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

Číslo spisu:
2014/1561

Brezno
31.03.2014

ZÁPISNICA
z 2. pracovného rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, konaného
dňa 12. marca 2014 v Brezne
PRÍTOMNÍ:
VOLEBNÝ OBVOD č. 1
Mgr. Jaroslav Ďalák, Ing. Vladimír Kvačkaj, MUDr. Eva Wolframová, Ing. arch. Ján Králik,
Ing. Milan Kováčik, Ing. Milan Hašan, MUDr. Emília Bučková, Mgr. Ján Račák
VOLEBNÝ OBVOD č. 2
Milan Palovčík, , Ing. Dušan Švantner, MUDr. Erik Richter, Mgr. Petra Dzurmanová, Ing. Ján
Pampurík
VOLEBNÝ OBVOD č. 3
Jozef Tokár, Mgr. Eva Skačanová, Ing. Martina Daxnerová , Ing. Vladimír Strmeň, JUDr.
Tomáš Abel
VOLEBNÝ OBVOD č. 4
Ing. Mária Majerčíková
OSPRAVEDLNENÍ
Iveta Ledňová, Ing. arch. Michal Medveď
NESKORŠÍ PRÍCHOD

OSTATNÍ PRÍTOMNÍ
podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)
Rokovanie viedol:
Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta
K bodu 1/
Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta Brezna v súlade s § 13, ods. 4 písm. a/ zákona SNR
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otvoril druhé pracovné
zasadnutie MsZ mesta Brezna o 10.00 hodine. Zasadnutie MsZ bolo zvolané v súlade
s ustanovením § 12, ods. 1 zákona o obecnom zriadení a boli naň pozvaní všetci poslanci
MsZ s platným mandátom. Z 21 poslancov bolo prítomných 14 poslancov, zasadnutie MsZ
bolo vyhlásené za schopné právoplatne sa uznášať. Primátor mesta privítal všetkých
prítomných.
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K bodu 2/
Skúška hlasovacieho zariadenia
bez problémov
K bodu 3/
Procedurálne otázky
3A/ Schválenie programu rokovania
Primátor mesta doplnil do programu bod:
15.5. Žiadosť Aleny Berčíkovej – AUTOBAR, Brezno a petícia obyvateľov sídliska
Mazorníkovo za zrušenie § 3, ods. 1 písmeno e) všeobecne záväzného nariadenia číslo
VZN - 08/2013 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta
Brezno, resp. za udelenie výnimky na prevádzku SPORT PUB v Brezne –
Mazorníkove
a pôvodný bod 15.5. – Ústna informácia predsedov komisií sa prečísluje na 15.6.
JUDr. Tomáš Abel
do programu navrhol doplniť nasledovné body:
15.7. Oprava a údržba chodníkov na sídlisku Mazorník
15.8. Návrh na opravu a údržbu detských ihrísk (zariadení) mesta Brezna
15.9. Návrh na spracovanie verejnej ponuky nájmu alebo zapožičania plôch za účelom
zriadenia parkovacieho miesta na území mesta Brezna
15.10 Návrh na zriadenie spomaľovacieho prahu na zníženie rýchlosti vozidiel pred
priechodom pre chodcov na cestách pod Poštou č. 3 medzi ulicou 9. Mája a ulicou
Májového povstania českého ľudu v k. ú. Brezno
15.11 Oprava a údržba cesty na Lúčky a Pestovateľskú ulicu
15.12 Oprava a údržba schodov na sídlisku Mazorník pod Poštou č. 3
15.13 Návrh na zriadenie rehabilitačného centra pre matky s deťmi ťažko zdravotne
postihnutými
15.14 Návrh na zriadenie ŠPORTOVÉHO CENTRA na sídlisku Mazorníkovo
Poslanci hlasovali o jednotlivých návrhoch samostatne.
Hlasovanie:
Bod 15.7.
Bod 15.8.
Bod 15.9.
Bod 15.10.
Bod 15.11.
Bod 15.12.
Bod 15.13.
Bod 15.14.

Prítomných 15
Prítomných 15
Prítomných 15
Prítomných 15
Prítomných 15
Prítomných 15
Prítomných 15
Prítomných 16

Za – 14, proti – 0, zdržal sa – 1
Za – 13, proti – 0, zdržal sa – 2
Za – 15, proti – 0, zdržal sa – 0
Za – 12, proti – 0, zdržal sa – 3
Za – 14, proti – 0, zdržal sa – 1
Za – 15, proti – 0, zdržal sa – 0
Za – 14, proti – 0, zdržal sa – 1
Za – 14, proti – 0, zdržal sa – 2
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Hlasovanie o programe ako celku::
Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Program bol schválený .

17
16
0
0
10

Mestské zastupiteľstvo rokovalo podľa nasledovného programu:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
Skúška hlasovacieho zariadenia
Procedurálne otázky
Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 28.02.2014
Predkladá: PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., prednostka Mestského úradu Brezno
Spracovateľ: Kancelária prednostu Mestského úradu Brezno v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského
úradu Brezno a štatutármi príspevkových organizácií mesta Brezna

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN-06/2013 o verejnom poriadku na
území mesta Brezna
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta Brezna
Ing. Peter Pančík, náčelník Mestskej polície Brezno

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o náhradnom zásobovaní vodou,
odvádzaní odpadových vôd a nakladania s odpadovými vodami zo žúmp
Predkladá:
Spracoval:

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., prednostka Mestského úradu Brezno
Odbor životného prostredia, rozvojových programov a stavebného poriadku Mestského úradu
Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Elenou Gregorovou

7. Informácia o zozname ulíc a okrskov pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky v roku
2014
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta Brezna
Odbor služieb občanom Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Ivetou
Mikloškovou Vinarčíkovou

8. Majetkové záležitosti
8.1. Žiadosť Ľubomíra Hagaru, bytom Brezno o odkúpenie pozemku na ul.Boženy
Němcovej pri polyfunkčnom objekte vo vlastníctve žiadateľa
8.2. Žiadosť Milana Blaschke, bytom Michalová o prenájom pozemku v katastrálnom
území Michalová
8.3. Žiadosť Karola Simana, bytom Brezno o odkúpenie pozemku na Brezenskej ulici
v Brezne
8.4. Žiadosť spoločnosti Telefonica s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, Bratislava o nájom
pozemku pre telekomunikačnú stavbu Brezno – Skalka
8.5. Žiadosť Aleny Dolinskej o poskytnutie ubytovania v obytnej miestnosti na Fučíkovej
1 v Brezne
8.6. Návrh poradovníka na byty
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Mariana Daxnerová, vedúca oddelenia právneho a majetkového Mestského úradu
Brezno
Odbor ekonomický Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou
Šefrankovou
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9. Rozpočet mesta Brezna na rok 2014 – návrh na I. zmenu
Predkladá: Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta
Spracoval: Odbor ekonomický Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou
Šefrankovou

10. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratných zdrojov financovania
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Ingrid Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Ing. Ingrid Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

11. Prijatie návratných zdrojov financovania
Predkladá: Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta
Spracoval: Odbor ekonomický Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou
Šefrankovou

12. Koncepcia rozvoja bývania mesta Brezno na obdobie rokov 2014-2020
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta Brezna
Odbor životného prostredia, rozvojových programov a stavebného poriadku Mestského úradu
Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Elenou Gregorovou

13. Správa o činnosti Mestskej polície Brezno za rok 2013
Predkladá:: Ing. Peter Pančík, náčelník Mestskej polície Brezno
Spracovateľ: Ing. Peter Pančík, náčelník Mestskej polície Brezno

14. Správy Hlavného kontrolóra mesta Brezna
14.1. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Ingrid Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Ing. Ingrid Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

14.2. Správa o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri
následných finančných kontrolách v roku 2013
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Ingrid Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Ing. Ingrid Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

14.3. Správa o výsledku kontrol dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných
právnych predpisov v oblasti poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu mesta
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Ingrid Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Ing. Ingrid Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

14.4. Správa o výsledku kontroly vybavovania petícií a sťažností za rok 2013
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Ingrid Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Ing. Ingrid Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

15. Rôzne
15.1. Vstup mesta Brezna do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Nízke Tatry – Juh
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta Brezna
Kancelária primátora zastúpená vedúcou kancelárie Mgr. Danou Kmeťovou

15.2. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií v zmysle § 7, odst. 2 Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Brezna číslo VZN - 04/2013 o poskytovaní dotácii
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta Brezna
Odbor ekonomický Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou
Šefrankovou

15.3. Poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2014
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta Brezna
Odbor ekonomický Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou
Šefrankovou
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15.4. Poskytnutie dotácií pre účely kultúry v roku 2014
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta Brezna
Odbor ekonomický Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou
Šefrankovou

15.5. Žiadosť Aleny Berčíkovej – AUTOBAR, Brezno a petícia obyvateľov sídliska
Mazorníkovo za zrušenie § 3, ods. 1 písmeno e) všeobecne záväzného nariadenia číslo
VZN - 08/2013 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta
Brezno, resp. za udelenie výnimky na prevádzku SPORT PUB v Brezne –
Mazorníkove
Predkladá:

Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta Brezna

15.6. Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti
komisií
15.7. Oprava a údržba chodníkov na sídlisku Mazorník a v ostatných častiach mesta Brezna
15.8 Návrh na opravu a údržbu detských ihrísk (zariadení) mesta Brezna
15.9 Návrh na spracovanie verejnej ponuky nájmu alebo zapožičania plôch za účelom
zriadenia parkovacieho miesta na území mesta Brezna
15.10. Návrh na zriadenie spomaľovacieho prahu na zníženie rýchlosti vozidiel pred
priechodom pre chodcov na cestách pod Poštou č. 3 medzi ulicou 9. Mája a ulicou
Májového povstania českého ľudu v k. ú. Brezno
15.11. Oprava a údržba cesty na Lúčky a Pestovateľskú ulicu
15.12. Návrh na zriadenie Rehabilitačného centra pre mamičky s deťmi ťažko zdravotne
postihnutými
15.13. Oprava a údržba schodov na sídlisku Mazorník pod Poštou č. 3
15.14. Návrh na zriadenie ŠPORTOVÉHO CENTRA na sídlisku Mazorníkovo
Predkladá:
Spracoval:

JUDr. Tomáš Abel, poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
JUDr. Tomáš Abel, poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

16. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľov príspevkových
organizácií zriadených mestom, riaditeľov obchodných spoločností, v ktorých má mesto
Brezno majetkovú účasť a riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom
17. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
18. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
K bodu 3B

Voľba návrhovej komisie:

Ing. Vladimír Kvačkaj, Mgr. Eva Skačanová, Ing. Milan Kováčik
Hlasovanie:

Prítomných:
17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Návrhová komisia bola zvolená.

K bodu 3C/

overovatelia zápisnice: Ing. Martina Daxnerová, Ing. arch. Ján Králik

K bodu 3D/ zapísaním uznesení poverená: Mgr. Ingrid Poliaková
vypracovaním zápisnice poverená: Janka Štulajterová
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K bodu 4/
Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 28.2.2014
Materiál spracovala kancelária prednostky, predkladá PhDr. Ing. Ivana Kružliaková,PhD.,
prednostka mestského úradu.
V rozprave vystúpili poslanci: JUDr. Abel, Ing. Majerčíková, Ing. Strmeň, MUDr. Richter
S faktickými pripomienkami: Ing. Strmeň, Ing. arch. Králik, Ing. Majerčíková, J. Tokár
JUDr. Tomáš Abel
k uzneseniu č. 98/20111 – telocvičňa na Mazorníku – v akom štádiu je rokovanie, ktoré
by sa malo týkať prevodu vlastníctva z BBSK do vlastníctva mesta Brezna?
k uzneseniu č. 37/2013 – navrhujem, aby uznesenie zostalo v sledovaní. Rómsku
problematiku v meste Brezne sme do súčasnosti nevyriešili, nie dostatočne na to, aby
sme sa prestali stretávať a nevenovali tejto problematike pozornosť. Navrhujem, aby
sme sa naďalej stretávali a aby poslanci boli informovaní, aké kroky sa v tejto oblasti
v meste robia.
k uznesenie č. 186/2013 – plánuje sa zakúpiť ešte nejaký merač? Dožadovali sme sa,
aby bol merač rýchlosti umiestnený na Vrchdolinke, merač pod autoservisom neplní
svoj účel. Zámer bol, aby bola zvýšená bezpečnosť v časti Rovne Vrchdolinka. Ak sa
neplánuje zakúpiť ďalší merač, navrhujem ten od autoservisu premiestniť na
Vrchdolinku.
k uzneseniu č. 190/2013 – v akom štádiu je realizácia oddychovej zóny na Mazorníku?
Aké kroky sa urobili k tomu, aby došlo k naplneniu uznesenia?
Ing. Mária Majerčíková
k uzneseniu 101/2012/III/1c – nelegálne stavby - aké opatrenia na zabránenie výstavby
nelegálnych stavieb sa realizovali?
k uzneseniu č. 172/2012 – došlo k rozdeleniu nebytových priestorov alebo k uzavretiu
kúpnej alebo nájomnej zmluvy?
k uzneseniu č. 37/2013 – nemôžeme skonštatovať, že rómsku problematiku máme
vyriešenú, navrhujem ponechať v sledovaní
k uzneseniu č. 42/2013 – aké sú výsledky výberového konania na zvoz komunálneho
odpadu?
k uzneseniu č. 146/2012 – projekt na kanalizáciu ulíc Potočná, Poľná Hlboká – aké
podmienky formálnej správnosti neboli splnené a kto je zato zodpovedný? Zapojíme sa
do novej výzvy, ktorá vyšla 28. 2?
k uzneseniu č. 212/2013 – Fantázia – akým spôsobom chceme ďalej riešiť účasť mesta
v spoločnosti Fantázia s.r.o? Máme už výsledky hospodárenia za rok 2013?
k uzneseniu 3/2014 – rekonštrukcia komunitného centra – nepodali sme žiadosť, máme
uvedené, že 215 000,- € je málo na rekonštrukciu budovy. Chcem vedieť meno
projektanta prípadne rozpočtára, kto takúto správu vydal.
Ing. Vladimír Strmeň
k uzneseniu č. 212/2013/II - uznesenie odporúča primátorovi mesta doriešiť účasť
zástupcu mesta Brezna v dozornej rade spoločnosti Fantázia s.r.o – poprosím
informáciu, termín je 15.4.2014
MUDr. Erik Richter
k uzneseniu 35/2013 – ako sa pokračuje ďalej, či máme v podniku výrobné
prostriedky – lopaty, čakany, sekery, miešačky, koľko je tam zamestnancov
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K rozprave sa vyjadrili: PhDr. Ing. Kružliaková, prednostka MsÚ, Ing. Daxnerová – vedúca
oddelenia právneho a majetkového, Ing. Gregorová – vedúca odboru životného prostredia,
rozvojových programov a stavebného poriadku a Ing. Demian, primátor mesta.
PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.
uznesenie č. 98/2011 - vyšší územný celok splnomocnil na ďalšie rokovania Spojenú
školu Brezno. Spojená škola nemá dostatok finančných prostriedkov na právne služby.
Ďalšie rokovania sa neuskutočnili, nakoľko boli voľby do VUC.
uznesenie č. 37/2013 – zo sledovania sme navrhli vypustiť z dôvodu, že to súviselo
s uznesením MsZ č. 101/2012, kde prevažná časť bola splnená a na poslednom
rokovaní nebol určený ďalší termín alebo prejavený záujem, na rokovaní neboli
navrhnuté ďalšie možnosti. vyplynulo to z toho, ale ak je potrebné ďalej sa stretávať
a rokovať, z toho titulu sme navrhli uznesenie vypustiť.
uznesenie č. 189/2013 – merače rýchlosti Vrchdolinka - bol namontovaný, či plní účel
požiadam pani vedúcu odboru životného prostredia, rozvojových programov
a stavebného poriadku
uznesenie č. 190/2013 – úprava plôch na sídlisku Mazorníkovo – na tomto sa pracuje,
o presnejšie zhodnotenie požiadam pani vedúcu odboru
uznesenie č. 101/2012 – nelegálne stavby – konkrétne kroky, aby sa zamedzilo ich
výstavbe – prostredníctvom úzkej spolupráce mestskej polície, TSP a štátnej polície.
Všetky zistenia sa nahlasujú do kancelárie prednostky a následne sa postupuje ďalej,
overuje sa, či je naozaj nelegálna stavba, či naozaj nemá stavebné povolenie.
Konkrétne opatrenia – denno–denný maping v teréne.
uznesenie č. 35/2013 – založenie Mestského podniku služieb – splnené. Otázky, ako to
teraz funguje, je oprávnený zodpovedať pán konateľ spoločnosti.
Ing. Mariana Daxnerová
uznesenie č. 172/2012 – nebytový priestor bol rozdelený na dva nebytové priestory.
Pán Telka podal odvolanie na krajský súd ale úlohou uznesenia bolo rozdeliť nebytový
priestor. Súdny spor pokračuje. Žiadosťou pána Roštára sa nemôžme zaoberať, keďže
ešte nie je vyprataný priestor, ktorý bol predmetom prenájmu alebo predaja.
Ing. Elena Gregorová
uznesenie č. 186/2013 – merače rýchlosti v lokalite Bujakovo, Vrchdolinka. Uznesenie
nemalo určený kilometer, kde majú byť merače umiestnené, umiestňovali sme na
základe doporučenia SAD Brezno a schválenia Dopravného inšpektorátu Brezno. V
rozpočte 2014 nie sú vyčlenené finančné prostriedky na nákup ďalších meračov
rýchlosti.
uznesenie č. 190/2013 – oddychová zóna na Mazorníku – plocha zatiaľ nevyužívaná
na výstavbu nájomných bytov tak ako je definované v územnom pláne – podľa
uznesenia odbor spracoval štúdiu, ktorá by po realizácii mala plniť cieľ ako oddychová
zóna v spolupráci s mestským podnikom.
uznesenie 42/2013 – výsledok verejného obstarávania odhadujeme na apríl 2014
uznesenie č. 146/2013 – projekt kanalizácie – projekt nebol schválený z dôvodu, že
projektová dokumentácia bola realizovaná pred 2 rokmi, pri niektorých pozemkoch
došlo už k prevodu vlastníckych práv – to bol jeden zádrhel a potom boli technicko.administratívne, s ktorými sme sa ako podávajúci orgán nestotožnili ale sme bez
nástroja obrany. Vyšla ďalšia výzva, ktorá má inak nastavenú pozíciu oprávnených
a neoprávnených výdavkov, jej lehota končí v júni 2014. Mesto Brezno má záujem
zapojiť sa do výzvy.
uznesenie č. 3/2014 – komunitné centrum – projekt bol spracovávaný na výzvu, ktorá
bola v predchádzajúcom období v určitej rozpočtovej výške. Pred rokovaním MsZ
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v 1/2014 bolo pracovné rokovanie, kde sme zdôvodňovali, že aby sme naplnili
uznesenie v určenom finančnom limite, je potrebné prepracovávať dokumentáciu
technicky aj rozpočtovo, čo ale nespľňa naplnenie kritéria výzvy. Z uvedeného dôvodu
sa k tomu nepristúpilo, lebo by sme spravili nový projekt na 200 000,- € a nesplnili by
sme určené kritérium výzvy na štandard priestorového vybavenia. Nemôžeme robiť
rekonštrukciu objektu bez toho, aby nám nevyšli finančné prostriedky na
rekonštrukciu strechy, krovu a všetko čo s tým súvisí vrátane statiky.
Ing. Jaroslav Demian
uznesenie č. 190/2013 – ak chceme do tej plochy viac investovať. musíme sa
rozhodnúť, ako v územnom pláne túto plochu zadefinujeme – zmeniť z obytnej zóny
na inú zónu a potom môžeme do toho investovať
uznesenie č. 146/2013 – kanalizácia Vrchdolinka - prekážkou pre schválenie žiadosti
boli vlastnícke vzťahy,. Na základe zdôvodnenia neschválenia žiadosti sme sa rozhodli
spraviť maximum preto, aby sme tieto dôvody na neschválenie pôvodnej žiadosti
odstránili, a aby sme išli do novej výzvy. Ak po administratívnej stránke splníme
všetky podmienky, tak predložíme na schválenie mestskému zastupiteľstvu žiadosť.
uznesenie 212/2013/III – požiadal som o zvolanie valného zhromaždenia, žiadal som,
aby to bolo v čo najkratšom termíne, aby sme mali aktuálne výsledky hospodárenia za
rok 2013
F: Ing. Vladimír Strmeň
v uznesení č. 212/2013 je uvedený termín 15.4.2014 – trvám na dodržaní tohto
termínu
F: Ing. arch. Ján Králik
oddychová zóna - územný plán v tomto priestore navrhuje komplexnú bytovú
výstavbu, má určité regulatívy, v ktorých je vysvetlené, čo znamená komplexná
bytová výstavba – znamená, že tam budú postavené byty a príslušenstvo, ktoré
k bytom je – cesty, parkoviská, chodníky, ihriská, zelené plochy. Existuje štúdia, ktorú
spracovala Ing. arch. Lehotská - vypracovala iný typ štruktúry osadenia bytových
domov v tejto časti a štúdia obsahuje chodníky, cesty, parkoviská, ihriská, zelené
plochy. Požiadavka úpravy tohto priestoru nepotrebuje žiadnu zmenu územného plánu,
žiadne nové štúdie, len treba fyzicky urobiť úpravu priestoru a na základe týchto
dvoch dokumentov nerobiť chodník tam, kde by možno mohla byť postavená bytovka
alebo nejaká cesta ale tam, kde by v budúcnosti ihriská, prípadne trávnatá plocha
mohli byť.
požadujem, aby všetci poslanci dostali list, ktorým boli oznámené formálne chyby
projektu na kanalizáciu Vrchdolinka
F: Ing. Mária Majerčíková
k uzneseniu č. 3/2014 – projekt na komunitné centrum – Ing. arch. Macuľa
skonštatoval, že do 215 tis. sa vieme zmestiť. Kto je zodpovedný zato, že mesto
Brezno prišlo o 200 tis. euro, ktorými sme mohli zhodnotiť svoj majetok?
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení, v akom bolo uvedené v podkladoch
rokovania bez bodu II/2 (uznesenie č. 37/2013). K predloženému návrhu na uznesenie
poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
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Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Uznesenie bolo schválené.

18
18
0
0

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 5/2014, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 5/
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN-06/2013 o verejnom poriadku na území mesta
Brezna
Návrh spracoval náčelník Mestskej polície Brezno Ing. Peter Pančík, predkladá Ing. Jaroslav
Demian, primátor mesta. Komisia pre verejný poriadok odporúča predložený návrh schváliť.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol spracovaný na základe požiadavky poslancov,
prešiel pripomienkovým konaním.
V rozprave vystúpila poslankyňa Mgr. Dzurmanová.
Mgr. Petra Dzurmanová
je potrebné presne definovať detské ihriská, pieskoviská, na ktorých je zakázané
fajčiť? Ak sa budú dopĺňať nové ihriská, budeme ich stále schvaľovať?
Ing. Jaroslav Demian
treba zadefinovať ihriská, ak sa budú dopĺňať pieskoviská a ihriská spravované
technickými službami tak nie je problém všeobecno-záväzné nariadenie doplniť
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení, v akom bolo uvedené v podkladoch
rokovania. K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce
alebo doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
19
Za:
19
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 6/2014, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 6/
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o náhradnom zásobovaní vodou,
odvádzaní odpadových vôd a nakladania s odpadovými vodami zo žúmp
Návrh spracoval Odbor životného prostredia, rozvojových programov a stavebného poriadku
Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Elenou Gregorovou, predkladá
PhDr. Ing. Ivana Kružliaková,PhD., prednostka mestského úradu.
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V rozprave vystúpil zástupca primátora a poslanec MsZ Mgr. Račák.
Mgr. Ján Račák
v § 8 Evidencia a preukazovanie zneškodnenia odpadových vôd zo žúmp v podmienkach
mesta je uvedené:
„1.
Spôsob zneškodnenia odpadových vôd zo žúmp
vlastník žumpy/producent
preukazuje orgánu verejnej správy za účelom evidencie a to do 31. marca
kalendárneho roka spôsobom:
- predloženia kópie dokladov (napr. faktúry za zneškodnenie odpadových vôd,
potvrdenie prevzatia odpadovej vody prepravcom) za
obdobie
celého
predchádzajúceho kalendárneho roka.
- predloženia originálu dokladov, za obdobie celého predchádzajúceho kalendárneho
roka, k nahliadnutiu za účelom záznamu do evidencie orgánu verejnej správy...“
Navrhujem, aby sme vlastníkov žúmp upozornili na túto povinnosť.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení, v akom bolo uvedené v podkladoch
rokovania. K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce
alebo doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
19
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené

.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 7/2014, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 7/
Informácia o zozname ulíc a okrskov pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014
Materiál spracoval odbor služieb občanom zastúpený Mgr. Ivetou Mikloškovou
Vinarčíkovou, vedúcou odboru, predkladá Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení, v akom bolo uvedené v podkladoch
rokovania. K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce
alebo doplňujúce návrhy.

Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Uznesenie bolo schválené.

19
19
0
0

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 8/2014, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
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K bodu 8/
Majetkové záležitosti
Majetkové záležitosti spracoval Odbor ekonomický Mestského úradu Brezno zastúpený
vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou, predkladá Ing. Mariana Daxnerová, vedúca
oddelenia právneho a majetkového mestského úradu.
K bodu 8.1
Žiadosť Ľubomíra Hagaru, bytom Brezno o odkúpenie pozemku na ul.Boženy Němcovej pri
polyfunkčnom objekte vo vlastníctve žiadateľa
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení, v akom bolo uvedené v podkladoch
rokovania. K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce
alebo doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Uznesenie bolo schválené.

19
19
0
0

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 9/2014, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 8.2/
Žiadosť Milana Blaschke, bytom Michalová o prenájom pozemku v katastrálnom území
Michalová
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení, v akom bolo uvedené v podkladoch
rokovania. K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce
alebo doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Uznesenie bolo schválené.

19
18
0
1

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 10/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 8.3.
Žiadosť Karola Simana, bytom Brezno o odkúpenie pozemku na Brezenskej ulici v Brezne
Finančná komisia neodporúča predaj z dôvodu, že by došlo k znehodnoteniu ďalších
nehnuteľností, ktoré mesto vlastní na Brezenskej ulici, komisia odporučila MsZ zvážiť formu
prenájmu.
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Komisia rozvoja mesta. a mestskej infraštruktúry neodporúča predaj, odporúča do doby
predaja okolitých nehnuteľností prenájom.
V rozprave vystúpili poslanci: M. Palovčík, JUDr. Abel
Za spracovateľa: Ing. Mariana Daxnerová, vedúca oddelenia právneho a majetkového
Milan Palovčík
pán Siman dával žiadosť aj o prenájom uvedených pozemkov, do komisie
predložený len materiál na predaj
navrhujeme dať do nájmu

bol

JUDr. Tomaš Abel
navrhujem v bode I – návrh v pôvodnom znení
v bode II – spôsob prenájmu nehnuteľného majetku mesta Brezna – ďalej ako v texte –
obchodnou verejnou súťažou pre účel nájmu
Ing. Mariana Daxnerová
chcela by som doporučiť poslancom, aby doplnili do návrhu na uznesenie bod / vyhlásenie
majetku za prebytočný pre účely nájmu
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
žiadosť Ing. Karola Simana, bytom Brezno, ŠLN 1231/14, o odkúpenie pozemku na
Brezenskej ulici:

parcela reg. C-KN č. 2277/21 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 129 m2,
vzniknutú oddelením geometrickým plánom č. 36041459-172/2012 z parcely
reg. C-KN 2277/17 - zastavané plochy s výmerou 240 m2, nachádzajúcej sa
v k.ú. Brezno, obec Brezno, ulica Brezenská, evidovanej na LV č. 2351,
v celosti,

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/10 z celku na pozemku - parcela reg. C-KN
č. 2277/20, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1211 m2, nachádzajúcej sa
v k.ú. Brezno, obec Brezno, ulica Brezenská, evidovanej na LV č. 13423.

II/

Vyhlasuje
nehnuteľný majetok mesta Brezno
pozemok na Brezenskej ulici:
 parcela reg. C-KN č. 2277/21 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 129 m2,
vzniknutú oddelením geometrickým plánom č. 36041459-172/2012 z parcely
reg. C-KN 2277/17 - zastavané plochy s výmerou 240 m2, nachádzajúcej sa
v k.ú. Brezno, obec Brezno, ulica Brezenská, evidovanej na LV č. 2351,
v celosti,
 spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/10 z celku na pozemku - parcela reg. C-KN
č. 2277/20, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1211 m2, nachádzajúcej sa
v k.ú. Brezno, obec Brezno, ulica Brezenská, evidovanej na LV č. 13423.
za prebytočný pre účel nájmu.
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Pripomienky k návrhu na uznesenie:
JUDr. Tomáš Abel
Navrhujem:
I/
tak ako je uvedené v návrhu
II/

Vyhlasuje
nehnuteľný majetok mesta Brezno
pozemok na Brezenskej ulici:
 parcela reg. C-KN č. 2277/21 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 129 m2,
vzniknutú oddelením geometrickým plánom č. 36041459-172/2012 z parcely
reg. C-KN 2277/17 - zastavané plochy s výmerou 240 m2, nachádzajúcej sa
v k.ú. Brezno, obec Brezno, ulica Brezenská, evidovanej na LV č. 2351,
v celosti,
 spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/10 z celku na pozemku - parcela reg. C-KN
č. 2277/20, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1211 m2, nachádzajúcej sa
v k.ú. Brezno, obec Brezno, ulica Brezenská, evidovanej na LV č. 13423.
za prebytočný pre účel nájmu.

III/

schvaľuje
spôsob prenájmu obchodnou verejnou súťažou

Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta, navrhol prerušiť rokovanie MsZ o tomto bode a vrátiť
sa k nemu po obedňajšej prestávke.
Po obedňajšej prestávke návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Vyhlasuje
nehnuteľný majetok mesta Brezno
pozemok na Brezenskej ulici:
 parcela reg. C-KN č. 2277/21 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 129 m2,
vzniknutú oddelením geometrickým plánom č. 36041459-172/2012 z parcely
reg. C-KN 2277/17 - zastavané plochy s výmerou 240 m2, nachádzajúcej sa
v k.ú. Brezno, obec Brezno, ulica Brezenská, evidovanej na LV č. 2351,
v celosti,
 spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/10 z celku na pozemku - parcela reg. C-KN
č. 2277/20, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1211 m2, nachádzajúcej sa
v k.ú. Brezno, obec Brezno, ulica Brezenská, evidovanej na LV č. 13423.
za prebytočný pre účel nájmu.

Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Uznesenie bolo schválené.

15
14
0
0
1

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 11/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
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K bodu 8.4.
Žiadosť spoločnosti Telefonica s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, Bratislava o nájom pozemku
pre telekomunikačnú stavbu Brezno – Skalka
Finančná komisia odporúča schváliť nájom, komisia rozvoja mesta
a zaoberať sa prípadnou cenou za prenájom.

odporúča schváliť

V rozprave vystúpili poslanci: Ing. arch. Králik, Ing. Kvačkaj, M. Palovčík, JUDr. Abel
Za žiadateľa: p. Jančíková
Ing. arch. Ján Králik
komisia rozvoja mesta súhlasí s prenájmom, bol predložený návrh, aby sa o cene rokovalo,
konkrétny návrh neodznel
Ing. Vladimír Kvačkaj
pokiaľ sú tu zástupcovia Telefonici, nech sa vyjadria, ako dospeli k cene 1900,- €
Na základe všeobecného súhlasu vystúpila zástupkyňa dodavateľkej firmy, ktorá má na
starosti predmetnú stavbu, pani Jančíková. Vo svojom vystúpení uviedla, že cenu navrhli
vzhľadom k lokalite a výške nájmu, ako sa pohybuje, pretože v blízkosti na nachádzajú
podobné stavby.
Milan Palovčík
na 30 rokov je cena dosť stabilná, navrhujem 10 rokov a upravovať nejakým spôsobom alebo
teraz zvýšiť na 2500,- € a potom už 30 rokov neupravovať
p. Jančíková
cena je stanovená na aktuálny čas a dá sa upravovať o výšku inflácie ako je upravovaná
štatistickým úradom každý rok, je to vec dohody
JUDr. Tomáš Abel
v zmluve by mali byť zahrnuté aj podmienky, ktoré sa týkajú inflácie, preto komisia finančná
nenavrhla vyššiu sumu
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení, v akom bolo uvedené v podkladoch
rokovania s doplnením v bode III/ + upravovaná ročne o inflačný koeficient.
MUDr. Eva Wolframová
Aká je výmera?
Mgr. Eva Skačanová
Nemali sme hlasovať o návrhu pána Palovčíka 2500,- €?
Ing. Jaroslav Demian
z výmery je odčlenené geometrickým plánom 128 m2
ešte nehlasujete
poslanec Palovčík trvá na svojom návrhu upraviť cenu na 2500,- €/rok
F:Ing. Mária Majerčíková
konkurenčná spoločnosť platí o niečo menej, zachovajme rovnaké pravidlá
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Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu pána Palovčíka – úprava výšky nájmu na 2500,- €
Prítomných:
18
Za:
10
Proti:
1
Zdržal sa:
7
V časti III/ uznesenie nebolo schválené, je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov.
Hlasovanie:

Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Žiadosť spoločnosti Telefónica, s.r.o. so sídlom: Einsteinova 24, Bratislava o nájom
pozemku pre telekomunikačnú stavbu Brezno - Skalka

II/

Vyhlasuje
pre účel nájmu podľa § 15 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Brezno nehnuteľný majetok mesta Brezno:

pozemok, parcela č. 5794/7 o výmere 128 m2 –druh pozemku ostatné plochy
oddelený podľa geometrického plánu č.21/2008 z pozemku parcela reg. E-KN
č. 14178/23 – lesné pozemky o výmere 95 4830 m2, k.ú. Brezno, evidovaný na
LV č. 5804,
za prebytočný.

III/

Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
nájom
pozemku parcela č. 5794/7 o výmere 128 m2 –druh pozemku ostatné plochy oddelený
podľa geometrického plánu č.21/2008 z pozemku parcela reg. E-KN č. 14178/23 –
lesné pozemky o výmere 95 4830 m2, k. ú. Brezno, evidovaný na LV č. 5804,
Pre nájomcu: Telefónica Slovakia, s.r.o.so sídlom:Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO:
35848863
Účel nájmu:
zriadenie telekomunikačnej stavby a elektrickej prípojky
Doba nájmu:
30 rokov
Výška nájmu:
1 900,00 EUR/rok upravovaná ročne o inflačný koeficient
a to z dôvodu, že ide o prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ktorým je tá skutočnosť, že
sa jedná o nájom časti pozemku, pre účely poskytovania verejných sietí, vo verejnom
záujme, a to vybudovanie elektronickej komunikačnej siete „Oporný a vytyčovací bod
nadzemného vedenia elektronickej komunikácie“ pre vykrytie územia v okolí Brezna .

Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Uznesenie bolo schválené.

19
16
0
3
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K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 12/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 8.5
Žiadosť Aleny Dolinskej o poskytnutie ubytovania v obytnej miestnosti na Fučíkovej 1
Komisia pre sociálne veci odporúča uvedenú žiadosť schváliť
V rozprave vystúpili poslanci: MUDr. Bučková., Mgr. Skačanová
MUDr. Emília Bučková
táto rodina má síce nedoplatok za komunálny odpad, ale bola si dohodnúť splátkový
kalendár, je to rodina, ktorá sa vzorne stará o 4 deti, je to kvalitná rodina.
Mgr. Eva Skačanová
Podporujem schválenie žiadosti, 2 deti chodia do našej školy, sú vždy čisté, na vyučovanie
pripravené, je vidno záujem zo strany rodičov.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení, v akom bolo uvedené v podkladoch
rokovania. K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce
alebo doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Uznesenie bolo schválené.

19
19
0
0

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 13/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 8.6.
Návrh poradovníka na byty
Komisia pre sociálne veci odporúča MsZ návrh poradovníka schváliť.
V rozprave vystúpili poslanci: Ing. Majerčíková, MUDr. Bučková.
S faktickou pripomienkou: Ing. arch. Králik
Ing. Mária Majerčíková
Pán primátor, podľa čoho vyberáte ľudí, ktorým odpúšťate smeti? Je možné odpustiť poplatok
za smeti napr. tejto 6 člennej rodine, ktorej sme teraz schvaľovali pridelenie obytnej
miestnosti, ktorá si dala splátkový kalendár? Stačí žiadosť alebo aký je spôsob, aké sú
kritériá?
Ing. Jaroslav Demian
V prvom rade treba žiadosť a musí splniť určité podmienky, ktoré posudzujú na príslušnom
odbore, na základe toho spracujú návrh na odpustenie poplatku. Nemám vedomosť, že pani
Dolinská žiadala o odpustenie poplatku.
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MUDr. Emília Bučková
pani Dolinskú ani nenapadlo, že by mohla žiadať o odpustenie poplatku, snaží sa nedoplatok
vyrovnať
F: Ing. arch. Ján Králik
ak rodina žiada o sociálne bývanie, nemali by byť automaticky ponúknuté týmto občanom
možnosti, ktoré existujú na nejaké úľavy? Vychádzajme im v ústrety a ponúknime im všetko,
na čo majú nárok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení, v akom bolo uvedené v podkladoch
rokovania. K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce
alebo doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Uznesenie bolo schválené.

19
19
0
0

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 14/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 9/
Rozpočet mesta Brezna na rok 2014 – návrh na I. zmenu
Návrh na I. zmenu rozpočtu spracoval Odbor ekonomický Mestského úradu Brezno zastúpený
vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou, predkladá Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta.
Návrh bol prerokovaný v komisii finančnej pri MsZ, ktorá ho odporúča schváliť.
Všetky rozpočtované zmeny sa týkajú len presunu finančných prostriedkov, v I. zmene
rozpočtu nedochádza k navýšeniu príjmov ani výdavkov, dochádza k presunu finančných
prostriedkov v rámci jednotlivých odvetví alebo v rámci jednotlivej ekonomickej klasifikácie.
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Majerčíková, Ing. Kvačkaj

Ing. Mária Majerčíková
navrhla prerušiť tento bod a vrátiť sa k telocvični, z dôvodu, že spojená škola nemá finančné
prostriedky na právne služby, porozmýšľať, či nie je možné vyčleniť finančné prostriedky na
vypracovanie právnej zmluvy alebo či to nemôže urobiť náš právny odbor, pretože tento stav
trvá už niekoľko rokov a mesto akútne potrebuje telocvičňu
Ing. Vladimír Kvačkaj
Neviem, či bola zmena ale mesto nemohlo zo zákona vkladať finančné prostriedky do
cudzieho majetku. Som za to, aby sa problém vyriešil, ale zo zákona to nemôže byť čo sa týka
finančných prostriedkov.
K uvedenému sa vyjadrila vedúca odboru ekonomického Ing. Ružena Šefranková:
zo zákona to nie je možné, u nás by si musel takúto službu niekto objednať, mesto ale
nemá podnikateľskú činnosť na poskytovanie právnych služieb za úplatu
v rámci dotácii to tiež nie je možné
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-

na základe dobrých vzťahov právnici mesta v rámci svojej pracovnej činnosti si môže
vyčleniť čas, budú s nimi konzultovať a môžu pripraviť nejaký právny návrh – to je
najschodnejšia cesta a potom sa to netýka prvej zmeny rozpočtu

Ing. Mária Majerčíková stiahla svoj procedurálny návrh.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení, v akom bolo uvedené v podkladoch
rokovania. K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce
alebo doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Uznesenie bolo schválené.

19
19
0
0

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 15/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 10/
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratných zdrojov financovania
Odborné stanovisko spracovala a predkladá Ing. Ingrid Veverková, hlavná kontrolórka mesta.
V rozprave vystúpila poslankyňa Ing. Majerčíková.
Ing. Mária Majerčíková
V správe je uvedené:
„Celková suma dlhu pre účely posudzovania dodržania podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania predstavuje 58,57 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka, t.j. neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka.“ – pýtam sa, keby sme ten úver zobrali, zadĺženosť je 58,57%, do
budúcna nám príjmy klesnú – čo by sa stalo potom v praxi?
Stanovisko zaujala Ing. Veverková, hlavná kontrolórka.
preverovala som podmienky za aktuálne platnej legislatívy, musela som konštatovať,
že podmienky sú splnené
zákon bol novelizovaný v týchto ustanoveniach, účinnosť nadobudne až 1.1.2015,
reálna účinnosť opatrení, ktoré musí mestské zastupiteľstvo, primátor prijať je až od
1.1.2017
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení, v akom bolo uvedené v podkladoch
rokovania. K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce
alebo doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Uznesenie bolo schválené.

18
18
0
0
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K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 16/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 11/
Prijatie návratných zdrojov financovania
Návrh spracoval Odbor ekonomický Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing.
Ruženou Šefrankovou, predkladá Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta.
V úvode primátor mesta uviedol:
máme snahu riešiť kritický stav budovy Základnej školy na Pionierskej 4. Rozpočtový
náklad vyčíslený na predpokladané výdavky rekonštrukcie budovy je 3 867 560,- €. Na
objekte sme vykonali investičné činnosti v celkovom objeme 257 140,- €. Ak chceme budovu
dostať do dobrého stavu, treba ešte 3 610 420,- €. Navrhujeme realizovať opravu školy
z troch zdrojov:
z úveru – 1 800 000,- € (v prípade, že bude realizovaný a prinesie energetické
úspory, Slovenská sporiteľňa cez európsku banku pre rozvoj vracia 15% z nákladov takto
investovaných – cca 270 000,- sa vráti a tieto môžeme použiť ako vlastné zdroje podľa
vlastného uváženia; môžeme ich použiť na financovanie ďalších prác na tejto škole)
ďalší zdroj financovania – prostriedky, ktoré môžeme žiadať cez výzvu na
realizovanie lokálnych stratégií komplexného prístupu pri riešení otázok marginalizovaných
komunít – uvádzali sme celkovú potrebu na realizáciu opráv a rekonštrukcie v tejto škole vo
výške 645 305,- €
zostávajúcich 894 715- € by sme mali ako vlastné zdroje v roku 2015
V rozprave vystúpili poslanci: JUDr. Abel, Ing. arch. Králik, Ing. Daxnerová, Ing. Strmeň,
Ing. Majerčíková, Mgr. Skačanová, MUDr. Richter, J. Tokár, Mgr. Račák, Ing. Hašan
S faktickými pripomienkami: Ing. arch. Králik, J. Tokár, Ing. Švantner
Za žiadateľa: PaedDr. Danka Jarabová, riaditeľka ZŠ s MŠ K.Rapoša, Pionierska 4, Brezno
JUDr. Tomáš Abel
komisia neodporúča schváliť uvedený úver, k rozhodnutiu viedli viaceré dôvody:
komisia nedostala dostatok materiálov a odpovedí k tomu, aby podporila odporúčacie
stanovisko k tomuto úveru, hlavne sa jedná o tepelno-energetický posudok.
Podmienky poskytnutia úveru sú prísne. Ďalší dôvod – s najväčšou
pravdepodobnosťou o dva mesiace sa môžeme uchádzať o prostriedky z fondov
európskej únie, z ktorých môžeme financovať rekonštrukciu školy. V súčasnosti
nevieme, do akej výšky sa môžeme uchádzať o tieto prostriedky. Ďalší dôvod –
zadĺženosť mesta. Z úveru môže byť financované strecha, zateplenie, prípadne
zariadenia, ktoré majú zabezpečiť tepelnú úsporu. Najväčší problém, ktorý škola má –
kanalizácia a statika sa z úveru nemôže riešiť. V prvom rade by sme sa mali zamerať
na opravu kanalizácie, v dôsledku ktorej je narušená aj statika školy.
aj škola na Mazorníku má problémy čo sa týka úspory energie, problémy
s vodovodným potrubím, s hygienou – čo s touto školou do budúcna?
cena projektu nie je premrštená? Som za to, aby sme školu podporili, aby sme stav
vyriešili v čo najkratšej dobe. Navrhujem doplniť uznesenie v bode II/
Mestské zastupiteľstvo ukladá mestskému úradu bezodkladne zabezpečiť a vykonať
všetky úkony pripravenosti a možnosti sa riadne uchádzať o finančné prostriedky
z fondov EU na rozvoj školstva s cieľom získať finančné prostriedky na rekonštrukcie
a opravy na Základnej škole Karola Rapoša v Brezne
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Ing. Jaroslav Demian
Ak ste materiál považovali za nedostatočný, žiadali ste doplniť materiál a nebol vám
poskytnutý? Tepelno-energetický posudok táto škola má a hovorí, v akom energetickom stave
budova je.
Banka vracala v minulosti 20% nákladov, tento rok 15% a na budúci rok bude vracať 10%
nákladov.
Celá budova je v havarijnom stave, úver je zaujímavý v tom, že nás tlačí do energetických
úspor. Ak budeme čerpať úver, tak len na zateplenie a vo výške, aká bude vysúťažená.
Ing. arch. Ján Králik
komisia pre rozvoj neodporúča schváliť zobrať úver vo výške 1,8 mil. €, dôvody podobné
ako vo finančnej komisii
v lokálnej stratégii sme vyčíslili rekonštrukciu na sumu 800 000,- €, v roku 2010 bol
vypracovaný projekt na 3.9 mil. € - ako je možné, že v priebehu krátkej doby stúpne potreba
na rekonštrukciu školy z 800 tis. na 3,9 mil €?
Projekt bol spracovaný v roku 2010 ako komplexný projekt. Energetický posudok hovorí
o tom, aké problémy z hľadiska úniku tepla škola má. Nemáme posudok, či projekt , ktorý je
spracovaný, nevieme, či spĺňa a zabezpečí podmienky, ktoré sú dané v rámci čerpania
finančných prostriedkov – minimálne 30% úspora energie.
Komisia odporúča iný postup:
snažiť sa pripraviť projektovú dokumentáciu tak, aby sme sa mohli uchádzať o plnú
výšku, ktorá vyjde vo výzve
podľa výsledkov ako vyjdú čerpať úver podobného charakteru na doplnenie
finančných prostriedkov podľa potrieb a tým, že urobíme určitú úpravu projektu
podľa podmienok, ktoré vyjdú vo výzve tak čiastočne upravíme aj projektovú
dokumentáciu, kde možno dôjde k tomu, že realizačné náklady sa znížia aj celkove
v projekte.
Škola potrebuje vyriešiť havarijný stav. Návrh komisie – ísť postupnými krokmi (podľa
predchádzajúceho)
Ing. Jaroslav Demian
banka nám úver nedá dokým sa neurobí audit a nepreukáže sa, že navrhované postupy
zabezpečia energetickú úsporu a dá nám iba taký úver, ktorý reálne vysúťažíme
F: Ing. arch. Ján Králik
K projektu – pre spracovanie projektu sa vždy dáva určité zadanie. Už cenník pozná zhruba tri
kvalitatívne stupne spracovania projektu Každý projektant robí projekt na základe zadania,
podmienky projektu musia byť dodržané, pod kvalitu uvedenú v projekte dodávatelia nemôžu
ísť.
Ing. Martina Daxnerová
Výzvy tak ako boli postavené na základné školy v novom období 2014 – 2020 už nebudú.
Dnes rozhodnúť o úvere nie je rozumné, nie tak z obsahového ako časového hľadiska lebo
nevieme, ako bude koncipovaná výzva, ktorá sa chystá v rámci lokálnej stratégie a vieme, že
sa môže zapojiť len ZŠ P4 ako oprávnená ale nie škola na Mazorníku, keďže v rámci lokálnej
stratégie nebola zahrnutá ani odsúhlasená. Dnes nemáme podklad a ani nevieme, aká výzva
sa na ministerstve pripravuje, podmienky jasné nie sú. Myslím že sme nedali schváliť projekt
ako taký, že máme schválený len zámer s nejakou sumou.
Myslím si, že banky budú poskytovať úvery, je veľa spoločností, ktoré riešia energetické
úspory budov, vedia poskytnúť úvery – dnes nie je vhodné riešiť časovo prijatie úveru.
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Ing. Vladimír Strmeň
Vrátim sa k odbornému stanovisku hlavnej kontrolórky. Vo svojom stanovisku uviedla:
„Celková suma dlhu pre účely posudzovania dodržania podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania predstavuje 58,57 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka, t.j. neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka.“ - rozdiel je 1,43%. Osobne si myslím, že bežné príjmy budú pre
samosprávy klesať a toto číslo bude vysoko prekročené. Celková suma dlhu k 30.12. je
4 317 816,- €, keby sme úver prijali, celková suma dlhu by sa navýšila na 6 117 816,- € čo sú
znova dôkazy toho, že by sme sa nemali púšťať do ďalšieho úveru v takej výške, ako je
navrhovaný. Mesto Brezno nie je len škola Pionierska 4, v meste žije 21 tisíc obyvateľov,
dlhodobo nie sú riešené problémy v meste – kanalizácia Cesta osloboditeľov, Mazorníkovo,
nedostatok parkovacích miest, chýbajúce chodníky ap. Som za to, aby havarijný stav na P4
bol poriešený, ale v dnešnej dobe si nemôžeme dovoliť zobrať úver 1 800 tis. € na
rekonštrukciu školy ako komplexu.
Ing. Mária Majerčíková
ZŠ Pionierska 4 má problémy už niekoľko rokov. Prečo sa to neriešilo skôr? Budova má
problémy s kanalizáciou, so statikou. Ak projekt na zateplenie má prebehnúť do konca roka,
urobíme fasádu, vymeníme okná a následne vybavíme ďalšie peniaze, aby sme odstránili to,
čo je najväčší problém – začneme školu a novú fasádu obkopávať, izolovať, robiť kanalizáciu
– najskôr riešme to, čo je potrebné v škole a potom riešme komerčný úver.
Nemôžme ísť na hranu, musíme mať nejakú rezervu.
Mgr. Ján Račák
Som za to, aby sme zobrali úver na P4? Vieme dodržať časovú postupnosť? Bude ukončená
realizácia do konca roku?
Ing. Vladimír Strmeň
Za posledné roky sa legislatívne znižovali príjmy zo štátu na obce a s veľkou
pravdepodobnosťou sa znižovať ešte budú
Ing. Jaroslav Demian
tento rok sa podielové dane navýšili zo 63% na 67%, je tendencia navyšovania podielových
daní až na 70%
Jozef Tokár
podporujem stanovisko JUDr. Abela a Ing. Majerčíkovej nebrať úver a počkať na výzvu
Ing. Milan Hašan
úver 1,8 mil. € - keby bolo možné z úveru zrealizovať opravy všetkého, čo na tejto škole
treba – kanalizácia, elektroinštalácie, podlahy – teoreticky by som zahlasoval, s úverom len
na zateplenie nesúhlasím
Ing. Jaroslav Demian
Ak by sme brali úver na zateplenie, 15% sa vráti, ktoré môžeme použiť na účel, ktorý si
stanovíme, úver nám dáva možnosť získať finančné prostriedky, ktoré môžeme vložiť späť do
školy.
F: Ing. Dušan Švantner
zateplenie, výmena okien a rekonštrukcia strechy je potrebné, za úver zahlasujem
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Ing. Jaroslav Demian
Uvedený materiál sme predložili na rokovanie MsZ z dôvodu, že je tu ponuka Slovenskej
sporiteľne , Európskej banky pre rozvoj a ak za tých podmienok, ktoré ponúkajú chceme
realizovať projekt do konca roku 2014 a stihnúť verejné obstarávanie, musíme sa rozhodnúť
teraz. Nemôžme odkladať rozhodnutie na neskôr, lebo to sa potom fyzicky zrealizovať nedá.
V rozprave na základe všeobecného súhlasu vystúpila riaditeľka ZŠ s MŠ K.Rapoša
Pionierska 4 PaedDr. Jarabová. Vo svojom vystúpení uviedla:
technický stav budovy je kritický, najhoršie je na tom kanalizácia, výmena okien by
zvýšila energetickú stabilitu budovy,
bude vďačná za čokoľvek, čo pomôže zlepšiť technický stav budovy školy
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/ Neschvaľuje
1. Prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 1 800 000,- EUR
2. Ručenie za úver vo výške 1 800 000,- EUR zmenkou
II/ Ukladá
Mestskému úradu Brezno
bezodkladne vykonať a zabezpečiť všetky úkony k pripravenosti a možnosti sa riadne
uchádzať o finančné prostriedky z fondov EÚ na rozvoj školstva s cieľom získať finančné
prostriedky na rekonštrukciu a opravy na Základnej škole Karola Rapoša v Brezne.
Primátor mesta dal hlasovať o jednotlivých častiach návrhu na uznesenia samostatne:
Hlasovanie o časti I/ neschvaľuje:
Prítomných:
17
Za:
11
Proti:
5
Zdržal sa:
1
Časť I/ neschvaľuje bola schválená.
Hlasovanie o časti II/ ukladá MsÚ .....
Prítomných:
17
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
2
Časť II/ukladá bola schválená.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 17/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
Hlavná kontrolórka mesta Brezna požiadala o prerokovanie bodu 14 pred bodom 12. Poslanci
s uvedeným návrhom súhlasili.
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K bodu 14/
Správy Hlavného kontrolóra mesta Brezna
Správy spracovala a predkladá Ing. Ingrid Veverková, hlavná kontrolórka mesta .
K bodu 14.1/
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení, v akom bolo uvedené v podkladoch
rokovania. K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce
alebo doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Uznesenie bolo schválené.

15
15
0
0

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 20/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 14.2/
Správa o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri následných
finančných kontrolách v roku 2013
V rozprave vystúpil poslanec:

Ing. Strmeň

Ing. Vladimír Strmeň
Rád by som videl správy o prijatých opatreniach
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Správu o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri následných
finančných kontrolách v roku 2013

II/ Ukladá
Mestskému úradu Brezno
zabezpečiť predloženie správ o splnení opatrení na najbližšie zasadnutie mestského
zastupiteľstva.
Hlasovanie o časti II/ - návrh Ing. Strmeňa
Prítomných:
15
Za:
11
Proti:
0
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Zdržal sa:
4
Uznesenie v časti II/ bolo schválené.
Hlasovanie o časti I/ - berie na vedomie
Prítomných:
15
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Uznesenie v časti I/ bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 21/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 14.3/
Správa o výsledku kontrol dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych
predpisov v oblasti poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu mesta
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení, v akom bolo uvedené v podkladoch
rokovania. K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce
alebo doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
Uznesenie bolo schválené.

15
14
0
0
1

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 22/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 14.4/
Správa o výsledku kontroly vybavovania petícií a sťažností za rok 2013
V rozprave vystúpil poslanec Ing. Strmeň.
Ing. Vladimír Strmeň
ktorá sťažnosť bola opodstatnená?
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení, v akom bolo uvedené v podkladoch
rokovania. K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce
alebo doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

15
14
0
1
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Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 23/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 12/
Koncepcia rozvoja bývania mesta Brezno na obdobie rokov 2014-2020
Koncepciu spracoval Odbor životného prostredia, rozvojových programov a stavebného
poriadku Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Elenou Gregorovou,
predkladá Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta.
Komisia pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry pri MsZ odporúča koncepciu rozvoja
bývania zobrať na vedomie.
V rozprave vystúpili poslanci:
Tokár, Ing. Strmeň

Ing. Majerčíková, MUDr. Richter, Ing. arch. Králik, J.

Za spracovateľa:
Ing. Elena Gregorová,
rozvojových programov a stavebného poriadku

vedúca

odboru

životného

prostredia,

Ing. Mária Majerčíková
do akej miery je koncepcia rozvoja bývania záväzná a bude priamo na ňu nadväzovať
územný plán rozvoja mesta, bude čerpať z tejto koncepcie?
klesá počet obyvateľov, mali by sme sa skôr zaoberať nie výstavbou bytov, ale či bude
pre koho stavať a zaoberať sa tým, ako vytvoriť nejaké pracovné miesta hlavne pre
mladých ľudí
ako poslankyňa mestskej časti Zadné Hálny vyjadrujem nesúhlas, aby ďalšie byty
nižšieho štandardu boli plánované v tejto lokalite
v priestoroch kasární je uvádzaná individuálna bytová výstavba – budú si tam môcť
kúpiť občania pozemky?
kde je plánovaný parkovací dom v centre mesta?
amfiteáter a tržnica na Bujakove – na ktorom pozemku sa uvažuje s touto výstavbou?
Ing. Jaroslav Demian
sú obce, ktoré stavajú desiatky nájomných bytov a takto stabilizujú obyvateľov, my
sme zatiaľ nepostavili žiaden
MUDr. Erik Richter
nájomné byty na Mazorníku schvaľujem
parkoviská plánované až na rok 2017 – navrhujem skôr
Ing. arch. Ján Králik
v koncepcii sú naznačené určité ciele a kroky, môj návrh je , aby sme jedno pracovné
rokovanie venovali tomuto bodu, prijať opatrenia, ako to riešiť. So základnými tézami
v materiály súhlasím, rešpektujú určité územné danosti, kde sa čo dá realizovať , ale
treba určitú koncepciu, ako riešiť túto problematiku, rozoberme, čo je z hľadiska
územného plánu dobré a platné, čo treba zmeniť. Je to zložitý problém. Prečo je
potrebné schváliť tento dokument? Je to podporný materiál, ÚPN je nad touto
koncepciou.
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Jozef Tokár
som za výstavbu ale v hnedých zónach, nie na zeleni a určite nie na Mazorníku za kostolom
Ing. Elena Gregorová
dokument má v obsahovej časti naznačené línie smerovania a určité dostupné nástroje
napľňania tohto smerovania. Mesto Brezno by malo smerovať k dvom formám podpory
rozvoja bývania – 1. časť podpory je v rámci možnosti realizácie investičných aktivít (odkaz
na územný plán), 2. časť – podpora programu skvalitnenia bývania sú interaktívne prvky
v existujúcich blokových priestoroch.
Koncepcia podpory rozvoja bývania je dokument filozofie a smerovania mesta na obdobie
rokov 2014 – 2020 ako základná filozofia pre spracovanie programu rozvoja bývania, ktorá
bude súčasťou programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Informáciu o obsahu dokumentu „ Koncepcia rozvoja bývania mesta Brezno 20142020“ a jeho programových cieľov

II/

Schvaľuje
Dokument „ Koncepcia rozvoja bývania mesta Brezno 2014-2020“

III/

Ukladá
Mestskému úradu Brezno
V príprave rozpočtu mesta Brezno na príslušné kalendárne roky obdobia rokov 2015
až 2020 každoročne vyčleňovať finančné prostriedky na zabezpečenie postupného
napĺňania cieľov programu dokumentu „Koncepcia rozvoja bývania mesta Brezno
2014-2020“

Ing. Vladimír Strmeň
samostatne.
Hlasovanie:
I/
berie na vedomie:

II/

schvaľuje

navrhol hlasovať o jednotlivých bodoch návrhu na uznesenie

Prítomných:
Za:

14
14

Prítomných:
14
Za:
5
Proti:
1
Zdržal sa:
8
Táto časť uznesenia nebola schválená.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 18/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
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K bodu 13/
Správa o činnosti Mestskej polície Brezno za rok 2013
Správu o činnosti spracoval a predkladá Ing. Peter Pančík, náčelník Mestskej polície Brezno.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení, v akom bolo uvedené v podkladoch
rokovania. K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce
alebo doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Uznesenie bolo schválené.

13
13
0
0

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 19/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 15/ Rôzne
K bodu 15/1
Vstup mesta Brezna do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Nízke Tatry – Juh
Materiál spracovala Kancelária primátora zastúpená vedúcou kancelárie Mgr. Danou
Kmeťovou , predkladá Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta.
V rozprave vystúpili poslanci: J. Tokár, Ing. Majerčíková, MUDr. Wolframová
Za žiadateľa: Ing. Milan Gemzický, výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného
ruchu Nízke Tatry - Juh
Jozef Tokár
Koľko finančných prostriedkov bude mesto stáť vstup do tejto organizácie?
Ing. Jaroslav Demian
do oblastnej organizácie budeme dávať tie isté prostriedky, čo dávame teraz do Klastra
Ing. Mária Majerčíková
Máte vytvorenú inú alternatívu v Brezne ako TIK?
MUDr. Eva Wolframová
Kde dostať kúpiť v Brezne kartu Horehronec?
Ing. Milan Gemzický
vstup do tejto organizácie nebude vyžadovať finančné prostriedky od mesta navyše
kartu Horehronca je možné v Brezne zakúpiť v RELAX centre, v rámci obcí na
obecných úradoch
v ďalšom informoval o činnosti organizácie, o pripravovaných aktivitách
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Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení, v akom bolo uvedené v podkladoch
rokovania. K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce
alebo doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

13
13

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 24/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 15.2
Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií v zmysle § 7, odst. 2 Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Brezna číslo VZN - 04/2013 o poskytovaní dotácii
Žiadosť spracoval odbor ekonomický Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru
Ing. Ruženou Šefrankovou, predkladá Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta.
Komisia pre šport pri MsZ odporúča MsZ schváliť udelenie výnimiek z dôvodu, že ide
o organizácie, ktoré obyvateľom mesta Brezno dlhodobo poskytujú všeobecne prospešné
služby najmä v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení, v akom bolo uvedené v podkladoch
rokovania. K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce
alebo doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Uznesenie bolo schválené.

14
14
0
0

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 25/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 15.3/
Poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2014
Materiál spracoval odbor ekonomický Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru
Ing. Ruženou Šefrankovou, predkladá Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta.
Komisia pre šport pri MsZ odporúča MsZ schváliť poskytnutie dotácií pre športové oddiely
a kluby podľa predloženého návrhu.
Ing. Jaroslav Demian
V súlade s platným VZN , časť II, § 5, ods. 4 žiadateľ musí mať ku dňu podania žiadosti
o poskytnutie dotácie vysporiadané všetky záväzky voči mestu a organizáciám, ktorých
zriaďovateľom alebo zakladateľom je mesto Brezno. Všetky subjekty toto deklarovali
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čestným vyhlásením okrem hokejového klubu. O pridelení dotácie pre hokejový klub dnes
rozhodnúť nemôžme.
V rozprave vystúpil poslanec Ing. Pampurík.
Ing. Ján Pampurík
Pre prerokovaní jednotlivých žiadostí o poskytnutie dotácií na športovej komisii boli členovia
komisie informovaní o tom, že hokejový klub nemá splatenú pohľadávku voči mestu čo sa
týka nákladov spojených s nájmom, toto tlačíme už niekoľko rokov a nevieme sa s tým
vysporiadať. Hokejový klub nie je schopný hradiť takýmto spôsobom náklady spojené
s nájmom.
Ing. Jaroslav Demian
platné všeobecno-záväzné nariadeniu neumožňuje žiadnu výnimku, žiadateľ musí mať ku dňu
podania žiadosti vysporiadané všetky záväzky voči mestu
Ing. Ružena Šefranková
z dotácie sa môže uhrádzať aj nájom, v žiadosti musí byť určený účel použitia, ale úhrada
záväzkov z minulých rokov nie je možná
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení, v akom bolo uvedené v podkladoch
rokovania okrem bodu I/1.
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Uznesenie bolo schválené.

14
13
0
1

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 26/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 15.4/
Poskytnutie dotácií pre účely kultúry v roku 2014
Materiál spracoval odbor ekonomický Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru
Ing. Ruženou Šefrankovou, predkladá Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta.
Komisia pre kultúru pri MsZ odporúča MsZ schváliť poskytnutie dotácií pre kultúrne telesá
podľa predloženého návrhu.
V rozprave vystúpil poslanec JUDr. Abel.
JUDr. Tomáš Abel
Tlmočil žiadosť Ing. Bulákovej, ktorá upozornila nato, že ak Spevácky zbor mesta Brezna
dostane dotáciu len vo výške 2000,- € pravdepodobne bude musieť tento rok ukončiť svoju
činnosť vzhľadom na finančnú situáciu v tomto OZ. Pomohlo by aj navýšenie dotácie
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o 1 000,- €. Navrhujem, aby členovia komisie pre kultúru prehodnotili výšku dotácií aj pre
ostatné občianske združenia.
dávam procedurálny návrh, aby sme prerušili rokovanie a na záver rokovania sa vrátili
k prejednaniu tohto bodu.
Hlasovanie o procedurálnom návrhu:
:
Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

14
13
0
1

Poslanci prerušili rokovanie o tomto bode a vrátia sa k nemu pred záverom rokovania
mestského zastupiteľstva.
K bodu 15.5
Žiadosť Aleny Berčíkovej – AUTOBAR, Brezno a petícia obyvateľov sídliska Mazorníkovo
za zrušenie § 3, ods. 1 písmeno e) všeobecne záväzného nariadenia číslo VZN - 08/2013
o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Brezno, resp. za udelenie
výnimky na prevádzku SPORT PUB v Brezne – Mazorníkove
Žiadosť predložil Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta.
V rozprave vystúpili poslanci: JUDr. Abel,
Majerčíková

Mgr. Skačanová, Ing. arch. Králik, Ing.

Za žiadateľa: Jakub Berčík
JUDr. Tomáš Abel
v tejto časti sídliska je v nočných hodinách ozvena, pokiaľ zákazníci tejto prevádzky
fajčia pred pohostinstvom a máte otvorené okno, máte doma hluk ako keby niekto
rozprával pri vás. Navrhoval som všeobecne úpravu prevádzkového času tak, aby som
chránil súkromie, zdravý spánok, nočný kľud občanov mesta Brezna. Reagoval som
len na požiadavky občanov. Majitelia takýchto prevádzok sa nestarajú o to, či ich
súkromný biznis niekoho ruší alebo nie.
rešpektujem názor ľudí, som za kompromisné riešenie ale aj za ochranu ľudí
bývajúcich v tomto okolí
Mgr. Eva Skačanová
navrhujem stretnutie poslancov s majiteľkou reštaurácie a hľadať riešenie
JUDr. Tomáš Abel
navrhujem prijať uznesenie, ktorým uložíme mestskému úradu zabezpečiť stretnutie
poslancov a zástupcov spoločnosti AUTOBAR Brezno a následne výstup riešiť
Ing. arch. Ján Králik
Nik z mestského úradu nebude šetriť uvedenú sťažnosť? Poslancom sa predloží prepísaná
petícia a riešte páni poslanci.
Ing. Jaroslav Demian
Podania adresované mestskému zastupiteľstvu sú predkladané na riešenie mestskému
zastupiteľstvu. Ani úrad nemá právo posudzovať a komentovať rozhodnutia mestského
zastupiteľstva. Chcem, aby sme list a petíciu korektne vybavili a to môžete urobiť len vy, páni
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poslanci, nie úrad. Petíciou sa domáhajú zmeny všeobecne záväzného nariadenia – to je
v kompetencii zastupiteľstva.
O vystúpenie požiadal pán Jakub Berčík.
Vo svojom vystúpení uviedol dôvody svojej žiadosti o zrušenie VZN -08/2013 §3, ods. 1,
písm. e)., uviedol, že sú za kompromis ale súčasný stav je pre prevádzku likvidačný.
F: JUDr. Tomáš Abel
najväčší problém sú zákazníci, ktorí stoja pred prevádzkou a fajčia, som za kompromis
začnime to riešiť, aby boli spokojné obidve strany
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

II/

Berie na vedomie
1/

Žiadosť o zrušenie VZN č. 8/2013, §3, ods. 1 písmeno e), resp. udelenie
výnimky na prevádzku SPORT PUB v Brezne – Mazorníkove

2/

Petíciu ako protest voči VZN č. 8/2013, § 3, ods 1 písmeno e) mesta Brezna
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta
Brezna

Ukladá
Komisii pre verejný poriadok pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
vyvolať rokovanie poslancov miestnej časti Mazorníkovo s pani Alenou Berčíkovou –
AUTOBAR, Brezno
Termín: do 25. 03. 2014

Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Uznesenie bolo schválené.

13
13
0
0

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 28/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 15.6.
Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti
komisií
V rozprave vystúpili poslanci:
Wolframová, Ing. Daxnerová

Ing. Strmeň, Ing. Hašan, Ing. Pampurík, MUDr.
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Ing. Vladimír Strmeň
pripomenul povinnosť vyplývajúcu z ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
k podaniu písomného Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za
rok 2013, ktoré je potrebné doložiť do 31.3.2014
v ďalšom je potrebné doložiť potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani
z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu
príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok . Túto povinnosť
je potrebné si splniť do 30.4.2014.
Príslušné doklady treba odovzdať na sekretariát primátora v zapečatených obálkach
s označením „Neotvárať“ a menom poslanca.
Ing. Milan Hašan
prejednávanie koncepcie školstva máme v programe zasadnutia komisie 13.3.2013
Ing. Martina Daxnerová
komisia kultúry je zvolaná na 20.3.2014 o 16.00 h, budeme robiť odpočet toho, čo bolo
zrealizované a nejaké plány do budúcna. Budeme sa rozhodovať o tom, či ísť do novej
koncepcie alebo pôjdeme len do PHSR.
Ing. Ján Pampurík
koncepciou rozvoja športu sme sa zaoberali v januári a februári. Riaditeľ MŠK vypracoval
návrh koncepcie, jednotliví členovia komisie dávali návrhy na zapracovanie do koncepcie.
Budúci týždeň sa k tomu ešte vrátime a prerokujeme celú koncepciu.
MUDr. Eva Wolframová
za sociálnu oblasť je koncepcia tvorená jednotlivými sekciami už dlhšie, zákonom je určená
ako samostatný plán, už je dokončievaná analytická časť, bude súčasť PHSR

K bodu 15.7./
Oprava a údržba chodníkov na sídlisku Mazorník a v ostatných častiach mesta Brezna
Materiál spracoval a predkladá JUDr. Tomáš Abel, poslanec MsZ mesta Brezna ako spoločný
návrh s poslancom Jozefom Tokárom,
Mnohé chodníky mesta Brezna sú v súčasnosti značne poškodené. Na základe uvedeného
rozpočet na rok 2014 počíta s ich opravou a údržbou vo výške 72.000,-Eur. Návrh počíta aj s
opravou a údržbou chodníkov konkrétnej časti mesta Brezna - sídliska Mazorník, kde bola
vybraná časť, na ktorej nedošlo k oprave a údržbe chodníkov a je značne poškodená. Približná
cena ,,položenia" 1 m2 asfaltu je vo výške do 20 Eur s DPH (finisherom) bez nákladov na
odstránenie starej a poškodenej vrstvy.
V rozprave vystúpili poslanci: JUDr. Abel, J. Tokár, Ing. Hašan
Ing. Jaroslav Demian
riaditeľ Technických služieb a pani vedúca odboru životného prostredia mali fyzicky vykonať
obhliadku chodníkov, mali stanoviť čo – ktoré chodníky a v akom rozsahu sa bude
realizovať. Máme zmapované, ktoré chodníky v meste ideme opravovať, musíme obstarať,
ide o zákazku väčšieho charakteru, požiadam o úpravu návrhu na uznesenie
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JUDr. Tomáš Abel
Z návrhu na uznesenie vypustíme bod a) a b) a termín ponechám
Ing. Milan Hašan
chodníky pred Krčulova 1, Malinovského 7,9, 11 – sú značne poškodené, prepadnuté, tie
tiež treba opraviť
Jozef Tokár
mrzí ma, že pri vytypovaní chodníkov nespolupracovala aj komisia rozvoja mesta. Aký bude
spôsob opravovania chodníkov? Bude sa robiť súvislá vrstva alebo sa zaplátujú len diery?
Ing. Jaroslav Demian
uvažujeme s novou súvislou vrstvou na chodníky
Ing. Tomáš Gaboň
máme vytypované chodníky – okrem toho, čo navrhol pán Abel ešte chodník na ul. Hronskej
a v Hálnach
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo Mesta Brezna
ukladá
Mestskému úradu mesta Brezno
do dňa 30.08.2014 vykonať riadnu údržbu a opravy chodníkov na sídlisku Mazorník
Pripomienky k návrhu na uznesenie:
Ing. Milan Hašan
navrhujem doplniť aj mesto Brezno
JUDr. Abel
navrhol uznesenie v znení:
MsZ ukladá MsÚ
Do dňa 30.8.2014 organizačne zabezpečiť a vykonať riadnu údržbu a opravu chodníkov
Ing. Mária Majerčíková
nemôže tieto opravy vykonávať mestský podnik služieb? Oni nemusia obstarávať.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo Mesta Brezna
ukladá
Mestskému úradu mesta Brezno
do dňa 30.08.2014 organizačne zabezpečiť a vykonať riadnu údržbu a opravy chodníkov
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti:

13
13
0
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Zdržal sa:
Uznesenie bolo schválené.

0

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 29/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 15.8/
Návrh na opravu a údržbu detských ihrísk (zariadení) mesta Brezna
Materiál spracoval a predkladá JUDr. Tomáš Abel, poslanec MsZ mesta Brezna
Ing. Jaroslav Demian
s riaditeľom TS sme sa dohodli, že celú sumu dostane naraz v apríli, aby vedel zrealizovať
opravu a údržbu detských ihrísk
Ing. Tomáš Gaboň, riaditeľ TS Brezno
opravu a údržbu budeme robiť postupne po obhliadke a revízii dodávateľa detských zariadení
(mala by sa uskutočniť zajtra), do konca mája to určite nestihneme
najskôr musíme urobiť výmenu náhradných dielov, do 30.6.2014 by sme to mohli stihnúť
JUDr. Tomáš Abel
navrhujem zmenu termínu a to do 30.6.2014
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo Mesta Brezna
ukladá
Mestskému úradu mesta Brezno
a
riaditeľovi príspevkovej organizácie – Technické služby mesta Brezno
do dňa 30.06.2014 vykonať riadnu údržbu a opravy detských ihrísk na MPČĽ 3-10, MPČĽ
14- 28, ČSA 35-37, ČSA 32, 9. mája 30-38, Krčulova 2-18, ŠLN 26-28, Nálepkova 5, M.
Benku a na ulici SNP.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Uznesenie bolo schválené.

14
14
0
0

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 30/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
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K bodu 15.9/
Návrh na spracovanie verejnej ponuky nájmu alebo zapožičania plôch za účelom zriadenia
parkovacieho miesta na území mesta Brezna
Materiál spracoval a predkladá JUDr. Tomáš Abel, poslanec MsZ mesta .
Návrh predpokladá, aby Mestský úrad mesta Brezna vytypoval plochy na sídliskách mesta
Brezna, ktoré nie sú v súčasnosti využívané a mohli by slúžiť ako miesta na parkovanie po
potrebnej úprave. Za týmto účelom bude potrebné vytypovať takéto plochy, stanoviť základné
podmienky a jednotné požiadavky na realizáciu parkovacieho miesta, približné náklady na
realizáciu, dobu započítania poplatku za užívanie takéhoto miesta a právnu formu
zabezpečenia tejto požiadavky.
Cieľom je aspoň čiastočne vyhovieť požiadavke občanov na zriadenie parkovacích
miest na území mesta. V súčasností na realizáciu parkovacích miest nie je dostatok
finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.
V rozprave vystúpil poslanec JUDr. Abel., J. Tokár
S faktickými pripomienkami: MUDr. Richter
Ing. Jaroslav Demian
v zmysle zásad hospodárenia nemáme bezodplatný nájom, bezplatná je výpožička
JUDr. Tomáš Abel
Návrh znel v tom zmysle, že občania, ktorí si zriadia takéto parkovacie miesto, nebudú platiť
poplatok po určitú dobu za parkovacie miesto a náklady, ktoré vynaložia na zriadenie
parkovacieho miesta budú započítané do poplatku , nejakým spôsobom to bude vyrovnané.
Ing. Jaroslav Demian
prijaté zásady zatiaľ neumožňujú takto riešiť tento problém, mali sme spracovaný zámer
výstavby odstavných plôch, navrhujem pracovné stretnutie za účelom hľadania riešenia
Ing. Ružena Šefranková, vedúca odboru ekonomického
občania neplatia nájom ale daň za zabratie verejného priestranstva a daň nemožno zo zákona
odpustiť
Jozef Tokár
ďakujem za ústretové riešenie, aby sme sa stretli, je potrebné hľadať riešenie - budovanie
parkovacích plôch, podporujem návrh pána Ábela
JUDr. Tomáš Abel
navrhol uznesenie v znení, ktoré predniesla návrhová komisia:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Ukladá
Mestskému úradu Brezno
a komisii pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry pri Mestskom zastupiteľstve mesta
Brezna
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do 25.3.2014 prerokovať zámer svojpomocného zriadenia a vybudovania parkovacích miest
na území mesta Brezna

Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Uznesenie bolo schválené.

14
14
0
0

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 31/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 15.10/
Návrh na zriadenie spomaľovacieho prahu na zníženie rýchlosti vozidiel pred priechodom
pre chodcov na cestách pod Poštou č. 3 medzi ulicou 9. Mája a ulicou Májového povstania
českého ľudu v k. ú. Brezno
Návrh uviedol JUDr. Tomáš Abel, poslanec MsZ.
Mesto Brezno je príslušný orgán miestnej štátnej správy vo veciach miestnych
a účelových komunikácií. Návrh je predložený v záujme zvýšenia bezpečnosti detí
prichádzajúcich do základnej školy na MPČĽ z ulice 9. Mája a plynulosti cestnej premávky
tak, ako je uvedené v tomto návrhu a podľa priloženej fotodokumentácie.
Predmetný návrh je v záujme bezpečnosti občanov mesta Brezno (najmä detí)
pohybujúcich sa na cestách pod Poštou č. 3 medzi ulicou 9. Mája a ulicou Májového
povstania českého ľudu v k. ú. Brezno, pri príchode a odchode zo základnej školy na MPČĽ.
Po týchto cestách sa vozidlá pohybujú neprimeranou rýchlosťou, čím často dochádza
k vážnemu ohrozeniu občanov (detí).
Uvedený návrh bol už v obdobnej podobe predložený v roku 2013, avšak do
súčasnosti nedošlo k realizácii z dôvodu neprimeraného narozpočtovania finančných
prostriedkov na realizáciu (projekt), kde mal byť realizovaný spomaľovací prah za cca.
27.000,-Eur, čo pokladám za nenormálne. Následne nebola vynaložená snaha na nájdenie
riešenia (napríklad zakúpenie lacného zariadenia na zriadenie spomaľovacieho prahu), a
zvýšenia bezpečnosti najmä detí na týchto cestách. Z uvedeného dôvodu predkladám tento
návrh, keďže má aj finančné krytie v rozpočte vo výške 6.000,-Eur.
Podľa predbežnej analýzy nákladov, je zrejmé, že zakúpenie takéhoto zariadenia pre
jednu aj druhú stranu cesty neprevýši náklady 1.000,-Eur.(0,5 m takéhoto skladacieho
zariadenia stojí do 50,-Eur). K uvedenému treba pripočítať zakúpenie značiek (čo by nemalo
prevýšiť sumu 300 Eur).
Uvedenými opatreniami sa zabezpečí bezpečný prechod po uvedených cestách. Na
týchto cestách je značná koncentrácia chodcov, ktorí chodia na poštu, do školy, potravín
a pohostinstva Sport Pub.
Navrhol uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo Mesta Brezna
ukladá
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Mestskému úradu mesta Brezno
a
riaditeľovi príspevkovej organizácie – Technické služby mesta Brezno
1. do dňa 30.04.2014 zakúpiť skladací spomaľovací prah na zníženie rýchlosti vozidiel
pre špecifikované cesty v oboch smeroch
2. do dňa 30. 05. 2014 organizačne zabezpečiť a vykonať osadenie spomaľovacieho
prahu pred priechodom pre chodcov na cestách pod Poštou č. 3 medzi ulicou 9. mája
a ulicou Májového povstania českého ľudu v k. ú. Brezno spolu s potrebným
dopravným značením, podľa priloženej fotodokumentácie,
Ing. Jaroslav Demian
Máme to v práve schválenej zmene rozpočtu ale na úrade, nie je to kapitálový výdavok
technických služieb. Riaditeľ TS nemá na to finančné prostriedky, v rozpočte to má mestský
úrad a obstaráva to mestský úrad.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Ukladá
Mestskému úradu Brezno
1. Do 30.04.2014 zakúpiť skladací spomaľovací prah na zníženie rýchlosti vozidiel pre
špecifikované cesty v oboch smeroch.
2. Do 30. 05. 2014 organizačne zabezpečiť a vykonať osadenie spomaľovacieho prahu pred
priechodom pre chodcov na cestách pod Poštou č. 3 medzi ulicou 9. mája a ulicou
Májového povstania českého ľudu v k. ú. Brezno spolu s potrebným dopravným
značením.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Uznesenie bolo schválené.

13
13
0
0

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 32/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 15.11/
Oprava a údržba cesty na Lúčky a Pestovateľskú ulicu
Návrh predložil poslanec MsZ JUDr. Abel v znení:
Uvedená cesta vykazuje značné poškodenie, ktoré je potrebné aspoň čiastočne zmierniť
vyspravením - najhorších úsekov tejto cesty, aby bol zabezpečený riadny prejazd pre občanov
mesta Brezna. V dôsledku menšieho poškodenia ciest v zimnom období oproti minulým
rokom je predpoklad, že došlo k úspore finančných prostriedkov, ktoré je potrebné sústrediť
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do častí mesta, ktoré sú dlhodobo zanedbávané z hľadiska údržby pre menší počet obyvateľov
ako v iných častiach mesta Brezna.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo Mesta Brezna
ukladá
riaditeľovi príspevkovej organizácie - Technickým službám mesta Brezna
do dňa 30.04.2014 vykonať nevyhnutnú opravu a údržbu cesty na Lúčky (vyspravenie
výmoľov)
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Strmeň, JUDr. Abel

Stanovisko k rozprave zaujal Ing. Gaboň, riaditeľ TS Brezno.
Ing. Vladimír Strmeň
Cestu niekoľkokrát opravovali, je to riešenie na krátky čas. Navrhoval by som, aby sme cestu
riešili komplexnejšie a do budúcna vyčlenili adekvátne finančné prostriedky a túto cestu
spravili tak, aby sme ju nemuseli každý rok opravovať.
Ing. Jaroslav Demian
máme vypracovaný pasport miestnych komunikácii a ich zhodnotenie, keď nepoznáme všetky
cesty v akom sú stave, vyberať jednu dve nie je správne riešenie – treba vniesť nejaký systém
JUDr. Tomáš Abel
Návrh predpokladá len tú nejnevyhnutnejšiu opravu alebo údržbu týchto ciest, hlavne
vyspravenie výtlkov, aby bol možný a zabezpečený prejazd
Ing. Tomáš Gaboň
V tomto období robíme opravu poľných ciest, keď bude aj v noci teplejšie robíme
najdôležitejšie cesty - cesta ku nemocnici, trasy autobusov a potom hlavné ťahy po meste
a potom ostatné. Požiadavku vieme zrealizovať.
Na tejto ceste je záplat veľa, je jedna vedľa druhej, bolo by to treba riešiť ináč.
F: JUDr. Tomáš Abel
navrhujem zmeniť termín vykonania opravy uvedených ciest do 30.5.2014, aby sa vyspravili
dôležitejšie cesty
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Ukladá
riaditeľovi príspevkovej organizácie Technické služby mesta Brezna
do 30.05.2014 vykonať nevyhnutnú opravu a údržbu cesty na Lúčky (vyspravenie výmoľov)
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti:

14
13
0
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Zdržal sa:
Uznesenie bolo schválené.

1

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 33/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 15.12/
Oprava a údržba schodov na sídlisku Mazorník pod Poštou č. 3
Materiál spracoval a predkladá JUDr. Tomáš Abel, poslanec MsZ.
Uvedené schody sú značne poškodené. V rozpočte sa počíta s finančnými prostriedkami na
opravu týchto schodov vo výške 3.000,-Eur.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo Mesta Brezna
ukladá
riaditeľovi príspevkovej organizácie - Technickým službám mesta Brezna
do 15.05.2014 zabezpečiť vykonanie opravy a údržby schodov pod Poštou č. 3 s nákladom do
3.000,-Eur z účelovo rozpočtovaných finančných prostriedkov na rok 2014

Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Uznesenie bolo schválené.

12
12
0
0

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 34/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 15.13/
Návrh na zriadenie Rehabilitačného centra pre mamičky s deťmi ťažko zdravotne
postihnutými
Materiál spracoval a predkladá JUDr. Tomáš Abel, poslanec MsZ.
Návrh vyplýva z požiadavky občanov, ktorým takáto služba v meste Brezne chýba.
V úvode uviedol, že názov nezodpovedá myšlienke, ktorú predstavuje obsah návrhu a
navrhol upraviť názov a to „Centrum pre mamičky s deťmi, ktoré sú ZŤP“. Predniesol aj
návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Ukladá
Mestskému úradu Brezno
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spracovať koncepciu vytvorenia denného centra pre mamičky s deťmi, ktoré sú ŤZP za
účelom pomáhania pri rozširovaní a skvalitňovaní služieb poskytovaných na zvýšenie kvality
života postihnutého dieťaťa a jeho rodiča zistením a zabezpečením:
a) možných priestorov na zriadenie takéhoto centra pre mamičky s postihnutými deťmi
c) výzvy občanom a organizáciám na pomoc pri zriadení takéhoto centra
d) informácií o fungovaní takýchto centier v iných mestách a obciach (Dunajska Lužná)
e) informácií o osobách, ktoré by mohli zabezpečiť poskytovanie takýchto služieb,
financovanie, náklady a nevyhnutné zariadenie (cvičenie s deťmi, rozvíjanie schopností a iné
aktivity)
f)začleniť tento návrh do stratégie a rozvoja komunitného plánu sociálneho rozvoja
Návrh predpokladá zriadenie centra, ktoré by umožnilo takýmto mamičkám stretávať sa,
vymieňať si skúsenosti, tráviť tam čas. Nemá ísť o denný stacionár alebo zariadenie, ktoré by
poskytovalo služby podľa zákona o sociálnych službách.
Ing. Jaroslav Demian
Ak to nejde podľa zákona o sociálnych službách tak podľa akého zákona to budeme
realizovať? Podľa sociálneho zákona môžeme na prevádzku takéhoto zariadenia dostať
dotáciu.
Chceme to zriadiť a financovať z rozpočtu mesta? Sme v štádiu prípravy
komunitného plánu. Sú tam rôzne skupiny občanov, rôznych sociálnych skupín, aj zdravotne
postihnutí, ktorí pripravujú komunitný plán Tento návrh by bolo dobré rozdiskutovať
a stanoviť priority, čo chceme. Keď to vyjde z komunitného plánu, dáme to do rozvojových
programov alebo do PHSR.
V rozprave vystúpili poslanci: Ing. arch. Králik, MUDr. Wolframová
S faktickými pripomienkami: Ing. Majerčíková
K rozprave sa s poradným hlasom vyjadrila prednosta MsÚ PhDr. Ing. Kružliaková.
Ing. arch. Ján Králik
Mamičky postihnutých detí by privítali, keby mali priestor v meste, kde by mohli s takýmto
dieťaťom prísť, bude tam druhá, s ktorou nielenže si môžu vymieňať skúsenosti, ale keď budú
potrebovať ísť niečo vybaviť, aby mohli nechať na 20 minút dieťa pri mamke, ktorá má
skúsenosti s postihnutým dieťaťom, ktorá naň dozrie, na ktorú sa môžu spoľahnúť. Oni
nepotrebujú žiadne služby, potrebujú len priestor, ktorý bude v zime vykurovaný, kde prídu
s kočíkom, dajú si možno kávu, ktorú si prinesú. Ide hlavne o to, aby im niekto so
skúsenosťami dozrel na dieťa, pokiaľ si potrebujú niečo vybaviť.
F: Ing. Jaroslav Demian
podľa toho, čo rozprávate, úplne stačí denné centrum, tak ako máme v meste, vytvoriť denné
centrum na Mazorníku
toto je presne úloha komunitného plánu a jeho zhodnotenia
Ing. Mária Majerčíková a MUDr. Eva Wolframová podporili návrh JUDr. Abela o zriadenie
centra pre mamičky s postihnutými deťmi.
O slovo požiadal občan Július Obernauer. Poslanci mu slovo udelili.
Informoval o skúsenostiach mamičiek z mesta Sládkovičovo.
PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.
Neodporúčam prijať takého uznesenie, nakoľko je v rozpore s princípmi a zásadami
komunitného plánovania. Zajtra sa vyhodnocuje analytická časť, požiadavka by mala z toho
vyjsť. Plnenie navrhnutého uznesenia bude pre mestský úrad problémové. Pokiaľ žiadajú
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mamičky len vytvorenie priestoru, to už teraz umožňuje legislatíva- vytvorenie denného
centra.
MUDr. Eva Wolframová
Ako časovo si to vieme predstaviť s komunitným plánom, aby sme to vedeli zosúladiť?
PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.
komunitný plán by mal byť poslancom predložený na schválenie v priebehu 1 – 1,5 mesiaca
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Ukladá
Mestskému úradu Brezno
spracovať koncepciu vytvorenia denného centra pre mamičky s deťmi, ktoré sú ŤZP v meste
Brezne za účelom pomáhania pri rozširovaní a skvalitňovaní služieb poskytovaných na
zvýšenie kvality života postihnutého dieťaťa a jeho rodiča zistením a zabezpečením:
a) možných priestorov na zriadenie takéhoto centra pre mamičky s postihnutými deťmi
c) výzvy občanom a organizáciám na pomoc pri zriadení takéhoto centra
d) informácií o fungovaní takýchto centier v iných mestách a obciach (Dunajska Lužná)
e) informácií o osobách, ktoré by mohli zabezpečiť poskytovanie takýchto služieb,
financovanie, náklady a nevyhnutné zariadenie (cvičenie s deťmi, rozvíjanie schopností a iné
aktivity)
f)začleniť tento návrh do stratégie a rozvoja komunitného plánu sociálneho rozvoja
JUDr. Abel stiahol z rokovania uvedený bod.

K bodu 15.14/
Návrh na zriadenie ŠPORTOVÉHO CENTRA na sídlisku Mazorníkovo
Materiál spracoval a predkladá JUDr. Abel, poslanec MsZ.
Na sídlisku Mazorník chýba športové centrum, ktoré by zabezpečilo možnosť občanov na
voľnočasové športové aktivity. Uvedeným návrhom reaguje na požiadavky občanov na
sídlisku Mazorník. Navrhol uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo Mesta Brezna
ukladá
Mestskému úradu mesta Brezno
a
riaditeľovi príspevkovej organizácie – Mestský športový klub
1. do najbližšieho rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Brezna pripraviť a Mestskému
zastupiteľstvu mesta Brezna predložiť koncepciu využitia a nevyhnutnej úpravy budovy
Materskej škôlky na sídlisku Mazorník č. 3858/143 (viď príloha) na športové aktivity
a) posilňovňa v štýle CROSS FIT na prvom podlaží + sebaobrana (nízkonakladová - najmä
cvičenie s vlastným telom)
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b) aeróbne cvičenia a stolný tenis na druhom podlaží
2. do 30.07.2014 vyčleniť z rozpočtu finančné prostriedky na realizáciu bodu 1.) a pripraviť
zmenu rozpočtu s hľadaním fin. prostriedkov v prebytku rozpočtu a v ušetrených
kapitálových výdavkoch
3. zvážiť spoluprácu, finančnú a inú materiálnu pomoc od občianskych združení, ktoré sa
zaoberajú športovými aktivitami pod bodom 1.) a zároveň právnu formu prevádzkovania a
užívania tohto centra (nájom, vypožičanie ...)
V rozprave vystúpili poslanci: J. Tokár, Ing.arch. Králik, JUDr. Abel
Ing. Jaroslav Demian
Mestský športový klub a komisia športu sú v štádiu prípravy koncepcie rozvoja športu
v meste. Hodnotí sa stará a vytvára sa nová koncepcia.
JUDr. Tomáš Abel
Návrh predpokladá, že sa vytvorí športové centrum pre širokú verejnosť, nielen pre občianske
združenia, ktoré by sa zaoberali športovými aktivitami. Ide o využitie priestorov, ktoré máme
od roku 2004 nevyužité, chátrajú. Na účel uvedený v návrhu by tieto priestory slúžili
dostatočne. Je návrh spraviť niečo na Mazorníku, pretože momentálne na Mazorníku žiadne
športové centrum nie je a týmto by sa vyhovelo požiadavke občanov. Formu zriadenia
prevádzky nechávam na diskusiu.
Ing. Jaroslav Demian
Zdá sa mi to nekoncepčné, keď pripravujeme koncepciu, diskutujeme v celom meste čo
v športe treba urobiť a dnes chceme uznesením diktovať, čo v koncepcii športu má byť.
Jozef Tokár
Podporujem návrh, budova nie je využívaná, nech sa to dostane aj do koncepcie, len nech to
nie je o rok, dva. Treba športovať aj na Mazorníku, mnohí by to urobili svojpomocne,
potrebujú len priestory.
Ing. Jaroslav Demian
Ostatným športovým oddielom a klubom prenajímame priestory za 1€, hradia energie. Aká je
tu predstava? Neregistrujeme zatiaľ požiadavky od iných klubom zameraných na šport.
Koncepcie budete schvaľovať vy. Chceme, aby sme ich v II. polroku v prvom čítané prešli.
Ing. arch. Ján Králik
JUDr. Abel dáva konkrétny návrh, ktorý môže byť súčasťou koncepcie športu. Toto nie je
aktívny prístup ku koncepcii?
JUDr. Tomáš Abel
návrh je pre širokú verejnosť, súhlasím, že môže byť začlenený aj do koncepcie rozvoja
športu
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo Mesta Brezna
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ukladá
Mestskému úradu mesta Brezno
a
riaditeľovi príspevkovej organizácie – Mestský športový klub
1. do najbližšieho rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Brezna pripraviť a Mestskému
zastupiteľstvu mesta Brezna predložiť koncepciu využitia a nevyhnutnej úpravy budovy
Materskej škôlky na sídlisku Mazorník č. 3858/143 (viď príloha) na športové aktivity
a) posilňovňa v štýle CROSS FIT na prvom podlaží + sebaobrana (nízkonakladová - najmä
cvičenie s vlastným telom)
b) aeróbne cvičenia a stolný tenis na druhom podlaží
2. do 30.07.2014 vyčleniť z rozpočtu finančné prostriedky na realizáciu bodu 1.) a pripraviť
zmenu rozpočtu s hľadaním fin. prostriedkov v prebytku rozpočtu a v ušetrených
kapitálových výdavkoch
3. zvážiť spoluprácu, finančnú a inú materiálnu pomoc od občianskych združení, ktoré sa
zaoberajú športovými aktivitami pod bodom 1.) a zároveň právnu formu prevádzkovania a
užívania tohto centra (nájom, vypožičanie ...)
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Uznesenie bolo schválené.

12
12
0
0

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 35/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
Poslanci sa vrátili k prejednaniu bodu
15.4. - Poskytnutie dotácií pre účely kultúry v roku 2014
Poslanci sa vrátili do rozpravy k uvedenému bodu.
V rozprave vystúpili poslanci:
Ing. Majerčíková

Ing. Daxnerová, Mgr. Skačanová, MUDr. Wolframová,

Ing. Martina Daxnerová
navrhujem nasledovné zmeny:
OZ NAIRAM znížiť príspevok o 500,- € príspevok bude 4000,OZ VODPOÁD znížiť príspevok o 250,- € - príspevok bude 4500,pre SZMB zvýšiť príspevok o 750,- celkový príspevok bude 2 750,- €
MUDr. Eva Wolframová
Na čo potrebuje SZMB dotácie? Dotácie by nemali ísť na mzdy dirigenta. Aj SZMB si môže
privyrobiť, môže robiť vystúpenia so vstupným, majú možnosť žiadať 2%. Treba hľadať aj
iné zdroje.
Ing. Mária Majerčíková
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SZMB reprezentuje mesto Brezno, je to druh hudby, ktorá nie je komerčne zameraná, pre
nich je oveľa ťažšie zorganizovať vystúpenie, za ktoré si ľudia zaplatia, platia dirigenda, ktorý
nemôže sponzorovať SZMB, dávam návrh, aby sme OZ country Vodopád zobrali 750,- €
a OZ Nairam 500,- € - spolu 1250,- € a tieto presunúť SZMB
u OZ Country Vodopád - účelovo určené na country večer znížiť o 350,- € a účelovo
určené na organizačné zabezpečenie osláv 30. výročia založenia skupiny o 400,- € spolu 750,- €
u OZ Nairam podpora činnosti klubu - znížiť o 500,- €
navýšiť 1250,- € pre SZMB –účel zostáva zachovaný
Primátor mesta dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý predniesla Ing. Majerčíková.

Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Návrh prešiel.

12
9
0
3

Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Schvaľuje
poskytnutie dotácií na rok 2014 pre účely kultúry nasledovne:
1. Spevácky zbor mesta Brezna
 účelovo určené na účasť na hudobnom festivale – Návšteva
Starej Pazovy – južnej hranice slovenskej

3 250,00 EUR

2. Divadelný súbor Jána Chalupku
8 000,00 EUR
z toho :
 účelovo určené na režijné náklady spojené s novou inscenáciou
ŠM pri DJSCH mesta Brezno, doprava a ubytovanie na zahraničných
festivaloch a prehliadkach DSJCH mesta Brezno s inscenáciou Staroba 4 000,00 EUR
 účelovo určené na realizáciu 10. ročníka inšpiratívneho festivalu
Divadelná Chalupka 2014
4 000,00 EUR
3. DFS Šťastné detstvo
z toho :
 účelovo určené na dopravu na vystúpenia v rámci zahraničia
 účelovo určené na dopravu na vystúpenia v rámci Slovenska
 účelovo určené na prenájom telocvične
 účelovo určené na činnosť súboru

6 000,00 EUR
1 500,00 EUR
1 000,00 EUR
1 000,00 EUR
2 500,00 EUR

4. Dychový orchester mesta Brezno
4 000,00 EUR
z toho :
 účelovo určené na jednotné reprezentatívne oblečenie
2 400,00 EUR
 účelovo určené na rozvoj partnerských vzťahov Srbsko – doprava
600,00 EUR
 účelovo určené na nahradenie zastaraných, morálne opotrebovaných
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hudobných nástrojov
 účelovo určené na nákup notového materiálu
5. Folklórny súbor Mostár
 účelovo určené na obnovu krojového vybavenia a obnovu
a prezentáciu kultúrnych a duchovných hodnôt

600,00 EUR
400,00 EUR
4 000,00 EUR

6. Občianske združenie Country Vodopád
4 000,00 EUR
z toho :
 účelovo určené na country večer
400,00 EUR
 účelovo určené na nákup hudobnej techniky, strún a opravy nástrojov 250,00 EUR
 účelovo určené na zahraničnú reprezentáciu
1 500,00 EUR
 účelovo určené na organizačné zabezpečenie osláv 30. výročia
založenia skupiny
350,00 EUR
 účelovo určené na nahrávanie a vydanie 8 hudobného nosiča
1 500,00 EUR
7. Tanečno – športový klub AJKA
1 000,00 EUR
 účelovo určené na organizáciu podujatia – 10. výročie založenia klubu
8. Občianske združenie Nairam
 účelovo určené na podporu činnosti klubu

4 000,00 EUR

9. Občianske združenie Kresťan
 účelovo určené na koncert – v Dobrej Nive dňa 7.12.2014
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Uznesenie bolo schválené.

750,00 EUR

12
10
0
2

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 27/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 16/
Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľov príspevkových
organizácií zriadených mestom, riaditeľov obchodných spoločností, v ktorých má mesto
Brezno majetkovú účasť a riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom
V uvedenom bode položil otázky poslanec MUDr. Richter.
MUDr. Erik Richter
otázky na konateľa spoločnosti – Mestský podnik služieb:
má podnik výrobné prostriedky (lopaty, čakany, sekery ap.)?
má podnik výrobnú halu (napr. na výrobu dlažby na chodník)?
koľko má zamestnancov, koľko zarábajú, kto za nich platí odvody?
základný vklad 5000,- €, ako je podnik na tom ekonomicky teraz?
Na uvedené otázky zodpovedal konateľ spoločnosti Mestský podnik služieb s.r.o. Ing. Roman
Porhajaš.
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K bodu 17/
Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
Primátora mesta interpelovali poslanci:

MUDr. Wolframová, M. Palovčík, Ing. Kvačkaj

MUDr. Eva Wolframová
- interpelujem ohľadne náčelníka MsP. Podľa zákona o obecnej polícii polícia dbá
o dodržiavanie poriadku, čistoty, hygieny. Ich prácou je aj monitorovanie, vyhľadávanie
a následne eliminovanie tých nežiadúcich javov. Všade popri železnici je neporiadok,
nevykosené, padne iskra, bude horieť. Myslím si, že mestská polícia pri monitoringu má
objavovať takéto miesta, upozorňovať buď technické služby ak ten priestor patrí nám
alebo konkrétne vyzvať majiteľov železnice, aby si dávali do poriadku tieto priestranstvá.
Interpelujem, či robí takéto niečo mestská polícia, koľko takýchto listov rozposlala a ak
nie , aby sa v budúcnosti o čistotu v meste Brezne starala.
- máme odbor služieb občanom, v minulosti som mala problém, ktorý nebol vyriešený
celkom k mojej spokojnosti kvôli telefónnym hovorom. Chcem sa spýtať, kedy a ako
naposledy kontrolovala túto prevádzku ?
- voda a kanalizácia Podkoreňová – to mi bolo vysvetlené

-

Ing. Jaroslav Demian
uvedené interpelácie vybavím písomne
Milan Palovčík
- obyvatelia miestnej časti Podkoreňová zaslali na mestský úrad 7.3,.2014 sťažnosť ,
v ktorej žiadajú o neodkladnú nápravu nekvalitnej pitnej vody. Občania sa dožadujú
vedieť, prečo došlo k tomuto stavu, definovať príčinu a ako sa to bude riešiť, aby sa
uvedená závada odstránila. Poprosil by som informovať aj poslancov aj občanov
z Podkoreňovej.
Ing. Jaroslav Demian
- uvedená žiadosť nespĺňa náležitosti sťažnosti, vybavujeme to ako podanie. Občania si dali
urobiť jeden rozbor pitnej vody, my tam máme prevádzkovateľa, ktorého sme si najali na
prevádzkovanie tohto vodného diela, robia sa tam pravidelné rozbory. Náš posledný
rozbor bol realizovaný 4.3.2014 a bolo konštatované, že voda je v súlade so štandardami,
je pitná. Budeme
sledovať podrobnejšie a pisateľom tohto podania spracujeme
a doručíme písomnú odpoveď.
Ing. Vladimír Kvačkaj
interpelujem skôr oddelenie právne a majetkové vo veci odstránenia stavby, ktorá sa
nachádza v bývalom areály družstva. Je to bývalá skládka hnojív s tým, že stavba je z polovici
rozpadnutá, chodia tam bezdomovci, stavba sa nachádza na pozemku KN 4603, súpisné
číslo 600, je vedená na liste vlastníctva 2372. Bolo by dobre, keby oddelenia právne
a majetkové vyzvalo vlastníkov stavby na jej odstránenie.
Ing. Jaroslav Demian
nie oddelenie majetko-právne, konať musí stavebný úrad, ak je takýto podnet., budeme
riešiť.
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K bodu 18/
Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta, ukončil rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta
Brezna o 18.00 hodine.
Rokovanie mestského zastupiteľstva bolo vysielané on-line na stránke www.zastupitelstvo.sk.
Z celého rokovania bol vyhotovený zvukový záznam.

––––––––––––––––––––
Ing. Jaroslav Demian
primátor mesta

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.
prednostka MsÚ

–––––––––––––––––––
Ing. Martina Daxnerová
overovateľ zápisnice

––––––––––––––––––––––
Ing. arch. Ján Králik
overovateľ zápisnice

Brezne, dňa

31.03.2014

Janka

Štulajterová
zapisovateľka
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