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

Číslo spisu
2016/3754

Brezno
6.6.2016

ZÁPISNICA
zo 4. pracovného rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, konaného
dňa 30. mája 2016 v Brezne
PRÍTOMNÍ:
VOLEBNÝ OBVOD č. 1
Bc. Andrej Barančok, Ing. arch. Ján Králik, Ing. Milan Hašan, Mgr. Ján Račák, Ing. Milan Kováčik
VOLEBNÝ OBVOD č. 2
Mgr. Petra Dzurmanová, Milan Palovčík, Iveta Ledňová, Ing. Milan Macuľa
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
OSPRAVEDLNENÝ

Ing. Vladimír Kvačkaj
NEOSPRAVEDLNENÍ
Ing. Jaroslav Demian, Ján Maruškin
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 štvrté pracovné zasadnutie
MsZ mesta Brezna o 16.00 hodine.
Zasadnutie MsZ bolo zvolané v súlade s ustanovením § 12, ods. 1 zákona o obecnom zriadení a boli
naň pozvaní všetci poslanci MsZ s platným mandátom. Z 21 poslancov bolo prítomných 13
poslancov, zasadnutie MsZ bolo vyhlásené za schopné právoplatne sa uznášať. Primátor mesta
privítal všetkých prítomných.
1z5

K bodu 2 / Skúška hlasovacieho zariadenia
bez problémov
K bodu 3/
K bodu 3A/

Procedurálne otázky
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva

Neboli navrhnuté žiadne zmeny a doplnky do programu MsZ.
Primátor mesta dal hlasovať o programe ako celku:
Hlasovanie: Prítomných:
16
Za:
16
Program bol schválený
Mestské zastupiteľstvo rokovalo podľa nasledovného programu:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
Skúška hlasovacieho zariadenia
Procedurálne otázky
Ústna informácia primátora mesta Brezna o prevode prechodovej lavice ponad železničnú
trať do areálu bývalej Mostárne do vlastníctva mesta Brezna
Predkladá:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

5. Podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na triedený
zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a
mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov z operačného programu Kvalita životného
prostredia. Kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-11. Prioritná os 1. Udržateľné využívanie
prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry. Špecifický cieľ:
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie
a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Názov projektu: „Zber a zhodnotenie
BRO a DSO mesta Brezno“
Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Spracoval: Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Zuzanou Ďurišovou

6. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
K bodu 3B/ Voľba návrhovej komisie
Mgr. Petra Dzurmanová, Iveta Ledňová , Milan Palovčík
Hlasovanie:

Prítomných: 17
Za:
16
Proti.
0
Zdržal sa.
0
Nehlasoval: 1

K bodu 3C/

overovatelia zápisnice: Ing. Martin Ridzoň, PhD., Ing. Mária Majerčíková

K bodu 3D/ zapísaním uznesení a vypracovaním zápisnice poverená: Bc. Janka Štulajterová
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K bodu 4/
Ústna informácia primátora mesta Brezna o prevode prechodovej lavice ponad železničnú trať do
areálu bývalej Mostárne do vlastníctva mesta Brezna
Materiál predkladá JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
VC mesiacu január bolo zvolané stretnutie so spoločnosťou K-SUPRA, ktorá je vlastníkom
prechodovej lavice. Lavica je v súčasnosti považovaná za hnuteľnú vec. Dostali sme ponuku na
odkúpenie lavice vo výške 26 tis. €, po viacerých stretnutiach sme sa dohodli na sume 10 000,- €. Aj
táto suma bola z môjho pohľadu privysoká a preto na ďalších stretnutiach aj z ďalšími vlastníkmi
firiem z areálu mostárne sme sa dohodli, že na odkúpení lavice a aj na opravách sa budú podieľať
ďalšie firmy z tohto areálu. Pripravili sme zmluvy o budúcich zmluvách, ktoré boli podpísané,
odsúhlasené a v súčasnosti mesto odkupuje lavicu ako hnuteľnú vec v sume 2 487,- €. Oprava nebude
jednoduchá, spoločnými silami aj so zamestnancami z areálu by sme to mali zvládnuť.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
Ústnu informáciu primátora mesta Brezna o prevode prechodovej lavice ponad železničnú trať do
areálu bývalej Mostárne do vlastníctva mesta Brezna
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie:

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

16
16
0
0

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 53/2016, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 5/
Podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na triedený zber
komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a
mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov z operačného programu Kvalita životného
prostredia. Kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-11. Prioritná os 1. Udržateľné využívanie
prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry. Špecifický cieľ: 1.1.1
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie
a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Názov projektu: „Zber a zhodnotenie BRO
a DSO mesta Brezno“
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Materiál spracoval Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr.
Zuzanou Ďurišovou, predkladá JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna.
V rozprave vystúpili poslanci:
S faktickou pripomienkou:

J. Tokár, Mgr. Račák
Mgr. Skačanová, Ing. arch. Králik

Jozef Tokár
myšlienka super, všetko čo je cez 5% a zvýši kvalitu zabezpečovania technických služieb treba vítať,
je to dobrý návrh, podporím ho
Mgr. Ján Račák
Mali by sme zbierať aj biologicky rozložiteľné odpady z jedálni, napr. oleje a pod.. Viete mi povedať
zámer mesta pre tieto ďalšie zbery?
Ing. Ján Lukáč, riaditeľ technických služieb
Pripravujeme nové VZN, ktoré o tomto pojednáva. Podľa toho, ako vyjdú kalkulácie, to budeme
riešiť.
F: Mgr. Eva Skačanová
Školské jedálne sú povinné likvidovať odpad istým spôsobom, majú objednané firmy, ktoré likvidujú
tento odpad a musia za to platiť.
F: Ing. arch. Ján Králik
v zmysle platnej legislatívy školské jedálne musia mať oprávnenú osobu, ktorá likviduje odpad
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Súhlasí
s realizáciou projektu „Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezno“ a so zabezpečením
spolufinancovania projektu zo strany mesta vo výške maximálne 5% celkových oprávnených
výdavkov na projekt.

II/

Schvaľuje
1. Podanie žiadosti mesta Brezna o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu
s názvom „Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezno“ operačného programu
Kvalita životného prostredia. Kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-11. Prioritná os 1.
Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej
infraštruktúry. Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so
zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania
vzniku odpadov, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta a platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Brezno.
2. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP a financovanie projektu
„Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezno“ nasledovne:
- Výška celkových výdavkov na projekt:
885 376,67€ vrátane DPH
- Výška oprávnených výdavkov na projekt:
885 376,67€ vrátane DPH
- Spolufinancovanie z vlastných zdrojov mesta
Brezna vo výške maximálne 5% z oprávnených
výdavkov, čo činí
44 268,83€ vrátane DPH
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K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:
Uznesenie bolo schválené.

18
18

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 54/2016, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 6/
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 16,30 h. Z celého rokovania bol
vyhotovený zvukový záznam.

JUDr. Tomáš Abel, PhD.v.r
primátor mesta

Mgr. Martin Juhaniakv.r.
prednosta MsÚ

Ing. Martin Ridzoň, PhD. v.r.
overovateľ zápisnice

Ing. Mária Majerčíkováv.r.
overovateľ zápisnice

V Brezne, dňa 06.06.2016
Bc. Janka Štulajterová, v.r
zapisovateľka
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