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

Číslo spisu:
2015/4000

Brezno
22.6.2015

ZÁPISNICA
z 6. pracovného rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, konaného
dňa 3. júna 2015 v Brezne
PRÍTOMNÍ:
VOLEBNÝ OBVOD č. 1
Bc. Andrej Barančok, MUDr. Eva Wolframová, Ing. arch. Ján Králik, Ing. Milan Hašan, Ing.
Vladimír Kvačkaj, Ing. Jaroslav Demian, Ing. Milan Kováčik
VOLEBNÝ OBVOD č. 2
Mgr. Petra Dzurmanová, Milan Palovčík, Ján Maruškin, Iveta Ledňová, Ing. Milan Macuľa
VOLEBNÝ OBVOD č. 3
Mgr. Daniel Struhár, Mgr. Eva Skačanová, Jozef Tokár, Ing. Vladimír Strmeň, Ing. Martin
Ridzoň, PhD., Ing,. Miroslav Fašang
VOLEBNÝ OBVOD č. 4
Ing. Mária Majerčíková
OSPRAVEDLNENÍ
MUDr. Erik Richter, Mgr. Ján Račák
NESKORŠÍ PRÍCHOD
Iveta Ledňová, Milan Palovčík
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 šieste pracovné
zasadnutie MsZ mesta Brezna o 09.30 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 13 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:
Ing. Mária Majerčíková
Navrhujem preložiť body 16.2, 17.6. a 17.7. pred bod 6/ majetkové záležitosti
MUDr. Eva Wolframová
Navrhujem doplniť:
bod 17.9/ -Informácia o stave miestnej komunikácie Krátka a návrh na riešenie situácie
bod 17.10/ - Informácia zo stretnutia občanov spoločenstva bytov ČSA 54-62
Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch:
Doplnenie bodu 17.9 a 17.10
Prítomných
Za
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Primátor mesta dal hlasovať o programe ako celku:
Hlasovanie:
Prítomných:
Za:
Program bol schválený

16
14
0
1
1

16
16

Mestské zastupiteľstvo rokovalo podľa nasledovného programu:
1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Procedurálne otázky
4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.04.2015
Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy zastúpený prednostom MsÚ Mgr. Martinom
Juhaniakom v spolupráci s odbornými útvarmi mestského úradu a štatutármi príspevkových
organizácií zriadených mestom

5. Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. 2/2005 o kontrole
vykonávanej mestskou samosprávou – Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach
mestskej samosprávy v znení jeho zmien a doplnkov
Predkladá:
Spracoval:

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

16.2. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly hospodárenia s majetkovým vkladom
mesta v obchodnej spoločnosti Fantázia Brezno, s.r.o.
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
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17.6. Majetkovoprávne vyporiadanie medzi spoločnosťou Fantázia Brezno s.r.o. IČO :
36625922 so sídlom Rohozná 639, 977 01 Brezno a Mestom Brezno ako
spoločníkom spoločnosti
Predkladá:
Spracoval:

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

17.7. Informatívna správa o podaní trestného oznámenia na neznámeho páchateľa vo veci
spôsobenej škody mestu Breznu - ústne
Predkladá:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

6. Majetkové záležitosti
6.1. Majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov v súvislosti s realizáciou stavby „ Brezno –
splašková kanalizácia, vodovod – ulica Potočná, Poľná, Hlboká, Cesta osloboditeľov,
IBV Rovne „
6.2. Žiadosť Anny Pokošovej o odkúpenie pozemku na Hlavine
6.3. Žiadosť Jaroslava Englera o odkúpenie pozemkov na ulici Brezenskej
6.4. Žiadosť Miroslava Maťaša o zníženie nájomného za nájom časti pozemku v k. ú.
Brezno - I. alternatíva
6.5. Žiadosť Miroslava Maťaša o zníženie nájomného za nájom časti pozemku v k. ú.
Brezno - II. alternatíva
6.6. Žiadosť manželov Gregorovcov, bytom Brezno o odkúpenie pozemku na Jarmočisku
v Brezne - I. alternatíva
6.7. Žiadosť manželov Gregorovcov, bytom Brezno o odkúpenie pozemku na Jarmočisku
v Brezne - II. alternatíva
Predkladá:
Spracoval:

7.

Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu
Brezno
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom MsÚ Mgr. Martinom Juhaniakom

Správa o stave a vývoji pohľadávok za I. štvrťrok 2015
Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým

Správy o činnosti príspevkových organizácií mesta Brezna za rok 2014
8.1. Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno za rok 2014
8.

Predkladá: Ing. Tomáš Gaboň, riaditeľ Technických služieb Brezno
Spracoval: Ing. Tomáš Gaboň, riaditeľ Technických služieb Brezno
Magdaléna Pampuríková, ekonómka Technických služieb Brezno

8.2. Správa o činnosti MsKS príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko za rok
2014
Predkladá: Július Obernauer, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Brezno
Spracoval: Július Obernauer, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Brezno,
Ing. Iveta Purgátová, ekonómka Mestského kultúrneho strediska Brezno

8.3. Správa o činnosti príspevkovej organizácie Mestský športový klub Brezno za rok 2014
Predkladá: Peter Lupták, riaditeľ Mestského športového klubu Brezno
Spracoval: Peter Lupták, riaditeľ Mestského športového klubu Brezno
Alena Macuľová, ekonómka Mestského športového klubu Brezno

9.

Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Brezna k záverečnému účtu mesta Brezna
za rok 2014
Predkladá:
Spracoval:

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

3

10. Návrh záverečného účtu mesta Brezna za rok 2014
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing.
Vladimírom Grlickým

11. Rozpočet mesta Brezna na rok – návrh na 2. zmenu rozpočtu
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing.
Vladimírom Grlickým

12. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia akciovej spoločnosti DALKIA a.s.
Brezno za rok 2014
Predkladá:
Spracoval:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Ing. Ľudmila Hoffmanová, predsedníčka predstavenstva Dalkia Brezno a.s.

13. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti SEKOLÓG s.r.o. Brezno za
rok 2014
Predkladá:
Spracoval:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Mgr. Branislav Čecho, konateľ Sekológ, s.r.o.

14. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Združenia obcí EKOLÓG za rok 2014
Predkladá:
Spracoval:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Mgr. Branislav Čecho, Združenie obcí EKOLÓG

15. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Fantázia Brezno s.r.o. za rok
2014
Predkladá:
Spracoval:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Ing. Pavol Gréner, konateľ Fantázia Brezno s.r.o.

16. Správy Hlavného kontrolóra mesta Brezna
16.1 Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných
právnych predpisov a interných noriem mesta v oblasti použitia účelových
dotácií z rozpočtu mesta za rok 2014
Predkladá:
Spracoval:

16.3

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015
Predkladá:
Spracoval:

16.4

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

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov
v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti
Predkladá:
Spracoval:

17 Rôzne
17.1

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

podávaných

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

Návrh na menovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby
mesta Brezna
Predkladá:
Spracoval:

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

17.2. Podanie žiadosti o dotáciu v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v rámci výzvy
číslo USVRK-OKA-2015/000967 na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb
a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na realizáciu
projektu„Zlepšenie životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľov
rómskych komunít v meste Brezno“
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Predkladá:
Spracoval:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Útvar primátora zastúpený vedúci útvaru Mgr. Slavomírom Pôbišom

17.3 Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky v rámci výzvy III. Prezídia Policajného zboru
2015 za účelom podpory činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky
podľa § 2 písm. d) zákona 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na
realizáciu projektu „Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky nainštalovaním
spomaľovacích retardérov a meračov rýchlosti v meste Brezno“
Predkladá:
Spracoval:

17.4

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Útvar primátora zastúpený vedúci útvaru Mgr. Slavomírom Pôbišom

Návrh na schválenie zápisov do Kroniky mesta Brezna za rok 2014
Predkladá:
Spracoval:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
PhDr. Anna Štulrajterová, kronikárka mesta Brezna

17.5 Návrh na menovanie člena komisie pre šport pri Mestskom zastupiteľstve mesta
Brezna
Predkladá:
Mgr. Daniel Struhár, predseda komisie pre šport pri MsZ mesta Brezna
Spracoval:
Odbor služieb občanom a vnútornej správy zastúpený prednostom MsÚ Mgr.
Martinom Juhaniakom

17.8. Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
o činnosti komisií
17.9Informácia o stave miestnej komunikácie Krátka a návrh na riešenie situácie
17.10Informácia zo stretnutia občanov spoločenstva bytov ČSA 54-62
17.11 Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o
činnosti komisií
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
20 Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

K bodu 3B Voľba návrhovej komisie:
Ing. MilanHašan, Mgr. Petra Dzurmanová, Bc. Andrej Barančok
Hlasovanie:

Prítomných:
16
Za:
16
Návrhová komisia bola zvolená.

K bodu 3C/

overovatelia zápisnice: Ing. Milan Kováčik, Ján Maruškin

K bodu 3D/ zapísaním uznesení poverená: Mgr. Ingrid Poliaková
vypracovaním zápisnice poverená: Bc. Janka Štulajterová
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K bodu 3E/ Informácie o podpise zápisníc
Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia konaného 21. mája 2015 boli určení poslanci Ing.
Martin Ridzoň, PhD. a Ing. Vladimír Kvačkaj, ktorí zápisnicu podpísali bez výhrad.
K bodu 4/
Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.04.2015
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:

Ing. Strmeň, Ing. Majerčíková, Ing. Kvačkaj, Bc.
Barančok, Ing. Fašang, MUDr. Wolframová

Ing. Vladimír Strmeň
K uzneseniu č. 84/2015 – predložiť analytické členenie osobných nákladov LMB. Podľa
môjho názoru tento materiál neobsahuje osobné údaje. Po predložení analytického členenia
podľa prepočtu sa mi priemerná hrubá mzda zamestnancov LMB vidí privysoká, do budúcna
by ju bolo potrebné korigovať. Mám informáciu, že pre rok 2015 boli urobené opatrenia na
zníženie osobných nákladov. Mám zato, že dôjde k výraznému zníženiu osobných nákladov aj
z dôvodu, že je pokles zamestnancov o 9.
Ing. Mária Majerčíková
K uzneseniu č. 125/2014 a č. 11/2015
Už sú hotové znalecké posudky na pozemky?
Ing. Vladimír Kvačkaj
K uzneseniu č. 79/2015 – záujem je o prenájom 10 autobusových zastávok. Zastávok máme
viac. Je termín, dokedy sa môžu podávať žiadosti? Čo bude s autobusovými zastávkami,
o ktoré nebude záujem?
Bc. Andrej Barančok
K uzneseniu č. 90/2015 schválený zámer modernizácie verejného osvetlenia – zmenilo sa
niečo?
Ing. Miroslav Fašang
K uzneseniu č. 81/2014/III/3 – riešenie spojov Podkoreňová – vybrala sa niektorá z možností
riešenia úpravy spojov?
MUDr. Eva Wolframová
K uzneseniu č. 81/2014 – bolo predložené riešenie len jedného spoja. Navrhujem ponechať
v sledovaní, od obyvateľov je požiadavka na viac spojov, navrhujem urobiť anketu.
K rozprave sa vyjadril Mgr. Martin Juhaniak, prednosta mestského úradu.
K uzneseniu č.125/2014 a 11/2015 – znalecké posudky ešte nie sú vyhotovené.
K uzneseniu č. 79/2015 – termín na podávanie žiadostí bol do 27.5.2015, termín realizácie
bude dojednaný v každej jednej zmluve, na ostatné zastávky sa budú hľadať noví
záujemcovia.
K uzneseniu č. 90/2015 – modernizácia verejného osvetlenia –vykonali sme prieskum na
vypracovanie svetelno-technického auditu, zatiaľ nemáme vrátené návratky
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Mgr. Petra Dzurmanová
K uzneseniu č. 81/2014 - máme záujem riešiť prímestskú linku, záujem od obyvateľov bol
o spoj o 12.00 h, anketu urobiť môžeme, uznesenie necháme v sledovaní
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.04.2015

II/

Vypúšťa zo sledovania
1. Uznesenie MsZ č. 73/2015 z 28. apríla 2015
2. Uznesenie MsZ č. 74/2015 z 28. apríla 2015
3. Uznesenie MsZ č. 75/2015 z 28. apríla 2015
4. Uznesenie MsZ č. 76/2015 z 30. apríla 2015
5. Uznesenie MsZ č. 77/2015 z 30. apríla 2015
6. Uznesenie MsZ č. 80/2015/I z 30. apríla 2015
7. Uznesenie MsZ č. 80/2015/II z 30. apríla 2015
8. Uznesenie MsZ č. 82/2015 z 30. apríla 2015
9. Uznesenie MsZ č. 83/2015 z 30. apríla 2015
10. Uznesenie MsZ č. 88/2015 z 30. apríla 2015
11. Uznesenie MsZ č. 91/2015 z 30. apríla 2015
12. Uznesenie MsZ č. 92/2015 z 30. apríla 2015
13. Uznesenie MsZ č. 93/2015 z 30. apríla 2015
14. Uznesenie MsZ č. 94/2015 z 30. apríla 2015

III

Konštatuje, že
1. Uznesenie MsZ č. 245/2012/II z 10. decembra 2012
2. Uznesenie MsZ č. 130/2014/III z 27. októbra 2014
3. Uznesenie MsZ č. 59/2015 z 25. marca 2015
4. Uznesenie MsZ č. 63/2015/II z 25. marca 2015
5. Uznesenie MsZ č. 68/2015 z 25. marca 2015
6. Uznesenie MsZ č. 81/2015 z 30. apríla 2015
7. Uznesenie MsZ č. U 84/2015 z 30. apríla 2015
8. Uznesenie MsZ č. 87/2015 z 30. apríla 2015
boli splnené

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

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

16
14
0
2

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 98/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
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K bodu 5/
Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. 2/2005 o kontrole
vykonávanej mestskou samosprávou – Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej
samosprávy v znení jeho zmien a doplnkov
Materiál spracovala a predkladá Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna č. 2/2005 o kontrole vykonávanej mestskou
samosprávou – Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej samosprávy v znení jeho
zmien a doplnkov

Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

17
17

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 99/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 16.2
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly hospodárenia s majetkovým vkladom mesta v
obchodnej spoločnosti Fantázia Brezno, s.r.o.
Materiál spracovala a predkladá Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta.
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
mesto vložilo do tejto spoločnosti miliónový majetok, o ktorý dnes prichádza a na druhej
strane je zaviazané platiť v dôsledku záporného hospodárenia stratu vo výške 25 000,- +
príslušný úrok z omeškania, keďže od roku 2010 nebolo v tejto veci konané tak, aby tento
záväzok bol uhradený alebo doriešený. Pochybnosti sprevádzajú aj vznik spoločnosti. Je
štandartné pre mesto ako subjekt hneď na začiatku pri vzniku spoločnosti zaviazať sa platiť
v budúcnosti stratu? Mesto malo byť iným spôsobom chránené pri vzťahoch, kde bolo zrejmé,
že nebude mať väčšinový hlas. Pochybnosti sprevádzajú nielen hospodárenie ale aj samotné
založenie spoločnosti.Kontrola preukázala :
- nezákonný postup pri založení spoločnosti Fantázia Brezno, s.r.o. – konanie v rozpore
so zákonom o majetku obcí,
- neefektívnosť a neúčinnosť vkladu majetku mesta do spoločnosti Fantázia Brezno,
s.r.o.,
- nezákonné konanie mesta ako spoločníka – konanie v rozpore s Obchodným
zákonníkom - nekonanie vo veci uplatnenia pohľadávky zo strany spoločnosti
Fantázia Brezno, s.r.o.;
- nedostatočné uplatnenie svojich práv spoločníka pri zakladaní spoločnosti Fantázia
Brezno, s.r.o., pri kreovaní spoločenskej zmluvy a pri kontrole tejto spoločnosti,
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-

nezákonné konanie kontrolovaného subjektu – konanie v rozpore so zákonom
o účtovníctve - nezaúčtovanie záväzku, ktorý mestu vznikol a nedôsledné vykonanie
inventarizácie záväzkov, čo možno považovať za nedostatočné a neúplné vedenie
účtovníctva.

V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Majerčíková, Ing. Strmeň, Mgr. Struhár, Bc.
Barančok, J. Tokár, Ing. Demian, M. Palovčík, Ing.
Fašang

S faktickými pripomienkami:

Ing. Majerčíková, Ing. Strmeň, Ing. Demian

K rozprave sa vyjadrili:

JUDr. Abel.PhD., primátor mesta

Ing. Mária Majerčíková
Chcem požiadať bývalého primátora mesta Brezno, aby sa vyjadril k uvedenému, aby
uviedol, prečo nás neinformoval o existencii takéhoto záväzku od roku 2011.
Prečo nebolo účtované o tomto záväzku? Nemali sme ho nikdy v záverečnom účte, nevedeli
sme o tomto záväzku. Existujú ešte nejaké podobné záväzky?
Ing. Vladimír Strmeň
Dúfam, že zodpovedné osoby sa budú zodpovedať za stav, ktorý spôsobili.
Mgr. Daniel Struhár
Zaujímalo by ma konkrétne meno, neviem o koho ide.
Bc. Andrej Barančok
Kto bol v dozornej rade za mesto Brezno?
Ing. Vladimír Strmeň
Kto kreoval spoločenskú zmluvu, kto to právne zastrešoval a kto to riešil až po zápis do
obchodného registra? Nie je možné napadnúť to, keď sme vložili majetok do spoločnosti až
po zápise? Bola táto spoločnosť z našej strany legálne založená? Boli sme spoločníkom?
Jozef Tokár
Nebudeme sa podieľať na úhrade straty aj za roky 2011 – 2013?
Ing. Jaroslav Demian
Fantázia Brezno vznikala ako spoločnosť mesta a súkromných spoločností s cieľom rozvíjať
cestovný ruch v oblasti obce Michalová a v mestskej časti Rohozná. Zámer sa naplnil len
z časti. Stroskotalo to na nesúčinnosti aj obce Michalová, ktorú sme viackrát vyzývali aby sa
pridala a aby reagovala. Keď sa nenapĺňali všetky ciele, spoločnosť zápasila s istými
hospodárskymi problémami. Každý rok boli predkladané správy o hospodárení tejto
spoločnosti do mestského zastupiteľstva. V roku 2010 začal problém a vtedy sme začali aj my
na podnet mestského zastupiteľstva zaoberať hospodárením. Myslím si, že dôvody na penále
nie sú a že by sme ich dobrovoľne platiť nemali. Trvalo niekoľko mesiacov, aby sme sa ako
spoločník dostali k evidencii účtovníctva tejto firmy a našich audítorov, ktorých sme tam
niekoľkokrát posielali, zmarili alebo nedodali všetky materiály, ktoré mali. Našou snahou
bolo overiť aj hospodárske výsledky, ktoré viedli ku strate spoločnosti. Snaha riešiť
spoločnosť bola zo strany spoločníkov finančnými vkladmi. Oni to riešili pôžičkami. Pri
zakladaní spoločnosti v zakladacej listine bolo, že sa nemôže ručiť majetkom, ktorý vložilo
mesto Brezno. Ak to tak urobili, treba preveriť, či konali v súlade so spoločenskou zmluvou.
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Vtedy sme práve takto chránili majetkový vklad mesta Brezna pred možným rizikom jeho
predaja, prípadne zneužitia alebo scudzenia.
Každý rok sme predkladali správu o hospodárení spoločnosti fantázia a z toho vznikali úlohy,
na základe ktorých sa konalo.
F: Ing. Mária Majerčíková
výsledky hospodárenia sú jedna vec a druhá existencia záväzku 25 000,- € , o ktorom som
nevedela
F: Ing. Vladimír Strmeň
Od roku 2011 sme poukazovali, že so spoločnosťou nie je niečo v poriadku. Hlavná
kontrolórka bola viackrát vyzvaná, aby spracovala takýto materiál. V dozornej rade bola pani
Bučková.
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
Záväzok vznikol v roku 2010, spoločnosť Fantázia nemá morálne právo na účtovanie penálov
ale zákonné právo má . Pokiaľ mesto uznalo záväzok v nasledujúcich rokoch 2012, 2013
a 2014 a zaviazalo sa, že tento záväzok uhradí a neuhradilo ho, tak automaticky je možné
nárokovať úrok z omeškania. Pokiaľ som dobre informovaný, na mesto už bola podaná
žaloba. V roku 2012 bolo mesto Brezno vyrozumené ministerstvom financií, že je povinné
sa riadiť ustanoveniami obchodného zákonníka. Na základe tohto môžem povedať, že od roku
2012 sa nekonalo v zmysle týchto ustanovení. Sme povinní uhradiť stratu a príslušný úrok
z omeškania. Za 10 rokov sa vykonalo minimum úkonov, aby mesto bolo chránené. Neurobili
sa úkony, aby mesto vystúpilo zo spoločnosti, neprehodnotila sa spoločenská zmluva.
F: Ing. Jaroslav Demian
V minulosti sme dávali návrh vysporiadať alebo odkúpiť, mestské zastupiteľstvo to
zamietlo., že to nie je adekvátna cena. Nemôžte hovoriť, že sa nič nekonalo. Každý rok sa
prejednávala správa o hospodárení fantázie, prijímali sa uznesenia.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly hospodárenia s majetkovým vkladom mesta v
obchodnej spoločnosti Fantázia Brezno, s.r.o.
Hlasovanie:

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

17
16
0
1

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 100/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
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K bodu 17.6
Majetkovoprávne vyporiadanie medzi spoločnosťou Fantázia Brezno s.r.o. IČO : 36625922 so
sídlom Rohozná 639, 977 01 Brezno a Mestom Brezno ako spoločníkom spoločnosti
Materiál spracoval odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostom MsÚ Mgr. Martinom Juhaniakom, predkladá JUDr. Tomáš Abel.
PhD., primátor mesta.
Mesto Brezno na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti Fantázia Brezno
s.r.o. zo dňa 10. júna 2011, na ktorom spoločníci rozhodli o úhrade straty spoločnosti za rok
2010 vo výške 106 634, 86 Eur vkladmi spoločníkov pomerne podľa podielu na základnom
imaní, pristupuje k splneniu si tejto príplatkovej povinnosti a úhrade svojho podielu na strate
spoločnosti v sume 25 592,37 Eur. Valné zhromaždenie rozhodlo, aby vyššie uvedená strata
spoločnosti za rok 2010 bola uhradená najneskôr do 15.7. 2011. Mesto Brezno si príplatkovú
povinnosť voči spoločnosti nesplnilo riadne a včas, čím sa dostalo do omeškania s jej
splnením a spoločnosti vznikol voči Mestu Brezno nárok na úhradu jednak tejto
pohľadávky (25 592,37 Eur) ako aj jej príslušenstva, úroku z omeškania vo výške 20 % ročne
od 16.7.2011 do splnenia si príplatkovej povinnosti voči spoločnosti. Úrok z omeškania od
16.7.2011 do 31.5. 2015 predstavuje sumu 19 842,85 Eur. Podiel Mesta Brezno na strate
spoločnosti vrátane úroku z omeškania predstavuje ku dňu 31.5. 2015 peňažnú čiastku
45 435,22 Eur.
Mesto Brezno navrhuje predaj svojho obchodného podielu tejto spoločnosti za 10 000,- €.
Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť úhradu podielu na strate
spoločnosti Fantázia Brezno s.r.o. za rok 2010 spoločníkom Mestom Brezno v rozsahu podľa
podielu na základnom imaní spoločnosti a to splnením si príplatkovej povinnosti v sume
25 592,37 € ( istina ) a o úrokoch z omeškania vo výške
20 % ročne od 16.07.2011 do
31.05.2015 v celkovej sume 19 842,85 € rokovať a spracovať dohodu o urovnaní všetkých
vzájomných nárokov a odporúča schváliť prevod obchodného podielu za kúpnu cenu
10 000,- €.
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Majerčíková, Ing. Strmeň, Mgr. Struhár, Bc.
Barančok, M. Palovčík, Ing. Fašang

S faktickými pripomienkami: Ing. Strmeň, Ing. Demian
K rozprave sa vyjadrili:

JUDr. Abel.PhD., Mgr. Šiška, Ing. Konečná Veverková,

Ing. Vladimír Strmeň
Povinnosť zaplatiť máme za rok 2010. Roky 2011 – 2013 budú predajom ošetrené?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
V rámci predaja obchodného podielu si spoločník nebude nárokovať úhradu straty za roky
2011 – 2014
Ing. Mária Majerčíková
Dohoda je zakotvená v zmluve?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Dohoda je zakotvená v zmluve, to bola jedna z mojich podmienok.
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Milan Palovčík
Úrok vo výške 20% bol stanovený v zmluve alebo ho navrhli oni? Zdá sa mi to veľa.
Mgr. Vladimír Šiška
úrok z omeškania je zákonný úrok z omeškania , nie je to dohodnutý
Ing. Ingrid Konečná Veverková
z účtovného hľadiska bola každá strata z uplynulých účtovných období vysporiadaná, za roky
po roku 2011 to bolo prevodom na účet neuhradenej straty minulých rokov
Ing. Miroslav Fašang
Mesto ponúkalo predať obchodný podiel aj iným spoločnostiam?
Koľko je strata za predchádzajúce roky?
F: Ing. Jaroslav Demian
Predaj obchodného podielu sme ponúkli spoločníkom, z ich návrhom nebol súhlas
v mestskom zastupiteľstve, záujem o odkúpenie podielu od iných spoločností nebol.
Ing. Vladimír Strmeň
Keby sme rozdelili návrh na uznesenie, ohrozilo by to jednania, ktoré sú predjednané? Mám
problém s bodom I/ návrhu na uznesenie.
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
Pokiaľ spoločnosť vznikla a bola zapísaná do obchodného registra so všetkými právami
a povinnosťami tak v súčasnosti nie je možné spochybňovať účasť mesta v spoločnosti
a následné tie povinnosti mesta, ktoré následne vznikli.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Schvaľuje
1. Úhradu podielu na strate spoločnosti Fantázia Brezno s.r.o. za rok 2010 spoločníkom
Mestom Brezno v rozsahu podľa podielu na základnom imaní spoločnosti a to splnením
si príplatkovej povinnosti v sume 25 592,37 Eur vrátane príslušenstva tejto pohľadávky,
úroku z omeškania vo výške 20 % ročne od 16.7. 2011 do 31.5. 2015 t. j. 19 842,85
Eur,čo predstavuje celkovú sumu 45 435,22 Eur.
2. Prevod časti obchodného podielu vo výške 12 % základného imania spoločnosti, ktorému
zodpovedá vklad do základného imania vo výške 1 200,00 EUR zo spoločníka Mesto
Brezno na spoločníka VAN RANDEN VASTGOED B.V. so sídlom Weeshuisstraat 22,
Harlingen 8861XC, Holandsko za kúpnu cenu 5 000,00 Eur.
3. Prevod časti obchodného podielu vo výške 12 % základného imania spoločnosti, ktorému
zodpovedá vklad do základného imania vo výške 1 200,00 EUR zo spoločníka Mesto
Brezno na spoločníka FANTÁZIA, s.r.o. Poprad, so sídlom 1. mája 3817/26, Poprad 058
01, IČO: 31 725 783 za kúpnu cenu 5000,00 Eur.
Pripomienky k návrhu na uznesenie:
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Ing. Vladimír Strmeň
navrhujem samostatné hlasovanie o bode I/ a bodoch II/a III/
Ing. Mária Majerčíková
navrhujem, aby sme odhlasovali uznesenie v predloženom znení a snažiť sa vyjednať lepší
úrok
Ing. Vladimír Strmeň
istinu zaplatiť musíme, ale úrok by spoločnosť odpustiť mohla
JUDr. Tomáš Abel, PhD
na mesto už bola podaná žaloba v tejto veci a upozorňujem, že pokiaľ máme prebiehajúce
súdne spory pre ,žuje nám to aj pozíciu pri žiadostiach o eurofondy
Mgr. Daniel Struhár
ak spoločnosť 10 rokov dokáže vytvárať stratu myslím si, že nebude ochotná dojednať
zníženie prípadne odpustenie nejakých splátok
Ing. Vladimír Strmeň
Ak schválime uznesenie tak ako je predložené stiahnu žalobu?
Sťahujem môj návrh, hlasujme o pôvodnom návrhu na uznesenie.
Poslanci hlasovali o návrhu na uznesenie, ktorý predniesla návrhová komisia.
Hlasovanie:

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

19
16
3
0

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

101/2015, ktoré je

K bodu 17.7.
Informatívna správa o podaní trestného oznámenia na neznámeho páchateľa vo veci
spôsobenej škody mestu Breznu
Materiál predkladá JUDr. Tomáš Abel. PhD., primátor mesta.
Primátor mesta informoval poslancov, že hlavná kontrolórka podá trestné oznámenie
z dôvodu, že mestu bola s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobená škoda, bude to
v súčinnosti s mestom. Mesto bude podávať trestné oznámenie na základe skutočností
uvedených v správe pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, pre trestný čin
porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a ďalej pre trestný čin marenie úlohy
verejným činiteľom, kde sa jedná o nedbanlivosť v konaní, na základe ktorého mala byť
mestu spôsobená následne škoda.
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K bodu 6/
Majetkové záležitosti
Materiál spracoval odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostom MsÚ Mgr. Martinom Juhaniakom, predkladá Mgr. Vladimír Šiška
a Mgr. Michal Vetrák, odbor služieb občanom.
K bodu 6.1/
Majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov v súvislosti s realizáciou stavby „ Brezno –
splašková kanalizácia, vodovod – ulica Potočná, Poľná, Hlboká, Cesta osloboditeľov, IBV
Rovne „
Finančná komisia odporúča schváliť uzatvorenie zmlúv.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
majetkovoprávne 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 :
Mestom Brezno, IČO: 00 313 319, so sídlom: Námestie gen. M. R. Štefánika 1,
977 01 Brezno (oprávnený z vecného bremena)
A
Banskobystrický samosprávny kraj, IČO: 37 828 100, so sídlom: Námestie SNP 23,
974 01 Banská Bystrica, správca Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., so
sídlom Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica (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. E-KN č. 11402/1, trvalé trávne porasty o výmere 1155 m²
- parcela reg. E-KN č. 11396/2, trvalé trávne porasty o výmere 14 m²
- parcela reg. E-KN č. 11395/2, trvalé trávne porasty o výmere 266 m²
- parcela reg. E-KN č. 11305/2, trvalé trávne porasty o výmere 166 m²
- parcela reg. E-KN č. 11304/1, trvalé trávne porasty o výmere 154 m²
- parcela reg. E-KN č. 11285/1, trvalé trávne porasty o výmere 853 m²
- parcela reg. E-KN č. 11284/1, trvalé trávne porasty o výmere 973 m²
- parcela reg. E-KN č. 11283, orná pôda o výmere 602 m²
- parcela reg. E-KN č. 11282/2, trvalé trávne porasty o výmere 942 m²
- parcela reg. E-KN č. 11276/2, trvalé trávne porasty o výmere 98 m²
- parcela reg. E-KN č. 16149/1, ostatné plochy o výmere 55 m²
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- parcela reg. E-KN č. 16149/2, ostatné plochy o výmere 27 m²
- parcela reg. E-KN č. 11275/3, trvalé trávne porasty o výmere 616 m²
- parcela reg. E-KN č. 11275/2, trvalé trávne porasty o výmere 609 m²
- parcela reg. E-KN č. 11236/2, trvalé trávne porasty o výmere 455 m²
- parcela reg. E-KN č. 11236/3, trvalé trávne porasty o výmere 724 m²
- parcela reg. E-KN č. 11233/1, trvalé trávne porasty o výmere 261 m²
- parcela reg. E-KN č. 11234/3, trvalé trávne porasty o výmere 226 m²
- parcela reg. E-KN č. 11235/2, trvalé trávne porasty o výmere 1327 m²
- parcela reg. E-KN č. 11225/3, trvalé trávne porasty o výmere 2506 m²
- parcela reg. E-KN č. 11539/2, trvalé trávne porasty o výmere 339 m²
zapísaných na liste vlastníctva č. 1299 k. ú. Brezno, okres Brezno, obec Brezno
a) uloženie podzemnej líniovej vodohospodárskej stavby – splaškovej kanalizácie
b) 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 porealizačnom geodetickom zameraní
stavby.
Za podmienky:
- náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti
bude znášať mesto Brezno
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

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

16
15
0
0
1

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

102/2015, ktoré je

K bodu 6.2/
Žiadosť Anny Pokošovej o odkúpenie pozemku na Hlavine
Finančná komisia a komisia pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry odporúčajú neschváliť
predaj pozemku.
Podľa stanoviska odboru životného prostredia a stavebného poriadku mestského úradu
s predajom pozemku nie je možné súhlasiť, nakoľko predmetný pozemok je možné
v budúcnosti využiť ako vhodné miesto pre rozvoj resp. na iný možný investičný zámer
mesta Brezno.
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V rozprave vystúpili poslanci:
S faktickými pripomienkami:

Ing. Strmeň
Ing. arch. Králik, Bc. Barančok

Ing. Vladimír Strmeň
Konzultoval niekto tento zámer s odborom životného prostredia? Neviem si predstaviť iné
ďalšie využitie tohto pozemku. Riešime nelegálne stavby, mali by sme dať impulz rómom,
aby si legálne stavali.
F: Ing. arch. Ján Králik
Lokalita plní funkciu na bývanie, je potrebné uvažovať s ďalším službami potrebnými pre túto
komunitu, uvažovať tam, kde je navrhovaná lokality na bývanie.
Ďalšie požiadavky na výstavbu by boli problém.
Ing. Vladimír Strmeň
Vlastníkom pozemku je mesto, všetko sa dá realizovať. Som zato, aby sme návrh schválili.
F: Bc. Andrej Barančok
v schválenej koncepcii bývania na nasledujúce obdobie sme Hlavinu na bývanie neschválili
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezno
I/

Berie na vedomie
žiadosť Anny Pokošovej o odkúpenie pozemku:
- parcela reg. C-KN č. 5586 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 337 m2
v k.ú. Brezno, obec Brezno, evidovaný na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno

II/

Neschvaľuje
predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno – pozemku na Hlavine:
- parcela reg. C-KN č. 5586 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 337 m2 v k.ú.
Brezno, obec Brezno, evidovaný na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno.

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

Hlasovanie:

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

16
15
1
0

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ 1032015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 6.3/
Žiadosť Jaroslava Englera o odkúpenie pozemkov na ulici Brezenskej
Komisia pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry odporúča nepredať z dôvodu nedrobenia
pozemku do doby potvrdenia alternatívy obchvatu – vecné bremeno právo prechodu, budova
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pre tuláčik časťou zasahuje do pozemku pána Englera, vstúpiť do jednania – právny
a skutkový stav
Komisia finančná súhlasí s predloženým návrhom.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
žiadosť Jaroslava Englera, bytom Bakossova 1652/52, 974 01 Banská Bystrica o
odkúpenie pozemkov:
parcela reg. C-KN č. 2271/18 – ostatné plochy o výmere 210 m2
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/3 z parcely reg. C-KN č. 2277/13 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 284 m2
obe v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidované na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno

II/

Neschvaľuje
predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno – pozemkov:
parcela reg. C-KN č. 2271/18 – ostatné plochy o výmere 210 m2
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/3 z parcely reg. C-KN č. 2277/13 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 284 m2
obe v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidované na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno.

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 104/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 6.4/ a 6.5
Žiadosť Miroslava Maťaša o zníženie nájomného za nájom časti pozemku v k. ú. Brezno
Poslanci na základe všeobecného súhlasu prejednávali spoločne bod 6.4 a 6.5. týkajúci sa
žiadosti Miroslava Maťaša.
Finančná komisia odporúča neschváliť zníženie nájmu, komisia pre rozvoj mesta a mestskej
infraštruktúry odporúča zníženie nájmu na základe požiadavky.
V rozprave vystúpili poslanci.
S faktickými pripomienkami:

Ing. Hašan, Ing. Fašang, MUDr. Wolframová
Ing. Majerčíková
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Ing. Milan Hašan
Je to človek s ťažkých zdravotným postihnutím, navrhujem nájom 1,- €/rok.
Ing. Miroslav Fašang
Z akého dôvodu finančná komisia navrhuje neschváliť zníženie nájmu?
F: Ing. Mária Majerčíková
prijaté zásady by sme mali dodržiavať, máme viac zdravotne postihnutých. Sme zato, aby
boli jasne stanovené pravidlá pre všetkých.
MUDr. Eva Wolframová
Žiadateľ má auto aj motorku. Neviem, či ho jeho zdravotné postihnutie ho oprávňuje byť
držiteľom vodičského preukazu.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
žiadosť Miroslava Maťaša o zníženie nájomného za nájom časti pozemku (podľa
priloženého nákresu) parcela reg. C - KN č. 6/1 o výmere 15m2 v k.ú. Brezno, obec
Brezno, evidovanej na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno

II/

Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
zníženie nájomného za nájom časti pozemku parcela reg. C - KN č. 6/1 o výmere
15m2 v k.ú. Brezno, obec Brezno, evidovanej na LV č. 2351 v prospech mesta
Brezno pre nájomcu Miroslava Maťaša,
výška nájmu: 1,- EUR/rok
a to z toho dôvodu, že ide o prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, ktorým je tá
skutočnosť, že ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím a pozemok užíva od
roku 2004 nepretržite.

Pozn.: Návrh uznesenia v zápisnici upravený v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Návrh nebol schválený

19
3
12
4

Hlasovanie o pôvodnom návrhu
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
žiadosť Miroslava Maťaša, o zníženie nájomného za nájom časti pozemku (podľa
priloženého nákresu) parcela reg. C - KN č. 6/1 o výmere 15m2 v k.ú. Brezno, obec
Brezno, evidovanej na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno
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II/

Neschvaľuje
zníženie nájomného za nájom časti pozemku (podľa priloženého nákresu) parcela reg.
C - KN č. 6/1 o výmere 15m2 v k.ú. Brezno, obec Brezno, evidovanej na LV č. 2351
v prospech mesta Brezno

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

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

19
12
2
5

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 105/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 6.6./ a 6.7/
Žiadosť manželov Gregorovcov, bytom Brezno o odkúpenie pozemku na Jarmočisku
v Brezne
Poslanci na základe všeobecného súhlasu prejednávali spoločne bod 6.6 a 6.7. týkajúci sa
žiadosti manželov Gregorovcov.
Finančná komisia uvedenú žiadosť neprerokovala, komisia rozvoja mesta a mestskej
infraštruktúry súhlasí s vyhlásením predmetného pozemku za prebytočný.
V rozprave vystúpili poslanci:
K rozprave sa vyjadril:

Ing. Majerčíková, Mgr. Struhár, Bc. Barančok, MUDr.
Wolframová, Ing. Strmeň
Mgr. Vetrák, právnik mestského úradu

Ing. Mária Majerčíková
som za vyhlásenie pozemku za prebytočný, aby ho žiadatelia mohli využívať. Iný prístup na
svoj pozemok nemajú a susedovci, ktorí majú prístup aj z prednej strany, si vybudovali na
čierno prístavbu a ďalší vstup na pozemok. Zarazilo ma stanovisko technických služieb, že
o túto komunikáciu sa nestarajú, lebo nie je v pasporte komunikácií ale zároveň ju využívame.
Ak niečo využívame a potrebujeme pre mesto tak sa potom aj o to starajme .
Mgr. Daniel Struhár
Sú v tejto oblasti čierne stavby?
Mgr. Michal Vetrák
V lokalite bolo vykonané šetrenie za účasti pracovníkov mestského úradu a technických
služieb, šetrenia sa zúčastnila žiadateľka a aj vlastníci nehnuteľnosti v susedstve. Vlastníci
nehnuteľnosti tvrdili, že v súčasnosti prebieha dodatočné kolaudačné konanie, písomne to
potvrdené nebolo.
Ing. Vladimír Strmeň
Kúpna cena je podľa znaleckého posudku. Ten dávajú vypracovať kupujúci?
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Mgr. Vladimír Vetrák
Znalecký posudok je na náklady kupujúcich, cena za pozemok je cca 1 700,-€, geometrický
plán predložili žiadatelia.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
žiadosť Jána Gregora s manželkou Marcelou Gregorovou o odkúpenie pozemku na
Jarmočisku v Brezne:
-

II/

Vyhlasuje
pre účel prevodu
nehnuteľný majetok mesta Brezno
-

III/

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

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

Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 28 ods. 1
písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno
predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno
- pozemok na Jarmočisku v Brezne - parcela reg. C-KN 1263/11 s výmerou 75 m2,
oddelená geometrickým plánom č. 44563116-80/2014 od parcely reg. C-KN č.
1263/1 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 943 m2, v k.ú. Brezno, obec
Brezno, mestská časť Predné Halny, ulica Jarmočisko, evidovanej na LV č. 2351
v prospech mesta Brezno.
do bezpodielového spoluvlastníctva:
Jána Gregora a Marcely Gregorovej
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je podľa § 28 ods. 1 písm. b) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno tá skutočnosť, že sa jedná
o prevod priľahlých pozemkov k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa do výmery 300
m2, ktoré slúžia ako prístupová cesta do domu vo vlastníctve žiadateľov.
Kúpna cena: podľa znaleckého posudku
za podmienky:
 náklady na vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu a správne
poplatky bude znášať kupujúci,
20



splatnosť kúpnej ceny do 7 dní od účinnosti kúpnej zmluvy.

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

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

19
19

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 106/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 7/
Správa o stave a vývoji pohľadávok za I. štvrťrok 2015
Materiál spracoval odbor ekonomiky a financovania zastúpený Ing. Vladimírom Grlickým,
predkladá Mgr. Martin Juhaniak, prednosta mestského úradu.
Finančná komisia zobrala správu o vývoji pohľadávok na vedomie.
V rozprave vystúpili poslanci:
S faktickými pripomienkami:
K rozprave sa vyjadril:

Mgr. Skačanová, Bc. Barančok, MUDr. Wolframová
Ing. Fašang
Mgr. Vetrák, právnik MsÚ

F: Ing. Miroslav Fašang
- nedá sa vykonať priama exekúcia, prípadne pohľadávky predať?
- prehodnocuje sa, komu prenajímame priestor?
- po troch nezaplatených nájmoch ide výzva na vypratanie. Koľko to trvá?
Mgr. Michal Vetrák
Pohľadávky za nájom bytových priestorov – jedná sa o pohľadávky zo zmlúv, ktoré boli
uzatvorené v minulosti na dobu neurčitú. V prípade vypratania zo strany mesta je potrebné im
poskytnúť bytovú náhradu. Bytová náhrada je definovaná zákonom, je to byt primeraný
polohou, rozmerom, ktorý musí byť adekvátny tomu bytu. V súčasnosti mesto Brezno
uzatvára nájomné zmluvy na dobu určitú, vypratanie je jednoduchšie, nakoľko sa v takomto
prípade bytové náhrady neposkytujú. Pohľadávky sú vymáhané aj prostredníctvom
exekútorov, avšak exekútori nám pošlú buď zápornú odpoveď, pretože títo neplatiči majú
vedené viaceré exekúcie a taktiež v prípade úspešného vymáhania zo strany exekútora je
výška splátky nízka, exekútor môže siahnuť len na takú hodnotu, akú zákon dovolí.
Pri nebytových priestoroch je vypratanie jednoduchšie. V prípade, že nezaplatí nájomné za 3
mesiace, dávame žalobu na vypratanie, prípadne sa snažíme dohodnúť splátkový kalendár,
ktorý keď neplnia, podávame žalobu na súd.
Výpovedná lehota závisí od zmluvy, je 1 – 3 mesačná, proces vypratania nehnuteľnosti je
pomerne zdĺhavý.
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Mgr. Eva Skačanová
nedá sa pri bytových priestoroch postupovať tak ako pri nebytových priestoroch – ak
nezaplatí za tri mesiace tak bude deložovaný?
Mgr. Michal Vetrák
v súčasnosti uzatvárame nájomné zmluvy len na dobu určitú, výpovedná doba je 3-mesačná
a je zakotvená v zmluve. Súčasťou zmluvy je aj 3 - mesačná zábezpeka.
Bc. Andrej Barančok
Ľudia bývali 15 – 20 rokov – nič sa tu nerobilo? Za akú dobu neplatili?
Mgr. Michal Vetrák
Pohľadávky sú aj exekučne vymáhané, niektoré doporučil exekútor zastaviť. Výška
mesačného nájmu je cca 350,- €.
MUDr. Eva Wolframová
Pohľadávky – opatrovateľská služba 10 000, €
Pohľadávky – ochrana objektov – ďalej prebieha ochrana objektov?
Mgr. Michal Vetrák
Pohľadávky na sociálnych službách – každý zo žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby
musí platiť čiastočnú úhradu za poskytovanie služieb. Niektorí poberatelia neplatili tieto
úhrady. Zákon umožňuje uzatvoriť zmluvu aj s blízkou osobou ako pristupujúcou osobou,
ktorá tento rozdiel, ktorý tvorí čiastočná úhrada nákladov, uhrádza za toho, komu je sociálna
služba poskytovaná.
Mgr. Martin Juhaniak
V pohľadávkach za opatrovateľskú službu je zahrnutá suma vo výške 6000,- €, ktorá je do
doby splatnosti. Máme jedného klienta, voči ktorému máme pohľadávku cca 5000,- € avšak
v zmysle zákona sa na neho vzťahuje ochrana príjmu a ani jeho príbuzní nemajú finančné
prostriedky, túto službu mu musíme aj napriek tomu poskytovať.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
Správu o stave a vývoji pohľadávok za I. štvrťrok 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 107/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
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K bodu 8/
Správy o činnosti príspevkových organizácií mesta Brezna za rok 2014
K bodu 8.1/
Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno za rok 2014
Materiál spracoval Ing. Tomáš Gaboň, riaditeľ technických služieb a Magdaléna
Pampuríková, ekonómka technických služieb, predkladá Ing. Tomáš Gaboň, riaditeľ
Technických služieb Brezno.
Finančná komisia a komisie pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry odporúčajú zobrať
správu na vedomie.
V rozprave vystúpili poslanci:
S faktickými pripomienkami:

Bc. Barančok, Ing. Strmeň, Ing. Demian, Ing. Kováčik,
Ing. Majerčíková, Ing. arch. Králik, J. Tokár, Ing. Fašang
J.Tokár, Bc. Barančok, Ing. Strmeň, Ing. Demian

Bc. Andrej Barančok
Je už vyriešený stav letnej údržby?
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
Stav techniky je zlý, dal som pokyn na zmenu rozpočtu na zakúpenie troch kusov kosačiek,
vyčleníme personálne sily, aby sa zapojili do kosenia a bolo to intenzívnejšie. Uvažujem
o tom, aby sme kosili minimálne trikrát.
Ing. Vladimír Strmeň
mestské WC musíme prevádzkovať zo zákona?
Ing. Jaroslav Demian
v minulom volebnom období bola snaha, čo sa týka techniky, postupne dofinancovať
technické služby, vznikla úloha, že pre rok 2015 pripraviť návrh rozpočtu tak, aby boli
zohľadnené požiadavky technických služieb na krytie nákladov – bežných a kapitálových
výdavkov. Návrh bol pripravený, nové vedenie príspevok znížilo.
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
Počas predchádzajúcich štyroch rokov sme neriešili zlý technický stav, ktorý je na
technických službách, riešili sme na základe môjho návrhu nákup vozidla na zvoz
komunálneho odpadu z extravilánu mesta.
Ing. Milan Kováčik
V akom rozsahu boli plátané cesty ?
Ing. Jaroslav Demian
hľadajme spolu, ako zefektívniť hospodárenie a financovať technické služby tak, aby si mohli
plniť svoje záväzky
Ing. arch. Ján Králik
v minulosti sa tu stala niekde chyba - mesto podobné nášmu má zabezpečený vozový park cez
rôzne dotácie z eurofondov, cez iné zdroje ako mestské
Jozef Tokár
Robili sa racionalizačné opatrenia na technických službách, aby sa šetrilo?
23

Ing. Miroslav Fašang
Žiadali ste o navýšenie rozpočtu pre technické služby? Bolo vám to dané alebo zamietnuté?
Ing. Tomáš Gaboň
mestské WC – služba, ktorá si nezarobí na seba, musíme ju prevádzkovať
vysprávku asfaltových ciest sme museli prerušiť, budeme pokračovať
urobili sme rôzne úsporné opatrenia
v spolupráci s odborom ekonomickým denne riešime situáciu na technických službách
F: Jozef Tokár
chýba mi podnikateľská činnosť, profesionalita v činnostiach
F: Bc. Andrej Barančok
Koľko stojí jedno celoplošné kosenie?
F: Ing. Jaroslav Demian
V minulosti bolo vypísané výberové konanie na lacnejšie pokosenie verejných priestranstiev,
nik sa vtedy nenašiel. Možno by bolo dobré sa k tomu vrátiť.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
Správu o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno 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
16
0
0

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 108/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 8.2
Správa o činnosti MsKS príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko za rok 2014
Materiál spracoval Július Obernauer, riaditeľ mestského kultúrneho strediska a Ing. Iveta
Purgátová, ekonómka mestského kultúrneho strediska, predkladá Július Obernauer, riaditeľ
Mestského kultúrneho strediska Brezno
Finančná komisia a komisia pre kultúru zobrali správu na vedomie.
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Fašang, Bc. Barančok, Ing. Demian, Ing. Strmeň,
Ing. Kováčik, MUDr. Wolframová, Ing. Majerčíková
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Ing. Miroslav Fašang
- občania ďakujú za dní mesta a cestu rozprávkovým lesom, ktoré boli dobre
zorganizované
- podľa správy bolo v roku 2011 usporiadaných 63 podujatí, návštevnosť 6 200, v roku
2014 bolo 113 podujatí a návštevnosť 3 064. V čom vidíte dôvod poklesu
návštevnosti?
Bc. Andrej Barančok
chcem upozorniť na havarijný stav domu kultúry, chcem poprosiť vedenie mesta ak nájdeme
nejaké zdroje, vymeniť zadné dvere a zamurovať zbytočné okná nad sálou
pod strechou mestského domu kultúry je asi 30 holubov + niekoľko odumretých jedincov,
poprosím aspoň toto riešiť
JUDR. Tomáš Abel.PhD.
Máme spracovaný projekt na rekonštrukciu domu kultúry, ak budú výzvy, zapojíme sa.
Ing. Jaroslav Demian
Existuje projekt na rekonštrukciu celého objektu mestského domu kultúry, neboli sme
úspešnými žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok. Pokúsme sa postupne investovať do
budovy.
Hospodársky výsledok bol – 5 800,- € - čím to bolo spôsobené?
Ing. Vladimír Strmeň
tržby My Horehronie – žiadam vysvetliť
F: MUDr. Eva Wolframová
Navrhujem podporiť našich podnikateľov v meste, skôr by som tlačila aj zahraničnú
delegáciu do mesta.
Július Obernauer
Počet podujatí – v predošlých rokoch nebolo do podujatí zaraďované kino, kino držíme len
v provizóriu, v súčasnosti prebieha výberové konanie na digitalizáciu, od septembra by mohol
byť pravidelný premietací profil v digitálnej kvalite.
Vlani ku koncu roku sme pôjd vypratali, bude to treba riešiť pravidelne, nevieme tomu
zabrániť.
V dome kultúry sa vymenili okná a kúrenie, je potrebné vymeniť elektroinštaláciu.
Schodok v roku 2014 – dotácie z roka na rok sú nižšie, schodok bol spôsobený tým, že dvom
pracovníkom bolo vyplatené neplánovane odstupné, vznikol havarijný stav v dvoch
prípadoch.
Ing. Mária Majerčíková
Ceny v Horehroní sú premrštené oproti novinám, ktoré sa vkladajú do schránok, možno by
bolo prehodnotiť aj cenu Horehronia.
Július Obernauer
Cenu novín aj cenu inzercie určuje Petit press, nie mestské kultúrne stredisko.
Na záver sa poďakoval všetkým za podporu a spoluprácu nielen pri organizovaní dní mesta.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
Správu o činnosti príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Brezno za rok 2014
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 109/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 8.3
Správa o činnosti príspevkovej organizácie Mestský športový klub Brezno za rok 2014
Materiál spracoval Peter Lupták, riaditeľ mestského športového klubu a Anna Macuľová,
ekonómka mestského športového klubu, predkladá Peter Lupták, riaditeľ Mestského
športového klubu Brezno.
Finančná komisia a komisia pre šport odporučili mestskému zastupiteľstvu zobrať správu na
vedomie.
V rozprave vystúpili poslanci:
S faktickými pripomienkami:

J. Tokár, Mgr. Skačanová, Bc. Barančok
Mgr. Skačanová

K rozprave sa vyjadril:

Peter Lupták, riaditeľ mestského športového klubu

Jozef Tokár
Podľa môjho názoru sme mali žiadať mestské zastupiteľstvo o finančné prostriedky na
riešenie havárie na plavárne ako celku, nie plátať postupne, možno sme mali pohroziť jej
zatvorením.
Mgr. Eva Skačanová
Vyčleniť na verejné korčuľovanie do roka 340 hodín je dosť? Nedalo by sa nejako navýšiť?
Zdá sa mi to málo.
Peter Ľupták
pri kalkulácii na prevádzku zimného štadióna sme stanovili čiastku, že je potrebné zarobiť cca
8400,- € mesačne – príjem z verejného korčuľovania a komerčného využitia. Pri rozvoji
hokeja je ťažké naplánovať cez víkend verejné korčuľovanie. Hodiny verejného korčuľovania
prinesú za 1 hodinu cca 70,- €, komercia garantuje prínos 95,- €/hodina.
F: Mgr. Eva Skačanová
poďakovala sa za organizovanie školičiek korčuľovania pre deti základných škôl a za
plavecké výcviky
Bc. Andrej Barančok
Vieme vyčísliť ročný náklad na Arénu?
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Peter Ľupták
v zimných mesiacoch – náklad na kúrenie cca 7000, elektrika cca 6 – 12 000,- €, voda – do
2000,- € mesačne
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
Správu o činnosti príspevkovej organizácie Mestský športový klub Brezno za rok 2014
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

19
19

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 110/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 9/
Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Brezna k záverečnému účtu mesta Brezna za
rok 2014
Materiál spracovala a predkladá Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta.
Finančná komisia odporúča zobrať stanovisko na vedomie.
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Strmeň,Ing. Majerčíková, Ing. Fašang, Ing. Demian,
Ing. arch. Králik, Bc. Barančok

S faktickými pripomienkami:

Ing. Demian, Ing. arch. Králik

Ing. Vladimír Strmeň
daň z nehnuteľnosti – medziročne reálne výber dane poklesol o 15 000,- € a na plán o 57 300
€. Nehnuteľnosti medziročne nikto neodnesie. Daň z nehnuteľnosti by mala byť medziročne
vyššia. Daňové oddelenie má rezervy vo svojej práci. Daň medziročne musí rásť.
Ing. Mária Majerčíková
tuhý komunálny odpad - vrátim sa k uzneseniu zo dňa 14.2.2012, kde sme žiadali, aby bola
urobená analýza nakladania a zvozu TKO, analýza nebola predložená. Navrhujem, aby sme sa
týmto opakovane zaoberali.
Nakladanie s majetkom mesta – navrhujem venovať sa znova VZN – ceny za prenájom mesta,
majetok mesta nie sme za tie ceny schopní prenajať, ďalej sa chcem zamerať na Dalkiu, kde
hlavná kontrolórka odporúča urobiť analýzu, oboznámiť sa so zmluvou s Dalkiou, či je
možné zmluvu zmeniť alebo vypovedať.
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Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov – ak sme mali naplánované vo výške 83000,- €
a v priebehu roka sme vedeli, že ich nenaplníme, kto a prečo ich zvýšil v priebehu roka na
96 800,-?
Zvýšenie výdavkov na platy zamestnancov – vlani sme počuli, že počet zamestnancov bol
znížený, podľa správy je počet zamestnancov zvýšený o 9.
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
analýza TKO je spracovaná, rokovali sme o alternatívach, máme zámer do budúcna prejsť na
množstevný zber, hospodárenie by bolo prehľadnejšie
Ing. Miroslav Fašang
Prečo neboli vykonané analýzy a plánujú sa vykonať? - napr. využívanie majetku mesta,
dôvody neúspechu pri podávaní žiadostí
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
analýzy vykonané sú, sú k nahliadnutiu aj na odbore životného prostredia
Ing. Jaroslav Demian
Bežné príjmy v roku 2014 sme dosiahli vyššie ako sme plánovali ale kapitálové príjmy sme
dosiahli len na 1/3 upraveného rozpočtu. Daňové príjmy by mali medziročne rásť – minulý
rok boli úpravy, ktoré upravovali niektoré dane smerom nadol. Čerpanie bežných výdavkov
na mzdy a ostatné osobné náklady – vyššie cca o 320 000,- € ako v roku 2013. Medziročne
vzrástli platy zamestnancov v zmysle zákona.
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
z programu RIUS cestu Podkoreňová pravdepodobne nebudeme môcť realizovať
máme spracovaný zásobník projektov, všetky sú zahrnuté do programu, budeme diskutovať
o tom, ktoré budú mať prioritu v rámci okresu a mesta
F: Ing. Jaroslav Demian
Bolo by možné sprístupniť zásobník projektov RIUS?
Ing. arch. Ján Králik
Hlavné zdroje príjmov mesta sú:
- podielové dane, uplatnenie vlastných daní, dotácie, narábanie s vlastným majetkom
problém v meste za posledné roky – úroveň vzdelania poklesla, zamyslime sa nad tým, že
budeme podporovať vzdelanie
snažme sa využívať potenciál krajiny, ktorý máme, musíme sa spojiť s podnikateľmi
a samosprávami regiónu
Bc. Andrej Barančok
dane za nevýherné hracie automaty – v meste sa herne rozmáhajú; nebudeme obmedzovať
tieto herne alebo zvyšovať poplatky?
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Brezna k záverečnému účtu mesta Brezna za
rok 2014
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K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

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

17
16
0
0
1

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 111/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 10/
Návrh záverečného účtu mesta Brezna za rok 2014
Materiál spracoval odbor ekonomiky a financovania zastúpený Ing. Vladimírom Grlickým,
predkladá JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta.
Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu záverečný účet schváliť
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
1. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta
Brezno za rok 2014 a o preverení súladu hospodárenia mesta Brezno so
zákonom č. 583/2004

II/

Schvaľuje
1. Celoročné hospodárenie mesta Brezno za rok 2014 „bez výhrad“
2. Usporiadanie prebytku rozpočtu zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) vo
výške 556 245,64 EUR.
Prebytok bežného rozpočtu vo výške 665 486,59 EUR, z ktorého sa vylučujú podľa §
16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pre účely tvorby
peňažných fondov nevyčerpané
účelovo určené prostriedky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe
osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku vo výške
54 790,56 EUR a jeho následné použitie na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu
vo výške 109 240,95 EUR.
Schodok kapitálového rozpočtu je vysporiadaný prebytkom bežného rozpočtu vo
výške 109 240,95 EUR.
3. Vysporiadanie záporného zostatku finančných operácií prebytkom rozpočtu
zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) vo výške 326 174,47 EUR.
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4. Prevod prebytku hospodárenia vo výške
- do rezervného fondu

175 280,61 EUR
175 280,61 EUR

5. Tvorbu a použitie rezervného fondu
5.1.Tvorba :
- počiatočný stav
- prídel z rozdelenia prebytku hospodárenia
- tvorba spolu

45 303,47 EUR
175 280,61 EUR
220 584,08 EUR

5.2. Použitie v roku 2015 :
- na rekonštrukciu kanalizácie v objekte
ZŠ s MŠ Karola Rapoša Pionierska 4
- na revitalizáciu prameňov Podkoreňová
- na úhradu bežných splátok úverov
- modernizácia technolog. zariadení
- multifunkčné ihrisko 9. mája - spoluúčasť mesta
- obstaranie PD počas roka
- zostatok k 31.12.2015

50 000,00 EUR
100 000,00 EUR
45 435,22 EUR
13 253,00 EUR
11 825,16 EUR
70,70 EUR
0,00 EUR

6. Hospodárenie príspevkových organizácií
Hlavná činnosť
v EUR

Technické služby

Náklady
Výnosy
Hospodársky
výsledok
(po zdanení)

1 328 733,93
1 336 740,75
6 869,25

Mestské kultúrne stredisko

229 969,87
218 923,78
- 11 046,24

Mestský športový klub

908 549,61
860 158,33
- 48 391,34

Podnikateľská činnosť
v EUR

Technické služby

Náklady
Výnosy
Hospodársky
výsledok
(po zdanení)

80 101,45
88 547,18
6 587,65

Mestské kultúrne stredisko

56 039,47
61 429,31
5 176,52

Mestský športový klub

128 445,24
135 073,82
6 322,35

6.1. Hospodársky výsledok mestských príspevkových organizácií z hlavného
predmetu činnosti
- Zisk Technických služieb
6 869,25 EUR
preúčtovať do rezervného fondu príspevkovej organizácie a následne vykryť stratu
z minulých rokov vo výške 6 869,25 EUR.
- Stratu Mestského športového klubu
48 391,34 EUR
vykryť ziskom z podnikateľskej činnosti vo výške
6 322,35 EUR
a zostatkom rezervného fondu vo výške
731,51 EUR
Zostatok vo výške -41 337,48 EUR preúčtovať na účet 428 – nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov
- Stratu Mestského kultúrneho strediska
11 046,24 EUR
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vykryť ziskom z podnikateľskej činnosti vo výške
5 176,52 EUR
Zostatok vo výške -5 869,72 EUR preúčtovať na účet 428 – nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov
6.2. Hospodársky výsledok mestských príspevkových organizácií z podnikateľskej
činnosti
- Zisk Technických služieb
6 587,65 EUR
preúčtovať do rezervného fondu príspevkovej organizácie a následne vykryť stratu
z minulých rokov vo výške 6 587,65 EUR.
- Zisk Mestského športového klubu
6 322,35 EUR
použiť na vykrytie straty z hlavnej činnosti
- Zisk Mestského kultúrneho strediska
5 176,52 EUR
použiť na vykrytie straty z hlavnej činnosti
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 112/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 11/
Rozpočet mesta Brezna na rok – návrh na 2. zmenu rozpočtu
Materiál spracoval odbor ekonomiky a financovania zastúpený Ing. Vladimírom Grlickým,
predkladá JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta.
Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu 2.zmenu rozpočtu mesta Brezna
schváliť.
V rozprave vystúpili poslanci:
S faktickými pripomienkami:

Ing. Demian, Bc. Barančok, J. Tokár
Ing. Demian

Ing. Jaroslav Demian
V návrhu zmeny rozpočtu nie sú zahrnuté zmeny, ktoré sa týkajú presunu kompetencií
z príspevkových organizácií na mestský úrad a technické služby. Kedy to bude predmetom
zmeny rozpočtu?
Bc. Andrej Barančok
Koľko bude stáť rekonštrukcia kanalizácie ZŠ P4?
JUDr. Tomáš Abel.PhD.
Celková cena rekonštrukcie by mala byť cca 70 000,- €, zámer je, že mesto uhradí 50 000,a zvyšok bude financovať základná škola.
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F: Ing. Jaroslav Demian
Žiadalo mesto cez krajský školský úrad a ministerstvo finančné prostriedky na havarijný stav
kanalizácie?
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
Žiadali sme na telocvičňu, poslali sme ucelený projekt, ktorý počítal s finančnými
prostriedkami do výšky 700 000,- €, zo strany riadiaceho orgánu sme boli informovaní, že
v takejto výške nám finančné prostriedky poskytnuté nebudú, z toho dôvodu bol projekt
upravený na 198 000,-, aby sme mohli rekonštruovať telocvičňu.
Jozef Tokár
Chýba obšírnejšia dôvodová správa, revitalizácia Podkoreňová – mala v minulosti účinok? Čo
obsahuje 100 000,- €? Už bude doriešené voda?
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
V minulosti bol spracovaný projekt na revitalizáciu Podkoreňová vo výške 106 000,- €,
budeme prehodnocovať, či sú náklady adekvátne, uvedené budeme konzultovať aj so
spracovateľom projektovej dokumentácia a regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Po
týchto analýzach by sme pristúpili k obstarávaniu realizácie týchto úprav.
Podľa
spracovaného projektu sme vyčlenili 18 000,- na nevyhnutné opravy v minulosti, mal by byť
problém s vodou vyriešený.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
zmeny rozpočtu mesta Brezna vykonané od 01. 04. 2015 do 30. 04. 2015

II/

Schvaľuje
zmenu rozpočtu realizovanú rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 odst. 2 písm. a),
b), c) a d) Zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. – presun rozpočtovaných prostriedkov,
povolené prekročenie príjmov a výdavkov, povolené prekročenie finančných operácií
príjmy
bežné príjmy
517 EUR
kapitálové príjmy
0 EUR
finančné operácie
220 584 EUR
príjmy celkom
221 101 EUR
výdavky
bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné operácie
výdavky celkom

9 290 EUR
186 219 EUR
25 592 EUR
221 101 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“
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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 113/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 12/
Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia akciovej spoločnosti DALKIA a.s. Brezno za
rok 2014
Materiál spracovala Ing. Ľudmila Hoffmanová, predsedníčka predstavenstva Dalkia Brezno
a.s., predkladá JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna.
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Strmeň, Ing. Demian

Ing. Jaroslav Demian
Materiál bol predmetom valného zhromaždenia akcionárov a dozornej rady?
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
nebol, valné zhromaždenie je 16.6.2015
Ing. Jaroslav Demian
Navrhujem stiahnuť a vrátiť sa k prerokovaniu po valnej hromade
Na základe všeobecného súhlasu primátor mesta stiahol materiál z rokovania mestského
zastupiteľstva.
K bodu 13/
Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti SEKOLÓG s.r.o. Brezno za rok
2014
Materiál spracoval Mgr. Branislav Čecho, konateľ Sekológ s.r.o., predkladá JUDr. Tomáš
Abel, PhD., primátor mesta Brezna.
V rozprave vystúpili poslanci:
S faktickými pripomienkami:

Ing. Strmeň, Ing. Demian, Ing. arch. Králik, M. Palovčík
Ing. Demian, J. Tokár, Ing. Strmeň, Ing. arch. Králik

Ing. Vladimír Strmeň
Aký %-álny podiel má mesto Brezno?
V spoločnosti vznikla strata, akým spôsobom bude riešená?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Sekológ je združenie obcí, hospodárenie je spravidla vyrovnané, strata sa vykrýva
v nasledujúcom roku.
Ing. Jaroslav Demian
Spoločnosť Sekológ s.r.o.a združenie obcí Ekológ sú prepojené nádoby, ktoré spolupracujú
pri likvidácii a nakladaní s odpadom v rámci mesta a obcí. Združenie Ekológ je jediným
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spoločníkom spoločnosti Sekológ. Združenie obcí má svoje orgány, ktoré rozhodujú, sú
v nich zastúpení všetci starostovia a primátor. V zmluve je ustanovenie, že žiadne rozhodnutie
alebo uznesenie nemôže byť prijaté bez prerokovania mesta, keďže je najväčšou
samosprávou, ktorá je združená v združení Ekológ.
F: Jozef Tokár
nie je mi jasné, prečo sú dve spoločnosti
F: Ing. Jaroslav Demian
Keď sa budovala nová skládka, vznikla spoločnosť Sekológ , ktorej zakladajúcimi členmi
bolo združenie obcí Ekológ a ešte jeden súkromný investor, ktorý postupne svoje aktivity
utlmil a svoj obchodný podiel predal združeniu obcí Ekológ, preto je združenie obcí Ekológ
jediným spoločníkom spoločnosti Sekológ. Niektoré aktivity je výhodné robiť cez obchodnú
spoločnosť a združenie obcí bolo predkladateľom projektov, cez ktoré sa podarilo riešiť
niektoré veci pri nakladaní s odpadom.
Ing. arch. Ján Králik
Na valnom zhromaždení združenia avizovali určité obce, že pokiaľ nebudú splnené
požiadavky, vystupujú zo združenia Ekológ.
Milan Palovčík
Každá kazeta musí mať určité parametre – dĺžku, výšku a šírku. Tieto skládky sú podľa mňa
o 100% vyššie ako mali byť, papiere rozfúkava po celej Rohoznej. Nemali by sa budovať
pyramídy. Kazety sú už plné.
F:Ing. arch. Ján Králik
Kazety nie sú projekčne porušené. Pri technológii ukladania a celej prevádzky zrejme došlo
k porušeniu povinností prevádzkovateľa.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti SEKOLÓG s.r.o. Brezno za rok
2014
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 114/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 14/
Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Združenia obcí EKOLÓG za rok 2014
Materiál spracoval Mgr. Branislav Čecho, za Združenie obcí Ekológ., predkladá
Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna.

JUDr.
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V rozprave vystúpil poslanec Ing. Vladimír Strmeň s otázkou: koľko zamestnancov má
Ekológ?
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia Združenia obcí EKOLÓG za rok 2014
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 115/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 15/
Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Fantázia Brezno s.r.o. za rok
2014
Materiál spracoval Ing. Pavol Gréner, konateľ Fantázia Brezno s.r.o., predkladá JUDr. Tomáš
Abel, PhD., primátor mesta Brezna.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Fantázia Brezno s.r.o. za rok
2014
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

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

14
13
0
0
1

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 116/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
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K bodu 16/
Správy Hlavného kontrolóra mesta Brezna
Materiál spracovala a predkladá Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta.
K bodu 16.1/
Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných noriem mesta v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu mesta za
rok 2014
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
správu o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných noriem mesta v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu mesta za
rok 2014.
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

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

18
17
0
0
1

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 117/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 16.3/
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
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Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

18
18

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 118/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 16.4/
Zásady podávania, preverovania a evidovania
s oznamovaním protispoločenskej činnosti

podnetov

podávaných

v súvislosti

podávaných

v súvislosti

Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Schvaľuje
Zásady podávania, preverovania a evidovania
s oznamovaním protispoločenskej činnosti

podnetov

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 119/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 17/

Rôzne

K bodu 17.1/
Návrh na menovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby mesta Brezna
Materiál spracoval Odbor služieb občanom a vnútornej správy zastúpený prednostom
Mestského úradu Brezno Mgr. Martinom Juhaniakom, predkladá JUDr. Tomáš Abel, PhD.,
primátor mesta Brezna.
Na základe výsledkov výberového konania primátor mesta navrhol menovať do funkcie
riaditeľa Technických služieb Brezno pána Ing. Jána Lukáča.
Ing. Lukáč sa predstavil poslancom, oboznámil ich s víziou rozvoja technických služieb,
odpovedal poslancom na otázky. Priebeh rozpravy je zaznamenaný na videozázname zo
zasadnutia mestského zastupiteľstva.
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Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Menuje
podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
Ing. Jána Lukáča do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby Brezno
s účinnosťou od 04.06.2015
Pozn: návrh uznesenia v zápisnici upravený v zmysle zákona o ochrane osobných údajov
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.

Hlasovanie:

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

18
16
0
2

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 120/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 17.2/
Podanie žiadosti o dotáciu v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v rámci výzvy číslo USVRKOKA-2015/000967 na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne
nepriaznivých situácií rómskej komunity na realizáciu projektu„ Zlepšenie životného
prostredia a ochrany zdravia obyvateľov rómskych komunít v meste Brezno“
Materiál spracoval Útvar primátora zastúpený vedúcim útvaru Mgr. Slavomírom Pôbišom,
predkladá JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna.
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Demian

Ing. Jaroslav Demian
Výzva je špeciálne zameraná na deratizáciu, dezinfekciu, dezinsekciu. Nedá sa rozšíriť na
niečo iné?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Boli viaceré alternatívy ale aj z časového hľadiska prípravy na podanie žiadosti sme vybrali
túto variantu.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/
Súhlasí
s realizáciou projektu „Zlepšenie životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľov
rómskych komunít v meste Brezno“ a so zabezpečením spolufinancovania projektu zo
strany mesta vo výške minimálne 15% celkových oprávnených výdavkov na projekt.

II/

Schvaľuje
zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o poskytnutie dotácie a
financovanie projektu „Zlepšenie životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľov
rómskych komunít v meste Brezno“ nasledovne:

výška celkových výdavkov na projekt:
9.500 € vrátane DPH

výška oprávnených výdavkov na projekt:
9.500 € vrátane DPH

spolufinancovanie z vlastných zdrojov mesta Brezna
vo výške minimálne 15% z oprávnených výdavkov,
čo činí
1.500 € vrátane DPH

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 121/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 17.3/
Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky v rámci výzvy III. Prezídia Policajného zboru 2015 za účelom podpory činností
súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky podľa § 2 písm. d) zákona 526/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov na realizáciu projektu „Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky
nainštalovaním spomaľovacích retardérov a meračov rýchlosti v meste Brezno“
Materiál spracoval Útvar primátora zastúpený vedúcim útvaru Mgr. Slavomírom Pôbišom,
predkladá JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna.
V rozprave vystúpili poslanci:

Bc. Barančok, MUDr. Wolframová, M. Palovčík, Ing.
arch. Králik, Mgr. Struhár

Bc. Andrej Barančok
Umiestnenie retardérov na Vránskeho ulici bolo odkomunikované s občanmi?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
V súčasnosti žiadame o dopravné prvky, ktoré môžeme využiť podľa potreby. Reagovali sme
na výzvu. Máme možnosť získať finančné prostriedky mimo rozpočtu. Dopravu do budúcna
chceme riešiť komplexne.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:

39

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Súhlasí
s realizáciou projektu „Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky nainštalovaním
spomaľovacích retardérov a meračov rýchlosti v meste Brezno“ so zabezpečením
spolufinancovania projektu zo strany mesta vo výške minimálne 5% celkových
oprávnených výdavkov na projekt.

II/

Schvaľuje
1. Podanie žiadosti mesta Brezna o dotáciu na realizáciu projektu s názvom
„Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky nainštalovaním spomaľovacích retardérov
a meračov rýchlosti v meste Brezno“
2. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o dotáciu a financovanie
projektu „Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky nainštalovaním
spomaľovacích retardérov a meračov rýchlosti v meste Brezno“ nasledovne:
Výška celkových výdavkov na projekt:
Výška žiadanej dotácie na projekt:
Výška minimálnych 5 % spolufinancovania
z oprávnených výdavkov:

11.711 € vrátane DPH
11.125 €
586 €

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 122/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 17.4/
Návrh na schválenie zápisov do Kroniky mesta Brezna za rok 2014
Materiál spracovala PhDr. Anna Štulrajterová, kronikárka mesta Brezna, predkladá JUDr.
Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna.
V rozprave vystúpili poslanci:

Mgr. Skačanová, Bc. Barančok

Mgr. Eva Skačanová
za najmladšieho poslanca je uvedený p. Fašang, prosím opraviť, nemá 24 rokov
Bc. Andrej Barančok
Oceňujem prácu pani kronikárky, na str. 71 – historicky prvé bakalárske boli promócie boli
v roku 2014 – malo by to byť v kronike uvedené
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/
Schvaľuje
zápisy do Kroniky mesta Brezna za rok 2014
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II/

Ukladá
PhDr. Anne Štulrajterovej, kronikárke mesta Brezna
1. Po upravení textu o pripomienky poslancov zabezpečiť zviazanie kroniky a jej
uloženie do Horehronského múzea
2. Zabezpečiť zverejnenie zápisu mestskej kroniky za rok 2014 na webovom sídle
mesta

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

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

18
18

prijali

uznesenie MsZ číslo123/2015, ktoré je

K bodu 17.5/
Návrh na menovanie člena komisie pre šport pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
Materiál spracoval Odbor služieb občanom a vnútornej správy zastúpený prednostom
Mestského úradu Brezno Mgr. Martinom Juhaniakom, predkladá Mgr. Daniel Struhár,
predseda komisie pre šport pri MsZ mesta Brezna.
Komisia pre šport odporúča menovať za člena komisie pre šport Mgr. Zuzanu Rybárovú.
V rozprave vystúpili poslanci:

J. Tokár, Ing. arch. Králik, Ing. Hašan

S faktickými pripomienkami:

Bc. Barančok, Ing. Macuľa, Ing. Kvačkaj, Ing. Fašang,
Ing. Demian

Jozef Tokár
prestavil pani Mgr. Rybárovú, uviedol, že voľba člena komisie bola demokratická
Bc. Andrej Barančok
rokovací poriadok hovorí, že člena komisie navrhuje predseda komisie
Ing. arch. Ján Králik
poslanec má právo dať doplňujúci návrh, navrhujem za člena komisie p. Chrenovú
pre mňa je priorita šport, ktorý zabezpečuje výchovu mládeže a to atletika robí
Ing.Milan Hašan
Boli vytvorené odborné komisie, dávajú určité stanovisko, členovia komisie odporučili p.
Rybárovú. Prečo by sme mali schvaľovať iný návrh? Som zato, aby v komisii pracovali ľudia
z Brezna.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Volí
v súlade s § 15, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
za člena komisie pre šport pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
p. Janku Chrenovú
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Návrh nebol schválený.

17
8
1
8

Hlasovanie o pôvodnom návrhu na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Volí
v súlade s § 15, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
za člena komisie pre šport pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
p. Mgr. Zuzanu Rybárovú
Pozn.: text uznesenia v zápisnici upravený v zmysle zákona o ochrane osobných údajov
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:

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

17
11
0
6

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 124/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 17.8
Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti
komisií
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Strmeň

Ing. Vladimír Strmeň
Namodelujme model, ako prenášať informácie na vedenie mesta, komisia verejného poriadku to rieši
prijatím uznesení – doporučujeme navýšiť rozpočet pre mestskú políciu a zriadiť rómske hliadky.

42

K bodu 17.9/
Informácia o stave miestnej komunikácie Krátka a návrh na riešenie situácie
Informáciu predkladá MUDr. Eva Wolframová.
Informovala poslancov mestského zastupiteľstva o stave ulice Krátka, ktorá je výrazne
zničená. Požiadala mestský úrad, aby vyvolal jednanie so štátnym podnikom Povodie Hrona
a zaviazal ho k súčinnosti pri oprave komunikácie a vyjednal s nimi situáciu parkovania
veľkých mechanizmov na našej komunikácii.
Predložila návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Ukladá mestskému úradu
I/
II/

Vykonať obhliadku a následne opravu ul. Krátka
Vyvolať rokovanie so štátnym podnikom Povodie Hrona so zameraním na súčinnosť
a spoluprácu pri oprave cesty Krátka ako technickej tak aj materiálnej
T:
30.9.2015

V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Fašang, Mgr. Dzurmanová, Ing. arch. Králik

S faktickými pripomienkami:

Mgr. Skačanová, Bc. Barančok, MUDr. Wolframová

F: Mgr. Eva Skačanová
z dôvodu, že nemáme finančné
s vodohospodárskym podnikom

krytie

na

investičnú

akciu,

navrhujem

jednať

Ing. Miroslav Fašang
k uvedenému nie sú vyjadrenia komisií, navrhuje predložiť na ďalšie zastupiteľstvo a dovtedy
nech začnú jednania s kompetentnými
Bc. Andrej Barančok
máme rokovací poriadok, ktorý sme si schválili, dodržujme ho
Mgr. Petra Dzurmanová
ulice a chodníky máme záujem riešiť globálne budúci rok, je to finančne jednoduchšie urobiť
naraz, s rokovaním s povodím Hrona súhlasím.
JUDr. Tomáš Abel.PhD.
Súhlasím, že cestu opraviť treba ale nesúhlasím so spôsobom a formou tak, ako to bolo
povedané.
Ing. arch. Ján Králik
Do najbližšieho zastupiteľstva zvolám jednanie s Povodím Hrona, dohodneme si podmienky a
pôjdeme na obhliadku, aby sme vedeli rozsah, čo je treba spraviť a budem sa snažiť
dohodnúť, aby si urobili spevnené plochy na svoje stroje, aby nezneužívali našu komunikáciu.
Na zastupiteľstve podám správu o výsledku rokovania.
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Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Ukladá
Mestskému úradu Brezno
1. Vykonať obhliadku ul. Krátka.
2. Vyvolať rokovanie so š.p. Povodie Hrona za účelom opravy miestnej komunikácie
Krátka so zameraním na súčinnosť a spoluprácu so štátnym podnikom po stránke
technickej, aj materiálnej.
T: do 30.9.2015
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 125/2015, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 17.10/
Informácia zo stretnutia s občanmi ČSA 54-62
Informáciu predkladá MUDr. Eva Wolframová.
MUDr. Wolframová na úvod uviedla, že spoločenstvo bytov ČSA 54-62 zvolalo stretnutie,
na ktoré údajne pozvalo aj pána primátora a poslancov 1. obvodu a zúčastnila sa ho len ona.
Predniesla požiadavky spoločenstva:
- Zaoberať sa opravou chodníka pred bytovým domom – veľké jamy
- Vo večerných hodinách nie je verejné osvetlenie – bolo zrušené, žiadajú vrátiť
späť stĺpy verejného osvetlenia
- Doplniť smetné koše (v rozpočte sú narozpočtované)
- Rozšírenie hniezd mestského rozhlasu na ul. ČSA
- Spíliť brezu pri vchode 62 – zoschnutá, ohrozuje obyvateľov,
- Vyriešiť situáciu s parkovacími miestami. Parkovacie miesto pred ich bytovým
domom dostal pán Masár z ČSA 40, aj napriek záujmu zo strany obyvateľov
tohto bytového. Žiadajú celý poslanecký zbor, aby zvážil možnosť riešenia
situácie cez VZN mesta
- Vyriešiť majetkové vzťahy k prípojkám kanalizácie – prípojku je neustále
potrebné opravovať a opravy čerpajú finančné prostriedky z fondu údržby
miestnych obyvateľov. Je potrebné zistiť, koho sú prípojky a kto je povinný
zabezpečovať ich údržbu a opravu.
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Uvedeným sa budeme zaoberať, pozvánku som nedostal.
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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
Bc. Andrej Barančok, poslanec MsZ
 Poďakoval riaditeľke ZUŠ Brezno za zorganizovanie úspešného koncertu 27.5.2015 ako
sprievodnej akcie v rámci Dní mesta Brezna. Ako predseda komisie pre kultúru zároveň
pozval prítomných na koncert pri príležitosti 55 výročia založenia ZUŠ v Brezne, ktorý sa
koná 11.6.2015 v Mestskom dome kultúry.
Otázka na náčelníka Mestskej polície
 v „Margitinom parku“ vandali zničili vybavenie v literárnom parku. Už je známy
páchateľ, resp. ako pokročila táto záležitosť ?
o Odpoveď náčelníka MsP: MsP v deň nahlásenia odstúpila vec na štátnu políciu,
nakoľko poškodenie a spreyerstvo je trestný čin a nespadá to do kompetencie
mestskej polície. Požiadal som e-mailom aj obyvateľov obytného domu Krčulova
1, na ktorom sú umiestnené bezpečnostné kamery o poskytnutie informácií k celej
záležitosti. Ak sa vyskytnú nové okolnosti, odstúpim tieto na štátnu políciu.
Ing. Miroslav Fašang, poslanec MsZ
Otázky na riaditeľa TS Brezno:
 Poďakoval za udržiavanie centrálneho parku na námestí
 Lampy VO na Mazorníkove pri plavárni nefungujú – opraviť
o Odpoveď Ing Gaboňa, povereného vedením TS: ak sa jedná o lampy VO pred
školou, tak celé parkovisko je v ich správe. Ak sa jedná o VO v inej lokalite, tak
stačí hneď poruchu VO nahlásiť na vrátnicu, kde je prostredníctvom vrátnika
zabezpečená 24 h služba. Netreba čakať do zastupiteľstva.
 Dopravné ihrisko kosiť pravidelne, nie podľa plánu 2x do roka. Detto Mazorníkovo detské
ihrisko.
o Odpoveď Ing Gaboňa, povereného vedením TS: v rámci kosenia je zavedené
pravidlo, že každoročne sa začína kosiť od inej lokality, nakoľko požiadavky
občanov sú vždy také, aby sa začalo kosiť práve od miestnej časti, ktorú obývajú.
Tento rok, aj m. r. na ŠLN s TS spolupracovali zamestnanci Mestského športového
klubu Brezno, aby sme urýchlili kosenie v tejto časti mesta.
 Prečo sa nelikvidujú staré stĺpy, ktoré zostávajú po dopravných značkách ?
o Odpoveď Ing Gaboňa, povereného vedením TS: najviac stĺpov po zrušených
dopravných značkách sa nachádza na tzv. spisovateľských uliciach za Mestským
domom kultúry, kde sa menilo dopravné značenie. Takto sa to riešilo na základe
požiadavky dopravného inšpektorátu, aby sa stĺpy nevyhadzovali. Ak dôjde
k zmene, stĺpy sa opravia a použijú sa buď v tejto lokalite, alebo inde.
 Prečo sa nič nerobí s poškodenými (krivými, vyvalenými) dopravnými značkami? Prosím
opraviť.
o Odpoveď Ing Gaboňa, povereného vedením TS: vieme o takomto stave,
poškodené značky pravidelne opravujeme.


Futbalový štadión – betónové kvetináče napraviť, sú povyvracané.
o Odpoveď Ing Gaboňa, povereného vedením TS: je to väčšinou po víkendových
akciách. Opravujeme priebežne podľa poškodenia.
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Otázka na náčelníka Mestskej polície Brezno
 Parkovanie pred domom na začiatku Stromovej ulice. Sú vodiči sankcionovaní ? Ako
podotkol aj primátor mesta, táto časť sa podobá na „autoservis“.
o Odpoveď náčelníka MsP: pokiaľ miestni obyvateľa rozoberajú auto, príslušníci
MsP môžu prísť skontrolovať, ale ak má auto dopr. značku, STK a vykonanú
emisnú kontrolu, mestská polícia nemôže konať. Momentálne sme dospeli aspoň
do štádia, že v oveľa menšom množstve sa pri vstupe na Stromovú robí
neporiadok.
o zástupkyňa
 Tabuľa na Nálepkovu, šmýkačka na novovytvorené ihrisko za vojenským
činžiakom na ČSA
Ing. Martin Ridzoň, PhD, poslanec MsZ
Otázky na riaditeľa TS Brezno:
 Kedy začnete so zrezávaním stromov na Mazorníkove
o Odpoveď Ing Gaboňa, povereného vedením TS: zrezávanie stromov riešime na
pravidelných poradách primátora mesta. Pripravujeme pasport a buď sa bude
realizácia zabezpečovať cez TS, alebo cez externú firmu, resp. v kooperácii.
 Kosenie Mazorníkovo, smer Rovne
o Odpoveď Ing Gaboňa, povereného vedením TS: ak ide o inú lokalitu ako
sídlisko, navrhujem ísť pozrieť priamo inkriminované miesto, aby som vedel
povedať, či je to zeleň v správe mesta, pretože nie každá zeleň, ktorá je na
pozemku mesta je verejnou zeleňou, ktorú musí udržiavať mesto.
Otázka na riaditeľa Mestského športového klubu Brezno
 Vrátime šport na námestie ? V minulosti bol na námestí streetball a podobne.
Otázka na primátora mesta Brezna
 Aké plány sú ďalej s mestskou vežou ?
o primátor mesta Brezna
 Dopracovanie pojektu osvetlenia, na veži budú ešte ďalšie osvetľovacie
body. Zvonica by mala svietiť viac, ako cez Dni mesta Brezna. Osvetlenie
sa podarilo vysúťažiť za 8000 Eur, v rozpočte sme mali naplánovaných na
túto akciu 11 000 Eur, takže šetríme cca 3 000 Eur.
 Pripravujeme projekt nového schodiska
 Iniciujeme rokovanie s Orange o premiestnení technického zariadenia
z mestskej veže,
 Chcem vytvoriť vo veži stálu expozíciu, propagujúcu históriu zvonov
a veže,
 Požiadali sme MK SR o dotáciu, sme zaradení a do 15.12.2015 očakávame
stanovisko. Na celkovú vysprávu, vrátane osvetlenia bolo
narozpočtovaných cca 40 000 Eur. Túto položku môžeme teda z celkového
rozpočtu odpočítať. Mesto má zámer vytvoriť zo zvonice na námestí
atrakciu, pretože ich tu nemáme veľa. Podobný zámer má mesto aj so
Synagógou, aby sa Brezno stalo pre turistov zaujímavým a aby cez mesto
iba neprechádzali.
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o primátor mesta Brezna
 Pasport drevín, ktoré budú vo vegetačnom období kľudu sa spracúva.
Môžete kontaktovať príslušný odbor o prípadné doplnenie na základe
vlastného podnetu, či podnetov občanov.
 K problematike kosenia doplním, že mesto kupuje 3 ks bubnových
kosačiek, budeme riešiť personálne otázky. Ak bude vôľa poslancov,
nakúpime aj ďalšie mechanizmy, aby sme mohli celoplošne kosiť v meste
Brezne 3x a podľa technických a finančných možností aj viac krát.
Mgr. Eva Skačanová, poslankyňa MsZ
Otázka na riaditeľa TS Brezno
 Cestné teleso na Martina Benku je cez stred je prasknuté. Cesta je ešte v záruke. Pán
riaditeľ TS kontaktoval firmu, ktorá robila toto cestné teleso. Prosím, aby pán riaditeľ
opakovane kontaktoval firmu, aby opravila cestu. Dá sa to zalepiť asfaltovým pásom, kým
cesta nebude ešte v horšom stave.
o Odpoveď Ing Gaboňa, povereného vedením TS: poškodenie som nahlásil na
odbor ŽPaSP MsÚ Brezno. Budem urgovať riešenie.
Mgr. Daniel Struhár, poslanec MsZ
Otázka na riaditeľa TS Brezno
 Treba riešiť orezávanie stromov na Mazorníkove
Otázka na náčelníka Mestskej polície Brezno:
 Hliadku posielať aj k parku oproti bývalej Kolkárne, kde sa zdržiavajú „workoutisti“.
Okrem nich sa však v priestoroch zdržiavajú aj iné skupiny, ktoré by mohli spôsobiť
konflikty, keďže tieto priestory sú mimo námestia a dohľadu mestskej polície.
o Odpoveď náčelníka MsP: všetky workoutové hriská sa kontrolujú pravidelne,
pomerne často, najmä vo večerných hodinách, hliadka prechádza po školskej popri
bývalej Kolkárni (aj na podnet občanov mesta), aj na príkaz náčelníka – pešia
hliadka alebo motorizovaná hliadka.
 Kosenie na Mazorníkove
 Vyzval kolegov poslancov, aby sa oboznámili s projektom „športovej haly“, ktorá by sa
teoreticky mohla nachádzať v oblasti športovej Arény Brezno – pod sedačkami, ktorý by
sa mal nachádzať u riaditeľa MŠK Brezno. Chcem ho požiadať, aby pripravil projekt
k nahliadnutiu do konca týždňa.
o Primátor mesta: projekt je v samostatných kancelárskych priestoroch v sídle MŠK
Brezno, stačí prísť a požiadať o sprístupnenie.
Ing. Vladimír Strmeň, poslanec MsZ
Otázka na riaditeľa TS Brezno:
 Cesta na Lúčky, v časti odbočky na Šiašovo je v zlom stave. Na odbočke sa urobila nová
odrážka na odvod dažďovej vody, aj komunikácia sa vyspravila. Odrážka sa však nedala
do dolinky, ale 15 m nad dolinu, pretože takto vôbec nespĺňa účel.
o Odpoveď Ing Gaboňa, povereného vedením TS: komunikácia bola vyspravená
na druhý deň od nahlásenia frézovanou obaľovanou drvou, ale v ten deň
a nasledujúci deň chodili po tejto komunikácii ťažké mechanizmy z kasární a cesta
bola zničená, to znamená, že vysprávka vydržala celkom dva dni ! Vo
všeobecnosti môžem konštatovať, že poľné cesty sú zničené z toho dôvodu, že sa
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po nich vyvážala sutina z demolačných prác v kasárňach. Odrážku môžeme riešiť
priamo na mieste. Po obhliadke rozhodneme ako ďalej.
Zabezpečiť kosenie detských ihrísk. Deti sú pri hrách ohrozované rôznymi živočíchmi,
ktoré sa zdržujú vo vysokých trávach.

Otázka na náčelníka Mestskej polície Brezno:
 Ochabla nočná kontrola MsP na Mazorníkove – chodia oveľa menej ako pred mesiacom,
najmä vo večerných hodinách. Prosím skontrolovať dodržiavanie harmonogramu, resp.
upraviť harmonogram hliadok.
o Odpoveď náčelníka MsP: hliadky sa určite neobmedzili, naopak, činnosť sa
zintenzívnila.
Ing. Milan Hašan, poslanec MsZ
 Kosenie na Krčulovej ulici - riešiť
o Odpoveď Ing Gaboňa, povereného vedením TS: určite nejde o žiadny zámer.
V prvom rade sa kosia sa najprv hlavné ťahy – Krčulova, Sládkovičova,
Nálepkova, potom sa kosia tzv. dvory medzi obytnými blokmi.
Ing. Milan Kováčik, poslanec MsZ
Otázka na riaditeľa TS Brezno:
 Matičiari robili v rámci 750 výročia prvej písomnej zmienky o Brezne podujatie
„Historická prechádzka starým mestským cintorínom“, ktorý má 235 rokov. Sú tam
obrovské osobnosti, predovšetkým Ján Chalupka, ktorý v Brezne pôsobil 47 rokov. Keby
nebola prítomná pani Peterajová z Horehronského múzea, tak by sme hroby dejateľov
nevedeli nájsť. Na starom cintoríne pri hornej bráne je umiestnená mramorová tabuľa, na
ktorej sú vygravírované mená osobností mapka a miesto patričného hrobu. Ale vplyvom
času sa stali písmenká nečitateľné. Bolo by dobre nájsť niekoho, kto zabezpečí obnovu
písmen, aby sa stali čitateľné.
o Odpoveď Ing Gaboňa, povereného vedením TS: tabuľu je potrebné dať opraviť
odborníkovi, pokiaľ na to budeme mať dostatok finančných prostriedkov,
zabezpečíme.
Milan Palovčík, poslanec MsZ
Otázka na riaditeľa TS Brezno:
 Na Nálepkovej ul. Sa nachádza 7 ks briez – najsilnejší alergén. Aj keď je vegetačný kľud,
je potrebné to riešiť, pripraviť na jeseň výrub.
o Odpoveď Ing Gaboňa, povereného vedením TS: pokiaľ budeme mať z mesta
rozhodnutie o výrube, okamžite zabezpečíme, najmä pokiaľ ide o malé deti.
Mgr. Petra Dzurmanová, zástupkyňa primátora Brezna
 Vyzvala poslanca Kováčika, aby sa pokúsil ako zaujímavosť v meste Brezne vybaviť
nočné prechádzky po historickom cintoríne (napr. pre stredoškolákov) a zároveň
prisľúbila, že sponzorsky zabezpečí opravu mramorovej informačnej tabule na starom
cintoríne.
 Doplnila informáciu náčelníka MsP k zničeniu literárneho parku, resp. „Margitinho
parku“ na ČSA : činnosť literárneho parku skončila vďaka vandalizmu. Po dohode s TS
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bude zlikvidované to, čo tam ostalo. Hracie prvky budú presunuté – tabuľa na Nálepkovu
ulicu, šmýkačka na novovytvorené ihrisko za vojenským činžiakom na ul. ČSA.

K bodu 19/
Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
MUDr. Eva Wolframová, poslankyňa MsZ
 Výstavbou obchvatu sa podstatne zmenila situácia na Mostárenskej ulici, ktorá nemá
spevnenú krajnicu. Vieme zaviazať spoločnosť ALPINE a.s., aby cestu po skončení
výstavby obchvatu upravili minimálne do pôvodnej podoby ?
 Obdobne vplyvom výstavby obchvatu sa nachádzajú na začiatku Mostárenskej ulice
nezlikvidované dreviny a momentálne je v tejto lokalite vysoká tráva. TS sa o ňu
nestarajú, nakoľko sa jedná o stavenisko a spoločnosť zabezpečujúca výstavbu obchvatu
tiež nie. Je možné jednať so spoločnosťou, resp. s TS, aby sa o cestu starali ? Nie je
možné nechať ju v takomto stave počas celých 18 mesiacov výstavby obchvatu.
o Odpoveď primátora mesta:
 Krajnice – budeme sa zaoberať touto požiadavkou prostredníctvom odboru
investičného MsÚ
 Naskladnené dreviny – 4.6.2015 sa uskutoční stretnutie investora, mesta
a podnikateľov pôsobiacich v bývalej Mostárni Brezno, ktorých
komunikácia sa tiež využíva pri výstavbe, aby sa dohodli presné
podmienky a teda bude možnosť prediskutovať aj požiadavky poslankyne.
Ing. Milan Hašan, poslanec MsZ
 Predaj robotníckej ubytovne Čierny Vrch - zistiť, komu bola odpredaná, či bola riadne
urobená zmluva, či je nájom , aký je nájom za pozemok mesta, na ktorom stojí chata ?
o Odpoveď primátora mesta:
Chatu predávali štátne lesy. Dostali ste informáciu o tom, že mesto bolo oslovené
a prostredníctvom bývalého primátora sa mesto 13.12., resp. 14.12.2014 vyjadrilo,
že nemá záujem o kúpu tejto chaty a preto vlastník predal robotnícku ubytovňu
inej fyzickej osobe. Nie sme oprávnení dotazovať vlastníka, resp. nájomcu, aby
nám poskytol k nahliadnutiu zmluvu. Či bola uzatvorená na nájom pozemku
nájomná zmluva, vieme zistiť, až keď dôjde k zápisu do katastra a vzhľadom
k lehotám zápisu ešte nevieme odpovedať. Určite požiadavku overíme a písomne
odpovieme, resp. prednosta vás bude zajtra telefonicky, alebo emailom
informovať.
Ing. Vladimír Kvačkaj, poslanec MsZ
 Spoločnosť ALPINE a.s. si na mestských pozemkoch vytvorila parkovanie. Pokiaľ mi je
známe, na MsZ sa nájom pre túto firmu nepredkladal na schválenie. Prosím vysvetliť.
o Odpoveď primátora mesta:
investorom je Slovenská správa ciest B. Bystrica a tejto spoločnosti sme nájom
schvaľovali v mestskom zastupiteľstve


Komu sa posielajú pozvánky na mestské zastupiteľstvo okrem poslancov a riaditeľov
organizácií zriadených mestom. Oslovilo ma pár zástupcov takýchto organizácií
(súkromné firmy, napr. v areáli Mostárne Brezno a podobne), prečo nedostávajú
pozvánky.
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o Odpoveď primátora mesta:
Nie je dôvod posielať osobitne pozvánky. Zasadnutie MsZ je verejné, informácie
o jeho konaní sa nachádzajú v Horehroní, na webovom sídle mesta aj v úradnej
tabuli. Pokiaľ ide o štátnu správu, pozvánka sa posiela prednostke Okresného
úradu, ktorá v tomto prípade zastrešuje štát na území mesta.
Bc. Andrej Barančok, poslanec MsZ
 Kto hradí osvetlenie pred obchodnými centrami v Brezne (Kaufland, Tesco, Lidl).
Náklady sa uhrádzajú z verejných zdrojov, aj keď by si to mali platiť samotné obchodné
reťazce.
o Odpoveď: primátor mesta vyzval o stanovisko Ing. Gaboňa, povereného riadením
TS. Podľa vyjadrenia Ing. Gaboňa osvetlenie pri obchodných centrách nie je
v správe mesta a mesto neplatí za verejné osvetlenie.




Upozorňujem na brezu na Krčulovej 6. V prípade silných búrok a vetrov ohrozuje nie len
obyvateľov, ale hrozí zničenie zaparkovaných motorových vozidiel. Je potrebné urýchliť
vyhotovenie pasportu drevín, ktoré sa budú v období vegetačného kľudu likvidovať.
o Odpoveď primátora mesta:
Pasport drevín sa spracúva. Termín splnenia bol určený do 30. 4., ale vzhľadom
k rozsahu nie je možné tento termín splniť. Väčšia časť pasportu je už spracovaná,
hovorili sme o ŠLN, sídlisku Mazorníkovo, ul. F.Kráľa, Nálepkovej ul. Dokument
chceme ukončiť do začiatku obdobia vegetačného kľudu. Primátor mesta opäť
pripomenul, že ak sú ešte zo strany poslancov požiadavky, treba sa prihlásiť.
Prípad načrtnutý poslancom Barančokom je možné riešiť ihneď, ak ide skutočne
o strom ohrozujúci bezpečnosť obyvateľov. Preto primátor mesta vyzval poslanca,
aby prišiel na MsÚ, referenti príslušného útvaru pôjdu na obhliadku miesta
a v prípade potreby bude situácia okamžite riešená, bude vydané rozhodnutie a TS
môžu okamžite konať.
Nakoľko máme účasť v Nemocnici s poliklinikou a pomerne veľa lekárov opustilo areál
nemocnice, nemohli by ste vyrokovať, aby sa v nemocnici zriadila záchytná miestnosť ?
o Odpoveď primátora mesta:
Záchytky sú v pôsobnosti štátnej polície. Spravíme analýzu z legislatívneho
hľadiska, za akých podmienok a kde je možné zriadiť záchytku a odpíšeme.

Ing. Miroslav Fašang, poslanec MsZ
 Bolo odvezené hnojivo z PD uskladnené v nádržiach, keďže malo byť do 31.5.2015
odvezené ?
o Odpoveď primátora mesta:
Zistíme, či bola Dohoda o porozumení dodržaná. Ak nie, budeme v zmysle
dohody konať.


Môže osloviť mesto majiteľa výlepových plôch, aby si ich dal do poriadku ? (ul. 9. mája
vedľa poštového stánku)
o Odpoveď primátora mesta:
Vyzveme ART – Atelier reklamy a tlače, aby zabezpečil opravu tabule a následne
budeme poslanca informovať.



Je možné, aby značky, ktoré si platia občania a ktoré ich oprávňujú parkovať svoje
motorové vozidlo na vyhradenom mieste mali jednotnú úpravu ?
o Odpoveď primátora mesta:
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Máme to upravené vo VZN, ale neplní sa v takom rozsahu, ako má. Spravíme
potrebné opatrenia, aby sme splnili ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia.
Ďalšie informácie poskytne zástupkyňa primátora, ktorá sa predmetnou
problematikou intenzívne zaoberala:
o Zástupkyňa primátora mesta
V rámci prijímania všeobecne záväzného nariadenia bol predložený návrh, aby
používané dodatkové tabule, ktoré sa umiestňujú pod tabuľou „parkovisko“ boli
využívané na označovanie vyhradených parkovacích miest. Návrh, ako to má
vyzerať bol spracovaný a tabuľky mal vydávať mestský úrad, ale údajne z
finančných dôvodov sa mestský úrad k tomu nedostal. Od minulého týždňa sa tejto
problematike opäť venujem. Ak bude treba, otvorím VZN o parkovaní, aby sa
doriešilo to, ako budú tabuľky ŠPZ automobilov vyzerať.
Ing. Martin Ridzoň, PhD., poslanec MsZ
 Ako predseda komisie pre cestovný ruch a rozvoj podnikania tlmočím požiadavku členov
komisie, či by nebolo možné urobiť na území mesta akciu „noc kostolov“ v spolupráci
s miestnymi farskými úradmi ?
o Odpoveď primátora mesta:
S farskými úradmi na území mesta máme dobrú spoluprácu, oslovíme ich v tejto
veci a podľa stanoviska dáme vedieť. Je však potrebné pripraviť konkrétny návrh
o ktorom budeme so zástupcami farských úradov rokovať, prípadne dohodneme
stretnutie.
Mgr. Petra Dzurmanová, zástupkyňa primátora mesta
 Informovala prítomných o pripravovanom kultúrno spoločenskom podujatí
Kultúrne leto 2015.
o piatky budú venované živej hudbe. Zameranie bude multižánrové, vždy „na inú
nôtu“.
o soboty – letné kino
o nedele – klasicky venované deťom – bábkové predstavenia pre deti doplnené
worshopmi Boli oslovené ZUŠ, aby svoje aktivity v čase od 14. do 16.00 a od
16.00 bábkové divadlo
Bc. Andrej Barančok
 obyvateľka Brezna pani Dolinská obýva jednoizbový nájomný byt spolu s chorým
manželom a štyrmi deťmi. Tri z nich sú veľmi nadané, tancujú vo folklórnom súbore
Šťastné detstvo, ktoré pripravuje zájazd do Chorvátska. Príbeh ma inšpiroval k tomu, aby
som spontánne vyzval obyvateľov Brezna o pomoc. V priebehu 24 hodín sú už dve deti
plne finančne zabezpečené. Následne poslanec vyzval kolegov poslancov, aby sa pridali
a prispeli.
JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
 uistil, že viacerí z poslancov tejto rodine, predovšetkým deťom, dlhodobo pomáhajú, ako
aj osobne primátor mesta. Pomoc je viac menej na pravidelnej báze pre deti pani
Dolinskej.
 V závere primátor mesta pripomenul, že najbližšie zasadnutie MsZ sa bude konať 8. júla
2014. V prípade zmeny budú poslanci v priebehu nasledujúceho týždňa informovaní.

51

K bodu 20 /
Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta, ukončil rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta
Brezna o 1850 hodine. Z celého rokovania bol vyhotovený zvukový záznam + on line
nahrávka zverejnená na www.zastupiteľstvo.sk.

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

–––––––––––––––––––
Ing. Milan Kováčik
overovateľ zápisnice

V Brezne, dňa 22.6.2015

Mgr. Martin Juhaniak
prednosta MsÚ

––––––––––––––––––––––
Ján Maruškin
overovateľ zápisnice

Bc. Janka

Štulajterová
zapisovateľka
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