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

Číslo spisu:
2014/2883

Brezno
16.4.2014

ZÁPISNICA
z 3. pracovného rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, konaného
dňa 14. apríla 2014 v Brezne
PRÍTOMNÍ:
VOLEBNÝ OBVOD č. 1
MUDr. Eva Wolframová, Ing. Milan Kováčik, Ing. Milan Hašan, MUDr. Emília Bučková,
Mgr. Ján Račák
VOLEBNÝ OBVOD č. 2
Iveta Ledňová, Ing. Dušan Švantner, MUDr. Erik Richter, Ing. Ján Pampurík
VOLEBNÝ OBVOD č. 3
Jozef Tokár, Mgr. Eva Skačanová, JUDr. Tomáš Abel
VOLEBNÝ OBVOD č. 4
Ing. Mária Majerčíková
OSPRAVEDLNENÍ
Mgr. Jaroslav Ďalák, Ing. Vladimír Kvačkaj, Ing. arch. Ján Králik, Milan Palovčík, Ing.
Martina Daxnerová, Ing. Vladimír Strmeň, 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 číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otvoril tretie pracovné
zasadnutie MsZ mesta Brezna o 15.00 hodine. Zasadnutie MsZ bolo zvolané mimo
harmonogramu na I. polrok 2014 a boli naň pozvaní všetci poslanci MsZ s platným
mandátom. Z 21 poslancov bolo prítomných 12 poslancov, zasadnutie MsZ bolo vyhlásené
za schopné právoplatne sa uznášať. Primátor mesta privítal všetkých prítomných.
K bodu 2/
Skúška hlasovacieho zariadenia
bez problémov
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K bodu 3/
Procedurálne otázky
3A/ Schválenie programu rokovania
Do programu neboli navrhnuté žiadne doplnky ani zmeny.
JUDr. Tomáš Abel požiadal, aby mohol v programe vystúpiť občan ohľadne mostu ponad
železničnú stanicu, ak sa zúčastní rokovania mestského zastupiteľstva.
Primátor dal hlasovať o predloženom programe
Hlasovanie:
Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Program bol schválený .

12
12
0
0

Mestské zastupiteľstvo rokovalo podľa nasledovného programu:
1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Procedurálne otázky
4. Rozpočet mesta Brezna na rok 2014 – návrh na II. zmenu
Predkladá: Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomický zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

5. Riešenie petície 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
– plnenie uznesenia MsZ číslo 28/2014 z 12. marca 2014
Predkladá: Ing. Milan Kováčik, predseda komisie pre verejný poriadok pri MsZ mesta Brezna

6. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta
Brezno č. 10/2012 o ochrane ovzdušia, evidencii malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia a určenia poplatkov za prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia
Predkladá: Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta Brezna
Spracoval: Kancelária prednostu Mestského úradu Brezno zastúpená prednostkou MsÚ p. PhDr.
Ing. Ivanou Kružliakovou, PhD.

7. Schválenie podania žiadosti o NFP cez výzvu ROP 3.1-2013/01a spolufinancovanie
projektu" Stavebné úpravy synagóga Brezno"
Predkladá: Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor rozvojových programov, stavebného poriadku a životného prostredia zastúpený
vedúcou odboru Ing. Elenou Gregorovou

8. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
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K bodu 3B Voľba návrhovej komisie:
Ing. Milan Hašan. Ing. Mária Majerčíková, JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Hlasovanie:

Prítomných:
11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Návrhová komisia bola zvolená.

K bodu 3C/

overovatelia zápisnice:

Mgr. Eva Skačanová, MUDr. Erik Richter

K bodu 3D/ zapísaním uznesení poverená: Mgr. Ingrid Poliaková
vypracovaním zápisnice poverená: Janka Štulajterová
K bodu 4/
Rozpočet mesta Brezna na rok 2014 – návrh na II. zmenu
Návrh na II. 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.
V rozprave vystúpili poslanci: J. Tokár, Mgr. Skačanová
Stanovisko k rozprave zaujali: Ing. Ružena Šefranková, vedúca ekonomického odboru, Ing.
Jaroslav Demian, primátor mesta
Jozef Tokár
Položka 630 presun z bežných finančných prostriedkov na kapitálové – splašková kanalizácia,
vodovod ul. Poľná, Potočná – výber verejného obstarávateľa – čo je to výber verejného
obstarávateľa? My si vyberieme verejného obstarávateľa, aby pre nás urobil verejné
obstaranie? Na čo bude použitých 9 000,- €?
Mgr. Eva Skačanová
projektová dokumentácia na rekonštrukciu synagógy vo výške 5 100,- € a úprava projektovej
dokumentácie na rekonštrukciu ZŠ s MŠ Karola Rapoša Pionierska 4, Brezno 6 100,- € - o čo
konkrétne ide?
Ing. Ružena Šefranková
Požiadavku na presun finančných prostriedkov v rámci bežných výdavkov vo výške 9 000,- €
dostal odbor ekonomický z odboru životného prostredia, rozvojových programov
a stavebného poriadku – bola daná žiadosť na projekt splašková kanalizácia, vodovod ul.
Poľná, Potočná. V minulom roku bola vybraná organizácia, ktorá urobí verejné obstarávanie
na tento projekt. Vzhľadom k tomu, že došlo k zmenám v rámci projektu, ktorý bol
predkladaný riadiacemu orgánu na schválenie, je potrebné urobiť nové verejné obstarávanie,
vykonať zmeny v projekte a v samotnom rozpočte projektu a na toto sú vyčlenené finančné
prostriedky.
Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu Synagógy Brezno – na rekonštrukciu synagógy
bol daný projekt, ku ktorému je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu, doposiaľ
nebola schválená v rozpočte.
Úprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ZŠ s MŠ Karola Rapoša Pionierska 4 –
projektovú dokumentáciu máme spracovanú od roku 2010 a vzhľadom k tomu, že vyjde
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výzva na projekt, je potrebné túto projektovú dokumentáciu rozdeliť na samostatné časti, aby
sme podľa výšky schváleného projektu vedeli zareagovať aj podľa jednotlivej výšky
pridelených finančných prostriedkov.
Ing. Jaroslav Demian
základná škola – to je lokálna stratégia , ktorá je ohlásená, že bude výzva ale zatiaľ nevyšla,
treba upraviť rozpočet tak, aby sme sa zmestili do objemu, ktorý je schválený v lokálnej
stratégii
Synagóga – je to nová výzva, do ktorej sme sa prihlásili, ale treba projektovú dokumentáciu,
súhlas mestského zastupiteľstva
Ul. Poľná, Potočná – v minulosti sme realizovali verejné obstaranie cez externú firmu, cez
dodávateľa, vzhľadom na komplikovanosť a množstvo prihlásených subjektov, 9 000,- eur sa
nejedná len na obstaranie verejného obstarávateľa ale je nutné doriešiť projektovú
dokumentáciu vzhľadom na stav, že vyhlásená výzva má odlišné podmienky, projektovú
dokumentáciu je potrebné prispôsobiť
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 36/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 5/
Riešenie petície 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 – plnenie uznesenia MsZ číslo 28/2014 z 12. marca 2014
Materiál predkladá Ing. Milan Kováčik, predseda komisie pre verejný poriadok pri MsZ
mesta Brezna.
V úvode oboznámil poslancov s postupom komisie pre verejný poriadok pri riešení petície,
o miestnom šetrení v okolí prevádzky SPORT PUB, navrhol zmenu otváracích hodín
všetkých prevádzok na Mazorníkove.
V rozprave vystúpili poslanci: JUDr. Abel, J. Tokár, Ing. Kováčik
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Na rokovaní komisie pre verejný poriadok som vyčítal, že občania nemali možnosť vyjadriť
sa k zmene otváracích hodín v obytnej zóne na Mazorníku, do doby prejednávania návrhu
VZN na mestskom zastupiteľstve možno zorganizujeme stretnutie občanov a opýtame sa ich
na názor, či by boli prístupní k tejto zmene.
Jozef Tokár
Je možné, aby v rozprave vystúpil pán Kučerák a povedal svoj názor k uvedenej veci?
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Ing. Jaroslav Demian
ak občan požiada o vystúpenie a poslanci mu umožnia, vystúpiť môže
Ing. Milan Kováčik
na komisii pre verejný poriadok sme prejednávali ústnu sťažnosť týkajúcu sa obytných zón.
Na Štúrovej ul. sa nachádza bagetéria, ktorá je otvorená do 05.00 hod. a tu dochádza k rušeniu
nočného kľudu. Navrhujem prehodnotiť aj § 2 ods. 6 VZN č. 8/2013 – ulice, ktoré nepatria do
obytnej zóny.
Jozef Tokár
Pri SPORT PUBe sa jedná hlavne o terasu, na ktorej je hluk, dohodli sme sa na otváracích
hodinách do 21.45 h, najväčší problém je počas pondelku – piatku
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 37/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 6/
Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Brezno č.
10/2012 o ochrane ovzdušia, evidencii malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a určenia
poplatkov za prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
Materiál spracovala Kancelária prednostu Mestského úradu Brezno zastúpená prednostkou

MsÚ PhDr. Ing. Ivanou Kružliakovou, PhD., predkladá Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta.
V rozprave vystúpili poslanci:
MUDr. Wolframová
prokurátorka: JUDr. Kupcová
za občanov:
p. Škrovina
V rozprave požiadal o slovo pán Škrovina. Poslanci mu slovo udelili.
Pán Škrovina vo svojom vystúpení uviedol, že on podal podnet na prokuratúru na
preskúmanie VZN z dôvodu podľa neho veľkého rozdielu medzi poplatkami na malý zdroj
znečisťovania a stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.
V ďalšom o slovo požiadala prokurátorka Okresnej prokuratúru Brezno JUDr. Kupcová.
Poslanci jej slovo udelili. Vo svojom vystúpení uviedla, že bolo namietané porušenie zákonov
tak ako sú uvedené v proteste prokurátora ale čo sa týka sadzby za malé zdroje znečisťovania
ovzdušia táto nie je v rozpore so zákonom. Takto odsúhlasenú sadzbu možno považovať za
neprimeranú vzhľadom k sadzbám pri stredných a veľkých zdrojoch znečisťovania ovzdušia,
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ktorú priamo zákon upravuje. Samotná sadzba hoci nie je v rozpore so zákonom ale bolo by
vhodné, aby sa s ňou poslanci v budúcnosti zaoberali.
MUDr. Eva Wolframová
s podobnými sťažnosťami obyvateľov som sa stretla aj ja, navrhujem prehodnotiť sadzby
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 38/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 7/
Schválenie podania žiadosti o NFP cez výzvu ROP 3.1-2013/01a spolufinancovanie projektu"
Stavebné úpravy synagóga Brezno"
Materiál spracoval Odbor rozvojových programov, stavebného poriadku a životného
prostredia zastúpený vedúcou odboru Ing. Elenou Gregorovou, predkladá Ing. Jaroslav
Demian, primátor mesta.
Prihlásenie sa do projektu je jedna z možností, ako riešiť rekonštrukciu synagógy. Zahrnuli
sme tam aj objekt interiéru mestskej veže, je to projekt na obidve kultúrne pamiatky.
Spolufinancovanie je vo výške 5% - 55 675,88 euro. Nemáme to v rozpočte, ak budeme
úspešný uchádzač, budeme sa snažiť tieto finančné prostriedky nájsť.
V rozprave vystúpili poslanci: Ing. Majerčíková, Mgr. Skačanová
Ing. Mária Majerčíková
Výška 1 113 517,52 eur je maximálna výška do ktorej sa môžeme zaujímať alebo je to výška
projektu a nejakých rozpočtových nákladov? Je možné, že tam ešte budú neoprávnené
výdavky?
Ing. Jaroslav Demian
Táto výška je stanovená na základe projektu, sú tam zahrnuté všetky stavebné úpravy, mala
by to byť konečná výška.
Mgr. Eva Skačanová
Je správne, že mesto chce investovať do rekonštrukcie synagógy. Keď chcete zahrnúť do
projektu aj rekonštrukciu veže, nebudú z tohto dôsledku vznikať neoprávnené náklady ?
Ing. Jaroslav Demian
Malo by to byť v poriadku, názov je Stavebné úpravy synagóga Brezno ale vo vnútri projektu
je zahrnutá aj mestská veža.
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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:
Proti:
Zdržal sa:
Uznesenie bolo schválené.

13
13
0
0

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 39/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 8/
Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta, ukončil rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta
Brezna o 16.00 hodine. Z celého rokovania bol vyhotovený zvukový záznam.

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

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.
prednostka MsÚ

–––––––––––––––––––
Mgr. Eva Skačanová
overovateľ zápisnice

––––––––––––––––––––––
MUDr. Erik Richter
overovateľ zápisnice

Brezne, dňa 16.4.2014

Janka

Štulajterová
zapisovateľka
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