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

Číslo spisu:
2014/6673

Brezno
19.12.2014

ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, konaného
dňa 15. decembra 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, Bc.
Andrej Barančok, Ing. Jaroslav Demian
VOLEBNÝ OBVOD č. 2
Mgr. Petra Dzurmanová, Iveta Ledňová, Ing. Dušan Švantner, MUDr. Erik Richter, Ing. Ján
Pampurík, Milan Palovčík, Ján Maruškin, Ing. Milan Macuľa
VOLEBNÝ OBVOD č. 3
Jozef Tokár, Mgr. Eva Skačanová, JUDr. Tomáš Abel, Ing. Martina Daxnerová, Ing. Vladimír
Strmeň, Mgr. Daniel Struhár, Ing. Martin Ridzoň, PhD.
VOLEBNÝ OBVOD č. 4
Ing. Mária Majerčíková
OSPRAVEDLNENÝ
Ing. Miroslav Fašang
Rokovanie viedol:
Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta
JUDr. Tomáš Abel, PhD., novozvolený primátor mesta
K bodu 1/
Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
Ing. Jaroslav Demian, primátor mesta Brezna otvoril ustanovujúce zasadnutie MsZ mesta
Brezna o 15.00 hodine.
Zasadnutie MsZ bolo zvolané v súlade s ustanovením § 12, ods. 1 zákona o obecnom
zriadení a boli naň pozvaní všetci poslanci MsZ s platným mandátom. Primátor mesta privítal
všetkých prítomných.
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Program slávnostnej časti ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva spojená
so zložením sľubu novozvoleného primátora a novozvolených poslancov:

1

Otvorenie

2

Procedurálne otázky – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice z Ustanovujúceho
zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

3

Informácia Mestskej volebnej komisie v Brezne o výsledku volieb do orgánov
samosprávy obcí, konaných 15. novembra 2014

4

Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta Brezna

5

Zloženie sľubu novozvolených poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

6

Príhovor novozvoleného primátora mesta Brezna JUDr. Tomáša Abela, PhD.

K bodu 2/

Procedurálne otázky

Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil poslancov mestského zastupiteľstva:
Ing. arch. Jána Králika a Mgr. Jána Račáka
Zapísaním uznesení z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva primátor mesta
poveril PhDr.Ingrid Poliakovú, referentku v kancelárii prednostu a vypracovaním zápisnice
poveril p. Janku Štulajterovú, sekretárku prednostky MsÚ.

K bodu 3/
Informácia Mestskej volebnej komisie v Brezne o výsledku volieb do orgánov samosprávy
obcí, konaných 15. novembra 2014
Správu predložila členka Mestskej volebnej komisie Mgr. Lívia Baxová. Oboznámila
prítomných s výsledkami volieb na funkciu primátora mesta Brezna a poslancov mestského
zastupiteľstva mesta Brezna.
Po slávnostnom príhovore primátora mesta Ing. Jaroslava Demiana vykonal slávnostný akt
zloženia sľubu novozvolený primátor mesta Brezna JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Znenie sľubu primátora:
„ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Po zložení sľubu primátora skladali sľub poslanci.
Znenie sľubu poslancov:
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„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Po zložení sľubu poslancov sa prítomným prihovoril novozvolený primátor.
Po príhovore sa uskutočnilo pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré viedol
JUDr. Tomáš Abel, PhD. primátor mesta.
Z 20 poslancov bolo prítomných 19 poslancov, zasadnutie MsZ bolo vyhlásené za schopné
právoplatne sa uznášať.
Pracovná časť ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
K bodu II/
Procedurálne otázky
II/1
Schválenie programu rokovania
Bez pripomienok a doplnení.
Primátor mesta dal hlasovať o predloženom programe
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti:
Program bol schválený

19
19
0

Mestské zastupiteľstvo rokovalo podľa nasledovného programu:
II. časť
1

Schválenie programu Ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

2

Procedurálne otázky - voľba mandátovej komisie, voľba návrhovej komisie

3

Nastúpenie náhradníka vo Volebnom obvode č. 3

4

Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

5

Záver

K bodu II/2 Voľba mandátovej a návrhovej komisie
Mandátová komisia:
Ing. Mária Majerčíková, Ing. Milan Macuľa, Iveta Ledňová
Hlasovanie:

Prítomných:
19
Za:
16
Proti:
Zdržal sa:
3
Mandátová komisia bola zvolená.
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Návrhová komisia
Mgr. Eva Skačanová, MUDr. Erik Richter, Jozef Tokár
Hlasovanie:

Prítomných:
19
Za:
16
Proti:
Zdržal sa:
3
Návrhová komisia bola zvolená.

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie k bodu I/3 Informácia Mestskej
volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí konaných 15. novembra
2014 v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
1. Výsledky voľby primátora mesta Brezna a poslancov Mestského zastupiteľstva
mesta Brezna konaných 15. novembra 2014 v zmysle Zákona NR SR číslo
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov.
2. Informáciu Mestskej volebnej komisie v Brezne o písomnom vzdaní sa mandátu
poslanca JUDr. Tomáša Abela PhD., ktoré bolo mestskej volebnej komisii
doručené 21. novembra 2014.
3. Informáciu Mestskej volebnej komisie v Brezne o výsledku volieb do orgánov
samosprávy obcí konaných 15. novembra 2014, v ktorých kandidát na poslanca p.
Ing. Martin Ridzoň, PhD. získal ako náhradník najväčší počet hlasov vo volebnom
obvode č. 3, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca.

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 158/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu II/3
Nastúpenie náhradníka vo volebnom obvode č. 3
Členka mestskej volebnej komisie informovala poslancov o uvoľnení mandátu vo volebnom
obvode č. 3, o príčinách uvoľnenia mandátu a tiež o výsledkoch volieb, v ktorých sa ako prvý
náhradník s počtom hlasov 520 umiestnil pán doktor Martin Ridzoň.
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V súlade s ustanovením § 51 zákona číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v platnom znení nastupuje za poslanca mestského zastupiteľstva ako náhradník kandidát,
ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale
nebol zvolený za poslanca. Obecnému zastupiteľstvu z citovaného zákona vyplýva úloha
vyhlásiť nastúpenie náhradníka.
Po zložení sľubu a jeho potvrdení podpisom primátor mesta odovzdal pánovi Ridzoňovi
osvedčenie o tom, že sa stal poslancom.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/ Vyhlasuje
v zmysle § 51 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v
platnom znení pre volebné obdobie 2014 - 2018
nastúpenie náhradníka p. Ing. Martina Ridzoňa, PhD., narodeného 21.4.1984, bytom
Brezno, ul. 9. mája 38 za poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Brezna vo volebnom
obvode číslo 3.
II/ Konštatuje, že
Náhradník vo volebnom obvode č. 3 Ing. Martin Ridzoň, PhD., narodený 21.4.1984,
bytom Brezno, ul. 9. mája 38 prevzal z rúk primátora mesta Brezna osvedčenie mestského
zastupiteľstva o tom, že sa stal dňa 15. decembra 2014 poslancom Mestského
zastupiteľstva mesta Brezna vo volebnom období 2014 – 2018.
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

20
20

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 159/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu II/4
Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
Mandátová komisia konštatuje, že dňa 21. novembra 2014 sa písomne vzdal mandátu
poslanca JUDr. Tomáš Abel, PhD., ktorý bol na základe všeobecného, rovného a priameho
volebného práva tajným hlasovaním zvolený do funkcie primátora mesta na volebné obdobie
2014 – 2018. Týmto písomným vzdaním sa odstránil v súlade s § 13, ods. 3, písm. a) zákona
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nezlučiteľnosť funkcie starostu s funkciou
poslanca. Mandátová komisia ďalej konštatuje, že JUDr. Tomáš Abel, PhD., kandidát na
funkciu primátora mesta zvolený vo voľbách do orgánov samosprávy obcí zložil v súlade s
§13, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zákonom predpísaný
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sľub, tento potvrdil svojím podpisom a získava tak mandát primátora mesta na funkčné
obdobie rokov 2014 – 2018. Mandátová komisia zároveň konštatuje, že všetci kandidáti na
poslanca mestského zastupiteľstva zvolení vo voľbách do orgánov samosprávy obcí,
konaných 15. novembra 2014 zložili v súlade s § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení zákonom predpísaný sľub, tento potvrdili svojím podpisom a
získavajú tak mandát poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na funkčné obdobie
2014 – 2018. Mandátová komisia na záver konštatuje, že p. Ing. Martin Ridzoň, PhD.,
náhradník vo volebnom obvode č. 3, v ktorom sa uprázdnil mandát taktiež zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva, potvrdil ho svojím podpisom a získava
dňom zloženia sľubu, t.j. 15. decembra 2014 Mandát poslanca mestského zastupiteľstva mesta
Brezna.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Konštatuje, že
1. Novozvolený primátor mesta Brezna JUDr. Tomáš Abel, PhD. zložil zákonom predpísaný
sľub starostu obce.
2. Novozvolený primátor mesta Brezna JUDr. Tomáš Abel, PhD, sa dňa 21.11.2014 písomne
vzdal mandátu poslanca, čím odstránil v súlade s § 13, ods. 3, písm. a) zákona o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov nezlučiteľnosť funkcie starostu s funkciou poslanca.
3. Novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna zložili zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
1. Barančok Andrej, Bc.
2. Demian Jaroslav, Ing.
3. Dzurmanová Petra, Mgr.
4. Hašan Milan, Ing.
5. Kováčik Milan, Ing.
6. Králik Ján, Ing. arch.
7. Kvačkaj Vladimír, Ing.
8. Ledňová Iveta
9. Macuľa Milan, Ing.
10. Majerčíková Mária , Ing.
11. Maruškin Ján
12. Palovčík Milan
13. Račák Ján, Mgr.
14. Richter Erik, MUDr.
15. Skačanová Eva, Mgr.
16. Strmeň Vladimír, Ing.
17. Struhár Daniel, Mgr.
18. Tokár Jozef
19. Wolframová Eva, MUDr.
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4. Náhradník vo volebnom obvode č. 3 Ing. Martin Ridzoň, PhD., narodený 21.4.1984,
bytom Brezno, ul. 9. mája 38 zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva.
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

20
20

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 160/2014, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu II/5 /
Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta, poďakoval prítomným za účasť a ukončil
rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o 16.45 hodine.

––––––––––––––––––––
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.
prednostka MsÚ

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

––––––––––––––––––––––
Mgr. Ján Račák
overovateľ zápisnice

V Brezne, dňa

19.12. 2014

Štulajterová
zapisovateľka

Janka
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