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

Číslo spisu
2017/3261

Brezno
22.05. 2017

ZÁPISNICA
z 3. pracovného rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, konaného
dňa 15. mája 2017 v Brezne
PRÍTOMNÍ:
VOLEBNÝ OBVOD č. 1
BARANČOK Andrej, Bc.,KRÁLIK Ján, Ing. arch., KVAČKAJ Vladimír, Ing., RAČÁK Ján Mgr,
KOVÁČIK Milan, Ing.
VOLEBNÝ OBVOD č. 2
DZURMANOVÁ Petra, PhDr., PALOVČÍK Milan, MARUŠKIN Ján,
VOLEBNÝ OBVOD č. 3
STRUHÁR Daniel, Mgr., SKAČANOVÁ Eva, Mgr., TOKÁR Jozef, STRMEŇ Vladimír, Ing.,
FAŠANG Miroslav, Ing., RIDZOŇ Martin, Ing., PhD.
VOLEBNÝ OBVOD č. 4
MAJERČÍKOVÁ Mária, Ing.
OSPRAVEDLNENÍ
LAURINC WOLFRAMOVÁ Eva, MUDr., HAŠAN Milan, Ing, DEMIAN Jaroslav, Ing., LEDŇOVÁ
Iveta , RICHTER Erik, MUDr.
OSTATNÍ PRÍTOMNÍ
podľa prezenčnej listiny
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 tretie pracovné zasadnutie
MsZ mesta Brezna o 09.00 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.
K bodu 2 / Skúška hlasovacieho zariadenia
bez problémov
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Procedurálne otázky

K bodu 3/

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 30.4.2017
Predkladá:
Spracoval:

Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom
Mgr. Martinom Juhaniakom v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

5. Majetkové záležitosti
5.1 Žiadosť Slovenskej správy ciest o uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve
o bezodplatnom prevode stavebných objektov, vyvolanou investíciou – obchvat mesta
Brezna, I. etapa.
5.2. Žiadosť Anny Bodákovej o odkúpenie nehnuteľného majetku mesta Brezno – pozemkov
na ul. Lúčna v Brezne
5.3. Odkúpenie pozemkov v k. ú. Brezno do vlastníctva mesta pre akciu stavba „Cyklotrasa
Brezno-Valaská“ od Ing. Janky Petranovej
5.4 Zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna č. 36/2017 a č. 37/2017
z 29. marca 2017
Predkladá:
Spracoval:

5.5.
5.6.
5.7

JUDr. Iveta Biela, 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

Žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna - 1- izbový byt na
Nálepkovej ulici 1194/11 v Brezne byt č.11
Žiadosť Zdena Bartoša o odkúpenie pozemku na Vrbovej ulici
Zrušenie časti uznesení 140/2013 a 141/2013
Predkladá: Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu
Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

6. Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Brezna k záverečnému účtu mesta
Brezna za rok 2016
Predkladá:
Spracoval:

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

7. Návrh záverečného účtu mesta Brezna za rok 2016
Predkladá:
Spracoval:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing.
Vladimírom Grlickým,
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8. Rozpočet mesta Brezna na rok 2017 – návrh na II. zmenu
Predkladá:
Spracoval:

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

9. Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.3.2017
Predkladá:
Spracoval:

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

10. Správa z vykonaných kontrol na Mestskom úrade v Brezne
Predkladá:
Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna
Spracoval:

Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

11. Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno za rok 2016
Predkladá:
Spracoval:

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

12. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Lesy mesta Brezno s.r.o. za
rok 2016
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s.r.o .Brezno
Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s.r.o .Brezno

13. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia akciovej spoločnosti Veolia Energia
Brezno, a.s. za rok 2016
Predkladá:
Spracoval:

Benedikt Lavrinčík, predseda Predstavenstva Veolia Energia Brezno, a.s.
Benedikt Lavrinčík, predseda Predstavenstva Veolia Energia Brezno, a.s.

14. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Združenia obcí EKOLÓG za rok 2016
Predkladá:
Spracoval:

Ing. František Budovec, predseda Predstavenstva Združenia obcí EKOLÓG
Mgr. Branislav Čecho, výkonný riaditeľ Združenia obcí EKOLÓG

15. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti SEKOLÓG s.r.o. Brezno za
rok 2016
Predkladá:
Spracoval:

Mgr. Branislav Čecho, konateľ Sekológ, s.r.o.
Mgr. Branislav Čecho, konateľ Sekológ, s.r.o.

16. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti NsP n.o.
Predkladá:
Spracoval:

Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n.o.
Ing. Tóthová Oľga, námestník pre ekonomický úsek NsP Brezno, n.o.

17. Rôzne
17.1 Žiadosť o dotáciu od Ministerstva vnútra SR na „Kamerový systém“
Predkladá:
Spracoval:

17.2

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor investičný Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Mgr. Zuzanou
Ďurišovou

Odvolanie člena komisie pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry pri
MsZ v Brezne
Predkladá:
Spracoval:

Ing. arch. Ján Králik, predseda komisie pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry pri
MsZ v Brezne
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom
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17.3

Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
o činnosti komisií

18 Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľov príspevkových
organizácií zriadených mestom, riaditeľov obchodných spoločností v ktorých má mesto Brezno
majetkovú účasť a riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom
19 Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
20 Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
K bodu 3B/

Voľba návrhovej komisie
Bc.Andrej Barančok, Ing. Macuľa , Mgr. Dzurmanová

Hlasovanie:

Prítomných: 13
Za:
13

K bodu 3C/

overovatelia zápisnice: Ing. Martin Ridzoň, PhD., Ing. Miroslav Fašang

K bodu 3D/ zapísaním uznesení je poverená Mgr. Janka Štulajterová a vypracovaním zápisnice je
poverená Mgr. Frederika Vonderčíková
K bodu 3E/ Informácie o podpise zápisnice
Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia konaného dňa 29.marca 2017 boli určení poslanci Mgr.
Ján Račák a polanec Ing. Milan Hašan ktorí zápisnicu podpísali bez výhrad.
K bodu 4/
Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.4.2017
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 Brezno
Komisie finančná a rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry odporúčajú uvedený návrh schváliť.
V rozprave vystúpili poslanci: Ing. Majerčiková
Ing. Majerčiková
– práve na toto uznesenie, takže ten pozemok kúpil ten pán ktorý mal záujem?
JUDr. Tomáš Abel, PhD.,
- Áno, tam to ešte dotiahneme siete, plyn ...tak sme sa dohodli. To bude investícia mesta pre celé
územie.
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 30.4.2017
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II/

Vypúšťa zo sledovania
1. Uznesenie MsZ č. 143/2016 z 26.10.2016
2. Uznesenie MsZ č. 144/2016 z 26.10.2016
3. Uznesenie MsZ č. 176/2016 z 15.11.2016
4. Uznesenie MsZ č. 189/2016 z 14.12.2016
5. Uznesenie MsZ č. 194/2016 z 14.12.2016
6. Uznesenie MsZ č. 33/2017 zo dňa 29.3.2017
7. Uznesenie MsZ č. 34/2017 zo dňa 29.3.2017
8. Uznesenie MsZ č. 38/2017 zo dňa 29.3.2017
9. Uznesenie MsZ č. 38/2017 zo dňa 29.3.2017
10. Uznesenie MsZ č. 41/2017 zo dňa 29.3.2017
11. Uznesenie MsZ č. 42/2017 zo dňa 29.3.2017
12. Uznesenie MsZ č. 43/2017 zo dňa 29.3.2017
13. Uznesenie MsZ č. 46/2017 zo dňa 29.3.2017
14. Uznesenie MsZ č. 53/2017 zo dňa 29.3.2017
15. Uznesenie MsZ č. 59/2017 zo dňa 29.3.2017
16. Uznesenie MsZ č. 48/2017 zo dňa 29.3.2017
17. Uznesenie MsZ č. 49/2017 zo dňa 29.3.2017
18. Uznesenie MsZ č. 61/2017 zo dňa 29.3.2017

III/

Konštatuje, že
1.Uznesenie MsZ č. 125/2014 z 27.10.2014
bolo splnené

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

Prítomných: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 62/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 5/ Majetkové záležitosti
Žiadosť Slovenskej správy ciest o uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve
o bezodplatnom prevode stavebných objektov, vyvolanou investíciou – obchvat mesta Brezna, I.
etapa.

5.1

Komisie finančná a pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry odporúčajú uvedený návrh schváliť.
Bez pripomienok
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Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Návrh Slovenskej republiky - Slovenskej správy ciest o uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve
o budúcej zmluve č. 3080/2013, 487/2013 OPM-E-ZBZ zo dňa 10.12.2013 o bezodplatnom
prevode stavebných objektov, vyvolanou investíciou – obchvat mesta Brezna, I. etapa.

II/

Schvaľuje
uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve č. 3080/2013, 487/2013 OPM-E-ZBZ
zo dňa 10.12.2013 o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície
uzatvorená podľa § 50a a 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v
spojení s ustanovením § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov, medzi:
Budúci odovzdávajúci:
Názov :
Sídlo :
IČO :

Slovenská republika – Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 820 09 Bratislava
00 33 28

a
Budúci preberajúci:
Názov:
Sídlo :
IČO :
DIČ :

Mesto Brezno
Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
00 313 319
2020398391,

ktorým dochádza k zmene čl. III. Predmet odovzdania,
odovzdávaného objektu, bod.1, ktorý znie nasledovne:

prevzatia a hodnota

Budúci odovzdávajúci v rámci realizácie stavby „I/66 Brezno – obchvat, I. etapa“ bude
realizovať nasledovné stavebné objekty ako vyvolanú investíciu v zmysle § 18 ods. 13 zákona
č.135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov:
Objekty:
021 Vegetačné úpravy (v správe mesta Brezno)
114
Úprava MK - Mostárenská ulica – v križovatke Mazorníkovo
123
Preložka MK Banisko v križovatke Brezno – mesto
131
Úprava chodníka na Ceste osloboditeľov
132
Úprava nespevnenej cesty v km 2,050
132-01 Ochrana ŽP - Ochrana pozemku pred zaplavením
221
Lávka pre peších na chodníku na Ceste osloboditeľov
239
Zárubný múr na MK – Mostárenská ulica
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243
Zárubný múr na MK Banisko
271
Preložka prameňa pri MK Banisko
631-2 Osvetlenie križovatky Brezno – mesto, 2 časť
634
Osvetlenie križovatky Mazorníkovo
umiestnené na pozemkoch v k. ú. Brezno.
Predbežná hodnota odovzdávaných stavebných objektov s DPH:
021 Vegetačné úpravy (v správe mesta Brezno)
130 716 €
114
Úprava MK - Mostárenská ulica – v križovatke Mazorníkovo 250 820,78 €
123
Preložka MK Banisko v križovatke Brezno – mesto
120 640,34 €
131
Úprava chodníka na Ceste osloboditeľov
192 272,57 €
132
Úprava nespevnenej cesty v km 2,050
50 209,11 €
132-01 Ochrana ŽP - Ochrana pozemku pred zaplavením
12 807 €
221
Lávka pre peších na chodníku na Ceste osloboditeľov
540 361,85 €
239
Zárubný múr na MK – Mostárenská ulica
805 277,45 €
243
Zárubný múr na MK Banisko
353 090,94 €
271
Preložka prameňa pri MK Banisko
5 543,83 €
631-2 Osvetlenie križovatky Brezno – mesto, 2 časť
21 313,74 €
(osvetlenie objektu MK Banisko)
634
Osvetlenie križovatky Mazorníkovo
116 550,52 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SPOLU:
2 599 604,13 €
Slovom: dvamiliónypäťstodeväťdesiatdeväťtisícšesťstoštyri eur a trinásť centov.
Ostatné ustanovenie zmluvy o budúcej zmluve zostávajú nezmenené.
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 63/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 5.2.
Žiadosť Anny Bodákovej o odkúpenie nehnuteľného majetku mesta Brezno – pozemkov na ul.
Lúčna v Brezne.
JUDr. Iveta Biela
-ide o pozemky ktoré sú v zastavanej ploche, je tam výstavba rodinných domov, odporúčame predať
tieto pozemky formou súťaže. P. Bodákova požiadala o odpredaj pozemku pretože, vedľa ma
postavený dom, kde by chcela postaviť dom pre dcéru.
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Komisie finančná a 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/

Berie na vedomie
Žiadosť Anny Bodákovej, bytom Lúčna 2861/8, 977 03 Brezno o odkúpenie nehnuteľného
majetku mesta Brezno v k. ú. Brezno, a to :
pozemky
- parcela reg. C-KN č. 4332, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 138
m2
-

parcela reg. C-KN č. 4333, druh pozemku: zastavané plochy nádvoria, o výmere 750 m2

evidované Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na LV č. 2351 v prospech
Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1

II/

mesta

Vyhlasuje
pre účel prevodu nehnuteľný majetok mesta Brezno a to:
pozemky
-

parcela reg. C-KN č. 4332, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 138
m2

-

parcela reg. C-KN č. 4333, druh pozemku: zastavané plochy nádvoria, o výmere 750 m2

evidované Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na LV č. 2351 v prospech
Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1
III/

mesta

za prebytočný.
Schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno a to :
pozemky
- parcela reg. C-KN č. 4332, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 138
m2
-

parcela reg. C-KN č. 4333, druh pozemku: zastavané plochy nádvoria, o výmere 750 m2

evidované Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na LV č. 2351 v prospech
Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1

mesta
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podľa § 9 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 9a ods. 1 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení
priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku
znaleckým posudkom

stanovenej

Za podmienok :
- vyhotovenie znaleckého posudku zabezpečí mesto Brezno na náklady kupujúceho
- náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti bude
znášať kupujúci
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 64/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 5. 3.
Odkúpenie pozemkov v k. ú. Brezno do vlastníctva mesta pre akciu stavba „Cyklotrasa BreznoValaská“ od Ing. Janky Petranovej.
Komisie finančná a 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/

Berie na vedomie

odkúpenie pozemkov v k. ú. Brezno:
 pozemok, parc. C- KN č. 5872/5 o výmere 417 m² - ostatná plocha
 pozemok, parc. E- KN č. 13682/1 o výmere 504 m² - trvalé trávne porasty
podľa geometrického plánu č. 00634808-4/2017, vyhotoveným Siman a Jorčík, spol. s.r.o.,
Brezno
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do vlastníctva Mesta Brezno v celosti pre akciu stavby „Cyklotrasa Brezno-Valaská“.
II/ Schvaľuje
v súlade s § 3 ods.1 pís. a) v spojení s § 4 ods. 2 platných Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Brezno uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, medzi účastníkmi
Predávajúci:
Meno a priezvisko:

Ing. Janka Petranová, rod. Fillová

a
Kupujúci:
Názov:
Mesto Brezno
Sídlo:
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
IČO:
00 313 319
Predmet prevodu :
 pozemok, novovytvorená parc. C-KN č. 5872/5 - ostatná plocha o výmere 417 m²,
oddelená geometrickým plánom č. 00634808-4/2017, vyhotoveným Siman a Jorčík, spol.
s r.o., Židlovo 3, Brezno, od parc. E-KN č. 13682/1- trvalé trávne porasty o výmere 921
m2 , k. ú. Brezno, vedenej na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny na LV č. 10597
pre Ing. Janku Petranovú v podiele 1/1
 pozemok, parc. E-KN č. 13682/1- trvalé trávne porasty o výmere 504 m², výmera podľa
geometrického plánu č. 00634808-4/2017, vyhotoveného Siman a Jorčík, spol. s r.o.,
Židlovo 3, Brezno, k. ú. Brezno, vedená na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny na
LV č. 10597 pre Ing. Janku Petranovú v podiele 1/1
Kúpna cena: 9,86 EUR/ m² pozemku charakteru ostatnej plochy
1,- EUR/ m2 pozemku charakteru trvalého trávneho porastu
Za podmienok:
 náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností ako aj
náklady spojené s overením podpisu predávajúceho bude znášať Mesto Brezno
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.
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K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 65/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 5. 4.
Zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna č. 36/2017 a č. 37/2017
z 29. marca 2017. Predkladá:JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom a vnútornej správy
Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom. Spracoval: Odbor
služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom
Juhaniakom.
Finančná komisia zobrala na vedomie zrušenie týchto uznesení.
Komisia pre rozvoj odporúča uvedený návrh schváliť.
V rozprave vystúpili poslanci: Bc. Barančok, Ing.Ridzoň
Bc.Barančok
-chcel by som sa spýtať, či takéto zmluvy z 2008 možno aj staršie, nie sú vypovedateľné . Na
minulom zastupiteľstve toto bol môj návrh na zvýšenie tejto sumy.
V tejto lokalite sú veľmi žiadané, občanmi či sa mesto pozrie na tie staršie zmluvy.
JUDr. Abel, PhD.
-ja osobne som zmluvu neštudoval , takéto zmluvy sú pre mesto nevýhodné ...
Ing.Ridzoň
-pán Chovanec nemal problém s podpísaním zmluvy.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Ruší
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
uznesenie MsZ č. 36/2017 z 29. marca 2017
uznesenie MsZ č. 37/2017 z 29. marca 2017

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

Prítomných: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 66/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
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K bodu 5. 5.
Žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna - 1- izbový byt na Nálepkovej ulici
1194/11 v Brezne byt č.11
Komisie finančná a 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/

Berie na vedomie
Žiadosť MUDr. Anatoliiho Hlukhanycha o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna 1- izbový byt č. 11 na Nálepkovej ulici č. 11 v Brezne.

II/

Rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa podľa VZN § 16 bodu 5, ktorým je tá
skutočnosť, že sa jedná o nájomcu, ktorý v meste Brezne poskytuje všeobecne prospešné
služby – poskytovanie zdravotnej starostlivosti – žiadateľ pracuje v Nemocnici s poliklinikou
Brezno, n.o.

III /

Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
nájom
nehnuteľného majetku mesta Brezna - nájomný 1- izbový byt č.11 byt na Nálepkovej ulici č.
11 v Brezne
Nájomca:
MUDr.Anatolii Hlukhanych,
účel nájmu:
riešenie bytovej situácie
doba nájmu:
doba určitá, 1 rok
výška nájmu:
suma 54,96 EUR/za mesiac, bez služieb

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

Prítomných: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 67/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
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K bodu 5.6.
Žiadosť Zdena Bartoša o odkúpenie pozemku na Vrbovej ulici
Komisie finančná a pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry odporúčajú uvedený návrh
neschváliť.
Bez pripomienok
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezno
I/

Berie na vedomie
žiadosť Zdena Bartoša s manželkou, bytom Vrbová 1771/9, 977 01 Brezno o odkúpenie
pozemku:
časť parcely o výmere cca 30 m2 z parcely reg. C-KN č. 2002/1 – TTP o výmere 6014
m2, v k.ú. Brezno, obec Brezno, evidovaný na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno v
celosti
Neschvaľuje

II/

predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno, pozemku: časť parcely o výmere cca 30 m2
z parcely reg. C-KN č. 2002/1 – TTP o výmere 6014 m2, v k.ú. Brezno, obec Brezno,
evidovaný na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno v celosti , do vlastníctva Zdena Bartoša
s manželkou, bytom Vrbová 1771/9, 977 01 Brezno
.
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 68/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 5.7.
Zrušenie časti 140/2013 a 141/2013. Predkladá: Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom
a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom.
Spracoval: Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom.
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Finančná komisia odporúča uvedený návrh neschváliť.
Komisia pre rozvoj odporúča uvedený návrh schváliť.
V rozprave vystúpili poslanci: p. Palovčík, Ing. Strmeň
p.Palovčík
- mestské lesy do výkonu práva poľovníctva nemajú čo hovoriť, ako povedal p. primátor aj niektorý
ostatný nemôžte nikoho donútiť, aby vykonával funkciu poľovného hospodára pracovník mestských
lesov. Funkciu poľovného hospodára môže vykonávať zamestnanec vodár , v ŽP a hoc kto iný kto
má na to oprávnenie a splňa na to podmienky. Odporúčam a je to tam zbytočné a je to tam
zaväzujúce nemal by tam byť lesný ale poľovný hospodár...
Ing. Strmeň
-návrh na uznesenie som dával ja, určite nebolo povedané lesný hospodár ale poľovný možno
vznikla v zápise uznesenia alebo pri prepise. Uznesenie som dával na podnet p. Palovčika, ktorý ho
mal pripravené ..vidno že niektorý ľudia sa rokmi menia. Efektívne do budúcna by bolo dobre sa
zaoberať výškou nájmu.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Ruší trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
časť uznesení
 uznesenie MsZ č. 140/2013 z 15. júla 2013
a to v časti II/, bod 2, posledná veta v znení „za podmienky, že lesného hospodára bude
vykonávať zamestnanec Lesov mesta Brezna s.r.o.“
 uznesenie MsZ č. 141/2013 z 15. júla 2013,
a to v časti II/, bod 2, posledná veta v znení „za podmienky, že lesného hospodára bude
vykonávať zamestnanec Lesov mesta Brezna s.r.o.“

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

Prítomných: 15
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.
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K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 69/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 6
Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Brezna k záverečnému účtu mesta Brezna za rok
2016 Predkladá:Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna Spracoval:Ing.
Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna.
Finančná komisia zobrala na vedomie stanovisko hl. kontrolórky. Z hospodárením mesta to vyzerá
veľmi dobre. –Výrazne poklesol dlh mesta na jedného obyvateľa z 312€ na 185€. A mesto bolo
veľmi úspešné pri čerpaní zdrojov na rôzne rozvojové projekty. Sme úspešný pri čerpaní pri euro
fondov.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Brezna k záverečnému účtu mesta Brezna za rok
2016
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 70/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 7
Návrh záverečného účtu mesta Brezna za rok 2016 Predkladá:JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor
mesta Brezna Spracoval:Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený
vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým.
Finančná komisia zobrala na vedomie stanovisko hl. kontrolórky.
JUDr. Abel, PhD.
- čo sa týka pohľadávok tam sme spravili veľa opatrení aby sa ten stav zlepšil využili sme aj exe.
úrady z politického hľadiska nie je veľmi populárne, ale je to oveľa efektívnejší spôsob pre nás ako
to robiť tak ako predtým...
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna

I/ b e r i e n a v e d o m i e
1. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta
Brezno za rok 2016 a o preverení súladu hospodárenia mesta Brezno so zákonom č.
583/2004
II/ s c h v a ľ u j e
1. Celoročné hospodárenie mesta Brezno za rok 2016 „bez výhrad“
2. Použitie prebytku rozpočtu v sume 3 401 942,41 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10
ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a jeho použitie na tvorbu rezervného
fondu a na vysporiadanie zostatku finančných operácií v sume -2 856 056,94 EUR.
3. Prevod prebytku hospodárenia vo výške
- do rezervného fondu

540 799,51 EUR

4. Tvorbu a použitie rezervného fondu
4.1.Tvorba :
- počiatočný stav
- prídel z prebytku hospodárenia
- tvorba spolu

488 251,65 EUR
540 799,51 EUR
1 029 051,16 EUR

4.2. Použitie v roku 2017 :
- na realizáciu rozvojových programov ako súčasti
rozpočtu roku 2017

1 029 051,16 EUR

5. Hospodárenie príspevkovej organizácie – Technické služby Brezno
v EUR

Náklady
Výnosy
Hospodársky
výsledok
(po zdanení)

Hlavná činnosť
3 179 313,96
3 180 742,40
1 339,00

Podnikateľská činnosť
302 327,20
345 815,02
33 920,48

- Zisk Technických služieb z hlavnej činnosti
1 339,00 EUR
preúčtovať do rezervného fondu príspevkovej organizácie a následne vykryť stratu
z minulých rokov vo výške 1 339,00 EUR.
- Zisk Technických služieb z podnikateľskej činnosti
33 920,48 EUR
preúčtovať do rezervného fondu príspevkovej organizácie a následne vykryť stratu
z minulých rokov vo výške 24 529,00 EUR a na nerozdelený zisk z minulých rokov
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preúčtovať 9 391,48 EUR.
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 71/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 8
Rozpočet mesta Brezna na rok 2017 – návrh na II. Zmenu. Predkladá:JUDr. Tomáš Abel, PhD.,
primátor mesta Brezna. Spracoval:Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno
zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým.
Komisie finančná odporúčajú uvedený návrh schváliť.
Bez pripomienok
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/ s c h v a ľ u j e
1. II. zmenu rozpočtu mesta Brezna na rok 2017
realizovanú rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 odst. 2 písm. Zákona
NR SR č. 583/2004 Z. z. - povoleným prekročením a viazaním príjmov a výdavkov ,
povoleným prekročením a viazaním finančných operácií
Príjmy
bežné príjmy
kapitálové príjmy
finančné operácie

+ 10 520,13 EUR
0,00 EUR
+ 1 029 051,16 EUR

Výdavky
bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné operácie

+ 10 520,13 EUR
+ 1 029 051,16 EUR
0,00 EUR

Podrobné členenie podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie – v prílohe č. 1
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
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Hlasovanie:

Prítomných: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 72/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 9
Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.3.2017. Predkladá:JUDr. Tomáš
Abel, PhD., primátor mesta Brezna. Spracoval:Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu
Brezno, zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým.
Finančná komisia zobrala na vedomie informatívnu správu o zmenách rozpočtu.
V rozprave vystúpili poslanci: Bc. Barančok
Bc.Barančok
- č. 39 - 75 000€ z kamerového systému na investičnú akciu zastávky MHD, keďže ten kamerový
systém bude stať viacej ako sme predpokladali, či sa prostriedky vedia vrátiť alebo sa robia nejaké
etapy?
Ing. Grlický
- máme prostriedky po schválení na to aby sme vykryli to čo bude nutné a čo bude potrebné
v durhom polroku
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.03.2017 do 31.03.2017
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 73/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
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K bodu 10
Správa z vykonaných kontrol na Mestskom úrade v Brezne. Predkladá:Ing. Ingrid Konečná
Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna. Spracoval:Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná
kontrolórka mesta Brezna.
Bez pripomienok
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna

I/

Berie na vedomie

Správu z vykonaných kontrol na Mestskom úrade v Brezne
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 74/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 11
Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno za rok 2016.
Predkladá:Ing. Ján Lukáč, riaditeľ Technických služieb Brezno Spracoval:Ing. Iveta Purgátová,
hlavná ekonómka Technických služieb Brezno.
Finančná komisia zobrala na vedomie správu o činnosti.
V rozprave vystúpili poslanci: Mgr. Skačanová, Ing.Majerčíková, Bc. Barančok , Ing. Strmeň, p.
Tokár
Mgr.Skačanová
Ďakujem pánovi riaditeľovi TS za prácu.
Ing.Majerčiková
-skvela ukážka toho, že keď sa zdravý sedliacky rozum do niečoho zapojí,
-keď sa veci robia s rozumom, tak úplné inak to vidno...
Bc. Barančok
- keďže dosahujeme dobré výsledky, či ako riaditeľ, či sú ohodnotený zamestnanci TS
oceňuješ aj ich prácu ?
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Ing.Strmeň
- zamestnancov TS je plné mesto, dokonca aj s nasadením pracujú je to aj kôli novej technike,
chcel by som mimoriadne vyzdvihnúť nasadenie pri vypiľovaní stromov na jar.
p. Tokár
- jedna vec je veľa robiť a druhá vec je určiť tu kvalitu, sledujem tu kvalitu, práca je na úrovni
kvality.
Ing.Lukáč
Odpoveď: prvá bola na sparovaný zber prečo to kleslo? – kleslo to kôli tomu lebo sa zmenila
vyhláška .
JUDr. Abel, PhD.
- aby sme mohli toto realizovať musíme zrealizovať všetky stojiská /62 /aby sme prešli na tento
systém tak je preukázateľné v ktoromkoľvek meste, kde to zaviedli, že rapídnym spôsobom narastie
separácia.
Ing. Lukáč
Prechod TS na plného platcu DPH – je to ešte stále otvorené
Kompost – budeme ho konzultovať a riešiť , technika bude a nastavíme systém ...
Mzdy zamestnancov TS – priemerné mzdy narástli o 10% v priebehu roka a pol...
F - Ing. Strmeň
- čo sa týka kompostovania, kontajner je strašne vysoký a nižší človek, to vrece trávy nevie
vysypať... treba doriešiť túto situáciu.
Ing. Lukáč
- momentálne sa vypracoval projekt novej kompostárne ... vyriešime to novou technikou
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
Správu o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno za rok 2016
Správu z vykonaných kontrol na Mestskom úrade v Brezne
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.
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K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 75/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 12
Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Lesy mesta Brezno s.r.o. za rok
2016. Predkladá:
Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s.r.o .Brezno. Spracoval:Ing. Ján Lukáč, konateľ
LMB s.r.o .Brezno.
Finančná komisia zobrala na vedomie informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia.
V rozprave vystúpili poslanci: Ing. Strmeň
Ing. Strmeň
-správa je spracovaná bývalým riaditeľom Ing. Doľnanom,
-bol zriadený zriadil centrálny sklad čo bola geniálna myšlienka
-zamestnanci lesov, majú veľmi slušné platy oveľa vyššie ako majú v BB
JUDr.Abel,PhD.
- dbáme na to, aby bolo čo najkvalitnejšie postarané o lesy a aby boli aj tým duchovným dedičstvom
čo po nás zostane ...Hospodárenie na konci roka zhodnotím
Ing.Lukáč
- približne polovica zamestnancov prišla k odmene
- dopyt – keby sme mali aj trojnásobne vyššiu produkciu tak to vieme predať, momentálne je
to takto ...

F - Ing. Strmeň
Plánujeme výsadbu stromčekov v akom počte toho roku?
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Lesy mesta Brezno s.r.o. za rok 2016
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 76/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
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K bodu 13
Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia akciovej spoločnosti Veolia Energia Brezno,
a.s. za rok 2016.Predkladá: Benedikt Lavrinčík, predseda Predstavenstva Veolia Energia Brezno,
a.s. Spracoval:Benedikt Lavrinčík, predseda Predstavenstva Veolia Energia Brezno, a.s.
Bez pripomienok
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia akciovej spoločnosti Veolia Energia Brezno, a.s. za
rok 2016
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných: 16
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 77/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 14
Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Združenia obcí EKOLÓG za rok
2016.Predkladá:
Ing. František Budovec, predseda Predstavenstva Združenia obcí
EKOLÓG.Spracoval: Mgr. Branislav Čecho, výkonný riaditeľ Združenia obcí EKOLÓG.

Finančná komisia zobrala obidve správy na vedomie
V rozprave vystúpili: Ing. Majerčíková , Ing Fašang
Ing.Majerčiková
V tej správe o výsledkoch hospodárenia čo sa týka Sekológu sú pohľadávky po lehote splatnosti
117 000 € čo to vlastne je?
Hosť
Tým, žemy máme veľmi vysokú fakturáciu tak tých 100 000€ je za všetky rokyplus, mínus je to
rovnaké.
Ing. Fašang
Požadujem buď stretnutie alebo dôslednú správu, čo sa v týchto dvoch organizáciach deje – Ekológ
a Sekológ.
Hosť
Kedykoľvek, príďte môžete si sadnúť, môžete si pozrieť veci ktoré vás budú zaujímať.
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Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia Združenia obcí EKOLÓG za rok 2016
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných: 14
Za:
10
Proti:
2
Zdržal sa:
2
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 78/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 15
Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti SEKOLÓG s.r.o. Brezno za rok
2016.Predkladá:
Mgr. Branislav Čecho, konateľ Sekológ, s.r.o. Spracoval: Mgr.
Branislav
Čecho, konateľ Sekológ, s.r.o.
Bez pripomienok
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti SEKOLÓG s.r.o. Brezno za rok 2016
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných: 14
Za:
9
Proti:
2
Zdržal sa:
3
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 79/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
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K bodu 16
Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti NsP n.o.Predkladá:Ing. Jaroslav
Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n.o. Spracoval: Ing. Tóthová Oľga, námestník pre ekonomický
úsek NsP Brezno, n.o.
Bez pripomienok

Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti NsP Brezno n.o. za rok 2016
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 80/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 17. Rôzne
17.1 Žiadosť o dotáciu od Ministerstva vnútra SR na „Kamerový systém“ Predkladá:JUDr.
Tomáš Abel, PhD., primátor mesta BreznaSpracoval:Odbor investičný Mestského úradu Brezno
zastúpený vedúcou odboru Mgr. Zuzanou Ďurišovou.
Finančná komisia zobrala na vedomie podanie žiadosti.
Bez pripomienok
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Schvaľuje
1. podanie žiadosti mesta Brezna o dotáciu v rámci Výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality
2. zabezpečenie realizácie investičnej akcie Kamerový systém mesta Brezna
3. financovanie investičnej akcie Kamerový systém mesta Brezna z rozpočtu mesta Brezna
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K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy.
Hlasovanie:

Prítomných: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 81/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu 17.2
Odvolanie
člena
komisie
pre
rozvoj
mesta
a mestskej
infraštruktúry
pri
MsZ v Brezne. Predkladá:Ing. arch. Ján Králik, predseda komisie pre rozvoj mesta a mestskej
infraštruktúry pri MsZ v Brezne. Spracoval:Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského
úradu Brezno zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom.
V rozprave vystúpili poslanci: Mgr. Struhár
Mgr. Struhár
-chcel by som sa poďakovať, že ten dokument uzrel svetlo sveta.
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Odvoláva
na základe vlastnej žiadosti
Mgr. Daniela Struhára, bytom Brezno, 9. mája 2137/4
z funkcie člena komisie pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry pri Mestskom
zastupiteľstve mesta Brezna dňom 31.5.2017

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

Prítomných: 14
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 1
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 82/2017, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
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17.3. Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti
komisií
Bez pripomienok
K bodu 18
Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľov príspevkových organizácií
zriadených mestom, riaditeľov obchodných spoločností v ktorých má mesto Brezno majetkovú
účasť a riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom
Bc. Barančok
- čo máme s osvetlením vnútroblok na ulici F. Kráľa, Clementisova, a Krčulova čo je tam za
závadu?
- či vieme opraviť výtlky ktoré sú na Clementisovej odbočka F. Kráľa oproti štadiónu smer
nemocnica smer Kaufland ?
F - parkovacie miesto na Nálepkovej ulici pri p. Palovčikovi , keď vychádzate z fitnes centra musíte
veľmi ďaleko zájsť do križovatky, aby ste vôbec vedeli, či máte vyjsť či to miesto vieme zrušiť ?
Ing. Majerčiková
-kto je povinný starať sa o technickú stránku budovy múzeum /radnica/ - BBSK
-budova byv. Komun. centrum či by sme nevedeli aspoň nejaké veci s tade zobrať lebo sa s odtiaľ
vynášajú veci...
- na Rázusovej zakladali /papuče/ večer aký bol dôvod ?
Ing. Kvačkaj
- dal by sa riešiť prechod pri Bille ?
- vyplátanie časti cesty pri dok. Kinelovej je tam prepadnutý kanál sú tam nerovnosti ..
- mieni sa niečo robiť s odstavovaním motor. vozidiel na Štúrovej ulici ?
Ing. Ridzoň
- opraviť výtlk na ŠLN
- SAD Zvolen opraviť cestu smer vrchdolinka
- ako sa idú vymieňať kontajnery na starom Mazorníku?
Mgr. Struhár
- kedy sa začnú kosiť medzibloky, na Mazorníku?
- neuvažujeme o oslovení vchod. dôvoreníkov, ktorý by mohli navrhnúť kosenie aj v blízkosti
bytoviek?
Ing. Tokár
prečo sa nekosia odstavné plochy pred jed. bytovkami ?
p. Palovčík
- návrh pri Bille je tam vyasfaltovaný taký kruh, je tam veľká plocha a bolo by tam dať lavičky
a oživilo by tam tú križovatku a samozrejme aj kôš.
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Odpoveď- ved.TS
- keď to opravíme tak ta oprava spočíva v tom, že sa nahodí istič ..
- výtlky, recyklátor asfaltu behá po Mazorníku a opravuje ..
- prechod Billa tam to musí schváliť DI / dopravný inšpektorát.
- už sa to robilo minulý rok
- intenzívne sa kosí
- prečo nekosíme všetko? - ako náhle je tam niečo vysadené, tak to nebudeme kosiť, pretože
sme aj sťažnosti .../aby sme niekomu niečo nezničili/
- návrh Billa ... - porozprávame sa s investičným odborom ...

mali

Odpoveď – náčelník MsP
- ohľadom zákazu zastavenia na Rázusovej ulici – dohoda je s pánom riad. DI aby sa tam normálne
mohlo stáť aspoň cez deň ...
- šťúrova ulica odstavovanie vozidiel na polovici 60% stoja študenti ...
- KO / komunitné centrum/ zmizla odtiaľ strecha – bol taký dohovor aby sme to mohli ďalej
jednoduchšie zváľať, spodok peci je roztrhnutý na 20cm...
- F - vykresliť buď. žltú čiaru alebo to miesto zrušiť ....
K bodu 19
Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
Bc. Barančok
- skládka pod lavicou na Mládežnickej ulici je to tam horšie ...či to budeme nejako
sankciovať ?
Ing. Strmeň
- darovanie krvi oceňovali sme darcov krvi a prizabudli sme na darcov krvi, čo darovali starší
občania .
p. Palovčík
- Tisovská cesta keď idete od družstva prechádzate, sú tam veľké jamy poprosím osloviť správu
komunikácie ...
Odpoveďe: JUDr.Tomáš Abel, PhD.
- skládka pod lavicou skontrolujeme to ...boli tam aj TS
- čo sa týka asfaltky tak sa opýtame
- Margitin park – momentálne prebieha projektová príprava informácie pri /Ing.Halasová/
- darovanie krvi , zvážime to skompletizujeme zoznam...
- parkovisko Hradby – mali by sme vstúpiť do procesu súťaže ... /zdržalo sa to pri -KPÚ kt.
žiadal prepracovať PD /projektovú dokumentáciu /
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K bodu 20
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 13:45.Z celého rokovania bol vyhotovený zvukový záznam + video
nahrávka zverejnená na www.zastupiteľstvo.sk.
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–––––––––––––––––––––––––
JUDr. Tomáš Abel, PhD. v.r.
primátor mesta

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

V Brezne, dňa 21.05 2017

Mgr. Martin Juhaniak v.r.
prednosta MsÚ

Ing. Miroslav Fašang v.r.
overovateľ zápisnice

__
Mgr. Frederika Vonderčíková v.r.
zapisovateľka
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