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

Číslo spisu:
2015/4800

Brezno
24.8.2015

ZÁPISNICA
z 9. pracovného rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, konaného
dňa 17.augusta 2015 v Brezne
PRÍTOMNÍ:
VOLEBNÝ OBVOD č. 1
Bc. Andrej Barančok, Ing. arch. Ján Králik, Ing. Milan Hašan, Ing. Vladimír Kvačkaj, Ing. Jaroslav
Demian, Ing. Milan Kováčik, Mgr. Ján Račák
VOLEBNÝ OBVOD č. 2
Milan Palovčík, Ján Maruškin, Ing. Milan Macuľa
VOLEBNÝ OBVOD č. 3
Mgr. Eva Skačanová, Jozef Tokár, Ing. Vladimír Strmeň, Ing. Martin Ridzoň, PhD., Ing. Miroslav
Fašang
VOLEBNÝ OBVOD č. 4
-OSPRAVEDLNENÍ
MUDr. Eva Wolframová MUDr. Erik Richter, Mgr. Petra Dzurmanová, Iveta Ledňová, Ing. Mária
Majerčíková
NEOSPRAVEDLNENÝ
Mgr. Daniel Struhár
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 deviate pracovné zasadnutie MsZ mesta
Brezna o 10.00 hodine.
Zasadnutie MsZ bolo zvolané v súlade s ustanovením § 12, ods. 1 zákona o obecnom zriadení a boli
naň pozvaní všetci poslanci MsZ s platným mandátom. Z 21 poslancov bolo prítomných 14
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 zmeny programu:
Primátor mesta JUDr. Tomáš Abel. PhD. vypustil z programu rokovania bod 5/ - Návrh poradovníka
žiadateľov o pridelenie nájomných bytov bez prečíslovania a do programu doplnil body:
6A/
6B/
6C/

Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly dodržania podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania
Návrh na prijatie krátkodobého preklenovacieho úveru
Rozpočet mesta Brezna na rok 2015 – návrh na VI. zmenu

Ing. Vladimír Strmeň
Navrhujem doplniť bod 10/ Otázky na riaditeľa technických služieb a náčelníka mestskej polície
Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch:
Doplnenie bodu 10/
Prítomných
Za
Proti
Zdržal sa
Primátor mesta dal hlasovať o programe ako celku:
Hlasovanie:
Prítomných:
Za:
Program bol schválený

14
8
1
5

14
14

Mestské zastupiteľstvo rokovalo podľa nasledovného programu:
1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Procedurálne otázky
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 05/2012 v znení VZN – 11/2012 a VZN – 16/2012
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb
Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval: Odbor starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru JUDr. Mgr.
Tatianou Štulrajterovou

6. Rozpočet mesta Brezna na rok 2015 – návrh na V. zmenu
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom
Grlickým

6A.

Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly dodržania podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania
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Predkaldá:
Spracoval:

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

Návrh na prijatie krátkodobého preklenovacieho úveru

6B.

Predkladá:
Spracoval:

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

Rozpočet mesta Brezna na rok 2015 – návrh na VI. zmenu

6C.

Predkladá:
Spracoval:

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

7. Návrh Rozpočtových opatrení v právomoci primátora
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom
Grlickým

8. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve číslo 232/2011-SOU-I-OZ o zriadení spoločného
obecného úradu
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom
Grlickým

9. Rôzne:
9.1. Návrh na založenie neziskovej organizácie „Brezno pre občanov“
Predkladá:
Spracoval:

9.2.

Podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu obnovy
verejného osvetlenia mesta na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, z operačného
programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast Kód výzvy KaHR-22VS-1501 Prioritná
os 2 – Energetika, Opatrenie 2.2. – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá
a obce
Predkladá:
Spracoval:

9.3.

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Útvar primátora mesta zastúpený Mgr. Miladou Medveďovou, poverenou vedením útvaru

Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu pre špecifikáciu činnosti
L2 – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.
Podpora formou dotácie pre rok 2015 je podľa § 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 587/2004 Z.z.
o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Spracoval:

9.4.

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru JUDr.
Mgr. Tatianou Štulrajterovou

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Útvar primátora mesta zastúpený Mgr. Miladou Medveďovou, poverenou vedením útvaru

Návrh na menovanie člena komisie pre verejný poriadok a riešenie problémov
s neprispôsobivými občanmi pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Vladimír Strmeň, predseda komisie pre verejný poriadok a riešenie problémov
s neprispôsobivými občanmi pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
OSOaVS Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom MsÚ Mgr. Martinom Juhaniakom

10. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa Technických služieb
mesta Brezna a náčelníka Mestskej polície Brezno.
11. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

3

K bodu 3B

Voľba návrhovej komisie:

Mgr. Eva Skačanová, Bc. Andrej Barančok Jozef Tokár
Hlasovanie:

Prítomných:
14
Za:
14
Návrhová komisia bola zvolená.

K bodu 3C/

overovatelia zápisnice: Milan Palovčík, Mgr.Ján Račák

K bodu 3D/ zapísaním uznesení poverená: Mgr. Ingrid Poliaková
vypracovaním zápisnice poverená: Bc. Janka Štulajterová
K bodu 3E/ Informácie o podpise zápisníc
Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia konaného 8. júla 2015 boli určení poslanci Ing. arch. Ján
Králik a MUDr. Eva Wolframová, ktorí zápisnicu podpísali bez výhrad.
K bodu 4/
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 05/2012 v znení VZN – 11/2012 a VZN – 16/2012
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Brezna a ďalších sociálnych služieb
Materiál spracoval odbor starostlivosti o obyvateľa zastúpený vedúcou odboru JUDr. Mgr. Tatianou
Štulrajterovou, predkladá Mgr. Martin Juhaniak, prednosta mestského úradu.
Komisia pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov odporúča návrh schváliť.
V rozprave vystúpil poslanec Ing. Demian.
K rozprave zaujali stanovisko:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta, JUDr. Mgr. Tatiana
Štulrajterová, vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa

Ing. Jaroslav Demian
- žiadam vysvetliť pojem zvyšovanie efektívnosti poskytovania sociálnych služieb
- v návrhu dodatku sa doplna nový § 5a - Nocľaháreň Nádej. V pôvodnom znení zostáva Útulok
nádej. Budeme mať aj útulok aj nocľaháreň?
JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterova
Útulok má kapacitu 22 ľudí. Sú to ľudia, ktorí sa posúvajú do inej kategórie sociálnej služby, ktorú
by mohli do budúcna využívať a týmto spôsobom blokujú miesta v zariadení a máme problém
umiestniť niektorú kategóriu občanov, napr. dôchodcovia, ktorí dovŕšili nárok na starobný dôchodok
a mohli by využívať úplne inú službu v inom type zariadenia. Čo sa týka ľudí, ktorí si nájdu
krátkodobú prácu a zdržiavajú sa v tomto zariadení nemajú motiváciu k tomu, aby sa nejakým
spôsobom posunuli, aby sa z útulku dostali do iného typu zariadenia – to je to, čo sa týka zefektívnenia
Vnímame to ako mobilizáciu klienta, aby začal na sebe pracovať, aby sa posúval v rámci systému
sociálnych služieb, ktorý platná legislatíva ponúka.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia – bola doplnená sociálna služba, ktorá musí byť súbežne
doplnená s poskytovanými službami. Nemôžme dnes zrušiť útulok a schváliť nocľaháreň, túto
službu budeme poskytovať minimálne do 31.12.2015 s tým, že k 1.1.2016 chce odbor starostlivosti
o obyvateľa pripraviť návrh nového všeobecne záväzného nariadenia, ktorým by boli riešené všetky
služby, ktoré mesto poskytuje.
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Ing. Jaroslav Demian
Útulok ako sociálne zariadenie vznikol na podnet občanov, v tom období bezdomovci prespávali na
železničnej stanici, na autobusových zastávkach, vchodoch obytných domov, v čakárňach
ambulancií. Útulok mal 24 hodinovú prevádzku. Zrušením útulku od 1.1. by mohol nastať stav, aký
bol pred vznikom útulku. Náklady na útulok sú z časti dotované, sú tam prevádzkové náklady, ktoré
treba do budúcna riešiť ale úplne zrušiť považujem za nesprávne riešenie. Efektívnosť – do roku 2007
prešlo útulkom 107 ľudí. Mali by sme zvážiť, ako sa k týmto ľuďom postaviť, veľakrát nevedia sami
riešiť svoje problémy.
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Zaoberali sme sa s tým, aby ľudia bez domova nezostali na ulici, prevádzka bude 24 hodinová len sa
znižuje počet zamestnancov sociálnej služby, naďalej sa bude s týmito ľuďmi pracovať. Tí, ktorí
budú potrebovať alebo bude dôvod, aby celý deň ostávali v zariadení tak celý deň v zariadení zostať
môžu. Našim cieľom je týchto ľudí mobilizovať, zaradiť ich do bežného života, nájsť si uplatnenie
a fungovať v spoločnosti.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN 05/2012 v znení VZN – 11/2012 a VZN – 16/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych
služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych
služieb

Uznáša sa
v zmysle § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení mesta Brezna, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 05/2012 v znení VZN –
11/2012 a VZN – 16/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
II/

Hlasovanie:

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

15
13
0
2

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 151/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 6/
Rozpočet mesta Brezna na rok 2015 – návrh na V. zmenu
Materiál spracoval odbor ekonomiky a financovania zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom
Grlickým, predkladá JUDr. Tomáš Abel, primátor mesta.
Stanovisko finančnej komisie:

odporúča návrh schváliť
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V rozprave vystúpili poslanci:

Bc. Barančok, Ing. Demian., Ing. Kvačkaj, Ing. arch. Králik,
Ing. Ridzoň, J. Tokár

S faktickými pripomienkami.

Ing. Strmeň, Ing. Demian

Bc. Andrej Barančok
vybudovanie multifunkčného ihriska na Mazorníkove – je to chyba? Nemá byť na golfovom ihrisku?
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
Jedná sa o vybudovanie multifunkčného ihriska na golfovom ihrisku.
Ing. Jaroslav Demian
Vyradenia akcie v investičných akcií pre tento rok – revitalizácia prameňov Podkoreňová - podarí sa
to dostať do plánu investičných akcií vodárenskej spoločnosti na budúci rok? Výdatnosť prameňov
je dostačujúca na plynulé zásobovanie vodou občanov cez vodovod, ktorý je vybudovaný v
Podkoreňovej?
Príprava projektu cyklotrasy Brezno – Podbrezová – ucelené trasy podporuje a realizuje
samosprávny kraj. Bolo to konzultované so samosprávnym krajom? Myslím, že tak ako sa realizovala
príprava a realizácia cyklotrasy Banská Bystrica – Sliač, ďalšia cyklotrasa okolo Rimavskej Soboty
je tento projekt nadobecný, nadmestský, spája niekoľko samospráva a mala by ho riešiť regionálna
samospráva.
Návrh na navýšenie objemu mzdových prostriedkov o 48 730 € - pán primátor avizoval úsporu
mzdových prostriedkov, boli realizované isté personálne zmeny, znižovanie počtu pracovníkov. Mal
som zato, že sa to prejaví v tohtoročnom rozpočte znížením objemu mzdových prostriedkov.
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
revitalizácia prameňov – intenzívne rokujeme so stredoslovenskými vodárňami tak, že bolo
povedané, že je ešte možné zaradiť túto investičnú akciu do plánu investičných akcií na budúci rok.
Výdatnosť prameňov – s tým nie je problém, obyvatelia sa sťažujú na znečistenie pitnej vody hlavne
po období dažďov. Odbor životného prostredia vykonal a zabezpečil vykonanie všetkých meraní
a voda nie je znečistená takým spôsobom, žeby mohla ohroziť život a zdravie obyvateľov tejto
lokality. Chceme riešiť túto investičnú akciu prostredníctvom vodární.
Cyklotrasy – zapájame sa do programu RIUS, je možné čerpať finančné prostriedky na vybudovanie
cyklotrás, jedná sa o prepojenie miest a obcí za účelom dopravy do práce. Z tohto dôvodu je
spracovávaný tento projekt, s ktorým sa môžeme uchádzať o nenávratný finančný príspevok.
Projektovú dokumentáciu zrealizujeme z vlastných prostriedkov.
Mzdový výdavky – v rozpočte som znižoval mzdové výdavky o viac ako 50 000,- € čo sa týka
mestského úradu a 20 000,- € mestskej polície. Tohtoročný rozpočet mzdových výdavkov tak ako je
naplánovaný do konca roka by mal pokryť všetky plánované mzdové výdavky pre zamestnancov,
navrhované mzdové výdavky slúžia len na motiváciu alebo odmenu zamestnancov. Je to stále menej,
ako bolo plánované v rozpočte na tento rok, je tam rozdiel cca 30 000,- €.
Ing. Vladimír Kvačkaj
V rozpočte bol zahrnutý chodník na Kiepku a chodníkové prepojenie Dolná – Potočná.
V
minulosti bolo dohodnuté, že pokiaľ by som ustúpil, finančné prostriedky z chodníka Kiepka by sa
presunuli na Dolnú – Potočnú. Zatiaľ nie sú vysporiadané pozemky na realizáciu investičnej akcie
chodníkové prepojenie Dolná - Potočná. Je možná realizácia, keď pozemky spravuje slovenský
pozemkový fond? Realizácia chodníka na Kiepku bude možná v roku 2016? Na základe vyjadrenia
odboru životného prostredia bude potrebné na Kiepke urobiť projektovú dokumentáciu aj na
kanalizáciu.
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Ing. arch. Ján Králik
Pri realizácii vodovodu Podkoreňová sa nik nezaoberal legalizáciou prameňov a tým, či pramene
budú stíhať zásobovať Podkoreňovú. Problém nastal po kolaudácii vodovodu, keď sa ľudia začali
sťažovať, že systém zásobovania vodou bol lepší pred realizáciou vodovodu a vodojemu. Na základe
tlaku poslancov sa začala robiť legalizácia, to znamená vykúpili sa pozemky, nariadilo sa technickým
službám urobiť technické opatrenia na základe noriem. V súčasnosti nemáme záruku, že 100 000,-€,
ktoré by boli investované do revitalizácie prameňov, na dlhodobé obdobie zabezpečia kvalitu
a dostatok vody. Projektant to nevedel garantovať a preto sa pristúpilo k možnosti prepojenia
existujúceho systému vodovodov v Brezne a napojenie tohto vodovodu za určitých podmienok na
vodovod, ktorý ide z Trangošky niekde na Jamách.
Cyklotrasy – musíme mať vysporiadaný plán a projekt, aby sme sa mohli uchádzať o akýkoľvek
príspevok.
F: Ing. Jaroslav Demian
Súčasný vodovod na Podkoreňovej je napojený na vodovod Veolie. V Podkoreňovej je to o kvalite
a o zabezpečení výdatnosti vodných zdrojov.
Cyklotrasy – realizátorom cyklotrasy Brezno – Podbrezová bude mesto Brezno v spolupráci s ďalšími
obcami, cez kataster ktorých bude prechádzať? Niektoré cyklotrasy projektovo aj realizáciu
zabezpečuje VUC.
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
Brezno v tom zahrnuté nie je, pre urýchlenie času sme sa rozhodli pre riešenie vo vlastnej réžii.
F: Ing. Vladimír Strmeň
Vodojem na Jamách – prepoj na Podkoreňovú. Máte nejakú štúdiu? Už teraz nestíha vodojem pre
starý Mazorník. Chcem poprosiť, aby sa to doriešilo technicky.
Ing. arch. Ján Králik
V súčasnosti je prepojenie vodovodu ale je to len pre prípad havárie. Podľa vyjadrenia riaditeľa
spoločnosti v súčasnosti nie je možné týmto prepojením trvalo zásobovať vodou celú časť
Podkoreňovej. Ak by sme chceli napájať Podkoreňovú z vodojemu Jamy, musí byť urobené nové
prepojenie. Dostatok vody vo vodojeme je, kapacitne by stíhalo, je potrebné urobiť technické
opatrenia.
F: Ing. Vladimír Strmeň
Prítok je dostatočný, ale rozvod na starý Mazorník je starý, sú veľké úniky po trase, musí sa táto trasa
prebudovať
Ing. Martin Ridzoň
Vybudovanie prejazdného prepojenia jednosmerných ulíc na ul. 9. mája otočka – to je myslené otočka
autobusov alebo pri kostole?
Oprava , údržba rigolov na ul, Poľná – ako je to myslené?
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
Je spracovaný projekt na prepojenie ulíc pod poštou niekde v strede.
Údržba Poľnej ul. – len v hornej časti
Jozef Tokár
Ak urobíme na ul. 9. mája tento prepoj, prídeme o cca 10 parkovacích miest. Chcem upozorniť, aby
sme pri tvorbe budúcoročného rozpočtu vytvorili novú investičnú akciu na vybudovanie parkovacích
miest v tejto lokalite – šikmé státie, zúženie chodníkov a pod.
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Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Schvaľuje
1/

V. zmenu rozpočtu v zmysle § 14 ods. 2 Zákona NR SR č. 583/2004 Z.z.

príjmy
bežné príjmy
kapitálové príjmy
finančné operácie
príjmy celkom

+ 163 146,92 EUR
- 132 340,00 EUR
+ 57 780,00 EUR
+ 88 586,92 EUR

výdavky
bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné operácie
výdavky celkom

+
+
+
+

80 046,92 EUR
3 725,00 EUR
4 815,00 EUR
88 586,92 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 – V. zmena“

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

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

14
12
0
2

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 152/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 6A/
Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania
Materiál spracovala a predkladá Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna.
Stanovisko finančnej komisie:
Finančná komisia odporúča uvedenú správu zobrať na vedomie.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
Správu z vykonanej následnej finančnej kontroly dodržania podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania.
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 153/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 6B/

Návrh na prijatie krátkodobého preklenovacieho úveru
Materiál spracoval odbor ekonomiky a financovania zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom
Grlickým, predkladá JUDr. Tomáš Abel, primátor mesta.
Stanovisko finančnej komisie:
Finančná komisia odporúča schváliť prijatie krátkodobého preklenovacieho úveru.
V rozprave vystúpili poslanci:
Ing. Demian. J. Tokár, Ing. Strmeň
S faktickou pripomienkou.

Mgr. Skačanová

Ing. Jaroslav Demian
Máme dobre naformulované uznesenie – prijatie úveru na predfinancovanie nenávratných finančných
prostriedkov?
Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka
prijímame návratný úver na predfinancovanie nenávratných finančných prostriedkov, ktoré
dostaneme z európskych fondov
F: Mgr. Eva Skačanová
navrhujem doplniť do návrhu na uznesenie : na predfinancovanie akcií realizovaných z nenávratných
finančných prostriedkov
Jozef Tokár
Všetky akcie budú ukončené do konca roka 2015?
Verejné osvetlenie – budeme vymieňať led svietidlá alebo budeme rozširovať verejné osvetlenie?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Pri všetkých projektoch musíme predložiť predfaktúry do 30.9. a všetky projekty musíme ukončiť do
31.12.2015. Vzhľadom na realizácie, že niektoré projekty – kanalizácia sa bude podľa zmluvy
realizovať do konca septembra, základná škola s materskou školou predpokladáme do konca
novembra, to isté synagóga a verejné osvetlenie, Z dôvodu, aby sme mohli ukončiť projekt so
všetkým do 31.12., je potrebné, aby sme financovali z vlastných zdrojov a následne budú finančné
prostriedky refundované.
Verejné osvetlenie – jedná sa o obnovu existujúceho osvetlenia, nie rozšírenie.
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Ing. Vladimír Strmeň
Nemám dobrý pocit z úveru, ktorý chceme brať na synagógu – referencie o firme, ktorá bude
realizovať stavbu nie sú dobré. Úverový rámec máme schváliť ako celok, dám pripomienku
k uzneseniu.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Schvaľuje
1. Prijatie krátkodobého (preklenovacieho) úveru vo výške 2 882 000,. € na predfinancovanie
spoločných programov SR a EU realizovaných mestom do konca roku 2015.
2. Ručenie za prijatý krátkodobý (preklenovací) úver vo výške 2 882 000,- €: vlastnou
biankozmenkou vystavenou Mestom Brezno, IČO: 00 313 319 na Slovenskú sporiteľňu, a.s.,
IČO: 00 151 653 s doložkou „bez protestu“.
Pripomienky k uzneseniu:
Ing. Vladimír Strmeň
Navrhujem rozdeliť hlasovanie a ponížiť výšku úveru 2 882 000,- e o čiastku 731 249,- čo je úver
na synagógu
Hlasovanie: Prítomných:
15
Za:
1
Proti:
10
Zdržal sa:
4
Pozmeňujúci návrh nebol schválený.
Hlasovanie o pôvodnom návrhu, ktorý predložila návrhová komisia:
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

15
15

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 154/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 6C/
Rozpočet mesta Brezna na rok 2015 – návrh na VI. zmenu
Materiál spracoval odbor ekonomiky a financovania zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom
Grlickým, predkladá JUDr. Tomáš Abel, primátor mesta.
Stanovisko finančnej komisie:
Finančná komisia odporúča VI. zmenu rozpočtu schváliť.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Schvaľuje
1/

VI. zmenu rozpočtu v zmysle § 14 ods. 2 Zákona NR SR č. 583/2004 Z.z.
príjmy
bežné príjmy
kapitálové príjmy
finančné operácie
príjmy celkom

0,00 EUR
- 1 400 751,00 EUR
+ 2 882 000,00 EUR
+ 1 481 249,00 EUR

výdavky
bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné operácie
výdavky celkom

+
3 733,00 EUR
+ 1 477 516,00 EUR
0,00 EUR
+ 1 481 249,00 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 – VI. zmena“

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 155/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 7/
Návrh Rozpočtových opatrení v právomoci primátora
Materiál spracoval odbor ekonomiky a financovania zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom
Grlickým, predkladá JUDr. Tomáš Abel, primátor mesta Brezna.
Stanovisko finančnej komisie:
Finančná komisia odporúča predložený návrh schváliť.
V rozprave vystúpil poslanec Ing. Demian, ktorý uviedol, že rozpočtové kompetencie primátora
musia byť také, aby sa s rozpočtom dalo pružne pohybovať.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/
Zrušuje
Uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna č. 82/2015 – rozpočtové opatrenia
v právomoci primátora.
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II/

Schvaľuje, že
1. Primátor mesta môže rozhodnúť o zmene rozpočtu Mesta Brezna v priebehu rozpočtového
roka rozpočtovým opatrením, ktorým je:
a) v príjmovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných prostriedkov
v rámci jednotlivých úrovní ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (úrovne:
hlavná kategória, kategória, položka) a tiež medzi všetkými úrovňami
ekonomickej rozpočtovej klasifikácie navzájom (úrovne: hlavná kategória,
kategória, položka, podpoložka), pričom nedôjde k zmene celkovej výšky
príjmovej časti rozpočtu (bežné príjmy + kapitálové príjmy + príjmové finančné
operácie)
b) vo výdavkovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných prostriedkov
v rámci jednotlivých programov, podprogramov programového rozpočtu,
jednotlivých úrovní funkčnej a ekonomickej klasifikácie (úrovne: hlavná
kategória, kategória, položka) a medzi jednotlivými programami,
podprogramami programového rozpočtu, všetkými úrovňami funkčnej a
ekonomickej klasifikácie (úrovne: hlavná kategória, kategória, položka,
podpoložka), pričom nepôjde k zmene celkovej výšky výdavkovej časti rozpočtu
(bežné výdavky + kapitálové výdavky + výdavkové finančné operácie)
2. Primátor mesta po rozhodnutí o zmene rozpočtu mesta Brezna v priebehu rozpočtového
roka rozpočtovým opatrením v príjmovej alebo výdavkovej časti, v zmysle tohto
uznesenia, predloží o tom správu na vedomie Mestskému zastupiteľstvu v Brezne a to na
jeho najbližšom zasadnutí

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

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

13
12
0
1

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 156/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 8/
Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve číslo 232/2011-SOU-I-OZ o zriadení spoločného
obecného úradu
Materiál spracoval odbor ekonomiky a financovania zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom
Grlickým, predkladá JUDr. Tomáš Abel, primátor mesta Brezna.
Stanovisko finančnej komisie:
Finančná komisia odporúča predložený návrh schváliť.
Bez pripomienok.
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Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Schvaľuje
Dodatok č. 1 k Zmluve číslo 232/2011-SOU-I_OZ o zriadení Spoločného obecného úradu
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 157/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 9/

Rôzne

K bodu 9.1/
Návrh na založenie neziskovej organizácie „Brezno pre občanov“
Materiál spracoval odbor starostlivosti o obyvateľa zastúpený vedúcou odboru JUDr. Mgr. Tatianou
Štulrajterovou, predkladá JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna.
Finančná komisia odporúča založiť neziskovú organizáciu.
V rozprave vystúpili poslanci.
J. Tokár, Ing. Demian
Jozef Tokár
Je vyčíslený ročný náklad? Riaditeľ bude menovaný?
Ing. Jaroslav Demian
Samostatná nezisková organizácia, samostatné účtovníctvo – aj to budú viesť zamestnanci mestského
úradu?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Náklady budú momentálne minimálne, riaditeľ zatiaľ bude z radov zamestnancov, personálne by mali
podporiť zamestnanci TIK-u.
Účtovníctvo budú zatiaľ viesť zamestnanci mestského úradu.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
1.
Návrh Zakladacej listiny neziskovej organizácie „Brezno pre občanov n.o.“
2.
Návrh Štatútu neziskovej organizácie „Brezno pre občanov n.o.“

II/

Zakladá
dňom schválenia neziskovú organizáciu „Brezno pre občanov n.o.“, ktorej bude zverený do
užívania priestor na Mestskom úrade Brezno, M.R. Štefánika 1, Brezno.
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III/

Schvaľuje
1.
Zakladaciu listinu neziskovej organizácie „Brezno pre občanov n.o.“
2.

Štatút neziskovej organizácie „Brezno pre občanov n.o.“

3.

Predsedu správnej rady neziskovej organizácie „Brezno pre občanov n.o.“:
JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

4.

Členov správnej rady neziskovej organizácie „Brezno pre občanov“
a) Mgr. Petra Dzurmanová, zástupkyňa primátora mesta Brezna
b) Ing. Miroslav Fašang, poslanec MsZ
c) Ing. Martin Ridzoň, PhD. poslanec MsZ
d) Bc. Andrej Barančok, poslanec MsZ

IV/

Navrhuje
správnej rade členov Dozornej rady neziskovej organizácie „Brezno pre občanov n.o.“:
a) Ing. Mária Majerčíková, poslankyňa MsZ
b) Ing. Jaroslav Demian, poslanec MsZ
c) Ján Maruškin, poslanec MsZ

V/

Žiada
správnu radu neziskovej organizácie „Brezno pre občanov“ o zvolenie:
1.
Riaditeľa neziskovej organizácie
2.
Dozornej rady

Pripomienky k návrhu na uznesenie:
Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka
Nebolo vy vhodnejšie schváliť zástupcov do kontrolného orgánu a navrhnúť správnej rade, aby
zvolila týchto členov?
JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová, vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa
vychádzali sme zo štatútu
Návrhová komisia zmenila návrh na uznesenie v bode IV v znení:
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
Zástupcov mesta Brezna do kontrolného orgánu neziskovej organizácie „Brezno pre občanov a
navrhuje správnej rade členov Dozornej rady“:
a/
Ing. Mária Majerčíková, poslankyňa MsZ
b/
Ing. Jaroslav Demian, poslanec MsZ
c/
Ján Maruškin, poslanec MsZ

Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

14
14

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 158/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
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K bodu 9.2
Podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu obnovy verejného
osvetlenia mesta na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, z operačného programu
konkurencieschopnosť a hospodársky rast Kód výzvy KaHR-22VS-1501 Prioritná os 2 –
Energetika, Opatrenie 2.2. – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce
Materiál spracoval Útvar primátora mesta zastúpený Mgr. Miladou Medveďovou, poverenou
vedením útvaru, predkladá JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna.
Na základe svetelno-technickej štúdie by malo byť obnovených 1066 svetelných bodov, celkový
náklad je 781 005,84 €. Doba realizácie je do 31.12, projekt je možné zrealizovať do 5 týždňov.
Stanovisko finančnej komisie:
Finančná komisia odporúča predložený návrh schváliť.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I.

Súhlasí
s realizáciou projektu „Obnova verejného osvetlenia v meste Brezne“ so zabezpečením
spolufinancovania projektu zo strany mesta vo výške minimálne 5% celkových
oprávnených výdavkov na projekt.

II.

Schvaľuje
1. Podanie žiadosti mesta Brezna o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu
projektu s názvom „Obnova verejného osvetlenia v meste Brezne “, ktorý je
realizovaný „Mestom Brezno“ a to najneskôr do 30.09.2015.
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, po
schválení žiadosti o NFP
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci

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

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

13
13

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 159/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
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K bodu 9.3/
Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu pre špecifikáciu činnosti L2 –
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Podpora
formou dotácie pre rok 2015 je podľa § 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom
fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Materiál spracoval Útvar primátora mesta zastúpený Mgr. Miladou Medveďovou, poverenou
vedením útvaru, predkladá JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna.
Stanovisko finančnej komisie:
Finančná komisia odporúča predložený návrh schváliť.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Súhlasí
s realizáciou projektu „Tepelno-energetická optimalizácia objektu Nálepkova Brezno“
a so spolufinancovaním projektu minimálne 5% z oprávnených výdavkov a maximálne do
rozdielu medzi poskytnutou dotáciou a celkovou cenou projektu.

II/

Schvaľuje
1.
Podanie žiadosti mesta Brezna o dotáciu na realizáciu projektu s názvom „Tepelnoenergetická optimalizácia objektu Nálepkova Brezno “ najneskôr do 09.10.2015.
2.
Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o dotáciu a financovanie
projektu „Tepelno-energetická optimalizácia objektu Nálepkova Brezno“ nasledovne:
Výška celkových výdavkov na projekt vrátane DPH
a.
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt
b.
výška žiadanej dotácie na projekt:
c.
výška minimálnych 5 % spolufinancovania
z oprávnených výdavkov

Výška doteraz vynaložených výdavkov na projekt. dokumentáciu,
financovanú z vlastných zdrojov mesta
Výška dofinancovania z vlastných zdrojov mesta

285.320,48 €
210.526,31 €
200.000,00 €
10.526,31 €
3.000,00 €
71.794,17 €

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 160/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
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K bodu 9.4/
Návrh na menovanie člena komisie pre verejný poriadok a riešenie problémov s neprispôsobivými
občanmi pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna
Materiál spracoval odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom MsÚ Mgr. Martinom Juhaniakom, predkladá Ing. Vladimír Strmeň, predseda komisie
pre verejný poriadok a riešenie problémov s neprispôsobivými občanmi pri Mestskom zastupiteľstve
mesta Brezna.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Odvoláva
Ing. Jána Fedora
z funkcie člena komisie pre verejný poriadok a riešenie problémov s neprispôsobivými
občanmi pri Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna na základe jeho žiadosti

II/

Volí
v súlade s § 15, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
p. Mariána Kupku
za člena komisie pre verejný poriadok a riešenie problémov s neprispôsobivými občanmi pri
Mestskom zastupiteľstve mesta Brezna

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:
Uznesenie bolo schválené.

14
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K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo
súčasťou zápisnice.

161/2015, ktoré je neoddeliteľnou

K bodu 10/
Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa Technických služieb mesta
Brezna a náčelníka Mestskej polície Brezno
Otázky položili poslanci:
Ing. Fašang, Ing. Kvačkaj

Ing. Strmeň, Ing. Hašan, Ing. Ridzoň, PhD., Bc. Barančok, J. Maruškin,

Ing. Vladimír Strmeň
Otázky na riaditeľa TS Brezno
 uskladnenie smetí na odľahlých častiach mesta – Šiašovo – ľudia neakceptujú
upozornenia, mnohí nemajú kde skladovať komunálny odpad, divá zver ho rozvláči.
Navrhujem a doporučujem dať kontajner a raz za čas ho zviesť. Systém treba
domyslieť, napr.vybudovať nejakú uzatvárateľnú drevenú alebo plechovú skrinku.
17





vyčistiť odrážky na Šiašove, smer na Lúčky, smer od bitúnku na Podkoreňovú
opraviť cestu
do plánu kosenia navrhujem zahrnúť parčík na Hornej ulici

Ing. Milan Hašan
Otázka na riaditeľa TS Brezno
 majú pracovníci technických služieb zakázané brať odpad, ktorý je umiestnený vedľa
smetných košov?
Ing. Martin Ridzoň, PhD.
Otázky na riaditeľa TS Brezno
 je spracovaný pasport kosenia, čo je mestské a čo súkromné, rigoly okolo domov?
 bolo poriešené pletivo na ihriskách na Mazorníku?
 Mestský rozhlas hrá vždy v piatok o 15.00 h, nevypína sa – je možné riešiť?
Bc. Andrej Barančok
vyzdvihol a ocenil spoluprácu technických služieb a vedenia mesta pre oprave schodov za bytovým
domom na ul. Clementisovej
Ján Maruškin
Otázky na riaditeľa TS Brezno
 na ul. Kzmonautov je ponechaná tráva a bodliaky –je možné odviezť?
 na kontajneri chýba vrchný poklop – je možné doplniť?
Ing. Miroslav Fašang
Otázka na riaditeľa TS Brezno
 plaváreň – je možné opraviť nefunkčné lampy v areály?
Ing. Vladimír Kvačkaj
Otázka na riaditeľa TS Brezno
 je možné namaľovať prechod pre chodcov pod zeleným stromom?
Odpovede JUDr. Tomáša Abela, PhD., primátora mesta
 poukladané vrecia s odpadmi okolo košov pracovníci TS priebežne zbierajú
 pasport kosenia je spracovaný
 pletivo na ihrisku na sídlisku 9. mája bude asanované v rámci rekonštrukcie ihriska
 mestský rozhlas je na budove bývalej MŠ 9. mája, bol problém dostať sa do budovy,
bolo to odstránené
 kosiť musíme náš majetok
 v rámci informatizácie mesto plánuje zaviesť systém CITY MONITOR, obyvatelia
budú mať možnosť odfotiť nejaký problém a následne poslať technickým službám,
komunikácia je zabezpečená tak, že odosielateľovi správy príde informácia o tom, kto
má vybaviť uvedenú žiadosť a následne bude informovaný o vybavovaní žiadosti
a dovybavení žiadosti
Odpovede Ing. Jána Lukáča, riaditeľa Technických služieb Brezno
 smeti na Šiašove – zamýšľame sa nad novým spôsobom zberu triedeného odpadu,
máme búdy, ktoré musíme upraviť tak, aby sa dali zamykať
 odrážky – postupne sa čistia po všetkých cestách
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plán kosenia aktualizujeme, rozširujeme, parčík na Hornej ulici – preverím, či máme
kosiť
zákaz odvozu smetí – jednalo sa o výnimočný prípad. Išlo o tom, že veľkoobjemové
kontajnery nestačia a ľudia ukladajú nábytok vedľa nich a autá, čo chodia zbierať
kontajnery nemajú ako zobrať tie kusy. Informovali sme ľudí cez média, že zberný
dvor na technických službách je otvorený každý deň a zadarmo tam občania môžu
doviezť veci. Nevyužívajú to často.
Mestský rozhlas – keď nejde rozhlas alebo nesvieti verejné osvetlenie je možné riešiť
hneď, stačí nahlásiť na technických službách
ul. Kozmonautov – po pokosení sa snažíme odviezť trávu hneď v ten deň, chýbajúci
poklop – dáme vymeniť
prechod pod zeleným stromom - obnovíme

Primátor mesta a riaditeľ technických služieb odpovedali na všetky položené otázky.

K bodu 11 /
Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta, ukončil rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
o 12.25 hodine. Z celého rokovania bol vyhotovený zvukový záznam .

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

–––––––––––––––––––
Milan Palovčík
overovateľ zápisnice

V Brezne, dňa 24.8.2015

Mgr. Martin Juhaniak
prednosta MsÚ

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

Bc. Janka

Štulajterová
zapisovateľka
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