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

Číslo spisu:
2014/4934

Brezno
10.11.2014

ZÁPISNICA
zo 7 . pracovného rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, konaného
dňa 27. októbra 2014 v Brezne
PRÍTOMNÍ:
VOLEBNÝ OBVOD č. 1
MUDr. Eva Wolframová, Ing. Milan Kováčik, Ing. Milan Hašan, MUDr. Emília Bučková,
Mgr. Ján Račák, Mgr. Jaroslav Ďalák, Ing. Vladimír Kvačkaj, Ing. arch. Ján Králik,
VOLEBNÝ OBVOD č. 2
Mgr. Petra Dzurmanová, Iveta Ledňová, Ing. Dušan Švantner, MUDr. Erik Richter, Ing. Ján
Pampurík, Milan Palovčík
VOLEBNÝ OBVOD č. 3
Jozef Tokár, Mgr. Eva Skačanová, JUDr. Tomáš Abel, Ing. Martina Daxnerová, Ing. Vladimír
Strmeň
VOLEBNÝ OBVOD č. 4
Ing. Mária Majerčíková
OSPRAVEDLNENÝ
Ing. arch. Michal Medveď
NESKORŠÍ PRÍCHOD
Milan Palovčík, MUDr. Erik Richter
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 siedme pracovné
zasadnutie MsZ mesta Brezna o 10.00 hodine.
Zasadnutie MsZ bolo zvolané mimo harmonogramu na II. polrok 2014
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 17 poslancov, zasadnutie MsZ
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bolo vyhlásené za schopné právoplatne sa uznášať. Primátor mesta privítal všetkých
prítomných.
K bodu 2/
Skúška hlasovacieho zariadenia
bez problémov
K bodu 3/
Procedurálne otázky
3A/ Schválenie programu rokovania
Primátor mesta navrhol doplniť do programu bod:
16.5. Odpis pohľadávky MsKS Brezno voči spoločnosti Peter Onderuf Banská Bystrica
Ing.Vladimír Strmeň
do bodu Rôzne doplniť bod:
Zabezpečiť osadenie dopravného parabolického zrkadla v križovatke ulíc Horná - Lúčky,
vyčleniť finančné prostriedky vo výške 170,- € v rámci V. zmeny rozpočtu.
Ing. Jaroslav Demian
toto treba riešiť priamo v bode V. zmena rozpočtu, ktorý dnes prerokovávame
Ing, Strmeň netrvá na doplnení programu o uvedený bod
Mgr. Eva Skačanová
Navrhujem doplniť ako bod
16.5. Vyčlenenie finančných prostriedkov do rozpočtu na rok 2015 na pomoc pri
odstraňovaní vzniknutých povodňových škôd na území mesta
Primátor mesta dal hlasovať o doplnení jednotlivých bodov:
Doplnenie bodu : Odpis pohľadávky .....
Hlasovanie:
Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Návrh neprešiel

18
9
5
4

Doplnenie bodu: Vyčlenenie finančných prostriedkov ....
Hlasovanie:
Prítomných:
18
Za:
18
Primátor mesta dal hlasovať o predloženom programe
Hlasovanie:
Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Program bol schválený

18
18
0
0
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Mestské zastupiteľstvo rokovalo podľa nasledovného programu:
1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Procedurálne otázky
4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.09.2014
Predkladá: PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., prednostka Mestského úradu Brezno
Spracovateľ: Kancelária prednostu Mestského úradu Brezno zastúpená vedúcou odboru PhDr. Ing. Ivanou
Kružliakovou, PhD.

5. Majetkové záležitosti
5.1. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Banská Bystrica –
Skuteckého 32 - prevod pozemkov Zadné Hálny
5.2. Schválenie spôsobu nájmu a schválenie súťažných podmienok verejnej obchodnej
súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom pozemku
v k.ú. Brezno
5.3. Schválenie spôsobu prevodu a schválenie súťažných podmienok verejnej obchodnej
súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavby a
pozemku na Baštovej ulici (bývalá ZŠ Zadné Halny) v Brezne
5.4. Žiadosť Európskych vzdelávacích stredísk pre povolanie a spoločnosť – EBG so
sídlom Hronská 696/107, 976 67 Závadka nad Hronom o súhlas na výmenu okien na
budove školy Školská 5 v Brezne
5.5. Žiadosť Ing. Violy Molčanovej o prehodnotenie kúpnej ceny pozemku na Hornej ulici
v Brezne
5.6. Žiadosť manželov Gregorovcov o odkúpenie pozemku na ulici Jarmočisko v Brezne
5.7. Žiadosť manželov Pančíkovcov o odkúpenie pozemku na Budovateľskej ulici
v Brezne
5.8. Žiadosť Mareka Hlaváčika – kominárske služby o predaj pozemku na Nálepkovej ulici
v Brezne
5.9. Žiadosť Silvie Toser o odkúpenie pozemku na ulici Tehelňa v Brezne
5.10. Žiadosť OP Centrum BR s.r.o. o nájom pozemku a ulici ČSA v Brezne
5.11. Žiadosť Občianskeho združenia „OZ Tuláčik“ so sídlom v Brezne, ČSA 25
o prenájom nebytových priestorov a priľahlého pozemku na Brezenskej ulici v Brezne
5.12. Schválenie dohody o urovnaní medzi mestom Brezno a Mgr. Máriou Králikovou,
Margitou Králikovou, Jozefom Králikom,Jánom Švarcbacherom a Petrom
Švarcbacherom pri majetkovoprávnom vyporiadaní pozemkov parc. C KN č. 5119,
5120, E KN č. 100 a 101 v miestnej časti Bujakovo
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Mariana Daxnerová, vedúca oddelenia právneho a majetkového Mestského úradu
Brezno
Odbor ekonomický Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou
Šefrankovou

6. Správy o činnosti príspevkových organizácií mesta Brezna za I. polrok 2014
6.1. Správa o činnosti Technických služieb mesta Brezna za I. polrok 2014
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Tomáš Gaboň, riaditeľ Technických služieb Brezno
Ing. Tomáš Gaboň, riaditeľ Technických služieb Brezno
Magdaléna Pampuríková, ekonómka Technických služieb Brezno
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6.2.

Správa o činnosti Mestského kultúrneho strediska Brezno za I. polrok 2014
Predkladá:
Spracoval:

6.3.

Július Obernauer, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Brezno
Július Obernauer, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Brezno
Ing. Iveta Purgátová, ekonómka Mestského kultúrneho strediska Brezno

Správa o činnosti Mestského športového klubu Brezno za I. polrok 2014
Predkladá:
Spracoval:

Peter Lupták, riaditeľ Mestského športového klubu Brezno
Peter Lupták, riaditeľ Mestského športového klubu Brezno
Anna Macuľová, ekonómka Mestského športového klubu Brezno

7. Plnenie rozpočtu mesta Brezna za I. polrok 2014
Predkladá:
Spracoval:

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD. prednostka Mestského úradu Brezno
Odbor ekonomický Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou
Šefrankovou

8. Správa o stave a vývoji pohľadávok za 2. štvrťrok 2014
Predkladá:
Spracoval:

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., prednostka Mestského úradu Brezno
Odbor ekonomický Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou
Šefrankovou

9. Rozpočet mesta Brezna na rok 2014 – návrh na V. zmenu
Predkladá:
Spracoval:

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

10. Návrh Koncepcie rozvoja športu na území mesta Brezna na roky 2014 – 2020
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta Brezna
Peter Lupták, riaditeľ Mestského športového klubu Brezno

11. Správa o činnosti Mestskej polície Brezno za I. polrok 2014
Predkladá:
Spracoval:

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

12. Návrh na schválenie dotácie na poskytovanie služby sociálneho taxíka v meste
Brezno na rok 2015
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta Brezna
Odbor sociálnych vecí Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Vierou
Hľadajovou

13. Návrh na udelenie ocenení za rok 2014
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta Brezna
Kancelária prednostu Mestského úradu Brezno zastúpená prednostkou PhDr. Ing.
Ivanou Kružliakovou, PhD.

14. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach škôl,
školských zariadení a predškolských zariadení na území mesta Brezna za školský
rok 2013/2014
14.1. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach
Základnej školy s materskou školou Pionierska 2, Brezno za školský rok
2013/2014
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta Brezna
Mgr. Vladimír Kubín, riaditeľ Základnej školy s materskou školou Pionierska 2,
Brezno
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14.2. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach
Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno za
školský rok 2013/2014
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta Brezna
PaedDr. Danka Jarabová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Karola
Rapoša Pionierska 4, Brezno

14.3. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach
Základnej školy s materskou školou MPČĽ 35, Brezno za školský rok 2013/2014
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta Brezna
Mgr. Anna Kubínová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou MPČĽ 35,
Brezno

14.4. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach
Základnej umeleckej školy Brezno za školský rok 2013/2014
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta Brezna
PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD., riaditeľka Základnej umeleckej školy Brezno

14.5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Centra
voľného času Brezno za školský rok 2013/2014
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta Brezna
Mgr. Ingrid Vičanová, riaditeľka Centra voľného času Brezno

15. Správy hlavnej kontrolórky mesta Brezna
15.1. Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných
právnych predpisov a interných noriem mesta v oblasti použitia účelových dotácií
z rozpočtu mesta
Predkladá:
Spracoval:

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

15.2. Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Brezna na I. polrok
2015
Predkladá:
Spracoval:

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

16. Rôzne
16.1. Realizácia a financovanie projektu „Digitalizácia Kina Mostár Brezno“ z dotácie
a pôžičky Audiovizuálneho fondu, Program 4 – Rozvoj audiovizuálnych
technológií v Slovenskej republike“, kód výzvy: 4/2014 a vlastných zdrojov mesta
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta Brezna
Odbor ŽPRPaSP Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Elenou
Gregorovou
Július Obernauer, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Brezno

16.2. Paušálny príspevok na úhradu zvýšených nákladov spojených s vykonávaním
obradov uzavretia manželstva a ostatných obradov pre sobášiacich a rečníkov za
rok 2014
Predkladá:
Spracoval:

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

16.3. Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti
komisií
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16.4. 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
16.5. Vyčlenenie finančných prostriedkov do rozpočtu na rok 2015 na pomoc pri
odstraňovaní vzniknutých povodňových škôd na území mesta
Spracovala a predkladá: Mgr. Eva Skačanová, poslankyňa MsZ

17. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
18. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
K bodu 3B Voľba návrhovej komisie:
Mgr. Petra Dzurmanová, MUDr. Emília Bučková, Ing. Martina Daxnerová
Hlasovanie:

Prítomných:
17
Za:
15
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
2
Návrhová komisia bola zvolená.

K bodu 3C/

overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Pampurík, Ing. Dušan Švantner

K bodu 3D/ zapísaním uznesení poverená: Mgr. Ingrid Poliaková
vypracovaním zápisnice poverená: Janka Štulajterová
K bodu 3E/
Informácia o podpise zápisnice zo zasadnutia MsZ
Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia konaného 18. augusta 2014 boli určení poslanci Ing.
Milan Kováčik a Milan Palovčík, ktorí zápisnicu podpísali bez výhrad.
K bodu 4/
Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.09.2014
Materiál spracovala kancelária prednostky, predkladá PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.,
prednostka mestského úradu.
V rozprave vystúpili poslanci:

MUDr. Wolframová, Ing. Majerčíková, Mgr. Skačanová,
Ing.Strmeň, Mgr. Dzurmanová

K rozprave sa vyjadrili:

Ing. Demian, PhDr. Ing. Kružliaková, Ing. Gaboň

MUDr. Eva Wolframová
k uzneseniu č. 29/2014 – organizačné zabezpečenie a vykonanie riadnej údržby
a opravy chodníkov – podľa podmienok verejnej obchodnej súťaže keď prvý výherca
odstúpil nepostupuje druhý v poradí?
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Ing. Mária Majerčíková
k uzneseniu č. 98/2011 – aké konkrétne opatrenia odporučilo právne oddelenie
riaditeľovi spojenej školy a z akého dôvodu ich pán riaditeľ neprijal?
k uzneseniu č.101/2012/III/1d – týkajúce sa čiernych stavieb – aké konkrétne sankcie
boli vyvodené zo strany polície alebo stavebného úradu?
k uzneseniu č.42/2013 - ako dopadlo verejné obstaranie na zvoz TKO?
k uzneseniu č.93/2014 – kontrola zmluvy – len vedúca kancelárie má prístup
k dokladom?
Mgr. Eva Skačanová
k uzneseniu č. 29/2014 – údržbu a opravy chodníkov nemôžeme realizovať vo vlastnej
réžii cez technické služby?
k uzneseniu č.34/2014 – schody sú v dezolátnom stave, treba ich spraviť, navrhujem
uznesenie ponechať v sledovaní a aby mestský úrad rokoval s vlastníkom
Ing. Vladimír Strmeň
k uzneseniu č. 123/2014 – osadenie parabolických zrkadiel – prečo nebolo podpísané?
Mgr. Petra Dzurmanová
k uzneseniu č. 81/2014 – nemáme informácie, čo sa zistilo – úprava vodného,
stočného, spojov MHD – ako to dopadlo?
z akého dôvodu dal odbor ekonomický informáciu, že neodporúčajú vykonať opravu
schodov ?
Stanovisko k rozprave:
PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD, prednostka mestského úradu
uznesenie 29/2014 – v zmysle verejného obstarania je možné, aby bol oslovený druhý
uchádzač, ktorý bol v poradí, v tomto prípade bol len jeden uchádzač, ktorý vrátil už
vypracovanú zmluvu z dôvodu, že vzhľadom na zákazky, ktoré má, už nemôže túto
realizovať
uznesenie 98/2011 – riaditeľ spojenej školy rokuje s VÚC ako zriaďovateľom. My
sme navrhli právny postup, ktorý zo strany riaditeľa nebol akceptovaný.
uznesenie 101/2012 – čierne stavby – stavebný úrad bol na mieste konania, zaslal
výzvy, monitoruje to aj mestská polícia aj terénni sociálni pracovníci
uznesenie 42/2013 – týka sa to odboru ŽPRPaSP, vedúca odboru trvala na tomto znení
plnenia uznesenia, výsledok verejného obstarania neviem povedať
uznesenie 93/2014 – tak ako pri každej kontrole aj pri tejto bol použitý štandardný
postup, že odborný útvar je vyzývaný na predloženie potrebnej dokumentácie, doklady
zatiaľ predložené neboli
uznesenie 81/2014 – revitalizácia prameňov – bol vykonaný proces verejného
obstarania, projektová dokumentácia bola zabezpečená, následne na to sa mala
vykonať samotná realizácia revitalizácie prameňov, vzhľadom na počasie to v tomto
kalendárnom roku už nebude možné
uznesenie 34/2014 – schody – je odporučenie odboru ekonomického z ich pohľadu
neinvestovania do cudzieho majetku, z dôvodu, že je to cudzí majetok, zvažovali sme
rokovať s vlastníkom, aby on investoval do opravy schodov
Ing. Jaroslav Demian
uznesenie 34/2014 – komunikovali sme s vlastníkom schodov, upozornili sme ho na
nevyhovujúci stav, ale nekoná v tej veci
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-

uznesenie 81/2014 - vodné a stočné – na základe našich podkladov cenu určuje
URSO, je to regulované vodné a stočné, MHD – odbor urobil anketu, ktoré spoje
chýbajú

Ing. Tomáš Gaboň, riaditeľ TS Brezno
uznesenie 29/2014 – oprava chodníkov – jedná sa o plochu chodníkov, ktoré technické
služby nevedia spraviť, nie sme na to technicky vybavení
Ing. Vladimír Strmeň
uznesenie 110/201 – Fantázia – kto bude zastupovať mesto Brezno v rámci auditu?
Nemohla by tam byť aj pani hlavná kontrolórka?
Ing. Jaroslav Demiana
máme zmluvne obstaranú a dohodnutú auditorskú kanceláriu, tak to bude niekto z ich
zamestnancov, hlavná kontrolórka tam môže byť
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.09.2014

II/

Zrušuje
1. Uznesenie MsZ č.34/2014 z 12.03.2014
2. Uznesenie MsZ č. 60/2014/2 z 09.06.2014

III/

Vypúšťa zo sledovania
1. Uznesenie MsZ č. 96/2014 z 30.06.2014
2. Uznesenie MsZ č. 107/2014 z 18.08.2014

IV/

Konštatuje, že
1. Uznesenie MsZ č.230/2013/II z 9.12.2013
2. Uznesenie MsZ č. 9/2014 z 12.03.2014
3. Uznesenie MsZ č. 44/2014 z 09.06.2014
4. Uznesenie MsZ č. 88/2014 zo 16.06.2014
5. Uznesenie MsZ č. 94/2014/II z 30.06.2014
6. Uznesenie MsZ č. 95/2014 z 30.06.2014
7. Uznesenie MsZ č. 97/2014 z 18.08.2014
8. Uznesenie MsZ č. 98/2014 z 18.08.2014
9. Uznesenie MsZ č. 101/2014 z 18.08.2014
10. Uznesenie MsZ č. 104/2014/II z 18.08.2014
11. Uznesenie MsZ č. 114/2014 z 18.08.2014
12. Uznesenie MsZ č. 115/2014/II/1 z 18.08.2014
13. Uznesenie MsZ č. 115/2014/II/2 z 18.08.2014
boli splnené

Pripomienky k návrhu na uznesenie:
Mgr. Eva Skačanová
navrhujem uznesenie č. 34/2014 ponechať v sledovaní – bod II/1
8 z 54

Mgr. Petra Dzurmanová
uznesenie je nevykonateľné, pretože je tam dátum do 15.5.2014
Mgr. Eva Skačanová trvá na svojom návrhu
hlasovanie o vypustení bodu II/1:
Hlasovanie:

Prítomných:
19
Za:
13
Proti
1
Zdržal sa:
5
Bod II/1 sa vypúšťa z návrhu na uznesenie

Hlasovanie o celom návrhu na uznesenie v znení:
I/

Berie na vedomie
Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.09.2014

II/

Zrušuje
Uznesenie MsZ č. 60/2014/2 z 09.06.2014

III/

Vypúšťa zo sledovania
3.
Uznesenie MsZ č. 96/2014 z 30.06.2014
4.
Uznesenie MsZ č. 107/2014 z 18.08.2014

IV/

Konštatuje, že
14.
Uznesenie MsZ č.230/2013/II z 9.12.2013
15.
Uznesenie MsZ č. 9/2014 z 12.03.2014
16.
Uznesenie MsZ č. 44/2014 z 09.06.2014
17.
Uznesenie MsZ č. 88/2014 zo 16.06.2014
18.
Uznesenie MsZ č. 94/2014/II z 30.06.2014
19.
Uznesenie MsZ č. 95/2014 z 30.06.2014
20.
Uznesenie MsZ č. 97/2014 z 18.08.2014
21.
Uznesenie MsZ č. 98/2014 z 18.08.2014
22.
Uznesenie MsZ č. 101/2014 z 18.08.2014
23.
Uznesenie MsZ č. 104/2014/II z 18.08.2014
24.
Uznesenie MsZ č. 114/2014 z 18.08.2014
25.
Uznesenie MsZ č. 115/2014/II/1 z 18.08.2014
26.
Uznesenie MsZ č. 115/2014/II/2 z 18.08.2014
boli splnené

Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

19
19

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 124/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
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K bodu 5/

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 5.1./
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Banská Bystrica – Skuteckého 32 prevod pozemkov Zadné Hálny
Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť kúpu pozemku vo variante B.
Komisia rozvoja mesta hlasovala proti kúpe z dôvodu, že mesto v súčasnej dobe potrebuje
finančné prostriedky na iné veci ako na kúpu takéhoto pozemku.
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Majerčíková

Ing. Mária Majerčíková
tento pozemok niekedy patril mestu, keď sa robila cesta, dostal sa bezodplatne do
majetku slovenskej správy ciest
súvisí to s pripravovaným projektom revitalizácie parku, ktorý by mal slúžiť na kultúrne
a spoločenské podujatia a časť toho pozemku patrí SSC
súvisí to aj s bodom – Odpredaj budovy bývalej ZŠ – som presvedčená, že tento
pozemok by mesto v budúcnosti vedelo využiť lepšie. Odporúčam jednať o kúpnej cene.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
vyjadrenie Slovenskej správy ciest Investičná výstavba a správa ciest, Banská Bystrica,
Skuteckého 32 číslo 6963/2014/6232/23646 zo dňa 24.07.2014 k zamýšľanému
prevodu pozemkov.

II/

Schvaľuje
1.

III/

Kúpu pozemku :
 parc. C KN č. 5508 o výmere 2281 m2 druh pozemku záhrada
v katastrálnom území Brezno vedený na LV 1351
 parc. C KN č. 5509 o výmere 47 m2 druh pozemku ostatné plochy
v katastrálnom území Brezno vedený na LV 1351
 parc. C KN č. 5510 o výmere 1490 m2 druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria v katastrálnom území Brezno vedený na LV 1351
 parc. C KN č. 5513 o výmere 212 m2 druh pozemku ostatné plochy
v katastrálnom území Brezno vedený na LV 1351
do vlastníctva Mesta Brezna, sídlo: Námestie gen. M.R.Štefánika 1, Brezno.

Ukladá Mestskému úradu Brezno
1. Rokovať s vlastníkom, resp. správcom uvedených nehnuteľností o podmienkach
prevodu/predaja do vlastníctva Mesta Brezno.
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2. Vykonať všetky potrebné právne a organizačné úkony spojené s prevodom

v súlade s osobitnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

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

19
14
0
5

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

125/2014, ktoré je

K bodu 5.2/
Schválenie spôsobu nájmu a schválenie súťažných podmienok verejnej obchodnej súťaže
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom pozemku v k.ú. Brezno
Finančná komisia odporúča schváliť spôsob nájmu nehnuteľného majetku mesta Brezna
verejnou obchodnou súťažou a podmienky verejnej obchodnej súťaže tak, ako sú uvedené
v návrhu na uznesenie.
Komisia rozvoja mesta a mestskej infraštruktúry odporúča schváliť súťažné podmienky.
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Strmeň, MUDr. Wolframová

Ing. Vladimír Strmeň
navrhujem doplniť účel nájmu – na poľnohospodársku činnosť súvisiacu s chovom
hospodárskych zvierat
MUDr. Eva Wolframová
Ide o cenu, ekonomika je na prvom mieste. Prečo by sme mali týmto obmedzením odsunúť
záujemcov, stačí poľnohospodárska činnosť.
Návrhová komisia predniesla návrh na doplnenie bodu B/ účel nájmu:
poľnohospodárska činnosť súvisiaca s chovom hospodárskych zvierat
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Návrh neprešiel

19
9
2
8

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

Schvaľuje
spôsob nájmu nehnuteľného majetku mesta Brezno
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parcela reg. E-KN č. 9410/1 – trvalé trávne porasty o výmere 433620 m2,
parcela reg. E-KN č. 9419/1 – trvalé trávne porasty o výmere 142972 m2,
obe v k.ú. Brezno, obec Brezno, evidované na LV č. 5804, v prospech mesta Brezno,
verejnou obchodnou súťažou.
II/

Schvaľuje
podľa § 281 - §288 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník v z.n.p.) a podľa § 9 ods.2 písm. b)
v nadväznosti na § 9a ods. 9 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v podľa § 18 a nasl.
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno
súťažné podmienky verejnej obchodnej súťaže
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľného majetku mesta Brezno –
pozemku v k.ú. Brezno.

Predmet súťaže:
- parcela reg. E-KN č. 9410/1 – trvalé trávne porasty o výmere 433620 m2,
- parcela reg. E-KN č. 9419/1 – trvalé trávne porasty o výmere 142972 m2,
obe v k.ú. Brezno, obec Brezno, evidované na LV č. 5804, v prospech mesta Brezno.
Vymedzenie predmetu:
Pozemok sa nachádza v extraviláne kat. územia Brezno, pri katastrálnej hranici obce Michalová.
Podmienky súťaže:




Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli Mesta Brezno a webovom sídle mesta Brezno
www.brezno.sk. Oznámenie o priebehu súťaže je zverejnené aj v regionálnej tlači. Tieto súťažné podmienky
boli schválené uznesením MsZ mesta Brezno dňa ...............2014;
Súťaže sa môžu zúčastniť a návrhy na uzavretie zmlúv môžu predkladať fyzické osoby, ktoré sú spôsobilé
na právne úkony v celom rozsahu, právnické osoby bez obmedzenia, s výnimkou osôb uvedených v tomto
bode.

Osoby vylúčené zo súťaže:
zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sa bezprostredne zúčastnili na vypracovaní Podmienok súťaže, ďalej bližšie
podľa § 18 ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezna
A/








Návrh do súťaže
predkladá uchádzač písomne na tlačive záväznej ponuky v zalepenej a neporušenej obálke poštou,
kuriérom alebo osobne doručením do podateľne Mestského úradu v Brezne na adresu:
Mesto Brezno- Mestský úrad Brezno - oddelenie právne a majetkové
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
s presným označením odosielateľa – uchádzača (adresa/trvalý pobyt resp. sídlo
spoločnosti/miesto podnikania) na obálke,
obálku viditeľne označiť textom:
„ Neotvárať SÚŤAŽ – poľ. pozemky pri obci Michalovej“,
súťažné návrhy môžu uchádzači predkladať v termíne najneskôr do .............. do....... hodiny, (v
súťažných podmienkach sa presne uvedie deň a hodina lehoty na predkladanie súťažných návrhov,
ktorá bude v trvaní 30 dní od vyhlásenia VOS),
ponuky budú vyhodnotené komisiou na otváranie obálok do piatich pracovných dní od ukončenia
lehoty na predkladanie ponúk,
súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky, ktoré si možno stiahnuť z
internetovej stránky www.brezno.sk, podstránka – Ponuka majetku mesta (pod týmto textom),
alebo si ho môžete osobne prevziať v úradných hodinách v podateľni Mestského úradu alebo v
kancelárii č.d. 25;
povinnosť uchádzača fyzická osoba je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky priloženej v prílohe
týchto podmienok (meno, priezvisko, rod. priezvisko, dát. narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt a pod.),
uviesť bankové spojenie - číslo účtu a telefónne číslo;
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povinnosť uchádzača fyzická osoba – podnikateľ, predložiť aktuálny výpis (resp. overená kópia )zo
živnostenského registra resp. obchodného registra (ak je zapísaný), nie starší ako 3 mesiace, uviesť,
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, uviesť
bankové spojenie - číslo účtu a telefónne číslo;
povinnosť uchádzača - právnická osoba je aktuálny výpis (resp. overená kópia ) z obchodného
registra, resp. iného registra, nie starší ako 3 mesiace; sídlo a IČO, uviesť osobu oprávnenú konať za
právnickú osobu - titul, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, uviesť bankové spojenie - číslo účtu
a telefónne číslo;
pri ponukách zasielaných poštou alebo kuriérom nerozhoduje pečiatka pošty, ale deň doručenia návrhu
v sídle vyhlasovateľa. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.

Neprihliada sa na návrhy navrhovateľov, ktorí sú v konkurze alebo v likvidácii, alebo ktorí majú voči Mestu
Brezno a jeho príspevkovým a rozpočtovým organizáciam, ako aj k spoločnosťiam s väčšinovou účasťou ku
dňu podania ponuky akýkoľvek peňažný, alebo nepeňažný záväzok po lehote splatnosti, ako aj záväzok,
ktorý mesto muselo odpísať ako nevymožiteľný.
B/

Účel nájmu:
poľnohospodárska činnosť

C/

Doba nájmu: doba určitá – 5 rokov

D/

Minimálna vyhlasovateľom požadovaná cena ročného nájmu je
EUR/m²/rok.

E/

Kritéria hodnotenia predložených návrhov




F/






G/








stanovená vo výške 0,010

kritériom hodnotenia najvhodnejšieho návrhu je najvyššie ponúknuté ročné nájomné v mene euro za
jeden meter štvorcový alebo za jeden hektár,
súťažnému návrhu s najvyšším ponúknutým nájomným bude pridelené poradie č.1, ďalšiemu v poradí ako
druhému najvýhodnejšiemu poradie č.2 atď. V prípade rovnakej ponuky, je rozhodujúci skorší termín
podania návrhu.
Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá
úspešný uchádzač sa zaväzuje uzatvoriť nájomnú zmluvu na predmet súťaže v stave v akom sa predmet
súťaže nachádza ku dňu podpisu nájomnej zmluvy;
obsah nájomnej zmluvy, ako aj jej podmienky musia vychádzať zo Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Brezno, ako aj zo zák. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov;
nájomná zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám povinne
zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa;
daňovníkom dane z predmetu nájmu v zmysle §5 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„Zákon“) bude nájomca;
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
podmieňuje akceptáciu nájmu nehnuteľnosti podľa vyhlásených podmienok primátorom mesta, na základe
vyhodnotenia návrhov komisiou zriadenou podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Brezno;
požaduje, aby úspešný uchádzač od akceptácie nájmu uzatvoril nájomnú zmluvu v lehote do 15 dní od
oznámenia o prijatí jeho návrhu zo strany vyhlasovateľa;
v prípade nedodržania platobných podmienok a lehoty na uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmet súťaže
ponúknuť ďalším navrhovateľom v poradí určenom pri vyhodnotení predložených ponúk alebo súťaž
ukončiť ako neúspešnú, a to aj ak bol predložený a vybratý len jeden súťažný návrh a nedôjde na strane
navrhovateľa k uzatvoreniu nájomnej zmluvy v požadovanej lehote.
odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy;
vyhlásené podmienky súťaže meniť, alebo súťaž zrušiť bez výberu súťažného návrhu, a to aj po predložení
súťažných návrhov, alebo súťaž zrušiť počas lehoty na ich výber, ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo
predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže;
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H/








I/












J/

zmena podmienok súťaže sa môže vykonať spôsobom a prostriedkami tak ako bola verejná obchodná súťaž
vyhlásená (úradná tabuľa a internetová stránka mesta Brezna).
Spôsob vyhlásenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže
navrhovateľ víťaznej ponuky bude o výbere ponuky informovaný písomne do 5 pracovných dní od
akceptácie prenájmu nehnuteľnosti;
vyhlasovateľ zároveň uverejní informáciu o víťazovi obchodnej verejnej súťaže alebo o ukončení obchodnej
verejnej súťaže bez výberu súťažného návrhu alebo o zrušení obchodnej verejnej súťaže alebo o zmene
podmienok obchodnej verejnej súťaže na webovom sídle vyhlasovateľa (www.brezno.sk) a na úradnej
tabuli;
vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietajú, a to na
webovom sídle vyhlasovateľa (www.brezno.sk) a na úradnej tabuli najneskôr do 30 dní od uzatvorenia
zmluvy s vybraným uchádzačom. Od tohto okamihu nie sú neúspešní účastníci súťaže viazaní svojimi
návrhmi. Vo vzťahu k neúspešným účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia
o odmietnutí ponuky podanej do súťaže.
vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí podali súťažný návrh a nesplnili podmienky súťaže, že ich
návrh sa nezaraďuje do vyhodnotenia súťažných ponúk, a to na webovom sídle vyhlasovateľa
(www.brezno.sk). Vo vzťahu k týmto účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia
oznámenia o odmietnutí ponuky podanej do súťaže.
Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže
uchádzač podaním súťažného návrhu prejavuje súhlas s časovým priebehom obchodnej verejnej súťaže,
dodržiavaním požiadaviek na dôvernosť údajov, vymedzením predmetu obchodnej verejnej súťaže obsahom
zamýšľanej zmluvy na ktorých vyhlasovateľ trvá a uverejnenými podmienkami;
účastníci súťaže sú viazaní svojimi návrhmi do doručenia oznámenia vyhlasovateľa, že ich návrhy sa
odmietli
navrhovateľ môže predložiť len jeden kompletný súťažný návrh;
ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené;
jazyk, v ktorom uchádzači musia predložiť svoj súťažný návrh je slovenský jazyk;
zasadnutia komisie je prístupné verejnosti, ako aj účastníkom súťaže, s prihliadnutím na kapacitu miestnosti,
kde sa výsledky súťaže budú vyhodnocovať;
na neúčasť niektorého z uchádzačov pri otváraní obálok sa neprihliada;
návrh je neodvolateľný odo dňa nasledujúceho po dni skončenia podávania súťažných návrhov;
vyhlasovateľ náklady spojené s účasťou navrhovateľa na súťaži neuhrádza;
do vyhodnotenia bude zaradená každá ponuka, ktorá bude obsahovať všetky dodržané podmienky súťaže
pre zaradenie do obchodnej verejnej súťaže;
osobitný nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká uchádzačovi, ktorý v súťaži
zvíťazil a ani uchádzačovi, ktorý bol v súťaži neúspešný alebo nesplnili podmienky súťaže a boli vylúčení.
Podávanie informácii

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na:
Mestskom úrade – oddelenie právne a majetkové
Ing. Mariana Daxnerová, tel.: 048 6306 260
Ing. Ľubica Kubaliaková, tel.: 048 6306 261
Mgr. Peter Cíger, tel.: 048 6306 261

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
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K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 126/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 5.3/
Schválenie spôsobu prevodu a schválenie súťažných podmienok verejnej obchodnej súťaže
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavby a pozemku na Baštovej
ulici (bývalá ZŠ Zadné Halny) v Brezne
Finančná komisia odporúča schváliť spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezna.
Komisia pre rozvoj zaujala stanovisko proti predaju tejto nehnuteľnosti.
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Majerčíková

Ing. Mária Majerčíková
neodporúčam predať túto nehnuteľnosť, hlavne pozemok o výmere 3540 m2
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Nevyhlasuje
 pozemok parc. reg. C KN č. 5503 o výmere 251 m² - druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria,
 pozemok parc. reg. C KN č. 5504/2 o výmere 3540 m² - druh pozemku záhrady,
oddelená podľa GP č. 169/2014,
 stavba súp.č. 2125, evidovaná na pozemku parc. C KN č. 5503
za prebytočný pre účel prevodu

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 127/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 5.4/
Žiadosť Európskych vzdelávacích stredísk pre povolanie a spoločnosť – EBG so sídlom
Hronská 696/107, 976 67 Závadka nad Hronom o súhlas na výmenu okien na budove školy
Školská 5 v Brezne
Finančná komisia zobrala uvedenú žiadosť na vedomie, nezaujala žiadne stanovisko a to
z dôvodu, že zo zmluvy vyplýva, že mesto môže povoliť opravy a údržby, avšak nájomca je
povinný tieto opravy financovať na vlastné náklady.
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Komisia rozvoja mesta... neodporúča schváliť.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Žiadosť Európskych vzdelávacích stredísk pre povolanie a spoločnosť – EBG so sídlom
Hronská 696/107, 976 67 Závadka nad Hronom o udelenie súhlasu na výmenu okien na
budove školy Školská súp. č. 136, o. č. 5 v Brezne postavenej na pozemku evidovanom
ako parcela reg. C KN č. 400 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Brezno
na LV č. 2351, so započítaním finančných nákladov s tým spojenými s nájmom.

II/

Schvaľuje
výmenu okien na budove školy na základe predloženia najvýhodnejšej cenovej ponuky
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, s možnosťou započítania vynaložených
finančných prostriedkov na opravu s ročným nájmom; vynaložené finančné
prostriedky na opravu bude možné započítať do nájomného v lehote najviac dvoch
rokov.

Pripomienky k návrhu na uznesenie:
Ing. Vladimír Strmeň
navrhujem bod II/ neschvaľuje
Hlasovanie o časti I/ berie na vedomie:
Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

19
19
0
0

Hlasovanie o časti II/ neschvaľuje výmenu okien:
Prítomných:
19
Za:
13
Proti:
1
Zdržal sa:
5
Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 128/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 5.5./
Žiadosť Ing. Violy Molčanovej o prehodnotenie kúpnej ceny pozemku na Hornej ulici
v Brezne
Finančná komisia zobrala na vedomie žiadosť, neprijala žiadne stanovisko.
Komisia pre rozvoj bola pri hlasovaní nerozhodná.
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V rozprave vystúpili poslanci:

Ing Strmeň, Mgr. Dzurmanová

S faktickými pripomienkami:

MUDr. Wolframová, Ing. Strmeň

Ing. Vladimír Strmeň
navrhujem schváliť tak ako je predložený návrh
F: MUDr. Eva Wolframová
pozemok pani Molčanovej by mal ísť podľa znaleckého posudku
Mgr. Petra Dzurmanová
nevidím dôvod, aby sme neznížili cenu na tomto pozemku
F: Ing. Vladimír Strmeň
domy tam stoja viac ako 30 rokov, jedná sa o časť pozemku (podľa predloženej fotografie) od
plota smerom k balkónu. Pozemok pani takto užíva 30 rokov. Možno sa stala chyba pred 30
rokmi.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Žiadosť Ing. Violy Molčanovej o prehodnotenie kúpnej ceny za pozemok na Hornej
ulici v Brezne:
novovytvorená parcela č. 1933/62 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 119 m²
oddelená geometrickým plánom č. 36049905-76/2007 z parcely reg. C-KN č. 1933/31
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 152 m², v k.ú. Brezno, obec Brezno,
evidovanej na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno za kúpnu cenu 5 EUR/ m², t.j.
v celkovej sume 595,00 EUR.

II/

Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
zmenu v uznesení č. 103/2014 zo dňa 18.8.2014 v bode III/ - kúpna cena, a to, že
kúpna cena za predmet kúpy je stanovená vo výške 595,00 EUR. Ostatné ustanovenia
uznesenia č. 103/2014 zo dňa 18.8.2014 zostávajú nezmenené.

K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

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

19
16
0
3

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 129/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
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K bodu 5.6./
Žiadosť manželov Gregorovcov o odkúpenie pozemku na ulici Jarmočisko v Brezne
Finančná komisia odporúča neschváliť z dôvodu vyjadrenia riaditeľa technických služieb, že
na pozemku sa otáčajú vozidlá technických služieb.
Komisia pre rozvoj je proti predaju, problém odporúča riešiť iným spôsobom.
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Majerčíková, MUDr. Wolframová

K rozprave sa vyjadrili:

Ing. Gaboň, riaditeľ TS Brezno

Ing. Mária Majerčíková
susedovci rodiny Gregorovcov parkujú vo vjazde do ich domu a tým mu bránia, aby sa dostal
na svoju nehnuteľnosť
odporúčame rokovať s pánom Gregorom o možnosti zmeny geometrického plánu s nižšou
výmerou tak, aby si mohol odkúpiť zadnú časť pozemku a dostal ku svojej bráne a na svoj
pozemok a auto technických služieb sa mohlo otočiť
Ing. Tomáš Gaboň
ak by sa zamedzila možnosť otáčania našich vozidiel, bol by problém so zimnou údržbou,
museli by sme požiadať občanov, aby kukanádoby niekde vynášali 10 – 20 m, kde sa s autom
dostaneme. Pre kuka voz by stačilo na otáčanie 9 m.
Ing. Mária Majerčíkova
navrhla upraviť uznesenie nasledovne:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/
Berie na vedomie
Žiadosť Jána Gregora a jeho manželky Marcely Gregorovej, bytom Jarmočisko
II/
neschvaľuje žiadosť manželov Gregorovcov o odkúpenie pozemku v takom rozsahu,
ako predložili geometrický plán
III/
odporúča
jednať s pánom Gregorom o nižšej výmere odkupovaného pozemku
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
I/

Berie na vedomie
Žiadosť Jána Gregora a jeho manželky Marcely Gregorovej o odkúpenie:
 pozemku parcela reg. C-KN 1263/11 s výmerou 75 m2, oddelená geometrickým
plánom č. 44563116-80/2014 od parcely reg. C-KN č. 1263/1 – zastavané plochy
a nádvoria, s výmerou 943 m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno, mestská časť Predné
Halny, ulica Jarmočisko, evidovanej na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno.

II/

Neschvaľuje
predaj
 pozemku parcela reg. C-KN 1263/11 s výmerou 75 m2, oddelená geometrickým
plánom č. 44563116-80/2014 od parcely reg. C-KN č. 1263/1 – zastavané plochy
a nádvoria, s výmerou 943 m2, v k.ú. Brezno, obec Brezno, mestská časť Predné
Halny, ulica Jarmočisko, evidovanej na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno.
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III/

Ukladá
Mestskému úradu Brezno
na základe stanoviska TS Brezno jednať so žiadateľmi Jánom Gregorom a Marcelou
Gregorovou o zmene geometrického plánu s nižšou výmerou

Pozn.: Návrh uznesenia v zápisnici upravený v súlade so zákonom o ochrane osobných
údajov.
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

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

19
16
1
2

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 130/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 5.7./
Žiadosť manželov Pančíkovcov o odkúpenie pozemku na Budovateľskej ulici v Brezne
Finančná komisia odporúča neschváliť žiadosť o odkúpenie pozemku.
Komisia pre rozvoj odporúča neschváliť.
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Strmeň, Mgr. Skačanová, Ing. Hašan

S faktickými pripomienkami:

MUDr. Wolframová, Ing. Strmeň

Ing. Vladimír Strmeň
Odpredajom pozemku by pozemok vyzeral lepšie. Pozemok číslo 3858 o výmere 359 m2
považujem pre mesto za zbytočný. Je tam prístupová cesta k regulačnej stanici plynu, tam sa
nič stavebné nemôže diať. Navrhujem hlasovať o odpredaji pozemku č. 3858 o výmere 359
m2.
Mgr. Eva Skačanová
Súhlasím, aby pozemok 3858 o výmere 359 m2 bol žiadateľom odpredaný, pozemok vedľa
cesty nie.
Ing. Mariana Daxnerová, vedúca oddelenia právneho a majetkového
Nesúhlasné stanovisko sme dali z dôvodu, že v danej časti pozemku C-KN 3858/190 je
navrhnutá realizácia odstavných plôch v zmysle štúdie „pasport rozšírenia spevnených plôch“
a predaj by bol v kolízii s daným zámerom. Pozemok parc. C-KN č. 3896 je tiež v budúcnosti
možné riešiť ako vhodné miesto pre rozšírenie spevnených plôch, resp. na iný možný
investičný zámer mesta .
MUDr. Eva Wolframová
nemyslím, že by sa v tejto lokalite budovali odstavné plochy
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Žiadosť Pavla Pančíka a jeho manželky Slávky Pančíkovej o odkúpenie pozemku:
- parcela reg. C-KN č. 3896 – záhrady s výmerou 404 m2 v k.ú. Brezno, obec
Brezno, evidovaná na LV v prospech mesta Brezno,
- pozemok s výmerou 359 m2 odčlenený geodetickým elaborátom č. 36041459261/2010 z parcely reg. C-KN č. 3858/190 – zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 27806 m2 v k.ú. Brezno, obec Brezno, evidovanej na LV č. 2351
v prospech mesta Brezno.

II/

schvaľuje
predaj pozemku s výmerou 359 m2 odčlenený geodetickým elaborátom č. 36041459261/2010 z parcely reg. C-KN č. 3858/190 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou
27806 m2 v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidovanej na LV č. 2351 v prospech mesta
Brezno.

Pozn.: Návrh uznesenia v zápisnici upravený v súlade so zákonom o ochrane osobných
údajov
Pripomienky k návrhu na uznesenie:
F:Ing. Vladimír Strmeň
pozemok musíme vyhlásiť za prebytočný a ponúknuť na predaj v zmysle zásad
Mgr. Petra Dzurmanová
navrhla znenie bodu II/ nasledovne:
Mestské zastupiteľstvo
Ukladá mestskému úradu
pripraviť prevod pozemku o výmere 359 m2 a ďalej tak, ako je uvedené v texte
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Žiadosť Pavla Pančíka a jeho manželky Slávky Pančíkovej o odkúpenie pozemku:
- parcela reg. C-KN č. 3896 – záhrady s výmerou 404 m2 v k.ú. Brezno, obec
Brezno, evidovaná na LV v prospech mesta Brezno,
- pozemok s výmerou 359 m2 odčlenený geodetickým elaborátom č. 36041459261/2010 z parcely reg. C-KN č. 3858/190 – zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 27806 m2 v k.ú. Brezno, obec Brezno, evidovanej na LV č. 2351
v prospech mesta Brezno.

II/

Ukladá
Mestskému úradu Brezno
pripraviť návrh na prevod pozemku s výmerou 359 m2 odčlenený geodetickým
elaborátom č. 36041459-261/2010 z parcely reg. C-KN č. 3858/190 – zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 27806 m2 v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidovanej na LV
č. 2351 v prospech mesta Brezno na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva.
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Pozn.: Návrh uznesenia v zápisnici upravený v súlade so zákonom o ochrane osobných
údajov
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných: 18
Za:
18
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 131/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 5.8./
Žiadosť Mareka Hlaváčika – kominárske služby o predaj pozemku na Nálepkovej ulici
v Brezne
Finančná komisia a komisia pre rozvoj mesta... odporúčajú neschváliť prevod pozemku.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Žiadosť Mareka Hlaváčika kominárske služby, IČO: 34 986 278, miesto podnikania:
Hronské predmestie 6, 974 01 Banská Bystrica, bytom: Záhradná 48/5, 976 46
Valaská o predaj
- pozemku pod stavbou: parcela reg. C-KN č. 914 – zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 19 m2 – pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia
súpisným číslom, v k.ú. Brezno, obec Brezno, evid. na LV č. 2351 v prospech
mesta Brezno,
- priľahlého pozemku: parcela reg. C-KN č. 912/49 – ostatné plochy s výmerou 125
m2, vytvorená oddelením geometrickým plánom č. 36639729-210/14 z parcely
reg. C-KN č. 912/1 – ostatné plochy s celkovou výmerou 22615 m2 – pozemok, na
ktorom je uličná a sídlisková zeleň, v k.ú. Brezno, obec Brezno, evid. na LV č.
2351 v prospech mesta Brezno.

II/

Neschvaľuje
predaj
- pozemku pod stavbou: parcela reg. C-KN č. 914 – zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 19 m2 – pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia
súpisným číslom, v k.ú. Brezno, obec Brezno, evid. na LV č. 2351 v prospech
mesta Brezno,
- priľahlého pozemku: parcela reg. C-KN č. 912/49 – ostatné plochy s výmerou 125
m2, vytvorená oddelením geometrickým plánom č. 36639729-210/14 z parcely
reg. C-KN č. 912/1 – ostatné plochy s celkovou výmerou 22615 m2 – pozemok, na
ktorom je uličná a sídlisková zeleň, v k.ú. Brezno, obec Brezno, evid. na LV č.
2351 v prospech mesta Brezno.
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K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Prítomných:
19
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
2
Uznesenie bolo schválené.
.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
Hlasovanie:

132/2014, ktoré je

K bodu 5.9./
Žiadosť Silvie Toser o odkúpenie pozemku na ulici Tehelňa v Brezne
Finančná komisia k uvedenej žiadosti nezaujala stanovisko.
Komisia pre rozvoj mesta... je proti predaju uvedenej parcely.
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Majerčíková, Ing. arch. Králik, MUDr. Wolframová,
MUDr. Bučková

S faktickou pripomienkou vystúpil: Ing. Strmeň
Ing. Mária Majerčíková
Uvedený pozemok bol využívaný na uskladnenie dreva rodinou Pikulovou, platili prenájom
za pozemok, sused tiež tento pozemok bezplatne využíval na uskladnenie dreva. Došlo
k sporom, kde pán uviedol, že má drevo na plote. Mestský úrad zrušil nájomnú zmluvu, drevo
museli odpratať. Dom je v kopci, okrem tohto pozemku si nemajú kde drevo uložiť.
Prihováram sa za odpredaj pozemku.
Ing. arch. Ján Králik
pozemok je mimo komunikácie
navrhujem do budúcna zbaviť sa všetkých pozemkov, ktoré mesto nebude využívať a kde je
o ne záujem, pripravme dôslednejšie materiály
dostali sme teraz dve odlišné stanoviská k odpredaju
F:
Ing. Vladimír Strmeň
úloha do budúcna pre mestský úrad – spracovať pasport takýchto pozemkov, aby boli ľudia
vyzvaní na ich odkúpenie za rozumnú cenu
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Žiadosť Silvie Toser, o odkúpenie pozemku s výmerou 20 m2, ktorý sa nachádza
na parcele reg. C-KN 5325/1 – ostatné plochy, s celkovou výmerou 1714m2, v k.ú.
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Brezno, obec Brezno, mestská časť Zadné Halny, ulica Tehelňa, evidovanej na LV č.
5804 v prospech mesta Brezno.
II/

Ukladá
Mestskému úradu Brezno
pripraviť návrh na prevod pozemku s výmerou 20 m2, ktorý s nachádza na parcele reg.
C-KN 5325/1 – ostatné plochy, s celkovou výmerou 1714m2, v k.ú. Brezno, obec
Brezno, mestská časť Zadné Halny, ulica Tehelňa, evidovanej na LV č. 5804
v prospech mesta Brezno.

Pozn.: Návrh uznesenia v zápisnici upravený v súlade so zákonom o ochrane osobných
údajov.
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
17
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
2
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 133/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 5.10./
Žiadosť OP Centrum BR s.r.o. o nájom pozemku na ulici ČSA v Brezne
Finančná komisia a komisia pre rozvoj mesta... odporúčajú neschváliť nájom pozemku.
Na základe všeobecného súhlasu vystúpil zástupca OP Centrum k uvedenému bodu. Uviedol,
že billboard chcú využiť na prezentácii OP Centra , nie na komerčné účely.
F: MUDr. Eva Wolframová
OP Centrum je v centre mesta, trávnatých plôch je málo a práve na tomto pozemku je pekná
trávnatá úprava, nemyslím si, že by sme mali v blízkosti obchodného centra niekoho
navádzať, obchodné centrum si je samo sebe reklamou.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Žiadosť OP Centrum BR s.r.o., IČO: 47 376 279, sídlo: Hviezdoslavova 3, 971 01
Prievidza o nájom pozemku za účelom umiestnenia reklamného zariadenia - billboardu
na ulici ČSA v Brezne, na parcele reg. C-KN č. 687/1 – zastavané plochy a nádvoria
s celkovou výmerou 53337 m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno, evid. na LV č. 2351
v prospech mesta Brezno.

II/

Neschvaľuje
nájom
23 z 54

pozemku za účelom umiestnenia reklamného zariadenia - billboardu na ulici ČSA
v Brezne, na parcele reg. C-KN č. 687/1 – zastavané plochy a nádvoria s celkovou
výmerou 53337 m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno, evid. na LV č. 2351 v prospech
mesta Brezno.
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
19
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
4
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 134/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 5.11/
Žiadosť Občianskeho združenia „OZ Tuláčik“ so sídlom v Brezne, ČSA 25 o prenájom
nebytových priestorov a priľahlého pozemku na Brezenskej ulici v Brezne
Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom priestorov len na 5
rokov s tým, aby mali možnosť predĺženia zmluvy každých 5 rokov a nájom 10€/rok.
Komisia pre rozvoj mesta... schvaľuje nájom, nesúhlasí s dobou 50 rokov, ale s kratšou dobou
nájmu s možnosťou jeho predĺženia.
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Kvačkaj, Ing. Majerčíková, JUDr. Abel, Ing. arch.
Králik, Ing. Hašan, Mgr. Dzurmanová, J. Tokár, M.
Palovčík, MUDr. Bučková, Ing. Daxnerová, MUDr.
Wolframová, Ing. Kováčik

S faktickými pripomienkami vystúpili:
Za žiadateľa:

Ing. Kvačkaj, Ing. Majerčíková

JUDr. Kokavcová

Ing. Vladimír Kvačkaj
ako to vyzerá s doterajším nájomníkom, ktorý tam bol? Neplatil nájomné, išlo mu
rozhodnutie o vyprataní priestorov?
Ing. Mária Majerčíková
riešili sme odchyt túlavých psov v Predných Halnach, Tuláčik supluje mesto, pretože
každé mesto by malo mať karanténnu stanicu alebo nejaké zariadenie na odchyt psov
vítam túto aktivitu
JUDr. Tomáš Abel PhD.
Súčasné priestory pre Tuláčik sú nevyhovujúce, vzhľadom na počet psov potrebujú väčší
priestor. Chcem podporiť Tuláčika v tom, aby mesto aktívne zapojilo občanov do adopcie
psov a navrhujem doplniť do návrhu uznesenia bod IV/ v znení:
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Mestské zastupiteľstvo ukladá mestskému úradu spracovať podmienky úľavy dane za psa tak,
že osoba, ktorá si adoptuje psa z útulku OZ Tuláčik bude mať odpustenú daň za psa na
obdobie minimálne 1 roka.
Ing. arch. Ján Králik
Navrhovaný priestor nie je priestor na trvalé užívanie pre tento účel. Odporúčame schváliť
nájom ale uložiť hľadať definitívny pozemok vhodný pre tieto účely. Dôvody, pre ktoré nie je
vhodný pozemok pre tieto účely:
1/
pred mesiacom sme posudzovali tri varianty obchvatu mesta Brezna. Jedna z variant
prechádza týmto pozemkom. Žiadateľov treba upozorniť, že v priebehu možno 5
rokov budú musieť z priestorov odísť, mesto sa bude musieť vysporiadať
s investíciami, ktoré OZ do toho dá.
2/
je to územie, ktoré je vzdialené od centra mesta vzdušnou čiarou 150 – 200 m, územie
má úplne inú hodnotu ako územie, kde má byť trvalo umiestnený útulok pre psov.
3/
rovno oproti tomuto priestoru je kynologická stanica policajtov
Ing. Milan Hašan
Boli oslovení obyvatelia v susedstve?
Ing. Jaroslav Demian
karanténnu stanicu v meste treba riešiť, ideálne riešenie by bolo v spolupráci s OZ Tuláčik
Mgr. Petra Dzurmanová
všetko chcú robiť na vlastné náklady, navrhujem dobu nájmu 15 rokov a výšku nájmu 10,€/ročne
Jozef Tokár
Aká je možnosť výpovednej lehoty nájmu? Aká bude možnosť dohody, ako to bude
zakotvené v zmluve?
Milan Palovčík
navrhujem dobu nájmu na 15 rokov
bývalé ošipárne sú prázdne, s družstvom by sme sa možno dohodli, je to mimo prístupovej
cesty, ľudí by to tam neobťažovalo, mali by to vlastné, nehrozí tam obchvat
F: Ing. Mária Majerčíková
Ošipárne - je to pomerne ďaleko.
Z čoho chce OZ Tuláčik financovať prevádzku budovy?
Ing. Jaroslav Demian
OZ Tuláčik môže požiadať mesto Brezno o dotáciu na činnosť
MUDr. Emília Bučková
som za 5 rokov
mesto by mohlo robiť masívnu kampaň, aby sme nemali problém s túlavými psami
Ing. Martina Daxnerová
OZ Tuláčik žiadalo dotáciu od mesta v roku 2012, dotácia im vyplatená nebola
O slovo požiadala zástupkyňa OZ Tuláčik p. Kokavcová. Poslanci jej udelili slovo.
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Vo svojom vystúpení oboznámila poslancov so situáciou s túlavými psami v meste, so
zámerom zrenovovať priestory, uviedla, že nájom na 5 rokov je veľmi málo. Súhlasy
okolitých majú.
MUDr. Eva Wolframová
prikláňam sa k dobe nájmu 15 rokov
Jozef Tokár
Aké budú podmienky vypovedania nájomnej zmluvy?
Ing. Jaroslav Demian
Pri zmluvách je štandardný postup – pri zmluvách na dobu určitú končí nájom uplynutím
doby alebo podľa dohodnutých podmienok – iné dôvody ukončenia zmluvy, pri zmluvách na
dobu neurčitú – klasická výpovedná doby, nemusí byť ani dôvod na ukončenie nájmu.
K rozprave sa vyjadrila Ing. Mariana Daxnerová, vedúca oddelenia právneho a majetkového.
Nájomca firma Regomont je v priestoroch od jari 2014 neoprávnene bez právneho dôvodu.
Nájom bol vypovedaný, zdržiavajú sa v priestoroch, nájom neplatia, rokovali sme s nimi, aby
dobrovoľne vypratali priestory. Máme pripravený návrh zo súdu na vypratanie priestorov, sú
náchylní k tomu, že priestor vypracú.
F: Ing. Vladimír Kvačkaj
navrhujem doplniť do uznesenia jeden bod s tým, že po uvoľnení týchto priestorov
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Žiadosť Občianskeho združenia „OZ Tuláčik“ so sídlom v Brezne, ČSA 25 o prenájom
stavby a pozemkov na Brezenskej ulici v Brezne:

prevádzková budova súpisné číslo 2799 na parcele reg. C-KN č. 2277/8,
2277/9, 2276/21 v celosti 1/1

pozemok parcela reg. C-KN č. 2277/8 zastavané plochy a nádvoria s výmerou
48 m² v celosti 1/1,

pozemok parcela reg. C-KN č. 2277/9 zastavané plochy a nádvoria s výmerou
264 m² v celosti 1/1,

pozemok parcela reg. C-KN č. 2277/14 zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 2978 m² v celosti 1/1,

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/3 na pozemku parcela reg. C-KN č.
2277/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 284 m² ,
všetko nachádzajúce sa v k.ú. Brezno, obec Brezno, evidované na LV č. 2351
v prospech mesta Brezno

II/

Vyhlasuje
pre účel nájmu
nehnuteľný majetok mesta Brezna

prevádzková budova súpisné číslo 2799 na parcele reg. C-KN č. 2277/8,
2277/9, 2276/21 v celosti 1/1
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pozemok parcela reg. C-KN č. 2277/8 zastavané plochy a nádvoria s výmerou
48 m² v celosti 1/1,

pozemok parcela reg. C-KN č. 2277/9 zastavané plochy a nádvoria s výmerou
264 m² v celosti 1/1,

pozemok parcela reg. C-KN č. 2277/14 zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 2978 m² v celosti 1/1,

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/3 na pozemku parcela reg. C-KN č.
2277/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 284 m² ,
všetko nachádzajúce sa v k.ú. Brezno, obec Brezno, evidované na LV č. 2351
v prospech mesta Brezno
za prebytočný.
III/

Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
nájom nehnuteľného majetku mesta Brezno

prevádzková budova súpisné číslo 2799 na parcele reg. C-KN č. 2277/8,
2277/9, 2276/21 v celosti 1/1

pozemok parcela reg. C-KN č. 2277/8 zastavané plochy a nádvoria s výmerou
48 m² v celosti 1/1,

pozemok parcela reg. C-KN č. 2277/9 zastavané plochy a nádvoria s výmerou
264 m² v celosti 1/1,

pozemok parcela reg. C-KN č. 2277/14 zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 2978 m² v celosti 1/1,

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/3 na pozemku parcela reg. C-KN č.
2277/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 284 m² ,
všetko nachádzajúce sa v k.ú. Brezno, obec Brezno, evidované na LV č. 2351
v prospech mesta Brezno
pre nájomcu:
doba nájmu:
účel nájmu:

výška nájmu:

Občianske združenie „OZ Tuláčik“, IČO: 45027200, sídlo:
ČSA 25, 977 01 Brezno
15 rokov
vybudovanie a sprevádzkovanie útulku pre túlavé a týrané
psy, organizovanie osvetových podujatí pre rodiny s deťmi
a širokú verejnosť zameraných na starostlivosť o psíkov
a ich výcvik, spojených s propagáciou mesta Brezno
10 EUR ročne

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa § 28 ods. 2 písm. c) a f) ktorým je tá
skutočnosť, že sa jedná o nájom nehnuteľností slúžiacich poskytovateľom
verejnoprospešných služieb- vybudovanie útulku pre túlavé a týrané psy.
IV/

Ukladá
Mestskému úradu Brezno
spracovať podmienky úľavy dane za psa, ktorý je osvojený z útulku
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K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Poslanci hlasovali spoločne o bodoch I, II, III a samostatne o bode IV.
Hlasovanie o bodoch: I/
II/
III/
Hlasovanie:

berie navedomie....
vyhlasuje ....
schvaľuje

Prítomných:
19
Za:
19
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Uznesenie bolo schválené

Hlasovanie o bode IV/
ukladá mestskému úradu
Hlasovanie: Prítomných:
19
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
6
Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

135/2014, ktoré je

K bodu 5.12./
Schválenie dohody o urovnaní medzi mestom Brezno a Mgr. Máriou Králikovou, Margitou
Králikovou, Jozefom Králikom, Jánom Švarcbacherom a Petrom Švarcbacherom pri
majetkovoprávnom vyporiadaní pozemkov parc. C KN č. 5119, 5120, E KN č. 100 a 101
v miestnej časti Bujakovo
Finančná komisia odporúča schváliť dohodu. Ide o vysporiadanie pozemkov medzi mestom
Brezno a vlastníkmi rodinných domov.
Komisia pre rozvoj nezaujala stanovisko, žiada vysvetlenie.
Vedúca oddelenia právneho a majetkového vysvetlila dôvody vysporiadania pozemkov.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
vykonanie právnych úkonov pre účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov na
základe prešetrenia údajov v katastri nehnuteľností k pozemkom parc. C KN č. 5119,
5120, E KN č. 100 a 101 v miestnej časti Bujakovo, kat. územie Brezno.

II/

Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí, nakoľko zmluvné strany pristupujú k dohode o urovnaní sporných
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práv podľa § 585 Občianskeho zákonníka, v nadväznosti na to, že zmluvné strany na
základe prešetrenia údajov v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno,
katastrálny odbor zistili, že pozemok parc. C KN č. 5119, 5120 a E KN č. 101 mali byť
správne zapísané do podielového spoluvlastníctva v rozsahu podľa LV č. 4477 (resp.
podielov ich právnych nástupcov) a pozemok parc. E KN č. 100 mal byť zapísaný do
vlastníctva v celosti na Mesto Brezno;
Dohodu o urovnaní medzi:
Mestom Brezno, IČO: 00 313319, sídlo: Nám. gen. M. R. Štefánika č.1, 977 01
Brezno ako účastníka v 1. rade
a
1.
2.
3.
4.
5.

Mgr. Máriou Králikovou
Margitou Králikovou
Jozefom Králikom
Jánom Švarcbacherom
Petrom Švarcbacherom

ako účastníkov v 2. rade;
aj z hora uvedených dôvodov predmetom dohody je:
a)
pozemok parc. C KN č. 5119 o výmere 252 m², druh pozemku záhrady, parc. C KN č.
5120 o výmere 251 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc. E KN č. 101
o výmere 30 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pre kat. územie Brezno,
ktorý nadobúdajú účastníci v 2 rade nasledovne:
1.
Mgr. Mária Králiková, v podiele 1/6 z celku,
2.
Margita Králiková, , v podiele 1/4 z celku,
3.
Jozef Králik, v podiele 1/4 z celku,
4.
Ján Švarcbacher , v podiele 1/6 z celku,
b)
pozemok parc. E KN č. 100 o výmere 359 m², druh pozemku záhrady, pre kat. územie
Brezno, zostáva v podielovom spoluvlastníctve, tak ako je toho času evidovaný podľa
LV č. 5833, s tým, že podieloví spoluvlastníci uhradia spoločne a nerozdielne za tento
pozemok sumu 200,00 EUR v prospech Mesta Brezna a Mesto Brezno si do
budúcnosti nebude uplatňovať vlastnícke právo k uvedenému pozemku;
za podmienky:
náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad budú znášať zmluvné strany
na polovice, v súlade s §585 až §587 Občianskeho zákonníka uzatvárajú túto dohodu,
ktorej predmet a obsah v nej poňatý, budú považovať za vzájomnú, úplnú a konečnú
dohodu zmluvných strán, že žiadna zo zmluvných strán si nebude uplatňovať voči
druhej zmluvnej strane do budúcnosti žiadne ďalšie nároky alebo plnenia z ich
vzájomných záväzkov, v ktorých bola ich spornosť resp. pochybnosť vo vzťahu k
predmetu dohody.
Pozn.: Návrh uznesenia v zápisnici upravený v súlade so zákonom o ochrane osobných
údajov
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K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných: 16
Za:
16
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 136/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 6/
Správy o činnosti príspevkových organizácií mesta Brezna za I. polrok 2014
K bodu 6.1/
Správa o činnosti Technických služieb mesta Brezna za I. polrok 2014
Materiál spracoval Ing. Tomáš Gaboň, riaditeľ Technických služieb Brezno a Magdaléna
Pampuríková, ekonómka Technických služieb Brezno, predkladá Ing. Tomáš Gaboň, riaditeľ
Technických služieb Brezno.
Finančná komisia odporúča zobrať správu na vedomie.
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Majerčíková, Ing. Kováčik

K rozprave sa vyjadril riaditeľ technických služieb Ing. Gaboň.
Ing. Mária Majerčíková
Kde máte zverejnenú analýzu stavu TS 2015 – 2017?
Ing. Milan Kováčik
technické služby nepracujú operatívne, navrhujem kontajnery opravovať priebežne
Ing. Tomáš Gaboň
Nehovoríme o analýze 2015 – 2017 ale o analýze súčasného stavu. Na základe toho som
vypracoval návrh rozpočtu na rok 2015 – 2017.
Kontajnery opravujeme podľa možností, ako máme materiál.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
Správu o činnosti Technických služieb mesta Brezna za I. polrok 2014
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
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Hlasovanie:

Prítomných:
18
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
1
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 137/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 6.2/
Správa o činnosti Mestského kultúrneho strediska Brezno za I. polrok 2014
Materiál spracoval Július Obernauer, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska a Ing. Iveta
Purgátová, ekonómka Mestského kultúrneho strediska, predkladá Július Obernauer, riaditeľ
Mestského kultúrneho strediska Brezno.
Finančná komisia odporúča zobrať správu na vedomie.
Komisia pre kultúru nebola uznášania schopná, neprijala žiadne odporúčanie.
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Majerčíková

Ing. Mária Majerčíková
v správe sú uvedené ukazovatele MY HOREHRONIE – tržba spolu 19 061,- € - spolu to nie
je toľko
Riaditeľ MsKS zašle opravenú tabuľku všetkým poslancom.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
Správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska Brezno za I. polrok 2014
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
18
Za:
18
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 138/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
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K bodu 6.3/
Správa o činnosti Mestského športového klubu Brezno za I. polrok 2014
Materiál spracoval Peter Lupták, riaditeľ Mestského športového klubu a Anna Macuľová,
ekonómka Mestského športového klubu, predkladá Peter Lupták, riaditeľ Mestského
športového klubu.
Komisia pre šport pri MsZ odporučila MsZ uvedenú správu zobrať na vedomie.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
Správu o činnosti Mestského športového klubu Brezno za I. polrok 2014
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
18
Za:
18
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 139/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 7/
Plnenie rozpočtu mesta Brezna za I. polrok 2014
Materiál spracoval Odbor ekonomický Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru
Ing. Ruženou Šefrankovou, predkladá Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta.
Finančná komisia odporúča schváliť.
Komisia pre rozvoj mesta... odporúča plnenie rozpočtu schváliť.
V rozprave vystúpili poslanci:

MUDr. Richter, Ing. arch. Králik

K rozprave sa vyjadrili:

Ing. Demian, Ing. Konečná Veverková , Ing. Šefranková

MUDr. Erik Richter
Kapitálové príjmy sú naplnené na 4,4%. Je predpoklad ich naplnenia do konca roka?
Ing. Jaroslav Demian
Skutočnosť v kapitálových príjmoch nie je taká, ako sme predpokladali.
Ing. arch. Ján Králik
Pri kapitálových veciach absentuje názor, že prečo vedenie mesta pokladá za kapitálový
príjem len predaj nehnuteľností. Podľa mňa to nie je dobrá cesta. Pozemkov
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poľnohospodárskej pôdy máme relatívne dosť, pozemkov vhodných a výstavbu objektov
máme málo, nehnuteľností na predaj – predali sme už skoro všetko, o čo bol záujem. Netreba
sa inak pozerať na tento kapitálový problém? Zamyslime sa nad tým, ako toto riešiť. Jedna
z možností je ísť do projektov, ktoré dokážu finančné prostriedky dlhodobo prinášať
a nesnažiť sa predať niekomu, komu bude dlhodobo prinášať zisk a mestu iba raz.
Ing. Jaroslav Demian
na kapitálové príjmy sú dve možnosti – kapitálový príjem z predaja a kapitálové granty
a transfery
Ing. Ingrid Konečná Veverková
Zmenila sa štruktúra rozpočtu, nebudeme už produkovať kapitálové príjmy. Treba sa zamerať
na rozvojové zdroje - prebytok rozpočtu. Jeden zo zdrojov je prebytok bežného rozpočtu,
potom sú to fondy, ktoré sa tvoria z prebytku rozpočtu po ukončení roka.
Ing. Ružena Šefranková
k 30.6.2014 máme kapitálový príjmy vo výške 10 000,- €, do konca októbra očakávame
kapitálové príjmy v celkovej výške cca 20 000,- €
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie

Plnenie rozpočtu mesta Brezna za I. polrok 2014
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
19
Za:
19
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 140/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 8/
Správa o stave a vývoji pohľadávok za 2. štvrťrok 2014
Materiál spracoval Odbor ekonomický Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru
Ing. Ruženou Šefrankovou, predkladá PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., prednostka
Mestského úradu Brezno.
Finančná komisia odporúča zobrať správu na vedomie.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie

Správu o stave a vývoji pohľadávok za 2. štvrťrok 2014
33 z 54

K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

19
19

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
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K bodu 9/
Rozpočet mesta Brezna na rok 2014 – návrh na V. zmenu
Materiál spracoval Odbor ekonomický Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru
Ing. Ruženou Šefrankovou, predkladá Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta.
V úvode Ing. Šefranková uviedla, že pri tejto zmene rozpočtu dochádzka k presunom
finančných prostriedkov medzi jednotlivými funkčnými klasifikáciami, nedochádzka
k zvýšeniu výdavkov, ale len k presunu medzi jednotlivými kategóriami a funkčnými
klasifikáciami. V bode 2 je zvýšenie výdavkov na základe dosiahnutých zvýšených príjmov –
dosiahli sme vyššie príjmy o 25 909,60 € a tieto príjmy rozpúšťame do výdavkov.
Navrhujeme 10 000,- na riešenie prefinancovania opravy pavilónu B ZŠ s MPČĽ 35,
12 000,- € navrhujeme na opravu strechy v CVČ a 3 953,- € vraciame na rozpočtované
energie.
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Daxnerová, Ing. Strmeň, J. Tokár, Ing. Kováčik,
Mgr. Dzurmanová,

Ing. Martina Daxnerová
Presun finančných prostriedkov z chodníka Kiepka na chodníkové prepojenie Dolná –
Potočná – v akom stave je verejné obstarávanie na akcie chodník Dolná – Potočná?
Ak sa akcia nezrealizuje v roku 2014 počíta sa s vyčlenením týchto finančných prostriedkov
v rozpočte roku 2015?
Ing. Jaroslav Demian
Pri príprave rozpočtu roku 2015 sme zahrnuli všetky výdavky, ktorí ste schválili svojimi
uzneseniami. Tieto peniaze pôjdu do prebytku, s prebytkom môžeme nakladať len keď
rozhodneme o záverečnom účte.
Ing. Vladimír Strmeň
navrhujem zapracovať do bežných výdavkov 340,- € na nákup 2 ks parabolických zrkadiel –
na križovatke ulíc Lúčky – Horná a na Kiepku
Mgr. Petra Dzurmanová
Presun finančných prostriedkov na zabezpečenie prevádzky ARÉNY Brezno súvisiacimi
s činnosťou HK Brezno a ostatných športových klubov vo výške 10 000,- € - na ktorý
športový klub a s akou sumou sa počíta?
Vysporiadanie pozemkov v areáloch MŠ Nálepkova a ŠDC – aký je na to dôvod?
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Ing. Jaroslav Demian
10 000,- € - zvyšuje sa príspevok pre MŠK na prevádzku ARÉNY
Vysporiadanie pozemkov MŠ – pripravuje sa výzva na rozšírenie kapacít MŠ a revitalizácia
MŠ. Ak sa chceme uchádzať o dotácie, musíme mať vysporiadané pozemky pod škôlkami.
Ing. Martina Daxnerová
Keď vysporiadame pozemky, odkiaľ budeme mať finančné prostriedky na projektovú
dokumentáciu?
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Schvaľuje
1. V. zmenu rozpočtu mesta Brezna na rok 2014
realizovanú rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) a c) Zákona NR
SR č. 583/2004 Z. z. – povoleným prekročením výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, pričom sa menia príjmy a výdavky nasledovne:
príjmy
bežné príjmy
kapitálové príjmy
finančné operácie
príjmy celkom

+ 25 959,60 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
+ 25 959,60 EUR

výdavky
bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné operácie
výdavky celkom

+ 25 959,60 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
+ 25 959,60 EUR

2. V. zmenu rozpočtu mesta Brezna na rok 2014
realizovanú rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) Zákona NR SR
č. 583/2004 Z. z. – presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.
Mení sa účel použitia.
príjmy
bežné príjmy
kapitálové príjmy
finančné operácie
príjmy celkom
výdavky
bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné operácie
výdavky celkom

0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR

- 103 863 EUR
+ 103 863 EUR
- 45 443 EUR
+ 45 443 EUR
0 EUR
0 EUR
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Podrobné členenie podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie – v prílohe č. 1
3. Zmenu účelu použitia finančných prostriedkov rezervného fondu mesta
nasledovne:
a) finančné prostriedky vo výške 6 963 EUR z rezervného fondu mesta účelovo
určené na investičnú akciu „Skvalitnenie bývania „ presunúť na b) investičnú akciu
„Rozšírenie kamerového systému P. Halny“ vo výške 3 963 EUR. a c) investičnú
akciu „Štúdia odvodnenia ul. Poľná“ vo výške 3 000 EUR.
4. Rozvojové programy
Podľa prílohy č. 2 „Rozvojové programy mesta Brezna na rok 2014 – V. zmena“
II/

Ukladá
Riaditeľovi Technických služieb Brezno
realizovať po odsúhlasení Okresným dopravným inšpektorátom Brezno nákup
a montáž dvoch parabolických zrkadiel:
 v križovatke ulíc cesta na Lúčky a Horná,
 na prvej zatáčke na Kiepku

K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
19
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
2
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

142/2014, ktoré je

K bodu 10/
Návrh Koncepcie rozvoja športu na území mesta Brezna na roky 2014 – 2020
Materiál spracoval Peter Lupták, riaditeľ Mestského športového klubu Brezno, predkladá Ing.
Jaroslav Demian, primátor mesta.
Komisia pre šport odporúča návrh koncepcie rozvoja športu schváliť.
V rozprave vystúpili poslanci:

Mgr. Dzurmanová

S faktickými pripomienkami:

Mgr. Dzurmanová, MUDr. Wolframová, Ing. arch.
Králik

K rozprave sa vyjadril:

P. Lupták
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Mgr. Petra Dzurmanová
Na prvých 30 stranách je to z môjho pohľadu štatistika, bolo by to dobré dotvoriť, sú veci,
ktorým dobre nerozumiem, ak niekto píše, že sú nejasné pravidlá financovania športov, je to
zvláštne. Už teraz to bolo v kompetencii poslancov a komisií aby si stanovili tieto pravidlá.
Nerozumiem, prečo sa to píše do koncepcii a očakáva sa do budúcnosti, keď to mohlo
fungovať teraz. V koncepcii je písané na jednej strane, že je veľký záujem o šport zo strany
verejnosti, o pár strán ďalej je napísané, že nie je záujem tak neviem, či je to myslené na
nejaké konkrétne druhy športov. Príde mi to také nesystematické. Takto si koncepciu športu
nepredstavujem. Nemôžem podporiť takýto návrh. Je tam menej písané o športových kluboch,
o tom ako pracujú, koľko sa očakáva detí, aký rozvoj. Koncepcia športu nie je len o MŠK.
Peter Lupták, riaditeľ MŠK Brezno
Nepísali sme len o kluboch MŠK. Konštatujeme, že na území mesta existuje 42 klubov alebo
neziskových združení, ktoré sa venujú športovej činnosti. Analýzou bolo zistené, že 15 z nich
je aktívnych a funkčných. Snažili sme sa obsiahnuť všetkých, ktorí sa prihlásili na výzvu, ako
riešiť život malého športového mestečka. Spravili sme analýzu, spravili sme súčasný stav
a navrhujeme niektoré veci, ktoré by sme mali postupne riešiť. Jedno z nich je aj definitívne
vyriešiť nájom, náklady spojené s nájmom alebo vznikne nová dotačná politika v meste.
F: Mgr. Petra Dzurmanová
vízia z môjho pohľadu by mala ísť ešte ďalej, čo keď už máme ihrisko, čo keď máme tie
športoviská, ako by sme chceli ďalej rozširovať politiku jednotlivých športových organizácií
F: MUDr. Eva Wolframová
Každá koncepcia je živý organizmus, vždy sa dá do nej vstúpiť. Koncepcia je spracovaná
prehľadne, tvorcovia odviedli pekný kus práce. Na prvom mieste treba športovať a mať chuť
športovať.
F: Ing. arch. Ján Králik
Treba brať ako ucelenosť tohto materiálu veľmi dobrú, ako koncepcia je to celkom dobre
spracované.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Schvaľuje
Koncepciu rozvoja športu na území mesta Brezna na roky 2014 – 2020 s výhľadom do roku
2022
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
18
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené.
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K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 143/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 11/
Správa o činnosti Mestskej polície Brezno za I. polrok 2014
Materiál spracoval Ing. Peter Pančík, náčelník Mestskej polície Brezno, predkladá Ing.
Jaroslav Demian, primátor mesta.
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Majerčíková, Ing. Kvačkaj, MUDr. Bučková,
MUDr. Richter, MUDr. Wolframová

K rozprave sa vyjadril:

Ing. Peter Pančík

Ing. Mária Majerčíková
Drobné krádeže v hypermarketoch – k čomu je potom strážna služba? Nie je vhodnejšie
k týmto krádežiam volať štátnu políciu? Môžete postihnúť človeka, ktorý niečo ukradne?
Ing. Vladimír Kvačkaj
keď chodia dávky pre spoluobčanov, bolo by dobré, aby mestská polícia zvýšila
hliadkovú činnosť pred obchodmi
MUDr. Emília Bučková
Priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 – vzbudzovanie verejného pohoršenia,
znečisťovanie verejného priestranstva – je nárast oproti minulému roku. Sú prijímané
preventívne opatrenia, aby sa tieto čísla nezvyšovali?
MUDr. Eva Wolframová
V tejto správe som našla veci, ktoré chýbali predtým, správa je obsiahlejšia, podrobnejšia, je
vysvetlené, že k drobným prečinom v kauflande, tescu môže byť mestská polícia prizývaná,
chcem poďakovať za túto správu.
Ing. Peter Pančík
Mestská polícia môže pôsobiť v rámci zákona – zákon o obecnej polícii a zákon
o priestupkoch, kde sa jasne stanoví, ktoré priestupky môže riešiť obec. Ohľadne stavebného
zákona priestupky zdokumentujeme a odstupujeme na správne konanie na stavebný úrad.
Po úprave rozpočtu mestskej polície nie sme schopní postaviť pešie hliadky za súčasného
stavu počtu policajtov.
Reagujeme na oznámenia občanov, na situácie, ktoré vzniknú – tie sa snažíme vyriešiť.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
Správu o činnosti Mestskej polície Brezno za I. polrok 2014
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
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Hlasovanie:

Prítomných:
18
Za:
18
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 1442014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 12/
Návrh na schválenie dotácie na poskytovanie služby sociálneho taxíka v meste Brezno na rok
2015
Materiál spracoval Odbor sociálnych vecí Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou
odboru Mgr. Vierou Hľadajovou, predkladá Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta.
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Majerčíková, MUDr. Wolframová

S faktickými pripomienkami:

MUDr. Bučková, Ing. Majerčíková

K rozprave sa vyjadrila:

Mgr. Hľadajová, vedúca odboru sociálnych vecí

Ing. Mária Majerčíková
Táto služba je pre občanov, hlavne dôchodcov žiaduca. V minulom roku sme schválili dotáciu
pre firmu Srnkafarm z dôvodu, že cena bolo o polovicu nižšia a dnes žiada navýšenie dotácie
o 230,- € mesačne. Oslovili sme ďalších taxikárov, ktorí by chceli túto službu poskytovať?
Spoločnosť Srnkafarm ponúka ďalšie služby a to – doprovod klientov na niektoré vyšetrenia,
možnosť odvozu do špecializovaných zdravotníckych zariadení Bratislava, Ľubochňa, Vyšné
Hágy, Martin, objednávka taxíka NON-STOP na telefónnom čísle alebo on-line formulári;
mám zato, že toto je v rozpore s VZN o poskytovaní sociálnych služieb. Vo VZN sa uvádza,
že služby sa budú poskytovať na dopravu v rámci Brezna, maximálne do vzdialenosti 60 km –
zohľadňovala sa Kováčová, Banská Bystrica. Objednávka NON – STOP – sú určené hodiny,
má to slúžiť na dopravu do zdravotníckych zariadení. Zvýšenie o 230,- € mesačne sa mi zdá
veľa.
MUDr. Eva Wolframová
Komisia sociálnych vecí zaujala odporúčacie stanovisko.
Ako je to s taxíkom SČK – má licenciu na túto službu?
Z dotácii, ktorú poskytujeme podľa VZN môže ísť na plat vodiča a odvody?
Mgr. Viera Hľadajová
o prevádzkovanie sociálneho taxíka prejavil záujem pán Medveď, po upresnení
všetkých podmienok odstúpil od svojho zámeru
pán Srnka ponúka rozšírenie poskytovaných služieb pre mesto a ak mesto prejaví
záujem o tieto služby, rozširovanie služieb sa ďalej upraví v zmluve v zmluvných
podmienkach.
objednávanie NON-STOP – záujemcovia majú možnosť objednať sa aj mimo
prevádzkový čas taxíka, nejedná sa o objednávanie liekov
doprava do 60 km je upravovaná v zmluve, ak neprejavíme záujem o rozširovanie
kilometráži, nepristúpi sa k tomu
licencia taxíka SČK – licenciu vybavujú celý kalendárny rok
dodatok VZN upravoval časť, kde si vodič z dotácie môžu uplatňovať plat
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F: MUDr. Emília Bučková
Občan zdravotne postihnutý, ktorý je odkázaný na transport do zdravotníckeho zariadenia
vozidlom, má nárok na sanitku. Neviem, prečo by sa malo zavčasu vychádzať, keď všetky
ambulancie začínajú prevádzku o 7.00 – 8.00 hodine.
F: Ing. Mária Majerčíková
Koľko sú mesačné tržby pána Srnku?
Navrhujem, aby sme samostatne hlasovali o jednotlivých taxíkoch.
Ing. Jaroslav Demian
Podľa môjho názoru služby netreba rozširovať, v tomto rozsahu sú dostatočné.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
Poslanci hlasovali o jednotlivých taxíkoch osobitne:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Schvaľuje
1. Dotáciu na poskytovanie služby sociálneho taxíka v meste Brezno na rok 2015 pre
Slovenský Červený kríž vo výške 11 808,-€ ročne.
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
17
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené.

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Schvaľuje
2. Dotáciu na poskytovanie služby sociálneho taxíka v meste Brezno na rok 2015 pre
spoločnosť Srnkapharm s. r. o vo výške 6 240,-€ ročne.
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
18
Za:
12
Proti:
1
Zdržal sa:
5
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené.
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K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 145/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 13/
Návrh na udelenie ocenení za rok 2014
Materiál spracovala kancelária prednostky zastúpená PhDr. Ing. Ivanou Kružliakovou, PhD,.
prednostkou mestského úradu v spolupráci s komisiou na posudzovanie návrhov na udelenie
ocenení, predkladá Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta.
V rozprave vystúpili poslanci:

Mgr. Ďalák, MUDr. Richter, Ing. Pampurík, Ing. Hašan,
Ing. arch. Králik

Mgr. Jaroslav Ďalák
Navrhujem do budúcnosti oceniť MUDr. Antona Bučku pri príležitosti životného jubilea 70
rokov.
MUDr. Erik Richter
navrhujem udeliť ocenenie Čestný občan mesta Brezna profesorovi Černákovi
Ing. Ján Pampurík
v bode 3 je navrhnuté ocenenie Čestný občan mesta Brezna pre pána Mgr. Jána Weissa In
memoriam. V Štatúte mesta v časti 5 sa hovorí, že výnimočne sa môže cena mesta udeliť
jednotlivcovi po jeho smrti In memoriam, nie cena primátora mesta ani čestný občan mesta.
Komisia navrhuje udeliť Mgr. Jánov Weissovi In memoriam Cenu mesta Brezna nie čestný
občan.
Ing. Jaroslav Demian
Návrh na udelenie ocenenia čestný občan In memoriam predložili pracovníčky horehronského
múzea, ktoré trvajú na tomto ocenení pre pána Weissa.
Komisia odporúča udeliť cenu primátora pre pp. Garaj, Daxner, Kamenský, cenu mesta pre p.
Furdíka, a čestný občan pre pp. Černák, Šimon, Veselko, neodporúča udeliť cenu mesta pre
záchrannú zdravotnú službu.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
že primátor mesta Brezna sa rozhodol v súlade s článkom 5.3 Štatútu mesta Brezna
udeliť ocenenie CENA PRIMÁTORA MESTA BREZNA za rok 2014 týmto
jednotlivcom:
a)
Július Garaj, bytom Brezno, ČSA 25
za rozvoj kultúrno – spoločenského života v meste Brezne a za dlhoročné
aktívne pôsobenie v Zbore pre občianske záležitosti Človek človeku pri MsÚ
Brezno.
b)
Aldo Daxner, bytom Brezno, 9. mája 27
za šírenie dobrého mena Divadelného súboru Jána Chalupku, Detského
divadelného štúdia i mesta Brezna na Slovensku i v zahraničí
c)

Jaroslav Kamenský, bytom Brezno, Kukučínova 42
za rozvoj športu, za rozvoj biatlonu v regióne a za úspešnú reprezentáciu mesta
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Brezna a Horehronia v celej Slovenskej republike a v zahraničí
pri príležitosti životného jubilea 60 rokov.
II/

Udeľuje
1.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. o) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a článku 5.2. Štatútu mesta Brezna ocenenie
CENA MESTA BREZNA
Emilovi Furdíkovi, bytom Brezno
za rozvoj športu v meste Brezne a jeho úspešnú reprezentáciu mesta Brezna
v Slovenskej republike pri príležitosti životného jubilea 80 rokov.
2.

V súlade s § 11 ods. 4 písm. o) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a článku 5.2., ods. 6 Štatútu mesta Brezna
ocenenie CENA MESTA BREZNA – In Memoriam
p. Mgr. Jánovi Weissovi
za výrazný podiel na rozvoji kultúry v meste Brezne za šírenie jeho dobrého
mena doma i v zahraničí, za vynikajúce tvorivé výkony, ktorými významne
obohatil ľudské poznanie.

3.

V súlade s § 11 ods. 4 písm. o) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a článku 5.1. Štatútu mesta Brezna ocenenie
ČESTNÝ OBČAN MESTA BREZNA týmto jednotlivcom:
a)

prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc., bytom Bratislava
za šírenie dobrého mena mesta Brezna a Slovenskej republiky vo svete,
za vynikajúce tvorivé výkony v profesii očného lekárstva, ktoré
obohatili ľudské poznanie, za úspešnú činnosť v prospech zdravia
človeka.

b)

Prof. PhDr. Ladislav Šimon, CSc., bytom Prešov, Mukačevská 41
za rozvoj kultúry v meste Brezne, šírenie jeho dobrého mena doma
i v zahraničí, za založenie a dlhoročné aktívne členstvo kultúrno –
spoločenského podujatia Chalupkovo Brezno a za vynikajúce tvorivé
výkony, ktorými významne obohatil ľudské poznanie.

c)

doc. Ing. Július Veselko, CSc., bytom Kysucké Nové Mesto,
Revolučná 12
za vynikajúce tvorivé výkony v odbore zvárania, ktoré obohatili ľudské
poznanie, za úspešnú činnosť, šírenie dobrého mena mesta Brezna
doma i v zahraničí, za športovú reprezentáciu Brezna a bývalého
Československa.

K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Poslanci hlasovali o predložených návrhoch spoločne.
Hlasovanie:

Prítomných:
17
Za:
17
Uznesenie bolo schválené.
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K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 146/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 14/
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach škôl, školských
zariadení a predškolských zariadení na území mesta Brezna za školský rok 2013/2014
Komisia pre školstvo pri MsZ v Brezne prerokovala všetky správy o výchovno-vzdelávacej
činnosti, o výsledkoch a podmienkach škôl na území mesta Brezna za školský rok 2013/2014
a odporučila ich mestskému zastupiteľstvu schváliť
K bodu 14.1./
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej školy
s materskou školou Pionierska 2, Brezno za školský rok 2013/2014
Materiál spracoval Mgr. Vladimír Kubín, riaditeľ Základnej školy s materskou školou
Pionierska 2, Brezno, predkladá Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Schvaľuje
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej školy
s materskou školou Pionierska 2, Brezno za školský rok 2013/2014
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
15
Za:
15
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

1472014, ktoré je

K bodu 14.2/
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej školy
s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno za školský rok 2013/2014
Materiál spracovala PaedDr. Danka Jarabová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou
Karola Rapoša Pionierska 4, Brezno, predkladá Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej školy
s materskou školou, Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno za školský rok 2013/2014
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
16
Za:
16
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 148/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 14.3/
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej školy
s materskou školou MPČĽ 35, Brezno za školský rok 2013/2014
Materiál spracovala Mgr. Anna Kubínová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou
MPČĽ 35, Brezno, predkladá Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej školy
s materskou školou MPČĽ 35, Brezno za školský rok 2013/2014
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
17
Za:
17
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 149/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 14.4./
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej
školy Brezno za školský rok 2013/2014
Materiál spracovala, PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD., riaditeľka Základnej umeleckej
školy Brezno, predkladá Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta.
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Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej
školy, Krčulova 21, Brezno za školský rok 2013/2014
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
17
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
2
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 150/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 14.5./
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Centra voľného času
Brezno za školský rok 2013/2014
Materiál spracovala Mgr. Ingrid Vičanová, riaditeľka Centra voľného času Brezno, predkladá
Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Centra voľného času,
Školská 7, Brezno za školský rok 2013/2014
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
17
Za:
17
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 151/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
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K bodu 15/
Správy hlavnej kontrolórky mesta Brezna
Materiál spracovala a predkladá Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta.
K bodu 15.1/
Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných noriem mesta v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu mesta
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných noriem mesta v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu mesta
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných: 17
Za:
17
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 152/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 15.2./
Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Brezna na I. polrok 2015
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Schvaľuje
plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Brezna na I. polrok 2015
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
17
Za:
17
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ 153/2014, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
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K bodu 16/ Rôzne
K bodu 16.1./
Realizácia a financovanie projektu „Digitalizácia Kina Mostár Brezno“ z dotácie a pôžičky
Audiovizuálneho fondu, Program 4 – Rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej
republike“, kód výzvy: 4/2014 a vlastných zdrojov mesta
Materiál spracoval Odbor ŽPRPaSP Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing.
Elenou Gregorovou a Július Obernauer, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Brezno,
predkladá Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta.
Finančná komisia a komisia pre kultúry nezaujali k uvedenému bodu stanovisko.
V rozprave vystúpili poslanci: Ing. Majerčíková, MUDr. Bučková
Stanovisko predniesla Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka.
Ing. Mária Majerčíková
Keď je pôžička z audiovizuálneho fondu vyňatá z dlhovej služby aj tak ju bude treba splácať
a v situácii v akej sme si myslím ďalších 68 000,- si požičiavať nie je rozumné. Ide len
o kúpu premietacieho zariadenia. V prvom rade by sme sa mali zaoberať celkovou
rekonštrukciou celého domu kultúry alebo aspoň sály, zabezpečiť, aby bolo prostredie
kultúrnejšie a potom kúpiť samotné premietacie zariadenie.
Ing. Ingrid Konečná Veverková
Pôžička z audiovizuálneho fondu sa nezapočítava do dlhovej brzdy, do objemu 60%. Ak by
som sa vyjadrovala k pôžičke, tak overujem podmienky zo zákona, budem sa pýtať, či je to
rozpočtovo zabezpečené. Túto pôžičku nemusím preverovať.Objem finančných prostriedkov
nás zaťaží dlhovo. V každom stanovisku uvádzam, že som proti tomu, aby sa brali akékoľvek
úvery a aby sa mesto zaťažovalo.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Súhlasí
s realizáciou projektu „Digitalizácia Kina Mostár Brezno“ a so zabezpečením
spolufinancovania projektu zo strany mesta vo výške minimálne 10% celkových
výdavkov na projekt a financovaním ostatných výdavkov súvisiacich s realizáciou
projektu.

II/

Schvaľuje
1.

Financovanie projektu „Digitalizácia Kina Mostár Brezno“ nasledovne

Výška celkových výdavkov na projekt
107 814,00 € s DPH

Výška oprávnených výdavkov na projekt
78 468,00 € s DPH

Spolufinancovanie z vlastných zdrojov mesta

Brezna vo výške minimálne 10% z oprávnených
výdavkov
10 800,00 € s DPH

financovanie ostatných výdavkov súvisiacich
57 780,00 € s DPH

s realizáciou projektu
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2.

Spôsob financovania

dotácia z Audiovizuálneho fondu

financovanie zo strany mesta formou pôžičky
z Audiovizuálneho fondu

financovanie zo strany mesta z vlastných zdrojov

39 234,00 € s DPH
57 780,00 € s DPH
10 800,00 € s DPH

K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Prítomných:
18
Za:
12
Proti:
2
Zdržal sa.
4
Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 154/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
Hlasovanie:

K bodu 16.2./
Paušálny príspevok na úhradu zvýšených nákladov spojených s vykonávaním obradov
uzavretia manželstva a ostatných obradov pre sobášiacich a rečníkov za rok 2014
Materiál spracoval Odbor služieb občanom, zastúpený vedúcou odboru Mgr. Ivetou
Mikloškovou Vinarčíkovou, predkladá Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta Brezna.
V rozprave vystúpili poslanci:

MUDr. Richter, Ing. Daxnerová, Ing. majerčíková, Ing.
Pampurík

MUDr. Erik Richter
nedá sa zvýšiť príspevok za 1 obrad na 5,- €?
Ing. Martina Daxnerová
navrhujem bod č. 3 a 4 vypustiť
Ing. Mária Majerčíková
navrhujem Ing.Pampuríkovi vyplatiť mimoriadnu odmenu 100,- €
Ing. Ján Pampurík
nesúhlasím s návrhom, toto je len paušálny príspevok na úhradu nákladov spojených
s vykonávaním obradov uzavretia manželstva a ostatných obradov
Ing. Majerčíková netrvá na svojom návrhu.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
vyplatenie paušálneho príspevku na úhradu zvýšených nákladov spojených s vykonaním
obradov uzavretia manželstva a ostatných obradov pre sobášiacich a rečníkov za rok 2014 vo
výške 1,99 €/1 obrad – za obdobie január–december 2014, takto:
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1. Ing. Jánovi Pampuríkovi za 49 obradov vo výške 97,51 €
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
18
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa :
1
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 155/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 16.3./
Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti
komisií
V rozprave vystúpil poslanec Ing. Vladimír Strmeň, predseda komisie pre ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Uviedol, že dňa 23.10.2014 zasadla komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov z dôvodu nesplnenia si zákonnej povinnosti verejného činiteľa, t.j.
písomne odovzdať oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za
predchádzajúci rok v zákonom stanovenej lehote dvoch kolegov – Ing. Kvačkaja a Ing. arch.
Medveďa.
Povinnosťou komisie je daný stav riešiť a upozorniť mestské zastupiteľstvo. Mestské
zastupiteľstvo v tomto musí začať konanie.
Ing. Milan Hašan
v minulosti MsZ odsúhlasilo odpustenie pokuty, navrhujem neuložiť sankciu ani v týchto
prípadoch
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Začína konanie
dňom 27.10.2014 v zmysle čl.9, ods.2, písm. a) zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov proti poslancovi Ing. Vladimírovi
Kvačkajovi a poslancovi Ing. arch. Michalovi Medveďovi za nesplnenie si povinnosti
odovzdať oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa čl. 7, ods. 1
tohto ústavného zákona.
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:

17
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Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa :
1
Nehlasoval:
1
Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 156/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 16.4/
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
Otázky položili poslanci:

Ing. Kvačkaj, Ing. arch. Králik, Ing. Strmeň, Mgr. Skačanová

Ing. Vladimír Kvačkaj
Otázka na riaditeľa TS
- bude sa riešiť križovatka pod zeleným stromom s dopravným inšpektorátom?
Ing. arch. Ján Králik
na sídlisku ŠLN mesto vydalo rozhodnutie o výrube stromov, o ktoré požiadali obyvatelia
tohto sídliska. Správca – bytové družstvo vydalo dokument pre obyvateľov, kde suma za
výrub stromov bola necelých 3 000,-€ a náhradná výsadba bola v sume, ktorá dokopy
presahovala 4 000,- €. Podmienka výrubu stromov v dokumente bola, že výrub stromov
zrealizuje určitá spoločnosť, ktorá má za povinnosť stromy porezať na 2 m dĺžky a uložiť na
technických službách. Žiadam o vysvetlenie stavu, že niekto prikáže, že stromy môže zrezať
len určitá firma a to drevo musí odovzdať na technické služby, akurát za to zaplatí žiadateľ.
Ing. Jaroslav Demian
Mesto dáva 1 – 2 x do roka hromadný súhlas na výrub drevín na základe žiadostí občanov
prípadne spoločenstiev vlastníkov bytov. Všetky dreviny nachádzajúce sa verejnom
priestranstve sú majetkom mesta, máme na to generel zelene. Pri každom výrube je miestne
zisťovanie aj za účasti obvodného úradu životného prostredia, kde sa stanovuje hodnota
dreviny a druh náhradnej výsadby.
Ing. Vladimír Strmeň
Otázka na riaditeľa TS
- na Hornej ulici nie je dokončený parčík. Kedy bude?
Mgr. Eva Skačanová
Začína sa rozpadať chodník ponad premostenie, poposúvali sa betóny na chodníku. Bolo by to
potrebné zaistiť, doložiť kocky, zaliať betónom a pod.
Odpovede Ing. Tomáša Gaboňa, riaditeľa TS Brezno.
- križovatka pod zeleným stromom – neviem prečo nebolo zvolané ďalšie stretnutie
všetkých zainteresovaných
- park na Hornej ulici – navrhujem stretnutie na tvare miesta
- na ul. M. Benku sa rozsýpa mostík, je to zásah do mostnej konštrukcie, do toho si
netrúfame, ak sa rozchádza dlažba chodníka, musíme zistiť príčinu –po obhliadku
navrhneme riešenie
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-

výrub stromov – na spoločnom stretnutí so zástupcami správcovských spoločností
nás upozornili, že výrub stromov nie je možné hradiť z fondu opráv (doteraz to
tak bolo), mali by sa občania skladať. Stavebné bytové družstvo urobilo akoby
verejné obstarávanie, z ktorého vyšiel dodavateľ. Drevo – firma musí konáre
zoštiepkovať a v predpísanom stave dať na kompostáreň a drevo na TS, aby sa
mohlo použiť napr. na lavičky, drobné opravy.

K bodu 16.5./
Vyčlenenie finančných prostriedkov do rozpočtu na rok 2015 na pomoc pri odstraňovaní
vzniknutých povodňových škôd na území mesta.
Materiál spracovala a predkladá Mgr. Eva Skačanová, poslankyňa MsZ.
V dôvodovej správe uviedla:
„Vzhľadom na čoraz častejšie záplavy, ktoré prichádzajú stále v kratších intervaloch
a spôsobujú škody na majetku mesta a majetku obyvateľov mesta Brezna, je potrebné
v rozpočte na rok 2015 vyčleniť finančné prostriedky na protipovodňové opatrenia
a v prípade záplav na odstraňovanie vzniknutých škôd. „
K uvedenému bodu predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
ukladá Mestskému úradu v Brezne:
Vyčleniť finančné prostriedky do rozpočtu mesta Brezna na rok 2015 na protipovodňové
opatrenia na území mesta a na odstraňovanie vzniknutých povodňových škôd na území mesta
vo výške 20 000 EUR.
V rozprave vystúpili poslanci:

Mgr. Skačanová, JUDr Abel, PhD., J. Tokár, Ing. Strmeň

S faktickými pripomienkami:

Ing. Hašan

Ing. Jaroslav Demian
v návrhu na uznesenie sú dve veci: vyčleniť prostriedky:
1/
na protipovodňové opatrenia na území mesta
2/
na odstraňovanie vzniknutých povodňových škôd
Protipovodňové opatrenia sa týkajú konkrétneho toku, miesta, čo treba realizovať ako
protipovodňové opatrenia – to sú veľakrát investície.
Odstraňovanie vzniknutých povodňových škôd – po každej povodni ich vyčísľujeme, vláda
odsúhlasila, že verifikované škody mestám a obciam preplatí. Prostriedky, ktoré sme do toho
vložili, by sa mali vrátiť. Netreba na to viazať špeciálne prostriedky, lebo tie boli zatiaľ vždy
vrátené.
Mgr. Eva Skačanová
protipovodňové opatrenia môžu byť aj: vyčistiť tok, ktorý je potrebné vyčistiť, zväčšiť rigol,
vyčistiť kanalizácie – drobné veci
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Ing. Jaroslav Demian
Vyčistenie rigolov, kanalizačných vpustí – finančné prostriedky na tieto aktivity navrhujem
vyčleniť účelovo ako príspevok pre technické služby
Primátor mesta oznámil, že dňa 4.11.2014 o 13.30 h sa uskutoční stretnutie s Povodím Hrona
ohľadne protipovodňových opatrení na potoku Mazorník, na toto stretnutie pozval poslancov.
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
navrhujem do uznesenia doplniť bod 2/ v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezno
ukladá mestskému úradu v spolupráci s Technickými službami mesta Brezno
1.

2.

zistiť skutkový stav dažďovej kanalizácie v časti Mazorníkovo
navrhnúť a zrealizovať technické opatrenia za účelom zamedzenia stekania dažďovej
vody do záhrad a rodinných domov na ul Budovateľská ako napr.: vyčistenie
dažďovej kanalizácie, vybudovanie odrážok, dažďových zvodov v cestnej
komunikácii a ich zaústenie do existujúcich dažďových šachiet/zberačov do termínu
30.4.2015

Z dôvodu, že dňa 11.9.2014 sa uskutočnilo stretnutie s občanmi Budovateľskej ulice – časť
Mazorníkovo a poslancov MsZ – Ing. Vladimír Strmeň, Mgr. Eva Skačanová a Ing. Martina
Daxnerová. Predmetom stretnutia bola problematika opakovaných záplav, ktoré spôsobuje
dažďová voda, ktorá nie je odvádzaná do dažďovej kanalizácie/ zlé spádovanie, nefunkčná
dažďová kanalizácia a pod./ Neodvedená dažďová voda steká z celého Mazorníka na
najnižšiu úroveň a tou je ulica Budovateľská, kde sú pravidelne zaplavované záhrady
a rodinné domy. Kanalizačná sieť je v majetku mesta a v správe technických služieb.
Jozef Tokár
na stretnutie s povodím Hrona navrhujem prizvať aj obyvateľov ulice Budovateľská
Ing. Jaroslav Demian
Žiadal som Povodie Hrona, aby pripravili štúdiu potoka Mazorníkovo, ktorý križuje ul. M.
Benku. Ak chceme hovoriť o opatreniach na Mliekarenskej ulici a týchto potokoch, prípadne
Židlove – zvoláme stretnutie zvlášť k tomuto potoku.
Mgr. Eva Skačanová
na Budovateľskej ulicu je iný problém, s ktorým Povodie Hrona nemá nič. Išlo o to, že
z celej plochy sídliska steká voda do záhrad, príbytkov. Potok je v poriadku, ale nestíha
dažďová kanalizácia , ak tam vôbec je.
Ing. Vladimír Strmeň
kanály sú zaštrkované dovrchu, údajne nie sú projekty od sídliska
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Ukladá
Mestskému úradu Brezno
1.

Vyčleniť finančné prostriedky účelovo určené do príspevku pre príspevkovú
organizáciu Technické služby Brezno na odstraňovanie vzniknutých povodňových
škôd na území mesta Brezna.

2.

V spolupráci s Technickými službami Brezno
1.

zistiť skutkový stav dažďovej kanalizácie na sídlisku Mazorníkovo,

2.

navrhnúť a zrealizovať technické opatrenia za účelom zamedzenia stekania
dažďovej vody do záhrad a rodinných domov na ul. Budovateľská, ako napr.:
vyčistenie dažďovej kanalizácie, vybudovanie odrážok, dažďových zvodov
v cestnej komunikácii a ich zaústenie do existujúcich dažďových
šácht/zberačov do termínu 30.4.2015.

K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa :
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 157/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 17/
Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
Primátora mesta interpelovali poslanci:

J. Tokár, Mgr. M. Majerčíková, M. Palovčík

Jozef Tokár
ako funguje mestský podnik služieb? Čo s ním ďalej?
parkovanie pred nemocnicou bude platené? Nedá sa to zrušiť?
Ing. Jaroslav Demian
mestský podnik služieb existuje ale momentálne je nefunkčný, dali sme výzvu na
predkladanie ponúk na konateľa spoločnosti, prihlásil sa jeden uchádzač, ktorého
sme zhodnotili ako nevyhovujúceho. Do ďalších dvoch sa neprihlásil nik. Ak
nebudeme mať konateľa tak je otázne, či tento mestský podnik bude fungovať.
parkovanie – rampa pri nemocnici – zasadnutie správnej rady bude na budúci
týždeň, budem sa informovať, využijem aj médiá nato, aby sme informovali,
nemyslím si, že je to šťastné riešenie
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Ing. Mária Majerčíková
Prečo neprešiel záujemca za konateľa Mestského podniku služieb keď spĺňal aj vzdelanie aj
prax?
Z akého dôvodu ste nepodpísal uznesenie na vyčlenenie 40 000,- na opravu tankodromu –
parkoviska v časti Hradby?
Štyri roky sú pokazené dvere na dámskych toaletách v tejto zasadačke – ani na toto sa
nenájde inštalatér, ktorý by ich opravil ?
Primátor mesta na interpelácie Mgr. Majerčíkovej odpovie písomne.
Milan Palovčík
Vo svojom vystúpení poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o to, že i napriek rozdielom
názorov a záujmov, počas celých štyroch rokov v breznianskom MsZ panovala atmosféra
ohľaduplnosti, férovosti, vzájomného rešpektovania... Viacerí prítomní poslanci to potvrdili
potleskom. Osobitne poďakoval poslancom, ktorí sa rozhodli definitívne ukončiť svoju
činnosť v komunálnej politike. Sú to Dušan Švantner a Jaroslav Ďalák, ktorí v MsZ pôsobili
po 6 volebných období, Ján Pampurík - 5, Milka Bučková - 2 a Martina Daxnerová s
Michalom Medveďom - po jednom volebnom období. Poďakoval aj všetkým pracovníkom
mestského úradu a súvisiacich organizácií za spoluprácu.

K bodu 18 /
Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta, ukončil rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta
Brezna o 17.45 hodine. Z celého rokovania bol vyhotovený zvukový záznam.

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

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.
prednostka MsÚ

–––––––––––––––––––
Ing.Ján Pampurík
overovateľ zápisnice

––––––––––––––––––––––
Ing. Dušan Švantner
overovateľ zápisnice

V Brezne, dňa 10.11.2014

Štulajterová
zapisovateľka

Janka
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