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

Číslo spisu:
2015/4975

Brezno
28.9.2015

ZÁPISNICA
z 10. pracovného rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, konaného
dňa 14. septembra 2015 v Brezne
PRÍTOMNÍ:
VOLEBNÝ OBVOD č. 1
Bc. Andrej Barančok, MUDr. Eva Wolframová, Ing. arch. Ján Králik, Ing. Milan Hašan, Mgr. Ján
Račák, Ing. Jaroslav Demian, Ing. Milan Kováčik
VOLEBNÝ OBVOD č. 2
Mgr. Petra Dzurmanová, Milan Palovčík, Ján Maruškin, Iveta Ledňová, MUDr. Erik Richter, Ing.
Milan Macuľa
VOLEBNÝ OBVOD č. 3
Mgr. Daniel Struhár, Mgr. Eva Skačanová, Jozef Tokár, Ing. Vladimír Strmeň, Ing. Martin Ridzoň,
PhD.
VOLEBNÝ OBVOD č. 4
-OSPRAVEDLNENÍ
Ing. Mária Majerčíková, Ing. Vladimír Kvačkaj, Ing. Miroslav Fašang
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 desiate 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 12
poslancov, zasadnutie MsZ bolo vyhlásené za schopné právoplatne sa uznášať. Primátor mesta
privítal všetkých prítomných.
K bodu 2/
Skúška hlasovacieho zariadenia
bez problémov
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K bodu 3/

Procedurálne otázky

K bodu 3A

Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva

Program rokovania bol poslancom doručený písomne spolu s pozvánkou. V programe
navrhnuté žiadne zmeny.
Primátor mesta dal hlasovať o programe ako celku:
Hlasovanie:
Prítomných:
Za:
Nehlasoval:
Program bol schválený

neboli

15
14
1

Mestské zastupiteľstvo rokovalo podľa nasledovného programu:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
Skúška hlasovacieho zariadenia
Procedurálne otázky
Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 31.08.2015
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

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN-06/2012 o odťahovaní motorových vozidiel,
odstraňovaní starých motorových vozidiel a vyhradenom parkovaní na území mesta,
v znení VZN č.17/2012
Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval: Odbor životného prostredia a stavebného poriadku Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru
Ing. Elenou Gregorovou

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna Prevádzkový poriadok pohrebísk na
území mesta Brezno
Predkladá: Ing. Ján Lukáč, riaditeľ Technických služieb Brezno
Spracoval: Technické služby Brezno zastúpené riaditeľom Ing. Jánom Lukáčom

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Brezna číslo VZN-06/2013 o verejnom poriadku na území mesta
Brezna v znení VZN–01/2014
Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno a Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície
Brezno

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna Požiarny poriadok mesta Brezna
Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr.
Martinom Juhaniakom

9. Návrh Zásad postupu, podávania, prijímania, evidovania, prešetrovania, vybavovania
a kontroly vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach
samosprávy mesta Brezna, číslo P-14/2015
Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr.
Martinom Juhaniakom
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10. Majetkové záležitosti
10.1. Darovanie spoluvlastníckeho podielu k pozemkom parc. reg. E - KN č. 2504/2 a parc. reg.
E - KN č. 2502/1 nachádzajúcich sa na ulici Švermovej v prospech Mesta Brezna od darcu
Mgr. Aleny Huťkovej
10.2. Kúpa pozemkov parc. reg. E - KN č. 2484/1, parc. reg. E - KN č. 2484/3 a parc. reg. E - KN
č. 2485/2 v areáli škôlky na ul. Nálepkovej, za účelom majetkovoprávneho vyporiadania
pozemkov v areály školského zariadenia vo vlastníctve mesta Brezna
10.3. Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Brezno – pozemok parc. reg. C – KN č. 7791/6
nachádzajúca sa na hranici k.ú. Brezno nad obcou Michalová za prebytočný majetok
10.4. Žiadosť spoločnosti MOVING COMPANY, s.r.o. o nájom pozemku v areály futbalového
štadióna na ulici Fraňa Kráľa v Brezne
Predkladá:
Spracoval:

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

10.5. Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Brezno – pozemky nachádzajúce sa v miestnej
časti Podkoreňová za prebytočný pre účel nájmu
10.6. Žiadosť Miloša Kostku, Pohronská Polhora o dlhodobý nájom pozemkov v Pohronskej
Polhore
10.7. Žiadosť Anny Srnkovej, Bratislava o odkúpenie pozemku v lokalite Mlynnej doliny v
Brezne
Predkladá:
Spracoval:

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

10.8. Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Brezno – nebytových priestorov v objekte
Zimného štadióna za prebytočný pre účel nájmu
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Ján Lukáč, riaditeľ Technických služieb Brezno
Ing. Iveta Purgátová, ekonómka Technických služieb Brezno

11. Plnenie rozpočtu mesta Brezna za I. polrok 2015
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom
Grlickým

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

13. Správa o činnosti Mestskej polície Brezno za I. polrok 2015
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno
Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno

14. Správy hlavnej kontrolórky mesta Brezna
14.1. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti
a efektívnosti pri hospodárení s majetkom mesta – daňovými pohľadávkami mesta za
rok 2014
Predkladá:
Spracoval:

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

14.2. Správa o výsledku následných finančných kontrol dodržiavania a uplatňovania
všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri uzatváraní dohôd o
prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za rok 2014
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Predkladá:
Spracoval:

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

15. Rôzne
15.1. Návrh na vymenovanie zástupcu mesta Brezno v Dozornej rade neziskovej organizácie
Brezno pre občanov, n. o.
Predkladá:
Spracoval:

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

15.2. Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti
komisií
16. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na náčelníka Mestskej polície Brezno
a na štatutárnych zástupcov organizácií a spoločností zriadených a založených mestom Brezno
17. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
18. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
K bodu 3B

Voľba návrhovej komisie:

Bc. Andrej Barančok, Ing. Milan Kováčik, Ing. Vladimír Strmeň
Hlasovanie:

Prítomných:
15
Za:
14
Nehlasoval.
1
Návrhová komisia bola zvolená.

K bodu 3C/ overovatelia zápisnice: Ing. Milan Hašan, Mgr. Eva Skačanová
K bodu 3D/ zapísaním uznesení poverená: PhDr. Ingrid Poliaková
vypracovaním zápisnice poverená: Bc. Janka Štulajterová
K bodu 3E/ Informácie o podpise zápisníc
Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia konaného 17.8.2015 boli určení poslanci Milan Palovčík
a Mgr. Ján Račák, ktorí zápisnicu podpísali bez výhrad.

K bodu 4/
Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 31.08.2015
Materiál spracoval Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom v spolupráci s odbornými útvarmi mestského úradu,
predkladá Mgr. Martin Juhaniak, prednosta mestského úradu.
V rozprave vystúpili poslanci.
S faktickou pripomienkou:
K rozprave zaujali stanovisko:

Ing. Demian, Mgr. Skačanová, MUDr. Wolframová
Ing. arch. Králik, Ing. Macuľa
JUDr. Abel.PhD.

Ing. Jaroslav Demian
K uzneseniu č. 157/2014 – vyčlenenie finančných prostriedkov do rozpočtu na pomoc pri
odstraňovaní vzniknutých povodňových škôd . V plnení sa uvádza, že prebieha proces verejného
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obstarávania na výber dodávateľa projektovej dokumentácia projektu protipovodňovej ochrany
extravilánu mesta. Verejné obstarávanie bolo ukončené, máme dodávateľa s tým, že by sa mal
projekt dokončiť do 15. októbra. zaujímalo by ma, za akú cenu bude projekt vyhotovený?
K uzneseniu č. 41/2015 – návrh na realizáciu zastavenia a státia na južnej strane námestia . Žiadam
vysvetlenie, nie je mi jasný postoj ODI k tomuto návrhu.
K uzneseniu č. 61/2015 – príprava projektovej dokumentácie – kanalizácia. V plnení uznesenia
sú cenové ponuky na jednu projektovú dokumentáciu? Ďalej je tu uvedené, že chýba dobudovanie
kanalizácie na cca 24 km s odhadovaným nákladom 6,2 mil. euro. Mali by sme rozhodnúť, v ktorých
lokalitách a akým tempom chceme do budúcna kanalizáciu riešiť.
K uzneseniu č. 97/2015 - máme nové informácie? V plnení sa uvádza, že žiadosť je v štádiu
posudzovania.
K uzneseniu č.148/2015 – kto dal prísľub? Je kladný prísľub k našej žiadosti?
Mgr. Eva Skačanová
K uzneseniu č. 34/2014 – schody na Mazorníkove pod poštou boli opravené na náklady majiteľa –
kto je to, kto ich opravil?
K uzneseniu č. 157/2014 – ktoré opatrenia robí mesto? V akom stave sú rokovania mesta so
slovenským vodohospodárskym podnikom ohľadom úpravy vodného toku Mazorníkovo a výstavbe
poldra a následne napojenie na rúru poza špeciálnu základnú školu?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
k uzneseniu č. 157/2014 - verejné obstarávanie bolo ukončené, v súčasnosti prebieha proces tvorby
projektovej dokumentácie, zhotoviteľ projektovej dokumentácie sa stretáva s našimi odbornými
zamestnancami. Podmienky sme nastavili tak, že projektová dokumentácia – protipovodňové
opatrenia - by sa mala týkať celého mesta.
K uznesenie č. 41/2015 – parkovanie na južnej strane námestia sme konzultovali s ODI. Bolo
konštatované, že by sa narušilo podložie z dôvodu, že v minulosti výstavba nebola prispôsobená na
parkovanie automobilov. Po riešení dopravných situácii ODI neodporúča parkovanie na južnej strane
námestia.
K uzneseniu č . 61/2015 – projekt kanalizácie – zisťovali sme cenové ponuky na tento projekt. Mesto
Brezno pravdepodobne nebude oprávneným žiadateľom. V súčasnosti nie je možné realizovať
kanalizáciu z vlastných zdrojov. Zvažujeme možnosti získania finančných prostriedkov po častiach
cez envirofond.
K uzneseniu č. 97/2015 – multifunkčné ihrisko – v prvej etape bolo schválených málo žiadostí, kde
mestu nebola uvedená žiadosť schválená. Bolo nám odporučené, aby sme podali odvolanie voči
rozhodnutiu, ktoré sme podali minulý týždeň.
K uzneseniu č. 148/2015 – konzultujeme na príslušných orgánoch, kedy bude rozhodnuté. Zatiaľ
nemáme informácie.
K uzneseniu č. 34/2014 – p. Berčíková, vlastníčka objektu Sport pubu na Mazorníkove, dala opraviť
schody na vlastné náklady.
MUDr. Eva Wolframová
Aký je konkrétny stav parkovania na južnej strane námestia?
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JUDr. Tomáš Abel. PhD.
Je to ešte na pracovné rokovanie, predložený návrh ODI nepovoľuje, podporujem alternatívu
vybudovania parkovania za mestským úradom.
F: Ing.arch. Ján Králik
ODI by súhlasil s parkovaním na južnej strane námestia za podmienky, že budú vytvorené tri pruhy
a to jeden zásobovací, jeden prejazdný a jeden na parkovanie: To by sa dalo dosiahnuť len zasunutím
parkovania medzi verejné osvetlenie. Snažíme sa o to, aby minimálne dopravným značením bolo
umožnené zastavenie vozidla. Ani s touto požiadavkou dopravný inšpektorát nesúhlasí, preto sme
požiadali ODI o ďalšie pracovné stretnutie.
F: Ing. Milan Macuľa
zmeňme zákaz zastavenia na zákaz státia
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna


Berie na vedomie
Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 31.08.2015



Zrušuje
1.
Uznesenie MsZ č. 34/2014 z 12.03.2014
2.
Uznesenie MsZ č. 41/2015 zo 16.02.2015
3.
Uznesenie MsZ č. 138/2015 z 08.07.2015



Vypúšťa zo sledovania
1.
Uznesenie MsZ č. 81/2014/III/1 zo 16.06.2014
2.
Uznesenie MsZ č. 80/2015 z 30.04.2015
3.
Uznesenie MsZ č. 126/2015 z 30.06.2015
4.
Uznesenie MsZ č. 127/2015 z 08.07.2015
5.
Uznesenie MsZ č. 128/2015 z 08.07.2015
6.
Uznesenie MsZ č. 130/2015 z 08.07.2015
7.
Uznesenie MsZ č. 132/2015 z 08.07.2015
8.
Uznesenie MsZ č. 133/2015 z 08.07.2015
9.
Uznesenie MsZ č. 136/2015 z 08.07.2015
10.
Uznesenie MsZ č. 139/2015 z 08.07.2015
11.
Uznesenie MsZ č. 140/2015 z 08.07.2015
12.
Uznesenie MsZ č. 144/2015 z 08.07.2015
13.
Uznesenie MsZ č. 150/2015 z 08.07.2015
14.
Uznesenie MsZ č. 151/2015 zo 17.08.2015
15.
Uznesenie MsZ č. 152/2015 zo 17.08.2015
16.
Uznesenie MsZ č. 155/2015 zo 17.08.2015
17.
Uznesenie MsZ č. 156/2015 zo 17.08.2015
18.
Uznesenie MsZ č. 161/2015 zo 17.08.2015

IV/

Konštatuje, že
1.
Uznesenie MsZ č. 105/2014 z 18.08.2014
2.
Uznesenie MsZ č. 10/2015 zo 16.02.2015
3.
Uznesenie MsZ č. 16/2015 zo 16.02.2015
4.
Uznesenie MsZ č. 39/2015 zo 16.02.2015
5.
Uznesenie MsZ č. 64/2015 z 25.03.2015
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Uznesenie MsZ č. 72/2015/1 z 25.03.2015
Uznesenie MsZ č. 72/2015/2 z 25.03.2015
Uznesenie MsZ č. 78/2015 z 30.04.2015
Uznesenie MsZ č. 101/2015 z 03.06.2015
Uznesenie MsZ č. 131/2015 z 08.07.2015
Uznesenie MsZ č. 134/2015 z 08.07.2015
Uznesenie MsZ č. 145/2015 z 08.07.2015
Uznesenie MsZ č. 146/2015 z 08.07.2015
Uznesenie MsZ č. 147/2015/III/1 z 08.07.2015
Uznesenie MsZ č. 147/2015/III/2 z 08.07.2015

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

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

15
14
0
1

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 162/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 5/
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Brezno číslo VZN-06/2012 o odťahovaní motorových vozidiel, odstraňovaní
starých motorových vozidiel a vyhradenom parkovaní na území mesta, v znení VZN č.17/2012
Materiál spracoval Odbor životného prostredia a stavebného poriadku Mestského úradu Brezno
zastúpený vedúcou odboru Ing. Elenou Gregorovou, predkladá Mgr. Martin Juhaniak, prednosta
mestského úradu.
Finančná komisia a komisia pre rozvoj mesta... odporúčajú uvedený návrh schváliť.
V rozprave vystúpili poslanci Ing. Demian, Mgr. Dzurmanová a J. Tokár, ktorí uvedený návrh
podporili.
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 VZN06/2012 o odťahovaní motorových vozidiel, odstraňovaní starých motorových vozidiel
a vyhradenom parkovaní na území mesta, v znení VZN č.17/2012
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II/

Uznáša sa
v zmysle § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení mesta Brezna, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN-06/2012 o odťahovaní
motorových vozidiel, odstraňovaní starých motorových vozidiel a vyhradenom parkovaní na
území mesta, v znení VZN č.17/2012.

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 163/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 6/
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna Prevádzkový poriadok pohrebísk na území
mesta Brezno
Materiál spracovali Technické služby Brezno, predkladá Ing. Ján Lukáč, riaditeľ Technických služieb
Brezno.
Komisia pre kultúru odporúča uvedený návrh schváliť.
V rozprave vystúpila poslankyňa Mgr. Dzurmanová, ktorá informovala poslancov mestského
zastupiteľstva o vojnových hroboch. Uviedla, že starostlivosť o vojnové hroby upravuje zákon
a z toho dôvodu to nemusí upravovať VZN.
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 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Brezno

II/

Uznáša sa
v zmysle § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení mesta Brezna Prevádzkový poriadok
pohrebísk na území 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 číslo 164/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
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K bodu 7/
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Brezna číslo VZN-06/2013 o verejnom poriadku na území mesta Brezna v znení
VZN–01/2014
Materiál spracoval Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno a Ing. Ján Fedor,
náčelník Mestskej polície Brezno, predkladá Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu
Brezno .
Komisia pre verejný poriadok.... odporúča uvedený návrh schváliť.
V rozprave vystúpili poslanci:

Mgr. Račák, Ing. Hašan, Ing. Kováčik, Bc. Barančok, J. Tokár,
MUDr. Wolframová, Mgr. Struhár, Mgr. Skačanová, M.
Palovčík

Mgr. Ján Račák
Ktorý priestor je týmto určený? Kde sa nebude môcť fajčiť? Navrhujem doplniť aj žuvačky.
Mgr. Martin Juhaniak
Priestor, v ktorom bude zákaz fajčiť, bude vymedzený a označený tabuľou. Mestský park ako
pamiatka je v katastrálnych podkladoch zakreslený. V priestore je zahrnuté strana od mestského
úradu po bomburu čo sa týka komunikácie, časť pešej zóny, samotný park ako aj severná strana
námestia. Prevádzky to nezasiahne.
Mgr. Ján Račák
navrhujem na chodníky doplniť smetné koše
Ing. Milan Hašan
Čo s tým, keď fajčiar vstúpi s cigaretou do tejto zóny? Budú na každom kroku rozmiestnené tabuľky
s označením zákaz fajčiť, na špaky budú nejaké nádoby?
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
priestor bude ohraničený, vymedzený informačnými tabuľami, pri vstupoch z každej strany bude
musieť byť tabuľa, ktorá upozorňuje chodcu, že v uvedenej zóne je zákaz fajčiť
Ing. Milan Kováčik
navrhujem takúto myšlienku zrealizovať aj na autobusových zastávkach, zakresliť, v akom priestore
okolo zastávky sa nesmie fajčiť, poprosil by som na zastávky väčšie smetné koše a tabuľku zákaz
fajčiť ap.
Bc. Andrej Barančok
Nie je možné v budúcnosti zaradiť do zákazu fajčenia aj “margitin park“?
Jozef Tokár
mali sme dostať materiál, v ktorom by boli presne vymedzené plochy, aby sme sa vedeli rozhodnúť
Mgr. Eva Skačanová
čl 1, ods. 6 a 7 návrhu hovorí o tom, kde a ako bude zóna vymedzená
Milan Palovčík
navrhujem na chodníky nastriekať znak zákaz fajčiť
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
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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 VZN06/2013 o verejnom poriadku na území mesta Brezna v znení Všeobecne záväzného
nariadenia číslo VZN-01/2014

II/

Uznáša sa
v zmysle § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení mesta Brezna, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN-06/2013 o verejnom
poriadku na území mesta Brezna v znení Všeobecne záväzného nariadenia číslo VZN01/2014

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

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

15
12
0
3

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 165/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 8/
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna Požiarny poriadok mesta Brezna
Materiál spracoval Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom, predkladá Mgr. Martin Juhaniak, prednosta mestského
úradu.
Komisia pre verejný poriadok... odporúča predložený návrh schváliť.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

II/

Berie na vedomie
Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Brezna Požiarny poriadok mesta Brezna
Uznáša sa
v zmysle § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení mesta Brezna Požiarny poriadok
mesta Brezna

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

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

16
16

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 166/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 9/
Návrh Zásad postupu, podávania, prijímania, evidovania, prešetrovania, vybavovania a kontroly
vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Brezna, číslo
P-14/2015
Materiál spracoval Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom, predkladá Mgr. Martin Juhaniak, prednosta mestského
úradu.
Komisia pre verejný poriadok... odporúča predložený návrh schváliť.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna číslo VZN-3/2010 o postupe pri podávaní,
prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických
osôb a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Brezna v znení zmien a doplnkov
všeobecne záväzným nariadením číslo VZN-12/2011.

II/

Schvaľuje
Zásady postupu, podávania, prijímania, evidovania, prešetrovania, vybavovania a kontroly
vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta
Brezna, číslo P-14/2015.

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 167/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 10/

Majetkové záležitosti
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Materiál spracoval Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom MsÚ Mgr. Martinom Juhaniakom, predkladá Mgr. Michal Vetrák a Mgr. Vladimír Šiška,
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno.
K bodu 10.1
Darovanie spoluvlastníckeho podielu k pozemkom parc. reg. E - KN č. 2504/2 a parc. reg. E - KN č.
2502/1 nachádzajúcich sa na ulici Švermovej v prospech Mesta Brezna od darcu Mgr. Aleny
Huťkovej
Finančná komisia a komisia pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry odporúčajú predložený návrh
schváliť.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

berie na vedomie
Darovanie spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/2 k pozemkom parc. reg. E - KN č. 2504/2
a parc. reg. E - KN č. 2502/1 nachádzajúcich sa na ulici Švermovej v prospech Mesta
Brezna od darcu Mgr. Alena Huťková

II/

Schvaľuje
uzatvorenie darovacej zmluvy podľa § 628 Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov, medzi:
Darca:
Meno a priezvisko:

Mgr. Alena Huťková

a

Obdarovaný:
Mesto Brezno
sídlo: Námestie gen. M. R. Štefánika č. 1, 977 01 Brezno
IČO: 00 313 319
zastúpené: JUDr. Tomáš Abel, PhD. – primátor mesta
Predmet darovania :




pozemok - parc. reg. E - KN č. 2504/2 o výmere
vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym
Huťkovej, spoluvlastnícky podiel ½
pozemok - parc. reg. E - KN č. 2502/1 o výmere
vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym
Huťkovej, spoluvlastnícky podiel 1/2

30 m² - orná pôda, v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno
odborom na liste vlastníctva č. 6365 v prospech Mgr. Aleny
24 m² - orná pôda, v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno
odborom na liste vlastníctva č. 6362 v prospech Mgr. Aleny

Za podmienok :
 náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti ako aj náklady spojené s
overením podpisu darcu bude znášať Mesto Brezno

Pozn.: Návrh na uznesenie v zápisnici upravený v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
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Prítomných:
16
Za:
16
Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 168/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
Hlasovanie:

K bodu 10.2
Kúpa pozemkov parc. reg. E - KN č. 2484/1, parc. reg. E - KN č. 2484/3 a parc. reg. E - KN č.
2485/2 v areáli škôlky na ul. Nálepkovej, za účelom majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov v
areály školského zariadenia vo vlastníctve mesta Brezna
Finančná komisia a komisia pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry odporúčajú predložený návrh
schváliť.
V rozprave vystúpila poslankyňa Mgr. Skačanová, ktorá upozornila na používanie gramaticky
správnych tvarov.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Odkúpenie pozemkov parc. reg. E - KN č. 2484/1, parc. reg. E - KN č. 2484/3 a parc. reg.
E - KN č. 2485/2 od Dušana Faška v areáli škôlky na ul. Nálepkovej, za účelom
majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov v areály školského zariadenia vo vlastníctve
Mesta Brezna

II/

Schvaľuje
uzatvorenie kúpnej zmluve o prevode nehnuteľnosti podľa § 588 Občianskeho zákonníka v
znení neskorších predpisov, medzi:
Predávajúci:
Meno a priezvisko:
Dušan Faško
a
Kupujúci:

Mesto Brezno
sídlo: Námestie gen. M. R. Štefánika č. 1, 977 01 Brezno
IČO: 00 313 319
zastúpené: JUDr. Tomáš Abel, PhD. – primátor mesta
Predmet prevodu:






pozemok - parc. reg. E - KN č. 2484/1 o výmere 19 m² - trvalé trávne porasty, v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres
Brezno vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 13655 v prospech Dušana
Faška, spoluvlastnícky podiel 1/1
pozemok - parc. reg. E - KN č. 2484/3 o výmere 122 m² - trvalé trávne porasty, v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres
Brezno vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 13655 v prospech Dušana
Faška, spoluvlastnícky podiel 1/1
pozemok - parc. reg. E - KN č. 2485/2 o výmere 206 m² - trvalé trávne porasty, v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres
Brezno vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 6345 v prospech Dušana
Faška, spoluvlastnícky podiel 1/1

Kúpna cena: 10 EUR/ m²
Za podmienok :
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náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti ako aj náklady spojené s
overením podpisu prevodcu bude znášať Mesto Brezno

Pozn.: Návrh na uznesenie 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.

17
17

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 169/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 10.3
Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Brezno – pozemok parc. reg. C – KN č. 7791/6
nachádzajúca sa na hranici k.ú. Brezno nad obcou Michalová za prebytočný majetok
Finančná komisia a komisia pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry odporúčajú predložený návrh
schváliť.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Vyhlasuje
pre účel nájmu
nehnuteľný majetok mesta Brezno – pozemok parc. reg. C – KN č. 7791/6 o výmere 16 802 m² trvalé trávne porasty, v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno vedená Okresným úradom Brezno,
katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech Mesta Brezno
za prebytočný.
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 170/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 10.4
Žiadosť spoločnosti MOVING COMPANY, s.r.o. o nájom pozemku v areály futbalového štadióna
na ulici Fraňa Kráľa v Brezne
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Finančná komisia a komisia pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry odporúčajú predložený návrh
schváliť.
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Demian, Ing. Strmeň, Mgr. Struhár, Mgr. Dzurmanová, J.
Tokár, Mgr. Skačanová, Ing. Macuľa, Mgr. Račák, Ing. arch.
Králik

S faktickými pripomienkami:

Ing. Ridzoň, PhD.,

K rozprave zaujali stanovisko:

JUDr. Abel. PhD., Mgr. Šiška

Ing. Jaroslav Demian
Žiadosť predkladá obchodná spoločnosť, ktorá má v predmete činnosti prevádzkovanie zariadení
služieb na regeneráciu a rekondíciu a prevádzkovanie športových zariadení, ide o jej podnikateľskú
činnosť. Táto spoločnosť má jednu konateľku.
K osobitnému zreteľu - benefity by mali byť zahrnuté v podmienkach, za ktorých sa tento prenájom
bude realizovať. Bolo by dobré zahrnúť aj poskytovanie istých zliav pre obyvateľov a potom má
osobitný zreteľ iný charakter. Počas výstavby bude nájom 1,- €/rok, po dokončení a skolaudovaní
6693,30,- €/rok – ako sme došli k tejto sume? Nemali by sme doplniť podmienky pre osobitný zreteľ?
Čo po uplynutí 15 rokov?
F: Ing. Martin Ridzoň, PhD.
Finančná komisia odporúča uvedený návrh schváliť za podmienok :

Výška zástavby môže byť do 4. nadzemného podlažia, pričom percento zastavanosti parcely
nepresiahne 20 %

Objekty je možné napojiť na miestnu alebo účelovú komunikáciu v súlade s platnými
technickými normami

Investor si zabezpečí napojenie na inžinierske siete a na komunikácie na vlastné náklady

Do nájomnej zmluvy doplniť podmienku, že nájomca v čase prevádzky poskytne priestor
deťom materských, základných a stredných škôl a obyvateľom Brezna poskytne zľavu min.10
%
Ing. Vladimír Strmeň
Pre účel nájmu vynímame pozemok o výmere 35 383 m2 , žiadateľ požaduje plochy o výmere 2008
m2 . Chceme niečo ešte stavať na zvyšným m2?
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
Neviem si predstaviť zaväzovať investora, aby sme paušálne spravili zľavy pre všetky aktivity, ktoré
tam bude mať alebo pre prevádzku ako takú. V záujme mesta ale aj investora je, aby sme sa dohodli
na určitých podmienkach zvýhodnenia pre obyvateľov. Je to výstavba na našich plochách, v našich
priestoroch. Športoviská nie sú ziskovou záležitosťou. Jedná sa o to, že výstavba má byť realizovaná
za pomoci štrukturálnych fondov. K osobitnému zreteľu – nejedná sa len o výstavbu športovej haly
ale aj priľahlých športovísk. Prvoradé je to, že v meste má vyrásť moderné športovisko, ktoré tu
nemáme. V priestore by mali pribudnúť aj verejné športoviská, ktoré nebudú spoplatňované. Takýto
zámer je potrebné podporiť. Niektoré podmienky finančnej komisie je možné zapracovať do zmluvy
ale paušálne určovať zľavy nie.
Mgr. Petra Dzurmanová
Nejedná sa len o športové využitie ale aj o interiérové detské ihrisko. Mladé mamičky uvedený zámer
privítali.
Ing. Milan Macuľa
Táto investícia sa spolieha len na štrukturálne fondy?
15

JUDr. Tomáš Abel. PhD.
Necelú polovicu nákladov majú tvoriť vlastné finančné prostriedky investora, nespolieha sa len na
fondy.
Mgr. Ján Račák
Prečo sme neriešili zámer systémom výberového konania?
Ing. arch. Ján Králik
Za prebytočný by sme mali vyhlásiť celú plochu okolo futbalového štadióna, na základe dohody so
ŽP Šport boli vyčlenené plochy, ktoré skutočne užívajú. Ostatná výmera bude pozemok určený na
ďalšie dobudovanie voľne prístupných verejných športovísk.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvom mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
žiadosť spoločnosti MOVING COMPANY, s.r.o. IČO : 46 118 551, so sídlom Dolná 32,
976 98 Podbrezová o nájom pozemku v areáli futbalového štadióna na ulici Fraňa Kráľa
v Brezne :

časť parcely reg. C - KN č. 693/1 - ostatné plochy o výmere 2008 m2 (podľa priloženého
nákresu) v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno vedenej Okresným úradom Brezno,
katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno.

II/

Vyhlasuje
pre účel nájmu
nehnuteľný majetok mesta Brezna:
pozemok v areáli futbalového štadióna na ulici Fraňa Kráľa v Brezne :
 parcela reg. C - KN č. 693/1 - ostatné plochy o výmere 35 383 m2 v k.ú. Brezno, obec
Brezno, okres Brezno vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste
vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno
za prebytočný.

III/

Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
nájom nehnuteľného majetku mesta Brezno :
pozemok v areáli futbalového štadióna na ulici Fraňa Kráľa v Brezne :
 časť parcely reg. C - KN č. 693/1 - ostatné plochy o výmere 2008 m2 (podľa priloženého
nákresu), v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno vedená Okresným úradom Brezno,
katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno
pre nájomcu: spoločnosť MOVING COMPANY, s.r.o., IČO : 46 118 551, so sídlom Dolná
32, 976 98 Podbrezová
Doba nájmu:
15 rokov
Účel nájmu:
výstavba športovo-relaxačného komplexu s celoročnou prevádzkou
Výška nájmu:
od účinnosti nájomnej zmluvy do kolaudácie haly - športovorelaxačného komplexu (kolaudácia haly sa uskutoční najneskôr do
30.6.2017) 1 Euro ročne, od kolaudácie haly - športovo-relaxačného
komplexu 6686, 64 EUR ročne
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z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení, nakoľko sa jedná o pozemok na ktorom sa bude realizovať
výstavba viacúčelového športového centra, ktoré bude slúžiť obyvateľom mesta Brezno na
rekreačné a relaxačné účely športového charakteru pre každú vekovú kategóriu.
Za podmienok:
 Výška zástavby môže byť do 4. NP, pričom percento zastavanosti parcely nepresiahne
20 %.
 Objekty je možné napojiť na miestnu alebo účelovú komunikáciu v súlade s platnými
technickými normami.
 Investor si zabezpečí napojenie na inžinierske siete a na komunikácie na vlastné náklady.
Pripomienky k návrhu na uznesenie:
Ing. Milan Hašan
Suma 6693,30 bola dohodnutá alebo navrhnutá žiadateľom?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
suma bola dohodnutá, prepočítame matematicky správne 3,33 x 2008
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Prítomných:
16
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa.
2
Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 171/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 10.5
Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Brezno – pozemky nachádzajúce sa v miestnej časti
Podkoreňová za prebytočný pre účel nájmu
Finančná komisia a komisia pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry odporúčajú uvedený návrh
schváliť.
V rozprave vystúpili poslanci:
K rozprave zaujal stanovisko:

MUDr. Wolframová, Mgr. Struhár, Ing. Strmeň
Mgr. Vetrák, právnik MsÚ

MUDr. Eva Wolframová
Majitelia bytov v bytovkách majú pri bytovke porobené záhradky?
Mgr. Daniel Struhár
Za záhradky v súčasnej dobe platia nájomné?
Mgr. Michal Vetrák
Časť záhradiek je postavená na mestských pozemkoch a časť na pozemkoch vo vlastníctve tretích
osôb.
Mgr. Daniel Struhár
Je to zaujímavý pozemok, nepredával by som ani v budúcnosti, s nájmom súhlasím.
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Ing. Vladimír Strmeň
Takýchto záhradiek na území mesta Brezna je veľa, navrhujem, aby sa spracoval pasport. Týka sa
nielen záhradiek ale aj novostavieb, ktoré sú postavené a nie sú zlegalizované , mesto nemá z nich
žiaden príjem do rozpočtu.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Vyhlasuje
pre účel nájmu
nehnuteľný majetok mesta Brezno – pozemky nachádzajúce sa v miestnej časti Podkoreňová
 C-KN č. 4405 , vedený v prospech mesta Brezno v k.ú. Brezno, obec Brezno, na LV 5804 ako
E-KN č.3926/3 – druh a spôsob využitia pozemku orná pôda – výmera 1023 m2,
E-KN č.3926/4 – druh a spôsob využitia pozemku orná pôda – výmera 1483 m2,


C-KN č. 4406/2 - druh a spôsob využitia pozemku zastavané plochy a nádvoria – výmera 5113
m2, vedený v prospech mesta Brezno v k.ú. Brezno, obec Brezno, na LV 2351

za prebytočný.
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 172/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 10.6
Žiadosť Miloša Kostku, Pohronská Polhora o dlhodobý nájom pozemkov v Pohronskej Polhore
Finančná komisia a komisia pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry odporúčajú uvedený návrh
schváliť.
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Hašan, Ing. Strmeň, Ing. arch. Králik, Ing. Demian

Ing. arch. Ján Králik
Záujemca, pokiaľ schválime nájom, vynaloží nemalé finančné prostriedky na vyčistenie nelegálnej
skládky, ktorá tam je. Nik iný na žiadne účely tieto pozemky nekúpi, žiadateľ sa chce o ne starať,
chce dodržiavať poriadok, resp. učiť susedov udržiavať poriadok a zamedziť k rozširovaniu týchto
skládok. Je to nájom, ak v budúcnosti bude účel využitia týchto pozemkov iný, kedykoľvek môžeme
nájom zrušiť. V súčasnej dobe odporúčam toto uznesenie schváliť.
Ing. Jaroslav Demian
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Nedá sa tento pozemok využiť ako stavebný pozemok a tak s ním aj nakladať? Ak nie, tak prenájom,
úmysel budúceho nájomcu sme podporili aj vo finančnej komisii.
F:
Ing. arch. Ján Králik
Využitie pozemku - prednú časť od komunikácie je možné využiť na výstavbu, ďalšie pozemky nie,
bude možné využitie len na poľnohospodárske alebo lesné účely
Mgr. Michal Vetrák
Na parcelách č. 17032/2 a 17031sa nachádza zvážnica, ktorú využívajú Lesy mesta Brezna na
obhospodarovanie lesa, ktorý sa nachádza nad týmito parcelami. V tejto časti bolo vykonané miestne
šetrenie, ktorým bolo zistené, že pozemok v zadnej časti je značne podmočený, to znamená, že
v prípade bytovej výstavby by tento pozemok musel byť určitým spôsobom kultivovaný. Z hľadiska
využitia účelu teraz jedine lúky dvojkosné. Vedľajšie parcely, ktorú sú vo vlastníctve žiadateľa, sú
tiež značne znečistené aktivitou týchto susedov a to bol aj dôvod k žiadosti na nájom susediacich
parciel, nakoľko dochádza k ich znečisťovaniu.
Ing. Milan Hašan
nemali by sme v budúcnosti prehodnotiť výšku nájmu za m2?
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
žiadosť Miloša Kostku o dlhodobý nájom pozemkov v Pohronskej Polhore, a to parc. reg. CKN č.1043/2 1044/2 1049/2 1049/1, vedené na LV 1818 ako
- parc. reg. E-KN č.17030 – druh a spôsob využitia pozemku TTP – výmera 1023 m2,
- parc. reg. E-KN č.17031 – druh a spôsob využitia pozemku TTP – výmera 1483 m2,
- parc. reg. E-KN č.17032/1 – druh a spôsob využitia pozemku TTP – výmera 505 m2,
v k.ú. Pohronská Polhora, v celkovej výmere 3011 m2, v prospech mesta Brezno

II/

Vyhlasuje
pre účel nájmu
nehnuteľný majetok mesta Brezno
- parc. reg. C-KN č.1043/2 1044/2 1049/2 1049/1, vedené na LV 1818
- parc. reg. E-KN č.17030 – druh a spôsob využitia pozemku TTP – výmera 1023 m2,
- parc. reg. E-KN č.17031 – druh a spôsob využitia pozemku TTP – výmera 1483 m2,
- parc. reg. E-KN č.17032/1 – druh a spôsob využitia pozemku TTP – výmera 505 m2,
v k.ú. Pohronská Polhora, v celkovej výmere 3011 m2, v prospech mesta Brezno
za prebytočný.

III/

Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 24 ods. 4 písm.
c) a § 28 ods. 2 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno
nájom nehnuteľného majetku mesta Brezno:
- parc. reg. C-KN č.1043/2 1044/2 1049/2 1049/1, vedené na LV 1818 ako
- parc. reg. E-KN č.17030 – druh a spôsob využitia pozemku TTP – výmera 1023 m2,
- parc. reg. E-KN č.17031 – druh a spôsob využitia pozemku TTP – výmera 1483 m2,
- parc. reg. E-KN č.17032/1 – druh a spôsob využitia pozemku TTP – výmera 505 m2,
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v k.ú. Pohronská Polhora, v celkovej výmere 3011 m2, v prospech mesta Brezno
Pre nájomcu:
Doba nájmu:
Účel nájmu:
Výška nájmu:

Miloš Kostka
10 rokov
lúky dvojkosné
0,0036 EUR/ m² ročne

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, podľa § 28 ods. 2 písm. i) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Brezno, ktorým je tá skutočnosť, že sa jedná o nájom
pozemkov, ktorých predpoklad užívania vzhľadom na ich umiestnenie, rozlohu a tvar je
obmedzený, ide o pozemky nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti nehnuteľností vo
vlastníctve žiadateľa a z týchto dôvodov nie je účelné ponúkať predmet nájmu iným
spôsobom, ktorý predpokladá zákon č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov;
Za podmienok:
 Žiadateľ umožní Lesom Mesta Brezno s. r. o. vstup na pozemky tvoriace predmet nájmu
za účelom obhospodarovania lesných porastov v súlade s lesným hospodárskym plánom.
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.

18
18

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 173/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 10.7
Žiadosť Anny Srnkovej, Bratislava o odkúpenie pozemku v lokalite Mlynnej doliny v Brezne
Finančná komisia odporúča návrh schváliť, navrhuje kúpnu cenu určiť podľa znaleckého posudku,
komisia pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry odporúča návrh schváliť.
V rozprave vystúpili poslanci.

Ing. arch. Králik, Ing. Strmeň, Ing. Demian, Mgr. Struhár, Ing.
Macuľa, Ing.Hašan, MUDr. Wolframová, Mgr. Dzurmanová,
Mgr. Skačanová, MUDr. Richter

S faktickými pripomienkami:

M. Palovčík, Bc. Barančok

Ing. arch. Ján Králik
V uvedenej doline sú dva katastre – Mýto a Brezno. Mýto má spracované VZN, podľa ktorého
pozemky, ktoré sú v určitej výmere priamo okolo chaty ponúkajú v sume okolo 10,- €/m2 a pozemky
v určitej vzdialenosti od chaty, na ktorým by mohla byť ďalšia výstavba za 20,- €/m2. Majú
spracovaný znalecký posudok všeobecnej hodnoty, ktorý sa pohybuje okolo 22 – 23,- €/m2. Naša
cena bude určená samostatným znaleckým posudkom o trhovej cene v tejto lokalite.
Ing. Vladimír Strmeň
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mali by sme navrhnúť minimálnu cenu, za ktorú budeme tieto pozemky predávať, navrhujem cenu
20,- €/m2.

F: Ing. Jaroslav Demian
V minulosti bolo väčšia časť pozemkov vysporiadaná, bola stanovená minimálna kúpna cena,
pozemky, ktoré užívajú boli vyčlenené geometrickým plánom
Mgr. Daniel Struhár
Nebolo by pre mesto v súčasnosti výhodnejšie takéto pozemky nepredávať ale dávať do nájmu?
Ing. Milan Macuľa
navrhujem predaj nevyhnutnej plochy – 1/3, ostatné do nájmu
MUDr. Eva Wolframová
je možné, aby sa na uvedenom pozemku stavalo?
Ing. Vladimír Strmeň
navrhujem predať za trhovú cenu, min. 20,- €/m2
Mgr. Eva Skačanová
navrhujem aby sa MsÚ týmto zaoberal a aby sme návrh stiahli z rokovania
Hlasovanie o procedurálnom návrhu:

Prítomných:
18
Za:
14
Proti:
2
Zdržal sa.
2
Návrh bol stiahnutý z rokovania.

K bodu 10.8
Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Brezno – nebytových priestorov v objekte Zimného
štadióna za prebytočný pre účel nájmu
Materiál spracovala Ing. Iveta Purgátová, ekonómka Technických služieb Brezno, predkladá Ing. Ján
Lukáč, riaditeľ Technických služieb Brezno.
Finančná komisia odporúča návrh schváliť.
V rozprave vystúpil poslanec Bc. Barančok, ktorý upozornil, že niektorí promotéri dávajú do
zmluvných podmienok počas koncertov určité zákazy.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Vyhlasuje
pre účel nájmu
nehnuteľný majetok mesta Brezno
–
nebytové priestory v objekte Zimného štadióna , ul. ŠLN 34 o rozlohe 12 m² (bývalá
kancelária) a 27,65 m² na 1. poschodí (bývalý bufet)
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za prebytočný.
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 174/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 11/
Plnenie rozpočtu mesta Brezna za I. polrok 2015
Materiál spracoval Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim
odboru Ing. Vladimírom Grlickým, predkladá JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna.
Finančná komisia uvedený materiál zobrala na vedomie.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
Plnenie rozpočtu mesta Brezna za I. polrok 2014
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 175/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 12/
Správa o stave a vývoji pohľadávok za II. štvrťrok 2015
Materiál spracoval Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim
odboru Ing. Vladimírom Grlickým, predkladá Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu
Brezno.
Finančná komisia uvedený materiál zobrala na vedomie.
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Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
Správu o stave a vývoji pohľadávok za II. štvrťrok 2015
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 176/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 13/
Správa o činnosti Mestskej polície Brezno za I. polrok 2015
Materiál spracoval a predkladá Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno.
V rozprave vystúpil poslanec Ing. Milan Kováčik, ktorý navrhol, aby sa znovu zaviedol
harmonogram upratovania v jednotlivých rómskych lokalitách a vymenovali sa hliadky.
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
upratovania sa robia ďalej v spolupráci s odborom starostlivosti o občana
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
Správu o činnosti Mestskej polície Brezno za I. polrok 2015
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 177/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
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K bodu 14/
Správy hlavnej kontrolórky mesta Brezna
Správy spracovala a predkladá Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna.
K bodu 14.1/
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti
pri hospodárení s majetkom mesta – daňovými pohľadávkami mesta za rok 2014
V rozprave vystúpili poslanci:
K rozprave zaujali stanovisko:

Bc. Barančok, Ing. Hašan, Ing. Macuľa
Ing. Konečná Veverková, JUDr Abel. PhD.

Bc. Andrej Barančok
Budú vyvodené konkrétne opatrenia voči ľuďom a pracovníkom, ktorí toto spôsobili?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
zvažujeme ale z dôvodu, že sa niektoré spisy nenašli, bude problém dokazovať osobnú zodpovednosť
Ing. Milan Hašan
kontrolou boli zistené závažné porušenia – mala by sa vyvodiť zodpovednosť a ak nie, podať trestné
oznámenia
Ing. Milan Macuľa
Kto je zodpovedný za všetky problémy? – vždy štatutár
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti
pri hospodárení s majetkom mesta – daňovými pohľadávkami mesta 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 178/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 14.2/
Správa o výsledku následných finančných kontrol dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných
právnych predpisov a interných noriem pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru za rok 2014
V rozprave vystúpil poslanec Bc. Barančok.
Bc. Andrej Barančok
Kto a čo spôsobil závažné nedostatky a akým spôsobom to bolo vyriešené?
Ing. Ingrid Konečná Veverková
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Nie každé kontrolné zistenie je závažné. Porušenie zákona o finančnej kontrole – každý subjekt vo
verejnej správe musí vykonávať predbežnú finančnú kontrolu. Dva subjekty neurobili predbežnú
finančnú kontrolu na dohodách, ostatné urobili, ale s určitými nedostatkami.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
Správu o výsledku následných finančných kontrol dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných
právnych predpisov a interných noriem pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru 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 179/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 15/

Rôzne

K bodu 15.1/
Návrh na vymenovanie zástupcu mesta Brezno v Dozornej rade neziskovej organizácie Brezno pre
občanov, n. o.
Materiál spracoval Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom, predkladá JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Mení
svoje uznesenie číslo 15/2015 zo 17. augusta 2015 v časti III/, písm. a) takto:
text „Ing. Mária Majerčíková, poslankyňa MsZ“ nahrádza textom: „Mgr. Daniel Struhár, poslanec
MsZ“
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie:

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

15
14
0
1
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K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 180/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 15.2/
Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií
V rozprave vystúpil Ing. Vladimír Strmeň, predseda komisie pre ochranu verejného záujmu.
Upozornil kolegov na potrebu odstránenia formálnych nedostatkov v majetkových priznaniach.

K bodu 16/
Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na náčelníka Mestskej polície Brezno a na
štatutárnych zástupcov organizácií a spoločností zriadených a založených mestom Brezno
Ing. Martin Ridzoň, PhD.
Cesta na Rohoznej popri železničnej stanici je v správe mesta? Ak áno, bolo by dobré realizovať
údržbu.
Problém s voľne pustenými psami popri Hrone - je to nejako monitorované?
Mgr. Daniel Struhár
 Pri Real Markete na Mazorníkove sa zgrupujú Rómovia - častejšie kontroly
 Je možné zateplenie knižnice a zavedenie plastových okien na Mazorníku a nové lavičky
v parčíku pred mestskou knižnicou?
 Štúdia cyklotrás – realizácia miniprojektu s podporou mesta
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
situácia okolo Real marketu – navrhujeme kamerový systém, lepšie osvetlenie, je problém
vykázať ich, lebo nerobia nič také, za čo by ich mohla MsP sankcionovať
bike dráha nebola zrušená, ale len premiestnená – pán riaditeľ TS je pripravený pomôcť. Skôr
bol problém na druhej strane, ľudia ktorí pôvodne iniciovali túto dráhu sa odmlčali
a nereagovali.
Bc. Andrej Barančok
 vnútroblok medzi ČSA a Malinovského – vybudovanie chodníka a lavičky – poďakovanie
 pred panelovým domom na Clementisovej – stromy z areálu MŠ – orezať konáre cez chodník
 zostali po odstránených dopravných značkách „stĺpy“ – postupne likvidovať
MUDr. Erik Richter
 park na Fraňa Kráľa –je zarastený, je možné vyčistiť a urobiť chodník?
 voda pred plynárňami permanentne tečie, je to úplne zarastené – vyčistiť
Ing. Milan Hašan
 disponujú TS so zamestnancami, ktorí majú oprávnenie na používanie štiliek na rezanie dreva?
 vysoké stromy na Krčulovej 20, 22, 24 – orezať a urobiť prerezávku
Ing. arch. Ján Králik
 revízia plavárne – aký je stav ?
Ing. Milan Kováčik
 veľká frekvencia ľudí na ČSA – navrhujem osadiť väčšie smetné koše, zabránime znečisťovaniu
prostredia
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Ing. Ján Lukáč, riaditeľ TS
železničná na Rohoznej – pozrieme a ak je to z časti v našej správe zabezpečíme
konáre – začínajú orezávky drevín, nie výruby
parky – presvetlia sa, „zdvihnú sa“, aby bolo vidieť, či niekto neničí životné prostredie
železné tyčky z bývalých dopravných značiek – už 50 ks bolo odstránených
pilčíci – áno máme s pilčíckym preukazom, nie všetka práca je len pre nich
plaváreň – stav je taký, že od začiatku mesiaca je plaváreň zatvorená v rámci plánovanej
odstávky. Robia sa nízkorozpočtové opravy (hygiena – osvetlenie, čistenie). Rozoberáme
stropný systém, aby statik dal vyjadrenie, či je budova vôbec vhodná na ďalšiu prevádzku.
Prvotná dohoda bola, že sa otvorí len veľký strop, ale statik nakoniec kázal otvoriť strop po
celom obvode. Pracuje sa v tom duchu, že plaváreň bude od októbra fungovať. Ale ak statik
povie, že budova nie je prevádzky schopná, plaváreň sa zatvorí.
JUDr. Tomáš Abel. PhD
Kedy bola naposledy robená revízia ? Ak vyjde od statika správa, že statika je narušená potom bude
musieť byť plaváreň zatvorená.
Ing. Ján Lukáč, riaditeľ TS
Strecha – z roku 1985 – existuje zápis, že strecha je skorodovaná a od vtedy sa nič nerobilo. Roky sa
z mesta o plaváreň nikto nestaral.
Mgr. Daniel Struhár
Prerezávka – do kedy budú ležať odrezané časti stromov na Mazorníkove ? a kam sa to bude odvážať?
Ing. Ján Lukáč, riaditeľ TS
prosíme o strpenie, vymieňajú sa pracovníci na aktivačných prácach, bude sa to odvážať na
kompostáreň alebo sa bude štiepkovať priamo na mieste
Na všetky otázky poslancov zodpovedal riaditeľ TS a primátor mesta.

K bodu 17/
Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
Bc. Andrej Barančok
V akom stave je výmena lavičiek?
Budú vyčlenené nejaké finančné prostriedky v roku 2016 na také lavičky, aby tam nemohli
bezdomovci vysedávať a v popoludňajších hodinách a večer aj spať?
Ing. Milan Macuľa
Situácia na Polomke – páchateľ sa pohyboval po meste s nožom, mestská polícia ho zadržala
a pustila. Načo nám je?
V nemocnici v rámci personálnej politiky upozorňujú na to, že rumunskí „ošetrovatelia“ boli uznaní
za lekárov v NsP Brezno n.o. Požiadal som, aby lekári a sestry dali na papier konkrétne poznatky
a navrhli riešenia, aby Ti pomohli pán primátor sa zorientovať v celej situácii a aby si tento stav
mohol konzultovať s riaditeľom nemocnice.
Ing. Vladimír Strmeň
Rokovací poriadok – prečo sa nedodržiava, keď ako rokovací deň sme schválili stredu?
Svetlá v rokovacej sále
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Ing. Martin Ridzoň, PhD.
- poďakoval za Kultúrne leto 2015
- Aký je stav nahlásenia poslancov na brigádu a ako bude prebiehať ?
- Neplánuje sa do budúcna osadenie tabúľ mestských častí ?
Milan Palovčík
Termíny zastupiteľstiev – deň pred voľnom ? viacerí to kritizujú
V NsP nemajú na výplaty, v NsP je problém
Stretnutia s občanmi budú aj za účasti poslancov?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Páchateľa nezadržala mestská polícia, V minulosti bola spolupráca s mestskou políciou pri
objasňovaní trestných činov dobrá.
Situáciu v nemocnici budem konzultovať s riaditeľom nemocnice ako predseda správnej rady
a budem žiadať, aby mi podal informáciu o stave. Nemám problém stretnúť sa s ľuďmi, o ktorých
hovoril pán poslanec. O finančnej situácii v nemocnici tu odzneli dezinformácie, finančná situácia sa
oproti minulosti zlepšuje, stav nie je taký zlý, ako sa tu prezentuje iba ak by som nevedel o niečom,
čo nastalo v priebehu pár mesiacov od zasadnutia správnej rady.
Termín MsZ sme menili len výnimočne, rokovací deň zostáva streda.
Mestské časti máme označené všetky okrem Mazorníka.
Obnova lavičiek pred obytnými domami – s osadením bude musieť súhlasiť minimálne 80%
obyvateľov vchodu.
Poslancom zašleme harmonogram stretnutí primátora s občanmi, kto bude mať záujem, môže sa ich
zúčastniť.
Skúšobne spúšťame aplikáciu CITY MONITOR (nový komunikačný prostriedok), pomocou ktorej
môžu obyvatelia upozorňovať a poukazovať na rôzne problémy v meste.

K bodu 18/
Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta, ukončil rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
o 14.50 h. Z celého rokovania bol vyhotovený zvukový záznam + on line nahrávka zverejnená na
www.zastupiteľstvo.sk.

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

–––––––––––––––––––
Ing. Milan Hašan
overovateľ zápisnice

Mgr. Martin Juhaniak
prednosta MsÚ

––––––––––––––––––––––
Mgr. Eva Skačanová
overovateľ zápisnice
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V Brezne, dňa 28.9.2015

Bc. Janka

Štulajterová
zapisovateľka
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