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

Číslo spisu:
2015/3480

Brezno
23.5.2015

ZÁPISNICA
z 4 . pracovného rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, konaného
dňa 30. apríla 2015 v Brezne
PRÍTOMNÍ:
VOLEBNÝ OBVOD č. 1
Bc. Andrej Barančok, MUDr. Eva Wolframová, Ing. arch. Ján Králik, Ing. Milan Hašan, Ing.
Vladimír Kvačkaj , Mgr. Ján Račák, Ing. Jaroslav Demian, Ing. Milan Kováčik
VOLEBNÝ OBVOD č. 2
Mgr. Petra Dzurmanová, Iveta Ledňová, Ing. Milan Macuľa
VOLEBNÝ OBVOD č. 3
Mgr. Daniel Struhár, Jozef Tokár, Mgr. Eva Skačanová, Ing. Vladimír Strmeň, Ing. Martin
Ridzoň, PhD., Ing. Miroaslav Fašang
VOLEBNÝ OBVOD č. 4
Ing. Mária Majerčíková
OSPRAVEDLNENÍ
MUDr. Erik Richter, Milan Palovčík
NEOSPRAVEDLNENÝ
Ján Maruškin
OSTATNÍ PRÍTOMNÍ
podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)
Rokovanie viedol:
JUDr. Tomáš Abel. PhD., primátor mesta, Ing. arch. Ján Králik, zástupca primátora
K bodu 1/
Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
JUDr. Tomáš Abel. PhD, primátor mesta Brezna v súlade s § 13, ods. 4 písm. a/ zákona číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otvoril štvrté pracovné
zasadnutie MsZ mesta Brezna o 09.00 hodine.
Zasadnutie MsZ bolo zvolané v súlade s ustanovením § 12, ods. 1 zákona o obecnom
zriadení a boli naň pozvaní všetci poslanci MsZ s platným mandátom. Z 21 poslancov bolo
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prítomných 16 poslancov, zasadnutie MsZ 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
K bodu 3A/ Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
Návrhy na doplnenie programu:
MUDr. Eva Wolframová
Navrhujem presunúť bod 18/ a bod 19/ pred bod 8
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Návrh bol schválený

16
16

Hlasovanie o celom návrhu programu:
Prítomných:
16
Za:
16
Program bol jednohlasne schválený.
Poslanci rokovali 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 31.03.2015
Predkladá:
Spracoval:

Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom
MsÚ Mgr. Martinom Juhaniakom

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o poskytovaní finančného
príspevku pre mladé talenty mesta Brezna
Predkladá:
Spracoval:

Mgr. Petra Dzurmanová, zástupkyňa primátora mesta Brezna
Mgr. Petra Dzurmanová, zástupkyňa primátora mesta Brezna

6. Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. VZN-106/2004
Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Brezna, v znení zmien a doplnkov
Predkladá:
Spracoval:

Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom
MsÚ Mgr. Martinom Juhaniakom

7. Majetkové záležitosti
7.1. Majetkovo-právne vyporiadanie pozemkov v súvislosti s realizáciou stavby „Brezno –
splašková kanalizácia, vodovod – ulica potočná, Poľná, Hlboká, Cesta osloboditeľov
IBV Rovne“
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Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Brezno – autobusové zastávky za prebytočný
pre účel nájmu

7.2.

Predkladá:
Spracoval:

Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom MsÚ Mgr. Martinom Juhaniakom

18. 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
19. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
8.

Zrušenie a zánik mestských príspevkových organizácii Mestské kultúrne stredisko
a Mestský športový klub Brezno kombináciou ich čiastočného zániku zlúčením
s právnym nástupcom - mestská príspevková organizáciou Technické služby Brezno
a čiastočným zánikom bez právneho nástupcu s prechodom práv a povinností na
zriaďovateľa
Predkladá:
Spracoval:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom
MsÚ Mgr. Martinom Juhaniakom

9. Rozpočet mesta Brezna na rok 2015 – návrh na I. zmenu
Predkladá:
Spracoval:

10.

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing.
Vladimírom Grlickým

Rozpočtové opatrenia v právomoci primátora
Predkladá:
Spracoval:

11.

Návrh na schválenie programového dokumentu „Koncepcia rozvoja bývania na
obdobie rokov 2015 – 2020“
Predkladá:
Spracoval:

12.

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Ing. Milan Dolňan, konateľ spoločnosti LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia záujmového združenia „Klaster
Horehronie – združenie cestovného ruchu“ za rok 2014
Predkladá:
Spracoval:

14.

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený Ing. arch. Petrom Iľanovský,
povereným vedením odboru v spolupráci s odborom životného prostredia
a stavebného poriadku Mestského úradu Brezno, zastúpeným vedúcou odboru Ing.
Elenou Gregorovou

Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti LESY
MESTA BREZNO, s.r.o. za rok 2014
Predkladá:
Spracoval:

13.

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru
Ing. Vladimírom Grlickým

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Ing. Milan Gemzický, výkonný riaditeľ Združenia

Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia
Nemocnica s poliklinikou Brezno n. o. za rok 2014
Predkladá:
Spracoval:

neziskovej

organizácie

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
MUDr. Peter Mečiar, riaditeľ Nemocnice s poliklinikou n.o. Brezno
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15.

Protikorupčné opatrenia
Predkladá:
Spracoval:

16.
16.1

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Rôzne
Návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby Brezno
Predkladá:
Spracoval:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom MsÚ Mgr. Martinom Juhaniakom

16.2 Návrh na predĺženie platnosti PHSR do 31.12.2015 a zámer spracovania Programu
rozvoja mesta Brezna na roky 2016 – 2022
Predkladá:
Spracoval:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom MsÚ Mgr. Martinom Juhaniakom

16.3 Schválenie zámeru modernizácie verejného osvetlenia mesta Brezna
Predkladá:
Spracoval:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

16.4 Návrh na vymenovanie zástupcu mesta Brezno v predstavenstve spoločnosti Dalkia
Brezno, a.s.
Predkladá:
Spracoval:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

16.5 Návrh na poskytnutie dotácií pre účely kultúry v roku 2015
Predkladá:
Spracoval:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru
Ing. Vladimírom Grlickým

16.6 Návrh na poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2015
Predkladá:
Spracoval:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru
Ing. Vladimírom Grlickým

16.7 Návrh na odvolanie člena komisie pre šport a menovanie nového člena komisie
Predkladá:
Spracoval:

Mgr. Daniel Struhár, predseda komisie pre šport pri Mestskom zastupiteľstve mesta
Brezna
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

16.8 Žiadosť obyvateľov Jelšovej ulice o riešenie problémov súvisiacich s používaním
miestnej komunikácia v tejto časti mesta
Predkladá:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

16.9 Ústna informácia primátora mesta Brezna o zriadení stálej kancelárie pre
poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
Predkladá:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

17 Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti
komisií
20. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
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K bodu 3B

Voľba návrhovej komisie:

Ing. Miroslav Fašang, Mgr. Eva Skačanová, Ing. Martin Ridzoň, PhD.
Hlasovanie:

Prítomných:
16
Za:
16
Návrhová komisia bola zvolená.

K bodu 3C/

overovatelia zápisnice: Ing. Jaroslav Demian, Ing. Vladimír Strmeň

K bodu 3D/ zapísaním uznesení poverená: Mgr. Ingrid Poliaková
vypracovaním zápisnice poverená: Janka Štulajterová
K bodu 3E/ Informácie o podpise zápisníc
Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia konaného 25. marca 2015, boli určení poslanci
MUDr. Eva Wolframová a Ján Maruškin, ktorí zápisnicu podpísali bez výhrad.
K bodu 4/
Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 31.3.2015
Materiál spracoval odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostom MsÚ Mgr. Martinom Juhaniakom, predkladá Mgr. Martin Juhaniak,
prednosta mestského úradu.
V rozprave vystúpili poslanci:
Fašang, Ing. Ridzoň, PhD.

Ing. Demian, MUDr. Wolframová, Mgr. Skačanová, Ing.

Ing. Jaroslav Demian
K uzneseniu č.98/2011 - prevod majetku na Mazorníkove - sú nové informácie v tejto veci?
K uzneseniu č.81/2014 - doprava na Podkoreňovú – k akej možnosti riešenia sa mesto
prikláňa?
K uzneseniu č.39/2015 – zánik účasti mesta v spoločnosti Fantázia - ako prebiehajú
rokovania, kedy prebehlo a aký je výsledok?
K uzneseniu č.41/2015 - riešenie státia na južnej strane námestia – kedy bude predložená
ústna informácia?
K uzneseniu č.6/2015 - upozorňujem pri konštituovaní orgánov NsP na postup v zmysle
zákonov č. 2013/1997 Z.z., ktorý bol novelizovaný zákonom č. 8/2010 Z. z.
K uzneseniu č.69/2015 - uznesenie je splnené, čo budeme robiť s mestským rozhlasom ďalej?
K uzneseniu č.72/2015 – koľko bude stáť projekt?
MUDr. Eva Wolframová
K uzneseniu č. 238/2013 – navrhujem ponechať v sledovaní
K uzneseniu č. 249/2013 – v plnení uznesenia chýba zmienka o narozpočtovaní finančných
prostriedkov na riešenie mestského rozhlasu, bolo spomenuté ďalej, zaoberá sa na začiatku na
ul. ČSA, spomína sa aj ihrisko, že je narozpočtované. Na detské ihriská chceme ďalej
získavať z mimorozpočtových zdrojov – odkiaľ budeme získavať finančné prostriedky?
K uzneseniu č. 81/2013/III – nemám vedomosť, či bola anketa, zaoberáme sa len jedným
spojom. Je tam mylná informácia.
K uzneseniu č. 157/2014 – povodňové škody – čo je zročnosť?
K uzneseniu č.41/2015 – bude podaná informácia?
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K uzneseniu č.42/2015 – nie je potrebné vypustiť bydlisko? Je uvedené nesprávne.
K uzneseniu č.48/2015 – schválili sme nájom na špeciálne rastliny?
K uzneseniu č.69/2015 – nie sú popísané všetky okruhy mestského rozhlasu, žiadam
podrobnejšie spracovať.
Mgr. Eva Skačanová
K uzneseniu č.238/2013 – ponechať v sledovaní
Ing. Vladimír Strmeň
K uzneseniu č.68/2015 – merač rýchlosti – navrhujem doplniť termín
K uzneseniu č.69/2015 – dobudovanie mestského rozhlasu smerom na Vrchdolinku,
namontovali sa vysielacie zariadenia?
Ing. Miroslav Fašang
K uzneseniu č. 34/2014 – v akom stave sú rokovania a kedy sa začne s opravou schodov?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
K uzneseniu č. 98/2011 – bola uskutočnená obhliadka objektu, dohodli sme sa na prípadnej
zámene objektu s pozemkami vo vlastníctve mesta, návrh bude predložený na rokovanie
zastupiteľstva.
K uzneseniu Fantázia – ďalší dvaja spoločníci majú záujem o odkúpenie obchodného podielu
vo výške cca 10 000,-€, máme uhradiť dlh z roku 2011 vo výške 25 000,- € a úrok
z omeškania vo výške cca 20 000,- €, predstava spoločníkov je odpredaj za 10 000,- € + úhrad
straty z roku 2011 a vo výške 25 000,- € + úroky z omeškania vo výške 20 000,- € . Je možné,
že sa budeme musieť podieľať na úhrade straty z rokov 2012, 2013 a 2014 ale to by malo byť
v menšej výške, keďže v roku 2011 došlo k zníženiu základného imania a úhrada na stratách
sa počíta podľa spoločenskej zmluvy z výšky základného imania.
Uznesenie č. 56/2015 – konštituovanie orgánov nemocnice – členovia správnej rady boli
informovaní o schválenom uznesení MsZ, následne podľa stanov NsP bol schválený ďalší
člen správnej rady podľa uznesenia MsZ.
Uznesenie č. 34/2013 – oprava schodov – čaká sa na podpis zmluvy medzi súčasným
a budúcim majiteľom, následne po prevode vlastníckeho práva na mesto môžeme realizovať
opravu a údržbu
Mgr. Martin Juhaniak
Uznesenie č. 249/2013 – mimorozpočtové zdroje – napr. z úradu vlády
Uznesenie č. 137/2014 – úprava drobných vodných tokov – zročnosť - Slovenský
vodohospodársky podnik, závod Povodie Hrona by mohol zvládnuť tieto úpravy v priebehu
mesiaca jún 2015
Uznesenie č. 42/2015 - ulica nie je osobný údaj
Uznesenie č. 68/2015 – doplnenie termínu do uznesenia – pracovníci príslušného odboru
vykonali šetrenie, koľko by stál nový merač a koľko prekládka, ak by ste chceli doplniť
termín, museli by ste zrušiť pôvodné uznesenie a prijať nové
Uznesenie č.72/2015 – na základe vykonaného prieskumu je najlacnejšia ponuka na
vypracovanie projektu cca 9 000,- €
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Mgr. Petra Dzurmanová
K uzneseniu č. 81/201 – spoje MHD Podkoreňová - záujem je o spoj smerom na
Podkoreňovú o 12.00 h, priemerný počet občanov, ktorí majú záujem o tento spoj je 10.
Vyhodnotili sme, že tento záujem je na Podkoreňovú dosť vysoký. Jedna z možností bola
prímestská linka, preto sme požiadali obratom VÚC. Prišla odpoveď od pani Filipkovej
z odboru dopravy VUC, s ktorou mám záujem sa stretnúť.
Ing. arch. Ján Králik
Rokovanie s dopravným inšpektorátom sa týkalo viacerých požiadaviek vznesených
mestským zastupiteľstvom – musíme spracovať grafické návrhy a rozpočty a až tak predložiť
na schválenie ODI. Navrhujem, aby sme sa uchádzali o možnosť spracovania nového
generelu dopravy v meste Brezne.
Merač rýchlosti – podľa vyjadrenia ODI je súčasné umiestnenie z hľadiska bezpečnosti
a možných kolízií lepšie ako navrhované premiestnenie.
Ján Medveď
parkovanie na južnej strane námestia – parkovanie je možné vtedy, ak ostane jeden voľný
pruh pre zásobovanie a jeden jazdný pruh ostane prejazdný
požiadal som firmu FAKOM s.r.o. Martin, ktorá robila väčšinu dopravného značenia v meste,
o cenovú ponuku na nový merač – prišla cena 2600,- €, prekládka by stála 1300,- €
Július Obernauer
Uznesenie č.69/2015 – smerom na Vrchdolinku je potrebné zmerať signál, pretože sa šíri
vzduchom – musí to vykonať odborná firma, na ČSA sú vysielacie hniezda, nie je dostatočne
pokryté celé mesto
F: Ing. Jaroslav Demian
Už aj v minulosti bola snaha o zámenu telocvične, so zámenou nebudem súhlasiť
Fantázia – prioritou bolo vysporiadať náš majetkový podiel ,
Nemocnica – upozorňujem na predpis č. 8/2010 - všetci musia byť nanovo konštituovaní
Zabezpečenie prepravy z Podkoreňovej – máme prímestské spoje, na ktoré mesto dopláca
Ing. Mária Majerčíková
Fantázia – dokedy máme zaplatiť stratu z roku 2011 ?
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
Mesto bude musieť uhradiť stratu, musíme dodržať pravidlá z obchodného práva.
Ing. Vladimír Strmeň
Merač rýchlosti by mal väčšie opodstatnenie na Vrchdolinke, trvám na tom, aby bol
preložený, rozšírenie mestského rozhlasu na Vrchdolinku – kto mal zabezpečiť meranie
signálu? Žiadam vedenie mesta, aby zabezpečilo zmeranie signálu a splnenie tohto uznesenia.
Ing. Martin Ridzoň, PhD.
K uzneseniu č. 68/2015 – uznesenie má iný názov ako text uznesenia - prosím upraviť.
Merač pri autoservise je potrebný ale určite je potrebný aj v časti Vrchdolinka.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 31.03.2015

II/

Vypúšťa zo sledovania
1. Uznesenie MsZ č. 42/2015 z 25.03.2015
2. Uznesenie MsZ č. 43/2015 z 25.03.2015
3. Uznesenie MsZ č. 50/2015 z 25.03.2015
4. Uznesenie MsZ č. 55/2015 z 25.03.2015
5. Uznesenie MsZ č. 67/2015 z 25.03.2015
6. Uznesenie MsZ č. 70/2015 z 25.03.2015
7. Uznesenie MsZ č. 71/2015 z 25.03.2015

III/

Konštatuje, že
1. Uznesenie MsZ č. 12/2015 z 16.02.2015
2. Uznesenie MsZ č. 38/2015 z 16.02.2015
3. Uznesenie MsZ č. 44/2015 z 25.03.2015
4. Uznesenie MsZ č. 46/2015 z 25.03.2015
5. Uznesenie MsZ č. 48/2015 z 25.03.2015
6. Uznesenie MsZ č. 56/2015 z 25.03.2015
7. Uznesenie MsZ č. 58/2015 z 25.03.2015
8. Uznesenie MsZ č. 62/2015 z 25.03.2015
9. Uznesenie MsZ č. 63/2015/1 z 25.03.2015
10. Uznesenie MsZ č. 69/2015 z 25.03.2015
11. Uznesenie MsZ č. 72/2015/1 z 25.03.2015
12. Uznesenie MsZ č. 72/2015/2 z 25.03.2015
boli splnené

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

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

18
18

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 75/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 5/
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o poskytovaní finančného príspevku
pre mladé talenty mesta Brezna
Materiál spracovala a predkladá Mgr.Petra Dzurmanová, zástupkyňa primátora mesta.
Komisia školstva odporúča uvedený návrh schváliť.
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V rozprave vystúpili poslanci:
Mgr. Struhár, Ing. Ridzoň, PhD.

Ing. Demian, MUDr. Wolframová, Mgr. Skačanová,

K rozprave sa vyjadrila Mgr. Petra Dzurmanová, zástupkyňa primátora.
Ing. Jaroslav Demian
V § 1 - navrhujem doplniť ktorí študujú na základných a stredných školách, ktoré majú sídlo
na území mesta Brezna“.
V § 4, ods. 4 – koho bezúhonnosť – žiadateľa alebo zákonného zástupcu?
V § 5, ods. 4 –ošetriť – na ZŠ sú špecializované triedy
V § 7, ods. 3 - navrhujem striktne odpísať § 19, ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z.
V § 8 , ods. 1, písm b/ - právoplatne poruší – čo to je?
V § 9 ods. 2 – prečo do 31. augusta? – dotácie musia byť zúčtované do konca kalendárneho
roka
V § 10 ods. 1 – čo je prípad hodný osobitného zreteľa?
V § 10 ods. 2 – uverejní v dostatočnom časovom predstihu – čo to je?
MUDr. Eva Wolframová
V § 3 – prečo dávame vek od 13 rokov, prečo priemer spätne 2 roky
V § 5 ods. 3 – prečo je suma 1660 €
V § 5 ods. 4 – čo je finančná náročnosť? – kto rozhodne
Kto určí, že poškodzuje meno mesta? Čo bude s financiami, ktoré sa nevyčerpajú do konca
roka?
Mgr. Eva Skačanová
V § 3 navrhujem za slovné spojenie „vo veku 13 – 19 rokov“ doplniť slovné spojenie „ ku
dňu podania žiadosti nedosiahol fyzický vek 20 rokov“
Mgr. Daniel Struhár
Navrhujem v § 10 ods. 3 zmeniť text nasledovne:
Žiadosti o finančný príspevok za mimoriadne úspechy podľa § 3 tohto nariadenia v školskom
roku 2014/2015 možno podať do 30. júna 2015.
Ing. Martin Ridzoň, PhD.
návrh je motivujúci pre talentované deti a pre stredoškolákov venovať sa svojmu nadaniu,
návrh chválim
Mgr. Petra Dzurmanová
na základe požiadaviek učiteľov základných škôl bol navrhnutý vek od 13 rokov, 2 roky
spätne ukážu, či je žiak dobrý
1660,- - je vysoká suma, podľa môjho názoru je to dosť vysoká suma, o ktorej by malo
rozhodovať MsZ
Nevyčerpané finančné prostriedky v jednotlivých rokoch – je to na rozhodnutí mestského
zastupiteľstva, ako s týmito prostriedkami nakladať.
Prípad hodný osobitného zreteľa – táto formulácia je bežná.
Termín do 31.8. – o tento príspevok požiadajú aj štvrtáci, tak aby mali povinnosť zúčtovať
a aby bol uzavretý školský rok, môžeme zmeniť termín do 31.12.
V § 7 - keď to upravuje zákon, nemusíme ho striktne odpisovať.
Čestné prehlásenie o bezúhonnosti dáva ten, kto podáva žiadosť.
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Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Brezna o poskytovaní finančného príspevku pre mladé talenty mesta Brezna.

II/

Uznáša sa
v zmysle § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení mesta Brezna
o poskytovaní finančného príspevku pre mladé talenty mesta Brezna so zmenami:


§1
Text v závere vety sa mení takto:
„... určeného mladým talentovaným žiakom základných škôl a študentom
stredných škôl, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta Brezna a ktorí študujú na
základných a stredných školách ktoré majú sídlo na území mesta Brezna“.



§3
v prvej vete sa za slovné spojenie „vo veku 13 – 19 rokov“ doplní slovné spojenie
„ ku dňu podania žiadosti nedosiahol fyzický vek 20 rokov“



§ 9, ods. 2 sa mení znenie nasledovne:
Správu o použití finančného príspevku predloží žiadateľ na Mestský úrad
najneskôr do 31. decembra príslušného roka.



§ 10, ods. 3 sa mení znenie nasledovne:
Žiadosti o finančný príspevok za mimoriadne úspechy podľa § 3 tohto nariadenia
v školskom roku 2014/2015 možno podať do 30. júna 2015.

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

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

17
17

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 76/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 6/
Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. VZN-106/2004 Zásady
rozpočtového hospodárenia mesta Brezna, v znení zmien a doplnkov
Materiál spracoval odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostom MsÚ Mgr. Martinom Juhaniakom, predkladá Mgr. Martin Juhaniak,
prednosta mestského úradu.
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Finančná komisia odporúča uvedené VZN zrušiť.
Bez pripomienok.
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna č. VZN-106/2004 Zásady rozpočtového
hospodárenia mesta Brezna v znení jeho zmien a doplnkov
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

16
16

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 77/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 7/

Majetkové záležitosti

Materiál spracoval odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostom MsÚ Mgr. Martinom Juhaniakom, predkladá Mgr. Martin Juhaniak,
prednosta mestského úradu.
K bodu 7.1/
Majetkovo-právne vyporiadanie pozemkov v súvislosti s realizáciou stavby „Brezno –
splašková kanalizácia, vodovod – ulica potočná, Poľná, Hlboká, Cesta osloboditeľov IBV
Rovne“
Finančná komisia odporúča schváliť zmluvu medzi mestom Breznom a Slovenským
vodohospodárskym podnikom, komisia pre rozvoj mesta odporúča schváliť zmluvu o budúcej
zmluve.
Bez pripomienok.
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
majetkoprávne vyporiadanie pozemkov v súvislosti s realizáciou stavby „ Brezno –
splašková kanalizácia, vodovod – ulica Potočná, Poľná, Hlboká, Cesta osloboditeľov,
IBV Rovne „

II/

Schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podľa § 50a a §
151n
a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov medzi
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Mestom Brezno, IČO: 00 313 319, so sídlom: Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977
01 Brezno
(oprávnený z vecného bremena)
a
SLOVENSKÁ REPUBLIKA, správca SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik, IČO: 36 022 047 , so sídlom Radničné námestie 8, 969 55
Banská Štiavnica
(povinný z vecného bremena)
Vecné bremeno spočíva v časovo neobmedzenej povinnosti povinného z vecného
bremena strpieť (v rozsahu podľa geometrického plánu, ktorý bude vyhotovený po
realizácii stavby) na častiach zaťažených pozemkov
 parcela reg. C-KN č. 12771/1, orná pôda o výmere 60 m²
 parcela reg. C-KN č. 12771/4, orná pôda o výmere 338 m²
 parcela reg. C-KN č. 12710/2, trvalé trávne porasty o výmere 516 m²
 parcela reg. C-KN č. 3548/2, trvalé trávne porasty o výmere 239 m²
 parcela reg. C-KN č. 12704/2, orná pôda o výmere 135 m²
zapísaných na liste vlastníctva č. 5805 k. ú. Brezno, okres Brezno, obec Brezno
a)
b)

uloženie podzemnej líniovej vodohospodárskej
stavby – splaškovej
kanalizácie
v nevyhnutnej miere vstup, vjazd, vozidlami, mechanizmami oprávneného
z vecného bremena a ním poverených osôb na zaťažené nehnuteľnosti,
v súvislosti s rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými
úpravami, terénnymi úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na účely opráv,
údržby, kontroly stavby;

Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu - jednorazovú náhradu, ktorej výška bude
určená znaleckým posudkom vyhotoveným po geometrickom zameraní stavby.
Za podmienky:
 náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad
nehnuteľnosti bude znášať mesto Brezno

do katastra

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

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

16
16

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 78/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 7.2/
Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Brezno – autobusové zastávky za prebytočný pre
účel nájmu
Finančná komisia a komisia pre rozvoj odporúčajú vyhlásiť nehnuteľný majetok mesta Brezna
– autobusové zastávky za prebytočný.
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V rozprave vystúpili poslanci:
MUDr. Wolframová, Bc. Barančok, Bc. Barančok, Ing.
Demian, Mgr. Struhár, Ing. Kvačkaj, Ing. Ridzoň, PhD., Mgr. Račák, Ing. Macuľa
K rozprave sa vyjadrili:

Mgr. Vetrák – právnik , JUDr. Abel. PhD. , Mgr. Dzurmanová

MUDr. Eva Wolframmová
kde je autobusová zastávka na ul. Krátka
Mgr. Michal Vetrák
Autobusová zastávka pri „Strapáku“ je evidovaná ako autobusová zastávka na ul. Krátka
Bc. Andrej Barančok
Autobusové zastávky budú jednotné?
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
máme spracovanú štúdiu, záujem mesta je, aby bol rovnaký tvar
Ing. Jaroslav Demian
Autobusopvé zastávky ideme ponúkať spoločne alebo jednotlivo, bezplatne alebo odplatne?
Za akých podmienok ideme tento majetok ponúkať?
Mgr. Michal Vetrák
Zmluvy budú uzatvárané na základe žiadosti od podnikateľov. V prípade, že bude doručených
viac žiadostí, bude predmetom rokovania, aby si podnikateľský subjekt vybral zastávku,
o ktorú má záujem. Odplata za nájom bude symbolická z dôvodu, že náklad na opravu jednej
zastávky vychádza cca na 600,- €. Jedinou výhodou, ktorú budú mať podnikatelia, ktorí do
majetku investujú bude to, že v rámci projektu si na jednu časť zastávky budú môcť
umiestniť svoju reklamu.
Ing. Jaroslav Demian
Zastávky budeme ponúkať jednotlivo na základe žiadosti, nie na základe ponukového
konania? Ktoré ustanovenie zásad hovorí o symbolickom nájme?
Mgr. Michal Vetrák
Navrhujeme nájom z dôvodu, že keby sme dali reklamnú činnosť, išlo by o podnikateľskú
činnosť mesta. Nájom je vždy odplatný.
Mgr. Daniel Struhár
Nájom bude pre všetky zastávky rovnaký?
Mgr. Michal Vetrák
Áno, nájom bude pre všetky zastávky rovnaký.
F:
Bc. Andrej Barančok
nesúhlasím s rovnakým nájmom
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JUDr. Tomáš Abel. PhD.
Týmto spôsobom ideme vyriešiť zastávky, o ktoré bude záujem. Ostatné zastávky budú na
dohode v mestskom zastupiteľstve, či budeme opravovať z vlastných zdrojov alebo akým
spôsobom.
Mgr. Petra Dzurmanová
Podnikateľské subjekty opravia zastávky na vlastné náklady s podmienkou umiestnenia
svojej reklamy na zastávke, doba nájmu bude podľa vynaložených nákladov.
Ing. Vladimír Kvačkaj
Máme štúdiu, čím podnikateľov usmernime, aký tvar majú mať zastávky?
Ing. Martin Ridzoň, PhD.
Čo so zastávkami tam, kde nie sú? Budú sa budovať v tom istom návrhu, ako sa idú teraz
rekonštruovať?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
vizualizácia bude rovnaká pri všetkých zastávkach
Mgr. Ján Račák
Aký systém výberového, ponukového konania bude? Ak na lukratívnejšie zastávky budú
viacerí záujemcovia, akým spôsobom ich budeme vyberať?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Budeme sa snažiť urobiť výber čo najtransparentnejšie, budeme
Mgr. Petra Dzurmanová
V prvom kole chceme ponúknuť existujúce zastávky, v druhom kole budovanie nových
zastávok.
Ing. Milan Macuľa
V prípade záujmu viacerých subjektov o totožnú zastávku bude možné rozhodnúť podľa
rozsahu úpravy, termínu.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Vyhlasuje pre účel nájmu
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nehnuteľný majetok mesta Brezno – autobusové zastávky
Inventárne
Číslo:

Lokalita zastávky:

































Autobusová zastávka zastr.- Z. Halny/murovaná/
Autobusová zastávka zastr.- II/539-vedepka Cesta Osl. I.
Autobusová zastávka zastr.- II/539-vedepka Cesta Osl. II.
Autobusová zastávka zastr.- ul. 9 mája
Autobusová zastávka zastr.- ul. MPČĽ
Autobusová zastávka zastr.- II/539 SAD
Autobusová zastávka zastr.- I/66 pri Jarmočisku I.
Autobusová zastávka zastr.- I/66 pri Jarmočisku II.
Autobusová zastávka zastr.- Z. Halny pri píle
Autobusová zastávka zastr.- I/66 oproti Tehelni
Autobusová zastávka zastr.- Nemocnica
Autobusová zastávka zastr.- ČSA pod Nemocnicou
Autobusová zastávka zastr.- ŠLN
Autobusová zastávka zastr.- Švermova ul.
Autobusová zastávka zastr.- 1/66 Banisko
Autobusová zastávka zastr.- ČSA Tesco
Autobusová zastávka zastr.- Rázusova ul. I.
Autobusová zastávka zastr.- Rázusova ul. II.
Autobusová zastávka zastr.- Oslob.č.d.100
Autobusová zastávka zastr.- Bujakovo Salmo
Autobusová zastávka zastr.- Podkoreňová/obchod/
Autobusová zastávka zastr.- Rohozná/obchod/
Autobusová zastávka zastr.- Oslob. č.d.55
Autobusová zastávka zastr.- Podkoreňová otočka
Autobusová zastávka zastr.- Podkoreň.odbočka farma
Autobusová zastávka zastr.- Rohozná odb.Hliník
Autobusová zastávka zastr.- Rohozná
Autobusová zastávka zastr.- Krtičná
Autobusová zastávka zastr.- Tis.cesta
Autobusová zastávka zastr.- Hliník
Autobusová zastávka zastr.- ul. Nová

021/1030/220/1
021/1030/220/10
021/1030/220/11
021/1030/220/12
021/1030/220/13
021/1030/220/14
021/1030/220/15
021/1030/220/16
021/1030/220/17
021/1030/220/18
021/1030/220/2
021/1030/220/3
021/1030/220/4
021/1030/220/5
021/1030/220/6
021/1030/220/7
021/1030/220/8
021/1030/220/9
021/1030/221
021/1030/222
021/1030/223
021/1030/224
021/1030/228
021/1030/229
021/1030/230
021/1030/231
021/1030/232
021/1030/233
021/1030/234
021/1030/235
021/1030/236

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

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

18
16
0
2

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 79/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
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K bodu 8/
Zrušenie a zánik mestských príspevkových organizácii Mestské kultúrne stredisko a Mestský
športový klub Brezno kombináciou ich čiastočného zániku zlúčením s právnym nástupcom
- mestská príspevková organizáciou Technické služby Brezno a čiastočným zánikom bez
právneho nástupcu s prechodom práv a povinností na zriaďovateľa
Materiál spracoval odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostom MsÚ Mgr. Martinom Juhaniakom, JUDr. Tomáš Abel. PhD., primátor
mesta.
Cieľom je racionalizácia činnosti v oblasti športu a kultúry, ktoré budú zabezpečované len
jednou príspevkovou organizáciou a zriaďovateľom mestom Brezno, čím sa očakáva
zefektívnenie využívania finančných prostriedkov vyčlenených pre tieto oblasti.
Komisia finančná, komisia pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry, komisia pre šport
a komisia pre kultúru odporúčajú mestskému zastupiteľstvu daný návrh schváliť.
V rozprave vystúpili poslanci:

Bc. Barančok, Ing. Demian, Ing. Kováčik, Mgr. Račák

S faktickými pripomienkami:

Ing. Kováčik, Ing. Majerčíková, Ing. Demian

Bc. Andrej Barančok
Verím, že značná časť ušetrených zdrojov sa premietne do kultúry a športu.
Ing. Jaroslav Demian
Podnikateľská činnosť cez príspevkovú organizáciu je výhodnejšia ako cez mestský úrad.
Predpokladám, že časť podnikateľskej činnosti bude zabezpečovať mestský úrad a časť
technické služby. Činnosti, ktoré smerovali k rozvoju kultúry a športu predpokladám, že budú
zachované. V materiály chýba ekonomická analýza. Mesto môže účtovať DPH len
z podnikateľskej činnosti, nie z hlavnej. Pri navrhnutom postupe je nutné urobiť mimoriadne
účtovné závierky a mimoriadne inventarizácie.
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
Pri pôvodnom návrhu nebolo povedané, aká bude finančná úspora. Zaniká administratívna
časť obidvoch príspevkových organizácií. Koľko finančných prostriedkov to ušetrí
v budúcom období je ťažké teraz povedať, predpokladáme 60-70 tisíc € ročne. Racionalizácia
činnosti znamená, že nájdeme najvhodnejší model a budeme jednotlivé činnosti vykonávať
tak, aby sme zabezpečili všetky činnosti,, ktoré zabezpečovali príspevkové organizácie, s tým
že spôsob riadenia alebo organizácie práce by mal byť zefektívnený cez tieto navrhované
organizačné opatrenia. K podnikateľskej činnosti – aj súčasný model je rozdelený na hlavnú
a podnikateľskú činnosť.
Ing. Milan Kováčik
Ako budeme riešiť nárazové situácie?
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
Organizačné zmeny neznamenajú, že všetkých sťahujeme na mestský úrad. Napr. technická
obsluha na zimnom štadióne musí ostať ale organizačne bude spadať pod technické služby
a netýka sa to ani programových zamestnancov.
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Mgr. Ján Račák
V dôvodovej správe chýba finančná analýza. Tento rok určite nebude úspora finančných
prostriedkov. Budeme vedieť ako poslanci mať vplyv na kultúru a šport, keď budú pod
mestským úradom?
F: Ing. Jaroslav Demian
Ak usporíme na mzdách o to viac pôjde na činnosť na kultúru a šport, plus-mínus úspora= 0.
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Cieľom je väčšia podpora kultúry a športu a pokiaľ v súčasnosti príspevkové organizácie
hospodária so záporným číslom, pre mesto takýto model nie je výhodný.
Ing. Jaroslav Demian
Mal som zato, že všetky tie racionalizačné opatrenia robíme z dôvodu, aby sme objemy
finančných prostriedkov dané do kultúry a športu efektívnejšie využili. Z tých prostriedkov
plánujete ešte zobrať a ušetriť? Nie stále boli tieto organizácie v takej strate, ako za minulý
rok.
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Poslanci môžu rozhodnúť, načo použijeme ušetrené finančné prostriedky.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezno
I/

Schvaľuje
zrušenie a zánik
mestských príspevkových organizácii Mestský športový klub Brezno so sídlom Zimný
štadión, ŠLN 34, 977 01 Brezno, IČO : 30197 236 a Mestské kultúrne stredisko so
sídlom Švermova ulica č. 7, 977 01 Brezno, IČO : 00516 805 kombináciou ich
čiastočného zániku zlúčením s právnym nástupcom - mestskou príspevkovou
organizáciou Technické služby Brezno a čiastočným zánikom bez právneho nástupcu
s prechodom práv a povinností na zriaďovateľa Mesto Brezno ku dňu 30.6.2015.

II/

Odvoláva
1. Petra Luptáka z funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestský športový klub
Brezno, so sídlom Zimný štadión, ŠLN 34, 977 01 Brezno, IČO: 30197 236
s účinnosťou ku dňu 30.6.2015.
2. Júliusa Obernauera z funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne
stredisko, so sídlom Švermova ulica č. 7, 977 01 Brezno, IČO : 00516 805
s účinnosťou ku dňu 30.6 2015.

III/

Rozširuje
predmet činností mestskej príspevkovej organizácie Technické služby Brezno ku dňu
1.7. 2015 o činností podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia.
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IV/

Určuje, že
1. Všetky ostatné činnosti, tvoriace predmet činnosti zanikajúcich príspevkových
organizácii podľa prílohy č. 2 tohto uznesenia, bude zabezpečovať odo dňa 1.7.
2015 zriaďovateľ Mesto Brezno.
2. Majetok zanikajúcich príspevkových organizácií podľa prílohy č. 3 tohto
uznesenia, ktorý im zriaďovateľ zveril do správy vrátane majetku zriaďovateľa
nadobudnutého zanikajúcimi príspevkovými organizáciami v rámci ich činnosti,
prechádza ku dňu 1.7.2015 na právneho nástupcu - príspevkovú organizáciu
Technické služby Brezno; prílohu č. 3 uznesenia tvorí dlhodobý hmotný majetok,
zoznam drobného hmotného majetku a operatívna evidencia bude vyhotovený
na základe vykonanej mimoriadnej inventarizácie k 30.6.2015.
3. Majetok zanikajúcich príspevkových organizácii podľa prílohy č. 4 tohto
uznesenia, ktorý im zriaďovateľ zveril do správy vrátane majetku zriaďovateľa
nadobudnutého zanikajúcimi príspevkovými organizáciami v rámci ich činnosti,
prechádza ku dňu 1.7.2015 na zriaďovateľa Mesto Brezno; prílohu č. 4 uznesenia
tvorí
dlhodobý hmotný majetok, zoznam drobného hmotného majetku
a operatívna evidencia bude vyhotovený na základe vykonanej mimoriadnej
inventarizácie k 30.6.2015.
4. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z obchodno právnych, občianskoprávnych
a iných právnych vzťahov zanikajúcich príspevkových organizácií, ktoré súvisia
s činnosťami o ktoré sa rozširuje predmet činností nástupnickej príspevkovej
organizácie Technické služby Brezno, prechádzajú ku dňu 1.7.2015 na túto
organizáciu; zoznam príslušných zmluvných vzťahov bude vyhotovený na
základe vykonanej mimoriadnej inventarizácie k 30.6.2015.
5. Všetky práva a povinnosti z pracovno-právnych vzťahov zamestnancov
zanikajúcich príspevkových organizácií prechádzajú v zmysle ustanovenia § 27
zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov ku dňu
1.7.2015 na nástupnickú príspevkovú organizáciu Technické služby Brezno;
zoznam funkčných zaradení dotknutých zamestnancov tvorí prílohu č. 5 uznesenia.

Príloha č. 1
Zoznam činností zanikajúcich príspevkových organizácií, o ktoré sa rozširuje predmet
činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno
Predmet hlavnej činnosti :
Oblasť činnosti športových klubov a oddielov
- Spravuje zverené športové objekty a zariadenia, zabezpečuje ich prevádzku údržbu
a opravy.
Oblasť komunálneho športu
- Technicky zabezpečuje predplaveckú prípravu pre materské školy a plavecké kurzy pre
základné a stredné školy.
Oblasť starostlivosti o športové objekty a finančného hospodárenia
- Zabezpečuje prevádzku budovy Zimného štadióna na ulici ŠLN č. 34 v Brezne ,
Ľadovej plochy na ulici ŠLN č. 34 v Brezne, ARÉNY BREZNO na ulici ŠLN č. 34
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v Brezne, Futbalového štadióna na ulici Fraňa Kráľa č. 1 v Brezne, futbalového ihriska na
ulici Brezenskej č. 27 v Brezne , ihriska minigolfu na Nábreží Dukelských Hrdinov
v Brezne, Plavárne na ulici Mládežníckej č. 4 v Brezne , Viacúčelového športového
ihriska s umelou trávou pri Zimnom štadióne na ulici ŠLN č. 34 v Brezne a ďalších
objektov zverených do správy MŠK Brezno,
- Na základe spracovaného plánu vykonáva každý rok údržbu a opravu zverených
športových objektov a zariadení. Plánuje, pripravuje a realizuje investičné akcie menšieho
rozsahu po schválení zriaďovateľom.
- V spolupráci so športovými klubmi (oddielmi) vytvára podmienky pre získanie
finančných prostriedkov zo strany Olympijského výboru, športových zväzov, rôznych
fondov a nadácii.
Oblasť kultúry :
Organizuje profesionálne a amatérske programy a vyvíja iné aktivity v oblasti
spoločenského života po technickej stránke
Zabezpečuje premietanie filmov rôzneho žánru podľa dopytu a ponuky po technickej
stránke
Technicky zabezpečuje mestské kultúrne slávnosti, podieľa sa na organizačnej príprave
a realizácii slávnostných podujatí pri príležitosti štátnych sviatkov, významných kultúrnohistorických výročí
Predmet podnikateľskej činnosti
- reklamná a propagačná činnosť
- ubytovacie služby
- prenájom nebytových priestorov
- pohostinská činnosť
- organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
- nájom strojov a prístrojov
- cestná osobná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť
nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu
konzumáciu
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným
prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod )
- sprostredkovateľská činnosť v oblastí služieb
- sprostredkovateľská činnosť v oblastí obchodu
- predaj lístkov cez Ticketportál
- predaj lístkov na kultúrne a spoločenské aktivity
Príloha č. 2
Zoznam činností zanikajúcich príspevkových organizácií, ktoré bude zabezpečovať
zriaďovateľ Mesto Brezno
Predmet hlavnej činnosti :
Oblasť činnosti športových klubov a oddielov
- vytvára podmienky pre vykonávanie organizovanej a neorganizovanej individuálnej
a skupinovej činnosti súvisiacej s telesnou výchovou, športom a pohybovo-rekreačnou
a relaxačnou (korčuľovanie, plávanie, sauna, posilňovňa , masáže ) aktivitou pre občanov.
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- podporuje a usmerňuje činnosť športových klubov (oddielov) pôsobiacich na území
mesta Brezna
- 1 x ročne vyhodnocuje najlepších športovcov roka v meste Brezno
Oblasť komunálneho športu
- plánuje, pripravuje a organizuje rôzne športové súťaže pre mládež a občanov mesta
Brezno. Do tejto činnosti zapája členov športových klubov ( oddielov) združených v MŠK
a spolupracuje s Centrom voľného času v Brezne.
- pri organizovaní športových akcií v oblasti komunálneho športu spolupracuje s inými
športovými organizáciami, občianskymi združeniami a podporuje rozvoj športu
- organizuje a programovo zabezpečuje predplavecké prípravy pre materské školy
a plavecké kurzy pre základné a stredné školy
- s cieľom rozšírenia športu medzi mládežou organizuje rôzne športové súťaže v
spolupráci so základnými a strednými školami.
Oblasť starostlivosti o športové objekty a finančného hospodárenia
- v spolupráci so športovými klubmi (oddielmi ) vytvára podmienky pre získanie
finančných prostriedkov zo strany Olympijského výboru, športových zväzov, rôznych
fondov a nadácii.
- zabezpečuje finančné prostriedky od rôznych sponzorov a organizácii na podporu
a rozvoj športu v Brezne a činnosť športových klubov a oddielov.
Oblasť spolupráce s inými športovými organizáciami
- propaguje športové úspechy jednotlivcov, kolektívov a klubov (oddielov) na verejnosti,
k čomu využíva propagačné materiály, tlač a masovokomunikačné prostriedky.
- zabezpečuje spoluprácu s inými športovými klubmi a oddielmi doma a v zahraničí. Dbá
na úspešnú reprezentáciu klubu ( oddielu ), mesta, regiónu na verejnosti.
Oblasť kultúry
- zabezpečuje verejnoprospešné a kultúrne činnosti
- zabezpečuje vzdelávanie detí, mládeže a dospelých
- vytvára podmienky pre združovanie sa do záujmových útvarov
- organizuje profesionálne a amatérske programy a vyvíja iné aktivity v oblasti
spoločenského života
- programovo zabezpečuje premietanie filmov rôzneho žánru podľa dopytu a ponuky
- programovo zabezpečuje mestské kultúrne slávnosti, podieľa sa na organizačnej
príprave a realizácii slávnostných podujatí pri príležitosti štátnych sviatkov, významných
kultúrno-historických výročí
- sprostredkúva občanom aktuálne informácie a oznamy prostredníctvom mestského
rozhlasu
- zabezpečuje prevádzku Turisticko – informačnej kancelárie
- zabezpečuje vydávanie regionálnej tlače
Predmet podnikateľskej činnosti
- reklamná a propagačná činnosť
- organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
- maloobchod- kúpa a predaj tovaru na účel jeho konečného predaja spotrebiteľovi
- sprostredkovanie obchodu a služieb
- organizovanie kurzov
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Príloha č. 3
Zoznam dlhodobého hmotného majetku zanikajúcich príspevkových organizácií ktorý
prechádza na právneho nástupcu Technické služby Brezno
Mestský športový klub Brezno
dlhodobý hmotný majetok
Účet

021

Inv.číslo
5/DHM

Názov DHM /MU
Budova Zimný štadión/ZS

Cena za ks Počet
770 853,96
1

Suma €
770 853,96

LV 2351
LV 2351

19/DHM

Ľadová plocha/ZS

1

9 853 851,36

6-8/DHM

Unimobunka VB 12/FS

1 345,35

3

4 036,05

14/DHM

Prenos.bunka V8 12/FI

1 335,59

1

1 335,59

16/DHM

Bunka RENATA/ZS

1 049,13

1

1 049,13

29/DHM

Budova štad.Fr.Kr./FS

571 363,08

1

571 363,08

LV 2351

30/DHM

Vedľ.stavby Fr.Kr./FS

106 365,30

1

106 365,30

LV 2352

33/DHM

Ihrisko minigolfu /NDH

11 071,17

1

11 071,17

34/DHM

Budova šp.areál Brez./FI

33 013,61

1

33 013,61

LV 2351

35/DHM

Vedľ.stavby Brezen./FI

1 900,29

1

1 900,29

LV 2352

64/DHM

Stánok/ZS

1 277,07

1

1 277,07

LV 2351

70/DHM

Trening.rekreač.okruh/FŠ

73/DHM

Budova Plaváreň/P

74/DHM

Tenisové ihrisko pri plavárni/P

75/DHM

Bazén nekrytý pri plavárni /P

85/DHM
87/DHM

9 853 851,36

71 107,18

1

71 107,18

LV 1299

390 823,14

1

390 823,14

LV 1299

90 423,12

1

90 423,12

LV 1299

3 728,91

1

3 728,91

Vodovodná prípojka/ZS

10 826,09

1

10 826,09

1

52 220,00

88/DHM

Mobilná skladaná podlaha/ZS
Viacúčelové športové ihrisko s
umelou trávou/ZS

52 220,00

1

66 889,85

89/DHM

Oplotenie viacúčel. ihriska/ZS

2 200,-

1

2 200,-

90/DHM

Oplotenie areálu plavárne/P

6 841,83

1

6 841,83

93/DHM

Bunky športový areál NDH

19 621,29

1

19 621,29

94/DHM

Ihrisko 9. mája s oplotením

2 804,89

1

2 804,89

95/DHM

Oplotenie ihriska ČSA

4 647,15

1

4 647,15

107/DHM

Ihrisko č.1 s asfalt.povrch.ŠLN

1 088,54

1

1 088,54

108/DHM

Ihrisko č.2 s asfalt.povrch.9.mája

1 827,84

1

1 827,84

109/DHM

Ihrisko č.3 s asfalt.povrch.9.mája

1 321,92

1

1 321,92

110/DHM

Ihrisko č.4 so škvár.povrch.ŠLN

397,22

1

397,22

111/DHM

Ihrisko č.5 s antuk.povrch.ŠLN

2 791,46

1

2 791,46

112/DHM

Ihrisko č.6 so škvár.povrch.ŠLN

383,13

1

383,13

113/DHM

Ihrisko č.7 s asfalt.povrch.ŠLN

856,8

1

856,8

114/DHM

Ihrisko č.8 so škvár.povrch. Fr.Kr
Ihrisko č.9
s asfalt.povrch.Dr.Clemen

890,08

1

890,08

1

1 958,40

115/DHM

Skutočný stav DHM na účte 021 spolu
Účtovný stav DHM ku dňu zisťovania skutočného stavu

66 889,85

1 958,40

12 089 765,45 €
12 089 765,45 €
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Účet

022
Cena za ks Počet

Inv.číslo

Názov DHM /MU /HZO

21/DHM

Elektrický bojler 400 l/ZS/PI

3 592,05

37/DHM

Monitor. zariadenie/ZS/PI

1 299,21

1

3 592,05
1 299,21

49/DHM

Prenosná skladacia tribúna/FS/CJ

9 294,30

1

9 294,30

51/DHM

Traktorík/FS/CJ

4 975,77

1

4 975,77

53/DHM

Bazénový vysávač/P/BR

4 330,25

1

4 330,25

54/DHM

Svetelná hokejová tabuľa/ZS/LP

1 935,54

1

1 935,54

55/DHM

Práčka Whirpool/ZS/LP

1 360,95

1

1 360,95

57/DHM

Notebook ACER s taškou/ZS/MA

1 177,22

1

1 177,22

62/DHM

Snehová fréza/ZS/LP

2 911,11

1

2 911,11

65/DHM

Jednoram.automat.závora/ZS/LP

1 902,64

1

1 902,64

66/DHM

Plnoautomatická brúska/ZS/LP

5 928,43

1

5 928,43

68/DHM

Záchytná sieť/ZS/LP

1 572,60

1

1 572,60

69/DHM

Svet.futbal.tabuľa/FS/CJ

1 619,53

1

1 619,53

71/DHM

Čistič na podlahy/UZS/SM

1 479,12

81/DHM

Plošina/ZS/CJ

82/DHM

Veľkoplošný stan/ZS/CJ

86/DHM

Čistič WAP Combi/ZS/SM

1

Suma €

1

1 479,12

49 551,75

1

49 551,75

3 792,44

1

3 792,44

3 551,-

1

3 551,-

Skutočný stav DHM na účte 022 s p o l u

100 273,91 €

Účtovný stav DHM ku dňu zisťovania skutočného stavu

100 273,91 €

Účet

023

Inv.číslo

Názov DHM /MU

Cena za ks Počet
79 615,61
1

Suma €
79 615,61

50/DHM

Novarol /ZS/CJ

56/DHM

Škoda Octávia/ZS/LP

5 974,91

1

5 974,91

63/DHM

Peugeot-Boxer/ZS/CJ

31 670,60

1

31 670,60

72/DHM

Úžitkové vozidlo-valník Peugeot

32 828,79

1

32 828,79

83/DHM
Úžit.voz.Peugeot Boxer LUX
Skutočný stav DHM na účte 023 s p o l u

173 577,89 €

Účtovný stav DHM ku dňu zisťovania skutočného stavu

173 577,89 €

Účet
Inv.číslo
58/DHM
59/DHM
60/DHM
61/DHM
76/DHM
77/DHM
78/DHM
79/DHM

031
Názov DHM /MU
Ostatná plocha-pozemok ZŠ
Zastav.plocha a nádvorie FŠ
Ostatná plocha-pozemok FŠ
Hracia plocha
Zastav.plocha-FŠ – tribúna
Pozemok-zastavaná plocha
pri plavárni
Pozemok-ostatná plocha
pri plavárni
Pozemok-ostatná plocha
pri plavárni
Pozemok-ostatná plocha
pri plavárni

Cena za ks Počet
54 252,14
1

Suma €
54 252,14

54 291,97

1

54 291,97

1 93 507,27
5 088,63

1

1 93 507,27
5 088,63

23 021,54
28 425,61
6 528,58
24 099,88

1
1
1
1
1

23 021,54
28 425,61
6 528,58
24 099,88
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80/DHM

Pozemok-ostatná plocha
pri plavárni

19 683,22

91/DHM

Pozemok-ostatná plocha NDH

12 831,11

1

12 831,11

92/DHM

Pozemok-zastavaná plocha NDH

64,73

1

64,73

96/DHM

Pozemok 9.mája-zastavaná plocha

15 041,55

1

15 041,55

97/DHM

Pozemok ČSA-zastavaná plocha

7 184,69

1

7 184,69

98/DHM

Pozemok Hradby-zastavaná plocha

4 779,84

1

4 779,84

100/DHM

Pozemok Clementis.-ost.plocha/asfalt

1 802,39

1

1 802,39

101/DHM

Pozemok Clementis.-ost.plocha/tráva

2 295,31

1

2 295,31

102/DHM

Pozemok Fr.Kráľa-ostatná plocha
Pozemok ŠLN-zastav.
plocha/streetbaL

2 389,92

1

2 389,92

103/DHM

622,37

1

19 683,22

622,37

1

105/DHM

Pozemok ŠLN-zastav. plocha/škvár.ihr
Pozemok ŠLN-zastav.
plo./škvár.futbal.ihr.

106/DHM

Pozemok ŠLN-zastavaná plocha

1 558,42

1

1 558,42

107/DHM

Pozemok ŠLN-zastavaná plocha

647,27

1

647,27

104/DHM

831,49
4 296,87

831,49

1
1

4 296,87

Skutočný stav DHM na účte 031 s p o l u

470 768,06 €

Účtovný stav ku dňu zisťovania skutočného stavu :
Mestské kultúrne stredisko
dlhodobý hmotný majetok

470 768,06 €

Evidenčné číslo

Názov

Dátum
zaradenia

Obstarávacia
cena

021/1030/153

Budova -Synagóga

01.04.2014

56343,36

Účtovná
zostatková
cena
12543,93

031/1030/00661

Pozemok pod stavbou

01.04.2014

2429,79

2429,79

4 112/96

Budova DK Svermova.7

01.03.1996

496111,27

278624,63

1 01/08

Osobny automobil

31.03.2008

16314,08

0

1 02/07

Projektor DK

28.12.2007

1915,29

0

1 03/07

PC Notebook

28.12.2007

1057,89

0

1 106/94

PC AT 386/40/128C4MB

01.03.1994

1473,27

0

1 131/97

Projek.platno BARCO

01.06.1997

2266,51

0

1 145/00

Bezdrotovy rozhlas

30.12.2000

67594,81

0

1 149/05

Laserove cit.zariad.

11.01.2005

2299,02

0

1 151/05

System pocitacov VVS

01.04.2005

2155,87

0

1 153/06

Ozvučovaci system

01.01.2006

9032,5

0

1 49/91

Stojan výkon.

01.01.1987

1132,51

0

1 50/91

Stôl riad. AVA 230 (rozhlas)

01.01.1987

657,24

0

1 60/91

Cimbal Bohak

01.01.1982

1051,25

0

1 67/91

Divadelná technika

01.01.1986

2097,82

0

1 71/91

Slavena. sten.zostav

01.01.1985

381,07

0

1 72/91

LENKA sten.zostava

01.01.1985

550,65

0

1 9/91

Mixazny pult

29.05.1978

1025,36

0

1 95/92

Suprava reflektorov

01.01.1985

758,55

0
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2 17/91

Skrina hudobná

01.01.1979

355,17

0

4 117/96

Teplovz.ventilator

01.01.1996

612,02

0

4 141/98

Kotolna MsDK

30.06.1998

61334,99

0

4 63/91

Pianino SZMB

01.01.1988

531,10

0

7 01/07

kopírovací stroj

30.10.2007

1726,08

0

731 207,47

293 598,35

Hodnota majetku
spolu

Príloha č. 4
Zoznam majetku zanikajúcich príspevkových organizácií, prechádzajúci na
zriaďovateľa
Dlhodobý hmotný majetok
-

Evid. Číslo 021/1030/12, názov: Budova TIK, Nám. M.R. Štefánika 3,
Dátum zaradenia: 01.04.2014, obstarávacia cena: 8565,36 €, účtovná zostatková cena:
873,84 €

Príloha č. 5
Zoznam funkčných zaradení zamestnancov prechádzajúcich na právneho nástupcu
Technické služby Brezno
I.
-

II.
-

Mestský športový klub Brezno
Riaditeľ
Ekonómka, personalistka
Vedúca služieb
Recepčná, pokladníčka
Strojník, údržbár, kurič - 7 miesta
Účtovníčka
Pokladňa, fakturantka, registratúra
Recepčná, pokladníčka, upratovačka- 3 miesta
Plavčík- 2 miesta
Strojník, údržbár, kurič, elektrikár-2 miesta
Majster
Správca budov
Športový referent - pracovný úväzok 0,4
Recepčná, administratívne práce
Údržbár
Mestské kultúrne stredisko
Upratovačka
Údržbár
Hlavná ekonómka, rozpočtárka, účtovníčka
- samostatný odborný referent kultúry – 2 miesta, - pracovný úväzok 0,4
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Príloha č. 6
Zoznam funkčných zaradení zamestnancov prechádzajúcich na zriaďovateľa Mesto
Brezno
I.

Mestský športový klub Brezno
-

II.

Športový referent - pracovný úväzok 0,6

Mestské kultúrne stredisko
- riaditeľ
- pokladníčka, účtovníčka, fakturantka
- samostatný odborný referent TIK-u – 3 miesta
- vedúca redaktorka lokálnej redakcie
- administratívny pracovník redakcie
- redaktorka
- Samostatný odborný referent kultúry – 2 miesta - pracovný úväzok 0,6

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

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

18
15
0
3

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 80/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 18/
Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľov príspevkových
organizácií zriadených mestom, riaditeľov obchodných spoločností, v ktorých má mesto
Brezno majetkovú účasť a riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom
V rozprave vystúpili poslanci:
MUDr. Wolframová, Bc. Barančok, I. Ledňová, Ing.
Ridzoň,PhD., Ing. Fašang, Mgr. Struhár
MUDr. Eva Wolframová
1. Kvetináče pred pizzeriou Tutti
2. celá Mostárenská ulica je odstavená od verejného osvetlenia, bude to celú dobu výstavby
obchvatu ?
3. Občania Podkoreňovej – voda je špinavá, zápach pretrváva
4. Spoje na Podkoreňovú ?
5. Psy na ul. Stromovej – p. Vlčková
Bc. Andrej Barančok
Park medzi ul Krčulova – ČSA – je možné počas víkendov zvýšiť hliadkovú činnosť MsP?
Poslanci I. Ledňová, J. Tokár a MUDr. Wolframová poďakovali riaditeľovi TS a MŠK za
opravu výtlkov na cestách a spoluprácu pri organizovaní športového podujatia.
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Ing. Martin Ridzoň, PhD.
Kedy sa začne s opravou poľných ciest?
Ing. Miroslav Fašang
Je v správe technických služieb ul. Jelšová a kedy sa plánuje jej oprava ?
Mgr. Daniel Struhár
Kto je nájomca golfových dráh?
Mantinely, z ktorých bolo postavené ihrisko, je s nimi možné počítať na výstavbu ihriska?
Odpovede na otázky:
Ing. Tomáš Gaboň
 betónové kvetináče, neustále sa situácia opakuje
 Letničky pripravené
 Obchvat – TS s tým nemajú nič, je to stavenisko a tam nesmieme vstúpiť, boli sme
požiadaní o demontáž stĺpy, použijeme ich niekde inde
 Poľné cesty – chceli sme to robiť pred veľkou nocou, od 14. 4. sme začali
 Jelšová ulica je v našej správe, v zime pluhujeme, priebežne opravujeme, občan tejto
ulice si dal doviezť sutinu z kasární návesmi 20 – 30 tonovým, cesta je zničená, všetko je
zdokumentované
Peter Lupták
 Minigolf má podpísanú nájomnú zmluvu, z dvoch pozemkov je jeden vysporiadaný, druhý
chceme dokončiť, nájom nemôže byť len na pozemok, dráhy sú súčasťou areálu (hriská sú
stavby)
 mantinely – v roku 2014 ... mohli by sme ich definitívne postaviť v Zadných Hálnach, je
potrebné ich opraviť
Ing. Ján Fedor
Hliadková činnosť v parku na ulicami medzi Malinovského a ČSA (Margitin park) – rozličné
skupiny nerobia čo by mali
riešime zmenu hliadkovej činnosti, dôjde k celkovej štruktúre hliadok (12 hodinové) – denné
6- 8 hodiné hliadky, pokryje gro, keď je maximum ľudí von – aby sa nepáchali priestupky,
park je v patrnosti, aj medzi činžiakmi za Malinovského a ČSA, sledujeme a pozornosť
upriamujeme tak, kde sa sústreďuje viac ľudí. Hliadky posunieme do 22 – 24.00 hodiny
hliadky na nábreží Hrona sú pravidelné, v denných aj nočných hodinách
pani Vlčkovej som dal kontakt na MsP aj priamo na seba. Akonáhle zaregistruje väčší výskyt
neprispôsobivých občanov, má dať vedieť. Zatiaľ je všetko v poriadku.
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Ohľadne psov by bolo dobré zazmluvniť veterinára na spoluprácu, spolupracujeme aj s
Tuláčikom
Ing. Jaroslav Demian
Chcem požiadať náčelníka MsP, aby venovali zvýšenú pozornosť dopravnej situácii na
Malinovského, Sládkovičovej a Fučíkovej ul. – v dopoludňajších hodinách parkujú autá po
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obidvoch stranách. Komunikácie sú momentálne nepriechodné a stav sa zhoršuje. Aspoň
zčasti usmerniť – prejazdnosť komunikácii je viac ako zlá.
Jozef Tokár
Nebudeme sa zaoberať myšlienkou zrušenia parkovacích hodín na ul. Laskomerskej?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Môžeme prehodnotiť.
K bodu 19/
Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
MUDr. Eva Wolframová
Nebudeme mať pracovné stretnutie ohľadne ciest a chodníkov v meste Brezne?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Pripravujeme návrh opravy ciest a chodníkov na území mesta Brezna. V tomto roku sme
vyčlenili prostriedky len na budovanie parkovacích miest, technické služby zabezpečujú
bežnú opravu chodníkov a ciest. V tomto roku nemáme dostatok finančných prostriedkov na
obnovu súvislých častí ciest, plánujeme v budúcom roku.
Bc. Andrej Barančok
Prosba na pána primátora v mesiac máj zvolať pracovné stretnutie poslancov
k problematike PH 10, neplatičom a nelegálnym stavbám.
V akom stave je rozširovanie kamerového systému?
K rozdeľovaniu prebytku budeme mať samostatné stretnutie?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Plánujeme stretnutie s obyvateľmi Predných Halán 10, ďalej vytvorenie komisie, ktorá by sa
zaoberala majetko-právnym vysporiadaním, hľadáme právne možnosti vysporiadania
uvedeného domu.
Rozšírenie kamerového systému – je zámer spraviť revíziu súčasného stavu , pripravujeme
pracovné stretnutie k uvedenej problematike.
Záverečný účet mesta – prebytok by mal by 188 tis. € + rezervný fond, rozdelenie bude na
dohode poslancov, zvoláme pracovné stretnutie.
Ing. Vladimír Strmeň
požiadavka na SAD – neotáčať 2 autobusové spoje pri plavární, ale obísť okolo Strapáka
Ing. Martin Ridzoň, PhD.
Ako je zabezpečované polievanie Poľnej cesty v dôsledku výstavby kanalizácie? Je tam
vysoká prašnosť.
Dokedy je vykurovacia sezóna v nájomných bytoch MPČĽ?
Existuje predpis, ako majú vyzerať letné terasy na námestí?
Ing. arch. Ján Králik
Bude daná aj písomná požiadavka na zabezpečenie protiprašnosti na tejto stavbe, kde dostali
za úlohu zaoberať sa prašnosťou vo vlastnej réžii alebo dodavateľsky.

27

Ing. Vladimír Kvačkaj
je potrebné riešiť prechod pre chodcov pod Zeleným stromom –situácia je tam vážna
Mgr. Daniel Struhár
Realizácia športovísk v medziblokových priestoroch je reálna tento rok?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
V rozpočte máme finančné prostriedky na detské ihriská, treba zvážiť, kde ich budeme
realizovať, je zámer vytvoriť oddychovú zónu pri Hrone, na Mazorníku je zámer vybudovať
multifunkčné ihrisko.
Ing. Milan Hašan
žiadam o vysvetlenie - predaj robotníckej ubytovne na Čiernom vrchu – bola ponúknutá
mestu? Nový majiteľ má podpísanú nájomnú zmluvu na pozemok a platí?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Lesy SR požiadali mesto Brezno o stanovisko k odkúpeniu pozemkov pod stavbou, nakoľko
pozemok bol zapísaný na LV mesta Brezno, je to majetok v správe Lesov mesta Brezno.
Mesto Brezno svojím vyjadrením zo dňa 10.7.2014 oznámilo Lesom SR svoj nezáujem
o kúpu predmetnej nehnuteľnosti. V súčasnosti je nehnuteľnosť vo vlastníctve spoločnosti
DELF IN s.r.o, v katastri nehnuteľností v súčasnosti prebieha vkladové konanie, na základe
ktorého vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobudne pravdepodobne ďalšia osoba.
Ing. Vladimír Kvačkaj
Môžem dostať informáciu ohľadom rekonštrukcie mosta na malej stanici? V akom rozsahu sa
bude robiť?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Bolo doručené rozhodnutie odboru životného prostredia krajského úradu, základná sanácia má
prebehnúť ešte v tomto roku.
Jozef Tokár
VZN o svojpomocnom vytváraní parkovacích miest – nezavrhujme túto myšlienku budovania
parkovacích miest pod odborným dozorom, dajme možnosť ľuďom budovať parkovacie
miesta aj týmto spôsobom.
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Budovanie parkovacích miest sme schvaľovali uznesením, urobili sme zásadné rozhodnutie,
že tento rok vybudujeme parkovacie miesta na ul. Krčulovej. Kritéria musíme nastaviť trochu
inak.
K bodu 9/
Rozpočet mesta Brezna na rok 2015 – návrh na I. zmenu
Materiál spracoval Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený
vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým, predkladá JUDr. Tomáš Abel. PhD., primátor
mesta.
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Demian, MUDr. Wolframová, Ing. Kvačkaj, Mgr.
Dzurmanová, Ing. Kováčik, J. Tokár
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Ing. Jaroslav Demian
Boli reálne poukázané finančné prostriedky na výstavbu mosta Bujakovo a čo sú ďalšie
príjmy vo výške 31 574,- €? Osvetlenie – ide o vysvietenie exteriéru? – v minulosti sme
písali žiadosti na vymaľovanie, viac by sa vežu žiadalo z von vymaľovať ako nasvietiť.
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Žiadali sme ministerstvo kultúry o dotáciu na vysprávky a vymaľovanie zvonice, z vlastných
zdrojov sme to považovali za veľmi nákladné, rozpočet je deklarovaný na 40 000,- €, cez
rôzne granty sme žiadali prostriedky aj na osvetlenie.
MUDr. Eva Wolframová
Osvetlenie veže na námestí je priorita, ale ľudia z okrajových častí majú iný názor. Skade boli
presunuté financie vo výške 13 000,- ? Rozvojové programy – chodníkové prepojenie Dolná –
Potočná – 35 000,- - v minulosti tam bolo 22 000,-. Chodník pri Tescu 3000,- uvažuje sa
s touto akciou?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Na osvetlenie hľadáme aj mimorozpočtové zdroje, niektoré priority obyvateľov budeme
realizovať už tento rok z prostriedkov, ktoré máme, niektoré až v ďalšom období.
Finančné prostriedky, ktoré mali byť použité na program rozvoja, budú ušetrené a z toho
môžeme financovať osvetlenie.
Dolná – Potočná – v rozvojových programov je uvedené 35 000,- , v minulom roku došlo
k zvýšeniu týchto prostriedkov z dôvodu protipovodňových opatrení.
600 000,- na realizáciu výstavby mosta cez Hron Bujakovo bolo poukázaných na náš účet
Ing. Jaroslav Demian
Ako stojíme s prípravou projektovej dokumentácie, prípadne s verejným obstarávaním tejto
investičnej akcie?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
v súčasnosti zabezpečujeme inžiniering tejto akcie, v najbližšej dobe začneme s verejným
obstarávaním na dodávateľa predmetnej stavby, na zabezpečenie inžinieringu sme vysúťažili
pána Valenta.
Mgr. Petra Dzurmanová
chodník smer Tecso – ŠLN – na chodník je rozpočtované 3000,- €, všetko je pripravené, o cca
2 týždne by sa malo začať s prácami, chodník je naplánovaný aj s osvetlením
Ing. Milan Kováčik
osvetlil by som všetky tri veže, 750 výročie vzniku mesta je dôležitá udalosť
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
nepodceňujeme význam 750 výročia, snažíme sa pripraviť oslavy čo najlepšie
Jozef Tokár
v prvom rade by sme mali ukázať, že sme čisté a bezpečné mesto s dobrými chodníkmi,
parkovaním a podobne
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
zmeny rozpočtu mesta Brezna k 31. 03. 2015

II/

Schvaľuje
1.
I. zmenu rozpočtu mesta Brezna na rok 2015
a)
realizovanú rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 odst. 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

b)

príjmy
bežné príjmy
kapitálové príjmy
finančné operácie
príjmy celkom

0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR

výdavky
bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné operácie
výdavky celkom

0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR

realizovanú rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 odst. 2 písm. b) a c)
Zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. – povoleným prekročením a viazanie
príjmov a výdavkov
príjmy
bežné príjmy
kapitálové príjmy
finančné operácie
príjmy celkom

70 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR

výdavky
bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné operácie
výdavky celkom

70 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR

Podrobné členenie podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie – v prílohe č. 1
2.

Rozvojové programy
Podľa prílohy č. 2 „Rozvojové programy mesta Brezna na rok 2015 – I.
zmena“

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

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

18
18

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 81/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
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K bodu 10/
Rozpočtové opatrenia v právomoci primátora
Materiál spracoval Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený
vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým, predkladá JUDr. Tomáš Abel. PhD., primátor
mesta.
V rozprave vystúpili poslanci:

Bc. Barančok, Mgr. Skačanová, Ing. Demian

S faktickými pripomienkami:

Ing. Fašang

Bc. Andrej Barančok
Prečo tento materiál nebol prerokovaný vo finančnej komisii?
Kto by mal určiť sumu, do ktorej môže rozhodovať primátor?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Materiál bol predložený do finančnej komisii. Komisia nezaujala žiadne stanovisko.
Do roku 2011 mal primátor mesta neobmedzené kompetencie, v roku 2011 boli obmedzené
dodatkom – do výšky 150 000,- € čo sa týka presunu rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, tiež bolo
obmedzenie uvedené v § 13 pôvodného VZN.
Mgr.Eva Skačanová
Navrhujem, aby sme obmedzili primátora sumou 150 000,-€ ročne v príjmovej aj výdavkovej
časti.
F: Ing. Miroslav Fašang
Nebudeme mať 2 duplicitné uznesenia, keď bolo prijaté v roku 2011?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Nebudeme mať, to bol dodatok VZN z roku 2004
Ing. Jaroslav Demian
Predmetné VZN vrátane dodatkov sme pred malou chvíľou zrušili, je potrebné upraviť
kompetencie primátora pi realizácii zmien rozpočtu. Som za predložený návrh, primátor
mesta by mal mať kompetencie narábať pružne a operatívne s rozpočtom, v návrhu je
primátor mesta zaviazaný, že bude pri každom zastupiteľstve podávať informáciu za
predchádzajúce obdobie, aké rozpočtové opatrenia, prípadne zmeny rozpočtu urobil.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Schvaľuje
1.

Primátor mesta môže rozhodnúť o zmene rozpočtu mesta Brezna v priebehu
rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, ktorým je:
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2.

a)

v príjmovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných prostriedkov
v rámci jednotlivých úrovní ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (úrovne:
hlavná kategória, kategória, položka) a tiež medzi všetkými úrovňami
ekonomickej rozpočtovej klasifikácie navzájom (úrovne: hlavná kategória,
kategória, položka, podpoložka), pričom nedôjde k zmene celkovej výšky
príjmovej časti rozpočtu (bežné príjmy + kapitálové príjmy + príjmové
finančné operácie) a to max. do celkovej výšky 150 000 Eur ročne.

b)

vo výdavkovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných prostriedkov
v rámci jednotlivých programov, podprogramov programového rozpočtu,
jednotlivých úrovní funkčnej a ekonomickej klasifikácie (úrovne: hlavná
kategória, kategória, položka) a medzi jednotlivými programami,
podprogramami programového rozpočtu, všetkými úrovňami funkčnej a
ekonomickej klasifikácie (úrovne: hlavná kategória, kategória, položka,
podpoložka), pričom nepôjde k zmene celkovej výšky výdavkovej časti
rozpočtu (bežné výdavky + kapitálové výdavky + výdavkové finančné
operácie) a to max. do celkovej výšky 150 000 Eur ročne.

Primátor mesta po rozhodnutí o zmene rozpočtu mesta Brezna v priebehu
rozpočtového roka rozpočtovým opatrením v príjmovej alebo výdavkovej časti,
v zmysle tohto uznesenia, predloží o tom správu na vedomie Mestskému
zastupiteľstvu v Brezne a to na jeho najbližšom zasadnutí.

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

Prítomných:
Za:
Proti
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.

18
12
0
6

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 82/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 11/
Návrh na schválenie programového dokumentu „Koncepcia rozvoja bývania na obdobie
rokov 2015 – 2020“
Materiál spracoval Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený Ing. arch. Petrom
Iľanovský, povereným vedením odboru v spolupráci s odborom životného prostredia
a stavebného poriadku Mestského úradu Brezno, zastúpeným vedúcou odboru Ing. Elenou
Gregorovou, predkladá JUDr. Tomáš Abel. PhD., primátor mesta.
Finančná komisia zobrala na vedomie koncepciu a neodporúčajú ju schváliť z dôvodu, že
pripomienky komisie predložené v minulom roku neboli zapracované. Komisia rozvoja
odporúča schváliť ale s určitými zmenami. Komisia pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o
občanov nemá odporúčacie stanovisko, mala viac otázok. Výstup z komisie je taký, že byty
v meste stavať treba, len materiál treba prepracovať.
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V rozprave vystúpili poslanci:

MUDr. Wolframová, Ing. Majerčíková, Ing. arch. Králik,
J. Tokár, Ing. Demian, Ing. Macuľa

S faktickými pripomienkami:

Bc. Barančok, MUDr. Wolfrmaová

K rozprave sa vyjadril Ing. arch. Peter Iľanovský, poverený vedením odboru investičného.
MUDr. Eva Wolframová
Koncepcia rozvoja bývania je aj o infraštruktúre, obyvatelia rodinných domov od koncepcie
rozvoja bývania očakávajú, aby mali primerane kvalitné prístupové cesty k svojmu bývaniu,
chodníky, aby sa dalo prejsť, očakávajú protipovodňové opatrenia, kanalizáciu, autobusové
spoje, čistú vodu a vzduch Podkoreňová, bezpečnosť na ul. Vránskej.
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Infraštruktúru netreba riešiť v tomto dokumente, tento rok pripravujeme nový materiál –
program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, tu je priestor na rozpracovanie.
Ing. Mária Majerčíková
moja požiadavka je, aby sa prestalo uvažovať s výstavbou Hlaviny 2
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
koncepcia je len zámer, kde plánujeme výstavbu, je možné zmeniť ju alebo upraviť
vedenie mesta chce zabezpečiť regulované bývanie, súčasný stav je nevyhovujúci
je potrebné povedať, kde chceme stavať a ako ideme riešiť situáciu s neprispôsobivými
občanmi
Ing.arch. Ján Králik
V súčasnosti je v platnosti územný plán s dodatkami, ktorý je nadradený takýmto
dokumentom. Ku koncepcii rozvoja bývania – má sa týkať bývania. V súčasnej dobe je
nastavenie financovania výstavby nájomných bytov zaujímavo, podstatná časť je dotovaná zo
štátu. Mladí ľudia už nemajú také možnosti cestovať za prácou do sveta, mali by sme prijať
uznesenie, že do výstavby nájomných bytov ideme. Lokality na výstavbu by mali vyberať
odborníci. Od januára sa podporuje výstavba vzdialená od centier, je možnosť čerpať
finančné prostriedky aj na infraštruktúru pre lokality, ktoré nie sú priamo napojené na
zastavané územie. Kasárne – za určitých podmienok tam môže byť aj IBV, je to skôr
komplexná bytová výstavba.
F: Bc. Andrej Barančok
Sú výhrady z dvoch komisií, nie je lepšie koncepciu dopracovať a predložiť na nasledujúce
zastupiteľstvo?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
navrhujem schváliť v predloženej podobe, prípadne upraviť lokality, neodporúčam presúvať
do ďalšieho zastupiteľstva
F:
MUDr. Eva Wolframová
Koncepciu rozvoja bývania v meste chceme, stavať chceme – môžeme to brať, že je to
koncepcia – otvorený materiál, do ktorého vieme vždy vstúpiť, navrhujem prijať koncepciu
a o výhradách môžeme diskutovať na pracovných rokovaniach
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Jozef Tokár
Mazorník za kostolom – nebudem súhlasiť s výstavbou bytov v tejto lokalite, som za
výstavbu bytov v hnedých zónach
Ing. Mária Majerčíková
trvám na tom, aby Hlavina 2 bola z návrhu vypustená
Ing. Jaroslav Demian
Koncepcia bývania je potrebná, aby sme vedeli, kde umožníme stavať byty. Myslím, že bude
dobré, aby sme koncepciu schválili.
Ing. arch. Ján Králik
Navrhujem premenovať lokalitu pod bodom 5.3.2. – nie IBV lokalita kasárne ale lokalita
komplexných služieb a bývania.
Do časti byty nižšieho štandardu formou regulovaného bývania navrhujem doplniť všetky
lokality, ktoré sú schválené v územnom pláne.
Ing. Milan Macuľa
som za vypustenie lokality Hlavina 2
Návrhová komisia predniesla návrh na hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Ing. Majerčíkovej
v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Schvaľuje
v časti 6 v tabuľke č. 10 vypustenie bod 5.1.2.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti
Zdržal sa

17
12
0
5

Doplňujúce návrhy Ing. arch. Králika budú do koncepcie zapracované na základe
všeobecného súhlasu.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Schvaľuje
Programový dokument „Koncepcia rozvoja bývania mesta Brezno 2015-2020“
s pripomienkami poslancov

II/

Ukladá
Mestskému úradu Brezno
v príprave rozpočtu mesta Brezno na príslušné kalendárne roky obdobia rokov 2015 až
2020 každoročne vyčleňovať finančné prostriedky na zabezpečenie postupného
napĺňania cieľov dokumentu „Koncepcia rozvoja bývania mesta Brezno 2015-2020“.
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K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.

17
16
0
1

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 83/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 12/
Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti LESY MESTA
BREZNO, s.r.o. za rok 2014
Materiál spracoval Ing. Milan Dolňan, konateľ spoločnosti LESY MESTA BREZNO, s.r.o.
predkladá JUDr. Tomáš Abel. PhD., primátor mesta.
Finančná komisia odporúča výsledky hospodárenia zobrať na vedomie.
V rozprave vystúpili poslanci:

MUDr. Wolframová, Ing. Strmeň, Ing. Majerčíková

S faktickými pripomienkami:

Mgr. Struhár, Ing. Strmeň

K rozprave sa vyjadril Ing. Milan Dolňan, konateľ Lesov mesta Brezno s.r.o.
MUDr. Eva Wolframová
Správa je dobre spracovaná, žiadam o uvoľnenie z členstva v dozornej rade.
Ing. Vladimír Strmeň
Aká je priemerná hrubá mzda zamestnanca mestských lesov?
V akom stave rozpracovanosti sú žiadosti o projekty?
Je spracovaná Zmluva o registrácii záložného práva?
Ing. Milan Dolňan
Priemerná hrubá mzda zamestnanca – nie je uvedená vo výročnej správe, prerokoval som to
s pánom primátorom ako s valnou hromadou, mzdy sú porovnateľné s podobnými
organizáciami.
Rozpracovanosť projektov eurofondov na nové programovacie obdobie – máme pripravený
projekt na ozdravné opatrenia, ktorý sa pohybuje na úrovni 700 000,- € na roky 2015 – 2018,
všetko je pripravené na začatie verejného obstarávania, vysúťažia sa ceny a výhercovia, ktorí
budú tieto práce vykonávať počas nasledujúcich rokov. Ďalšie projekty – protipožiarne cesty
a protipožiarne nádrže – očakávame výzvu, pripravujeme verejné obstarávanie.
Registrácia záložného práva – hovorili sme o tom na dozornej rade, týka sa bývalých
projektov, záložné právo je vytvorené na TATRU s hydraulickou rukou do odvozu dreva, čo
je podmienka európskych prostriedkov, aby u notára bola zriadená záložná zmluva.
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Ing. Vladimír Strmeň
Zmluva na záložné právo bola podpísaná 23.4.2015, takže 17.4.2015 sme nemohli o tom
hovoriť a je to na kolesový traktor a nie na tatru.
Predpokladal som, že dôjde k zahmlievaniu, takže osobné náklady na zamestnanca
vychádzajú 2484,- €, priemerná hrubá mzda vychádza cca 1800,- €/zamestnanec. Priemerná
mzda v tejto výške sa mi zdá privysoká.
V porovnaní s rokom 2011 poklesli výnosy o 1 mil. €, ale mzdy ostali rovnaké. Z môjho
pohľadu to nie je správne. Ako člen a predseda dozornej rady musím na tieto veci
poukazovať. Hľadáme finančné prostriedky a v lesoch v tejto položke sú rezervy.
Ing. Milan Dolňan
K žiadnemu zahmlievaniu nedochádza, všetko riešime otvorene, registrácia záložného práva
bola pripravená, na dozornej rade som o tom hovoril, nie je na kolesový traktor ale na tatru
158 s hydraulickou rukou riadne vysúťažené, žiadne mrhanie nákladmi. Porovnávať rok 2011
a 2014 sa dá, ale keď boli ťažby 3 – 4 násobné, výnosy boli ďaleko vyššie. Zredukovali sme
počet pracovníkov ale nemôžme urobiť také opatrenia, aby sme sa prestali o les starať, za to
že nie kalamita v takom rozsahu ba naopak je obrovský rozsah prác pestevnej činnosti, ktorý
sa šplhá do výšky rozsahu celého breznianskeho okresu spred pár rokov a to musia nejakí
pracovníci zabezpečiť. Ďalšia vec – ochrana lesa. Mnohé funkcie máme kumulované.
V správe je uvedený priemerný počet zamestnancov 27.
F: Mgr. Daniel Struhár
Do počtu 27 sú zahrnutí aj sezónni zamestnanci?
F: Ing. Vladimír Strmeň
Je jasné, že keď je kalamita, výnosy stúpajú ale keď výnosy klesajú, musia klesať aj
nákladové položky a najväčšia nákladová položka sú osobné náklady.
Ing. Mária Majerčíková
Likvidácia kalamity bola zabezpečovaná dodávateľsky, počet zamestnancov bol 27,
nemôžeme deliť 22, sezónni zamestnanci sú platení od úkolu.
F: Ing. Vladimír Strmeň
priemerný počet zamestnancov 22, kmeňových zamestnancov je 19
Ing. Milan Dolňan
Počet kmeňových zamestnancov je 19 v tomto roku, robili sme organizačné zmeny.
V minulom roku bol prepočítaný počet 27 zamestnancov. Keď sme zabezpečovali kalamitu,
pracovalo u nás 500 ľudí. Robíme ďalšie organizačné zmeny, prepúšťame niektorých
zamestnancov. Výsledky sú dobré.
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
s pánom riaditeľom sme prehodnotili aj tieto výdavky, po vzájomnej dohode sme znížili
osobné výdavky nie malou čiastkou
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
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I/

Berie na vedomie
výsledky hospodárenia obchodnej spoločnosti LESY MESTA BREZNO, s.r.o. za rok
2014

Pripomienky k návrhu na uznesenie:
Ing. Vladimír Strmeň
Navrhujem doplniť bod II/ v znení:

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
II/

Ukladá
Riaditeľovi obchodnej spoločnosti LESY MESTA BREZNO s.r.o.
na najbližšie pracovné rokovanie mestského zastupiteľstva predložiť analytické
členenie osobných nákladov spoločnosti LESY MESTA BREZNO s.r.o. za rok 2014

Hlasovanie o doplňujúcom návrhu:

Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

16
11
0
4

Hlasovanie o návrhu ako celku:

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

16
16

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 84/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 13/
Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia záujmového združenia „Klaster Horehronie –
združenie cestovného ruchu“ za rok 2014
Materiál spracoval Ing. Milan Gemzický, výkonný riaditeľ Združenia predkladá JUDr. Tomáš
Abel. PhD., primátor mesta.
Komisia finančná a komisia pre cestovný ruch a rozvoj podnikania odporúča mestskému
zastupiteľstvu zobrať na vedomie výsledky hospodárenia záujmového združenia „Klaster
Horehronie – združenie cestovného ruchu“ za rok 2014 a Oblastnej organizácie cestovného
ruchu Nízke Tatry Juh za rok 2014.
Ing. Milan Gemzický, výkonný riaditeľ združenia v úvode uviedol, že Klaster je v strate
71 000,- €, čo bolo spôsobené tým, že združenie vstúpilo do dvoch projektov financovaných
európskou úniou a na základe predfinancovania, vystavovania faktúr a úverovania vyšiel taký
výsledok. Pokiaľ odráta tieto projekty, organizácia vychádza v pluse.
V rozprave vystúpili poslanci:

MUDr. Wolframová, Ing. Fašang, Jozef Tokár, Bc.
Barančok, Ing. Demian, Ing. Macuľa
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S faktickými pripomienkami:

Bc. Barančok, J. Tokár, Mgr. Struhár, Ing. Ridzoň, PhD.,
MUDr. Wolframová

K rozprave sa vyjadrili:

Ing. Milan Gemzický

MUDr. Eva Wolframová
Po 5 rokoch činnosti vykazovať stratu – 71 000,- € - prosím vysvetliť.
V projektoch bolo predfinancovanie súkromnou osobou – je to možné a aké je potom
spolufinancovanie?
V predmete činnosti je dvakrát uvedené koordinovanie spoločného postupu a budovať
pozitívnu mienku – čo to je?
Predmetom Klastru je aj výstavba?
Dozorná rada – predseda, podpredseda, predseda – jedno von, v texte má byť pravdepodobne
vylúčení členovia. Personál tvoria 2 asistenti - na 12 mesiac dotácia, boli prijatí 9.12.2013,
robia ďalej?
Ing. Miroslav Fašang
Výsledky hospodárenia Nízke Tatry Juh – ďalšia strata 40 435,- € - prosím ozrejmiť
Jozef Tokár
Strata bude vyrovnaná?
MUDr. Eva Wolframová
V predmete činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Nízke Tatry Juh sú uvádzané
duplicitné činnosti.
Na zabezpečovanie poradenskej a konzultačnej činnosti máte odborníkov, ktorí sú platení
alebo dobrovoľníci?
S kým spolupracujete pri organizovaní podujatí?
Bc. Andrej Barančok
Klaster má troch zamestnancov, odmeny 22 107,- € v hrubom, v oblastnej organizácii je
mandátna zmluva vo výške 23 000,- koľko zamestnancov má túto mandátnu zmluvu a medzi
koľkých zamestnancov sa delí?
Čo za rok 2014 okrem karty Horehronca vyrobil Klaster pre Brezno?
Ing. Milan Gemzický
Čo urobil Klaster pre Brezno? – zamestnáva cca 700 ľudí, ktorí sú v drvivej väčšine z Brezna,
možno je to to, že majú ešte stále prácu. Navrhujeme a riešime spustenie zvonice pre turistov,
vozíme ľudí na Zbojskú a na železničku. Minulý rok bol nárast tržieb. Sme financovaný
štátom zákonom o podpore cestovného ruchu. Dotácia a aktivity sú smerované na nárast v
počte prenocovaní. Musíme vytvárať produkty, ktoré ľudí lákajú do regiónu. Dotáciu máme
vo výške cca 65000,- €, pre tento rok máme mimoriadne navýšenú dotáciu na 114 000,-€,
v nasledujúcom roku bude znova 65000,- €. Strata – 71000,- projekt, do ktorého sme vstúpili,
sme prefinancovali z úveru, prešlo verejné obstarávanie, faktúry boli vystavené na Klaster
Horehronie, zobrali sme úver, Slovenská rozvojová a záručná banka zaplatila priamo
dodávateľom, peniaze sme na účte nemali ale faktúry nám ostali v účtovníctve, banka platila
priamo im, je vytvorené záložné právo, dnes sme odovzdávali žiadosť o platbu, preplatené
peniaze nepôjdu do Klastru ale priamo do SZRB na pokrytie úveru. Klaster je nezisková
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organizácia, nemôže vytvárať zisk. Klaster vytvára zisk u svojich členov. Zasahujeme do
výstavby, manažujeme projekty, chceme prepojiť obce Mýto, Bystrá, Tále .
F: Bc. Andrej Barančok
poprosím informácie k odmeňovaniu
Ing. Mária Majerčíková
Jedinná šanca, kde môžeme zamestnať ľudí , je cestovný ruch, riešime aký produkt pre
Brezno, ale my sme neponúkli nič. Projekt cyklotrás je zaujímavý ale kto ich má budovať?
Klaster môže na to získať finančné prostriedky z európskej únie.
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
pracujeme na tom, aby sme vytvorili produkt, ktorý bude lákať turistov do mesta
F: Mgr. Daniel Struhár
nielen mesto ale aj podnikatelia by mali vytvárať podmienky, aby prilákali turistov do mesta
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
Budeme dávať apel aj na podnikateľov, aby sa služby v meste zlepšovali, chceme ich zapojiť
aj do rôznych projektov.
F: Ing. Martin Ridzoň, PhD.
snažíme sa dať dokopy atrakcie v meste Brezne. Musíme byť všetci aktívni.
Ing. Jaroslav Demian
Musíme spolupracovať do všetkými subjektami mesta a regiónu, ktoré majú záujem rozvíjať
cestovný ruch v rámci regiónu. Treba hľadať možnosti, ako zatraktívniť mesto – synagóga,
sprístupnenie mestskej veže a nepriamo podporiť Klaster finančným príspevkom.
Ing. Milan Macuľa
doporučujem stretnutie priamo v kancelárii Klastra a zoznámiť sa s jeho činnosťou
Ing. Milan Gemzický
Kto má záujem, môže prísť na Mýto pod Ďumbierom a zoznámiť sa s činnosťou.
Momentálne sme traja zamestnanci – mzda zamestnancov je minimálna , ako bolo v projekte
do 29 rokov + im dávame doplatky, aby sa dostali na 450,- €. Moja čistá mzda za minulý rok
vyšla 304,- €. Vychádzame zo skúseností, ktoré máme. Klaster nevystupuje ako organizátor,
ale ako podporovateľ akcií. Pravidelne organizujeme školenia subjektov, ktoré pôsobia
v cestovnom ruchu. Úvery – veľkou čiastkou do projektov prispeli súkromné osoby, inak by
sme ich nemohli realizovať. Zmluvy sú k nahliadnutiu.
Mandátna zmluva je na 1 osobu s tým, že zahŕňa náklady na motorové vozidlo, t.j. v zimnej
sezóne cca 400,- €/mesačne, na telefón, na mobil, odvody atď.
Predseda komisie pre cestovný ruch zorganizuje stretnutie s Klastrom počas Dňa otvorených
dverí.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
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Berie na vedomie
výsledky hospodárenia záujmového združenia „Klaster Horehronie – združenie cestovného
ruchu“ za rok 2014 a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Nízke Tatry Juh za rok 2014
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti
Zdržal sa
Uznesenie bolo schválené.

16
13
2
1

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 85/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 14/
Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie Nemocnica
s poliklinikou Brezno n. o. za rok 2014
Materiál spracoval MUDr. Peter Mečiar, riaditeľ Nemocnice s poliklinikou n.o. Brezno
predkladá JUDr. Tomáš Abel. PhD., primátor mesta.
V rozprave vystúpili poslanci:

MUDr. Wolframová, Mgr. Skačanová, Ing. arch. Králik,
Ing. Demian, Ing. Fašang

S faktickými pripomienkami:

J. Tokár

MUDr. Eva Wolframová
CT bude vysokovýkonné, 128 obrázkové
Nebolo by možné v rozpočte nájsť ročne nejakú sumu pre zdravotníctvo?
F: Jozef Tokár
navrhujem rokovať o zrušení rampy pri nemocnici
Mgr. Eva Skačanová
s parkovaním je problém
bola by som rada, keby v nemocnici boli dobrí a správni lekári
JUDr. Tomáš Abel.PhD.
Súčasné vedenie nemocnice robí aktivity, aby došlo k skvalitneniu služieb aj cez kvalitnejší
personál.
Ing. arch. Ján Králik
Na území mesta máme areál starej nemocnice, budeme sa snažiť
v prospech občanov mesta.

využiť tento areál

Ing. Jaroslav Demian
hospodárenie nemocnice bolo štandardné s výsledkami, ktoré boli naplánované, nemocnica
dlhodobo produkuje účtovnú stratu, strata sa vykrýva odpismi
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na rok 2015 bol návrh zvýšiť osobné náklady, už máme možnosť vyberať si lekárov
zvyšovanie príjmov – podarilo sa navýšiť platby zo všeobecnej zdravotnej poisťovne
aj v minulosti sme pomáhali nemocnici – napr. vracali sme napríklad daň z nehnuteľnosti
pomoc z regiónov – nebola priaznivá odozva
stará nemocnica – je tam legislatívny problém – prioritný majetok, nakladanie s takýmto
majetkom nie je možné
Ing. Milan Macuľa
rampa predstavuje komplikáciu, považujem to za zlý krok
ako okresné mesto máme mať funkčné CT, v minulosti CT bolo viac nefunkčné ako funkčné,
porušovali sme zákon
F:
Ing. Jaroslav Demian
žiaden zákon neukladá povinnosť okresnému mestu mať CT ale považujem to za štandardné
vybavenie aj vzhľadom na to, že nemocnica v Brezne je regionálnou nemocnicou, ktorá
zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov dosť veľkej spádovej oblasti nielen
okresu Brezno ale aj návštevníkov, hlavne traumatologické záležitosti pre úrazoch v Tatrách.
Pôvodný CT bol starší, poruchový. Personálne veci sú v kompetencii riaditeľa nemocnice.
Ing. Miroslav Fašang
držme sa bodov rokovania a neodbáčajme od tém, vyjadrujme sa konkrétne, vecne
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
výsledky hospodárenia neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Brezno n. o. za rok
2014
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

16
16

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 86/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 15/
Protikorupčné opatrenia
Materiál spracovala Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
predkladá JUDr. Tomáš Abel. PhD., primátor mesta.
V rozprave vystúpil poslanec Ing. Demian
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Ing. Jaroslav Demian
zo zákona vyplýva aj povinnosť vypracovať interný predpis, ktorý bude upravovať
vybavovanie, preverovanie a evidenciu podnetov. Vzhľadom nato, že je návrh, aby hlavná
kontrolórka plnila úlohu zodpovednej osoby aj pre príspevkové a rozpočtové organizácie,
ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ako sa bude riešiť tento interný predpis?
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
Povinnosť vydať interný predpis máme do 1.7., v najbližšej dobe rozhodneme, akú právnu
úpravu by sme schválili, ktorá bude platná aj pre ostatné subjekty, vhodnejšie by bolo, keby
sme schválili predpis platný všeobecne pre všetkých
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Ukladá
hlavnej kontrolórke mesta

plniť úlohy zodpovednej osoby podľa §11 ods. 4 až 7 a §12 zákona č. č. 307/2014 Z. z. o
niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti aj vo vzťahu
k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadených mestom, ktoré zamestnávajú
najmenej 50 zamestnancov.
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

15
15

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 87/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 16/ Rôzne
K bodu 16.1
Návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby Brezno
Materiál spracoval odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostom MsÚ Mgr. Martinom Juhaniakom, JUDr. Tomáš Abel. PhD., primátor
mesta.
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Demian, Ing. Fašang, Ing. Strmeň

S faktickými pripomienkami:

Bc. Barančok, Ing. Demian

Ing. Jaroslav Demian
Ste presvedčený, že súčasný riaditeľ technických služieb nezvládne nové požadované úlohy?
V rámci možností, ktoré dovoľoval rozpočet technických služieb súčasný pán riaditeľ
zabezpečoval činnosť technických služieb so cťou. V rámci rozpočtu vykonával to, čo
vykonať mohol. Na mestskom zastupiteľstve štyri roky dozadu bol najopytovanejší riaditeľ,
vždy sa mu kládli otázky koľko toho vie urobiť a prečo to ešte neurobil, kde začne robiť
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a pod. , ale všetko to závisí od rozpočtu technických služieb. Myslím si, že terajší pán riaditeľ
vykonal kus dobrej práce čo sa týka aj odpadového hospodárstva, bol pri vzniku Ekológu,
Sekológu, túto problematiku má veľmi dobre zvládnutú. Bol by som rád, ak bude podporený
návrh na odvolanie, aby sa tejto problematike mohol venovať aj naďalej .Chcem sa mu za
prácu, ktorú vykonal doteraz v meste Brezne poďakovať.
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
podľa názoru niektorých poslancov, obyvateľov a aj môjho mám dojem, že technické služby
fungujú tak, ako by sme sa vrátili o 15 rokov späť, nie je to len činnosťou ale aj technickým
vybavením a ďalšími činnosťami, ktoré vykonávajú. Našim cieľom a aj cieľom technických
služieb musí byť, aby zdroje zostávali pri nás, aby sme nemuseli hľadať externé firmy mimo
nášho mesta a mimo nášho regiónu. Cieľom je viac otvoriť technické služby verejnosti, aby
viac reagovali na podnety občanov. V žiadnom prípade nechcem povedať, že čo sa doteraz
urobilo bolo všetko zlé, prácu pána riaditeľa si vážim, spolupráca bola dobrá. Chceme, aby
technické služby pracovali inak, chcem využiť potenciál, ktorý pán riaditeľ má a budem rád,
ak ďalej bude pracovať vo vedúcej pozícii. Podstata návrhu je, že mám inú predstavu
o činnosti technických služieb, trhový princíp.
F: Bc. Andtrej Barančok
Pán riaditeľ prejavil záujem pracovať ďalej na technických službách?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Pán riaditeľ povedal, že určite má záujem, počítame s pánom riaditeľom na vedúcej pozícii
Ing. Miroslav Fašang
Nemohli by byť pri personálnych otázkach podrobnejšie dôvodové správy?
Ing. Vladimír Strmeň
za posledné 3-4 mesiace bolo technické služby vidieť
čo som vždy aj pripomienkoval, podľa mňa bola na technických službách prezamestnanosť,
pretože z príspevku išlo 60 – 65% na osobné náklady a zo zvyšku cca 300 000,- € sa urobiť
veľa nedá
podnikateľská činnosť – 4-5 tis.,- € do roka je málo, stroje a kapacity ľudí boli, zrejme sa
tomu nevenovalo tak, ako sa malo
F: Ing. Jaroslav Demian
k prezamestnanosti a podnikateľskej činnosti - pán riaditeľ predkladal každého polroka do
mestského zastupiteľstva správu o činnosti, vždy boli správy zobraté na vedomie a poslanci
nedali žiadne úlohy alebo pripomienky, prezamestnanosť dnes ako argument neobstojí.
Organizačnú štruktúru, zriaďovaciu listinu a predmet činnosti
schvaľuje mestské
zastupiteľstvo.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/
Odvoláva
Ing. Tomáša Gaboňa, Brezno, riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby Brezno,
dňom 31. 05. 2015 v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov z funkcie riaditeľa Technických služieb Brezno.
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K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

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

15
13
1
1

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 88/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
Rokovanie mestského zastupiteľstva ďalej viedol Ing. arch. Ján Králik, zástupca primátora.
K bodu 16.2/
Návrh na predĺženie platnosti PHSR do 31.12.2015 a zámer spracovania Programu rozvoja
mesta Brezna na roky 2016 – 2022
Materiál spracoval odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostom MsÚ Mgr. Martinom Juhaniakom, JUDr. Tomáš Abel. PhD., primátor
mesta.
Finančná komisia, komisia pre cestovný ruch a rozvoj podnikania a komisia pre rozvoj mesta
a mestskej infraštruktúry návrh prerokovali a odporúčajú ho schváliť.
V rozprave vystúpili poslanci:

Mgr. Skačanová

Mgr. Eva Skačanová
Súhlasím s filozofiou tvorby dokumentu
Lídrami majú byť zamestnancami mesta, v jednej skupine tak nie je . Kto vyberal lídrov
skupín?
Ing. arch. Ján Králik
záštitu by mali mať odbor investičný a odbor rozvoja, pracovať by tam mali členovia
z komisií, odborná garancia bude zabezpečené cez pracovníkov spomínaných odborov
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Schvaľuje
Predĺženie platnosti dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Brezno na obdobie 2008-2013“ do 31. decembra 2015

II/

Súhlasí
so spracovaním strednodobého rozvojového dokumentu „Program rozvoja mesta
Brezna na roky 2016 – 2022“ pracovníkmi samosprávy mesta Brezna.
44

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

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

14
14

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 89/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 16.3/
Schválenie zámeru modernizácie verejného osvetlenia mesta Brezna
Materiál spracoval odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostom MsÚ Mgr. Martinom Juhaniakom, JUDr. Tomáš Abel. PhD., primátor
mesta.
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Hašan, Ing. Majerčíková, J. Tokár, Ing. Ridzoň,
PhD., MUDr. Wolfromová,

S faktickými pripomienkami:

J.Tokár

Ing. Milan Hašan
Peniaze budú iba na svietidlá a nie na inštaláciu?
Ing. Mária Majerčíková
finančná komisia odporúča schváliť zámer modernizácie verejného osvetlenia
Jozef Tokár
Došlo k vyčísleniu sumy, ktorú ušetríme výmenou svietidiel?
Ing. Martin Ridzoň, PhD.
Čo s tým, kde nie sú svietidlá?
Ing. arch. Ján Králik
Výzva na 200 000,- € sa týka zariadení, ktoré šetria energiu – budeme môcť vymeniť svetelné
zdroje alebo nejakým typom reguláciu šetrenia. Vedenia ani stĺply sa z tohto nebudú dať
čerpať. Dali sme spracovať technickým službám podklad, ktorý hovorí o zdrojoch,
o svietidlách aké sú – o stave verejného osvetlenia v meste Brezne. Na základe ponúk firiem
mimo nových trás v prípade led osvetlenia je potrebné 1 000 000,- € a viac. Audit dáme
spracovať na celé mesto, vo všetkých prípadoch kde ponúkajú firmy led osvetlenie vychádza
úspora od 40-60% čo sa týka úspory elektrickej energie. Čo sa týka financovania – firmy
ponúkajú vyfinancovanie z hľadiska ušetrených zdrojov elektrickej energie – 16-20 rokov.
Jedna firma ponúka dobu platenia do 10 rokov. Týmto schválením sa chceme uchádzať
o grant, podľa stanovených podmienok vytypujeme určitú časť alebo osvetlenie prechodov.
Ďalšia firma ponúka iný systém úspory elektrickej energie, cez koncesované splátky vychádza
na 4-6 rokov.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Schvaľuje
zámer modernizácie verejného osvetlenia mesta Brezna
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

14
14

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 90/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 16.4/
Návrh na vymenovanie zástupcu mesta Brezno v predstavenstve spoločnosti Dalkia Brezno,
a.s.
Materiál spracoval odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostom MsÚ Mgr. Martinom Juhaniakom, JUDr. Tomáš Abel. PhD., primátor
mesta.
Finančná komisia odporúča uvedený návrh schváliť.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Odvoláva
Ing. Jaroslava Demiana, bytom Brezno, Malinovského 11 z funkcie člena
predstavenstva spoločnosti Dalkia Brezno, a.s. so sídlom Clementisova 5 Brezno.

II/

Schvaľuje
v súlade s §. 11, ods. 4, písm. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.
za zástupcu mesta Brezna v predstavenstve spoločnosti Dalkia Brezno, a.s. so sídlom
Clementisova 5 Brezno, primátora mesta JUDr. Tomáša Abela, PhD., bytom Brezno,
9. mája č. 25.

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

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

14
14
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K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 91/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bobu 16.5/
Návrh na poskytnutie dotácií pre účely kultúry v roku 2015
Materiál spracoval Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený
vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým, predkladá JUDr. Tomáš Abel. PhD., primátor
mesta.
Komisia kultúry a finančná odporúčajú uvedený návrh schváliť.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Schvaľuje

poskytnutie dotácií na rok 2015 pre účely kultúry nasledovne:
1. Spevácky zboru mesta Brezna
 účelovo určené na koncertnú činnosť SZMB v roku 2015
2. Divadelný súboru Jána Chalupku
z toho:
 účelovo určené na činnosť DS JCH mesta Brezno
a náklady na novú inscenáciu
 účelovo určené na XI. ročník inšpiratívneho festivalu
Divadelná Chalupka 2015

2 700,00 EUR

8 000,00 EUR

4 000,00 EUR
4 000,00 EUR

3. DFS Šťastné detstvo
6 000,00 EUR
 účelovo určené na náklady spojené s činnosťou DFS a
zabezpečenie základných potrieb v prípade opráv krojov a hudobných nástrojov
4. Dychový orchester Brezno
z toho :
 účelovo určené na nákup hudobných nástrojov
na doplnenie nástrojového parku
 účelovo určené na nákup notového materiálu
 účelovo určené na rozvoj partnerských vzťahov a spolupráce
so zahraničnými Slovákmi v mesta Nový Sad v Srbsku

2 000,00 EUR

1 000,00 EUR
400,00 EUR
600,00 EUR

5. FS Mostár
6 000,00 EUR
 účelovo určené na prezentáciu kultúrnych hodnôt a slovenského
folklóru pri príležitosti 60. výročia vzniku FS Mostár – galaprogram
6. Tanečno – športový klub AJKA
700,00 EUR
 účelovo určené na udržania a realizáciu činnosti klubu ako súčasť aktivít na
rozvoj telesnej zdatnosti detí a mládeže, protidrogová prevencia detí a mládeže,
integrácia mentálne postihnutých detí
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7. Country skupina Vodopád
800,00 EUR
 účelovo určené na zahraničnú reprezentáciu mesta na hudobných festivaloch
8. Občianske združenie Nairam
2 500,00 EUR
 účelovo určené na podporu kultúrneho klubu Bombura v Brezne
9. Horehronské múzeum Brezno
 účelovo určené na realizáciu jubilejnej výstavy horehronského
múzea k 55. Výročiu jeho založenia

500,00 EUR

10. MO Matice Slovenskej v Brezne
300,00 EUR
 účelovo určené na Cyrilometodejský koncert matičných spevokolov
pre verejnosť mesta – honoráre pre vystupujúce spevácke zbory,
kvety, dopravné a fotodokumentácia
11. Občianske združenie Kresťan
500,00 EUR
 účelovo určené na usporiadanie XVII. Vianočného benefičného koncertu
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

14
14

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 92/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 16.6/
Návrh na poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2015
Materiál spracoval Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený
vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým, predkladá JUDr. Tomáš Abel. PhD., primátor
mesta.
Komisia pre šport a finančná odporúčajú uvedený návrh schváliť.
Bez pripomienok.
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Schvaľuje

1. Trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
poskytnutie dotácie podľa § 7 ods. 2 VZN č. 04/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Mesta Brezno žiadateľovi ŠK FLIPPER Brezno a to z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorým je tá skutočnosť , že ide o športový klub, ktorý pracuje s deťmi a
mládežou mesta Brezno a dlhodobo poskytuje všeobecne prospešné služby najmä
v oblasti rozvoja telesnej kultúry.
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2. Poskytnutie dotácií na rok 2015 pre účely športu nasledovne:
a) Hokejový klub Brezno
17 100,00 EUR
 účelovo určená na činnosť klubu v detských a mládežníckych kategóriách
b) Atletický klub Mostáreň MŠK Brezno
1 220,00 EUR
 účelovo určené na vlastnú činnosť – cestovné náklady na preteky v r. 2015
c) Karate klub Milana Piliara pri MŠK Brezno
 účelovo určené na činnosť klubu

1 880,00 EUR

d) Florbalový Klub Brezno
2 160,00 EUR
 účelovo určené na zabezpečenie družstiev a nákup materiálu na rekonštrukciu
ihriska
e) SCK ĎUMBIER (cykloklub)
1 410,00 EUR
 účelovo určené na rozvoj cyklistiky; národný zraz cykloturistov
a) Športovo-strelecký klub pri MŠK Brezno
 účelovo určené na podporu činnosti klubu

2 540,00 EUR

b) Stolný tenis MŠK Brezno
 účelovo určené na vlastnú činnosť

1 410,00 EUR

c) Klub biatlonu MŠK Brezno
 účelovo určené na vlastnú činnosť

2 350,00 EUR

d) ŠK FLIPPER Brezno
940,00 EUR
 účelovo určené na vlastnú činnosť, vzdelávanie, technické vybavenie
e) SKI ACADEMY – Adrián Bíreš
1 500,00 EUR
 účelovo určené na zimné lyžiarske sústredenie detí pod vedením kvalifikovaných
lyžiarskych a kondičných trénerov – ubytovanie, lístky na vlek, prepravné,
technické zabezpečenie
f) Ski Club 2003 Brezno
 účelovo určené na prípravu na MS juniorov 2015

490,00 EUR

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

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

14
14

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 93/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
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K bodu 16.7/
Návrh na odvolanie člena komisie pre šport a menovanie nového člena komisie
Materiál spracoval odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostom MsÚ Mgr. Martinom Juhaniakom, predkladá Mgr. Daniel Struhár,
predseda komisie pre šport pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
Bez pripomienok.
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Odvoláva
na základe vlastnej žiadosti Jána Kirdaja, bytom Brezno z funkcie člena komisie pre šport pri
Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

13
13

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 94/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 16.8/
Žiadosť obyvateľov Jelšovej ulice o riešenie problémov súvisiacich s používaním miestnej
komunikácia v tejto časti mesta
Materiál predkladá JUDr. Tomáš Abel. PhD., primátor mesta.
V rozprave vystúpili poslanci: Ing. Strmeň, Ing. Fašang, Ing. Kováčik
Ing. Vladimír Strmeň
Požiadal, aby podobné žiadosti boli predkladané na rokovanie mestského zastupiteľstva až po
prerokovaní v príslušných komisiách. Uviedol, že komisia pre verejný poriadok na svojom
rokovaní v máji 2015 pôjde na obhliadku ulice Jelšová a príslušnej lokality a predloží svoje
návrhy na riešenie.
Ing. Miroslav Fašang
V tomto bode programu by sme sa mali zaoberať žiadosťou pána Dudáša a nie pani
Figľušovej.
Ing. Milan Kováčik
Pán Dudáš staval dom na poľnej ulici, táto cesta je veľmi frekventovaná, chodia tade trvale
bývajúci, chatári, turisti, žiaci, neprichádza do úvahy, aby tam niekto urobil rampu.
Vo vedení rokovania mestského zastupiteľstva pokračoval JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor
mesta.
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JUDr. Tomáš Abel, PhD.
s osadením rampy v tomto priestore nesúhlasím
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
Žiadosť obyvateľov Jelšovej ulice o riešenie problémov súvisiacich s používaním miestnej
komunikácia v tejto časti mesta
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

15
15

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 95/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 16.8/
Ústna informácia primátora mesta Brezna o zriadení stálej kancelárie pre poslancov
Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
Materiál predkladá JUDr. Tomáš Abel. PhD., primátor mesta.
Primátom mesta informoval poslancov zriadení kancelárie pre poslancov. Miestnosť na
M.R.Štefánika 2 je k dispozícii v dňoch pondelok – štvrtok od 07.30 - 19.00, piatok od 07.30
- 18.00 h. Miestnosť je potrebné nahlásiť u pani Daxnerovej na mestskom úrade aspoň 1 deň
vopred.

K bodu 17/
Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti
komisií
O činnosti komisií informovali:

Mgr. Struhár , Ing. Strmeň, MUDr. Wolframová

Mgr. Daniel Struhár, predseda komisie pre šport
Nominácia športovca roka – komisia odporúča riaditeľovi MŠKv rámci programu Dní mesta
udeliť ocenenia za prínosy v športe: športovec roka Matej Medveď, športový tím roka –
dorastenci hokejového klubu, ostatným navrhnutým udeliť ocenenie športovec klubu
Podľa uznesenia MŠK Brezno
Ing. Vladimír Strmeň, predseda komisie na ochranu verejného záujmu
všetci poslanci a primátor mesta doložili majetkové priznania v termíne
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Ing. arch. Ján Králik
Činnosť fy I. obchvat mesta Brezna – je to veľké zaťaženie pre mesto. A ešte aj kanalizácia –
ak sa budú obyvatelia sťažovať na hlučnosť a prašnosť, skúste apelovať poslanci na
obyvateľov, aby to vydržali, ak chceme aby sa isté veci v meste zmenili.
Peter Berčík cez istých ľudí zistil, že v záreze pri realizácii cesty za slovenského štátu bol
v tomto brehu osadený slovenský znak a rok výstavby tejto komunikácie. Bolo to zarastené
a tento človek si na to spomenul a keďže kopec má zmiznúť, Peter sa angažuje, aby sa to
vyčistilo a aby sa urobila fotodokumentácia a ak to bude možné (je to na hrane záberu) ak sa
len trošku bude dať pohnúť, že by sa to tam nechalo a nápis by zostal – a čiastočne by sa to
doplnilo.
MUDr. Eva Wolframová
Technický návrh – pracovníčka s poslancami zasielať harmonogram zasadnutí všetkým
K bodu 20 /
Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
JUDr. Tomáš Abel. PhD., primátor mesta, ukončil rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta
Brezna o 18.25 hodine. Z celého rokovania bol vyhotovený zvukový záznam + on line
nahrávka zverejnená na www.zastupiteľstvo.sk.

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

–––––––––––––––––––
Ing. Jaroslav Demian
overovateľ zápisnice

V Brezne, dňa 23.5.2015

Mgr. Martin Juhaniak
prednosta MsÚ

––––––––––––––––––––––
Ing. Vladimír Strmeň
overovateľ zápisnice

Štulajterová
zapisovateľka

Janka
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