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

Číslo spisu:
2015/6120

Brezno
8.1.2016

ZÁPISNICA
z 13. pracovného rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, konaného
dňa 16. decembra 2015 v Brezne
PRÍTOMNÍ:
VOLEBNÝ OBVOD č. 1
Bc. Andrej Barančok, Ing. arch. Ján Králik, Ing. Milan Hašan, Ing. Vladimír Kvačkaj, Mgr. Ján
Račák, Ing. Jaroslav Demian, Ing. Milan Kováčik
VOLEBNÝ OBVOD č. 2
Mgr. Petra Dzurmanová, Milan Palovčík, Iveta Ledňová, Ján Maruškin
VOLEBNÝ OBVOD č. 3
Mgr. Daniel Struhár, Mgr. Eva Skačanová, Jozef Tokár, Ing. Vladimír Strmeň, Ing. Miroslav
Fašang, Ing. Martin Ridzoň, PhD.
VOLEBNÝ OBVOD č. 4
Ing. Mária Majerčíková
OSPRAVEDLNENÍ
MUDr. Erik Richter, Ing. Milan Macuľa, MUDr. Eva Laurinc Wolframová
OSTATNÍ PRÍTOMNÍ
podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)
Rokovanie viedol:
JUDr. Tomáš Abel. PhD., primátor mesta
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 jedenáste pracovné
zasadnutie MsZ mesta Brezna o 08.30 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.
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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
Program rokovania bol poslancom doručený písomne spolu s pozvánkou. V programe boli
navrhnuté nasledovné zmeny:
Doplnenie bodu 20.4 Informácia „Cestný most Bujakovo“
Ing. Mária Majerčíková
doplniť bod
20.5 Návrh na zvýšenie platu primátora mesta Brezna
Hlasovanie o doplnení bodu 20.5

Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa.

Primátor mesta dal hlasovať o programe ako celku:
Hlasovanie:
Prítomných:
Za:
Program bol schválený

13
11
0
2

13
13

Mestské zastupiteľstvo rokovalo podľa nasledovného programu:
1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Procedurálne otázky
4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.11.2015
Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr.
Martinom Juhaniakom v spolupráci s odbornými útvarmi mestského úradu

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o dani z nehnuteľností, dani za psa,
dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing.
Vladimírom Grlickým

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o dani za užívanie verejného
priestranstva a dani za ubytovanie
Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing.
Vladimírom Grlickým

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Predkladá:

Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
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Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing.
Vladimírom Grlickým

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o určení výšky finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na
jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna na rok 2016
Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing.
Vladimírom Grlickým

9. Územný plán mesta Brezna
9.1. Prerokovanie Územného plánu mesta Brezna
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Barbora Halásová, architektka mesta
Ing. Barbora Halásová, architektka mesta

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o záväzných častiach Územného
plánu mesta Brezna – Zmeny a doplnky XI., ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie o záväzných častiach Územného plánu mesta Brezna č. 065

9.2.

Predkladá:
Spracoval:

Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Architektka mesta Ing. Barbora Halásová

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o umiestňovaní volebných plagátov
na verejných priestranstvách na území mesta Brezno
Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr.
Martinom Juhaniakom v spolupráci s odbornými útvarmi mestského úradu

11. Majetkové záležitosti
11.1. Zámena nehnuteľného majetku mesta Brezno za nehnuteľný majetok v spoluvlastníctve Ivan Krno, Peter Krno, Katarína Sipal, Michal Zibrín, Elena Surak, Richard Bejlek,
Catherine T. Tesar, Jane S. Bannerman
11.2. Schválenie zámeru nehnuteľnosti v areáli bývalej starej nemocnice od Nemocnice
s poliklinikou Brezno, n. o.
Predkladá:

11.3.
11.4.
11.5.
11.6.

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

Žiadosť Otta Obernauera o odkúpenie pozemkov na Stromovej ulici (Drakšiar) v Brezne
Žiadosť Eriky Geciovej o odkúpenie pozemku na ul. Martina Benku v Brezne
Žiadosť Mgr. Petry Mravcovej o nájom časti pozemku na ul. ČSA v Brezne
Určenie miest pre umiestnenie informačných a propagačných zariadení, žiadosť ART
Brezno, s.r.o. o nájom časti pozemkov a stavieb
Predkladá:
Spracoval:

JUDr. Iveta Biela, právnička mesta, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského
úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom
Mgr. Martinom Juhaniakom

11.7. Žiadosť Milana Milošoviča, MILPHARM s.r.o, bytom ČSA 35, 977 01 Brezno
o predĺženie nájmu nebytových priestorov na Mestskom futbalovom štadióne v Brezne
Predkladá:
Spracoval:

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

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

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

14. Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.10.2015 (plnenie uznesenia
MsZ č. 156/2015 zo 17.08.2015)
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing.
Vladimírom Grlickým

15. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Brezna k návrhu rozpočtu mesta Brezna
na roky 2016 – 2018
Predkladá: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval: Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

16. Návrh rozpočtu mesta Brezna na roky 2016 – 2018
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing.
Vladimírom Grlickým

17. Návrh strednodobého rozvojového dokumentu Program rozvoja mesta Brezna 2016 –
2022
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Realizačný tím v spolupráci s členmi pracovných skupín a zamestnancami mesta Brezna

18. Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Brezna na I. polrok 2016
Predkladá:
Spracoval:

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

19. Návrh harmonogramu a rámcového programu zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta
Brezna v I. polroku 2016
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr.
Martinom Juhaniakom

20. Rôzne
20.1. Návrhy na ocenenie za rok 2015
Predkladá:
Spracoval:

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

20.2. Vyhodnocovacia správa primátora mesta Brezna za rok 2015
Predkladá:
Spracoval:

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

20.3. Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti
komisií
20.4. Cestný most Bujakovo
20.5. Návrh na zvýšenie platu primátora mesta Brezna
21. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na náčelníka Mestskej polície Brezno
a na štatutárnych zástupcov organizácií a spoločností zriadených a založených mestom Brezno
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22. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
23. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
K bodu 3B/ Voľba návrhovej komisie
Mgr. Petra Dzurmanová, Bc. Andrej Barančok, Mgr. Daniel Struhár
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
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K bodu 3C/ overovatelia zápisnice: Mgr. Eva Skačanová, Jozef Tokár
K bodu 3D/ zapísaním uznesení poverená: PhDr. Ingrid Poliaková
vypracovaním zápisnice poverená: Bc. Janka Štulajterová
K bodu 3E/ Informácie o podpise zápisnice
Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia konaného 14.10.2015 boli určení poslanci Ing. Jaroslav
Demian a Ing. Vladimír Strmeň, ktorí zápisnicu podpísali bez výhrad.
K bodu 4/
Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.11.2015
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:
K rozprave zaujali stanovisko:

Ing. Demian, Ing. Majerčíková, Ing. Strmeň
JUDr. Abel, PhD., Mgr. Juhaniak, Ing. arch. Králik

Ing. Jaroslav Demian
K uzneseniu č. 238/2013/III – nepočíta sa s financovaním cesty Podkoreňová z RIUS-u? Zvažuje
úrad inú možnosť realizácie tejto cesty?
K uzneseniu č. 125/2014 – rokovanie so SSC o prevode pozemku – je niečo nové v tejto veci?
K uzneseniu č.157/2014 – uznesenie bolo splnené tak ako bolo schválené MsZ? Plnenie je totožné
s plnením uznesenia č. 72/2015.
K uzneseniu č. 90/2015 - dokedy bude pokračovať výber zhotoviteľa? Ako je naplánovaná
realizácia verejného osvetlenia? Prostriedky bolo treba zrealizovať v tomto roku. Bude sa realizovať
tento zámer v tomto roku?
K uzneseniu č. 96/2015 – financovanie investičnej akcie cestný most cez Hron – je tam chyba?
K uzneseniu č. 97/2015 – multifunkčné ihrisko – proces schvaľovania bol ukončený. Ako to vidí
vedenie mesta?
K uzneseniu č. 160/2015 – v plnení je uvedené – prebieha posudzovanie žiadostí. Posudzovanie
žiadosti už bolo ukončené, je niečo nové?
Ing. Mária Majerčíková
K uzneseniu č. 125/2014 – uskutočnilo sa rokovanie so SSC?
K uzneseniu č.11/2015 – odpredaj pozemku na Tehelni – geometrický plán bol doručený, mala by
byť už vyhotovená kúpno – predajná zmluva
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Ing. Vladimír Strmeň
K uzneseniu č. 49/2015 – zrušenie spoločnosti Mestský podnik služieb – bol podaný návrh na
príslušný súd?
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
K uzneseniu č. 238/2013 – realizácia opravy cesty Podkoreňová cez RIUS – stratégia bude
predmetom záverečného rokovania, skonzultujeme túto otázku a ďalšie, ktoré pripravujeme v rámci
tohto programu, ak bude možnosť určite sa zapojíme a budeme čerpať nenávratné finančné
prostriedky. Budem informovať, čo všetko bude mesto Brezno môcť čerpať z tohto programu.
K uzneseniu č. 90/2015
Verejné osvetlenie – do konca tohto roku majú byť zúčtované všetky oprávnené výdavky. Na
základe usmernenia je možné realizovať celý projekt do júna 2016. Momentálne sme v štádiu, že
prebehol proces verejného obstarávania, je podpísaná zmluva s ministerstvom hospodárstva
o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov a je na posudzovaní zmluva so zhotoviteľom
diela. V rámci čerpania oprávnených výdavkov je väčšina výdavkov za materiál. Nemal by sa
meniť pomer nášho spolufinancovania. V rámci neoprávnených výdavkov budeme realizovať
samotnú montáž verejného osvetlenia.
K uznesenou č. 97/2015
Multifunkčné ihrisko – zatiaľ nemáme vyrozumenie z úradu vlády, podávali sme ešte druhú
žiadosť, v prvom kole boli žiadosti posúdene, táto žiadosť nebola podporená, poslali sme druhú
žiadosť po konzultácii s úradom vlády, zatiaľ odpoveď nemáme. Realizácia by mala byť minimálne
do marca podľa telefonických informácii z úradu vlády.
K uznesenie č. 160/2015
Splnili sme formálne náležitosti podania žiadosti, posudzovanie žiadostí malo byť tento pondelok,
stanovisko zatiaľ nemáme.
Mgr. Martin Juhaniak
K uzneseniu č. 125/2015 – rokovanie s právnou zástupkyňou SSC sa uskutočnilo, dohodli sme ďalší
postup vo veci. Podarilo sa nám dohodnúť zľavu 70% z celkovej ceny.
K uzneseniu č. 157/2014
Technické opatrenia sú riešené v projekte, ktorý je súčasťou plnenia uznesenia č. 72/2015
K uzneseniu č. 11/2015 - v správe je uvedený stav k 30.11.2015
K uzneseniu č. 49/2015 – návrh je pripravený, nebol ešte zaslaný návrh na výmaz na súd
Ing. arch. Ján Králik
Most Bujakovo je oficiálne odovzdaný do užívania, už je v prevádzke. Termíny – na most boli
vydané 2 stavebné povolenia – stavebné povolenie na samotný most a napojenie na komunikáciu
I/66 plus spojenie s podnikom Harmanec Kuvert a druhé stavebné povolenie – rekonštrukcia
starého mostu na pešiu prevádzku + komunikácia pre peších a cyklistov. Termín august 2016 je
z dôvodu majetko - právneho vysporiadania so Železnicami SR, lebo až po realizácii mostu budú
vypracované geometrické plány , ktoré zaberajú príslušné pozemky železníc, mesta a SSC. Je to
termín kvôli administratívnym záležitostiam. Okrem terénnych a sadových úprav sú odovzdané
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všetky objekty okrem objektov uvedených v druhom povolení. Na tieto objekty chceme získať
mimorozpočtové zdroje.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.11.2015

II/

Vypúšťa zo sledovania
1.
Uznesenie MsZ č. 14/2015 zo 16.02.2015
2.
Uznesenie MsZ č. 195/2015 zo 14.10.2015
3.
Uznesenie MsZ č. 202/2015 zo 14.10.2015
4.
Uznesenie MsZ č. 205/2015 zo 14.10.2015
5.
Uznesenie MsZ č. 206/2015 zo 14.10.2015
6.
Uznesenie MsZ č. 207/2015 zo 14.10.2015
7.
Uznesenie MsZ č. 208/2015 zo 14.10.2015
8.
Uznesenie MsZ č. 209/2015 zo 14.10.2015
9.
Uznesenie MsZ č. 211/2015 zo 14.10.2015

III/

Konštatuje, že
1.
2.
3.

Uznesenie MsZ č. 174/2015 zo 14.09.2015
Uznesenie MsZ č. 196/2015 zo 14.10.2015
Uznesenie MsZ č. 199/2015 zo 14.10.2015

boli splnené

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 215/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 5/
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za
predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
Materiál spracoval Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim
odboru Ing. Vladimírom Grlickým, predkladá Mgr. Martin Juhaniak, prednosta mestského úradu.
Počas 10- dňovej lehoty bola podaná jedna pripomienky Ing. Miroslava Fašanga.
Finančná komisia odporúča uvedený návrh schváliť.
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V rozprave vystúpili poslanci:

Bc. Barančok, Ing. Kováčik, Ing. Strmeň

Bc. Andrej Barančok
Podporujem návrh zníženia dane za psa pre osoby, ktoré chovajú psy v bytoch. Myslím si, že
v minulosti bola táto daň vysoká.
Ing. Milan Kováčik
Navrhujem ponechať daň za psa vo výške 50,- euro a hľadať plochy na venčenie psov a hľadať
odpadové koše a vytvárať podmienky, aby exkrementy nešli do normálneho kontajnera.
Ing. Vladimír Strmeň
VZN nerieši spôsob kontroly navrhnutých zmien. Máme spracovaný systém kontroly? Mnoho
spoluobčanov neplatí ani daň z nehnuteľnosti z mnohých stavieb.
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
kontrola je predmetom vnútornej smernice mestského úradu
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Brezna o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné
hracie prístroje

II/

Uznáša sa
v zmysle § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení mesta Brezna o dani
z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
vrátane akceptácie podanej pripomienky

K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie: Prítomných:
16
Za:
12
Proti:
0
Zdržal sa:
4
Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 216/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 6/
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o dani za užívanie verejného priestranstva a
dani za ubytovanie
Materiál spracoval Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim
odboru Ing. Vladimírom Grlickým, predkladá Mgr. Martin Juhaniak, prednosta mestského úradu.
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Počas lehoty na podávanie pripomienok nebola na mestský úrad doručená žiadna pripomienka.
Finančná komisia odporúča schváliť s pripomienkou dane zo zabratia verejného priestranstva pre
cirkusy a lunaparky – máme najdrahšiu sadzbu, na tri dni to vychádza 387,-€. Neznížili by sme túto
sadzbu?
V rozprave vystúpili poslanci:

Mgr. Dzurmanová, Mgr. Skačanová

Mgr. Petra Dzurmanová
nemyslím, žeby bolo dobré meniť túto sadzbu, vstupné do cirkusu by sa neznížilo
Mgr. Eva Skačanová
Vstupné je drahé, je pripravené dopredu, toto nie je dobrá cesta
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Brezna o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie

II/

Uznáša sa
v zmysle § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení mesta Brezna o dani za
užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie

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 217/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 7/
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Materiál spracoval Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim
odboru Ing. Vladimírom Grlickým, predkladá Mgr. Martin Juhaniak, prednosta mestského úradu.
Počas lehoty na podávanie pripomienok nebola na mestský úrad doručená žiadna pripomienka.
Finančná komisia odporúča predložený návrh schváliť s pripomienkou k novozavedenému poplatku
za drobný stavebný odpad – navrhuje poplatok nechať na spodnej hranici 0,015 €/kg stavebného
odpadu z dôvodu, že v súčasnosti mohli občania bezplatne nosiť takýto odpad na dvor technických
služieb, poplatok sa zavádza v zmysle zákona, ak bude vyšší môžu vznikať čierne skládky.
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V rozprave vystúpili poslanci:
S faktickými pripomienkami:

Ing. Strmeň, Ing. Demian, Ing. Hašan
Ing.Majerčíková

Ing. Vladimír Strmeň
Myslím si, že váhu budeme musieť kúpiť, aj keď bude 1 cent/kg. Navrhovaný poplatok nie je
vysoký, za tonu je to 57,-€.
Ing. Jaroslav Demian
Máme spočítané náklady – 1 občan/rok čo sa týka nakladania s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom? Aké máme náklady a aké výnosy? Koľko nákladov pokryje poplatok za
odpad? Budeme túto činnosť mesta dotovať z iných zdrojov?
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
Spracovávame všetky údaje, ktoré sa týkajú nakladania a uskladnenia komunálneho odpadu. Chcem
mať komplexnú štúdiu, nemali sme skompletizované nič, niektoré zmluvy v rámci nakladania
s odpadom sa ani nenašli. Systém nakladania s odpadom chceme vyhodnotiť.
F: Ing. Mária Majerčíková
Trvala som na spracovaní analýzy tuhého komunálneho odpadu.
Zmluvy Ekológ, Sekológ – cez Sekológ sa vykupuje triedený odpad – sklo, plasty za 10,- €/ tona,
keď predáme cez technické službyje to od 200,- €/tona- 320,- €/tona
Zmluvu so sekológom nevieme nájsť, bude to treba prehodnotiť
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
Ekológ, Sekológ – súhlasím s prehodnotením zmlúv
Ing. Jaroslav Demian
Úprava výšky za komunálny odpad, prípadne drobný stavebný odpad sme vypočítavali – náklady
a výnosy, rozdiel má byť krytý z výnosu z poplatku, prípadne inými prostriedkami rozpočtu mesta
Zmluvné vzťahy – Ekológ – Sekológ a zapojenia sa mesta do projektu, ktorý hovorí o nakladaní
s komunálnym odpadom – všetky náležitosti boli schvaľované mestským zastupiteľstvom, všetky
doklady by mali byť
Ing. Milan Kováčik
Poplatok za drobný stavebný odpad - problém je s odvezením na dvor technických služieb
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
Cez technické služby je možné odpad odviezť za symbolický poplatok
Návrhová komisia predniesla návrh na hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Ing. Majerčíkovej
v znení:
• zmeniť v § 3, ods. 3 sadzbu poplatku 0,015 eura za 1 kilogram
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

16
15
0
1

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 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

II/

Uznáša sa
v zmysle § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení mesta Brezna o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so zmenou v par. 3, ods. 3, písm.
c):
§ 3 Sadzba poplatku
Ods. 3 Sadzba poplatku pre právnické osoby a podnikateľov podľa § 77 ods.2 písm. b)
a c) zákona, u ktorých je zavedený množstvový zber, sa ustanovuje takto:
• písm. c) za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 0,015 eura za 1 kilogram

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

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

16
15
0
1

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 218/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 8/
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o určení výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa
školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo
zriadených na území mesta Brezna na rok 2016
Materiál spracoval Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim
odboru Ing. Vladimírom Grlickým, predkladá Mgr. Martin Juhaniak, prednosta mestského úradu.
Finančná komisia a komisia pre školstvo odporúčajú uvedený návrh schváliť.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Brezna o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka
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základnej
umeleckej
školy,
dieťa
materskej
školy,
dieťa
školského
zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo
zriadených na území mesta Brezna na rok 2016.
II/

Uznáša sa
v zmysle § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení mesta Brezna o určení
výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského
stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna na
rok 2016.

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
súčasťou zápisnice.

219/2015, ktoré je neoddeliteľnou

K bodu 9/
Územný plán mesta Brezna
K bodu 9.1/
Prerokovanie Územného plánu mesta Brezna
Materiál spracovala a predkladá Ing. Barbora Halásová, architektka mesta.
Komisia pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry odporúča uvedený návrh schváliť.
V rozprave vystúpili poslanci:
S faktickými pripomienkami:

J. Tokár
Ing. arch. Králik

Jozef Tokár
zmena č. 2 – lokalita sídlisko Západ – bytové domy by sme mali stavať v kasárňach alebo
v hnedých zónach, nie na zelených lúkach, s ostatným súhlasím
JUDr. Tomáš Abel, phD.
Uvedený zámer sme odkomunikovali aj s obyvateľmi, ktorí sa podpísali pod petíciu proti výstavbe
na ŠLN, po prerokovaní bola zhoda, že je potrebné byty stavať, súhlasili aj tí, ktorí boli proti
tomuto zámeru. V rámci výstavby budú budované aj detské ihriská.
F: Ing. arch. Ján Králik
Po stretnutí s obyvateľmi sídlika Západ došlo k zmene, nebude sa stavať 5 bytových domov ale len
3. Viac ako 60% plochy na sídlisku ostáva na zeleň.
Súčasný vlastník kasární predložil pasport, kde celé kasárne boli určené na výstavbu rodinných
domov a občiansku vybavenosť.
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Jozef Tokár
Návrh je dobrý, ak sa hovorilo s obyvateľmi a vysvetlilo sa tak v podstate áno. Mal som problém
s týmto jedným bodom.
Poslanci k bodom 9.1 a 9.2 prijali spoločné uznesenie č. 220/2015, ktoré je uvedené v bode 9.2.
K bodu 9.2/
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o záväzných častiach Územného plánu mesta
Brezna – Zmeny a doplnky XI., ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o záväzných
častiach Územného plánu mesta Brezna č. 065
Materiál spracovala Ing. Barbora Halásová, architektka mesta, predkladá Mgr. Martin Juhaniak,
prednosta mestského úradu.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie:
Správu o prerokovaní Územnému plánu Mesta Brezno - Zmeny a doplnky č. XI.
Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Brezna o záväzných častiach Územného plánu mesta Brezna – Zmeny a doplnky XI.,
ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach Územného plánu
mesta Brezna č. 065

II/

Schvaľuje
podľa § 4 ods. 3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, § 26 ods. 3 a § 31 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) Územný plán mesta Brezno - Zmeny a doplnky č.
XI,

III/

Uznáša sa
v zmysle § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení mesta Brezna o záväzných
častiach Územného plánu mesta Brezna – Zmeny a doplnky XI., ktorým sa dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach Územného plánu mesta Brezna č. 065
(tvorí prílohu č. 1 uznesenia)

IV/

Súhlasí
so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese prerokovania
návrhu, ktorých prehľad tvorí prílohu č. 2 tohto uznesenia.

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

Prítomných:
Za:
Proti:

16
15
0
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Zdržal sa:
Uznesenie bolo schválené.

1

K prejednávaným bodom (9.1 a 9.2) poslanci prijali uznesenie MsZ číslo
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

220/2015, ktoré je

K bodu 10/
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o umiestňovaní volebných plagátov na
verejných priestranstvách na území mesta Brezno
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.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Brezna o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách 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 o
umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Brezno

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
súčasťou zápisnice.

221/2015, ktoré je neoddeliteľnou

K bodu 11/
Majetkové záležitosti
Materiál spracoval Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom MsÚ Mgr. Martinom Juhaniakom, predkladá Mgr. Vladimír Šiška a JUDr. Iveta Biela,
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno.
K bodu 11.1.
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Zámena nehnuteľného majetku mesta Brezno za nehnuteľný majetok v spoluvlastníctve - Ivan
Krno, Peter Krno, Katarína Sipal, Michal Zibrín, Elena Surak, Richard Bejlek, Catherine T. Tesar,
Jane S. Bannerman
Predmetom zámeny sú pozemky vo vlastníctve mesta Brezna nachádzajúce sa v k.ú.Jarabá, ktoré sú
čiastočne priľahlé k pozemku a chate rodiny Krnovej za pozemky vo vlastníctve rodiny Krnovej
nachádzajúce sa pod cestou resp. chodníkom na Školskej ulici v Brezne v blízkosti areálu bývalej
kolkárne.
Podľa vyjadrenia architekta mesta na pozemkoch vo vlastníctve mesta Brezno, ktoré sú predmetom
zámeny nie je plánovaný žiadny investičný zámer, preto zámenu doporučuje a taktiež LESY
MESTA BREZNO, s.r.o. tieto pozemky vzhľadom na ich povahu nevyužívajú a ani v budúcnosti
ich nebudú potrebovať k obhospodarovaniu územia lesov.
Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu uvedený návrh neschváliť.
Ing. Milan Dolňan, riaditeľ LMB s.r.o. Brezno
Zámer postaviť sídlo spoločnosti na pozemkoch bývalej kolkárne sme preberali pred 6 – 7 rokmi,
mali sme súhlas, že sa bude môcť postaviť budova sídla Lesov mesta Brezno. Čakali sme na výzvu
z eurofondov, tá prišla v tomto programovacom období s podmienkou, že to nemôže byť len
administratívna budova ale aj sídlo lesnej školy na lesnú pedagogiku.
Problémom bol nákup pozemku pod Kolkárňou, ktorého vlastníkom je rodina Krnová. Priamo pri
rokovaní podmienili predaj pozemku pod kolkáreň nie predajom ale zámenou ich pozemkov pod
chodníkom a cestou na Školskej ulici zámenou pozemkov na Čertovici, kde vlastnia chatu. Zaplatili
sme za pozemok pod kolkárňou, táto podmienka v zmluve zahrnutá nie je. Pozemky na Čertovici sú
v podobnej hodnote ako pozemky pod cestou a chodníkom na Školskej ulici.
V rozprave vystúpili poslanci:
K rozprave sa vyjadril:

Ing. Fašang, Ing. arch. Králik, Bc. Barančok, Mgr. Struhár,
Ing. Hašan, Ing. Demian, Ing. Strmeň
Ing. Dolňan, riaditeľ LMB s.r.o. Brezno

Ing. Miroslav Fašang
Predajná cena pod kolkárňou bola výhodná, že si mohol klásť podmienky?
Bez pozemku projekt nie je ohrozený?
Súhlasil by majiteľ s dlhodobým prenájmom?
Ing. Milan Dolňan
v prvom kole to bolo takmer nepredajné, následne sme sa dohodli na 1/3 cene, len pozemky pod
cestou a chodníkom nechceli predať. Dohodnutá cena bola 50 €/m2.
Projekt lesnej škôlky nie je ohrozený, nie je to v zmluve.
Dlhodobý prenájom sme neriešili.
Ing. arch. Ján Králik
Využitie pozemku na Čertovici – za určitých podmienok je možná výstavba
Bc. Andrej Barančok
nesúhlasím s vyjadrením Ing. Králika a vyjadrením Ing. Dolňana
0 , 43,- €/m2 – ak to mesto a ani lesy nepotrebujú nesúhlasím, výmena je zvláštna
Mgr. Daniel Struhár
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Ak nepotrebujeme pozemky pod cestou nevymieňal by som to, môže to byť do budúcna problém.
Navrhujem vymeniť len časť pozemku, aby sa dostali k svojmu majetku.
Ing. Milan Hašan
Predmetom zámeny sú pozemky vo vlastníctve mesta Brezna nachádzajúce sa v k.ú.Jarabá, ktoré sú
čiastočne priľahlé k pozemku a chate rodiny Krnovej za pozemky vo vlastníctve rodiny Krnovej
nachádzajúce sa pod cestou resp. chodníkom na Školskej ulici v Brezne v blízkosti areálu bývalej
kolkárne, nie sú súčasťou kolkárne.
Čertovica je lukratívny pozemok. Toto nejde robiť.
Ing. Jaroslav Demian
Podstatou je, či chceme získať pozemky pod bývalou kolkárňou, aby sme mohli realizovať zámer ,
ktorý mestské lesy majú. Zákon hovorí, že mestá majú riešiť pozemky pod komunikáciami
zámenou a až potom kúpou. Toto je jedno z riešení, hovorme o cene, o výmerách a treba hľadať
cestu, ako sa dá projekt naplniť.
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
pozemky pod kolkárňou máme, ide o plnenie prísľubu, že bude predložená na rokovanie mestského
zastupiteľstva zámena pozemkov
Ing. Vladimír Strmeň
nevidím dôvod, aby sme zamieňali pozemky, ktoré mesto nepotrebuje pod cestou a chodníkom za
pozemky, ktoré mesto môže v budúcnosti potrebovať
Ing. Milan Dolňan
Les na Čertovici bude, stromy sú tam posadené a raz budú veľké a môžu padať na nehnuteľnosť,
majetok chránime a rozvíjame pre budúce generácie
Lukratívnosť pozemku – je to ochranné pásmo národného parku
Zdroj vody tam nie je
Vznik precedensu – zamieňať, len ak má mesto záujem z nejakého dôvodu zamieňať pozemky pod
cestou a chodníkom, inak nie
F: Bc. Andrej Barančok
Chcel by som vedieť tú cenu, chcem oponovať, ochranné pásmo bola aj na Táloch a je tam golfové
ihrisko, a ohľadom vody - lyžiarske strediská sa robia aj s vodnými nádržami
Ing. Milan Dolňan
celková cena za pozemok bola 90 000,- euro, je to oprávnený výdavok

Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Vyhlasuje
pre účel zámeny nehnuteľný majetok mesta Brezno:
pozemky:
časť parcely reg. C-KN č. 377/2, ostatné plochy, o výmere 2325 m2 vedenej na LV
č. 279 v prospech mesta Brezno ako parc. reg. E-KN č. 8932/261, trvalé trávne porasty o
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výmere 1811 m2 a ako parc. reg. E- KN č. 8930/2, trvalé trávne porasty o výmere 411 m2 v
k.ú. Jarabá, obec Jarabá, okres Brezno,
parcela reg. C- KN č. 377/8, ostatné plochy, o výmere 4648 m2 vedená na LV č. 279
v prospech mesta Brezno ako časť parcely reg. E- KN č. 8932/251, trvalé trávne porasty o
výmere 150 322 m2 (v rozsahu podľa grafického nákresu, ktorý tvorí prílohu tohto
uznesenia) a ako časť parc. reg. E- KN č. 8930/1, trvalé trávne porasty o výmere 4799 m2 (v
rozsahu podľa grafického nákresu, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia) v k.ú. Jarabá, obec
Jarabá, okres Brezno
za prebytočný.
II/

–

–

Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Brezno, IČO: 00 313 319,
sídlo: Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
pozemky:
časť parcely reg. C-KN č. 377/2, ostatné plochy, o výmere 2325 m2 vedenej na LV č. 279 v
prospech mesta Brezno ako parc. reg. E-KN č. 8932/261, trvalé trávne porasty o výmere
1811 m2 a ako parc. reg. E- KN č. 8930/2, trvalé trávne porasty o výmere 411 m2 v k.ú.
Jarabá, obec Jarabá, okres Brezno
parcela reg. C- KN č. 377/8, ostatné plochy, o výmere 4648 m2 vedená na LV č. 279 v
prospech mesta Brezno ako časť parcely reg. E- KN č. 8932/251, trvalé trávne porasty o
výmere 150 322 m2 (v rozsahu podľa grafického nákresu, ktorý tvorí prílohu tohto
uznesenia) a ako časť parc. reg. E- KN č. 8930/1, trvalé trávne porasty o výmere 4799 m2 (v
rozsahu podľa grafického nákresu, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia) v k.ú. Jarabá, obec
Jarabá, okres Brezno
za nehnuteľný majetok v spoluvlastníctve
1. Krno Ivan, r. Krno, (nezverejnené z dôvodu ochrany osobných údajov)
2. Krno Peter, r. Krno, (nezverejnené z dôvodu ochrany osobných údajov)
3. Sipal Katarína, r. Zibrín, (nezverejnené z dôvodu ochrany osobných údajov)
4. Zibrín Michal, (nezverejnené z dôvodu ochrany osobných údajov) Valley, PA,
5. Surak Elena, r. Zibrín, (nezverejnené z dôvodu ochrany osobných údajov)
6. Bejlek Richard, r. Bejlek, nar. 13.05. 1975, Vodičkova 730/9, Praha, ČR 1/9
7. T. Tesar Catherine r. Krno, (nezverejnené z dôvodu ochrany osobných údajov)
8. S. Bannerman Jane, r. Krno, (nezverejnené z dôvodu ochrany osobných údajov)
pozemky:
− parcela reg. E-KN č. 978/3 o výmere 115 m2 zastavané plochy a nádvoria
− parcela reg. E-KN č. 979/5 o výmere 112 m2 záhrady
− parcela reg. E-KN č. 979/7 o výmere 247 m2 záhrady
všetky v k. ú Brezno, obec Brezno, okres Brezno vedené na LV č. 6018 v prospech
1. Krno Ivan, (nezverejnené z dôvodu ochrany osobných údajov)
2. Krno Peter, (nezverejnené z dôvodu ochrany osobných údajov)
3. Sipal Katarína, (nezverejnené z dôvodu ochrany osobných údajov)
4. Zibrín Michal, r. Zibrín, (nezverejnené z dôvodu ochrany osobných údajov)
5. Surak Elena, r. Zibrín, (nezverejnené z dôvodu ochrany osobných údajov)
6. Bejlek Richard, r. Bejlek, (nezverejnené z dôvodu ochrany osobných údajov)
7. T. Tesar Catherine r. Krno, (nezverejnené z dôvodu ochrany osobnýchúdajov)
8. S. Bannerman Jane, r. Krno, (nezverejnené z dôvodu ochrany osobných údajov)
bez ďalšieho finančného vyrovnania
a to z toho dôvodu, že ide o prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ktorým je tá skutočnosť, že
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zámenou vyššie uvedeného nehnuteľného majetku dôjde k majetkovoprávnemu
vyporiadaniu pozemkov pod cestou, resp. chodníkom na Školskej ulici v Brezne
za podmienky:
náklady na vypracovanie geometrického plánu a správne poplatky za podanie návrhu na
vklad do katastra nehnuteľnosti bude znášať mesto Brezno

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

Hlasovanie:

Prítomných:
17
Za:
3
Proti
10
Zdržal sa:
4
Uznesenie nebolo schválené.

K bodu 11.2/
Schválenie zámeru nehnuteľnosti v areáli bývalej starej nemocnice od Nemocnice s poliklinikou
Brezno, n. o.
Suvod doplniť z naahrávky
Finančná komisia odporúča zámer schváliť vyšpecifikované parcely, aby bolo uvedené všetok
majetok do hodnoty 300 tisíc euro
Komisia pre rozvoj mesta a mestskej inraštruktúry odporúča uvedený návrh schváliť.
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Demian, Mgr. Skačanová, Bc, Barančok, Mgr. Struhár,
Ing. Majerčíková, Ing. Strmeň, Ing. arch. Králik

Ing. Jaroslav Demian
V minulosti sme uvažovali, že na takéto zariadenie pre seniorov využijeme objekt bývalej základnej
malotriednej školy na ul. Martina Benku. Je to náš objekt, môžeme ho prestavať s podporou
prostriedkov zo štátneho fondu. Pýtam sa, načo máme kupovať objekt od nemocnice, ktorý podľa
môjho názoru nie je vhodný na vybudovanie takéhoto zariadenia. Bolo by dobré, aby sa spracovala
štúdia realizovateľnosti a rozpočet takejto akcie, aby sme vedeli, či sa dá zrealizovať ten zámer, pre
ktorý by sme to mali kúpiť. Podľa môjho názoru kupovať túto budovu je neekonomické
a neefektívne.
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Projekt bol spracovaný v roku 2008 počítal s tým, že objekt bude kompletne asanovaný a bude
postavený nový objekt. Predpokladaná suma v rámci projektovej dokumentácie bola 3,2 mil. euro.
V rámci súčasných možností je možné čerpať zo zdrojov ŠFRB cca do výšky 40% týchto
nákladov.
Domov sociálnych služieb na území mesta potrebujeme. Objekt sme boli pozrieť, prehodnotili sme
súčasný stav, prizvali sme statika, predbežne sme dali projektantovi vyčísliť sumu, ktorú by bolo
potrebné investovať, aby sme realizovali takýto projekt v rámci podmienok ŠFRB, náklady boli
podstatne nižšie , projekt by mať náklady do výšky 1,5 mil eur.. Tieto objekty by poskytli menej
lôžok, ako pôvodný projekt, tam sa počítalo so 77 lôžkami, tu 42 lôžok, stavebné úpravy do 1,5 mil.
Financovanie 40 – 45% cez ŠFRB, ostatný iným spôsobom – vlastným financovaním alebo
získanie externých zdrojov.
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Mgr. Eva Skačanová
Čo s pozemkami v areály?
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
Treba rozlišovať prioritný a neprioritný majetok, čo sa týka prioritného majetku s tým nie je možné
nakladať v rámci prevodu vlastníckeho práva, tento patrí ministerstvu a zákonom je to upravené tak,
že tento majetok nie je možné prevádzať do vlastníctva inej osoby. Čo sa týka neprioritného
majetku ten je riešený v rámci vysporiadania vlastníckych vzťahov s okresným úradom Banská
Bystrica, čaká sa na schválenie a prevod vlastníckych práv k týmto pozemkom. V tomto štádiu to
rieši nemocnica.
Pozemky pod budovami sú vo vlastníctve nemocnice.
Ing. Jaroslav Demian
Domov dôchodcov potrebujeme, keď sme pripravovali projekt na ul. M. Benku, boli podmienky.
Máme projekt, ktorý dnes nie je realizovateľný, ale myslím si, že keď máme vlastnú budovu
a pozemok na tento účel, je neefektívne a neekonomické kupovať budovu.
Bc. Andrej Barančok
Z čoho bude hradená suma 300 tisíc eur, keď to nemáme schválené v rozpočte?
JUDr. Tomáš Abel.PhD.
pred samotnou kúpou budovy musíme predložiť aj návrh financovania, je to len uznesenie o tom,
aby sme mohli rokovali o kúpe tohto objektu
Mgr. Daniel Struhár
rozširovať majetok mesta za výhodnú cenu nie je zlý krok, je to dobrá vec, neviem si predstaviť
lepšie situovaný priestor pre takúto vec
Ing. Mária Majerčíková
Akú hodnotu má objekt a pozemok? V budúcnosti nemusíme tento objekt využiť na domov
sociálnych služieb? Je spracovaný znalecký posudok?
JUDr. Tomáš Abel. PhD.
Nemusíme to využiť na domov sociálnych služieb, zákonom je priamy predaj podmienený tým, že
je ta na verejnoprospešný účel. Znalecký posudok je spracovaný v sume 540 tisíc euro.
Ing. Vladimír Strmeň
O veciach, kde sa jedná o veľké peniaze, by sme nemali na rýchlo rozhodovať. Máme rozbehnuté 4
veľké projekty, pri ktorých vzniknú neoprávnené náklady, ktoré budeme musieť vyfinancovať.
Myslím si, že úto vec by sme mali nechať vyzrieť. Myšlienka je to dobrá, ale dorobne veci, ktoré sú
už zahrnuté v plánoch a k tomuto sa môžeme vrátiť.
Ing. arch. Ján Králik
Správna rada nemocnice objekt nepotrebuje, v roku 2010 bola hodnota nehnuteľnosti 980 tisíc
euro, minimálna suma zo zohľadnením všetkých pozemkov je cca 500 tisíc euro, bol zohľadnený
technický stav objektu. Cena 300 tisíc euro je ponúknutá mestu z dôvodu, že je objekt na území
mesta.
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
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dali sme prehodnotiť aj pôvodný zámer, suma je stále privysoká, v súčasnosti to nie je
realizovateľné
Bc. Andrej Barančok
toto je návrh o tom, aby primátor mesta mohol konať, treba mu udeliť súhlas na poverenie, aby nás
informoval o tom, k akým záverom sa došlo
Ing. Mária Majerčíková
sťahujem svoj návrh – AKy ???????????????????????,,
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Schvaľuje
1.
Zámer mesta Brezna odkúpiť nehnuteľnosti nachádzajúce sa v areáli bývalej starej
nemocnice od Nemocnice s poliklinikou Brezno, n. o., IČO : 31908969 so sídlom
Banisko 1, 977 01 Brezno a to :
pozemky:
parc. reg. C-KN č. 3670/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2,
parc. reg. C-KN č. 3670/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 514 m2 obe v
k. ú. Brezno, okres Brezno, obec Brezno evidované v súčasnosti nesprávne
v prospech mesta Brezno na LV č. 2351 (pozemky mali byť zapísane do
výlučného vlastníctva Nemocnice s poliklinikou Brezno, n. o. a momentálne sú
predmetom dohody o urovnaní
medzi mestom Brezno a Nemocnicou
s poliklinikou, n. o.),
• parc. reg. C-KN č. 3676/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 504 m2,
• parc. reg. C-KN č. 3676/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 281 m2
•
•

obe v k. ú. Brezno, okres Brezno, obec Brezno evidované v prospech Nemocnice
s poliklinikou, n. o. na LV č. 1432
stavby :
• DOLIEČ. ODDELENIE, súpisné číslo 977, postavené na parc. 3676/3,
• BUDOVA BYV. PAZP, súpisné číslo 2362, postavené na parc. 3676/6,
• VRÁTNICA – GARÁŽ, súpisné číslo 2366, postavené na parc. 3676/12
všetky tri v k. ú. Brezno, okres Brezno, obec Brezno evidované v prospech
Nemocnice s poliklinikou na LV č. 1432
za cenu najviac do výšky 300 000 Eur.
II/

Odporúča
primátorovi mesta Brezna
začať rokovať s predstaviteľmi Nemocnice s poliklinikou Brezno, n. o. o možnosti prevodu
vlastníckeho práva k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam v prospech mesta Brezno

Doplňujúci návrh Ing. Jaroslava Demiana,
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
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2. Vypracovanie štúdie realizovateľnosti rekonštrukcie objektov bývalej nemocnice na
zariadenie sociálnych služieb
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu:

Prítomných:
Za:

18
18

Hlasovanie o celom návrhu na uznesenie:

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

18
18

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo
súčasťou zápisnice.

222/2015, ktoré je neoddeliteľnou

K bodu 11.3/
Žiadosť Otta Obernauera o odkúpenie pozemkov na Stromovej ulici (Drakšiar) v Brezne
Finančná komisia odporúča uvedenú schváliť predaj uvedeného majetku, komisia pre rozvoj mesta
a mestskej infraštruktúry odporúča prenájom pozemku. Pripomienka komisie: komisia neodporúča
predávať pozemky, ktoré by mesto do budúcna mohlo potrebovať, pre rozhodovanie komisie by
bolo dobré, keby do budúcna dostávala mapy so širšími súvislosťami, napr. satelitné snímky a aby
vedela, či mesto má v okolí nejaké pozemky alebo sú to pozemky mimo nášho dosahu.
V rozprave vystúpili poslanci:
S faktickými pripomienkami:

Mgr. Struhár, Mgr. Skačanová, Bc. Barančok, Ing. Strmeň, M.
Palovčík, Mgr. Račák, Ing. Majerčíková
Bc. Barančok, Ing. Hašan

Mgr. Daniel Struhár
k materiálom – pod obrázok priložiť komentár
Mgr. Eva Skačanová
súhlasím s nájmom uvedeného pozemku
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
materiál stiahneme a prerokujeme so žiadateľom, či by súhlasil aj s nájmom
JUDr. Iveta Biela
Pán Obernauer požiadal o vysporiadanie pozemkov z dôvodu, aby si mohol vysporiadať aj stavbu,
pretože bez vysporiadania pozemkov pod stavbou mu to kataster nezapíše. Uvedený pozemok je
v lokalite Drakšiar na rozhraní extravilánu a intravilánu. Pán Obernauaer má prednostný záujem
o odkúpenie, ich charakter je taký, že využitie týchto pozemkov pre mesto nie je možné, je to svah,
bývalý závoz.
Mgr. Martin Juhaniak
Pán Obernauer investoval do geometrického plánu, kde je vyčlenenú lokalitu, ktorú fyzicky
využíva.
F: Bc. Andrej BArančok
Je zámer len ten, že žiadateľ si chce dať do poriadku svoje záležitosti? Dlhodobo to využíva a bude
to aj naďalej využívať?
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JUDr. Iveta Biela
Nejedná sa o ďalej predateľné pozemky, je to 90 ročná chatka, pozemky sú oplotené starým
dreveným plotom, iné využitie ako na nejakú rekreáciu nie
Na základe uvedených informácii poslanci pokračovali v rozprave.
Milan Palovčík
odporúčam uvedený pozemok predať podľa znaleckého posudku
Mgr. Ján Račák
Pozemky okolo tohto pozemku sú ešte mestské? Pozemok je zarastený, mesto by sa malo oň starať.
Odporúčam predať.
F: Ing. Milan Hašan
súhlasím s predajom
Ing. Mária Majerčíková
Mesto by sa malo starať o ten pozemok, navrhujem, aby sme schválili predaj, aby bol pozemok
v poriadku.
JUDr. Iveta Biela
Spodný pozemok predávalo meste pred 2 rokmi, prístupová cesta je mestská, ďalšia E-ková parcela
nad pozemkom je z časti mestská a z časti slovenského pozemkového fondu, ďalšia lúka patrí
Obernauerovcom.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Žiadosť Otta Obernauera o odkúpenie pozemkov na Stromovej ul. v Brezne – lokalita
Drakšiar, k. ú, Brezno:
parc. reg. C-KN č. 1469 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, k. ú.
•
Brezno, evidovaná na LV č. 5804 pre mesto Brezno v celosti.
parc.
reg. C-KN č. 1468/1 - záhrady o výmere 711 m2, novovytvorená parcela,
•
oddelená geometrickým plánom č. 36639729-262/15, vyhotoveným SAJ, Židlovo 3,
Brezno, od parciel reg. E-KN č. 1123- zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m5 ,
1122/1- záhrady o výmere 307 m2, 14906/1- trvalé trávnaté porasty o výmere 343 m2,
16097/1- ostatné plochy o výmere 2598 m2, k. ú, Brezno evidovaných na LV 5804
pre mesto Brezno v celosti.
parc. reg C-KN č. 5642/2 - ostatné plochy o výmere 129 m2, novovytvorená parcela,
•
oddelená geometrickým plánom č. 36639729-262/15, vyhotoveným SAJ, Židlovo 3,
Brezno, od parciel reg. E-KN č. 1122/2- záhrady o výmere 11 m2, 14906/2 - trvalé
trávnaté porasty o výmere 2786 m2, k. ú. Brezno, evidovaných na LV 5804 pre
mesto Brezno v celosti.

II/

Vyhlasuje pre účel prevodu
nehnuteľný majetok mesta Brezno:
parc. reg. C-KN č. 1469 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, k. ú.
•
Brezno, evidovaná na LV č. 5804 pre mesto Brezno v celosti,
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•

•

parc. reg. C-KN č. 1468/1- záhrada o výmere 711 m2, novovytvorená parcela,
oddelená geometrickým plánom č. 36639729-262/15, vyhotoveným SAJ, Židlovo 3,
Brezno, od parciel. reg E-KN č. 1123- zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m5 ,
1122/1- záhrady o výmere 307 m2, 14906/1- trvalé trávnaté porasty o výmere 343 m2,
16097/1- ostatné plochy o výmere 2598 m2, k. ú, Brezno evidovaných na LV 5804
pre mesto Brezno v celosti,
parc. reg C-KN č. 5642/2 - ostatné plochy o výmere 129 m2, novovytvorená parcela,
oddelená geometrickým plánom č. 366397729-262/15, vyhotoveným SAJ, Židlovo 3,
Brezno, od parciel reg. E-KN č. 1122/2- záhrady o výmere 11 m2, 14906/2 - trvalé
trávnaté porasty o výmere 2786 m2, k. ú. Brezno, evidovaných na LV 5804 pre
mesto Brezno v celosti
za prebytočný.

III/

Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 28 ods. 1 písm.
d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno
predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno
parc. reg. C-KN č. 1469 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, k. ú.
Brezno, evidovaná na LV č. 5804 pre mesto Brezno v celosti,
parc. reg. C-KN č. 1468/1- záhrada o výmere 711 m2, novovytvorená parcela,
•
oddelená geometrickým plánom č. 36639729-262/15, vyhotoveným SAJ, Židlovo 3,
Brezno, od parciel reg E-KN č. 1123- zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m5 ,
1122/1- záhrady o výmere 307 m2, 14906/1- trvalé trávnaté porasty o výmere 343 m2,
16097/1- ostatné plochy o výmere 2598 m2, k. ú, Brezno evidovaných na LV 5804
pre mesto Brezno v celosti
parc. reg C-KN č. 5642/2 - ostatné plochy o výmere 129 m2, novovytvorená parcela,
•
oddelená geometrickým plánom č. 366397729-262/15, vyhotoveným SAJ, Židlovo 3,
Brezno, od parc. reg. E-KN č. 1122/2- záhrady o výmere 11 m2, 14906/2 - trvalé
trávnaté porasty o výmere 2786 m2, k. ú. Brezno, evidovaných na LV 5804 pre
mesto Brezno v celosti
•

v celosti do výlučného vlastníctva kupujúceho:
Otto Obernauer
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je podľa § 28 ods. 1 písm. d) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno tá skutočnosť, že sa jedná o
prevod majetku mesta na iný účel, o ktorom rozhodne mestské zastupiteľstvo 3/5
väčšinou všetkých poslancov; iný účel spočíva v prevode pozemku pod stavbou na
parc. C-KN č. 1469, ktorá je v držbe žiadateľa, a priľahlých pozemkov, slúžiacich
na prístup k stavbe, resp. tvoriacich jej bezprostredné okolie, ktoré sú držiteľom
užívané spolu s uvedenou stavbou.
Kúpna cena: podľa znaleckého posudku
za podmienky:
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•
•

náklady na vypracovanie znaleckého posudku a správne poplatky bude znášať
kupujúci,
splatnosť kúpnej ceny do 7 dní od účinnosti kúpnej zmluvy.

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
súčasťou zápisnice.

223/2015, ktoré je neoddeliteľnou

K bodu 11.4/
Žiadosť Eriky Geciovej o odkúpenie pozemku na ul. Martina Benku v Brezne
Žiadateľka predložila geometrický plán na uvedený pozemok. Súhlas dotknutých susedov
predložila. Správcovia sietí nemajú výhrady k odpredaju pozemku.
Finančná komisia a komisia pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry odporúčajú uvedenú žiadosť
schváliť.
V rozprave vystúpila poslankyňa Mgr. Skačanová, ktorá odporúča uvedenú žiadosť schváliť,
uviedla, že týmto sa neobmedzuje právo suseda.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezno
I/

Berie na vedomie
Žiadosť Eriky Geciovej o odkúpenie pozemku parc. reg. C-KN č. 8376 - zastavané plochy a
nádvoria o výmere 33 m2, novovytvorená parcela, oddelená geometrickým plánom č.
48205389-225/2015, vyhotoveným GeoPLUS Brezno, s.r.o., Brezenská 3, Brezno, od
parcely reg. E-KN č. 11556 - trvalé trávnaté porasty o výmere 2154 m2, k. ú. Brezno,
evidovanej na LV 5804 pre Mesto Brezno v celosti.

II/

Vyhlasuje pre účel prevodu
nehnuteľný majetok mesta Brezno:
parc. reg. C-KN č. 8376 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2, novovytvorená
parcela, oddelená geometrickým plánom č. 48205389-225/2015, vyhotoveným GeoPLUS
Brezno, s.r.o., Brezenská 3, Brezno, od parcely reg. E-KN č. 11556 - trvalé trávnaté porasty
o výmere 2154 m2, k. ú. Brezno, evidovanej na LV 5804 pre Mesto Brezno v celosti
za prebytočný.

III/

Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
24 z 51

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 28 ods. 1 písm.
b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno
predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno
parc. reg. C-KN č. 8376 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2, novovytvorená
parcela, oddelená geometrickým plánom č. 48205389-225/2015, vyhotoveným GeoPLUS
Brezno, s.r.o., Brezenská 3, Brezno od parcely reg. E-KN č. 11556- trvalé trávnaté porasty
o výmere 2154 m2, k. ú. Brezno, evidovanej na LV 5804 pre Mesto Brezno v celosti
v celosti do výlučného vlastníctva kupujúceho:
Erika Geciová
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je podľa § 28 ods.1 písm. b) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno tá skutočnosť, že sa jedná o prevod
priľahlého pozemku k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa do výmery 300 m2
Kúpna cena: podľa znaleckého posudku
za podmienky:
náklady na vypracovanie znaleckého posudku a správne poplatky bude znášať kupujúci,
splatnosť kúpnej ceny do 7 dní od účinnosti kúpnej zmluvy.

•
•

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
súčasťou zápisnice.

224/2015, ktoré je neoddeliteľnou

K bodu 11.5/
Žiadosť Mgr. Petry Mravcovej o nájom časti pozemku na ul. ČSA v Brezne
Architekt mesta nemá výhrady proti prenajatiu ďalšej časti tejto parcely s dodržaním stanovených
podmienok odboru životného prostredia a stavebného poriadku. Technické služby nemajú výhrady
voči umiestneniu ďalšej garáže.
Finančná komisia a komisia pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry odporúčajú žiadosť schváliť
.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
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I/

Berie na vedomie
žiadosť Mgr. Petry Mravcovej o nájom pozemku:
časť parcely reg. C-KN č. 47 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 (podľa
•
priloženého nákresu)
v k. ú. Brezno, obec Brezno, vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na
liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno v celosti.

II/

Vyhlasuje pre účel nájmu
nehnuteľný majetok mesta Brezno
časť parcely reg. C-KN č. 47 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 (podľa
•
priloženého nákresu)
v k. ú. Brezno, obec Brezno, vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom
na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno v celosti
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) v spojení s § 28 ods. 2 písm. i) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Brezno
nájom nehnuteľného majetku mesta Brezno:
časť parcely reg. C-KN č. 47 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 (podľa
•
priloženého nákresu)
v k .ú. Brezno, obec Brezno, vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na
liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno v celosti
pre nájomcu:
doba nájmu:
účel nájmu:
výška nájmu:

Mgr. Petra Mravcová
5 rokov
umiestnenie monolitnej betónovej garáže
79,40 EUR 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
pozemku, ktorého predpoklad užívania vzhľadom na jeho umiestnenie, rozlohu a tvar je
obmedzený, aj vzhľadom na to, že v jeho bezprostrednej blízkosti sú umiestnené iné
monolitné betónové garáže 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 :
Žiadateľka umiestni na prenajatú časť pozemku monolitnú betónovú garáž rovnakého
•
typu ako jestvujúce garáže.
Pri umiestnení monolitnej betónovej garáže bude dodržaná líniová čiara.
•
Monolitná betónová garáž nesmie byť pevne spojená s podlažím.
•
26 z 51

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
súčasťou zápisnice.

225/2015, ktoré je neoddeliteľnou

K bodu 11.6/
Určenie miest pre umiestnenie informačných a propagačných zariadení, žiadosť ART Brezno, s.r.o.
o nájom časti pozemkov a stavieb
Architektka mesta súhlasí s nájmom, odporúča nájom pozemku na dobu 2 roky z dôvodu
plánovaného komplexného riešenia verejných priestorov, verejnej zelene a možného nového
usporiadania urbánneho prostredia.
Finančná komisia odporúča schváliť v celom rozsahu. Vznikla diskusia, či by sa o tieto výlepové
plochy nemohli starať technické služby, je to pomerne zaujímavý príjem hlavne v období volieb.
Komisia pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry odporúča žiadosť schváliť s pripomienkou, že
suma nájmu sa zdá členom komisie nízka.
V rozprave vystúpili poslanci:
S faktickou pripomienkou:

Ing. Demian, Mgr. Dzurmanová
Ing. Fašang

Ing. Jaroslav Demian
Výlepové plochy sú vo vlastníctve spoločnosti ART Brezno?
JUDr. Iveta Biela
áno
Mgr. Petra Dzurmanová
navrhujem dobu nájmu 1 rok
F: Ing. Miroslav Fašang
nie je vhodné dať dobu 1 rok, museli by sme meniť VZN
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Spoločnosť má náklady s údržbou týchto plôch, pri nájme na dobu 1 roka nebude spoločnosť do
tohto investovať, niektoré sú zanedbané, priebehu roka sa nebudeme púšťať do takejto akcie ani
cez technické služby
Mgr. Dzurmanová stiahla svoj návrh.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Zrušuje
1.
Uznesenie MsZ č. 26/2010/I z 23. februára 2010
2.
Uznesenie MsZ č. 50/2010/I z 13. apríla 2010

II/

Schvaľuje
miesta na území mesta pre umiestnenie informačných a propagačných zariadení výlepových plôch:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

III/

parcela reg. C-KN č. 1146/1, plot detského ihriska, Školská ul.
parcela reg. C-KN č. 3382, pred Domom kultúry, Švermova ul.
parcela reg. C-KN č. 912/1, Nálepkova ul.
parcela reg. C-KN č. 912/43, ul. Fraňa Kráľa, bývalý zdravotnícky internát
parcela reg. C-KN č. 1113, križovatka ul. Fraňa Kráľa – Dr. Clementisa
parcela reg. C-KN č. 687/1, Štvrť Ladislava. Novomeského
parcela reg. C-KN č. 6/1, pri potravinách Televízor, ul. ČSA
parcela reg. C-KN č. 3858/175, pri autobusovej zastávke, ul. 9. Mája
parcela reg. C-KN č. 3858/8, oporný múr - Pošta, ul. MPČĽ

Berie na vedomie
žiadosť ART, Brezno, s.r.o. o sídlom Brezno, Štúrova 903/26, o nájom nehnuteľného
majetku mesta Brezno:
•

časti pozemkov v rozsahu 3 m2 v k. ú. Brezno, parc. reg. C-KN č.:
o 1146/1 - ostatné plochy o celkovej výmere 36100 m2 ,
o 3382 - ostatné plochy o celkovej výmere 4463 m2
o 912/1 - ostatné plochy o celkovej výmere 23196 m2
o 912/43 - ostatné plochy o celkovej výmere 1354 m2
o 1113 - ostatné plochy o celkovej výmere 46186 m2
o 687/1 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 54715 m2
o 6/1
- zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 280852 m2
o 3858/175 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2281 m2

evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 2351
•

časť stavby - plocha o výmere 5,40 m2 v k. ú. Brezno:
o oporný múr na parc. reg. C-KN č. 3858/8 - zastavané
o celkovej výmere 602 m2 ,

plochy a nádvoria

evidovaná v katastri nehnuteľností na LV č. 2351
IV/

Vyhlasuje pre účel nájmu
nehnuteľný majetok mesta Brezna:
•

časti pozemkov v rozsahu 3 m2 v k. ú. Brezno, parc. reg. C-KN č.:
o 1146/1 - ostatné plochy o celkovej výmere 36100 m2 ,
o 3382 - ostatné plochy o celkovej výmere 4463 m2
o 912/1 - ostatné plochy o celkovej výmere 23196 m2
o 912/43 - ostatné plochy o celkovej výmere 1354 m2
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o
o
o
o

1113 - ostatné plochy o celkovej výmere 46186 m2
687/1 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 54715 m2
6/1
- zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 280852 m2
3858/175 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2281 m2

evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 2351
•

časť stavby - plocha o výmere 5,40 m2 v k. ú. Brezno:
o oporný múr na parc. reg. C-KN č. 3858/8 - zastavané
o celkovej výmere 602 m2 ,

plochy a nádvoria

evidovaná v katastri nehnuteľností na LV č. 2351
za prebytočný.
V/

Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 28 ods. 2 písm.
a), i) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno
nájom nehnuteľného majetku mesta Brezno
•

časti pozemkov v rozsahu 3 m2 v k. ú. Brezno, parc. reg. C-KN č.:
o 1146/1 - ostatné plochy o celkovej výmere 36100 m2 ,
o 3382 - ostatné plochy o celkovej výmere 4463 m2
o 912/1 - ostatné plochy o celkovej výmere 23196 m2
o 912/43 - ostatné plochy o celkovej výmere 1354 m2
o 1113 - ostatné plochy o celkovej výmere 46186 m2
o 687/1 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 54715 m2
o 6/1
- zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 280852 m2
o 3858/175 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2281 m2

evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 2351
•

časť stavby - plocha o výmere 5,40 m2 v k. ú. Brezno:
o oporný múr na parc. reg. C-KN č. 3858/8 - zastavané
o celkovej výmere 602 m2 ,

plochy a nádvoria

evidovaná v katastri nehnuteľností na LV č. 2351
pre nájomcu:
účel nájmu:
výška nájmu:
doba nájmu:
za podmienky:

ART Brezno, s.r.o,, Štúrova 903/26, 977 01 Brezno, IČO: 45 419 469
umiestnenie informačných a propagačných zariadení - výlepových
plôch na území mesta
0,084 EUR/m2/rok
určitá - 2 roky
prednostná
a bezplatná
propagácia
kultúrnych,
športových,
spoločenských a iných podujatí, organizovaných mestom Brezno

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 pís.c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorým je podľa § 28 ods. 2 písm. a), i) Zásad
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hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno tá skutočnosť, že sa jedná o nájom
častí pozemkov a stavieb, na ktorých sú umiestnené informačné a propagačné zariadenia
(reklamné panely, výlepové plochy) vo vlastníctve nájomcu a ktoré budú slúžiť na
bezodplatné a prednostné zverejňovanie informácií o kultúrnych, športových, spoločenských
a iných podujatiach a akciách, konaných v meste Brezno ako aj na umiestňovanie volebných
plagátov v čase volebných kampaní k jednotlivým voľbám na základe osobitnej zmluvy
s nájomcom a v súlade s platným VZN upravujúcim túto oblasť; z uvedených dôvodov nie
je účelné ponúkať nájom iným spôsobom, ktorý určuje zákon č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov.
za dodržania týchto podmienok:
všetky výlepové plochy budú vždy jednotného vzhľadu
•
plochy budú opravované na náklady nájomcu a zabezpečená pravidelná údržba
•
plochy budú udržiavané t. j. oznamy budú na výlepovej ploche stále aktuálne a staré
•
oznamy odstraňované

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
súčasťou zápisnice.

226/2015, ktoré je neoddeliteľnou

K bodu 11/7
Žiadosť Milana Milošoviča, MILPHARM s.r.o, bytom ČSA 35, 977 01 Brezno o predĺženie nájmu
nebytových priestorov na Mestskom futbalovom štadióne v Brezne
Materiál spracovala Ing. Iveta Purgátová, ekonómka Technických služieb Brezno, predkladá Ing.
Ján Lukáč, riaditeľ Technických služieb Brezno.
Doba nájmu je na 10 rokov.
Finančná komisia odporúča schváliť výšku nájmu, dobu nájmu neriešili.
V rozprave vystúpili poslanci:
S faktickými pripomienkami:
K rozprave sa vyjadril:

Ing. Strmeň, Ing. Demian, Mgr. Majerčíková
Bc. Barančok, Ing. Hašan
Milan Milošovič, žiadateľ, Ing. Lukáč, riaditeľ TS

Ing. Vladimír Strmeň
Podľa vyjadrenia žiadateľa diskusia o výške nájmu nebola.
Nesedia m2, lekáreň možno zaradiť medzi zdravotnícke zariadenia, kde je ročná sadzba v pásme 1
v zmysle zásad 31,86,- €/ m2, mesačný nájom vychádza 318,- €. Firma Milpharm už teraz platila
486,- €. Som zato, aby sa jednalo v predmetnej veci, výška nájmu navýšená o viac ako 100% bez
diskusie je neseriózna.
Ing. Ján Lukáč
s pánom Milošovičom sme sa stretli 3x,
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TS dostali ponuky aj od iných spoločností (zástupcovia lekární), túto ponuku som poskytol pánovi
Milošovičovci, ak by ju neakceptoval, najlepšie by bolo vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž a firma,
ktorá dá najviac, môže priestor získať
F: Bc. Andrej Barančok
V zmysle zásad zdravotnícke zariadenie nie je založené za účelom dosahovania zisku, čo v prípade
lekárni nie je, je to súkromný podnikateľský subjekt založený za účelom vytvárania zisku, lieky
nedávajú zadarmo.
F: Ing. Milan Hašan
Som proti 100% navýšeniu nájmu, žiadateľ vybudoval túto lekáreň a teraz ho chceme stade
vyštvať?
JUDr.Tomáš Abel, PhD.
Žiadateľovi končí nájom, beriem do úvahy dlhodobý nájom. Treba hovoriť o tom, či je
akceptovateľné, aby bola vyhlásená verejná obchodná súťaž, ktorá sumu navýši.
Ing. Jaroslav Demian
O aký prípad hodný osobitného zreteľa sa jedná?
Ing. Ján Lukáč
Z toho titulu, že je to lekáreň a pôvodná zmluva bola tiež takto definovaná.
Ing. Mária Majerčíková
Sme poslanci mesta, sme zodpovední zato, že máme čo najefektívnejšie a najhospodárnejšie
nakladať z majetkom mesta, musíme sa správať trhovo.
Ing. Vladimír Strmeň
Nesúhjlasím, aby sa nájom zmenil bez vzájomnej dohody, pán Milošovič sa nebráni navýšeniu
nájmu, aj lekáreň patrí do zdravotníckych zariadení, návrhom 103,-€úm2 sa blížime k pohostinským
službám. Chcem to, aby sme zohľadnili – je to firma Brezňanov, zamestnáva Brezňanov, navýšeniu
nájmu viac ako 100% sa mi zdá neseriózne.
F:Bc. Andrej Barančok
Predpokladal som, že keď príde návrh, je odsúhlasený obidvoma stranami. Bolo rokovanie s pánom
Milošovičom?
Na základe všeobecného súhlasu poslancov vystúpil pán Milošovič. Vo svojom vystúpení okrem
iného uviedol, že s pánom riaditeľom sa stretol, ale nedohodli sa na sume. Vystúpenie je
zaznamenané na zvukovom zázname ako aj video nahrávke zverejnenej na www.zastupitestvo.sk
F: Bc. Andrej Barančok
Nesúhlasíte s výškou, navrhli ste výšku, ktorá by bola pre vás akceptovateľná?
p.Milošovič
Nehovorili sme o výške, ak budete trvať na výške, budem ju musieť akceptovať, neprepustím 10
ľudí
Mgr. Eva Skačanová
Riaditeľ TS vám nepovedal, v akej výške bude nájomné?
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p.Milošovič
o konkrétnej sume sme nehovorili, bolo povedané, že bude komerčné nájomné
Ing. Ján Lukáč
Hovorili sme s pánom Milošovičom o tom, že mám záujemcu z Brezna, ponúka komerčné nájomné,
ktoré je od 14 – 16,-/m2, povedal, že 10.- € je cena, ktorú je ochotný akceptovať. Povedal som
pánovi Milošovičovi, či je aj on ochotný túto cenu akceptovať, lebo ak nie, vyhlásime verejnú
obchodnú súťaž a cena môže skončiť aj na 12,- €. S toto sumou bol p. Milošovič oboznámený a na
základe toho sme pripravovali materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Mgr. Petra Dzurmanová
navrhujem dobu nájmu 5 rokov
Ing. Vladimír Strmeň
navrhujem výšku nájmu 800,- €/mesačne
Ing. arch. Ján králik
Investície vo výške 30 000,. €, ktoré žiadateľ podľa jeho vyjadrenia vložil do majetku mesta mu
budú vrátené, keby niekto iný vyhral verejnú obchodnú súťaž?
Ing. Ján Lukáč
Zmluva nepojednáva o vynaložených investíciách, do dnešného dňa nemáme súpis vykonaných
prác.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
žiadosť Milana Milošoviča, MILPHARM s.r.o, bytom ČSA 35, 977 01 Brezno o prenájom
nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Mestského futbalového štadióna
v Brezne na prízemí budovy, pre účely ďalšieho prevádzkovanie Lekárne na štadióne.

II/

Vyhlasuje pre účel nájmu
nehnuteľný majetok mesta Brezna
nebytové priestory nachádzajúce sa v severnejčasti budovy Mestského futbalového štadióna,
č. súp. 2221 na parc. Č. C-KN 692/1, na prízemí budovy, číslo miestností: 142, 143, 145,
časť miestností č. 154-159 o celkovej výmere 123,73 m2 - nehnuteľnosti vedené v katastri
nehnuteľností na LV č. 2351, k.ú. Brezno v prospech mesta Brezno v celosti
za prebytočný.

III/

Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a par. 28,
ods. 2, písm. g) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezna
nájom nehnuteľného majetku mesta Brezna
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•

Nebytové priestory nachádzajúce sa v severnej časti budovy Mestského futbalového
štadióna č. súp. 2221 na parc. Č. C-KN 692/1, na prízemí budovy, číslo miestností:
142, 143, 145, časť miestností č. 154-159 o celkovej výmere 123,73 m2 nehnuteľnosti vedené v katastri nehnuteľností na LV č. 2351, k.ú. Brezno v prospech
mesta Brezno v celosti

Pre nájomcu:
Doba nájmu:
Účel nájmu:
Výška nájmu:

MILPHARM s.r.o. so sídlom ČSA 72/62, 977 01 Brezno, IČO: 366 440 99
5 rokov
prevádzkovanie lekárne
1 030,67 Eur bez DPH/mesiac

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa par. 28, ods. 2, písm. g) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Brezna, ktorým je tá skutočnosť, že sa jedná o nájom
nebytových priestorov, u ktorých bola ukončená doba nájmu a nájomca má záujem o jej
predĺženie z dôvodu vložených investícií do majetku mesta.
Pozmeňujúci návrh poslanca Milana Palovčíka: doba nájmu 10 rokov
Hlasovanie:

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

15
11
0
4

Hlasovanie o návrhu ako celku:
Hlasovanie: Prítomných:
15
Za:
12
Proti
0
Zdržal sa.
3
Hlasovanie bolo vyhlásené za zmätočné, nebol zrozumiteľný návrh.
Opakované hlasovanie za návrh uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna

I/

Berie na vedomie
žiadosť Milana Milošoviča, MILPHARM s.r.o, bytom ČSA 35, 977 01 Brezno o prenájom
nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Mestského futbalového štadióna
v Brezne na prízemí budovy, pre účely ďalšieho prevádzkovanie Lekárne na štadióne.

II/

Vyhlasuje pre účel nájmu
nehnuteľný majetok mesta Brezna
nebytové priestory nachádzajúce sa v severnejčasti budovy Mestského futbalového štadióna,
č. súp. 2221 na parc. Č. C-KN 692/1, na prízemí budovy, číslo miestností: 142, 143, 145,
časť miestností č. 154-159 o celkovej výmere 123,73 m2 - nehnuteľnosti vedené v katastri
nehnuteľností na LV č. 2351, k.ú. Brezno v prospech mesta Brezno v celosti
za prebytočný.
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III/

Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a par. 28,
ods. 2, písm. g) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezna
nájom nehnuteľného majetku mesta Brezna
•

Nebytové priestory nachádzajúce sa v severnej časti budovy Mestského futbalového
štadióna č. súp. 2221 na parc. Č. C-KN 692/1, na prízemí budovy, číslo miestností:
142, 143, 145, časť miestností č. 154-159 o celkovej výmere 123,73 m2 nehnuteľnosti vedené v katastri nehnuteľností na LV č. 2351, k.ú. Brezno v prospech
mesta Brezno v celosti

Pre nájomcu:
Doba nájmu:
Účel nájmu:
Výška nájmu:

MILPHARM s.r.o. so sídlom ČSA 72/62, 977 01 Brezno, IČO: 366 440 99
10 rokov
prevádzkovanie lekárne
1 030,67 Eur bez DPH/mesiac

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa par. 28, ods. 2, písm. g) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Brezna, ktorým je tá skutočnosť, že sa jedná o nájom
nebytových priestorov, u ktorých bola ukončená doba nájmu a nájomca má záujem o jej
predĺženie z dôvodu vložených investícií do majetku mesta.
Hlasovanie:

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

15
13
1
1

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo
súčasťou zápisnice.

227/2015, ktoré je neoddeliteľnou

K bodu 12/
Návrh Rozpočtových opatrení v právomoci primátora
Materiál spracoval Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim
odboru Ing. Vladimírom Grlickým, predkladá JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna.
Finančná komisia odporúča uvedený návrh schváliť z dôvodu, aby primátor mesta mohol do
31.12.2015 robiť zmeny v rozpočte.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
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I/

Zrušuje
Uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna č. 156/2015 – rozpočtové opatrenia
v právomoci primátora.

II/

Schvaľuje, že
1.

Primátor mesta môže rozhodnúť o zmene rozpočtu mesta Brezna v priebehu
rozpočtového roka rozpočtovým oparením podľa zákona 583/2004 Z. z. § 14 ods. 2.,
a to v období od účinnosti tohto uznesenia do 31.12.2015.

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:
Uznesenie bolo schválené.

15
15

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo
súčasťou zápisnice.

228/2015, ktoré je neoddeliteľnou

K bodu 13/
Rozpočet mesta Brezna na rok 2015 – návrh na VII. Zmenu
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 odporúča uvedený návrh schváliť,
V rozprave vystúpili poslanci:
S faktickými pripomienkami:

Ing. Demian, Ing. Strmeň
Ing. Demian

Ing. Jaroslav Demian
Čo je to „nedostatočné krytie investičnej akcie“ Zle sme rozpočtovali alebo sme zle vysúťažili? Aký
je dôvod presunu prostriedkov?
Ing. Vladimír Grlický
Pri verejnom osvetlení sme hľadali prostriedky na financovanie, ktoré sme v rozpočte nemali
vyčlenené a pri synagóge vznikli neoprávnené výdavky z titulu neuznania interiérového vybavenia.
Ing. Vladimír Strmeň
25 tis. na interiérové vybavenie – je to možné konkretizovať?
Jozef Tokár
Náklady, ktoré vznikli naviac zabezpečovala dodavateľská firma alebo bola nato súťaž?
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JUDr. Tomáš Abel, PhD.
bola osobitnú súťaž už v marci
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Schvaľuje

1.

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

+

výdavky
bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné operácie
výdavky celkom

+ 58 206,00 EUR
+ - 39 201,00 EUR
0,00 EUR
+ 58 206,00 EUR

+

58 206,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
58 206,00 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 – VII. zmena rozpočtu“

3.

Zmenu účelu použitia finančných prostriedkov rezervného fondu nasledovne :
a)
Použitie prostriedkov účelovo určených na projekt : „Rekonštrukcia objektu ZŠ s MŠ
K. Rapoša Pionierska 4“ vo výške 14 048 EUR na projekt : „Stavebné úpravy
Synagógy Brezno“ vo výške 14 048 EUR.
b)

Použitie prostriedkov účelovo určených na projekt : „Rekonštrukcia objektu ZŠ s MŠ
K. Rapoša Pionierska 4“ vo výške 13 328 EUR na projekt : „Rekonštrukcia verejného
osvetlenia“ vo výške 13 328 EUR.

c)

Použitie prostriedkov účelovo určených na projekt : „Multifunkčné ihrisko 9. mája“
vo výške 11 825 EUR na projekt : „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ vo výške 11
825 EUR.

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

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

14
14

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo
súčasťou zápisnice.

229/2015, ktoré je neoddeliteľnou
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K bodu 14/
Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.10.2015 (plnenie uznesenia MsZ č.
156/2015 zo 17.08.2015)
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 zobrala správu na vedomie.
V rozprave vystúpil poslanec Ing. Demian.
Ing. Jaroslav Demian
Rozpočtové opatrenie č. 141 – presun finančných prostriedkov vo výške 35 000,- € z dôvodu
realizácie spevnených plôch technickými službami. V schválenej zmene rozpočtu boli finančné
prostriedky na spevnené plochy - nerozumiem tomuto presunu. Ktoré spevnené plochy sa
realizovali, v ktorých lokalitách?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Jednalo sa len o presun na technické služby, realizovali sa spevnené plochy na ul. Krčulova
Sládkovičova a Sekurisova.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
správu o vykonaných zmenách rozpočtu v zmysle uznesenia č. 156/2015 zo 17. augusta 2015 ku
dňu 30. 11. 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
súčasťou zápisnice.

230/2015, ktoré je neoddeliteľnou

K bodu 15/
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Brezna k návrhu rozpočtu mesta Brezna na roky
2016 – 2018
Materiál spracovala a predkladá Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v prehľadnej forme a v súlade so zákonnou legislatívnou normou
upravujúcou túto oblasť.
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V rozprave vystúpil poslanec Ing. Fašang.
Ing. Miroslav Fašang
Poplatky za smeti – mesto nemá povinnosť mať analýzu skutočných nákladov na likvidáciu
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu? Na základe čoho určuje poplatky za odpad?
Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka
analýza je už spracovaná, na základe nej sa stanovuje poplatok za komunálny odpad, skutočný
rozdiel medzi nákladmi a výnosmi znáša mesto
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Brezna k návrhu rozpočtu mesta Brezna na rok 2016
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
súčasťou zápisnice.

231/2015, ktoré je neoddeliteľnou

K bodu 16/
Návrh rozpočtu mesta Brezna na roky 2016 – 2018
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 odporúča návrh rozpočtu schváliť.

S faktickými pripomienkami.

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

K rozprave sa vyjadril:

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Jaroslav Demian
Bežné príjmy klesajú oproti očakávanej skutočnosti o 776 tis. euro, oproti očakávanej skutočnosti je
predpoklad, že narastie daň z príjmov fyzických osôb, kapitálové príjmy sa nám nedaria napĺňať.
Otázky:
Kapitálové výdavky – verejné osvetlenie 0640 – kapitálové výdavky v rozvojových programov je 0
euro
V akej výške sa budú rozdeľovať priame dotácie pre umelecké oddiely a športové kluby?
Rozvojové programy – rekonštrukcia plavárne – 100 tis. euro – máme spracovanú štúdiu alebo je to
odhad?
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Most Bujakovo – ako je financovaný ? Ide o združenú investíciu? Vysúťažilo mesto?
200 tis. Euro na projekty je málo, ktoré konkrétne zámery sú pripravené nato, aby sme ich vedeli
spolufinancovať?
Rozpočet je dobrý, nemám problém podporiť ho.
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Dotácie sú narozpočtované vo vyššej výške, ako bolo po minulé roky, rozpočtovali sme 38 tis. euro
pre šport a 38 tis. euro pre kultúru.
Verejné osvetlenie – v čase schvaľovania rozpočtu bola situácia taká, že budeme musieť zúčtovať
všetko do konca roku, v tomto bude zmena, neoprávnené výdavky budeme realizovať v budúcom
roku.
Plaváreň – pri prerokovaní s technickými službami bol vygenerovaný takýto odhad pri
predpokladaných nákladoch a prácach, ktorý by mali byť zrealizované.
Most Bujakovo – investičná akcia bola podstatne náročnejšia, mesto sa bude podieľať na tejto
investičnej akcii výškou finančných prostriedkov 84360,32 euro, Harmanec Kuvert 112307,- euro
– to boli vysúťažené prostriedky + 600 tis. dotácia. Keďže vznikli ďalšie náklady pri realizácii
stavby vo výške 56912 eur, tieto dofinancuje Harmanec Kuvert. Podstatnú časť nákladov akcie
znáša Harmanec Kuvert.
Projekty, ktoré chceme realizovať v budúcom roku – zámer reagovať na výzvy týkajúce sa
cyklotrás, škôlok, škôl, komunitných centier, protipovodňových opatrení, nórske fondy – reko
zvonice, miestne komunikácie, je plánované zapojiť sa do výzvy týkajúcej sa zhodnotenia tepelno energetických zariadení, rôzne projekty týkajúce sa MASCH. Na budúci rok je to 14 projektov
v celkovej hodnote 30 mil. euro. Musíme hľadať ďalšie zdroje na spolufinancovanie investičných
akcií.
F: Ing. Jaroslav Demian
Je to viac ako na jedno volebné obdobie. Upozorňujem, že sú aj menšie výzvy. Teraz vyšla výzva,
čo sa týka mestských kamerových systémov, čo sa týka energetických úspor verejných budov.
Jozef Tokár
S predloženým rozpočtom súhlasím
Mrzí má modernizácia technológii Dalkie
Telocvičňa Mazorník – neuvažuje sa s financiami na túto telocvičňu? Očakáva sa, že budeme riešiť
z fondov alebo na nejakú výzvu?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
V rámci harmonogramu výziev je jedna výzva, z ktorej by bolo možné čerpať nenávratné finančné
prostriedky na telocvičňu, s prípravami začíname hneď začiatkom roku. Je to jedna z priorít,
budeme sa pripravovať a hľadať možnosti získania finančných prostriedkov z externých zdrojov.
Ing. Mária Majerčíková
Poukážky pre seniorov – máme narozpočtované vo výške 38 tis. Euro. Chceli by sme obmedziť
výplatu týchto poukážok len dôchodcom, ktorých výška dôchodku nepresahuje 600,- euro/mesačne.
Ing. Miroslav Fašang
Nakladanie s odpadmi – členský príspevok Ekológ vo výške 35 tis. - prečo prispievame tejto
organizácii a prečo tak veľa? Bol by som rád, aby sme dostávali správy o činnosti Ekológu
a Sekológu.
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
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Systém nakladania uskladnenia odpadu bol nastavený. Sme súčasťou združenia, kde každá jedna
obec a mesto dáva príspevok pri činnosť, ktorá sa týka separovaného odpadu, zvozu a nakladania.
Sekológ sa zaoberá uskladnením odpadu. Mesto Brezno prispieva na činnosť, každý rok dostávate
správu o činnosti, kde sú vyčíslené náklady na činnosti týchto organizácii. Príspevok sa schvaľuje
obcami a mestom na valnom zhromaždení.
F:Ing. Miroslav Fašang
Separovaný zber sa vykupuje. Musíme dotovať niekoho, kto by mal na tom zarobiť? Kto má pod
kontrolou hospodárenie vo firme Sekológ, ktorej zriaďovateľom je aj mesto? Ak máme jednu
skládku v regióne, 26 obcí tam vozí odpad a my na to ešte doplácame?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
príjem zo skládky máme 160 tis euro ročne z dôvodu, že skládka je na území mesta
Ing. Vladimír Strmeň
S rozpočtom som sa stotožnil, ale chýba mi vybudovanie nového kamerového systému v meste
Brezno. Dali sme aj centrálne parkovisko - to sme mohli zvážiť. Chcel by som apelovať na vedenie
mesta, aby si vybudovania kamerového systému pre budúce obdobie dala ako prioritu. Pokiaľ
nezostanú finančné prostriedky z podielových daní v priebehu budúceho roku , že by sa
prostriedky objavili v pláne rozpočtu pre rok 2017. Funkčný kamerový systém bude slúžiť všetkým
obyvateľom mesta Brezna.
Ing. Ingrid Konečná Veverková
Poukážky pre dôchodcov sme poskytovali ako službu pre dôchodcov, nebola zadefinovaná žiadna
právna úprava. Odsúhlasením tejto filozofie by to už nebola ako služba. Na preukazovanie výšky
dôchodku odporúčam urobiť legislatívu úpravu formou všeobecno-záväzného nariadenia.
F: Ing. Jaroslav Demian
Zatiaľ nemáme súvisiaci vnútorný predpis, ako tento príspevok vyplácať. Tento rok treba schváliť
rozpočet a do budúcna pripraviť návrh pre ďalší rok.
Ing. Mária Majerčíková
Tieto poukážky mi vadia, v minulosti som navrhovala aj ich zrušenie. Na území mesta máme
sociálne odkázaných ľudí, matky so zdravotne postihnutými deťmi, ľudí v hmotnej núdzi, ktorí
nedostávajú nič a dôchodcovia, ktorí majú dôchodky okolo 800 – 1000 ,- euro , viem, že ich nie je
veľa, majú dostávať ešte príspevok od mesta Mesto nemá suplovať štát v oblasti sociálnych
služieb, mesto sa má starať o to, aby fungovali technické služby. Ak je problém s právnou úpravou,
navrhujem, aby sme poukážky zrušili.
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
ak to máme zrušiť, mala by si predložiť návrh na zmenu rozpočtu
v návrhu rozpočtu je rozpočtovaný príspevok 20 000,. € pri narodení dieťaťa
poukážky pre dôchodcov vieme zvládnuť, zrušiť an blok by nebolo správne
Bc. Andrej Barančok
rozpočet mesta vnímam ako zákon mesta
na pracovných stretnutiach k rozpočtu nebol ani raz daný návrh na úpravu podmienok
vyplácanie poukážok pre dôchodcov

pre

Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Schvaľuje
1.
Rozpočet mesta Brezno na rok 2016 v členení podľa funkčnej klasifikácie,
ekonomickej klasifikácie – Príloha č. 2 a programovej štruktúry – Príloha č. 1
a) Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu
b) Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok kapitálového rozpočtu
c) Finančné operácie
Finančné operácie – príjmy
Finančné operácie – výdavky

10 586 098 EUR
9 319 295 EUR
1 266 803 EUR
2 442 925 EUR
851 740 EUR
1 591 185 EUR
0 EUR
2 849 612 EUR

2.

Rozvojové programy
podľa prílohy č. 3 „Rozvojové programy mesta Brezno na rok 2016“

3.

Rozpočty rozpočtových organizácií zriadených mestom Brezno na rok 2016
a) Základná škola s materskou školou Pionierska 2 Brezno
príjmy celkom
z toho : bežné príjmy
z prenajatých budov, priestorov a objektov.
výdavky celkom
z toho : bežné výdavky
09.2.1.1 – nižšie sekund. vzdel. všeob. s bež. star.
09.5.0 – vzdel. nedefin. podľa úrovne
09.6.0.2 – vedľ. služby poskyt. v rámci prim. vzdel.
09.1.1.1 – predprimárne vzdel. s bež. starostl.
09.6.0.8 – vedľ. služby poskty. v rámci vzdel. nedef.

1 043 EUR
1 043 EUR
1 043 EUR

1 587 119 EUR
1 587 119 EUR
1 045 000 EUR
128 244 EUR
116 007 EUR
291 868 EUR
6 000EUR

b) Základná škola s materskou školou K. Rapoša Pionierska 4 Brezno
príjmy celkom
z toho : bežné príjmy
z prenajatých budov, priestorov a objektov.
výdavky celkom
z toho : bežné výdavky
09.2.1.1 – nižšie sekund. vzdel. všeob. s bež. star.
09.5.0 – vzdel. nedefin. podľa úrovne
09.6.0.2 – vedľ. služby poskyt. v rámci prim. vzdel.
09.1.1.1 – predprimárne vzdel. s bež. starostl.
09.6.0.8 – vedľ. služby poskyt. v rámci vzdel. nedef.

1 932 EUR
1 932 EUR
1 932 EUR
1 321 728 EUR
1 321 728 EUR
681 932 EUR
62 264 EUR
117 901 EUR
456 131 EUR
3 500 EUR
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c) Základná škola s materskou školou MPČĽ 35 Brezno
príjmy celkom
z toho : bežné príjmy
z prenajatých budov, priestorov a objektov.
výdavky celkom
z toho : bežné výdavky
09.2.1.1 – nižšie sekund. vzdel. všeob. s bež. star.
09.5.0 – vzdel. nedefin. podľa úrovne
09.6.0.2 – vedľ. služby poskyt. v rámci prim. vzdel.
09.1.1.1 – predprimárne vzdel. s bež. starostl.
09.6.0.8 – vedľ. služby poskty. v rámci vzdel. nedef.

1 937 EUR
1 937 EUR
1 937 EUR
746 687 EUR
746 687 EUR
426 937 EUR
34 339 EUR
60 150 EUR
222 761 EUR
2 500 EUR

d) Základná umelecká škola Brezno
výdavky celkom
z toho : bežné výdavky
09.5.0 – vzdel. nedefin. podľa úrovne

329 186 EUR
329 186 EUR
329 186 EUR

e) Centrum voľného času Brezno
príjmy celkom
z toho : bežné príjmy
z prenajatých budov, priestorov a objektov.
výdavky celkom
z toho : bežné výdavky
09.5.0 – vzdel. nedefin. podľa úrovne
4.

30 EUR
30 EUR
30 EUR
98 814 EUR
98 814 EUR
98 814 EUR

Príspevok príspevkovým organizáciám zriadených mestom Brezno
a) Technické služby mesta Brezno – celkom
z toho: bežný príspevok
04.5.1 – cestná doprava
05.1.0 - nakladanie s odpadmi
05.2.0 - nakladanie s odpadovými vodami
z toho účelovo určené na vodovod,
ČOV Podkoreňová
06.2.0 - rozvoj obcí
06.4.0 - verejné osvetlenie
08.1.0
- rekreačné a športové služby
08.2.0
- kultúrne služby
08.3.0
- vysielacie a vydavateľské služby

1 460 200 EUR
1 450 000 EUR
498 305 EUR
283 850 EUR
9 300 EUR
4 300 EUR
130 573 EUR
120 000 EUR
328 420 EUR
77 552 EUR
2 000 EUR

z toho: kapitálový príspevok
10 200 EUR
05.1.0 - nakladanie s odpadmi
10 200 EUR
účelovo určené na nadstavbu ramenového nakladača
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II/

Berie na vedomie
viacročný rozpočet na roky 2017 – 2018 v členení podľa funkčnej klasifikácie, ekonomickej
klasifikácie – Príloha č. 2 a programovej štruktúry – Príloha č. 1
1.

Rozpočet mesta Brezno na rok 2017
a) Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

10 892 781 EUR
9 329 176 EUR
1 563 605 EUR

b) Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

25 000 EUR
171 540 EUR
146 540 EUR

c) Finančné operácie
Finančné operácie – príjmy
Finančné operácie – výdavky

0 EUR
414 889 EUR

2.

Rozvojové programy
podľa prílohy č. 3 „Rozvojové programy mesta Brezno na rok 2017“

3.

Rozpočet mesta Brezno na rok 2018
a) Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

11 257 347 EUR
9 435 134 EUR
1 882 213 EUR

b) Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Prebytok kapitálového rozpočtu

25 000 EUR
171 540 EUR
146 540 EUR

c) Finančné operácie
Finančné operácie – príjmy
Finančné operácie – výdavky

0 EUR
314 809 EUR

d) Rozvojové programy
podľa prílohy č. 3 „Rozvojové programy mesta Brezno na rok 2018“
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

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

232/2015, ktoré je neoddeliteľnou

K bodu 17/
Návrh strednodobého rozvojového dokumentu Program rozvoja mesta Brezna 2016 – 2022
Materiál spracoval Realizačný tím v spolupráci s členmi pracovných skupín a zamestnancami mesta
Brezna, predkladá JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna.
V rámci pripomienkového konania boli doručené 2 pripomienky od 2 subjektov, ktoré akceptujeme.
Tretia pripomienka bola poslaná po termíne, nespĺňala náležitosti pripomienkového konania ani
formou ani obsahom. Rozhodli sme sa, že pripomienky budeme brať ako podnetné návrhy, budeme
sa s nimi do budúcna zaoberať.
Návrh prerokovali všetky komisie mestského zastupiteľstva a odporúčajú ho schváliť.
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. arch. Králik

tretia pripomienka bola poslaná po termíne
Ing.arch. Ján Králik
Dotknuté orgány dali kladné stanoviská, celý materiál je možné dnes schváliť.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

II/

Berie na vedomie
1.

Vyhodnotenie verejného pripomienkového konania k návrhu strednodobého
rozvojového dokumentu „Program rozvoja mesta Brezna 2016 – 2022

2.

Rozhodnutie Okresného úradu Brezno zo dňa 15.12.2015

Schvaľuje
Program rozvoja mesta Brezna 2016 – 2022 s účinnosťou od 01.01.2016

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

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

14
13
0
0
1

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 233/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 18/
Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Brezna na I. polrok 2016
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Materiál spracovala a predkladá Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Brezna na I. polrok 2016
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 234/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 19/
Návrh harmonogramu a rámcového programu zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Brezna v I.
polroku 2016
Materiál spracoval Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom , predkladá JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta
Brezna.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Brezna a rámcový program zasadnutí
mestského zastupiteľstva mesta Brezna v I. polroku 2016
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
súčasťou zápisnice.

235/2015, ktoré je neoddeliteľnou

45 z 51

K bodu 20/

Rôzne

K bodu 20.1./
Návrhy na ocenenie za rok 2015
Materiál spracoval Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom , predkladá JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta
Brezna.
V rozprave vystúpili poslanci:

Ing. Kováčik, Mgr. Skačanová

Ing. Milan Kováčik
rešpektujem návrh komisie, navrhujem udeliť cenu mesta podpredsedovi klubu Maroško Ing.
Ivanovi Taslerovi
Mgr. Eva Skačanová
Komisia predkladá návrn na udelenie ocenení:
Cena mesta Brezno: MUDr. Longauerová, PhDr. Jorčíková, p. Gilla,
Nemám námietky voči návrhu Ing. Kováčika na udelenie ocenenia pre Ing. Táslera
Komisia z návrhov na udelenie ocenenia Čestný občan nevybrala ani jedného.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
že primátor mesta Brezna sa rozhodol v súlade s článkom 5.3 Štatútu mesta Brezna udeliť
ocenenie CENA PRIMÁTORA MESTA BREZNA za rok 2015
Mgr. Vladimírovi Libičovi, bytom Brezno
Pri príležitosti životného jubilea 70. rokov za rozvoj športu v meste Brezna

II/

Udeľuje
V súlade s § 11 ods. 4 písm. o) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a článku 5.2. Štatútu mesta Brezna ocenenie CENA MESTA BREZNA týmto
jednotlivcom a kolektívom:
1. MUDr. Anna Longauerová, bytom Brezno
Pri príležitosti životného jubilea 71. rokov za verejno prospešnú činnosti pre obyvateľov
mesta Brezna a rozvoj zdravotníckych služieb v meste Brezne.
2. PhDr. Oľga Jorčíková, bytom Brezno
za mimoriadne úspechy a prínos pre školstvo a poradenstvo v regióne i v rámci
Slovenska
3. Ing. Ivan Tasler, bytom Podbrezová
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Pri príležitosti životného jubilea 80 rokov za športové, kultúrne pracovné a spoločenské
aktivity v prospech obyvateľov mesta Brezna.
4. Tibor Gilla, bytom Brezno
Pri príležitosti 83 rokov za rozvoj športu v meste Brezne a za verejno-prospešnú činnosť
pre obyvateľov mesta Brezna.
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

13
13

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 236/2015, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 20.2/
Vyhodnocovacia správa primátora mesta Brezna za rok 2015
Materiál spracoval Útvar primátora mesta zastúpený Mgr. Miladou Medveďovou, poverenou
vedením útvaru, predkladá JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna.
Primátor mesta zhodnotil rok skôr pozitívne ako negatívne. Podarilo sa stabilizovať finančnú
situáciu, zlepšiť hospodárenie, vysporiadali sme sa s pohľadávkami hlavne po lehotách splatnosti.
Vysporiadali sme sa s tým, že sme dokázali stabilizovať technické služby.
Hodnotiaca správa je zaznamenaná na zvukovom zázname a na video nahrávke zverejnenej na
www.zastupitelstvo.sk.
K bodu 20.3/
Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií
O činnosti komisie informovali predsedovia komisií.
Bc. Andrej Barančok, predseda komisie pre kultúru
Poďakoval členom komisie za prácu, uviedol, že boli vždy uznášania schopní.
Navrhol, aby na prvom zasadnutí MsZ boli poslanci informovaní o účasti členov komisií na
zasadnutiach komisií a aby boli na návrh predsedov komisií vylúčení členovia, ktorí sa
nezúčastňujú zasadnutí.
Ing. Miroslav Fašag, podpredseda komisie pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry
Členovia komisie požadujú na rokovanie komisie predkladať satelitné snímky a pod fotografie
uvádzať stručný komentár
Mgr. Eva Skačanová, predsedníčka komisie pre školstvo
Poďakovala za účasť členom komisie, ktorých účasť je vždy takmer 100%
Mgr. Daniel Struhár, predseda komisie pre šport
47 z 51

Poďakoval komisii za účasť a vyjadril presvedčenie, že do ďalších rokov budeme v riešení
problémov tak úspešný ako tento rok
Ing. Mária Majerčíková, predsedníčka finančnej komisie
Poďakovala členom za účasť na zasadnutiach okrem jedného, ktorý bol na zasadnutí iba 2x
Na zasadnutiach sa zúčastňujú aj kompetentní
Ing. Martin Ridzoň, predseda komisie pre cestovný ruch a podnikanie
Poďakovanie patrí členom ktorí chodia a sekretárom, ktorých som mal počas roka až troch
Ing. Vladimír Strmeň, predseda komisie pre verejný poriadok a riešenie problémov ......
za prácu poďakoval Ing.Kováčikovi, členovi komisie
K bodu 20. 4 /
Cestný most cez rieku Hron v Brezne – Bujakovo
Finančná komisia a komisia pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry odporúčajú uvedený návrh
schváliť.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Zrušuje
Uznesenie Mestského zastupiteľstva Mesta Brezno č. 96/2015 zo dňa 21.5.2015.

II/

Súhlasí
1. S realizáciou investičnej akcie „Cestný most cez rieku Hron v Brezne – Bujakovo“ a so
zabezpečením spolufinancovania projektu zo strany mesta vo výške 42,9 % z rozdielu
medzi celkovými investičnými nákladmi a dotáciou štátu 600 000 Eur, maximálne však
do výšky 100 000 Eur.
2. S uzatvorením zmluvy medzi mestom Brezno a spoločnosťou Harmanec-Kuvert, spol.
s.r.o. so sídlom v Brezne o financovaní spoločnosti Harmanec-Kuvert, spol. s.r.o. do
majetku mesta Brezna.

III/

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

600 000 Eur

2. Spolufinancovanie z vlastných zdrojov mesta Brezna
vo výške 42,9 % z rozdielu medzi celkovými investičnými
nákladmi a dotáciou štátu 600 000 Eur, max.100 000 Eur s DPH
3. Spolufinancovanie Harmanec-Kuvert, spol. s.r.o. vo výške
rovnajúcej sa rozdielu medzi celkovými finančnými
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nákladmi a dotáciou štátu podľa bodu 1/ a finančnými prostriedkami
mesta Brezna podľa bodu 2/
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

13
13

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo
súčasťou zápisnice.

237/2015, ktoré je neoddeliteľnou

K bodu 20.5/
Návrh na zvýšenie platu primátora mesta Brezna (ústne predsedníčka komisie finančnej pri MsZ)
Návrh predkladá Ing. Mária Majerčíková, poslankyňa MsZ.
Ing. Mária Majerčíková
hospodárenie mesta je na dobrej úrovni, mesto skončilo s prebytkom na konci roka, mesto sa
úspešne zapojilo do viacerých výziev. Navrhujem zvýšiť plat primátora raz do konca volebného
obdobia. Finančná komisia odporúča zvýšiť plat primátora mesta v zmysle zákona o 40%.
V rozprave vystúpili poslanci:

Mgr. Skačanová, Ing. Macuľa, Bc. Barančok

Mgr. Eva Skačanová
podporujem návrh poslankyne Majerčíkovej, z každej strany počúvame pozitívne ohlasy
Bc. Andrej Barančok
návrh podporujem, spolupráca bola výborná, rok hodnotím pozitívne
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Zvyšuje
v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
plat primátora mesta Brezna JUDr. Tomáša Abela, PhD. o 40 % s účinnosťou od 1.1.2016
v zápisnici uvádzať v eurách
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.

Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
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Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo
súčasťou zápisnice.

238/2015, ktoré je neoddeliteľnou

K bodu 21/
Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na náčelníka Mestskej polície Brezno
a na štatutárnych zástupcov organizácií a spoločností zriadených a založených mestom Brezno
Otázky položili poslanci:

Bc. Barančok, Mgr. Struhár, Ing. Hašan, Ing. Majerčíková, Ing.
Fašang,

Bc. Andrej Barančok
Na riaditeľa TS - Na Krčulovej ul. sú pozrezávané stromy – kedy to bude odvezené
Upozorňujem na zlomený vrchol stromu na námestí pred múzeom
Mgr. Daniel Struhár
Na náčelníka MsP – na Baldovskom moste už nie je taký veľký pohyb detí, ktoré chodia na
špeciálnu základnú školu. Je nutné mať neustále policajtov na Baldovskom moste? Nebolo by
možné presunúť ich k prechodom pre chodcov ku školám?
Ing. Milan Hašan
Na riaditeľa TS – odvoz separovaného odpadu od rodinných domov – nespokojnosť s tým, že sa
odváža každý deň. Nedalo by sa technicky vyriešiť tak, že auto by bolo rozdelené na viac častí
a odpad vo vreciach by sa zvážal naraz.
Ing. Mária Majerčíková
Chcem pochváliť novú vianočnú výzdobu na námestí. Koľko to stálo?
Ing. Miroslav Fašang
Na riaditeľa TS
Bolo by možné doplniť smetné koše na ul. Fraňa Kráľa a ul. Cintorínska?
Náčelníka MsP
Aká je možnosť pokutovať ľudí, ktorí kladú odpad mimo smetných košov?
Odpovede riaditeľa TS Ing. Jána Lukáča
- Do Vianoc by sme chceli stihnúť vyčistiť celé mesto
- Odvoz separovaného odpadu – je to test, aby sme zistili, koľko odpadu v ktorej oblasti sa dá
vyzbierať.
- Výzdoba mesta – vysúťažilo sa za 8500,- €, bránu sme dostali zadarmo na tento rok, časť
osvetlenia nám vymenia
- Koše nestíhame opravovať tak rýchlo, ako sa ničia, doplním
Odpovede náčelníka MsP Ing. Jána Fedora
- Baldovský most - chodí autobus, ktorý zváža detí od Bujakova priamo pre školu, nie sú to
náklady mesta, oni si platia cestovné, v autobuse chodia s nimi terénne pracovníčky.
Hliadky sme obmedzili, chodia v čase od 7.15 h, potom sa presúvajú n a Švermovu ulicu.
- Odpad uložený pri smetných košoch – nevieme s tým zatiaľ nič robiť, v prípade, že je
prichytený, zadokumentuje sa a postupuje sa na riešenie na odbor źivotného prostredia
50 z 51

Ing. Miroslav Fašang
navrhujem, aby občania pri prerábkach museli vydokladovať, kde uskladnili odpad
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Na základe novej úpravy zákona o odpadoch budeme dbať nato, aby bolo v rozhodnutiach
uvedené, kde bude stavebný odpad uložený
K bodu 22/
Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
Primátora mesta interpelovali:
Bc. Barančok, Ing. Ridzoň, PhD., Ing. arch. Králik
Bc. Andrej Barančok
poďakoval sa za prácu zamestnancom mesta, viceprimátorom mesta, hlavnej kontrolórke,
prednostovi úradu ako aj primátorovi mesta a v neposlednom rade aj poslancom
Ing. Martin Ridzoň, PhD.
poďakoval sa za merače, ktoré sú novo vybudované, rýchlosť sa znížila, je to o niečo bezpečnejšie
Ing. arch. Ján Králik
poďakoval ľuďom, ktorí robili okolo investícií
tempo sa nedá vydržať o pár ľuďoch, apelujem na primátora mesta, aby sme posilnili niektoré
odbory na mestskom úrade
K bodu 23/
Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta v závere poďakoval všetkým zamestnancom za prácu a
ukončil rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o 16.50 h. Z celého rokovania bol
vyhotovený zvukový záznam + video nahrávka zverejnená na www.zastupiteľstvo.sk.

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

–––––––––––––––––––
Mgr. Eva Skačanová
overovateľ zápisnice

Mgr. Martin Juhaniak
prednosta MsÚ

––––––––––––––––––––––
Jozef Tokár
overovateľ zápisnice

V Brezne, dňa 8.1.2016
Bc. Janka Štulajterová
zapisovateľka
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