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

Číslo spisu:
2015/3856-

Brezno
27.5.2015

ZÁPISNICA
z 5 . pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, konaného
dňa 21. mája 2015 v Brezne
PRÍTOMNÍ:
VOLEBNÝ OBVOD č. 1
Bc. Andrej Barančok, Ing. arch. Ján Králik, Ing. Milan Hašan, Ing. Vladimír Kvačkaj
VOLEBNÝ OBVOD č. 2
Iveta Ledňová, Ing. Milan Macuľa, Milan Palovčík
VOLEBNÝ OBVOD č. 3
Mgr. Daniel Struhár, Jozef Tokár, Mgr. Eva Skačanová, Ing. Vladimír Strmeň, Ing. Martin
Ridzoň, PhD., Ing. Miroslav Fašang
VOLEBNÝ OBVOD č. 4
Ing. Mária Majerčíková
OSPRAVEDLNENÍ
Mgr. Ján Račák, Ing. Jaroslav Demian, Ing. Milan Kováčik, MUDr. Erik Richter, Mgr. Petra
Dzurmanová, MUDr. Eva Wolframová
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 15.00 hodine.
Zasadnutie MsZ bolo zvolané v súlade s ustanovením § 12, ods. 1 zákona o obecnom zriadení
a boli naň pozvaní všetci poslanci MsZ s platným mandátom. Z 21 poslancov bolo prítomných
12 poslancov, zasadnutie MsZ bolo vyhlásené za schopné právoplatne sa uznášať. Primátor
mesta privítal všetkých prítomných.
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K bodu 2/
Skúška hlasovacieho zariadenia
bez problémov
K bodu 3/
Procedurálne otázky
K bodu 3A/ Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
Návrhy na doplnenie programu:
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
Do programu dopĺňam bod 5/
Podanie žiadosti o dotáciu v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci výzvy
v programe „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných
ihrísk na realizáciu projektu „Multifunkčné ihrisko 9. mája“
Hlasovanie o celom návrhu programu:
Prítomných:
14
Za:
14
Program bol jednohlasne schválený.
Poslanci rokovali podľa nasledovného programu:
1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Procedurálne otázky
4. Návrh na financovanie investičnej akcie „Cestný most cez rieku Hron v Brezne –
Bujakovo“
Predkladá:
Spracoval:

JUDr. Tomáš Abel, PhD. primátor mesta Brezna
Zástupca primátora mesta Brezna Ing arch. Ján Králik v spolupráci s odborom služieb občanov
a vnútornej správy zastúpený prednostom MsÚ Mgr. Martinom Juhaniakom.

5. Podanie žiadosti o dotáciu v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci výzvy
v programe „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných
ihrísk na realizáciu projektu „Multifunkčné ihrisko 9. mája“
Predkladá:

JUDr. Tomáš Abel, PhD. primátor mesta Brezna

6. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
K bodu 3B

Voľba návrhovej komisie:

Ing. Mária Majerčíková, Ing. Miroslav Fašang, Ing. Vladimír Strmeň
Hlasovanie: Prítomných:
14
Za:
14
Návrhová komisia bola zvolená.
K bodu 3C/

overovatelia zápisnice: Ing. Vladimír Kvačkaj, Ing. Martin Ridzoň, PhD.

K bodu 3D/ zapísaním uznesení poverená: Mgr. Ingrid Poliaková
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vypracovaním zápisnice poverená: Janka Štulajterová
K bodu 4/
Návrh na financovanie investičnej akcie „Cestný most cez rieku Hron v Brezne – Bujakovo“
Materiál spracoval Ing. arch. Ján Králik, zástupca primátora v spolupráci s odborom služieb
občanov a vnútornej správy zastúpený prednostom MsÚ Mgr. Martinom Juhaniakom,
predkladá JUDr. Tomáš Abel. PhD., primátor mesta.
Vo februári t.r. na výjazdovom zasadnutí vlády v Banskej Bystrici mesto dostalo dotáciu vo
výške 600 000 Eur. Vzhľadom k tomu, že predchádzajúce projektové dokumentácie a rozpočty
jednoznačne potvrdzujú sumu vyššiu, cca 900 000 Eur, mesto pristúpilo k spolufinancovaniu
vo výške 33 %, max. však do výšky 100 000 Eur s DPH, ktorá vychádzala z tejto skutočnosti,
t.j. zo sumy 900 000 Eur.
Mesto v spolupráci so zmluvným partnerom na kompletnú inžiniersku činnosť predpokladá
sumu nižšiu, preto bola dohoda o spolufinancovaní spracovaná maximálne do výšky 100 000
Eur.
Havarijný stav na pôvodnom moste je podľa statického posudku tak vážny, že sa musíme ihneď
zaoberať výstavbou nového mosta. Ďalší dôvod je, že má prebehnúť investičná akcia
v harmaneckých papierňach v objeme cca 2 mil. eur a aby sme nebrzdili tento proces aj
z časového hľadiska v rámci obstarávania potrebujeme dostatok času, aby sme dokázali
zrealizovať túto investičnú akciu do konca roka.
Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam je potrebné prijať uznesenie o zabezpečení
spolufinancovania mesta Brezna, aby mesto mohlo vyhlásiť výberové konanie na dodávateľa
uvedenej investičnej akcie.
V rozprave vystúpili poslanci:
S faktickými pripomienkami:

Ing. arch. Králik, Bc. Barančok, J. Tokár,
Majerčíková
Ing.arch. Králik

Ing.

Ing arch. Ján Králik
V roku 2014 si spoločnosť Harmanec Kuvert robila rokovacie konanie s piatimi
potencionálnymi dodávateľmi stavby na základe existujúceho projektu v sume 900 000,- €, je
to relevantný doklad, ktorý v súčasnej dobe existuje z hľadiska investičných nákladov. Musíme
vychádzať z niečoho, čo vieme doložiť aj na papieri pre rokovacie konanie, ktoré budeme robiť
pri výbere dodávateľa. Preto je suma 600 000,- € dotácia + 300 000,- € maximálna suma na
doplatenie. Snahou je znížiť sumu, bude určite nižšia, ale nevieme ju teraz presne povedať –
preto je uvedená horná hranica – 100 000,- € mesto a 200 000,- € Ekoinvest. Projekt nie je
definitívny, dodávateľ, ktorého vyberieme, bude robiť určité technické úpravy projektu,
z projektu sú vypustené všetky objekty, ktoré tam nie sú potrebné, ktoré boli v minulosti
projektované, aj týmto znížime cenu, rozpočtový náklad, ktorý je robený projektantom
a ponuka dodávateľskej firmy sa vždy pohybuje smerom dole. Pred rokovacím konaním
potrebujeme mať schválené financovanie aj z mesta.
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
pre upresnenie na financovaní sa nebude podieľať Ekoinvest ale Harmanec kuvert ako dcérska
spoločnosť
Bc. Andrej Barančok
Z akých zdrojov sa bude investičná akcia hradiť – bude formou úveru ?
Problém s prekládkou železnice je už doriešený?
3

F: Ing. arch. Ján Králik
Je to vec technického riešenia, máme návrh projektanta, nebudeme zasahovať do zmeny
technologických zariadení železníc.
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
financovanie nie je zahrnuté do tohto roka, so spoločnosťou Harmanec Kuvert máme dohodnuté
spolufinancovanie v tomto roku, mesto dofinancuje posledné faktúry budúci rok
Jozef Tokár
Žiadateľ bude mesto, súťaž realizuje mesto. Bude vyhlásená cez vestník verejného
obstarávania? Cez vestník pri dnešných cenách stavebných prác sa môže cena znížiť o 20 –
30%. Vyhrá napríklad firma, ktorá to urobí za 700 000,- €, my sa budeme podieľať na
spolufinancovaní výškou 100 000,- € alebo pomernou čiastkou?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Spolufinancovanie mesta je plánované vo výške 33 % z rozdielu, maximálne do výšky
100 000,- €, cieľom je vysúťažiť čo najnižšiu sumu, v rámci riešenia sme vyhodili niektoré
prvky ako lávka, chodník, na cestu chceme nájsť iné riešenie, pokúšame sa získať ďalšie
finančné prostriedky cez možné dotácie. Režim obstarávania bude iný z dôvodu, že statikom je
potvrdený havarijný stav mosta a most nie je spôsobilý prejazdu pri tej záťaži, ktorá tam má
vzniknúť pri investičnej akcii, ktorá má byť realizovaná v najbližšom období.
Ing. Mária Majerčíková
Kade budú chodiť chodci?
Ing. arch. Ján Králik
Starý pôvodný most bude slúžiť pre cyklistický prechod a pre peších, je potrebné statické
zabezpečenie starého mosta, aby vyhovoval.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Súhlasí
1. S realizáciou investičnej akcie „Cestný most cez rieku Hron v Brezne – Bujakovo“
a so zabezpečením spolufinancovania projektu zo strany mesta vo výške 33 %
z rozdielu medzi celkovými investičnými nákladmi a dotáciou štátu 600 000 Eur,
maximálne však do výšky 100 000 Eur.
2. S uzatvorením zmluvy medzi mestom Brezno a spoločnosťou Harmanec-Kuvert,
spol. s.r.o. so sídlom v Brezne o financovaní spoločnosti Harmanec-Kuvert, spol.
s.r.o. do majetku mesta Brezna.

II/

Schvaľuje
financovanie investičnej akcie „Cestný most cez rieku Hron v Brezne – Bujakovo“
nasledovne:
1. Dotácia štátu

600 000 Eur

2. Spolufinancovanie z vlastných zdrojov mesta Brezna
vo výške 33 % z rozdielu medzi celkovými investičnými
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nákladmi a dotáciou štátu 600 000 Eur,
max.100 000 Eur s DPH
3. Spolufinancovanie Harmanec-Kuvert, spol. s.r.o. vo výške rovnajúcej sa rozdielu
medzi celkovými finančnými nákladmi a dotáciou štátu podľa bodu 1/ a finančnými
prostriedkami mesta Brezna podľa bodu 2/
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 96/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 5/
Podanie žiadosti o dotáciu v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci výzvy
v programe „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných
ihrísk na realizáciu projektu „Multifunkčné ihrisko 9. mája“
Úradom vlády SR bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
v programe „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných
ihrísk za účelom podpory výstavby ihrísk zameraných predovšetkým na deti a mládež.
Mesto Brezno zaslalo žiadosť o dotáciu na realizáciu projektu „Multifunkčné ihrisko 9. mája.“
Cieľom projektu je vybudovanie multifunkčného ihriska s umelým povrchom
a príslušenstvom, ktoré je svojim charakterom určené na prevádzkovanie minimálne dvoch
športov a to futbalu a volejbalu a napomôcť k rozvoju športu v meste.
Celkové výdavky projektu zahŕňajú:
1/
výdavky na obstaranie hmotného majetku – výstavba podložia, inštalácia povrchu
ihriska, mantinelový systém. Plocha pre umiestnenie ihriska je vybetónovaná. Pôvodné
podložie bude odstránené a nové podložie bude vybudované v zmysle vyhlásenej výzvy.
2/
výdavky na vybavenie ihriska.
Celková výška výdavkov na vybudovanie ihriska o rozmeroch 20 m x 40 m (súčasné ihrisko je
o rozmeroch 25 m x 50 m) je 72 965,16 € vrátane DPH, spolufinancovanie je v rozsahu 5%,
výska poskytnutej dotácie do výšky 50 000,- €, výška neoprávnených výdavkov nad rámec
povinných 5% spolufinancovania je 20 333,58 €.
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Majerčíková, Bc, Barančok, Mgr. Struhár, Ing.
Strmeň, J. Tokár, Ing. Ridzoň,PhD.,

S faktickými pripomienkami:

Mgr. Struhár

K rozprave sa vyjadrili:

Ing. arch. Iľanovský

Ing. Mária Majerčíková
Čo je zahrnuté vo výške neoprávnených výdavkov a z čoho to budeme financovať, keď to
nemáme v rozpočte?
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JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Máme spracovaný rozpočet vo výške 72 965,16 €, poskytovaná dotácia je vo výške 50 000,€. Všetko nad túto sumu budú neoprávnené výdavky. Financovať to chceme z prebytku
rozpočtu alebo z rezervného fondu, prípadne úpravami rozpočtu.
Mgr. Daniel Struhár
Prečo treba budovať nové podložie?
Ing. arch. Peter Iľanovský oboznámil poslancov s navrhovaným riešením výstavby ihriska.
F:
Mgr. Daniel Struhár
Čo bude s okolím ihriska? Môžeme dostať vizualizáciu ihriska ak existuje?
Ing. arch. Peter Iľanovský
vizualizácia je k nahliadnutiu na odbore
časť spevnenej plochy by zostala nato, aby vzniklo zázemie k ihrisku – lavičky, smetné koše
Ing. Vladimír Strmeň
Počíta sa aj s osvetlením?
Ing. arch. Peter Iľanovský
Bude 6 stožiarov, areál môže fungovať aj do nočných hodín.
Jozef Tokár
Oplotenie bude zrušené alebo opravené?
Ing. arch. Peter Iľanovský
Oplotenie bude z tej časti, odkiaľ sa bude ihrisko zmenšovať odmontované a v rámci možností
ako sa bude dať zrecyklovať, použité naspäť. Dve strany ostávajú v existujúcej hranici ihriska,
tam chceme využiť nato, aby sme znížili našu investíciu, pôvodné stĺpy, samotné pletivo bude
vybraté a v rozpočte bolo uvažované so sieťou – je to menej hlučné riešenie.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I.

Súhlasí
s realizáciou projektu „Multifunkčné ihrisko 9. mája“ a so zabezpečením
spolufinancovania projektu zo strany mesta vo výške minimálne 5% celkových
oprávnených výdavkov na projekt a ostatných neoprávnených ale nevyhnutných
výdavkov spojených s prípravou, realizáciou a uvedením do prevádzky.

II.

Schvaľuje
Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o dotáciu a financovanie projektu
„Multifunkčné ihrisko 9. mája“ nasledovne:
Výška celkových výdavkov na projekt:
 Výška celkových oprávnených výdavkov:
 Výška maximálnej dotácie na projekt:
 Výška minimálnych 5 % spolufinancovania

72.965,16 € vrátane DPH
52.631,58 €
50.000,00 €
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z oprávnených výdavkov:
Výška neoprávnených výdavkov – nad rámec
povinných 5% spolufinancovania

2.631,58 €
20.333,58 €

Celková potreba vlastných zdrojov mesta

22.965,16 €

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 97/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 6 /
Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
JUDr. Tomáš Abel. PhD., primátor mesta, ukončil rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta
Brezna o 15.45 hodine. Z celého rokovania bol vyhotovený zvukový záznam.

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

–––––––––––––––––––
Ing. Vladimír Kvačkaj
overovateľ zápisnice

V Brezne, dňa 27.5.2015

Mgr. Martin Juhaniak
prednosta MsÚ

––––––––––––––––––––––
Ing. Martin Ridzoň, PhD.
overovateľ zápisnice

Štulajterová
zapisovateľka

Bc. Janka
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