Lebo odvolaním pána Maruškina

nie je podpredseda v komisii pre verejný poriadok. Čiže môžeme to urobiť podľa mňa asi teraz
rovno, aby sme to nemuseli na ďalšom zastupiteľstve. Čiže pána predsedu poprosím, ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Otváram všeobecnú rozpravu k
uvedenému bodu. Pán poslanec Strmeň.
Vladimír Strmeň, poslanec: Navrhol by som pána Milana Hašana za podpredsedu komisie pre
verejný poriadok.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Ešte niekto do rozpravy?
Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Andrej Barančok, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie vzdanie sa funkcie člena komisie ďalej tak ako je uvedené v texte. Po druhé, volí v súlade
s § ďalej tak ako je uvedené v texte. Po tretie, volí za podpredsedu komisie inžiniera Milana
Hašana. To je spolu, áno, v jednom bode. A za členov komisie pre sociálnu a zdravotnú
starostlivosť o občanov volíme členov doktorku Evu Laurinc Wolframovú, doktora Karola Vojtka a
magistru Silviu Dančovú.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Pripomienky, pozmeňujúce,
doplňujúce návrhy? Ak nie sú, pristúpme k hlasovaniu.
Hlasovanie: Ďakujem. Z 18 prítomných poslancov 18 za. Konštatujem, že návrh bol
schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 60/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Bod č. 14.5 - Menovanie členov komisie na posudzovanie splnenia podmienok pre poskytovanie
nenávratného finančného príspevku mesta na podporu udržania a obnovy pamiatkovej zóny
mesta Brezno
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Bod 14.5 - Menovanie členov komisie na
posudzovanie splnenia podmienok pre poskytovanie nenávratného finančného príspevku mesta na
podporu udržania a obnovy pamiatkovej zóny mesta Brezna. Návrh predkladá Tomáš Abel,
primátor mesta, spracoval Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou pani
Ďurišovou, nech sa páči.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Mestské zastupiteľstvo mesta
Brezna sa na svojom zasadnutí dňa 28. marca 2018 uznieslo na podmienkach poskytovania
nenávratného finančného príspevku mesta na podporu udržania obnovy pamiatkovej zóny mesta
Brezno, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1. mája 2019 v zmysle §5 odseku 1 predmetného VZN
garantom dodržania podmienok pre poskytovanie nenávratného finančného príspevku je komisia v
počte siedmich členov, ktorých menuje a odvoláva mestské zastupiteľstvo v Brezne. Činnosť
komisie spočíva predovšetkým v odbornom zhodnotení dodržania podmienok pre poskytnutie tohto
nenávratného finančného príspevku a tým by sme chceli, týmto bodom navrhujeme menovanie
nasledujúcich členov do komisie. Inžinierka Barbora Halásová, ktorá je zároveň architektkou mesta
Brezno, inžinier architekt Ján Králik, viceprimátor architekt, inžinier Ivan Kamenský, vedúci
odboru investícií stavebného poriadku, životného prostredia mesta Brezno, inžinier architekt Karol
Ličko, bývalý zamestnanec mesta, inžinier architekt Martin Mišura, architekt, inžinier Roman

Rybiansky, ktorý je takisto odbornou osobou takisto ako inžinier Tomáš Turňa.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k uvedenému
bodu. Sa hlásiš do rozpravy? Jáj, čiže stanoviská komisií. Poprosím komisia finančná.
Martin Juhaniak, zástupca primátora mesta Brezna: Mali, mali... Komisia finančná odporúča
vymenovať v zmysle všeobecne záväzného nariadenia 2/2018 členov do komisie tak, ako boli
predložení. Keďže títo členovia komisie budú túto činnosť vykonávať bez finančných nákladov zo
strany mesta, takže sme za to, aby to boli zrovna títo členovia.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Ešte to mala nejaká iná komisia?
Pokiaľ nie, otváram rozpravu k uvedenému bodu. Ak nikto do rozpravy, rozpravu končím.
Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Andrej Barančok, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé menuje v
zmysle VZN číslo 2/2018 o podmienkach poskytovania nenávratného finančného príspevku mesta
na podporu údržby a obnovy pamiatkovej zóny mesta za členov komisie na posudzovanie splnenia
podmienok pre poskytovanie nenávratného finančného príspevku mesta na podporu udržania
obnovy pamiatkovej zóny mesta Brezna po celú dobu jeho účinnosti tieto osoby členovia komisie
Barbora Halásová, Ján Králik, Ivan Kamenský, Karol Ličko, Martin Mišura, Roman Rybiansky,
Tomáš Turňa.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne Pripomienky, pozmeňujúce,
doplňujúce návrhy? Ak nie sú, poprosím, pristúpme k hlasovaniu.
Hlasovanie: Z 18 prítomných poslancov 18 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 61/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
Bod č. 14.6 - Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o
činnosti komisií
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: V bode 14.6 máme Ústnu informáciu predsedov
komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií. Otváram rozpravu k uvedenému
bodu. Ak nikto do rozpravy, rozpravu končím.
Bod č. 15 - 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: Nasleduje bod číslo 15 - 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. Nech sa páči, otváram
rozpravu k uvedenému bodu. Ako prv do rozpravy pán poslanec Barančok.
Andrej Barančok, poslanec: Ďakujem pekne. Ja sa chcem spýtať pána náčelníka, ako

kontrolujeme bannery, ktoré sú znova načierno umiestnené po celom meste. Takisto ako v minulosti
vás chcem poprosiť o urýchlenú nápravu, lebo nám to tu pribúda, ako sa zachce. Takisto sa chcem
opýtať pána riaditeľa Technických služieb, ako vyzerá reklamácia minuloročných prístreškov, ktoré
neboliv súlade s projektovou dokumentáciou a takisto sa chcem spýtať, ako vyzerá kúrenie v
synagóge, keďže som si všimol rozpočtové opatrenie a kúpili sme tam novú vykurovaciu techniku.
Ako to vyzerá s reklamáciou tej starej trojročnej a aký je ďalší postup. Ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Ďalší do rozpravy pán poslanec
Palovčík.
Milan Palovčík, poslanec: Ďakujem. Pána riaditeľa Technických služieb. Prosím vás na
Nálepkovej ulici vieme všetci, že je tá cesta v zlom stave. Ale keď som si všimol na pravej strane je
rozbitá, na ľavej strane je jednosmerka a parkujú autá, keby sme tie autá preložili na pravú stranu
značkou, ľavá strana je dobrá. Fakt, choďte sa pozrieť. Takže ten rok by určite vydržalo, lebo pán
primátor minule povedal, že cesta sa bude robiť zhruba o dva roky, takže len čiste môžeme vymeniť
značku na pravú stranu a autá by parkovali na pravej strane a vľavo by sa chodilo. Ľavá strana je
vôbec nie skoro poškodená. To je jedna vec. A druhá vec. Vzhľadom k tomu, že sme poslanci aj za
iné časti, tak Kozlovo, hej, ja by som bol rád, keby sme tam tú cestu v tom Kozlove tiež ju dali do
poriadku, hej, lebo Podkoreňová a Kozlovo /nezrozumiteľné/ týka už niekoľko rokov a tí občania sa
stále sťažujú. Ja prosím aj kolegov poslancov, čo sú za volebný obvod číslo 2, aby ma v tomto
podporili a išli sa tam pozrieť. Pokiaľ neboli na Kozlove, aká je zlá cesta. Ďakujem pekne.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Ako ďalší do rozpravy pán poslanec
Strmeň.
Vladimír Strmeň, poslanec: Ďakujem za slovo. Náčelník mestskej polície. Dve otázky. Kamerový
systém, vieme dobre, rok a pol sa o tom bavíme, že je nie v takom stave adekvátnom, ako sme
vynaložili doňho finančných prostriedkov. Čiže treba veci pomenovať, nebáť sa a keď je za tým t
firma, je tam zlý softvér alebo proste sú nekvalitné veci použité, tak to treba povedať a treba zmeniť
firmu a treba ten kamerový systém prerobiť a venovať sa mu a nielen o tom hovoriť už tri roky. Tá
druhá moja otázka v rámci interpelácií je spôsob realizácie organizačných zmien na mestskej
polícii. Mená ma nezaujímajú, len ten postup, ako to bude prebiehať a počty a dátumy. Na pána
Jeremiáša, ktorý je poverený riadením Technických služieb. Štrk. Na jednej strane veľmi dobre, že
sme ho v zime aplikovali, že sme ho aplikovali v takom množstve, ako si to situácia vyžadovala, ale
teraz by sme ho aj takisto urýchlene mali pozbierať z mesta a na margo toho by som chcel povedať
toľko, že v meste Brezne som si všimol, že z väčšej časti štrk už je preč a len v okrajových častiach,
konkrétne Starý Mazorník, tam ešte sa nebolo. Tak by som chcel poprosiť aj z titulu toho do
budúcna možno vyjsť v ústrety obyvateľom, ktorí participujú na prácach v prospech Technických
služieb, lebo zhruba 50% štrku na Starom Mazorníku si ľudia iniciatívne pozametali sami a
nečakajú na to ako v meste, že kto im príde poriadiť, hej? Takže do budúcna začnime v tých
štvrtiach, kde žijú ľudia, ktorí pomáhajú mestu s touto činnosťou. Orezávanie stromov by ma
zaujímalo. Neviem, do akej miery je to ešte možné, ale myslím, že orezávanie stromov je možné
celoročne. Sú tam dopyty od občanov z Rázusovej ulice, denne tade chodíme. Tie stromy niektoré
aj opierajú sa nám o mestské fasády, ničia nám naše mestské budovy. Ničia budovy obyvateľom
titulu toho, že sú prerastené, produkujú strašne veľa lístia a kvetín, okvetov, padá to do žľabov, čiže
treba sa prejsť po Štúrovej ulici. Tam tie isté dreviny sú orezané, pekne urobené, takže bolo by
dobré možno aj tú Rázusovu poriešiť a nielen Rázusovu, ale možno prídu od kolegov ešte aj iné
podnety. Cesta Kozlovo, pán Palovčík spomenul. Skutočne ja vyzývam nielen poslancov z nášho
volebného obvodu, ale všetkých, pretože zvolením sme sa stali poslancami za celé mesto a hájime
obyvateľov v celom meste ich požiadavky, návrhy a podnety. Treba nanášať skutočne, tá cesta poza
letisko je asfaltová po železničné priecestie. Lenže už je v takom stave, že by bolo potrebné
vyplátať to asfaltom a od železničného priecestia popri kameňolome smerom na Kozlovo ten
frézing by sa tam mohol nejak navoziť, lebo je v katastrofálnom stave. Podkoreňovú sme riešili

viacejkrát. Znovu sa prihováram, choďte sa previezť, kto ste neboli, na Podkoreňovej a poviete, že
ani pešo sa tade už nedá chodiť, nie motorovými vozidlami. Viem, že je v pláne, len chcem
apelovať, aby sme čo najskôr s tou Podkoreňovou začali. Čo sa týka Lesov, otázky nemám, len
krátka informácia zo zasadnutia dozornej rady. Dostanete správu, myslím, že na najbližšie
zastupiteľstvo pôjde celá správa, takže budeme to rozoberať detailne. Zatiaľ len toľko, Lesy mesta
Brezna dosiahli krásny hospodársky výsledok. Ale neni to len o číslach, je to aj celou tou
organizáciou práce, prístupom k práci, starostlivosťou o ten les ako komplex. Skutočne sa dá len
pochváliť činnosť vedenia mesta. Zhostili sa aj úloh, ktoré do práce lesníkov vôbec nepatria a to sú
veľké stavebné projekty, ktoré momentálne riešime cez mesto, takže skutočne dozviete sa viacej v
správe o mesiac. Takže zatiaľ toľko. Pán riaditeľ tu sedí, takže hovorím za poslanca, teraz nie za
predsedu dozornej rady. Naozaj veľká vďaka za prácu, všetko.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Ako ďalší pani poslankyňa Štugnerov,
nech sa páči.
Ľubica Štugnerová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja som sa tiež chcela prihovoriť za tú cestu
na Kozlovo takisto ako vraveli moji dvaja kolegovia. Chcela som sa spýtať na kontajnery, ktoré sú
pristavené na Dvoriskách. Mám tam konkrétne včera som sa rozprávala s jednou pani, oni tam majú
kontajner pristavený s tým, že im tam zvážajú smeti z celého okolia a že vlastne, keď oni tam chcú
niečo dať, tak oni si za ten kontajner platia alebo teda za tú nádobu a keď chcú tam niečo dať, tak
vlastne nemajú to kde dávať, že sa to zváža z celého okolia. Chcela som sa potom, ďalší bod,
spýtať. Neviem, či je to konkrétne na mestskú políciu alebo skôr všeobecne, či by sa nejaký
mechanizmus nevedel prijať možno na takých občanov, ktorí majú vlastne pridelené sociálne byty.
My máme byt na Nálepkovej 11, to je pri železničnej stanici a je tam jeden pán doktor, ktorý stále
venčí psa a sú, no proste je tam po ňom veľký neporiadok. Tak celé okolie je tam znečistené.
Neviem, či je to celkom práca len pre mestskú políciu, aby ho odsledovali alebo potom, či by sme
my ako poslanci alebo teda mestský úrad nemali uvažovať o tom, že v podstate ak má ten človek
pridelený byt od nás, tak nejaké sankcie voči nemu alebo proste, aby dostal nejaké varovanie, že
takto sa nemá správať, lebo ten byt bol pridelený nami a ak on nebude určité podmienky
dodržiavať, tak si myslím, že by sa nejaký pán psychiater /nezrozumiteľné/... takže asi toľko,
ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Pán poslanec Struhár.
Daniel Struhár, poslanec: Ja mám len jednu rýchlu požiadavku od rozprával som sa s vodičmi áut,
ktorí majú vyššie, no proste s nákladnými... čo jazdia na nákladných autách. Či Technické služby
dokážu spraviť obrezávku popri ceste tak, aby boli prehľadné do jednotlivých križovatiek, či sa na
to vieme nejakým spôsobom zamerať a spraviť tú obrezávku, aby aj nákladné autá alebo teda vodiči
nákladných áut mali prehľad, čo sa deje nielen na ceste, ale aj v podstate v križovatkách a podobne.
Ďakujem krásne.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Pán poslanec Kupec faktická ku komu? Tak
potom pán poslanec Obernauer.
Július Obernauer, poslanec: Ďakujem pekne. Ja mám otázku na pána riaditeľa Technických
služieb, respektíve prosbu. Veľa drevín sa teraz reže, ale už sa to preberalo aj na minulom
zastupiteľstve. Ak tie zrezané stromy,ja neviem, dva týždne alebo dlhšie ostanú na mieste, viem, že
toho máte veľa, ale bolo by dobré, ak by, ja neviem, dva-tri dni a potom sa to odpratalo. Mali sme
tento problém aj na ČSA-čke, slávna vŕba, čo spomínal pán poslanec Baranček, robí to ako
neplechu v očiach ľudí trošičku, šomrú nám potom ľudia. Takže trošku zorganizovať tú prácu
lepšie, ďakujem. Ja viem, že je toho veľa, ale možno... možno trošku zorganizovať...
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Všetko, pán poslanec Obernauer?

Július Obernauer, poslanec: Áno, ďakujem, ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Pán poslanec Kupec, nech sa páči.
Pavol Kupec, poslanec: Ďakujem za slovo. Chcel by som na pána riaditeľa Technických služieb.
Mám pár podnetov od občanov ohľadom opravy chodníkov. Napríklad Predné Halny smerom na
Zadné Halny aj od mamičiek s kočíkmi a podobne, prípadne ľudí, ktorí tam budú chodiť na
kúpalisko, lebo je v dostupnej vzdialenosti pešej. Že nejaký termín alebo možnosť opravy toho
chodníka. Či je to teda na pána riaditeľa Technických služieb alebo... to je všetko, ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Pán poslanec Barančok, nech sa
páči.
Andrej Barančok, poslanec: Ďakujem. Mňa ešte napadla jedna otázka, pán riaditeľ Technických
služieb, na teba. Poprosím ťa o informáciu, čo my máme už polročný problém na Krčulovej s tým
verejným osvetlením. Je to donekonečna opakujúci príbeh a sme tam furt v tme, čiže či je tam
naozaj už nejaký vážny problém, lebo tomu už nerozumieme a pre kolegu Obernauera. Od desiatich
rokov by si mohol vedieť, že sa volám Barančok, nie Baranček, ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Pán poslanec Schmidt.
Robert Schmidt, poslanec: Ja tiež mám na teba Lukáš, že by či sa nedalo dať do Horehronia alebo
nejaká výzva pre občanov, lebo nevedia, aké sú otváracie hodiny, respektíve ako sa dá dostať na
kompostáreň. Mesto predalo vedľajší pozemok /nezrozumiteľné/... hej? A ľudia vozia všetko na ten
súkromný pozemok, čo je obrovský problém. Tak aspoň upozorniť ľudí alebo dať dajakú do
verejnosti do éteru, že kedy môžu chodiť na kompostáreň a kedy nemôžu chodiť. Všetko.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem, pán poslanec Fašang, nech sa páči.
Miroslav Fašang, poslanec: Ďakujem za slovo. Jedna otázka na mestskú políciu, že komu
nahlasujú čierne skládky, či Technickým službám alebo priamo úradu. Potom, ako dlho trvá
odstránenie čiernej skládky, keď je už nahlásená a aká... otázka na Technické služby. Aká je
frekvencia zvozu odpadu z Kozlova, z Rohoznej, z týchto častí? Pretože fakt je ten, že ľudia tam
vozia z celého okolia a pokiaľ sa to tam nech dlhšie, tak je to rozťahané po všetkých tých poliach.
Otázka je, že či ste rozmýšľali aj nad nejakou zmenou systému zvozu tohto odpadu, pretože to neni
len komunálny odpad, to sú pneumatiky, gauče, postele a všetko, čo si dokážete predstaviť.
Ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem? Všetko? Poprosím najskôr o
vyjadrenie pani prednostku a potom postupne pán riaditeľ...
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Ja by som sa chcela, ďakujem za
slovo, vyjadriť zatiaľ iba k dvom veciam, lebo sa týkajú investičných akcií, tak dovoľte mi toto.
Jedno, čo sa týkalo pána poslanca Strmeňa, otázka ohľadom Podkoreňovej. Akurát včera sme mali
stretnutie s projektantom, pretože z hľadiska projekcie posudzujeme podložie cesty a takisto
chystáme odvodnenie tejto komunikácie, aby bola vlastne cesta urobená poriadne. Všetko to
prebieha na základe výsledkov inžiniersko-geologického prieskumu. Mali sme tam tri vrty a
dvanásť sond kopaných. Tak len aby ste boli informovaní, že touto témou sa zaoberáme a v prvej
polovici tohto roka určite cesta opravená bude, takže tak. To je vlastne prvá vec. Ďalej, čo sa týka
kamerového systému. Ako veci si môžeme pomenovať jasne. Kamerový systém a problémy s ním
riešime už dlhodobejšie, to je pravda, lebo ako všetci viete, tak sme prešli vlastne z analógového na
digitálny. So zástupcami firmy zhotoviteľskej sme mali stretnutie a teda tých stretnutí bolo
niekoľko. Pomenovali sme si tam, aké problémy sú, čo sa týka jednotlivých kamier alebo
jednotlivých prenosov. Bolo sľúbené takisto školenie vlastne mestskej polície. Z tejto strany viem,

že niekoľkokrát bolo odložené aj zo strany mestskej polície, takže tam máme viaceré veci, ktoré
potrebujeme riešiť, ale samozrejme v prvom štvrťroku tohto roka, čo sa mi nepodarilo, ale chystám
sa na to, čo najskôr, budeme opäť zvolávať stretnutie s dodávateľom vlastne a prejdeme si to, k
akým zlepšeniam prišlo, pretože na stretnutí, ktoré sme mali vyvolané už aj minulý rok, tak sme
riešili veci aj s projektantom toto kamerového systému, lebo to nie je taká záležitosť, že my sme si,
či už odborní pracovníci síce na meste, ale že sme si povedali, kde čo a ako by sme potiahli tento
kamerový systém, kde majú byť osadené kamery, ale všetko sa to dialo na základe odborne
spôsobilej osoby projektanta. A takisto vlastne spolu s náčelníkom mestskej polície sa vytypovali
miesta, spravila sa celá konkrétna situácia, všetko sa doprojektovalo, skončilo výkazom výmer,
rozpočtom, ja tam nevidím žiaden problém. Takže len to by som chcela z mojej strany podotknúť,
že stretnutie určite tento mesiac bude.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán náčelník.
Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno: Takže ja sa ešte vrátim k niektorým veciam.
Pán Barančok. Bannery sa kontrolujú, dokonca sa šesť ich odstránilo. Teraz ako majú prísť
Alexandrovci, tak zase sa nám niektoré objavili. Priebežne tak ako boli na plotoch a na zábradliach,
tak sa dávajú dole. Pokiaľ si to neodstráni ten, koho ten banner je, tak ho dáme dole a skončí...
Neuvedený: /nezrozumiteľné/...
Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno: Hore... no, takže to je k jednému. K tomu
kamerovému systému, ja sa ešte vyjadrím k jednej veci. Mestská polícia je užívateľ a nie
zhotoviteľ. Evidujú sa po našom dohovore a rozhovore a stretnutí priamo na mieste činu na
mestskej polícii sa všetky závady píšu mailom zhotoviteľovi, všetky závady. Ako sa do...
/nezrozumiteľné/...
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Vravím, že stretnutie urobíme...
Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno: ... pani prednostka asi k tomu dosť povedala.
Čo sa týka k realizácii. Ťažko sa mi k tomu vyjadruje, k tomu sa musí vyjadriť teraz vedenie mesta
a personálny a pracovník, personalista. Takže toľko o tom viem. Ak sa bude postupovať tak, ako je
napísané v tom organizačnom nariadení, tak musíme prepustiť nie deväť, ale desať policajtov. To je
k tomuto. Jáj, že ktorý pán doktor to toho psa tam venčí?
Neuvedený: /nezrozumiteľné/
Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno: Aha, to je psychológ, či čo on je? Psychiater...
Dobre. Toto si poznamenám, keď tak upozorníme. Ja som už dlhodobejšie za to, aby v mestských
bytoch sa nechovali psy. To nie je len tento problém, to je problém aj na Fučíkovej, takže ak by sa
to dalo do podmienky, že nie, tak nie, hej? Lebo máme problém tento na Fučíkovej. No a čierne
skládky. Čierne skládky sa nahlasujú na životné prostredie, na náš úrad alebo pokiaľ je to väčšia
čierna skládka, tak to ide automaticky na okresný úrad. S dĺžkou realizácie odstránenia podľa toho,
aká je veľká. Pokiaľ naši chlapi odchytia niekoho, kto to tam akurát vyviezol, tak sa to dá
realizovať pomerne rýchlo. A keď sa nenájde vinník, tak sa to musí realizovať tak, že sa musí dať
podnet na životné prostredie a podľa množstva odpadu, veľkosti skládky, či je v katastrálnom území
alebo nie je v katastrálnom území alebo je na pozemkoch mesta alebo nie je, tak sa to musí riešiť
potom s okresným úradom. To je všetko.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Poprosím pána povereného
riaditeľa Technických služieb, aby zodpovedal na otázky, ktoré sa týkajú Technických služieb, nech
sa páči.
Ing. Lukáš Jeremiáš, poverený riaditeľ, Technické služby Brezno: Dobrý deň, páni zástupcovia,

pani prednostka, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Takže by som začal. Reklamácia
prístreškov, myslíš autobusové zastávky?
Neuvedený: /nezrozumiteľné/
Ing. Lukáš Jeremiáš, poverený riaditeľ, Technické služby Brezno: Smetné koše. Bola napísaná
reklamácia na zhotoviteľa. Nové, ktoré boli včera odovzdané mi kľúče, už sú tak ako majú byť
podľa projektu. Tie staršie, ktoré sú v používaní, bola písaná reklamácia zhotoviteľovi, aby to
doplnil, ako to má byť...
Neuvedený: /nezrozumiteľné/...
Ing. Lukáš Jeremiáš, poverený riaditeľ, Technické služby Brezno: To neviem, lebo Technické
služby neboli objednávateľom. Objednávateľ bolo mesto Brezno.
Neuvedený: Kto to reklamuje?
Ing. Lukáš Jeremiáš, poverený riaditeľ, Technické služby Brezno: Mesto Brezno. To isté
kúrenie synagóga. Bolo tam riešené náhradné kúrenie, aby synagóga mohla fungovať. S firmou
realizačnou je ťažká komunikácia. Oni majú na všetko čas a svoje dôvody, keďže vieme, ako to je.
Neuvedený: /nezrozumiteľné/...
Ing. Lukáš Jeremiáš, poverený riaditeľ, Technické služby Brezno: Ale nie je to, neni to
dokončené tá reklamácia, stále je to v jednaní. Krčulova verejné osvetlenie. Dúfam, že sa to už
podarilo spraviť. Aj keď to vyzerá, že je to nové osvetlenie, ale je napojené zo starého a tam sú
rozvody zemou. Čiže nevieme, nechceme to rozkopávať, pokým to nie je nutné. Ale už mi povedali,
že už by to malo svietiť. Ďalej ideme. Cesta Nálepkova jednosmerka. Už je to z mesta bola podaná
žiadosť na Okresný dopravný inšpektorát. Myslím si, že to schválili, čiže v najbližšej dobe to bude
tak, ako ste to vy vraveli. Jednosmerka bude dokončená a dokonca od ulice Fraňa Kráľa bude po
prvý výškový činžiak obojsmerná premávka. Také zmeny sú na Nálepkovej ulici. Cesta Kozlovo.
Momentálne sme dokončili cestu na Šiašove, pokračujeme ďalej extravilán, ďalšia cesta je
Kozlovo, aj výmena odrážok, lebo odrážky niektoré tam boli vybité. My máme vyrobené také ťažké
betónové odrážky, ktoré znesú toho oveľa viacej, čiže venujeme sa aj týmto cestám. Zametanie štrk.
Tento rok sme začali so zametaním v meste a ideme na Mazorník. Je to tak ako s kosením. Každý
rok začíname niekde inde. Čiže tento rok to vyšlo tak. A to, ako vravíte, že ľudia sa podieľajú na
tomto, môžeme byť im vďační a snažíme sa vyhovieť všetkým. Orez stromov. Začíname s orezom,
keďže do 31.3 sme mali termín na výruby. To sme stihli, poviem, v hodine dvanástej. Našťastie
alebo niekto je z toho smutný, poviem to tak, ako je. A začíname s orezom. Čo sa týka Rázusovej
ulice, tam je plánovaná akcia investičná. Neviem, v akom je to štádiu, celá Rázusova ulica. Ak
môžem pani prednostku...
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: V tomto prípade ešte stále
riešime projektovú dokumentáciu a komunikujeme vlastne s krajským pamiatkovým úradom,
pretože navrhujeme, ako dobre viete, výrub zelene a jej doplnenie, ktoré musí byť v rámci
rovnakých línií. To je vlastne požiadavka krajského pamiatkového úradu. Potom sa budú riešiť
takisto vlastne inžinierske siete a budeme robiť opravu chodníkov a úpravu zelených pásov. Takže
najskôr musí skončiť povoľovací proces a najskôr na budúci rok by sme sa tomuto mohli venovať aj
realizačne.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem.
Ing. Lukáš Jeremiáš, poverený riaditeľ, Technické služby Brezno: Pokračujem ďalej. Stojiská
na Dvorisku a Rohoznej, spojím pani Štugnerovú a pána Fašanga. Odváža sa každý týždeň.

Skládka, ktorá vznikla, keď ideme smerom na Rohoznú napravo, minulý týždeň v sobotu zhorela v
noci. My sme ju boli hneď odstrániť. Tam okolo stojiska. Stojisko bolo zapratané, poviem
päťnásobne. Ako povedal Miro, tam už bolo všetko. Pneumatiky, gauče, hocičo. Neviem, či si ľudia
nemýlia, má tam firma skládku stavebného odpadu, či neprečítajú stavebného odpadu a cestou sa
otočia a vyhodia tam všetko, čo sa dá. Momentálne je to stojisko zrušené, lebo sa opravuje, keďže
bolo zhorené a nejaký iný spôsob vývozu. No jedine by sa dalo ísť, že ísť priamo k ľuďom do domu
a vrecovaným spôsobom. Takisto to nosia vo vreciach do toho stojiska, len sa dohodnúť s
dotyčnými, ktorí tam bývajú, že poviem v pondelok sa vyvážajú smeti, tak ich vyložte pred
bráničku. Aby to nebolo centralizované do toho stojiska, kde má prístup hocikto.
Neuvedený: /nezrozumiteľné/
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Presne. Tu neprojektujme, to si treba sadnúť,
proste urobiť nejaké návrhy riešenia a pristúpiť k tomu, aby sme zbytočne tu, lebo 21 ľudí, keď
začne o tom špekulovať, tak sa nedohodneme na ničom.
Ing. Lukáš Jeremiáš, poverený riaditeľ, Technické služby Brezno: To je len tak návrh.
Orezávka ciest, aby bola viditeľnosť pre nákladné autá, to bude v rámci orezávky všetko. Len
spomeniem prejazdnosť ciest, chodníkov, verejné osvetlenie, nejaké zásahy do elektrických vedení,
poprípade iných vedení, všetko sa teraz ide realizovať po výrube, aby sme mali na to. Jednak nebol
na to čas, nedalo sa, lebo nemôže sa orezávať, keď mrzne, poškodili by sa tým dreviny. Takže
všetko sa ide teraz realizovať. Oprava chodníkov Predné a Zadné Halny. Budú sa realizovať opravy
chodníkov hlavne šácht, ktoré sú poprepadávané. Je tam jeden problém s kanalizáciou, kde vyviera
voda. Je jednanie aj s vodármi na odstránení tejto závady. Lebo tam podmýva vo veľkej časti časť
cesty aj chodníka. Ale budú sa riešiť opravy. Otváracie hodiny kompostárne sú, ak sa nemýlim, na
stránke a bude aj nová informačná tabuľa na kompostárni, keďže sa menilo vedenie na Technických
aj nejaké nariadenia, čo sa týka tohto, tak už je tabuľa vo výrobe. A informácia môže byť zavesená
na internetovej stránke doplnená aj v tlači. Asi všetko.
Neuvedený: /nezrozumiteľné/
Ing. Lukáš Jeremiáš, poverený riaditeľ, Technické služby Brezno: Ja neviem o ničom. Neviem,
či investičné...
Neuvedený: /nezrozumiteľné/
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Keď si pán riaditeľ nájde čas cez
svojich pracovníkov, tak ja nevidím žiaden problém, lebo bolo to odsúhlasené vlastne aj pánom
primátorom, ja to považujem za vec vybavenú z našej strany, áno.
Ing. Lukáš Jeremiáš, poverený riaditeľ, Technické služby Brezno: Čiže čím skôr...
Neuvedený: /nezrozumiteľné/
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Dúfam, že boli zodpovedané
všetky otázky, ďakujem.
Bod č. 16 - Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na primátora
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Čiže posledný bod nášho programu sú
Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na primátora. Nie som kompetentný
odpovedať za primátora. Ak sú nejaké otázky, poprosím vás písomne, pán primátor sa k tomu určite

vyjadrí buď písomne alebo na ďalších nejakých pracovných stretnutiach.
Bod č. 17 - Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Čiže bod číslo 17 – Ukončenie zastupiteľstva.
Ďakujem vám pekne za aktívny prístup. A za to, že sme urobili zase jede z rekordov, čo sa týka
času zasadnutia tohto zastupiteľstva. Ďakujem pekne, zastupiteľstvo končím.
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