MESTO BREZNO
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Číslo spisu
MsÚ-2018/

Vybavuje/
OSOaVS/048/6306 221

Brezno
10.12.2018

ZÁPISNICA
z 9. pracovného rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, konaného
dňa 14. novembra 2018 v Brezne
PRÍTOMNÍ:
VOLEBNÝ OBVOD č. 1
Mgr. BARANČOK Andrej, Ing. arch KRÁLIK Ján, KOVÁČIK Milan, MUDr. Eva Laurinc
Wolframová, Ing. Milan Hašan, Ing. Jaroslav Demian
VOLEBNÝ OBVOD č. 2
Milan Palovčík, Ledňová Iveta, Ing. MACUĽA Milan
VOLEBNÝ OBVOD č. 3
Mgr. STRUHÁR Daniel, TOKÁR Jozef, Ing. FAŠANG Miroslav, Mgr. Eva Skačanová, Ing.
Vladimír Strmeň, Ing. Martin Ridzoň, PhD
VOLEBNÝ OBVOD č. 4
Ing. Mária Majerčíková
OSPRAVEDLNENÍ
Mgr. Ján Račák, MUDr. Erik Richter, Ing. Vladimír Kvačkaj
NEOSPRAVEDLNENÝ
NESKORŠÍ PRÍCHOD
Iveta Ledňová, Ján Maruškin
OSTATNÍ PRÍTOMNÍ
podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)
Rokovanie viedol:
Ing. arch. Ján Králik, zástupca primátora
K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
Ing.arch. Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna v súlade s § 13, ods. 4 písm. a/ zákona
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otvoril deviate pracovné
zasadnutie MsZ mesta Brezna o 9 .00 hodine.
Zasadnutie MsZ bolo zvolané v súlade s ustanovením § 12, ods. 1 zákona o obecnom zriadení
a boli naň pozvaní všetci poslanci MsZ s platným mandátom. Z 21 poslancov bolo prítomných
14 poslancov, zasadnutie MsZ bolo vyhlásené za schopné právoplatne sa uznášať. Zástupca
primátora privítal všetkých prítomných.

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

Procedurálne otázky
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva

Zástupca primátora mesta navrhol do programu rokovania tieto zmeny a doplnky:
Vypustiť body
8.3

Žiadosť Mgr. Jozefa Kaliského a Mgr. Kataríny Kaliskej o odkúpenie pozemku
v Brezne, miestna časť Bujakovo

8.5

Odkúpenie areálu bývalej pekárne na Ulici Cesta osloboditeľov v Brezne do vlastníctva
Mesta Brezno

8.9

Žiadosť Pavla Lopušného o dokúpenie časti pozemku na Ul. ČSA v Brezne

10.

Správa o plnení Komplexnej stratégie riešenia rómskej problematiky na roky 20162022

14.

Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za školský rok
2017/2018

Doplniť body
8.12

Schválenie uzatvorenia Záložnej zmluvy medzi ŠFRB ako záložným veriteľom
a mestom Brezno ako záložcom za účelom zabezpečenia úveru vo výške
870
500,00 eur na výstavbu zariadenia pre seniorov a denného stacionára na Ulici Boženy
Němcovej v Brezne

Procedurálne otázky:
MUDr. Eva Laurinc Wolframová
Z akého dôvodu vynechávame bod číslo 10?
Ing. arch. Ján Králik
Dôvod je, že toto zastupiteľstvo zasadá posledný krát. Body sa týkajú práce do budúcna.
Ing. Jaroslav Demian
Som rád, že vypúšťame bod 8.5 – Odkúpenie areálu bývalej pekárne, predajná cena by sa mala
prehodnotiť.
Prečo vypúšťame správu o plnení komplexnej stratégie?
Rovnako aj správy o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za školský
rok 2017/2018
F: Ing. Milan Macuľa
Považujem za chybu, že sme pekáreň neodkúpili skôr.

Pán poslanec Demian hovorí, že sa máme zamyslieť nad cenou pekárne, keď on odpredal po
1,- Sk a my sme ich museli draho kúpiť. Zamyslel by som sa nad tou cenou.
Mgr. Eva Skačanová
Nevidím dôvod, aby správy o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za
školský rok 2017/2018 boli presunuté.
Ing. arch. Ján Králik dal hlasovať o vypustení/doplnení bodov jednotlivo:
Hlasovanie o bode 8.3 – za vypustenie:
Hlasovanie: Prítomných: 16
Za:
14
Proti:
1
Zdržal sa:
1
Nehlasoval: 0
Bod bude vypustený z programu.
Hlasovanie o bode 8.5 – za vypustenie:
Hlasovanie: Prítomných: 16
Za:
13
Proti:
1
Zdržal sa:
1
Nehlasoval: 1
Bod bude vypustený z programu.
Hlasovanie o bode 8.9 – za vypustenie:
Hlasovanie: Prítomných: 16
Za:
15
Proti:
1
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Bod bude vypustený z programu.
Hlasovanie o bode 10. – za vypustenie:
Hlasovanie: Prítomných: 16
Za:
6
Proti:
3
Zdržal sa:
7
Nehlasoval:
0
Bod ostáva v programe.
Hlasovanie o bode 14 – za vypustenie:
Hlasovanie: Prítomných: 16
Za:
9
Proti:
5
Zdržal sa:
2
Nehlasoval:
0
Bod bude vypustený z programu.
Hlasovanie o bode 8.12 – za doplnenie:

Hlasovanie:

Prítomných: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
Bod bude doplnený do programu.

Zástupca primátora mesta dal hlasovať o programe ako celku:
Hlasovanie:

Prítomných: 16
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
3
Nehlasoval:
0
Návrh bol schválený.

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 31.10.2018
Predkladá:
Spracoval:

5.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia VZN – XX/2018 o poskytovaní finančného
príspevku pre mladé talenty mesta Brezna
Predkladá:
Spracoval:

6.

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený poverenou
riadením odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

Návrh Všeobecne-záväzného nariadenia VZN-XX/2018 o dani za užívanie verejného
priestranstva a dani za ubytovanie
Predkladá:
Spracoval:

7.

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

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený poverenou
riadením odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach zriadených mestom Brezno
Predkladá:
Spracoval:

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

8. Majetkové záležitosti

8.1

8.2
8.4

Žiadosť Slovenskej správy ciest o uzatvorenie Zmluvy o uzavretí budúcej
zmluvy o bezodplatnom prevode vyvolanej investície, stavba „ I/66 Brezno obchvat, II. etapa,1.úsek“
Žiadosť Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica o
odkúpenie pozemkov v k. ú. Brezno a Mýto pod Ďumbierom
Žiadosť Ing. Petra Nomilnera o odkúpenie pozemku v Brezne, lokalita Pred
Rohoznou-Kozlovo
Predkladá:
Spracoval:

8.6.

Schválenie dohody o urovnaní medzi mestom Brezno a Nemocnicou s
poliklinikou
Brezno,
n.o.
pri
majetkovoprávnom
vysporiadaní
spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. E KN č. 161 nachádzajúcom sa v
areáli bývalej nemocnice

8.7

Žiadosť Ing. Dagmar Mikovínyovej o poskytnutie 2- izbového bytu

8.8

Žiadosť Pavla Tököliho s manželkou o zámenu pozemkov na Krátkej ulici
v Brezne

8.10

Žiadosť Mareka Hlaváčika kominárske služby o nájom pozemku na
Nálepkovej ul. v Brezne

8.11

Žiadosť Jozefa Rapčana o nájom časti pozemku na Švermovej ulici v Brezne

8.12

Schválenie uzatvorenia Záložnej zmluvy medzi ŠFRB ako záložným veriteľom
a mestom Brezno ako záložcom za účelom zabezpečenia úveru vo výške
870 500,00 eur na výstavbu zariadenia pre seniorov a denného stacionára na
Ulici Boženy Němcovej v Brezne
Predkladá:
Spracoval:

9.

Predkladá:

Mgr. Eva Skačanová, predsedníčka Komisie na posudzovanie návrhov na udelenie
ocenenia pri MsZ mesta Brezna
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

Správa o plnení Komplexnej stratégie riešenia rómskej problematiky na roky 20162022
Predkladá:
Spracoval:

11.

Mgr. Michal Vetrák, 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

Návrhy na ocenenie za rok 2018
Spracoval:

10.

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

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor
starostlivosti o obyvateľa zastúpený vedúcou odboru PhDr. Jankou
Lemberkovou

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Brezna na roky 2014 – 2022 - II.
aktualizácia

Predkladá:
Spracoval:

12.

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor
starostlivosti o obyvateľa zastúpený vedúcou odboru PhDr. Jankou
Lemberkovou

Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 1.8.2018 – do 30.9.2018
Predkladá:
Spracoval:

13.

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený poverenou
riadením odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

Správy hlavnej kontrolórky

13.1

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Brezna na I.
polrok 2019
Predkladá:
Spracoval:

13.2

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

Správa z vykonanej kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených
pri kontrolách v rokoch 2015 – 2017 v ZŠ s MŠ zriadených mestom
Predkladá:
Spracoval:

13.3

Správa z vykonanej kontroly zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri
hospodárení s finančnými prostriedkami v CVČ za rok 2017
Predkladá:
Spracoval:

15.

Rôzne
15.1

Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno
zastúpený prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

Zmena účelu čerpania dotácie pre Divadelný súbor Jána Chalupku mesta
Brezno na rok 2018
Predkladá:
Spracoval:

15.5

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

Paušálny príspevok na úhradu zvýšených nákladov
spojených
s vykonávaním obradov uzavretia manželstva a ostatných obradov pre
sobášiacich a rečníkov
Predkladá:
Spracoval:

15.4

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor starostlivosti o obyvateľa zastúpený vedúcou odboru
PhDr. Jankou Lemberkovou

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu
„Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom v Brezne“.
Predkladá:
Spracoval:

15.3

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

Návrh na schválenie dotácie na poskytovanie služby sociálneho taxíka v meste
Brezno na rok 2019
Predkladá:
Spracoval:

15.2

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

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený
poverenou riadením odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi mesta
Predkladá:
Spracoval:

Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený
poverenou riadením odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

15.6

Ústna informácia primátora mesta o organizačných zmenách mestského
úradu v roku 2018
Predkladá:
Spracoval:

15.7

zastúpený

Odpísanie nedokončených investícií z majetku mesta Brezno – účet 042
Predkladá:
Spracoval:

15.8

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno,
Ing. Ruženou Šefrankovou, poverenou riadením odboru

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

Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o
činnosti komisií

16.

Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej
organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto
Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom
a náčelníka mestskej polície

17.

Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

18.

Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

K bodu 3B/

Voľba návrhovej komisie

Milan Palovčík, Ing. Vladimír Strmeň, Mgr. Andrej Barančok
Hlasovanie:

Prítomných:
Za:

16
16

K bodu 3C/ overovatelia zápisnice: PhDr. Martin Ridzoň, PhD, Mgr. Eva Skačanová
K bodu 3D/ zapísaním uznesení je poverená Mgr. Janka Štulajterová a
zápisnice je poverená Zuzana Medveďová, referentka OSOVS

vypracovaním

K bodu 4/
Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 31.10.2018____________
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

Do rozpravy sa zapojili poslanci:
S faktickou poznámkou:
K rozprave sa vyjadrili:

Ing. Jaroslav Demian
MUDr. Eva Laurinc Wolframová,
Mgr. Andrej Barančok, Ing. Miroslav Fašang
Ing. arch. Ján Králik, Mgr. Zuzana Ďurišová,
Mgr. Martin Juhaniak

Ing. Jaroslav Demian
15/2016 – Schvaľovanie o dokumentáciu UPN – v plnení je napísané že žiadosť o dotáciu
nebola podporená. Ako budeme ďalej postupovať pri obstarávaní?
139/2016 – Komunitné centrum Zadné Hálny – v plnení uznesenia sa uvádza, že prebieha
opätovný proces verejného obstarávania.
145/2016 v súvislosti 115/2017 a 124/2018 – všetky sa týkajú Preventívneho opatrenia pred
povodňami. Ako postupujeme v tejto oblasti? Zatiaľ sme nevyriešili nič.
25/2017 – Materská škola na Nálepkovej. Kedy sa bude realizovať rekonštrukcia?
26/2017 – Materská škola na Clementisovej, rovnako kedy bude zrekonštruovaná.
116/2017 – Regenerácia vnútroblokov mesta Brezno, Margitin park. Zaviazali sme sa v zmluve
o NFP, že revitalizujeme 12 000m². Nebije sa realizácia parkovísk s revitalizáciou parku?
Nezasahujeme parkoviskami do rozlohy parku?
117/2017 – Regenerácia vnútroblokov mesta Brezno. Schválili sme celkové oprávnené
výdavky 869 880,- €. Zmluva o NFP hovorí o 756 307,- €. Tam je pokles o cca 140 000,- €.
Ktoré číslo platí?
162/2017 – Oprava ciest na území mesta. Bolo schválené zastupiteľstvom celkový objem
2 329 314,- €. Zmluva o dielo je na 2 519 000,- €. Čiže cca + 189 000,- € oproti schválenému
uzneseniu. Čím to vzniklo.
4/2018 – Predali sme pozemky na ŠLN pre záujemcu, ktorý chcel stavať byty. Predali sme to
v rámci schváleného bodu ako osobitný zreteľ, za dohodnutú cenu. Kedy to začne stavať. kedy
sa tam budú sťahovať prvý nájomníci?
62/2018 – Podanie žiadosti na rekonštrukciu telocvične ZŠ Karola Riapoša. Je konštatované,
že nebola podporená. Bude tento zámer realizovaný z rozpočtu mesta?
Ing. arch. Ján Králik
15/2016 – územný plán. Spracovanie ÚP pokračuje aj keď sme nedostali dotáciu. Práce
pokračujú. Materiály budú predkladané príslušným komisiám aj MsZ
Mgr. Zuzana Ďurišová
139/2016 – Komunitné centrum. Od spoločnosti, ktorá bude vykonávať dielo požadujeme, aby
si zobrala úver, ktorý prefinancuje stavbu, pokým budeme schopní zaplatiť. Zvyčajne sa
fakturuje pred koncom diela. Je to jeden z dôvodov, prečo sa firmy do verejného obstarávania
nezapájajú. Ďalší problém je, že firmy nedokážu splniť podmienky verejného obstarávania.
V prípade komunitného centra sme mali posledné otváranie obálok bolo v októbri. Jedného
uchádzača sme vylúčili hneď z hľadiska finančných záležitostí, druhý nedokázal splniť
podmienky účasti. Opätovne budeme vyhlasovať verejné obstarávanie. V poradí tretie.
145/2016, 115/2017 a 124/2018 – Protipovodňové opatrenia. Túto záležitosť intenzívne
riešime. Posledná dohoda ktorú máme so Slovenským vodohospodárskym podnikom je taká,
že náš projekt vodo-zádržných opatrení, ktoré sú čiastkové a sú urobené na drobných vodných
tokoch, sa budú spájať s jedným veľkým protipovodňovým opatrením v dĺžke Hrona. Aby naše
opatrenia podporili tú hlavnú časť. Takže postúpime naše verejné obstarávanie na projektovú
dokumentáciu našich opatrení Slovenskému vodohospodárskemu podniku, ktorý pôjdu do
veľkej žiadosti na Ministerstvo.
Ing. arch. Ján Králik
Hlavný dôvod prečo sa práce na tomto projekte najviac naťahujú, sú zmenené podmienky od
vyhlasovateľa.
F: Eva Laurinc Wolframová

Vodohospodársky podnik vie, že my si píšeme malý projekt a chceme s nimi spolupracovať?
Tlačí ich niečo časovo?
Mgr. Zuzana Ďurišová
Mali sme stretnutie s generálnym riaditeľom, kde sme sa dohodli na tejto spolupráci.
25/2017 – Materská škola na Nálepkovej a 26/2017 – Materská škola na Clementisovej situácia
je komplikovaná, čo sa týka obstarávania. Budeme ich musieť opakovať.
Ing. arch. Ján Králik
Rozpočty, ktoré sú vypracované projektantmi, s ktorými ideme aj do podmienok verejných
obchodných súťaží, stáva sa že aj najnižšia ponuka je vyššia, ako je rozpočet pripravený
projektantom.
Mgr. Zuzana Ďurišová
116/2017 – Vnútroblok Margitin park. Do terénu sme išli vytyčovať podľa toho, aby neboli
porušené žiadne podmienky. Takže nie, neporušili sme nič. Tento projekt pripravovala
architektka mesta.
117/2017 – Rozdiel medzi schváleným uznesením a zmluvou. Rozdiel si musíme doplatiť, ale
nedošlo tam k žiadnej chybe. Uvidíme, podľa výsledkov verejného obstarávania.
162/2017 – Oprava ciest na území mesta, rozdiel v cene. Je to tým, že sme navyšovali množstvo
komunikácii. Tá cena po druhom vysúťažení je vyššia.
Mgr. Martin Juhaniak
4/2018 – Predaj pozemku na Ulici ŠLN. Mali sme rokovanie s právnymi zástupcami pána
Rettenmeiera, naďalej prejavuje záujem o odkúpenie. Na základe našej urgencie nám doručili
doplnený návrh kúpnej zmluvy o pripomienky z ich strany. Niektoré budú akceptované,
niektoré nie. Ak sa dohodneme, dôjde k podpisu. V prípade dohody, v priebehu budúceho roka
by pristúpil k realizácii projektu.
F: Mgr. Andrej Barančok
Podmienky sa zásadne zmenili. Bolo povedané, že bytovky sa postavia do konca tohto roku,
ešte nemáme ani zmluvu. Neprerokujeme znova tento bod?
F: Ing. Miroslav Fašang
Pán Rettenmeier má pílu v Polomke, kde cca pred mesiacom mali požiar, museli to riešiť. Celá
firma sa sústredila na toto. Nevidel by som za tým špekulatívny zámer.
Mgr. Zuzana Ďurišová
62/2018 – Podanie žiadosti na rekonštrukciu telocvične ZŠ Karola Riapoša – ešte sme sa
nezhodli v rámci rozpočtu budúceho roka. Je to stále otvorená otázka.
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 31.10.2018

II/

Vypúšťa zo sledovania
1. Uznesenie MsZ č. 15/2016 zo dňa 10.02.2016
2. Uznesenie MsZ č. 210/2017 zo dňa 13.12.2017
3. Uznesenie MsZ č. 52/2018 zo dňa 28.03.2018
4. Uznesenie MsZ č. 62/2018 zo dňa 09.05.2018
5. Uznesenie MsZ č. 100/2018 zo dňa 27.6.2018
6. Uznesenie MsZ č. 102/2018 zo dňa 27.6.2018
7. Uznesenie MsZ č. 138/2018 zo dňa 19.09.2018
8. Uznesenie MsZ č. 141/2018 zo dňa 19.09.2018
9. Uznesenie MsZ č. 142/2018 zo dňa 19.09.2018
10. Uznesenie MsZ č. 144/2018 zo dňa 19.09.2018
11. Uznesenie MsZ č. 145/2018 zo dňa 19.09.2018
12. Uznesenie MsZ č. 150/2018 zo dňa 19.09.2018
13. Uznesenie MsZ č. 151/2018 zo dňa 19.09.2018
14. Uznesenie MsZ č. 154/2018 zo dňa 19.09.2018
15. Uznesenie MsZ č. 155/2018 zo dňa 19.09.2018
16. Uznesenie MsZ č. 159/2018 zo dňa 19.09.2018
17. Uznesenie MsZ č. 165/2018 zo dňa 19.09.2018
18. Uznesenie MsZ č. 167/2018 zo dňa 19.09.2018
19. Uznesenie MsZ č. 168/2018 zo dňa 19.09.2018
20. Uznesenie MsZ č. 171/2018 zo dňa 19.09.2018

III/

Konštatuje, že
1. Uznesenie MsZ č. 94/2018 zo dňa 27.06.2018
2. Uznesenie MsZ č. 133/2018 zo dňa 19.09.2018
3. Uznesenie MsZ č. 134/2018 zo dňa 19.09.2018
4. Uznesenie MsZ č. 135/2018 zo dňa 19.09.2018
5. Uznesenie MsZ č. 137/2018 zo dňa 19.09.2018
6. Uznesenie MsZ č. 140/2018 zo dňa 19.09.2018
boli splnené

K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie: Prítomných: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 172/2018, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 5/
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia VZN – XX/2018 o poskytovaní finančného príspevku

pre mladé talenty mesta Brezna_________________________________________
Predkladá:
Spracoval:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený poverenou riadením
odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

Finančná komisia berie na vedomie a odporúča MsZ schváliť návrh VZN.
Komisia školstva odporúča navrhované VZN prijať.
Do rozpravy sa zapojili:
K rozprave sa vyjadrili:

Mgr. Eva Skačanová
Ing. Ružena Šefranková

Mgr. Eva Skačanová
V poslednom bode v §9 bod 4 – Nariadenie bolo chválené uznesením a účinnosť nadobúda
dňom.... Nebolo by vhodnejšie, aby účinnosť nadobudnutia tohto VZN bola 1.1.2019?
Ing. Ružena Šefranková
My sme doplnili, že v roku 2018 môžu podávať žiadosti do 31.12.2018. To znamená, že ak
nadobudne účinnosť 01.01.2018, tak už sa môžeme riadiť pre budúci rozpočtový rok týmto
VZN. Už nám nebude vznikať rozpor pri koncipovaní zmlúv pri vyúčtovaní atď.
Mgr. Eva Skačanová
Tí, ktorí do teraz podali žiadosti, musia byť posudzovaní súčasným VZN. To sa nebude byť?
Ing. Ružena Šefranková
Bola nám podaná zatiaľ jedna žiadosť, aj tá nebola podaná v súlade so súčasným platným VZN,
mali by sme ju vylúčiť.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v zneni:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Brezna o poskytovaní finančného príspevku pre mladé talenty mesta Brezna

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 poskytovaní príspevku pre mladé talenty mesta Brezna

K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie: Prítomných: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 173/2018, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 6/
Návrh Všeobecne-záväzného nariadenia VZN-XX/2018 o dani za užívanie verejného
priestranstva a dani za ubytovanie________________________________________________
Predkladá:
Spracoval:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený poverenou riadením
odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

Finančá komisia berie na vedomie a odporúča MsZ uznesenie schváliť tak, ako je pripravené.
Do rozpravy sa zapojili poslanci:
K rozprave sa vyjadrili:

Ing. Jaroslav Demian, Mgr. Andrej Barančok
Ing. Ružena Šefranková

Ing. Jaroslav Demian
§5 odstavec 3, ktorý pojednáva o znížení dane pre osoby, ktoré sú držiteľom ZŤP. Je uvedené,
že žiadosť je potrebné predložiť do konca januára príslušného kalendárneho roka. Čo ak niekto
získa preukaz ZŤP po januári? Nemá nárok na zníženie? Alebo bude musieť čakať do januára
budúceho roka?
Ing. Ružena Šefranková
V rámci vydávania rozhodnutí na dane a poplatky, ktoré sú upravené zákonom, práve verejné
priestranstvo je možné meniť aj počas roku. Chceme zjednotiť, aby poplatníci podávali
priznania do 31.01. Zákon o daniach nám dovoľuje určiť si vo VZN ako chceme postupovať
vo vyrubovaní daní a poplatkov. Máme vyššie náklady s drobnými úľavami, ako samotná
úľava.
Mgr. Andrej Barančok
Daň z ubytovania v kempingu bola jedna z najvyšších vybratých. Prečo sa teraz znižuje?
Ing. Ružena Šefranková
Vo VZN 10/2016 bola stanovená sadzba dane za ubytovanie celkovo 1,-€. Zákon dovoľuje
upraviť sadzbu dane a my sme mali upravenú sadzbou zníženú na kempingy. Ale nám zákon
dovoľuje mať inú sadzbu nie pre hotel, motel, kemping. My môžeme mať vyčlenenú sadzbu
v rámci územia. Čiže nebolo to v súlade s daňovým zákonom.
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: 16
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 174/2018, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 7/
Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach zriadených mestom Brezno__________________________________________
Predkladá:
Spracoval:

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

Finančná komisia berie na vedomie a odporúča schváliť návrh VZN za podmienky, že výška
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí ostane
pre deti s trvalým pobytom v Brezne v pôvodnej výške 4,- € na jedno dieťa
Komisia pre školstvo súhlasí s navrhovaným VZN, ale so schválením aj pripomienky, ktorá
bola doručená v 10-dňovej lehote. A to aby deti z Táľov, Bystrej a Mýta, teda tie, ktoré majú
školský obvod určený v meste Brezne, platili tak, ako platia deti mesta Brezna.
Do rozpravy sa zapojili poslanci:
K rozprave sa vyjadrili:

Ing. Mária Majerčíková, Ing. Jaroslav Demian,
Mgr. Eva Skačanová
Ing. Ingrid Konečná – Veverková/ hlavná kontrolórka
Mgr. Martin Juhaniak

Ing. Mária Majerčíková
Pre doplnenie uznesenia. Pôvodný návrh z komisie bol ten, aby deti z Brezna mali všetky
poplatky v pôvodnej výške. To znamená aj Ľudová škola, aj Centrum voľného času.
Ing. Jaroslav Demian
Chcem len podporiť, aby tie poplatky žiakov z Brezna zostali na pôvodnej výške.
Ing. Ingrid Konečná – Veverková/ hlavná kontrolórka
Chcela by som upozorniť na jednu vec. Môže sa stať, že toto VZN bude zo strany prokuratúry
napadnuté. Tieto VZN z titulu diskriminácie bývajú napadnuté prokuratúrou naprieč celým
Slovenskom. Táto prax z prokuratúry je z titulu diskriminácie najmä trvalého bydliska.
Momentálne nie je zatiaľ žiadne právoplatné rozhodnutie súdu. Niektoré mestá a obce vyhoveli

protestu prokurátora a niektoré mestá a obce nevyhoveli. Z mojej strany len toľko, aby ste
vedeli o tomto stave. Momentálne nemám vedomosť, že tí čo nevyhoveli, či dal prokurátor na
súd. Banská Bystrica bola taká, nemám však túto informáciu.
Mgr. Martin Juhaniak
Návrh, ktorý bol prednesený zo strany finančnej komisie akceptujeme a zapracujeme ho do
návrhu za predpokladu, že bude toto VZN schválené.
Návrh zo strany komisie školskej sme aj v rámci pripomienok neakceptovali.
Mgr. Eva Skačanová
Dávam pozmeňujúci návrh, aby deti, ktoré majú školský obvod v meste Brezno – deti z Táľov,
Bystrej a Mýta, mali poplatky vo výške ako deti mesta Brezna.

Mgr. Martin Juhaniak
Len na doplnenie. Čo sa týka škôl, mesto z vlastného rozpočtu dofinancuváva, platí všetky
rekonštrukcie, investície, čo sú v dosť veľkej sume na ktoré nám okolité obce neprispievajú.
Preto my máme principiálny postoj ten, že mal by byť rozdiel pokiaľ naše školy navštevujú
obyvatelia nášho mesta, kde tieto služby my poskytujeme obyvateľom nášho mesta prioritne.
Činnosť škôl nie je len činnosť financovaná z preneseného výkonu, kde dostávame peniaze zo
štátu. Dosť výrazným spôsobom investujeme z mestského rozpočtu na chod týchto organizácií,
aby tam bol vyšší komfort, vyššia kvalita a lepšie zázemie. To je náš postoj k tomu.
Návrhová komisia predniesla pozmeňujúci návrh poslankyne Mgr. Skačanovej v znení:
V §4 bod 3 deti navštevujúce ŠKD s pobytom v obci Bystrá, Mýto pod Ďumbierom a Tále budú
mať rovnaký príspevok v ŠKD ako deti v meste Brezno z dôvodu stanoveného školského
obvodu
Poslanci hlasovali o pozmeňovacom návrhu poslankyne Mgr. Skačanovej:
Hlasovanie: Prítomných: 18
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
9
Nehlasoval:
0
Návrh nebol schválený.
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 výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach zriadených mestom 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 výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených
mestom Brezno
F: Ing. Jaroslav Demian
S tým, že sa upravia na pôvodnú výšku platby v školských kluboch a v Materských školách
pre naše deti.
Mgr. Eva Skačanová
Toto VZN má platiť od 01.02.2019, práve kvôli tým účtovným veciam mám za to, že by to
malo platiť od 01.01.2019.
Ing. Ružena Šefranková
Logicky je to tak najjednoduchšie. Už pri stavbe rozpočtu na rok 2019 by boli započítané
príjmy škôl podľa nového VZN a nemuseli by sa prepočítavať na 9, alebo 10 mesiacov.
Mgr. Martin Juhaniak
Zapracujeme, ďakujem pekne.
Zástupca primátora Ing. arch. Králik vyzval návrhovú komisiu, aby opätovne predniesla
návrh na uznesenie.
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 výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach zriadených mestom 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 výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených
mestom Brezno
- so zapracovaním pripomienok predkladateľom.

K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie: Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

18
16
0
2
0

Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 175/2018, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 8/
Majetkové záležitosti
8.1

Žiadosť Slovenskej správy ciest o uzatvorenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy
o bezodplatnom prevode vyvolanej investície, stavba „ I/66 Brezno - obchvat, II.
etapa,1.úsek___________________________________________________________
Predkladá:
Spracoval:

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

Finančná komisia berie na vedomie a odporúča MsZ schváliť uznesenie ako je pripravené.
Komisia investičná odporúča MsZ uvedený bod schváliť tak, ako je uvedené v texte.
Do rozpravy sa zapojili poslanci:
K rozprave sa vyjadrili:

Ing. Jaroslav Demian
Ing. arch. Ján Králik

Ing. Jaroslav Demian
Jedná sa o úsek od súčasnej kruhovej križovatky za Baldovským mostom, po Tisovskú cestu?
Aký je zhruba celkový náklad tohto prvého úseku?
Ing. arch. Ján Králik
Cca 21 mil. euro. je plánovaná táto etapa.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Návrh Slovenskej republiky - Slovenskej správy ciest na uzatvorenie Zmluvy
o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom prevode vyvolanej investície, stavba „ I/66
Brezno- obchvat, II. etapa, 1.úsek“

II/

Schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom prevode vyvolanej
investície podľa § 50 a 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v
spojení a § 18 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov, medzi:
Budúci odovzdávajúci:
Názov :
Slovenská republika – Slovenská správa ciest
Sídlo :
Miletičova 19, 820 09 Bratislava
IČO :
00 33 28

a
Budúci preberajúci:
Názov:
Sídlo :
IČO :

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

predmetom ktorej je záväzok zmluvných strán do 90 dní po právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia uzavrieť zmluvu o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí
stavebných objektov v rámci realizácie stavby „ I/66 Brezno - obchvat, II. etapa,
1.úsek“
Podľa čl. III. bod 2 návrhu zmluvy predmet odovzdania budú tvoriť:
Stavebný objekt:
111-00 Chodník pri ceste I/72
124-00 Úprava MK- Podkoreňová ulica v križovatke Rohozná
214-00 Most nad potokom Brezenec
244-00 Oporný múr na úprave Podkoreňovej ulice pri ČOV
504-00 Preložka kanalizácie v križovatke Rohozná
552-00 Preložka vodovodného potrubia v križovatke Rohozná
635-00 Osvetlenie ramena križovatky Mazorníkovo
636-00 Osvetlenie križovatky Rohozná
811-00 Oprava vozoviek po výstavbe (v správe Mesta Brezno)
111-00 Chodník pri ceste I/72
– stavebný objekt je umiestnený na pozemkoch KN- C parc. č. 2025/1, 2025/7, 2025/8,
2025/9, 2025/10, 2025/2, 2025/11, 7630/9, 7630/10, 2032/3, 2032/6 v k. ú. Brezno.
124-00 Úprava MK- Podkoreňová ulica v križovatke Rohozná
– stavebný objekt je umiestnený na pozemkoch KN- C parc. č. 2032/3, 2032/7, 2034/45,
2034/44, 2034/74, 8285/3, 8285/1, 2035/1, 2035/4 v k. ú. Brezno.
214-00 Most nad potokom Brezenec
– stavebný objekt je umiestnený na pozemkoch KN- C parc. č. 6566/5, 2036/3, 2052/5
v k. ú. Brezno.
244-00 Oporný múr na úprave Podkoreňovej ulice pri ČOV
– stavebný objekt je umiestnený na pozemkoch KN- C parc. č. 2032/3, 2034/44,
2034/45 v k. ú. Brezno.
504-00 Preložka kanalizácie v križovatke Rohozná
– stavebný objekt je umiestnený na pozemkoch KN- C parc. č. 2033/2, 2032/3, 2034/73,
2031/1, 2032/1, 2034/78, 2032/4, v k. ú. Brezno.
552-00 Preložka vodovodného potrubia v križovatke Rohozná
– stavebný objekt je umiestnený na pozemkoch KN- C parc. č. 2033/2, 2032/3, 2034/73,
2031/1, 2032/1, 2034/78, 2032/4, v k. ú. Brezno.

635-00 Osvetlenie ramena križovatky Mazorníkovo
– stavebný objekt je umiestnený na pozemkoch KN- C parc. č. 2024/31, 2024/19,
6541/16, 6541/23, 6541/17, 6541/25, 6541/26, 6541/29 v k. ú. Brezno.
636-00 Osvetlenie križovatky Rohozná
– stavebný objekt je umiestnený na pozemkoch KN- C parc. č. 2033/2, 2032/3, 2032/10,
2025/5, 2025/2, 2025/7, 2025/1, 2025/8, 7630/9, 7630/10, 2025/9, 2025/10, 2025/11,
4583,7630/7, 2032/6, 2032/7, 8285/3, 8285/1, 2035/4, 2034/35 v k. ú. Brezno
811-00 Oprava vozoviek po výstavbe (v správe Mesta Brezno)
– stavebný objekt je umiestnený na pozemkoch KN- C parc. č. 6566/3, 6566/8, 2061/1,
2035/1, 2035/3, 2035/2 v k. ú. Brezno
Predbežná hodnota odovzdávaných stavebných objektov s DPH:
111-00 Chodník pri ceste I/72
101 775,76 eur
124-00 Úprava MK- Podkoreňová ulica v križovatke Rohozná
340 638,58 eur
214-00 Most nad potokom Brezenec
275 010,05 eur
244-00 Oporný múr na úprave Podkoreňovej ulice pri ČOV 272 981,16 eur
504-00 Preložka kanalizácie v križovatke Rohozná
96 977,27 eur
552-00 Preložka vodovodného potrubia v križovatke Rohozná
50 245,73 eur
635-00 Osvetlenie ramena križovatky Mazorníkovo
15 601,61 eur
636-00 Osvetlenie križovatky Rohozná
66 001,28 eur
811-00 Oprava vozoviek po výstavbe (v správe Mesta Brezno)
27 592,22 eur
Spolu:
1 246 823,66 eur
Slovom : jedenmilióndvestoštyridsaťšesťtisícosemstodvadsaťtri eur a šesťdesiatšesť centov.
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie: Prítomných: 17
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 176/2018, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

8.2

Žiadosť Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica o
odkúpenie pozemkov v k. ú. Brezno a Mýto pod Ďumbierom________________
Predkladá:
Spracoval:

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

Finančná komisia berie na vedomie a odporúča MsZ schváliť predaj.

Komisia investičná odporúča nájom, alebo za určitých okolností aj prenechanie do výpožičky.
Odporúčame rokovať so Stredoslovenskými vodárňami.
Do rozpravy sa zapojili poslanci:
S faktickou poznámkou:
K rozprave sa vyjadrili:

Ing. Jaroslav Demian, Ing. Vladimír Strmeň
Ing. Mária Majerčíková, Milan Palovčík,
Ing. Milan Macuľa
Ing. Jaroslav Demian, Jozef Tokár
Ing. Vladimír Strmeň
Mgr. Martin Juhaniak

Ing. Jaroslav Demian
Nevidím žiadny dôvod, aby sa tieto pozemky nepredali vlastníkovi tých vodných zdrojov.
Zaráža ma stanovisko architektky, ktorá tvrdí, že mesto nemá plánovaný investičný zámer
v tejto lokalite. Druhý odbor hovorí, že mesto plánuje realizovať vodozádržné
a protipovodňové opatrenia. Príslušné odbory by sa mohli dohodnúť.
Mgr. Martin Juhaniak
Pani architektka dáva stanoviská v zásade za územný plán, chápte to v tejto línii.
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, pôvodne to bol štátny podnik, teraz je to akciová
spoločnosť, kde môže dôjsť k zmene vlastníctva. Vodné zdroje nepredávajme, nech je to na
liste vlastníctva mesta Brezno.
F: Ing. Jaroslav Demian
Akcionármi tejto spoločnosti sú mestá a obce Slovenska, nie zahraničný investor. Vodné
zdroje nie sú ohrozené.
Ing. Vladimír Strmeň
Osobne si myslím, že odpredávať nie je dobrý nápad. Ak to zostane vo vlastníctve mesta,
treba vyčleniť v rozpočte peniaze na údržbu okolia vodných zdrojov.
F: Ing. Jaroslav Demian
O okolie sa musí starať ten, koho je vodný zdroj. Čiže Stredoslovenská vodárenská. Toto nie
je povinnosť mesta. Všetci platíme dosť za vodné aj stočné.
F: Jozef Tokár
Súhlasím s pánom Strmeňom, že by sme si nemali predávať vlastné pozemky, ja som proti.
Ing. Mária Majerčíková
My sa nebavíme o vode, tá patrí štátu. My sa bavíme o tých ôsmych metroch štvorcových,
alebo desiatich, kde je rezervoár vody. Je to v hroznom stave. Ak sa vodárne chcú o to starať,
je logické, že nebudú investovať do majetku mesta, ale budú investovať do svojho majetku.
Som za to, aby sme im to odpredali, je to len pár metrov štvorcových o ktoré sa treba starať.
F: Ing. Vladimír Strmeň
Mali by sme vyzvať vodárov, aby si ich zariadenia dali do patričného stavu, aj keď sú na
našom pozemku.
Milan Palovčík

Tam sa jedná o prvé ochranné pásmo. Bola chyba, že sme vodu predali francúzskej
spoločnosti. Nepredajme si ešte aj pozemky. O prvé ochranné pásmo sa musia starať vodári.
S odpredajom nesúhlasím.
Ing. Milan Macuľa
Tiež som proti predaju a som zástancom prenájmu pozemkov.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01
Banská Bystrica, o odkúpenie pozemkov:


k. ú. Mýto pod Ďumbierom, novovytvorené parc. C-KN :
č. 1000/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 249 m2
č. 1000/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m2 ,
oddelené geometrickým plánom č. 14154617-178/2016, vypracovaným GEOSS Ing. Sopko
Pavol, Banská Bystrica, od parc. E-KN č. 11802/2, 15841/1,11841/1, evidovaných v katastri
nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny na LV 629 pre Mesto Brezno v
celosti


k. ú. Brezno, novovytvorená parc. C-KN :
č. 5702/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 141 m2,
oddelená geometrickým plánom č. 14154617-180/2016, vypracovaným GEOSS Ing. Sopko
Pavol, Banská Bystrica, od parc. C-KN č. 5702/1, evidovanej v katastri nehnuteľností na
Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV 5804 pre Mesto Brezno v celosti.

Neschvaľuje
predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno, pozemkov:

II/
.



k. ú. Mýto pod Ďumbierom, novovytvorené parc. C-KN :
č. 1000/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 249 m2
č. 1000/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m2 ,
oddelené geometrickým plánom č. 14154617-178/2016, vypracovaným GEOSS Ing. Sopko
Pavol, Banská Bystrica, od parc. E-KN č. 11802/2, 15841/1,11841/1, evidovaných v katastri
nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny na LV 629 pre Mesto Brezno v
celosti


k. ú. Brezno, novovytvorená parc. C-KN :
č. 5702/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 141 m2,
oddelená geometrickým plánom č. 14154617-180/2016, vypracovaným GEOSS Ing. Sopko
Pavol, Banská Bystrica, od parc. C-KN č. 5702/1, evidovanej v katastri nehnuteľností na
Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV 5804 pre Mesto Brezno v celosti,

do vlastníctva Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 36 056 006.
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie: Prítomných: 18
Za:
15
Proti:
1
Zdržal sa:
2
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 177/2018, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

8.4

Žiadosť Ing. Petra Nomilnera o odkúpenie pozemku v Brezne, lokalita Pred Rohoznou
- Kozlovo____________________________________________________
Predkladá:
Spracoval:

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

Finančná komisia berie na vedomie a odporúča MsZ mesta Brezna neschváliť predaj.
Komisia pre rozvoj odporúča MsZ neschváliť predaj pozemku.
Do rozpravy sa zapojili poslanci:
K rozprave sa vyjadrili:

Mgr. Daniel Struhár, Ing. Vladimír Strmeň,
Milan Palovčík, Jozef Tokár
Ing. arch. Ján Králik

Mgr. Daniel Struhár
Aká je reálna výstavba tejto vodnej nádrže? V ktorom roku teoreticky?
Ing. arch. Ján Králik
Reálny termín neexistuje. V súčasnej dobe spracovávame územný plán, kde preberáme
podklady bývalých územných plánov, kde existovala sústava vodných diel, ktoré slúžili ako
bezpečnostná voda pre jadrovú elektráreň. Tento návrh vyššie celky preberajú v strategických
zámeroch. V súčasnej dobe chceme toto znovu zapracovať. Ak by sa nám to podarilo, bol by
to projekt, ktorý by dokázal zabezpečiť pracovné príležitosti, rozvoj atď.
Čo sa týka tohto bodu, navrhujeme symbolický nájom.
Ing. Vladimír Strmeň
Jednalo sa o možnom nájme? Podporil by som symbolický nájom pre tento účel.
Milan Palovčík
Zarazila ma rozloha. Možno by mu stačilo 100m², ostatné si nemusí ohradiť.
Jozef Tokár
Som proti predaju. Nájom áno.

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

Berie na vedomie

Žiadosť Ing. Petra Nomilnera, bytom Valaská, o odkúpenie pozemku, parcela reg. E-KN č.
6444/2 - TTP o výmere 2163 m2 , v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidovaný v katastri
nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV č. 5804 pre Mesto Brezno
v celosti.
II/

Neschvaľuje

predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno, pozemku, parcela reg. . E-KN č. 6444/2 - TTP
o výmere 2163 m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidovaný v katastri nehnuteľností na
Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV č. 5804 pre Mesto Brezno v celosti.
Pozn.: Text 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: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 178/2018, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

8.6

Schválenie dohody o urovnaní medzi mestom Brezno a Nemocnicou s poliklinikou
Brezno, n.o. pri majetkovoprávnom vyporiadaní spoluvlastníckeho podielu k pozemku
parc. E KN č. 161 nachádzajúcom sa v areáli bývalej nemocnice________
Predkladá:
Spracoval:

Mgr. Michal Vetrák, 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

Finančná komisia berie na vedomie a odporúča MsZ schváliť ako prípad hodný osobitného
zreteľa.
Komisia pre rozvoj odporúča MsZ uvedený bod schváliť tak, ako je uvedené v texte.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezno

I/

Berie na vedomie
vykonanie právnych úkonov pre účel majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov na
základe prešetrenia údajov v katastri nehnuteľností k spoluvlastníckeho podielu k
pozemku parc. E KN č. 161, kat. územie Brezno, obec Brezno na LV č. 5851
Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

II/

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí, nakoľko zmluvné strany pristupujú k dohode o urovnaní sporných
práv podľa § 585 Občianskeho zákonníka, v nadväznosti na to, že zmluvné strany na
základe prešetrenia údajov v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno,
katastrálny odbor zistili, že spoluvlastnícky podiel o veľkosti ¼ k pozemku parc. E
- KN č.161, zastavané plochy a nádvoria o výmere 352 m² mal byť správne zapísaný
do výlučného vlastníctva Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o.
Dohodu o urovnaní medzi:
Mestom Brezno, IČO: 00313319, sídlo: Nám. gen. M. R. Štefánika č.1, 977 01
Brezno a Nemocnicou s poliklinikou Brezno, n.o., IČO: 31908969, sídlo: Banisko
č. 1, 977 01 Brezno
za podmienky:


náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad budú znášať zmluvné
strany na polovice,



v súlade s §585 až §587 Občianskeho zákonníka uzatvárajú túto dohodu, ktorej
predmet a obsah v nej poňatý, budú považovať za vzájomnú, úplnú a konečnú
dohodu zmluvných strán, že žiadna zo zmluvných strán si nebude uplatňovať voči
druhej zmluvnej strane do budúcnosti žiadne ďalšie nároky alebo plnenia z ich
vzájomných záväzkov, v ktorých bola ich spornosť resp. pochybnosť vo vzťahu k
predmetu dohody

K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie: Prítomných: 18
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 179/2018, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

8.7

Žiadosť Ing. Dagmar Mikovínyovej o poskytnutie 2- izbového bytu_______________
Predkladá:
Spracoval:

Mgr. Michal Vetrák, 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

Finančná komisia berie na vedomie a odporúča MsZ nechváliť nájom nehnuteľného majetku
mesta.
Sociálna komisia prerokovala tento materiál a neodporúča schváliť tento bod ako hodný
osobitného zreteľa.
Komisia pre rozvoj odporúča schváliť odporúča MsZ schváliť prenájom bytu, z dôvodov ktoré
sú uvedené aj v dôvodovej správe. Je to zamestnankyňa MsÚ a dostala do životných
problémov, ktoré potrebuje okamžite riešiť.
Do rozpravy sa zapojili:

MUDr. Eva Laurinc Wolframová

MUDr. Eva Laurinc Wolframová
Chcela by som poprosiť o vypnutie nahrávania, keďže sa jedná o citlivé údaje, v rámci ochrany
osobných údajov. Ak nie, poprosím o prestávku.
Zástupca primátora Ing. arch. Ján Králik vyhlásil desaťminútovú prestávku.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Žiadosť Ing. Dagmar Mikovínyovej o poskytnutie 2- izbového bytu

II/

Rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Pani Dagmara Mikovínyová je rozvedená trvalé bydlisko je Brezno. Žiadateľka pracuje
vo firme Hochtief SK,s.r.o a zároveň má dohodu o pracovnej činnosti od 01.08.2018 –
31.12.2018 na Mestskom úrade Brezno. Žiadosť o pridelenie 2-izbového bytu si
menovaná podáva z dôvodu, že zo súčasného podnájmu musí odísť, nakoľko sa byt
predáva a taktiež z dôvodu, že ako samoživiteľka s dvoma deťmi nemá finančné
prostriedky na zakúpenie si vlastného bytu. Životnú situáciu p. Mikovínyovej je
potrebné posudzovať ako prípad osobitného zreteľa podľa VZN 1/2016 bodu 5, ktorou
je tá skutočnosť, že sa jedná o zamestnankyňu mesta, ktorej momentálna situácia
vyžaduje okamžité riešenie, a tým nie je možné riadne zaradenie do poradovníka
žiadateľov o byt a pridelenie bytu podľa VZN č. 4/2012 o hospodárení s bytmi
a obytnými miestnosťami v zariadeniach určených k trvalému bývaniu vo vlastníctve
mesta.

III /

Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
nájom
nehnuteľného majetku mesta Brezna
 nájomný 2- izbový byt č. 22 v bytovom dome na Ul. MPČĽ 2165/2 v Brezne

pre nájomcu:
účel nájmu:
doba nájmu:
výška nájmu:

Ing. Dagmar Mikovínyová,
tr. bytom Brezno, 977 01
riešenie bytovej situácie
doba určitá, 1 rok
suma 86,47 EUR/za mesiac, bez služieb

Pozn.: Text 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: 18
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
3
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 180/2018, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

8.8

Žiadosť Pavla Tököliho s manželkou o zámenu pozemkov na Krátkej ulici v Brezne_
Predkladá:
Spracoval:

Mgr. Michal Vetrák, 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

Finančná komisia berie na vedomie a odporúča MsZ vyhlásiť pre účel prevodu nehnuteľný
majetok mesta Brezno za prebytočný a odporúča schváliť tak, ako je uvedené.
Komisia pre rozvoj odporúča MsZ schváliť uvedený bod tak, ako je predložený.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Žiadosť Ing. Pavla Tököliho s manželkou Elenou Tököliovou, obaja bytom Brezno
o zámenu pozemkov na Krátkej ulici v Brezne, a to :
pozemok:
parcela reg. E-KN č. 2276/21 – ostatná plocha o výmere 284 m2,
v k.ú. Brezno, obec Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom
na liste vlastníctva č. 5804 v prospech mesta Brezna, spoluvlastnícky podiel 1/1
za pozemok:

novovytvorená parcela reg. C-KN č. 8384 –ostatné plochy, o výmere 312 m2, vytvorená
geometrickým plánom č. 36639729-323/2016, vyhotoveným spoločnosťou SAJ dňa
09.08.2016, autorizačne overeným dňa 10.08.2016, oddelením od parcely reg. E-KN č.
3455/1 – orná pôda o výmere 1267 m2
v k.ú. Brezno, obec Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom
na liste vlastníctva č. 6844 v prospech žiadateľov, spoluvlastnícky podiel 1/1
II/

Vyhlasuje
pre účel zámeny
nehnuteľný majetok mesta Brezno:
pozemok:
parcela reg. E-KN č. 2276/21 – ostatná plocha o výmere 284 m2,
v k.ú. Brezno, obec Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom
na liste vlastníctva č. 5804 v prospech mesta Brezna, spoluvlastnícky podiel 1/1
za prebytočný.

III/

Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
zámenu pozemku:
parcela reg. E-KN č. 2276/21 – ostatná plocha o výmere 284 m2,
v k.ú. Brezno, obec Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom
na liste vlastníctva č. 5804 v prospech mesta Brezna, spoluvlastnícky podiel 1/1
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Ing. Pavla Tököliho, a manželky
Eleny Tököliovej, r. Kyzekovej,
obaja bytom Brezno
za pozemok:
novovytvorená parcela reg. C-KN č. 8384 –ostatné plochy, o výmere 312 m2, vytvorená
geometrickým plánom č. 36639729-323/2016, vyhotoveným spoločnosťou SAJ dňa
09.08.2016, autorizačne overeným dňa 10.08.2016, oddelením od parcely reg. E-KN č.
3455/1 – orná pôda o výmere 1267 m2
v k.ú. Brezno, obec Brezno, vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom
na liste vlastníctva č. 6844 v prospech Ing. Pavla Tököliho s manželkou Elenou
Tököliovou, obaja bytom Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1
do vlastníctva
Mesto Brezno, IČO: 00 313 319, sídlo: Nám. gen. M. R. Štefánika 1, Brezno
bez vzájomného 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

zámenou pozemkov dôjde k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov medzi
mestom Brezno a žiadateľmi

-

Za podmienok:
náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti
bude znášať mesto Brezno

Pozn.: Text 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: 17
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 181/2018, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

8.10

Žiadosť Mareka Hlaváčika kominárske služby o nájom pozemku na Nálepkovej ul. v
Brezne
Predkladá:
Spracoval:

Mgr. Michal Vetrák, 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

PhDr. Petra Dzurmanová dala procedurálny návrh stiahnuť predmetný bod z rokovania.
Poslanci hlasovali o návrhu PhDr. Dzurmanovej
Hlasovanie: Prítomných: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Návrh bol schválený.
Predmetný bod bol stiahnutý z rokovania.
8.11

Žiadosť Jozefa Rapčana o nájom časti pozemku na Švermovej ulici v Brezne_______
Predkladá:
Spracoval:

Mgr. Michal Vetrák, 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

Finančná komisia odporúča schváliť uznesenie tak, ako je pripravené.
Komisia pre rozvoj odporúča schváliť uvedený prenájom, ale na dobu určitú, na dva roky.

Do rozpravy sa zapojili poslanci:
S faktickou poznámkou:
K rozprave sa vyjadrili:

Milan Palovčík, Ing. Jaroslav Demian
Mgr. Andrej Barančok, Jozef Tokár,
Mgr. Daniel Struhár,
MUDr. Eva Laurinc Wolframová,
Ing. Vladimír Strmeň,
Mgr. Michal Vetrák, Ing. arch. Ján Králik

Milan Palovčík
Podporujem drobné podnikanie. Ale navrhujem, aby sa upravil vzhľad stánkov.
Ing. Jaroslav Demian
Prečo ideme osobitným zreteľom, prečo nejdeme verejnou obchodnou súťažou?
Mgr. Michal Vetrák
Materiál je pripravený ako prípad hodný osobitného zreteľa z toho dôvodu, že pán Rapčan
kúpil tento stánok od predchádzajúceho prevádzkovateľa stánku, čiže je vlastníkom stavby,
ktorá nie je pevne spojená so zemou.
Mgr. Andrej Barančok
Niekoľko mesiacov žiadam od mesta, aby zmapovali všetky podobné stánky. Dodnes tento
zoznam nemám. Poprosím ho písomne.
Mgr. Michal Vetrák
V súčasnosti mesto Brezno má uzatvorené dve zmluvy s prevádzkovateľmi novinových
stánkov.
Mgr. Andrej Barančok
To sú legálne stánky, ja hovorím o nelegálnych.
F: MUDr. Eva Laurinc Wolframová
Keď si niečo poslanec žiada, malo by mu to byť zo strany mesta doručené.
Mgr. Daniel Struhár
Na základe čoho sa komisia rozvoja dohodla, že na dva roky?
Ing. arch. Ján Králik
Práve z toho dôvodu, že chceme urobiť určitý návrh riešenia stánkov iným spôsobom.
Nechceme zakázať činnosť žiadateľovi, ale budeme robiť opatrenia v celom meste a budeme
sa tomu venovať obšírnejšie.
F: Ing. Vladimír Strmeň
Jeden rok je málo na to?
Ing. arch. Ján Králik
Na zmapovanie nie, ale na rok s ním nikto zmluvu nepodpíše.
Jozef Tokár
Ak je doba na neurčito, môžeme zmluvu rozviazať podľa potrieb.
Ing. Milan Macuľa

Túto službu považujem za prínosnú a potrebnú. Dva roky je dobrý termín.
Ing. arch. Ján Králik
Dávam pozmeňujúci návrh na úpravu s dobou na dva roky.
Návrhová komisia predniesla návrh poslanca Ing. arch. Králika v znení:
III/ doba nájmu 2 roky
Poslanci hlasovali o pozmeňujúcom návrhu Ing. arch. Jána Králika
Hlasovanie: Prítomných: 18
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Nehlasoval:
0
Návrh bol schválený.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Žiadosť Jozefa Rapčana, bytom Brezno, o nájom pozemku, časť z parcely reg. C-KN č.
1225/1 – ostatná plocha o celkovej výmere 10 158 m2 k. ú. Brezno, obec Brezno,
vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351
v prospech mesta Brezno v celosti, a to: plocha o výmere cca 8 m2 , ktorej presný
rozsah bude zameraný geodetickým elaborátom vyhotoveným na náklady žiadateľa

II/

Vyhlasuje pre účel nájmu
nehnuteľný majetok mesta Brezno:
časť z parcely reg. C-KN č. 1225/1 – ostatná plocha o celkovej výmere 10 158 m2 k.
ú. Brezno, obec Brezno, vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom
na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno v celosti, a to: plocha o výmere
cca 8 m2 , ktorej presný rozsah bude zameraný geodetickým elaborátom vyhotoveným
na náklady žiadateľa
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 z parcely reg. C-KN č. 1225/1 – ostatná plocha o celkovej výmere 10 158 m2 k. ú.
Brezno, obec Brezno, vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste
vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno v celosti, a to: plocha o výmere cca 8 m2 ,
ktorej presný rozsah bude zameraný geodetickým elaborátom vyhotoveným na náklady
žiadateľa
pre nájomcu: Jozef Rapčan, bytom Brezno,
doba nájmu: 2 roky
účel nájmu:
umiestnenie predajného zariadenia – novinového stánku
výška nájmu: 59,76 €/m2 ročne
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, podľa § 28 ods. 2 písm. i) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Brezno, ktorým je tá skutočnosť, že sa jedná o nájom pozemku
na iný účel, o ktorom rozhodne mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Iným
účelom je nájom pozemku pod predajným stánkom na verejnom priestranstve, ktorý je vo
vlastníctve žiadateľa.
Pozn.: Text 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: 18
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
2
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 182/2018, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

8.12

Schválenie uzatvorenia Záložnej zmluvy medzi ŠFRB ako záložným veriteľom
a mestom Brezno ako záložcom za účelom zabezpečenia úveru vo výške 870 500,00
eur na výstavbu zariadenia pre seniorov a denného stacionára na Ulici Boženy
Němcovej v Brezne____________________________________________________
Predkladá:
Spracoval:

Mgr. Michal Vetrák, 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

Komisia pre rozvoj odporúča MsZ uvedený bod schváliť tak, ako je uvedený v texte.
Do rozpravy sa zapojili poslanci:
K rozprave sa vyjadrili:

Ing. Vladimír Strmeň, Ing. Jaroslav Demian,
Ing. Mária Majerčíková
Mgr. Michal Vetrák, Ing. arch. Ján Králik,
Ing. Ingrid Konečná - Veverková

Ing. Vladimír Strmeň
Tie parcelné čísla sú to tie budovy a plocha, ktoré sa nachádzajú tam, kde sa to ide realizovať?
Mgr. Michal Vetrák
Nie, je to areál súčasných Technických služieb.
Ing. arch. Ján Králik
Vzhľadom k tomu, že berieme úver na výstavbu sociálneho zariadenia, potrebujeme ten úver
niečím zaručiť. Zakladáme to nehnuteľnosťami, ktoré neplánujeme predať, ani nič iné s nimi
robiť. Úver je braný na 30 rokov. Keď sa tá budova dostavia, jej hodnota sa zvýši a záložné
právo preloží na túto budovu, ktorá si to záložné právo bude niesť.
Ing. Jaroslav Demian
Potom to záložné právo prejde na inú nehnuteľnosť, zväčša na tú, ktorá bola realizovaná
z úveru. My sme túto informáciu dostali na komisii len ústne na zasadaní. Chcem to podporiť,
lebo toto je bežný postup.
Ing. Mária Majerčíková
Počuli sme, že je zámer presťahovať TS, chcú tam stavať nejaké byty, nebude to problém?
Ing. arch Ján Králik
Realizácia sa plánuje na jeden rok. Viac ako rok sa to stavať nebude.
Ing. Ingrid Konečná – Veverková
Presne toto isté sme robili pri bytoch na ŠLN. Ten istý princíp.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Schvaľuje

uzatvorenie Záložnej zmluvy č. 600/416/2018 (tvorí prílohu uznesenia) podľa § 151a
a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v nadväznosti na § 3 ods. 1
písm. n) a § 11 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezna medzi
zmluvnými stranami :
1. Záložný veriteľ
Štátny fond rozvoja bývania, IČO: 31 749 542, so sídlom: Lamačská cesta č. 8, 833 04
Bratislava
a
2. Záložca
Mesto Brezno, IČO: 00 313 319, so sídlom: Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

3. Dlžník
Mesto Brezno, IČO: 00 313 319, so sídlom: Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
predmet záložného práva (záloh)
Stavby:
Druh stavby: Samostatne stojaca garáž , popis stavby: Garáže , číslo súpisné 2604
postavený na parc. reg. CKN č. 3169/11
Druh stavby: Budova obchodu a služieb , popis stavby: Dielne, man. sklady , číslo
súpisné 2603 postavený na parc. reg. CKN č. 3169/9
Druh stavby: Samostatne stojaca garáž, popis stavby: Garáže , číslo súpisné 2606
postavený na parc. reg. CKN č. 3169/12
Druh stavby: Iná budova, popis stavby: Separačná hala , číslo súpisné 2605
postavený na parc. reg. CKN č. 3169/8
Druh stavby: Iná budova, popis stavby: garáže, admin. budova, číslo súpisné 940
postavený na parc. reg. CKN č. 3169/10
Druh stavby: Budova obchodu a služieb, popis stavby: Manip. sklad , číslo súpisné
2607 postavený na pare. reg. CKN č. 3169/13
-

Pozemky:
-parc. reg. CKN č. 3169/1, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 6445 m2
-parc. reg. CKN č. 3169/7, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2
-parc. reg. CKN č. 3169/8, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 91 m2
-parc. reg. CKN č. 3169/9, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 540 m2
-parc. reg. CKN č. 3169/10, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 608 m2
-parc. reg. CKN č. 3169/11, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 488 m2
-parc. reg. CKN č. 3169/12, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 472 m2
-parc. reg. CKN č. 3169/13, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 339 m2
v k.ú. Brezno, obec Brezno evidovaná Okresným úradom Brezno, Katastrálnym odborom
na LV č. 2351 v prospech Mesta Brezno (záložca), vlastnícky podiel 1/1
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie: Prítomných: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 183/2018, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 10/
Návrhy na ocenenie za rok 2018_________________________________________________
Predkladá:

Mgr. Eva Skačanová, predsedníčka Komisie na posudzovanie návrhov na udelenie

Spracoval:

ocenenia pri MsZ mesta Brezna
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno, zastúpený prednostom
Mgr. Martinom Juhaniakom

Do rozpravy sa zapojili poslanci:
S faktickou poznámkou:
K rozprave sa vyjadrili:

Ing. Jaroslav Demian, Mgr. Eva Skačanová,
Ing. Vladimír Strmeň, PhDr. Petra Dzurmanová,
Mgr. Andrej Barančok
Ing. Vladimír Strmeň, Ing. Jaroslav Demian,
PhDr. Petra Dzurmanová
Ing. arch. Ján Králik

Ing. Jaroslav Demian
Je netradičné občanovi mesta Brezna udeľovať čestné občianstvo mesta Brezna. Pôvodný návrh
bol udeliť pani Angele Černákovej cenu mesta Brezna. Tá istá cena môže byť udelená aj viac
krát.
Som rád, že za čestného občana je navrhnutý Alexandru Gros. Dával som návrh na udelenie
udelenie čestného občana aj bývalému primátorovi mesta Nadlak, ktorý sa tiež zaslúžil o rozvoj
partnerských vzťahov za jeho pôsobenia. Bola podpísaná partnerská zmluva medzi Nadlakom
a Breznom. Je to rodený Rumun, ktorý sa naučil po slovensky. Vtedy mi bolo povedané, že
k tomuto návrhu sa komisia ešte vráti, aby sme tento titul dali aj Vasilemu Ciceacovi.
Mgr. Eva Skačanová
Opätovne sme sa nezaoberali. Mali sme za to, že ak by sme sa tým mali opätovne zaoberať, asi
mal prísť nový návrh. Určite sa tomu nebránime.
Ing. arch. Ján Králik
Dôvod prečo sme jeho neschválili bol politický. V tom volebnom období tam bol problém,
ktorý na neho chceli našiť.
Ing. Vladimír Strmeň
Chcel by som podporiť ten návrh, aby sme doplnili pána Ciceaca.
PhDr. Petra Dzurmanová
Návrh na udelenie čestného občana mesta Brezna, je občanovi mesta Brezna. Príde mi to
nevhodné. Nemyslím si, že by sme nemohli zopakovať cenu mesta.
Dávam aj poslanecký návrh, aby sme pani Černákovej udelili cenu mesta Brezna.
Mgr. Eva Skačanová
Osobne sa prikláňam, že pani Černáková si zaslúži ocenenie.
Mgr. Andrej Barančok
Pani Černáková je rodená Pohorelka, zaslúži si ocenenie čestný občan Brezna.
Ing. Vladimír Strmeň
Štatút mesta Brezna umožňuje dať aj občanovi mesta Brezna cenu Čestný občan mesta.
Vzhľadom k tomu, že pani Černáková mala dva krát Cenu mesta Brezna, ale stále ju chceme
oceniť za tú prácu, podľa mňa si zaslúži tú najvyššiu cenu.
MUDr. Eva Laurinc Wolframová
Musím sa prikloniť k pánom poslancom, aby pani Černáková dostala cenu Čestný občan mesta.

Ing. Jaroslav Demian
Význam čestného občana, dáva sa tým ľuďom, ktorí nie sú občanmi mesta Brezna. Z princípu
nie.
F: Ing. Vladimír Strmeň
Myslím si, že to nie je precedens.
PhDr. Petra Dzurmanová
Tu nie je dôležité, že to je pani Angela Černáková. Bavíme sa o tom, že Čestné občianstvo
mesta Brezno dať občanovi mesta Brezno nemá logiku.
F: Ing. Jaroslav Demian
Treba si pozrieť zákon o obecnom zriadení. Aby ste pochopili význam tej ceny.
Ing. Vladimír Strmeň
Do budúcna zapracujme do štatútu mesta Brezno, že nemôže dostať občan mesta Brezno, lebo
momentálne to štatút dovoľuje.
Mgr. Andrej Barančok
Pre mňa je to česť, hrdosť a výsada. Nezáleží na mieste bydliska. Pre mňa je to ocenenie ľudí,
ktorý sa významným spôsobom zapríčinili o rozvoj kultúry, športu, sociálne veci v meste.
F: PhDr. Petra Dzurmanová
Sú aj omnoho významnejšie veci, ktoré môže mesto Brezno urobiť, napr. podať návrh na
ocenenie Cena prezidenta SR. Dávam pozmeňujúci návrh, že pani Černákovej bude namiesto
ceny Čestný občan mesta Brezna, bude udelená cena mesta Brezna.
Ing. Jaroslav Demian
Ja dávam pozmeňujúci návrh, aby bol udelený titul Čestný občan mesta Brezno Vasilemu
Cicseacovi, za rozvoj partnerských vzťahov.
Poslanci hlasovali o pozmeňujúcom návrhu Ing. Jaroslava Demiana:
Hlasovanie: Prítomných: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Návrh bol schválený.
Poslanci hlasovali o pozmeňujúcom návrhu PhDr. Petry Dzurmanovej:
Hlasovanie: Prítomných: 17
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
3
Nehlasoval:
0
Návrh bol schválený.

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

II/

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 2018 týmto
jednotlivcom a kolektívom:
1/
Turistická skupina nadčencov a milovníkov histórie (Doc, Ing. Milan
Pivovarči,CsC., Ján Morong, Ing. Milan Kováčik, Ján Zemko, Jozef Tišliar)
2/

Oliver Kurek

3/

Eduard Muco

4/

Skupina Blindman

5/

Detský dychový orchester

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 :

1/

Jozef Sámel – pri príležitosti 80-tych narodenín za športový rozvoj mesta
a jeho propagáciu doma a v zahraničí

2/

Jozef Peruňský – za reprezentáciu mesta v zahraniční, za významný prínos
v oblasti rozvoja kultúry v meste, za výchovu mladých talentov

3/

Angela Černáková – pri príležitosti 40. výročia založenia detského
folklórneho súboru Šťastné detstvo za rozvoj ľudových tradícií a šírenie
folklóru v Brezne, na Slovensku a v zahraničí, za dlhoročnú prezentáciu mesta
Brezna a šírenie jeho dobrého mena za hranicami Slovenska

III/

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 In MEMORIAM týmto jednotlivcom :
1/

IV/

Viktor Štens – za kultúrny rozvoj mesta ako zakladateľ Horehronského
múzea v Brezne

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 ČESTNÝ OBČAN
MESTA BREZNA týmto jednotlivcom :

1/

Alexandru Gros – za rozvoj partnerských vzťahov medzi Nadlakom
a mestom Brezno

2/

Vasile Ciceac, Nadlak –za rozvoj partnerských vzťahov medzi Nadlakom
a mestom Brezno

K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie: Prítomných: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 184/2018, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
K bodu 10/
Správa o plnení Komplexnej stratégie riešenia rómskej problematiky na roky 2016-2022
Predkladá:
Spracoval:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor starostlivosti o obyvateľa zastúpený vedúcou odboru PhDr. Jankou Lemberkovou

Sociálna komisia odporúča MsZ zobrať správu na vedomie.
Do rozpravy sa zapojili poslanci:
K rozprave sa vyjadrili:

Ing. Milan Macuľa, Mgr. Eva Skačanová,
Ing. Mária Majerčíková
Ing. arch. Ján Králik

Ing. Milan Macuľa
Som rád, že sa to nazvalo, ako sa to má nazvať. Rómska problematika. Ďakujem za to.
Mgr. Eva Skačanová
Oceňujem spôsob práce, v nastavení pravidiel, v dôslednom dodržiavaní pravidiel
Ing. Mária Majerčíková
Chcem sa opýtať na strane 4. bod 2.1.1. Vytypovanie vhodných lokalít. Mesto plánuje
rozširovanie lokality Hlavina a Vrbovú ulicu. Ako to je s plánovaním rozširovania bývania na
Hlavine?
Ing. arch. Ján Králik
V súčasnej dobe máme platný územný plán. V územnom pláne sú a aj budú územia, kde sa
budú plánovať sústreďovanie rómskych občanov, alebo občanov, ktorí nerešpektujú právo,
morálku atď. V pôvodnom územnom pláne je oblasť Hlaviny ako oblasť, kde takáto komunita
existuje, kde v rámci tých plôch je schválená určitá obnova, dostavba tohto areálu. Rovnako
aj na Vrbovej ulici. Je to súčasťou územného plánu. Do budúcna budeme musieť uvažovať aj
nad inými opatreniami. Ako sú opatrenia kontroly a búrania čiernych stavieb. Tie lokality sa

postupne budú meniť v systéme ako fungujú. Fungovať môžu len tým spôsobom, že sa
kvalita prostredia bude zvyšovať, budú sa uzatvárať nájomné zmluvy, alebo fungovanie
v tých lokalitách na základe ešte prísnejších podmienok, ako existujú v súčasnosti. V súčasnej
dobe aj jedna, aj druhá lokalita sú lokality, so záujmom riešenia tejto problematiky.
Momentálne neexistuje žiadne nové miesto. Žiadne iné nové projekty nemáme. Všetky nové
investičné projekty sa vždy preberajú v zastupiteľstve. Ani v našom pláne konkrétne veci nie
sú. Mesto musí mať kontrolu nad komunitami, aby sme mohli vplývať na zlepšovanie
prostredia, kde nastavíme prísnejšie pravidlá.
Ing. Mária Majerčíková
Musím sa ostro postaviť proti zámeru mesta, aj keď projekt nemáme urobený. Aj v súčasnosti
sú objekty Hlaviny majetkom mesta, pod kontrolou mesta a vieme, aký máme problém
s obyvateľmi z tejto oblasti. Chcete normálnych občanov mesta, ktorý pracujú, platia dane,
dostať do menšiny v tejto časti mesta? V prípade, že sa tak stane, ako chcete odškodniť týchto
obyvateľov mesta? Je dobrá takáto koncentrácia na jedno miesto? Skúste hľadať aj iné
lokality.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

berie na vedomie

Správu o plnení Komplexnej stratégie riešenia rómskej problematiky na roky 2016-2022
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie: Prítomných: 18
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
3
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 185/2018, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 11/
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Brezna na roky 2014 – 2022 - II. aktualizácia____
Predkladá:
Spracoval:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor starostlivosti o obyvateľa zastúpený vedúcou odboru PhDr. Jankou Lemberkovou

Komisia sociálnych vecí odporúča MsZ prijať.
Bez pripomienok.

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

schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Brezno na roky 2014 - 2022 - II. aktualizácia

K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie: Prítomných: 18
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 186/2018, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 12/
Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 1.8.2018 – do 30.9.2018_________
Predkladá:
Spracoval:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený poverenou riadením
odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

Finančná komisia berie na vedomie správu o vykonaných zmenách rozpočtu.
Do rozpravy sa zapojili poslanci:
S faktickou poznámkou:
K rozprave sa vyjadrili:

Ing. Jaroslav Demian, Mgr. Eva Skačanová
Mgr. Andrej Barančok
Mgr. Andrej Barančok, Ing. Vladimír Strmeň
Ing. Ružena Šefranková, Ing. arch. Ján Králik
Mgr. Martin Juhaniak

Ing. Jaroslav Demian
Rozpočtové opatrenie 166. – dostali sme 30 000,- € na hasičskú zbrojnicu v Brezne. O ktorú
zbrojnicu sa jednalo?
Rozpočtové opatrenie 153. – Ihrisko na petang, nás stálo 15 000,- €. A dve detské ihriská
143 000,- €, čo je na nich také drahé?
Rozpočtové opatrenie 184. – Múzeum komunizmu, zatiaľ sme tam vyčlenili 168 633,- €. Je to
už konečná suma, alebo sa tam plánuje ešte niečo preinvestovať v týchto priestoroch?
Rozpočtové opatrenia 202. a 203 – Osem kontajnerových stojísk, v sume 130 069,- €.
V priemere na jedno stojisko je to 16 250,- €. Táto cena zodpovedá cene, v ktorej sme stavali
stojiská aj v minulosti a boli sme za to kritizovaní.

Zarazili ma náklady na osvetlenie osem prechodov pre chodcov za 156 000,- € čo vychádza
cca 20 000,- € na jeden prechod pre chodcov. Na zamyslenie kolegom, ktorí tu budú aj
o mesiac. Beriem na vedomie správu samozrejme.
Mgr. Eva Skačanová
Tiež ma zaujíma rozpočtové opatrenie 153. - Detské ihriská.
Mgr. Andrej Barančok
Rozpočtové opatrenie 154. – Výmena okien na budove bývalej MŠ Mazorníkovo v sume
69 649,- €. Už je to vymenené celé? Prichádzajú žiadosti o zníženie nájmov a my investujeme
takého veľké peniaze.
Mgr. Martin Juhaniak
Požiarna zbrojnica je v objekte bývalých kasární. Dostali sme na to dotáciu, už sa prerába.
Malo by dôjsť k vybudovaniu novej zbrojnice pre dobrovoľný hasičský zbor mesta Brezna.
Ihrisko petang cena je správna. Detské ihriská – na ŠLN bolo postavené nové ihrisko, plus
Krčulova ulica, detské ihrisko na Ulici 9. mája a k tomu sú ešte zakomponované komplet
všetky revízie detských ihrísk, ktoré máme v meste.
Okná v bývalej MŠ na Mazorníkove, tam je päť blokov a štyri a pol je hotových.
Čo sa týka osvetlení prechodov, áno suma súhlasí, lebo bola potrebná nová inštalácia, nové
stĺpy. Pán zástupca doplní viac k tomu.
Múzeum komunizmu, mal by to byť celý rozpočtový náklad, rekonštrukcia už začala.
Ing. arch. Ján Králik
Jedná sa o kompletnú rekonštrukciu celého objektu. Nie je to len úprava objektu. Nová
izolácia, nová stropná konštrukcia, nová strecha, čiže kompletná rekonštrukcia. Suma je
adekvátna.
Prechody už budú mať dvojité osvetlenie, preto suma je vyššia. Je to najnovší trend,
osvetľovania na úsekoch, kde sú blikajúce svetlá v ceste, v prechode, kde sa musí doviesť tá
energia aj do asfaltu. V súčasnej dobe už nie je možné robiť osvetlenie, ako tomu bolo
v minulosti.
Detské ihriská, revízia spočívala v úprave všetkých ihrísk. Robili sa technické opatrenia, aby
ihriská získali certifikát oficiálneho ihriska, ktoré máme v rámci evidencie.
F: Mgr. Andrej Barančok
Hrobka Lehotských, vieme výslednú sumu?
Mgr. Martin Juhaniak
Cca 220 000,- €
Ing. arch. Ján Králik
Rozpočet je veľmi ťažké odkontrolovať, lebo je to objekt zapísaný v štátnom zozname
kultúrnych pamiatok a tým dostali tvrdé opatrenia, akým spôsobom vôbec môžeme tie
opatrenia na objekte robiť. Sumy sú nie technické, ale umelecké.
F: Ing. Vladimír Strmeň

Kto realizuje tieto stavby? Robíme výberové konanie?
Ing. arch. Ján Králik
Iný spôsob ako výberové konanie neexistuje. Vždy sa robí výber, nikdy to nejde na priamo.
Mgr. Eva Skačanová
Rozpočtové opatrenie 153 – Socha Bomburu. Kde bude sedieť tá socha?
Ing. arch. Ján Králik
Bude na námestí pod vežou.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

berie na vedomie
správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.08.2018 do 30.09.2018

K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie: Prítomných: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 187/2018, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 13/
Správy hlavnej kontrolórky
Zástupca primátora Ing. arch. Králik dal návrh, aby ku všetkým správam hlavnej kontrolórky
bola vedená spoločná rozprava, na čo mu dali poslanci všeobecný súhlas.
13.1 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Brezna na I. polrok 2019___
Predkladá:
Spracoval:

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

Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna

I/

Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Brezna na I. polrok 2019

K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie: Prítomných: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 188/2018, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

13.2

Správa z vykonanej kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri
kontrolách v rokoch 2015 – 2017 v ZŠ s MŠ zriadených mestom_______________________
Predkladá:
Spracoval:

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

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

berie na vedomie
Správu o výsledku kontrol plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri
kontrolách v rokoch 2015 – 2017

K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie: Prítomných: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 189/2018, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

13.3

Správa z vykonanej kontroly zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s
finančnými prostriedkami v CVČ za rok 2017________________________________
Predkladá:
Spracoval:

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

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

berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri
hospodárení s finančnými prostriedkami v Centre voľného času

K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie: Prítomných: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 190/2018, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

K bodu 15/
Rôzne

15.1 Návrh na schválenie dotácie na poskytovanie služby sociálneho taxíka v meste Brezno
na rok 2019____________________________________________________________
Predkladá:
Spracoval:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor starostlivosti o obyvateľa zastúpený vedúcou odboru
PhDr. Jankou Lemberkovou

Sociálna komisia berie na vedomie návrh na schválenie dotácie, odporúča MsZ schváliť
návrh na schválenie dotácie na poskytovanie služby s výhradou, že výška dotácie bude
rovnaká pre Červený kríž, aj pre Strnkapharm, sro.
Finančná komisia berie na vedomie a odporúča MsZ schváliť tento bod.
Poslanci dali slovo pánovi Srnkovi, konateľovi Srnkapharm s.r.o., ktorý podrobnejšie
vysvetlil navýšenie nákladov na prevádzku sociálneho taxíka.
Do rozpravy sa zapojili poslanci:
K rozprave sa vyjadrili:

Ján Maruškin, Ing. Vladimír Strmeň,
Mgr. Eva Skačanová
p. Srnka – Srnkapharm s.r.o., PhDr. Janka Lemberková

Ján Maruškin
Prečo túto službu robíte, keď je pre vás nevýnosná?

P. Srnka
Pôvodný zámer bol taký, že ľudia využijú, že mám lekáreň a budú u mňa nakupovať. Toto sa
však nedeje a preto som sa rozhodol, že už nebudem taxík dofinancovávať v takom objeme.
Ing. Vladimír Strmeň
Myslím si, že by sme pána Srnku mali podporiť. Taxík je potrebný, využíva sa vo veľkej
miere.
Mgr. Eva Skačanová
Sociálne taxíky sú využívané do takej miery, že ich je nedostatok. Osobne si myslím, že
sociálny taxík zachovaný musí byť.
PhDr. Janka Lemberková
Zaznamenali sme problém, že ľudia musia na taxík čakať. Vzniká to tým, že stúpa počet ľudí,
ktorí využívajú prepravu do Banskej Bystrice, sú to onkologický pacienti, srdcovo – cievni
pacienti, ktorí nemajú inú možnosť.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Schvaľuje
Dotáciu na poskytovanie služby sociálneho taxíka v meste Brezno na rok 2019 vo výške
23 604 EUR, z toho pre Slovenský Červený kríž vo výške 10 404 EUR, pre spoločnosť
Srnkapharm s. r. o vo výške 13 200 EUR.

K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie: Prítomných: 18
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 191/2018, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

15.2

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Zvýšenie
pokrytia širokopásmovým internetom v Brezne“.____________________________
Predkladá:
Spracoval:

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

Do rozpravy sa zapojili poslanci:
K rozprave sa vyjadrili:

Ing. Mária Majerčíková, Ing. Milan Macuľa
Mgr. Milada Medveďová

Ing. Mária Majerčíková
Dobre tomu rozumiem, že na úrade ešte nemáte wifi?
Mgr. Milada Medveďová
Máme pokrytie len z časti, občania nemajú možnosť sa pripojiť.
Ing. Milan Macuľa
Som veľký nepriateľ elektrosmogu, wifi zvlášť. Ľutujem ľudí, ktorí budú ožarovaní počas
svojej práce. Som zástancom pevných sietí.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Súhlasí
s realizáciou projektu „WIFI pre teba v Brezne“

II/

Schvaľuje

1/

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1DOP za účelom realizácie projektu „WIFI pre teba v Brezne“, ktorého ciele sú
v súlade s platným Územným plánom mesta Brezna a platným Programom rozvoja
mesta Brezna;

2/

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

3/

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 749,70 EUR (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu: 14.993,93 EUR
a poskytnutého NFP: 14.244,23 EUR) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

4/

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta (ako
rozdiel celkových výdavkov projektu a celkových oprávnených výdavkov projektu).

K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie: Prítomných: 18
Za:
16
Proti:
1
Zdržal sa:
1
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 192/2018, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

15.3

Paušálny príspevok na úhradu zvýšených nákladov spojených s vykonávaním

obradov uzavretia manželstva a ostatných obradov pre sobášiacich a rečníkov_
Predkladá:
Spracoval:

Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostom Mgr. Martinom Juhaniakom

Finančná komisia berie na vedomie a odporúča schváliť bod.
Do rozpravy sa zapojili poslanci:

Ing. Jaroslav Demian

Ing. Jaroslav Demian
Chcel by som dať návrh, aby ma návrhová komisia z toho zoznamu vyškrtla. Túto činnosť som
vykonával rád a nerobil som to pre peniaze.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna

I/

Schvaľuje

Vyplatenie paušálneho príspevku na úhradu zvýšených nákladov spojených s vykonávaním
obradov uzavretia manželstva a ostatných obradov pre sobášiacich a rečníkov za rok 2018 vo
výške 2,50 €/1 obrad – za obdobie január–december 2018, takto:
1/ Ing. arch. Jánovi Králikovi
2/ PhDr. Petre Dzurmanovej
3/ Mgr. Danielovi Struhárovi

za 27 obradov vo výške
67,50 €
za 18 obradov vo výške
45,- €
za 10 obradov vo výške
25,- €
––––––––––––––––
Spolu: 137,50 €

K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie: Prítomných: 18
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 193/2018, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
15.4

Zmena účelu čerpania dotácie pre Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno
na rok 2018__________________________________________________________
Predkladá:
Spracoval:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený
poverenou riadením odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

Finančná komisia berie na vedomie a odporúča MsZ schváliť zmenu účelu čerpania dotácie.
Kultúrna komisia odporúča MsZ schváliť návrh, ako je predložený.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/ schvaľuje
zmenu účelu čerpania dotácie na rok 2018 a to na Divadelnú Chalupku 2018
nasledovne:
dopravné
ubytovanie
ostatné náklady súvisiace s projektom

0,00 EUR
2 000,00 EUR
2 000,00 EUR

K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie: Prítomných: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 194/2018, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

15.5

Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi mesta_____________________
Predkladá:
Spracoval:

Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno
Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený
Poverenou riadením odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

Finančná komisia berie na vedomie.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezno
I/

konštatuje,

že JUDr. Tomášovi Abelovi PhD. primátorovi mesta Brezno zostala nevyčerpaná dovolenka
v počte 21 dní, ktorú si nemohol vyčerpať ani do konca roku 2018, pretože zabezpečoval
neodkladné úlohy súvisiace s výkonom samosprávnej pôsobnosti obce a s výkonom prenesenej

pôsobnosti štátnej správy a z dôvodu skončenia funkčného obdobia primátora pred skončením
kalendárneho roka 2018.
II/

rozhodlo

v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov poskytnúť JUDr. Tomášovi
Abelovi PhD. primátorovi mesta Brezno náhradu platu za 21 dní nevyčerpanej dovolenky.
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie: Prítomných: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 195/2018, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
15.6

Ústna informácia primátora mesta o organizačných zmenách mestského úradu
v roku 2018_prednesená prednostom mestského úradu v zastúpení______________
Predkladá:
Spracoval:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno,
Ruženou Šefrankovou, poverenou riadením odboru

Do rozpravy sa zapojili poslanci:
K rozprave sa vyjadrili:

zastúpený

Ing.

Ing. Jaroslav Demian
Mgr. Martin Juhaniak

Ing. Jaroslav Demian
Koľko zamestnancov má mestský úrad?
Mgr. Martin Juhaniak
191 plus pani kontrolórka a pán primátor. To sú mestský policajti, zamestnanci úradu
a opatrovateľky a opatrovatelia.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Berie na vedomie
informáciu primátora mesta o organizačných zmenách mestského úradu v roku 2018
prednesenú prednostom mestského úradu

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

Hlasovanie: Prítomných: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 196/2018, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

15.7

Odpísanie nedokončených investícií z majetku mesta Brezno – účet 042___________
Predkladá:
Spracoval:

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

Mgr.

Finančá komisia berie na vedomie správu.
Bez pripomienok.
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/
Schvaľuje
Odpísanie nedokončených investícií z majetku mesta v celkovej hodnote 1.980,00 EUR
K predloženému návrhu na uznesenie poslanci nemali pripomienky, pozmeňujúce alebo
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie: Prítomných: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
Uznesenie bolo schválené.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 197/2018, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

15.8

Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o
činnosti komisií________________________________________________________

Predsedovia komisií podali informácie o činnosti komisií a poďakovali za spoluprácu počas
volebného obdobia.

K bodu 16/
Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej
organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno
majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej
polície______________________________________________________________
Ing. Mária Majerčíková – otázka pre p. náčelníka MsP
Kde žijú občania z domu na Bujakove, ktorý je zavretý. Lebo ľudia sa sťažujú, že stále ich
vidno v okolí.
Ing. Milan Macuľa – otázka pre p. riaditeľa TS
Chcem sa opýtať na výrub stromov na Pionierskej 2, či bolo nutné ich spíliť?
Ing. Vladimír Strmeň – otázka pre p. riaditeľa TS
Maľovanie priechodov pre chodcov, používajme kvalitnejšiu farbu. Nevydrží to ani rok.
Zrkadlo na križovatku ciest Horná a Lúčky, treba ho osadiť.
- otázka pre p. náčelníka MsP
Môžu policajti zmapovať autovraky, aby sme nemali problém s pluhovaním.
Odpovedá Ing. Ján Fedor – náčelník MsP
 k rómskym spoluobčanom, z jedného objektu sme ich úspešne dostali
preč, jedna rodina sa odsťahovala do Poltára a druhá rodina je v útulku
(Ondrej Eremiáš s manželkou) a ďalší bývajú po Jánovi Pokošovi na
Stromovej ulici 14
 autovraky sú k dnešnému dňu zmapované po meste všetky, ale pokiaľ
má auto ŠPZ, nepočíta sa ako autovrak
Odpovedá Ing. Ivan Kamenský – riaditeľ TS
 stormy na Pionierskej 2, výrub nerealizovali TS, ale Lesy mesta Brezno
s prípravou investičnej akcie - atletická dráha, ale boli nahnité, je dobre,
že sa vypílili
 prechody obnovujeme, používame rovnakú farbu ako cestári
 zrkadlo na Hornej ulici už je osadené
Milan Palovčík
Lesy mesta Brezno majú stále tabule na svojej starej budove. Teraz majú nové sídlo v dome
kultúry, bolo by dobré, aby ich namontovali na dom kultúry.
Ing. Jaroslav Demian
Nesúhlasím s pánom riaditeľom, niektoré stromy na Pionierskej 2 boli zdravé. Nebola žiadna
iná možnosť, aby sa tie zdravé stromy mohli zachovať?
Odpovedá Ing. arch. Ján Králik
 projekt počíta so zeleňou, nutnosť výrubu stromov vyplívala z projektu,
ku ktorému sa vyjadrovali zodpovední odborníci
F: Ing. arch. Ján Králik
Bola to vec projektu, bolo mi odpovedané pánom Králikom

Ing. Vladimír Strmeň
Medzi ulicami Fučíková a Švermova napadalo veľa ihličia a lístia, môže nám zapchať
kanalizáciu.
Odpovedá Ing. Ivan Kamenský – riaditeľ TS
 máme stroj a vysávame
F: Ing. Jaroslav Demian
V mojom okolí sa intenzívne čistí lístie, je to viditeľné, že pracujú.

K bodu 17/
Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna_________________________

Ing. Jaroslav Demian
Na základe čoho, na základe akej súťaže, alebo prieskumu trhu bola podpísaná zmluva o dielo
na realizáciu sochy Bomburu? Poprosím, aby mi pán primátor odpovedal písomne.
Ing. Vladímír Strmeň
Neprehodili by sme parkovanie na Ulici Martina Benku na opačnú stranu?
Mali sme prisľúbené stojisko na triedený odpad na Starom Mazorníku, v akom je to štádiu?
Telekom kládol optický kábel po meste, na Starom Mazorníku by sme tiež mali záujem.
Prepojenie kanalizácie na Ulici Horná a Dolná, vraj je problém s pozemkom súkromnej osoby,
mohli by sme využiť inštitút verejného záujmu.
Mgr. Daniel Struhár
Chcem sa spýtať na petíciu „Proti hazardu v Brezne“, odkedy do kedy bude spustená, kto to
má spracovať, kde to treba dať?

Odpovede:
PhDr. Petra Dzurmanová
Čo sa týka petície, už je rozbehnutá. Hárky boli zaslané do rôznych inštitúcií,
organizácií, firiem v rámci mesta. Priebežne podpísané hárky môžu občania zaslať na
podateľňu Mestského úradu. Termín nie je stanovený do kedy. Petičné hárky sú
k dispozícii u nás, na útvare primátora. Keď budeme mať dostatočný počet podpisov,
budeme môcť začať konať.
Ing. arch. Ján Králik
Prepojenie Ulíc Horná a Dolná. Tam, kde vlastníci pozemkov nedali súhlas, neexistuje
žiadna možnosť ich donútiť. Nemôže byť uplatnený inštitút vyvlastnenia, ten je
jednoznačne definovaný na aké verejno-prospešné stavby môže byť uplatnený. Toto
nepatrí k nim.

Optický kábel. Žiadna spoločnosť nemá záujem zavádzať káble k rodinným domom.
Jedine Telekom je ochotný jednať o takejto možnosti. Pokiaľ Telekom bude schopný
vypracovať projektovú dokumentáciu, alebo prísť s návrhom, že dokážu ísť aj
k rodinným domom, to podporíme.
Stojiská na odpad – Starý Mazorník. Uvažujeme do budúcna, že do okrajových častí
vybudujeme nový systém, kde budú koše zapustené do zeme. Už je to spracúvané, či je
to pre nás ekonomicky výhodné.
Parkovanie na Martina Benku. Skúsime to prerokovať.
Ing. Milan Macuľa
Na základe VZN sme sa dohodli, že 50% parkovacích miest pred obytnými domami sa
môže prenajať a 50% zostane voľných. V realite nikto nesleduje, ktoré miesta sú
obsadené a ako. Malo by sa na to dohliadnuť. Poprosím o nápravu.

K bodu 18/
Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna________________________
Ing. arch. Ján Králik., zástupca primátora mesta v závere poďakoval všetkým zamestnancom
za prácu a ukončil rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna 16:15 h. Z celého
rokovania bol vyhotovený zvukový záznam + video nahrávka zverejnená na
www.zastupiteľstvo.sk.

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

Mgr. Martin Juhaniak
prednosta MsÚ

____
PhDr. Martin Ridzoň, PhD,
overovateľ zápisnice

Mgr. Eva Skačanová
overovateľka zápisnice

____________________________
Zuzana Medveďová
zapisovateľka

V Brezne, dňa 10.12.2018

