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

Číslo spisu
Brezno
MsÚ-2018/11718 10.1.2019
ZÁPISNICA
z 2. pracovného rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Brezna, konaného
dňa 13. decembra 2018 v Brezne
PRÍTOMNÍ
VOLEBNÝ OBVOD č. 1
BARANČOK Andrej, Mgr, MUDr., KRÁLIK Ján, Ing. arch., HAŠAN Milan, Ing , JUHANIAK
Martin, Mgr., AMBROS Pavel, Mgr. , BARAN Miroslav, Ing. KUPEC Pavol, Ing. arch.,
OBERNAUER Július
VOLEBNÝ OBVOD č. 2
Ing. DZURMANOVÁ Petra, PhDr., MARUŠKIN Ján, PALOVČÍK Milan, IANECSKO Stefan
Arin, MUDr., ŠTUGNEROVÁ Ľubica , Bc. MA., STRMEŇ Vladimír, Ing.
VOLEBNÝ OBVOD č. 3
STRUHÁR Daniel, Mgr., SKAČANOVÁ Eva, Mgr., TOKÁR Jozef, FAŠANG Miroslav, Ing.,
SCHMIDT Róbert, RIDZOŇ Martin, Ing. PhD.
VOLEBNÝ OBVOD č. 4
MARCINEK Martin
OSTATNÍ PRÍTOMNÍ
podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)
Rokovanie viedol:
JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta

K bodu 1/
Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna v súlade s § 13, ods. 4 písm. a/ zákona číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otvoril druhé pracovné zasadnutie
MsZ mesta Brezna o 09.00 hodine.
Zasadnutie MsZ bolo zvolané v súlade s ustanovením § 12, ods. 1 zákona o obecnom zriadení
a boli naň pozvaní všetci poslanci MsZ s platným mandátom. Z 21 poslancov bolo prítomných 18
poslancov, zasadnutie MsZ bolo vyhlásené za schopné právoplatne sa uznášať. Primátor mesta
privítal všetkých prítomných.
K bodu 2 / Skúška hlasovacieho zariadenia
bez problémov
1 z 61

K bodu 3/
K bodu 3A/

Procedurálne otázky
Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna:
Prešli by sme k Procedurálnym otázkam, schváleniu programu rokovania. V programe rokovania
navrhujem tieto zmeny. Vypustiť bod 6. To je Návrh všeobecne záväzného nariadenia, áno?
Vzhľadom na to, čo bolo ohlásené v médiách a rozhodnutie Národnej rady. Ďalej potom sťahujem
bod 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, to je z dôvodu, že ešte neboli zapísané údaje v Ceste v rámci týchto
pozemkov. Bod 9.8 z dôvodu, že sme ešte nevyjasnili určité skutočnosti, ktoré sú dôležité pre
prevod, tak sa to presúva a bod 9.13 na základe včerajšej dohody, áno? Máte všetko poznačené, či
zopakujem? 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.8, 9.13 a 6 áno, všeobecne záväzné nariadenie. Dobre. Má niekto
ešte pripomienky alebo doplnenie k navrhovanému programu? Ak nie sú pripomienky, dávam
hlasovať, kto je za, aby sa dnešné zasadnutie riadilo programom aj s uvedenými zmenami. Kto je
za? Kto je za uvedený program?
Hlasovanie: Z 19 prítomných 19 za. Konštatujem, že program bol schválený jednohlasne.
Mestské zastupiteľstvo rokovalo podľa nasledovného programu:

K bodu 3B/

Voľba návrhovej komisie

So zreteľom na prerokúvané správy odporúčam mestskému zastupiteľstvu zvoliť návrhovú komisiu
v zložení pán poslanec Struhár, pani poslankyňa Štugnerová a pán poslanec Barančok. Má niekto z
poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy? Keď nie, dávam odhlasovať zloženie návrhovej
komisie. Kto je za, aby návrhová komisia pracovala v uvedenom zložení?
Hlasovanie: Z 19 prítomných 19 za. Konštatujem, že komisia bola odsúhlasená jednohlasne.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna:
Hlasovanie: z 18 prítomných 18 za. Konštatujem, že program bol schválený jednohlasne.
Mestské zastupiteľstvo rokovalo podľa nasledovného programu:
1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Procedurálne otázky
4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.11.2018
Predkladá:
Spracoval:

Mgr.Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou
Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia VZN – XX/2018 o určení výšky finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na
jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna na rok 2019
Predkladá:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna
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Spracoval:

7.

Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
Predkladá:
Spracoval:

8.

Mgr.Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou
Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Návrh Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
Predkladá:
Spracoval:

9.

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

Mgr.Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou
Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Majetkové záležitosti
9.5
9.6
9.7

Ponuka Petra Veverku o odkúpenie/zámenu spoluvlastníckych podielov na
pozemkoch v Brezne, miestna časť Rohozná
Žiadosť Mgr. Jozefa Kaliského a Mgr. Kataríny Kaliskej o nájom pozemku
v Brezne, miesta časť Bujakovo
Žiadosť Ing. Milana Hraška o odkúpenie pozemku na Sekurisovej ulici v Brezne
Predkladá:
Spracoval:

9.9
9.10
9.11
9.12
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19

JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu
Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 73/2018 zo dňa 16. mája 2018
Schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na
prevod pozemkov na Ul. ŠLN
Žiadosť o nájom bytu v bytovom dome ŠLN 1230/8,8A pre MUDr. Ondreja Antala
Žiadosť o nájom bytu v bytovom dome ŠLN 1230/8,8A pre Bc Máriu Ochenasovú
Žiadosť o nájom bytu v bytovom dome ŠLN 1230/8,8A pre MUDr. Tatianu
Vakulenkovú
Žiadosť o nájom bytu v bytovom dome ŠLN 1230/8,8A pre MUDr. Elizabetu
Dobšovičovú
Žiadosť o nájom bytu v bytovom dome ŠLN 1230/8,8A pre Nadiiu Vakiiu
Žiadosť o nájom bytu v bytovom dome ŠLN 1230/8,8A pre Mgr. Miloša Bamburu
Žiadosť o nájom bytu v bytovom dome ŠLN 1230/8,8A pre Janku Štiblárovú
Žiadosť o nájom jednoizbového bytu č. 11 na Nálepkovej ul. 1194/11 pre MUDr.
Milana Ignjatoviča
Predkladá:
Spracoval:

Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu
Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostkou Mgr. Zuzanaou Ďurišovou

10. Správa o stave a vývoji pohľadávok za III. štvrťrok 2018
Predkladá:
Spracoval:

Mgr.Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno
Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený poverenou riadením
odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

11. Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Brezna k návrhu rozpočtu mesta
Brezna na roky 2018 - 2020
Predkladá:
Spracoval:

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

12. Návrh rozpočtu mesta Brezna na roky 2019 - 2021
Predkladá:
Spracoval:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta
Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený zastúpený poverenou
riadením odboru Ing. Ruženou Šefrankovou
3 z 61

Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 1.10.2018 – do 31.10.2018

13.

Predkladá:
Spracoval:

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

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

14.

14. 1 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach
Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno
za školský rok 2017/2018
Predkladá:
Spracoval:

14.2

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej
školy s materskou školou Pionierska 2, Brezno za školský rok
2017/2018
Predkladá:
Spracoval:

14.3

Návrh

a podmienkach

Mgr. Ingrid Vičanová, riaditeľka Centra voľného času Brezno
Mgr. Ingrid Vičanová, riaditeľka Centra voľného času Brezno
.

harmonogramu
a rámcového
programu
zastupiteľstva mesta Brezna v I. polroku 2019
Predkladá:
Spracoval:

a podmienkach

PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD., riaditeľka Základnej umeleckej školy Brezno
PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD., riaditeľka Základnej umeleckej školy Brezno

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch
Centra voľného času Brezno za školský rok 2017/2018
Predkladá:
Spracoval:

15.

Mgr. Peter Macko, riaditeľ Základnej školy s materskou školou MPČĽ 35, Brezno
Mgr. Peter Macko, riaditeľ Základnej školy s materskou školou MPČĽ 35, Brezno

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch
Základnej umeleckej školy Brezno za školský rok 2017/2018
Predkladá:
Spracoval:

14.5

Mgr. Beáta Prečuchová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Pionierska 2,
Brezno
Mgr. Beáta Prečuchová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Pionierska
2, Brezno

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej
školy s materskou školou MPČĽ 35, Brezno za školský rok 2017/2018
Predkladá:
Spracoval:

14.4

PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Karola
Rapoša Pionierska 4, Brezno
PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Karola
Rapoša Pionierska 4, Brezno

zasadnutí

Mestského

Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

16. Rôzne
16.1
Návrh na poverenie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na výkon
sobášiaceho
Predkladá:
Spracoval:

16.2

Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Brezno, ktorý bude
4 z 61

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezno
Predkladá:
Spracoval:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Delegovanie zástupcov mesta Brezna do rád škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno

16.3

Predkladá:
Spracoval:

16.4.

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta
Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno zastúpený
prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Návrh na odvolanie riaditeľa Technických služieb Brezno

Predkladá:

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta

17.

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

18.

Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

19.

Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

K bodu 3C/

overovatelia zápisnice: Ing. Martin Ridzoň. PhD., Ing. arch. Pavol Kupec

K bodu 3D/ zapísaním uznesení a vypracovaním zápisnice je poverená Mgr. Janka Štulajterová
sekretárka prednostky mestského úradu
K bodu 3E/

Informácia o podpise zápisnice zo zasadnutia dňa 19. septembra 2018:
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci pán Ing.Kvačkaj a pani MUDr.
Laurinc Wolframová, ktorí zápisnicu podpísali bez výhrad.

K bodu 4
Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.11.2018
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme teda k programu rokovania. Pod bodom 4
máme Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.11.2018. Predkladá
prednostka mestského úradu, spracoval odbor služieb občanom a vnútornej správy. Zastúpený
prednostkou. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram rozpravu k uvedenému bodu. Ak nikto do
rozpravy, rozpravu končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Andrej Barančok,Člen návrhovej komisie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.11.2018

II/

Vypúšťa zo sledovania
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
III/

Uznesenie MsZ č. 99/2018 zo dňa 27. 6.2018
Uznesenie MsZ č. 143/2018 zo dňa 19. 9.2018
Uznesenie MsZ č. 148/2018 zo dňa 19. 9.2018
Uznesenie MsZ č. 180/2018 zo dňa 14.11.2018
Uznesenie MsZ č. 184/2018 zo dňa 14.11.2018
Uznesenie MsZ č. 186/2018 zo dňa 14.11.2018
Uznesenie MsZ č. 191/2018 zo dňa 14.11.2018
Uznesenie MsZ č. 193/2018 zo dňa 14.11.2018
Uznesenie MsZ č. 194/2018 zo dňa 14.11.2018

Konštatuje, že
1.
Uznesenie MsZ č. 4/2018 zo dňa 15. 1.2018
2.
Uznesenie MsZ č. 137/2018 zo dňa 19. 9.2018
3.
Uznesenie MsZ č. 166/2018 zo dňa 19. 9.2018
4.
Uznesenie MsZ č. 173/2018 zo dňa 14.11.2018
5.
Uznesenie MsZ č. 174/2018 zo dňa 14.11.2018
6.
Uznesenie MsZ č. 175/2018 zo dňa 14.11.2018
7.
Uznesenie MsZ č. 176/2018 zo dňa 14.11.2018
8.
Uznesenie MsZ č. 177/2018 zo dňa 14.11.2018
9.
Uznesenie MsZ č. 178/2018 zo dňa 14.11.2018
10.
Uznesenie MsZ č. 197/2018 zo dňa 14.11.2018
boli splnené

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 19 prítomných 19 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 201/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu 5/
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia VZN – XX/2018 o určení výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa
školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové
jedlo zriadených na území mesta Brezna na rok 2019
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 5. Tým je Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach
školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna
na rok 2019. Predkladám ja, spracoval odbor ekonomiky a financovania mestského úradu Brezno.
Poprosím vás, pani vedúca. Nech sa páči.
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: Dobrý
deň, vážené panie poslankyne, páni poslanci, návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky
finančných prostriedkov určených na mzdy, prevádzku žiaka ZUŠ-ky, materskej školy, školského
zariadenia a zariadenia školského stravovania pre rok 2019 bol vypracovaný v zmysle podkladov,
ktoré sme obdržali z našich školských zariadení. V rámci desaťdňovej lehoty neboli vznesené
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žiadne pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia a toto všeobecne záväzné nariadenia,
teda návrh bol predložený aj školám a školským zariadeniam, štatutárom, s ktorými zriaďovateľ
prerokoval tento návrh a naše rozpočtové organizácie voči návrhu nevzniesli žiadnu pripomienku.
Výsledky z tohto všeobecne záväzného nariadenia sú zapracované do návrhu rozpočtu pre rok 2019.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Stanovisko komisie, prosím, finančnej?
Martin Juhaniak: Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť Návrh
všeobecne záväzného nariadenia tak, ako je pripravený. Ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Otváram rozpravu, nech sa páči, kolegyne,
kolegovia. Ak nikto do rozpravy, rozpravu končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla
návrh na uznesenie.
Člen návrhovej komisie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. VZN
– XY/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej
umeleckej
školy,
dieťa
materskej
školy,
dieťa
školského
zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo
zriadených na území mesta Brezna na rok 2019

II/

Uznáša sa
v zmysle § 6, ods.1 a § 11 ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších zmien na Všeobecne záväznom nariadení č. VZN – XY/2018 o určení
výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského
stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna na
rok 2019

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Pripomienky? Pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 19 prítomných 19 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 202/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu č. 7
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 7. Tým je Návrh Rokovacieho
poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Brezna. Predkladá prednostka mestského úradu, spracoval
odbor služieb občanom a vnútornej správy mestského úradu, zastúpený prednostkou, nech sa páči,
pani prednostka.
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Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka mestského úradu Brezno: Návrh rokovacieho poriadku
mestského zastupiteľstva mesta Brezna. Zákon o obecnom zriadení vymedzuje rozhodovaciu
právomoc obecného zastupiteľstva, ktoré rozhoduje o základných otázkach života obce. Jednou z
právomocí zastupiteľstva je okrem iného schvaľovať rokovací poriadok, ktorým si poslanci
ustanovia podrobné pravidlá o činnosti obecného zastupiteľstva. Z uvedeného dôvodu predkladáme
poslancom na schválenie návrh rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva mesta Brezna, ktorý
upravuje pravidlá jeho rokovania a je rozdelený do šiestich základných kapitol, ktorých znenie je
uvedené v dôvodovej správe.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Aj v komisii to bolo? Poprosím komisiu.
Martin Juhaniak: Finančná komisia prijala uznesenie, ktorým odporúča schváliť rokovací
poriadok tak, ako je pripravený.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Otváram rozpravu, nech sa páči,
kolegyne, kolegovia. Ak nikto do rozpravy, rozpravu končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby
predniesla návrh na uznesenie.
Člen návrhovej komisie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
Schvaľuje
v súlade s § 11, ods. 4 písm. k) Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 19 prítomných 19 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 203/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu č. 8
Návrh Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 8. Tým je Návrh Rokovacieho
poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna. Predkladá prednostka mestského úradu,
taktiež spracoval odbor služieb občanom a vnútornej správy zastúpený prednostkou. Nech sa páči,
pani prednostka.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka mestského úradu Brezno: Mestské zastupiteľstvo v súlade
so zákonom o obecnom zriadení môže zriadiť svoje stále alebo dočasné poradné, kontrolné a
iniciatívne orgány, ktoré zefektívňujú činnosť zastupiteľstva a vymedzuje ich zloženie a úlohy. Za
týmto účelom, ako aj z dôvodu určenia podrobných pravidiel zvolávania zasadnutia a prijímania
uznesení a stanovísk jednotlivými komisiami predkladáme poslancom na schválenie návrh
rokovacieho poriadku komisií mestského zastupiteľstva. Náplň činností jednotlivých komisií je
uvedený v predloženom návrhu.
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Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Stanovisko komisie?
Martin Juhaniak: Finančná komisia odporúča schváliť materiál, ako je pripravený.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Otváram rozpravu, nech sa páči, kolegyne,
kolegovia. Prvý do rozpravy pán poslanec Fašang, nech sa páči.
Miroslav Fašang, poslanec: Ďakujem za slovo. Chcem sa opýtať k bodu 3.2, kde sa píše, že v
komisii musí mať po jednom zástupcovi každá politická alebo strana alebo hnutie zastúpené v
mestskom zastupiteľstve. Čiže ak kandidát kandidoval s podporou strán, tak sa to berie, že
zastúpená v mestskom zastupiteľstve? Lebo tým pádom by jeden človek musel byť skoro v každej
komisii, dvaja.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ale nie. To sa týka len komisií verejného poriadku, to je zo
zákona. Iba tá jedna komisia. To je v podstate zo zákona.
Miroslav Fašang, poslanec: Len v tej jednej? Dobre. Ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Áno, prosím. Ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak nie,
rozpravu končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Člen návrhovej komisie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
schvaľuje
Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 19 prítomných 19 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 204/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu č. 9.5
Ponuka Petra Veverku o odkúpenie/zámenu spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v Brezne,
miestna časť Rohozná
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 9.5. Tým je Ponuka Petra Veverku o
odkúpenie/zámenu spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v Brezne, miestna časť Rohozná.
Nech sa páči, pani doktorka prednesie návrh.
JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Príjemný dobrý deň prajem všetkým váženým prítomným. Z majetkových materiálov ako prvú
prerokujeme ponuku pána Veverku z Pohronskej Polhory na odkúpenie alebo zámenu jeho
spoluvlastníckych... pardon, podielov na pozemkoch. Pán Veverka ponúkol mestu, aby odkúpilo
alebo zamenilo jeho spoluvlastnícke podiely na pozemkoch, ktoré má v mestskej časti Rohozná. Je
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to celkovo 36 pozemkov, ktoré on vlastní v rôznych podieloch. V materiáli sú podrobne tie
pozemky vymenované. Sú to podiely jedna polovica, trinásť šestnástin, jedna dvanástina, jedna
šestotina, pokiaľ to správne hovorím. S tým, že má záujem prednostne o zámenu pozemkov tak, aby
mu mesto zamenilo pozemky v rozsahu asi tritisíc metrov štvorcových, aby si tam mohol
vybudovať chatu alebo hospodársku usadlosť. Pani hlavná architektka podala stanovisko,
vyjadrenie k tejto žiadosti s tým, že sú to pozemky, kde mesto nemá žiaden investičný zámer a
vysporiadanie podielov by malo byť realizované cez pozemkové úpravy. Takže ani s kúpou ani so
zámenou mesto nesúhlasí. V tomto zmysle bol pripravený teda materiál s tým, že kúpa ani zámena
po týchto podielov pozemkov sa neschvaľuje. Z mojej strany zatiaľ všetko
.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Stanovisko komisií? Finančná?
Martin Juhaniak: Finančná komisia prijala uznesenie, ktorým odporúča neschváliť materiál,
respektíve schváliť tak, ako je pripravený.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, komisia pre rozvoj
Ján Králik: Ďakujem. Komisia pre rozvoj odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť bod, tak
ako je pripravený. To znamená, že v súčasnej dobe ani zámenou ani odkúpením tie pozemky do
majetku mesta nerieši, ale odporúča odboru investičnému, aby pokračovali v rokovaní s týmto
majiteľom s tým, že pre možno budúce nejaké tie vysporiadavania pozemkov, ak to bude vhodné
proste, tak môžeme vstúpiť do ďalšieho jednania. Ale v súčasnej dobe odporúča prijať uznesenie
tak, ako je uvedené v texte. Ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Otváram rozpravu, nech sa páči, kolegyne,
kolegovia. Ak nikto do rozpravy, rozpravu končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla
návrh na uznesenie.
Člen návrhovej komisie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezno
I/

Berie na vedomie

Ponuku Petra Veverku, bytom Hlavná 211/195, 976 56 Pohronská Polhora, na odkúpenie alebo
zámenu jeho spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v k. ú. Brezno, evidovaných v katastri
nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na listoch vlastníctva nasledovne:
LV 8669
parc. reg. E-KN č. 8234 – TTP o výmere 620 m2
parc. reg. E-KN č. 8243 – orná pôda o výmere 4316 m2
parc. reg. E-KN č. 8244 – orná pôda o výmere 4340 m2
parc. reg. E-KN č. 8245 – orná pôda o výmere 5528 m2
parc. reg. E-KN č. 8246 – z.pl. a nádvoria o výmere 26 m2
parc. reg. E-KN č. 8247 – orná pôda o výmere 5084 m2
parc. reg. E-KN č. 8257 – orná pôda o výmere 3274 m2
parc. reg. E-KN č. 8258 – TTP o výmere 1311 m2
parc. reg. E-KN č. 16121/7 – ost.plochy o výmere 700 m2
spoluvlastnícky podiel 13/60
LV 8813
parc. reg. E-KN č. 8715/2 – TTP o výmere 223 m2
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spoluvlastnícky podiel 1/12
LV 8591
parc. reg. E-KN č. 7924/1 – TTP o výmere 1793 m2
parc. reg. E-KN č. 7925 – orná pôda o výmere 1727 m2
parc. reg. E-KN č. 7926 – orná pôda o výmere 1789 m2
parc. reg. E-KN č. 7928 – orná pôda o výmere 4355 m2
parc. reg. E-KN č. 7929 – orná pôda o výmere 4123m2
Pokračovanie uznesenia MsZ č. 205/2018 zo dňa 13.12.2018
parc. reg. E-KN č. 7964/2 – TTP o výmere 348 m2
parc. reg. E-KN č. 7965/3 – TTP o výmere 136 m2
parc. reg. E-KN č. 7966/2 – TTP o výmere 231 m2
spoluvlastnícky podiel 1/600
LV 8783
parc. reg. E-KN č. 8550 – TTP o výmere 6971 m2
parc. reg. E-KN č. 9112/5 – TTP o výmere 1708 m2
parc. reg. E-KN č. 9115 – TTP o výmere 3983 m2
parc. reg. E-KN č. 9116/1 – TTP o výmere 3636 m2
parc. reg. E-KN č. 9117/3 – TTP o výmere 1543 m2
parc. reg. E-KN č. 9118/2– TTP o výmere 326 m2
spoluvlastnícky podiel 1/2
LV 8812
parc. reg. E-KN č. 8714/3 – TTP o výmere 1266 m2
parc. reg. E-KN č. 8715/1 – TTP o výmere 733m2
parc. reg. E-KN č. 9110/2 – TTP o výmere 295 m2
parc. reg. E-KN č. 9112/2 – TTP o výmere 3106 m2
parc. reg. E-KN č. 9112/4 – TTP o výmere 76 m2
parc. reg. E-KN č. 9114 – TTP o výmere 3586 m2
parc. reg. E-KN č. 9116/2 – TTP o výmere 619 m2
parc. reg. E-KN č. 9117/1 – TTP o výmere 3031 m2
parc. reg. E-KN č. 9117/2 – z.pl. a nádvoria o výmere 13 m2
parc. reg. E-KN č. 9118/1 – TTP o výmere 6379 m2
parc. reg. E-KN č. 9119/2 – TTP o výmere 134 m2
parc. reg. E-KN č. 9134/2 – TTP o výmere 128 m2
spoluvlastnícky podiel 1/12
II/

Neschvaľuje

v súlade s § 3 ods.1 pís. a) v spojení s § 4 ods. 2 platných Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Brezno nadobudnutie nehnuteľného majetku:
nadobudnutie vlastníctva spoluvlastníckych podielov Petra Veverku, bytom Hlavná 211/195, 976
56 Pohronská Polhora na pozemkoch v k. ú. Brezno, evidovaných v katastri nehnuteľností na
Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na listoch vlastícva nasledovne:
Pokračovanie uznesenia MsZ č. 205/2018 zo dňa 13.12.2018
LV 8669
parc. reg. E-KN č. 8234 – TTP o výmere 620 m2
parc. reg. E-KN č. 8243 – orná pôda o výmere 4316 m2
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parc. reg. E-KN č. 8244 – orná pôda o výmere 4340 m2
parc. reg. E-KN č. 8245 – orná pôda o výmere 5528 m2
parc. reg. E-KN č. 8246 – z.pl. a nádvoria o výmere 26 m2
parc. reg. E-KN č. 8247 – orná pôda o výmere 5084 m2
parc. reg. E-KN č. 8257 – orná pôda o výmere 3274 m2
parc. reg. E-KN č. 8258 – TTP o výmere 1311 m2
parc. reg. E-KN č. 16121/7 – ost.plochy o výmere 700 m2
spoluvlastnícky podiel 13/60
LV 8813
parc. reg. E-KN č. 8715/2 – TTP o výmere 223 m2
spoluvlastnícky podiel 1/12
LV 8591
parc. reg. E-KN č. 7924/1 – TTP o výmere 1793 m2
parc. reg. E-KN č. 7925 – orná pôda o výmere 1727 m2
parc. reg. E-KN č. 7926 – orná pôda o výmere 1789 m2
parc. reg. E-KN č. 7928 – orná pôda o výmere 4355 m2
parc. reg. E-KN č. 7929 – orná pôda o výmere 4123m2
parc. reg. E-KN č. 7964/2 – TTP o výmere 348 m2
parc. reg. E-KN č. 7965/3 – TTP o výmere 136 m2
parc. reg. E-KN č. 7966/2 – TTP o výmere 231 m2
spoluvlastnícky podiel 1/600
LV 8783
parc. reg. E-KN č. 8550 – TTP o výmere 6971 m2
parc. reg. E-KN č. 9112/5 – TTP o výmere 1708 m2
parc. reg. E-KN č. 9115 – TTP o výmere 3983 m2
parc. reg. E-KN č. 9116/1 – TTP o výmere 3636 m2
parc. reg. E-KN č. 9117/3 – TTP o výmere 1543 m2
parc. reg. E-KN č. 9118/2– TTP o výmere 326 m2
spoluvlastnícky podiel 1/2
LV 8812
parc. reg. E-KN č. 8714/3 – TTP o výmere 1266 m2
parc. reg. E-KN č. 8715/1 – TTP o výmere 733m2
Pokračovanie uznesenia MsZ č. 205/2018 zo dňa 13.12.2018
parc. reg. E-KN č. 9110/2 – TTP o výmere 295 m2
parc. reg. E-KN č. 9112/2 – TTP o výmere 3106 m2
parc. reg. E-KN č. 9112/4 – TTP o výmere 76 m2
parc. reg. E-KN č. 9114 – TTP o výmere 3586 m2
parc. reg. E-KN č. 9116/2 – TTP o výmere 619 m2
parc. reg. E-KN č. 9117/1 – TTP o výmere 3031 m2
parc. reg. E-KN č. 9117/2 – z.pl. a nádvoria o výmere 13 m2
parc. reg. E-KN č. 9118/1 – TTP o výmere 6379 m2
parc. reg. E-KN č. 9119/2 – TTP o výmere 134 m2
parc. reg. E-KN č. 9134/2 – TTP o výmere 128 m2
spoluvlastnícky podiel 1/12
ich odkúpením alebo zámenou do vlastníctva Mesta Brezno.
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Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 20 prítomných 19 za, proti jeden. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 205/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu č. 9.6
Žiadosť Mgr. Jozefa Kaliského a Mgr. Kataríny Kaliskej o nájom pozemku v Brezne, miestna
časť Bujakovo.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 9.6. Žiadosť Mgr. Jozefa Kaliského a
Mgr. Kataríny Kaliskej o nájom pozemku v Brezne, miesta časť Bujakovo. Nech sa páči.
JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Takže pán Kaliský a pani Kaliská požiadali o nájom mestského pozemku. Je to parcela, C-čková
parcela 5248/6 trvalý trávny porast, výmera 28 metrov štvorcových. Fyzicky sa tento pozemok
nachádza v miestnej časti Bujakovo. Je to pozemok už v extraviláne s tým, že je tam aj jedna
nesprávna /nezrozumiteľné/... pardon, na tej dolnej leteckej snímke je to pozemoček označený
takým, javí sa to ako biely štvorček. Takže je to extravilán, v podstate je lokalizovaný už na lúke
nad dedinou. Záujem majú žiadatelia o nájom tohto pozemku preto, lebo zamýšľajú stavať v
blízkosti tohto pozemku rodinný dom na svojich pozemkoch. Oni majú pozemky v podstate okolo
tohto pozemku z ľavej strany takmer všetky. Takže chcú stavať dom a potrebujú si zriadiť
prístupovú komunikáciu k domu, k čomu teda potrebujú mať ošetrený vzťah aj k pozemku vo
vlastníctve mesta. Podľa vyjadrenia architektky mesta. Ona súhlasila teda vzhľadom k tomu, ako
píše, že bude to slúžiť ako prístup k pozemkom. Len je tam podmienka daná, aj bude daná v prípade
schválenia, že budú musieť nájomcovia umožniť prístup cez tento pozemok aj ostatným vlastníkom
pozemkov, lebo z pravej strany tohto pozemku sa nachádzajú aj... má pozemky aj mesto a majú
pozemky aj ďalšie fyzické osoby. Jednalo by sa o nájom z dôvodu osobitného zreteľa. Osobitným
zreteľom je práve tá skutočnosť, že je potrebné umožniť nájomcom cez pozemok prechod peši,
motorovým vozidlom a vybudovanie spevnenej prístupovej komunikácie k zamýšľanej stavbe na
vlastnom pozemku. Keďže je to osobitný zreteľ, na schválenie je potrebná trojpätinová väčšina
súhlasných hlasov. Z mojej strany zatiaľ toľko.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Stanoviská komisií? Finančná.
Martin Juhaniak: Finančná komisia odporúča schváliť nájom nehnuteľného majetku a prijať
uznesenie tak, ako je spracované.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Komisia pre rozvoj
Ján Králik: Komisia pre rozvoj takisto odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenie tak,
ako je pripravené. To znamená nájom pozemku, ale takisto odporúča príslušnému odboru vstúpiť
do jednania s ďalšími vlastníkmi tých pozemkov vzhľadom k tomu, že tie pozemky sú určené
územným plánom na stavbu, aby došlo k usporiadaniu pre všetkých, aby ten prístup bol
zabezpečený pre všetkých, ktorí vlastnia tie pozemky v okolí tejto prístupovej komunikácie.
Ďakujem.
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Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Otváram rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec
Fašang, nech sa páči.
Miroslav Fašang, poslanec: Ďakujem za slovo. Ak môžem, ja by som odboru odporučil, aby
oslovilo susedovcov a ponúklo im tie pozemky, ktoré sú tam priľahlé, keďže sú to parcely, ktoré
majú zhruba tristo metrov štvorcových, šírku nejaké dva metre a dĺžku príslušnú, myslím si, že z
pohľadu mesta sú ťažko využiteľné. Ak môžem poprosiť tú mapku. Na pravej strane sú to tie
oranžové pásiky. Každý ten pásik má zhruba tristo metrov a šírku od jedného do dvoch metrov.
Myslím si, že ak by prejavili záujem susedia záujem, tak mohli by to byť potenciálne pozemky pre
výstavbu rodinných domov. Ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďalej pán poslanec Struhár.
Daniel Struhár, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja sa len chcem spýtať, či náhodou ten bod pred tým
a tento bod, čo je, či tam nedochádza k nejakému konfliktu medzi dotknutými osobami. Či je to
všetko čisté. Lebo v podstate jedná sa o podobné pozemky. Je to vlastne tá istá. Sú to v podstate tie
isté pozemky v tom istom mieste, či náhodou tam nemajú oni nejaký spor a teraz, či neublížime
jedným tým, keď im dáme do nájmu, trebárs keď pánovi Kaliskému dáme do nájmu tento
pozemku...
Daniel Struhár, poslanec: Nie? Lebo... no, ako možno sa nejedná o ten istý pozemok, ale v tej istej
lokalite podľa fotiek, ktoré mám v materiáli, nie? Lenže ja pána Kaliského mám takto
poznačeného... Dobre, tak potom sa ospravedlňujem, asi mám zlý...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Nič, nevadí, však si sa opýtal. Pani poslankyňa Skačanová,
nech sa páči.
Eva Skačanová, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Takže ktorá mapka bola
dobrá? Keďže som to nepočula. Tá letecká nie je správna, áno?
Eva Skačanová, poslankyňa: Aha. Dobre, ďakujem pekne. Takže keď sa pozriem na tú dolnú a
práve tam vidím vykreslené tie cesty, ktoré sú asi poľné cez tie pozemky. Čiže ide nám o to, aby bol
zachovaný tento prechod, áno? Ja tam vidím poľnú cestu, ktorá prechádza, ak je to teda cesta,
neviem.
JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno: Je to
poľná cesta. Z pravej strany myslíte, áno? Je to taká poľná cesta, ktorú používajú všetci, pokiaľ
mám informáciu, všetci vlastníci, ktorí tam majú pozemky. Takže z tej pravej strany, áno,
prechádza taká cesta poľná.
Eva Skačanová, poslankyňa: Dobre. A pán a pani Kaliskí teda vlastnia pozemky, ktoré sú nadol,
smerom k ceste?
JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno: Pán
a pani Kaliskí, keď sa pozriete na tú farebnú mapku, všetko, čo je oranžovou farbou na ľavej strane,
je ich a z tých na pravej strane, z tých tenkých parceliek dvojmetrových je jedna ich oranžovou
farbou vyznačená, trošku to tu skresľuje na tejto mape. Tá je ich. A medzitým ich tenkým
rezančekom a zvyškom tej oranžovej plochy veľkej je práve tá mestská parcela, cez ktorú potrebujú
teda zriadiť prístupovú komunikáciu.
Eva Skačanová, poslankyňa: Dobre, ďakujem pekne, v poriadku. Ďakujem.
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Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: S faktickou pán poslanec Strmeň. Nech sa páči.
Vladimír Strmeň, poslanec: Ďakujem. Možno pán poslanec kolega Marcinek nám to vysvetlí, lebo
tam roky žije, ale pokiaľ viem, tak to nie je cesta. Sme sa bavili na finančnej komisii, ale je to len
nejaký jarok vymytý vodou. Ďakujem.
JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Takto. Nerozumieme si. Môžem? Jarok je v tom mieste to, čo chcú do nájmu, tá parcela. A pani
Skačanová mala na mysli teda, odkiaľ je tam prístup, z pravej strany poľná cesta, tak.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre. Pán poslanec Marcinek, nech sa páči.
Martin Marcinek, poslanec: To som chcel aj ja povedať, že ten pozemok je len taký jarok, ten
kúsok mestský a tá prístupová cesta z pravej strany, to je len taká medzička, no to ešte neni cesta,
len chodia tade traktory. A prieky nemajú žiadne tam susedovci, že by dakto sa tam staral, že jedni
chcú, druhí nechcú. Tam to nechce nik tie pozemky.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre. Ďakujem pekne. Ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak
nie, rozpravu končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Člen návrhovej komisie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Žiadosť Mgr. Jozefa Kaliského, bytom Brezno a Mgr. Kataríny Kaliskej, bytom Brezno,
o nájom pozemku, parc. reg.C-KN č. 5248/6 – TTP o výmere 28 m2, k. ú. Brezno,
evidovaný v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny na LV č.
5804, vlastníctvo vedené pre Mesto Brezno v celosti.

II/

Vyhlasuje pre účel nájmu
nehnuteľný majetok mesta Brezno:
pozemok, parcela reg. C-KN č. 5248/6 - TTP o výmere 28 m2, k. ú. Brezno, evidovaný
v katastri nehnuteľnosti na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV 5804 pre
Mesto Brezno v celosti.
za prebytočný.

III/

Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa §24 ods. 4 písm.
c) v spojení s §28 ods. 2 písm. i) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno
nájom nehnuteľného majetku mesta Brezno:
pre nájomcov: Mgr. Jozef Kaliský, bytom Brezno
Mgr. Katarína Kaliská, bytom Brezno
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doba nájmu:
účel nájmu:
výška nájmu:

neurčitá
prechod peši a motorovými vozidlami, vybudovanie spevnenej prístupovej
komunikácie k zamýšľanej stavbe na susediacom pozemku
33,60 € EUR ročne (1,20 €/m2)

za podmienok: povinnosť nájomcov umožniť prístup cez pozemok všetkým vlastníkom
nadväzujúcich pozemkov v dotknutej lokalite
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 umožniť nájomcom cez pozemok prechod peši a motorovými
vozidlami, vybudovanie spevnenej prístupovej komunikácie k zamýšľanej stavbe na
susediacom pozemku, ktorej stavebníkmi budú nájomcovia.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 20 prítomných 20 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 206/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
K bodu č. 9.7
Žiadosť Ing. Milana Hraška o odkúpenie pozemku na Sekurisovej ulici v Brezne
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 9.7. Tým je Žiadosť Ing. Milana
Hraška o odkúpenie pozemku na Sekurisovej ulici v Brezne. Nech sa páči.
JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Takže pán inžinier Hraško požiadal mesto o odkúpenie, dúfam, že sú tam dobré prílohy, o
odkúpenie časti mestského pozemku. Je to parcela, E-čková parcela TTP, celková výmera 240 a on
má záujem o odkúpenie časti o výmere 6 metrov štvorcových. Je to z toho dôvodu, že je vlastníkom
jednej z radových garáží na Sekurisovej ulici. Je to krajná garáž a zistil, že táto jeho garáž zasahuje
sčasti aj do mestského pozemku a má záujem si to vysporiadať. Dal vypracovať geometrický plán
na oddelenie tejto časti. Ten aj predložil, čiže v reáli, aj na fotografii vidíte, že práve tá dotknutá
časť, to je akoby prístavba k pôvodnej garáži. Preto to teda aj zasahuje do mestského pozemku.
Túto prístavbu ale žiadateľ nezriaďoval. On už takúto... pozemok... pardon, garáž v takomto stave
kúpil od predošlého vlastníka v roku 1999. Čiže tento stav fyzicky skutkový aký je, trvá približne
možno aj päťdesiat rokov, pretože to sú garáže stavené zrejme v sedemdesiatych rokoch. Pani
architektka dala k žiadosti stanovisko, že teda súhlasí s predajom, keďže je už vlastne tá časť
parcely zastavaná takto, ako vidíte, s tým, že sa zapracuje do materiálov podmienka legalizácie
stavby. Technické služby, ktoré majú na starosti údržbu komunikácií, sa vyjadrili teda, že odpredaj
tohto pozemku nebude mať žiaden vplyv na vykonávanie ich činností. Kúpna cena je navrhnutá vo
výške 15 eur za meter štvorcový. To znamená celková kúpna cena 90 EUR s tým, že v podstate
bolo vychádzané z obvyklej ceny pozemkov v tejto lokalite a znížení o päťdesiat percent, keďže
tento pozemok sa už nebude dať iným spôsobom použiť. Išlo by teda o predaj s osobným zreteľom.
To znamená, tam je účelom práve tá skutočnosť, že tým sa odpredajom tohto pozemočku sa pričlení
k pozemku vo vlastníctve žiadateľa. Aj tá okolnosť, že je to teda zastavaný pozemok stavbou vo
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vlastníctve žiadateľa. Na schválenie je potrebná trojpätinová väčšina poslancov. Zatiaľ všetko,
ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Stanoviská komisií. Finančná
Martin Juhaniak: Finančná komisia odporúča schváliť predaj nehnuteľného majetku do výlučného
vlastníctva kupujúceho a prijať uznesenie tak.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Komisia pre rozvoj? Ďakujem
Neuvedený: Komisia pre rozvoj odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uvedené uznesenie s
podmienkou tak, ako bolo naznačené, že žiadateľ si musí usporiadať tú stavbu až po zlegalizovanie
celého stavu v katastri nehnuteľností, ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Otváram rozpravu, nech sa páči. Ak nikto
do rozpravy, rozpravu končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Člen návrhovej komisie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Žiadosť Ing. Milana Hraška, bytom Predajná o odkúpenie pozemku v k. ú. Brezno, na
Sekurisovej ulici Brezne:
časť parcely E-KN č. 14558/7 - trvalé trávne porasty o celkovej výmere 240 m2,
evidovanej v katastri nehnuteľností na LV 5804, k. ú. Brezno, pre Mesto Brezno
v podiele 1/1, označená ako diel č. 1 o výmere 6 m2, oddelený geometrickým
plánom č. 50663445-022/208 vyhotoveným ENgeo, s.r.o. dňa 11.10.2018, úradne
overeným dňa 26.10.2018, od parcely E-KN č. 14558/7, ktorý sa pričleňuje k parc. CKN č. 118 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, evidovanej v katastri
nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV 907, k. ú. Brezno,
pre Ing. Milana Hraška, bytom Kalvárska 246, 976 63 Predajná, v podiele 1/1.

II/ Vyhlasuje pre účel prevodu
nehnuteľný majetok mesta Brezno, pozemok :
časť parcely E-KN č. 14558/7 - trvalé trávne porasty o celkovej výmere 240 m2,
evidovanej v katastri nehnuteľností na LV 5804, k. ú. Brezno, pre Mesto Brezno
v podiele 1/1, označená ako diel č. 1 o výmere 6 m2, oddelený geometrickým
plánom č. 50663445-022/208 vyhotoveným ENgeo, s.r.o. dňa 11.10.2018, úradne
overeným dňa 26.10.2018, od parcely E-KN č. 14558/7, ktorý sa pričleňuje k parc. CKN č. 118 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, evidovanej v katastri
nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV 907, k. ú. Brezno,
pre Ing. Milana Hraška, bytom Kalvárska 246, 976 63 Predajná, v podiele 1/1.
za prebytočný.
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III/

Schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 28 ods. 1 písm.
b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno
predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno, pozemku:
časť parcely E-KN č. 14558/7 - trvalé trávne porasty o celkovej výmere 240 m2,
evidovanej v katastri nehnuteľností na LV 5804, k. ú. Brezno, pre Mesto Brezno
v podiele 1/1, označená ako diel č. 1 o výmere 6 m2, oddelený geometrickým
plánom č. 50663445-022/208 vyhotoveným ENgeo, s.r.o. dňa 11.10.2018, úradne
overeným dňa 26.10.2018, od parcely E-KN č. 14558/7, ktorý sa pričleňuje k parc. CKN č. 118 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, evidovanej v katastri
nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, na LV 907, k. ú. Brezno,
pre Ing. Milana Hraška, bytom Kalvárska 246, 976 63 Predajná, v podiele 1/1.
v celosti do výlučného vlastníctva kupujúceho:
Ing. Milan Hraško, trvale bytom Predajná
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je podľa § 28 ods. 1 písm. b) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno tá skutočnosť, že sa jedná o prevod
priľahlého pozemku k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa do výmery 300 m2, ktorý je
zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa, a preto nie je účelné ponúkať predmet predaja
iným spôsobom, ktorý predpokladá zákon č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Kúpna cena: 90.- EUR (15,- €/m2)
za podmienky:
• správne poplatky spojené s prevodom vlastníctvam bude znášať kupujúci,
• splatnosť kúpnej ceny do 10 dní od účinnosti kúpnej zmluvy
• kupujúci zabezpečí legalizáciu prístavby na predmetnom pozemku

Pozn.: Text uznesenia v zápisnici upravený z dôvodu ochrany osobných údajov
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 20 prítomných 19 za. Zdržal sa jeden. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 207/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu č. 9.9.
Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 73/2018 zo dňa 16. mája 2018
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 9.9. Tým je zrušenie uznesenia
Mestského zastupiteľstva mesta Brezna číslo 73/2018 predmetom ktorého bola žiadosť Helmuta
Heinza Rettenmeiera o odkúpenie pozemkov na Ulici ŠLN v Brezne. Nech sa páči.
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Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Predmetom prerokovania
tohto bodu je zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Brezna číslo 73/2018, ktoré bolo
prijaté na rokovaní dňa 16.05.2018 predmetom ktorého bola žiadosť pána Helmuta Heinza
Rettenmeiera o odkúpenie pozemkov na Ulici ŠLN v Brezne za účelom výstavby troch bytových
domov s minimálnym počtom 24 bytových jednotiek. Dôvodom predloženia tohto materiálu je tá
skutočnosť, že odo dňa schválenia mestským zastupiteľstvom, to je od 16.05.2018 nedošlo k
uzatvoreniu kúpnej zmluvy na predmet prevodu a to z dôvodov na strane žiadateľa kupujúceho,
teda pána Hanza Helmuta Rettenmeiera.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Ja len doplním, že viete tí, čo ste boli v
predošlom zastupiteľstve, že sme mali tento zámer, ale keďže pán Rettenmeier stále nejako váhal,
keď to tak poviem slušne, s uzatvorením zmluvy, takže my sme sa rozhodli, že celý tento proces
zrušíme a vyhlási sa riadna obchodná verejná súťaž, keďže podmienky toho predošlého uznesenia
by už neboli naplnené len tým, že on mal začať výstavbu už tento rok, hej? Takže to nebolo zjavne
možné a tým pádom nebol dôvod, aby sme ho zvýhodňovali aj do budúcna tým, že tieto pozemky
prevedieme za podmienok, ktoré neboli určite všetky splnené. Stanoviská komisií poprosím
.
Martin Juhaniak: Ďakujem. Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu zrušiť
uznesenie mestského zastupiteľstva číslo 73/2018.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Komisia pre rozvoj
Ján Králik: Komisia pre rozvoj takisto odporúča mestskému zastupiteľstvu zrušiť uznesenie a tak
ako bolo povedané, vyhlásiť novú obchodnú verejnú súťaž na ten pozemok pre ďalších záujemcov.
Ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Otváram rozpravu, nech sa páči, kolegyne,
kolegovia. Ako prvý pán poslanec Struhár, nech sa páči.
Daniel Struhár, poslanec: Ja len chcem poprosiť alebo možno upozorniť, že keď sme schválili
vlastne, dá sa povedať v tom období tento bod, tak to bolo celkom aj medializované, tak aby sa to aj
vysvetlilo verejnosti, že jednoducho teraz do toho nejdeme, aby sme my potom nemuseli odpovedať
na tieto otázky ako poslanci, alebo teda, aby sme vedeli aj my sa postaviť k tomu nejakým
spôsobom. Proste nejakú verejnú správu o tom, že jednoducho momentálne sa to stavať nebude,
lebo sa od toho odstupuje z tohto dôvodu.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ale my sme to nemedializovali...
Daniel Struhár, poslanec: Bolo to na Facebooku, určite áno.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tento zámer nie. Ako medializovali sme výstavbu predošlej
bytovky, ale tejto? Neviem o tom, že by bol nejaký článok napísaný v našich médiách a našich
informačných kanáloch ani jednom. Určite nie.
Daniel Struhár, poslanec: Mne sa zdá, že to bolo na stránke. Ja to pozriem. Ak náhodou, tak to
potom...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: No, poslanci, čo zverejňovali, tak áno, ale my sme sa k
tomuto návrhu nevyjadrovali, pokiaľ nebola uzatvorená zmluva. Dobre. Ešte niekto ďalší do
rozpravy, nech sa páči. Ak nikto do rozpravy, rozpravu končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby
predniesla návrh na uznesenie.
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Člen návrhovej komisie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/ruší
uznesenie mestského zastupiteľstva číslo 73/2018 zo dňa 16.05.2018 v celom rozsahu.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o návrhu. Ja len doplním, že mohli by ste si všimnúť, tam sú tie podmienky už
iné, áno? Aj s cenou sme išli hore, aj sme spravili úpravu toho pozemku.
Hlasovanie: Z 20 prítomných 20 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 208/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu č. 9.10
Schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na prevod
pozemkov na Ul. ŠLN
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 9.10. Tým je Schválenie spôsobu
prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie
kúpnej zmluvy na predaj stavebných pozemkov pre účely výstavby bytových domov v Brezne,
Ulica ŠLN. Nech sa páči.
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Jedná sa o schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok OVS-ky na uzatvorenie kúpnej
zmluvy na predaj stavebných pozemkov pre účely výstavby bytových domov v Brezne na Ulici
ŠLN. Jedná sa o novovytvorené pozemky CKN 687/207 a CKN 695/26. Tieto pozemky boli
odčlenené novým geometrickým plánom a to tak vlastne, aby nedošlo k zásahu do budovy, ako to
mal pán Rettenmeier schválené so súpisným číslom 2406. Podmienky sú pripravené ako naše
štandardné podmienky, ktoré predkladáme na schválenie poslancom. Účel využitia nehnuteľností,
teda týchto pozemkov je výstavba bytových domov. Minimálna kúpna cena je stanovená na 45
EUR za meter štvorcový, čo predstavuje celkovú kúpnu cenu za predmet prevodu vo výške 99 630
eur. Taktiež je tam jednou z povinností uchádzača aj zloženie finančnej zábezpeky, ktorá je vo
výške 20 000 eur, čo je cca 20% z kúpnej ceny. Jediným kritériom je najvyššie ponúknutá kúpna
cena a ďalej v bode F je uvedený bod, že úspešný uchádzač berie na vedomie, že tieto pozemky,
ktoré tvoria predmet súťaže, sú určené na výstavbu minimálne jedného a maximálne dvoch
bytových domov s minimálnym počtom pätnásť bytových jednotiek. Taktiež sa úspešný uchádzač
zaväzuje začať s výstavbou takýchto bytových domov v súlade s ÚPN mesta Brezna do dvoch
rokov odo dňa nadobudnutia pozemkov a ukončiť ju do piatich rokov odo dňa nadobudnutia
pozemkov. Inak sú tie podmienky pripravené ako štandardné.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre. Ďakujem. Stanoviská komisií?
Martin Juhaniak: Finančná komisia prijala uznesenie, ktorým odporúča schváliť materiál tak, ako
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je uvedený.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Komisia pre rozvoj
Ján Králik: Komisia pre rozvoj takisto odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uvedený bod
tak, ako je uvedený v texte.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Otváram rozpravu, nech sa páči, kolegyne,
kolegovia. Prvý pán poslanec Barančok, nech sa páči.
Andrej Barančok, poslanec: Ďakujem. Ja sa chcem spýtať, či je to vlastne tá výmera zmenšená len
o tú plechovú búdu a čo budeme s tou plechovou búdou ďalej, aký je náš zámer? Nie?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: My sme, však môžeš kľudne, keď si prejavil iniciatívu.
Nech sa páči, pán zástupca odpovie.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezno: Ďakujem. Práve sa jedná o pozemok, kde stojí ten
plechový sklad, ale pozemok pre pána Rettenmeiera bol väčší o časť budovy normálne panelovej,
kde bola kotolňa a o to sme zmenšili ten pozemok. Čiže kotolňa ostáva v pôvodnom stave, to sú
vlastne tie, ak poprosím ešte raz ten obrázok. To je vlastne tá dvojčiara, ktorá je vedľa, hej? To, čo
je vyznačené. Vnútri je štvorec, ktorý prezentuje vlastne tú, ten prístrešok a vedľa tá dvojčiara, čo
je, tak to bolo v geometrickom pláne odčlenené a malo dôjsť k čiastočnej asanácii súčasnej kotolne.
Ale to sa vypúšťa. Ostáva len pozemok, kde je plechový sklad a voľný pozemok medzi kotolňou a
plechovým skladom.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Ja len doplním, že sme sa rozhodli, že
zachováme tú časť kotolne z toho dôvodu, že máme tam nájomníka dlhodobého a myslím si, že
platí nám slušne, takže by to bola škoda a keďže máme, poviem, viacerých záujemcov o tento
pozemok, tak sme sa rozhodli, že pôjdeme bez tohto objektu, teda bez búrania tejto časti, pretože tie
podmienky sme nastavili trošku inak. Tam v rámci toho predošlého schválenia uznesenia bola aj
podmienka výstavby viac ako štyridsať bytov. Teda my sme na tom trvali aj v rámci zmluvného
vzťahu. Tu sme s tou podmienkou išli trošku nižšie s tým, že ale tento objekt zachováme, pretože je
to pre nás výhodné. O tom sme presvedčení. Áno. Výškovo... áno...
Neuvedený: /nezrozumiteľné
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Je to tam uvedené, môžeš prečítať, v ktorom bode
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno: Je
to uvedené v bode B podmienok, kde pri využití nehnuteľnosti uvedené, že koeficient prípustnej
hladiny výšky zástavby je štyri nadzemné podlažia a koeficient zastavanosti v lokalite je maximálne
šesťdesiat percent zastavanej plochy k výmere pozemkov.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Áno, pán poslanec Ridzoň, nech sa páči.
Martin Ridzoň, poslanec: Ďakujem za slovo. Prosím vás, minimálna kúpna cena bola stanovená
na základe znaleckého posudku alebo?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Nie. Na základe znaleckého, určili sme to podľa
konzultovania primeranej ceny pre toto územie. Tak sme vychádzali. A vzhľadom na ten zámer,
ktorý tam je, aby to vôbec mohlo byť úspešné. Takže tak. Ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak nie,
žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
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Člen návrhovej komisie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Vyhlasuje

pre účel prevodu nehnuteľný majetok mesta Brezno a to :
novovytvorené pozemky odčlenené geometrickým plánom č. 36639729-492/18 vyhotoveným
spoločnosťou SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o. , Židlovo 3, Brezno 977 01, IČO:
36639729, ktoré vznikli rozdelením pozemkov parc. č. C-KN 687/206 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1597 m2 a úpravou hranice medzi pozemkami C-KN 695/25 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 706 m2 a C-KN 695/26 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1540 m2 , a to
-

parcela reg. C-KN č. 687/207, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 718 m2
parcela reg. C-KN č. 695/26, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 1496 m2

všetky v k.ú. Brezno obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym
odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1
za prebytočný.
II/

Schvaľuje

Spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno a to :
novovytvorené pozemky odčlenené geometrickým plánom č. 36639729-492/18 vyhotoveným
spoločnosťou SAJ ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o. , Židlovo 3, Brezno 977 01,
Pokračovanie uznesenia MsZ č. 209/2018 zo dňa 13.12.2018
IČO: 36639729, ktoré vznikli rozdelením pozemkov parc. č. C-KN 687/206 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1597 m2 a úpravou hranice medzi pozemkami C-KN 695/25 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 706 m2 a C-KN 695/26 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1540 m2 , a to
-

parcela reg. C-KN č. 687/207, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 718 m2
parcela reg. C-KN č. 695/26, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 1496 m2

všetky v k.ú. Brezno obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym
odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1
podľa § 9 ods.2 písm. a) v nadväznosti na § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení
obchodnou verejnou súťažou.
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III/

Schvaľuje

Podľa §§ 281 -288 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník v z.n.p.) a podľa § 9 ods.2 písm. b) v nadväznosti na §
9a ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v spojení s § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom mesta Brezno
súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebných pozemkov pre účely výstavby bytových
domov v Brezne, Ul. ŠLN
Predmet súťaže:
novovytvorené pozemky odčlenené geometrickým plánom č. 36639729-492/18 vyhotoveným spoločnosťou SAJ
ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, s.r.o. , Židlovo 3, Brezno 977 01, IČO: 36639729, ktoré vznikli rozdelením
pozemkov parc. č. C-KN 687/206 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1597 m2 a úpravou hranice medzi pozemkami
C-KN 695/25 zastavané plochy a nádvoria o výmere 706 m2 a C-KN 695/26 zastavané plochy a nádvoria o výmere
1540 m2 , a to
-

parcela reg. C-KN č. 687/207, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 718 m2
parcela reg. C-KN č. 695/26, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1496 m2

všetky v k.ú. Brezno obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste
vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1
Predmetné pozemky sa nachádzajú v Brezne, Ul. ŠLN v blízkosti budovy kotolne
Podmienky súťaže:
 Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli Mesta Brezno a webovom sídle mesta Brezno
www.brezno.sk. Oznámenie o priebehu súťaže je zverejnené aj v regionálnej tlači. Tieto súťažné podmienky
boli schválené uznesením MsZ mesta Brezno zo dňa 13.12.2018;
 Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a právnické
osoby.
Osoby vylúčené zo súťaže:
Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sa bezprostredne zúčastnili na vypracovaní podmienok súťaže, ďalej bližšie podľa §
18 ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezna.
A/ Návrh do súťaže
 predkladá uchádzač písomne na tlačive záväznej ponuky v zalepenej a neporušenej obálke poštou, kuriérom
alebo osobne doručením do podateľne Mestského úradu v Brezne na adresu:
Mesto Brezno -Mestský úrad Brezno, odbor služieb občanom a vnútornej správy,
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
s presným označením odosielateľa – uchádzača (adresa/trvalý pobyt resp. sídlo
spoločnosti/miesto podnikania) na obálke,
 súťažné návrhy uchádzači predkladajú tak, že predmetom jedného súťažného návrhu môže byť len jeden
stavebný pozemok, pričom predkladatelia môžu podať aj viac súťažných návrhov na rôzne stavebné pozemky
kt. sú predmetom tejto súťaže
 ak podá predkladateľ viac súťažných návrhov na ten istý stavebný pozemok, budú všetky jeho súťažné návrhy
zo súťaže vylúčené
 súťažné návrhy môžu uchádzači predkladať v termíne najneskôr do .............. do .... hod., (v súťažných
podmienkach sa presne uvedie deň a hodina lehoty na predkladanie súťažných návrhov, ktorá bude v trvaní 30
dní od vyhlásenia VOS),
 obálku viditeľne označiť textom: „ Neotvárať SÚŤAŽ – stavebné pozemky ŠLN“; ponuky budú
vyhodnotené komisiou na otváranie obálok do piatich pracovných dní od ukončenia lehoty na predkladanie
ponúk,
 súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky, ktorú si možno stiahnuť z internetovej
stránky www.brezno.sk, alebo si ho možno osobne prevziať v úradných hodinách v kancelárii č.d. 25, I.
posch.;
 povinnosť uchádzača fyzická osoba je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky (meno, priezvisko, rod.
priezvisko, dát. narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt a pod.), uviesť bankové spojenie -číslo účtu a telefónne
číslo;
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povinnosť uchádzača fyzická osoba – podnikateľ, je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky,
s povinnosťou uviesť titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého
pobytu, uviesť bankové spojenie -číslo účtu a telefónne číslo;
povinnosť uchádzača -právnická osoba je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky, s povinnosťou uviesť
sídlo a IČO, uviesť osobu oprávnenú konať za právnickú osobu -titul, meno a priezvisko, miesto trvalého
pobytu, uviesť bankové spojenie -číslo účtu a telefónne číslo;
k súťažnému návrhu uchádzač musí priložiť čestné prehlásenie, že nemá žiadny dlh voči mestu Brezno a ani
organizáciám zriadeným mestom a vyplnené tlačivo „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ zverejnené
na www. brezno.sk
pri ponukách zasielaných poštou alebo kuriérom nerozhoduje pečiatka pošty, ale deň doručenia návrhu v sídle
vyhlasovateľa. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.

Neprihliada sa na návrhy navrhovateľov, ktorí sú v konkurze alebo v likvidácii, alebo ktorí majú voči Mestu Brezno a
jeho príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, ako aj k spoločnostiam s väčšinovou účasťou ku dňu podania ponuky
akýkoľvek peňažný, alebo nepeňažný záväzok po lehote splatnosti, ako aj záväzok, ktorý mesto muselo odpísať ako
nevymožiteľný.
B/ Využitie nehnuteľností


BM - Obytné územie mestského typu
- slúži prevažne pre bývanie v bytových domoch alebo v skupinách rodinných domov
na pozemkoch menších ako 600 m2, pre umiestňovanie zariadení občianskej vybavenosti a remesiel a služieb
slúžiacich pre obsluhu tohoto územia. Prevádzkovanie týchto zariadení nesmie mať z hľadiska životného
prostredia negatívny vplyv na kvalitu bývania.
- neprípustné sú také aktivity, ktoré produkujú hluk, zápach, pôsobia neesteticky alebo vyžadujú ťažkú nákladnú
dopravu.
- z hľadiska riešenia dopravy je potrebné v týchto územiach vylúčiť nákladnú dopravu s výnimkou časovo
regulovanej dopravnej obsluhy. Odstavovanie a garážovanie osobných vozidiel je nutné riešiť na pozemkoch
bytových resp. rodinných domov. Parkovacie plochy IAD je možné budovať len pri objektoch vybavenosti na
ich vlastných pozemkoch.
Vhodné funkcie:

1. rodinné domy
2. bytové domy
3. polyfunkčné domy s bývaním
4. byty majiteľov a správcov
5. zariadenia základnej občianskej vybavenosti
Koeficient prípustnej hladiny (výšky zástavby) = 4 nadzemné podlažia
Koeficient zastavanosti v lokalite je max 60% (pomer zastavanej plochy k výmere pozemku)
C/ Stanovenie minimálnej ceny
Minimálna kúpna cena pre stavebné pozemky tvoriace predmet obchodnej verejnej súťaže požadovaná vyhlasovateľom
je 45 eur/m², čo predstavuje celkovú kúpnu cenu za predmet prevodu 99 630,- €
D/ Ďalšie povinnosti uchádzača pri predkladaní návrhov
 uchádzač je povinný uviesť účel, na ktorý chce nehnuteľnosť používať a ktorý musí byť v súlade s ÚPN mesta
a týmito súťažnými podmienkami
 uchádzač je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 20 000,00 EUR (slovom päťsto eur), a to na
bankový účet mesta Brezna, číslo účtu : 2002795045/5600, s povinnosťou uviesť variabilný symbol
(uchádzač - fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba uvedie IČO, fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie
rodné číslo) IBAN: SK34 5600 0000 0020 0279 vedeného v Prima banke Slovensko a. s. najneskôr v posledný
deň lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov;


Doklad preukazujúci úhradu finančnej zábezpeky musí byť priložený k súťažnému návrhu (výpis z bankového
účtu – internetbanking, kópia dokladu o vklade na bankový účet a pod.)
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E/ Kritéria hodnotenia predložených návrhov
 jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvyššie ponúknutá kúpna cena predložená
navrhovateľom za nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom predaja podľa týchto súťažných podmienok;
 najvyššej ponúknutej cene za nehnuteľnosť bude pridelené poradie č.1, ďalšej v poradí ako druhej
najvýhodnejšej poradie č.2 atď. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za nehnuteľnosť, rozhodne skorší termín
podania návrhu;
F/ Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá










úspešný uchádzač berie na vedomie, že pozemky tvoriace predmet súťaže sú určené na výstavbu
minimálne jedného a maximálne dvoch bytových domov s minimálnym počtom 15 bytových jednotiek.
Úspešný uchádzač sa zaväzuje začať s výstavbou takýchto bytových domov v súlade s ÚPN mesta
Brezna do dvoch (2) rokov odo dňa nadobudnutia pozemkov, a ukončiť ju do piatich (5) rokov odo dňa
nadobudnutia pozemkov
podmieňuje akceptáciu predaja nehnuteľností podľa vyhlásených podmienok primátorom mesta, na základe
vyhodnotenia návrhov komisiou zriadenou podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno;
požaduje, aby úspešný uchádzač do 30 dní od doručenia písomného akceptovania ponuky uzatvoril kúpnu
zmluvu s vyhlasovateľom;
požaduje, aby úspešný uchádzač uhradil kúpnu cenu do 15 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy, inak si
vyhlasovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy,
úspešný uchádzač sa zaväzuje kúpiť predmet súťaže v stave v akom sa nachádza ku dňu podpisu kúpnej
zmluvy;
vyhlasovateľ podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po uhradení celej kúpnej ceny;
správne poplatky spojené s návrhom na vklad znáša v plnom rozsahu navrhovateľ - kupujúci;
kúpna zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám povinne
zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa.

G/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
 aby úspešný uchádzač uzatvoril kúpnu zmluvu v lehote do 30 dní od doručenia písomnej akceptácie ponuky
primátorom mesta,
 v prípade nedodržania platobných podmienok a lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy môže vyhlasovateľ
predmet súťaže ponúknuť ďalším navrhovateľom v poradí určenom pri vyhodnotení predložených ponúk alebo
súťaž ukončiť ako neúspešnú, a to aj ak bol predložený a vybratý len jeden súťažný návrh a nedôjde na strane
navrhovateľa k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v požadovanej lehote;
 odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy;
 vyhlásené podmienky súťaže meniť, alebo súťaž zrušiť bez výberu súťažného návrhu, a to aj po predložení
súťažných návrhov, alebo súťaž zrušiť počas lehoty na ich výber, ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo predĺžiť
lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže;
 zmena podmienok súťaže sa môže vykonať spôsobom a prostriedkami tak, ako bola obchodná verejná súťaž
vyhlásená (úradná tabuľa a internetová stránka mesta Brezna).
H/ Spôsob vyhlásenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže
 navrhovateľ víťaznej ponuky bude o výbere ponuky informovaný do 10 pracovných dní od vyhodnotenia
súťažných návrhov súťažnou komisiou;
 vyhlasovateľ zároveň uverejní informáciu o víťazovi obchodnej verejnej súťaže alebo o ukončení obchodnej
verejnej súťaže bez výberu súťažného návrhu alebo o zrušení obchodnej verejnej súťaže alebo o zmene
podmienok obchodnej verejnej súťaže na webovom sídle vyhlasovateľa (www.brezno.sk) a na úradnej tabuli;
 vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietajú, a to na webovom
sídle vyhlasovateľa (www.brezno.sk) a na úradnej tabuli najneskôr do 30 dní od uzatvorenia zmluvy s
vybraným uchádzačom. Od tohto okamihu nie sú neúspešní účastníci súťaže viazaní svojimi návrhmi. Vo
vzťahu k neúspešným účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o odmietnutí
ponuky podanej do súťaže;
 vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí podali súťažný návrh a nesplnili podmienky súťaže, že ich
návrh sa nezaraďuje do vyhodnotenia súťažných ponúk, a to na webovom sídle vyhlasovateľa
(www.brezno.sk). Vo vzťahu k týmto účastníkom súťaže má takéto uverejnenie účinky doručenia oznámenia o
odmietnutí ponuky podanej do súťaže;
I/ Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže
 uchádzač podaním súťažného návrhu prejavuje súhlas s časovým priebehom obchodnej verejnej súťaže,
dodržiavaním požiadaviek na dôvernosť údajov, vymedzením predmetu obchodnej verejnej súťaže obsahom
zamýšľanej zmluvy na ktorých vyhlasovateľ trvá a uverejnenými podmienkami;
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účastníci súťaže sú viazaní svojimi návrhmi do doručenia oznámenia vyhlasovateľa, že ich návrhy sa odmietli
jazyk, v ktorom uchádzači musia predložiť svoj súťažný návrh je slovenský jazyk;
zasadnutia komisie je prístupné verejnosti, ako aj účastníkom súťaže, s prihliadnutím na kapacitu miestnosti,
kde sa výsledky súťaže budú vyhodnocovať;
na neúčasť niektorého z uchádzačov pri otváraní obálok sa neprihliada;
návrh je neodvolateľný odo dňa nasledujúceho po dni skončenia podávania súťažných návrhov;
vyhlasovateľ náklady spojené s účasťou navrhovateľa na súťaži neuhrádza;
do vyhodnotenia bude zaradená každá ponuka, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti podľa podmienok pre
zaradenie do obchodnej verejnej súťaže;
osobitný nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká uchádzačovi, ktorý v súťaži
zvíťazil a ani uchádzačovi, ktorý bol v súťaži neúspešný alebo nesplnil podmienky súťaže a bol vylúčený,
materiály predložené v ponuke sa navrhovateľom nevracajú

J/ Podávanie informácii
Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na Mestskom úrade v Brezne – odbor služieb občanom a vnútornej správy
(kancelária č. 25, I. posch.), telefonicky na č. tel.: 048 6306 262, alebo e-mailom na adrese michal.vetrak@brezno.sk;

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 20 prítomných 20 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 208/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodom č. . 9.11 až 9.19
Žiadosti o nájom bytu v bytovom dome ŠLN 1230/8,8A
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Kolegyne, kolegovia, ak by ste súhlasili, sme sa bavili aj
včera na pracovnom stretnutí o tom, že by sme spojili teda rokovanie o bode 9.11, 9.12, 9.14, 9.15,
9.16, 9.17 a 9.18 a 9.19. Ak súhlasíte, rozpravu o týchto bodoch. Rozpravu, áno? Potom budeme
osobitne hlasovať, ale rozpravu. Dobre. Takže otváram... poprosím k bodu, ako som hovoril 9.11 až
9.19, nech sa páči. Žiadosti o nájom bytu s osobitným zreteľom.
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Takže v týchto bodoch sa jedná o žiadosti o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna a to
bytov v bode 9.11 až 9.18 bytov v bytovom dome súpisného 1230, orientačné číslo 8,8A, ktorý sa
nachádza na Ulici Štvrť Ladislava Novomeského. Sú to žiadosti pána MUDr. Antala, pani Bc.
Márie Ochenasovej, pani MUDr. Tatiany Vakulenkovej, pani MUDr. Elizabety Dobšovičovej, pani
Nadii Vakii, žiadosť pána Mgr. Miloša Bamburu a pani Janky Štiblárovej, požiadali mesto Brezno o
nájom bytov v bytovom dome súpisné číslo 1230. Vo všetkých prípadoch sa jedná o schválenie ako
prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je v prípadoch zamestnancov Nemocnice s poliklinikou
Brezno ten, že poskytujú všeobecne prospešné služby a to poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre
obyvateľov mesta Brezna a v prípade pani Štiblárovej je to všeobecne prospešná služba, ktorej je
poskytovanie sociálnej a zdravotnej starostlivosti pre ťažko zdravotne postihnutú dcéru. V prípade v
bode 9.19 sa jedná o žiadosť pána MUDr. Milana Ignjatoviča. On požiadal o prenájom
nehnuteľného majetku a to jednoizbový byt v bytovom dome na Ulici Nálepkovej 1194/11, taktiež
je to pripravené ako na schválenie ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je taktiež tá
skutočnosť, že pán MUDr. Milan Ignjatovič poskytuje všeobecne prospešné služby a to
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poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov mesta Brezna.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre. Ďakujem pekne. Mali sme to aj v komisii? Tak
poprosím ešte stanovisko komisií.
Martin Juhaniak: Za komisiu to zhrniem do jedného. My sme prijali odporúčacie stanoviská ku
všetkým materiálom. Iba pri jednom bola vlastne polemika, to bol 3:2 vo vzťahu k bodu, ktorý už
dnes nie je predmetom rokovania, takže kladné stanovisko za komisiu.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Otváram rozpravu, nech sa páči,
kolegyne, kolegovia. Ak nikto do rozpravy, rozpravu končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby
predniesla návrhy na uznesenie jednotlivo. Áno, budeme hlasovať o každom.
Člen návrhovej komisie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/ Berie na vedomie
Žiadosť MUDr. Ondrej Antal o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – 2 -izbový byt
izbový byt č. 9 v bytovom dome s. č. 1230 o. č. 8/8A nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť
Ladislava Novomeského
II/ Rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa podľa VZN č. 05/2018 o prideľovaní nájomných
bytov v bytovom dome s. č. 1230 nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť Ladislava Novomeského
v Brezne § 10 bodu 3, ktorým je skutočnosť, že sa jedná o nájomcu, ktorý v meste Brezne
poskytuje všeobecne prospešné služby – poskytovanie zdravotnej starostlivosti – pracuje
v Nemocnici s poliklinikou Brezno n.o.
III/ Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
nájom
nehnuteľného majetku mesta Brezna - nájomný – 2 -izbový byt izbový byt č. 9 v bytovom
dome s. č. 1230 o. č. 8/8A nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť Ladislava Novomeského
Nájomca:
účel nájmu:
doba nájmu:
výška nájmu:

MUDr. Ondrej Antal
riešenie bytovej situácie
doba určitá, 1 rok
182,10 € mesačne / bez služieb

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 20 prítomných 9 za, zdržal sa jeden. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 210/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
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Ďalej poprosím návrhovú komisiu o prednesie bodu 9.12.
Člen návrhovej komisie:

I/

Berie na vedomie
Žiadosť Bc. Ochenashová Mária o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – 2 –
izbový byt č. 20 v bytovom dome s. č. 1230 o. č. 8/8A nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť
Ladislava Novomeského.

II/

Rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa podľa VZN č. 05/2018 o prideľovaní
nájomných bytov v bytovom dome s. č. 1230 nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť Ladislava
Novomeského v Brezne § 10 bodu 3, ktorým je skutočnosť, že sa jedná o nájomcu, ktorý
v meste Brezne poskytuje všeobecne prospešné služby – poskytovanie zdravotnej
starostlivosti – pracuje v Nemocnici s poliklinikou Brezno n.o.

III /

Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
nájom
nehnuteľného majetku mesta Brezna - nájomný 2- izbový byt č. 20 v bytovom dome s. č.
1230 o. č. 8/8A nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť Ladislava Novomeského
Nájomca:

Bc. Ochenashová Mária

účel nájmu:
doba nájmu:
výška nájmu:

riešenie bytovej situácie
doba určitá, 1 rok
182,10 € mesačne / bez služieb

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 20 prítomných 20 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 211/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 9.14. Poprosím návrhovú komisiu.
Člen návrhovej komisie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
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Žiadosť MUDr. Tetiana Vakulenko o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – 2 –
izbový byt č. 21 v bytovom dome s. č. 1230 o. č. 8/8A nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť
Ladislava Novomeského
II/

Rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa podľa VZN č. 05/2018 o prideľovaní
nájomných bytov v bytovom dome s. č. 1230 nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť Ladislava
Novomeského v Brezne § 10 bodu 3, ktorým je skutočnosť, že sa jedná o nájomcu, ktorý
v meste Brezne poskytuje všeobecne prospešné služby – poskytovanie zdravotnej
starostlivosti – pracuje v Nemocnici s poliklinikou Brezno n. o.

III /

Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
nájom
nehnuteľného majetku mesta Brezna - nájomný 2- izbový byt č. 21 v bytovom dome s.
1230 o. č. 8/8A nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť Ladislava Novomeského
Nájomca:

č.

MUDr. Tetiana Vakulenko

účel nájmu:
doba nájmu:
výška nájmu:

riešenie bytovej situácie
doba určitá, 1 rok
181,62 € mesačne

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 20 prítomných 20 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 212/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 9.15. Poprosím návrhovú...
Člen návrhovej komisie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Žiadosť MUDr. Elizabeta Dobšovičová o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – 1 izbový byt č. 19 v bytovom dome s. č. 1230 o. č. 8/8A nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť
Ladislava Novomeského

II/

Rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
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že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa podľa VZN č. 05/2018 o prideľovaní
nájomných bytov v bytovom dome s. č. 1230 nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť Ladislava
Novomeského v Brezne § 10 bodu 3, ktorým je skutočnosť, že sa jedná o nájomcu, ktorý
v meste Brezne poskytuje všeobecne prospešné služby – poskytovanie zdravotnej
starostlivosti – pracuje v Nemocnici s poliklinikou Brezno n.o.
III /

Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
nájom
nehnuteľného majetku mesta Brezna - nájomný 1- izbový byt č. 19 v bytovom dome s. č.
1230 o. č. 8/8A nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť Ladislava Novomeského
Nájomca:
MUDr. Elizabeta Dobšovičová
účel nájmu:
riešenie bytovej situácie
doba nájmu:
doba určitá, 1 rok
výška nájmu:
116,95 € mesačne / bez služieb

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy? Ak
nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 20 prítomných 20 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 213/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 9.16. Poprosím návrhovú.
Člen návrhovej komisie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Žiadosť Nadii Vakii o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – 1 -izbový byt č. 22
v bytovom dome s. č. 1230 o. č. 8/8A nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť
Ladislava
Novomeského.

II/

Rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa podľa VZN č. 05/2018 o prideľovaní
nájomných bytov v bytovom dome s. č. 1230 nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť Ladislava
Novomeského v Brezne § 10 bodu 3, ktorým je skutočnosť, že sa jedná o nájomcu, ktorý
v meste Brezne poskytuje všeobecne prospešné služby – poskytovanie zdravotnej
starostlivosti – pracuje v Nemocnici s poliklinikou Brezno n.o.
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III /

Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
nájom
nehnuteľného majetku mesta Brezna - nájomný 1 -izbový byt č. 22 v bytovom dome s. č.
1230 o. č. 8/8A nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť Ladislava Novomeského
Nájomca:
Nadiia Vakii
účel nájmu:
riešenie bytovej situácie
doba nájmu:
doba určitá, 1 rok
výška nájmu:
116,95 € mesačne / bez služieb

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 20 prítomných 20 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 214/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 9.17.
Člen návrhovej komisie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie
Žiadosť Mgr. Miloša Bamburu o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – 2 –
izbový byt č. 24 v bytovom dome s. č. 1230 o. č. 8/8A nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť
Ladislava Novomeského

II/

Rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa podľa VZN č. 05/2018 o prideľovaní
nájomných bytov v bytovom dome s. č. 1230 nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť Ladislava
Novomeského v Brezne § 10 bodu 3, ktorým je skutočnosť, že sa jedná o nájomcu, ktorý
v meste Brezne poskytuje všeobecne prospešné služby - ochrana obyvateľov – je
zamestnancom OO PZ v Brezne.

III /

Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
nájom
nehnuteľného majetku mesta Brezna - nájomný 2- izbový byt č. 24 v bytovom dome s. č.
1230 o. č. 8/8A nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť Ladislava Novomeského
Nájomca:
Mgr. Miloš Bambura
účel nájmu:
riešenie bytovej situácie
doba nájmu:
doba určitá, 1 rok
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výška nájmu:

182,10 €mesačne / bez služieb

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 20 prítomných 20 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 215/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 9.18.
Člen návrhovej komisie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť Janka Štiblárová o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – 2 – izbový byt č. 18
v bytovom dome s. č. 1230 o. č. 8/8A nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť Ladislava Novomeského
II/

Rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa podľa VZN č. 05/2018 o prideľovaní nájomných
bytov v bytovom dome s. č. 1230 nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť Ladislava Novomeského v Brezne
§ 10 bodu 3, ktorým je skutočnosť, že sa jedná o nájomcu, ktorý v meste Brezne poskytuje
všeobecne prospešné služby – poskytovanie sociálnej a zdravotnej starostlivosti .....

III /

Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
nájom
nehnuteľného majetku mesta Brezna - nájomný – 2 – izbový byt č. 18 v bytovom dome s. č.
1230 o. č. 8/8A nachádzajúceho sa na Ul. Štvrť Ladislava Novomeského
Nájomca:
Janka Štiblárová
účel nájmu:
doba nájmu:
výška nájmu:

riešenie bytovej situácie
doba určitá, 1 rok
182,10 € mesačne / bez služieb

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu. A však rozprava už bola skončená dávno. O tom sa nedá
uvažovať, lebo to je určené zákonom.
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Hlasovanie: Z 20 prítomných 20 za. Konštatujem, že návrh bol schválený
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 216/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 9.19.
Člen návrhovej komisie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
I/

Berie na vedomie

Žiadosť MUDr. Milana Ignjatoviča o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – 1 –
izbový byt č. 22 na ulici Nálepkova číslo 1194/11, v Brezne
II/

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

III /

Schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
nájom
nehnuteľného majetku mesta Brezna - nájomný 1- izbový byt č. 22 na ulici Nálepkova
číslo 1194/11, v Brezne
Nájomca:
účel nájmu:
doba nájmu:
výška nájmu:

MUDr. Milan Ignjatovič
riešenie bytovej situácie
doba určitá, 1 rok
54,63 Eur mesačne / bez služieb

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 20 prítomných 20 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 217/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu č. 10
Správa o stave a vývoji pohľadávok za III. štvrťrok 2018
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 10. Tým je Správa o stave a vývoji
pohľadávok za tretí štvrťrok 2018. Predkladá prednostka mestského úradu, spracoval odbor
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ekonomiky a financovania zastúpený vedúcou, poprosím pani vedúcu. Tamtie nájmy máme určený
cez štátny fond. Arin, poprosím ťa. Že tie nájmy máme určené cez štátny Fond rozvoja bývania a
tam tá splátka sa vygeneruje v pomere k splátke, ktorú my musíme platiť za celú bytovku, potom je
tam nejaká časť do fondu opráv a samozrejme energie. Čiže je to viac-menej presne dané, aká výška
toho nájmu bude. Tam sa nedá s tým veľmi vymýšľať, hej? Čiže je to takto stanovené.
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno:
V zmysle uznesenia 265/2012 predkladáme Správu o stave a vývoji pohľadávok za tretí štvrťrok
2018. Ako z uvedenej správy vyplýva, pohľadávky majú vzrastajúcu tendenciu, ale dovolím si
povedať, že práve september, každoročne september je obdobie, kedy nám vrcholia pohľadávky a to
z dôvodu, že sa zaúčtováva predpis, sú účinné rozhodnutia a končia nám splátky hlavne na daniach
tie, ktoré majú možnosť splácať alebo uhrádzať. Teda nie splácať, ale uhrádzať vyrubený...
vyrubenú daň alebo poplatok na dvakrát. Reálne vidno pohľadávky až k 31.12., keď budú
zaúčtované všetky záväzky a pohľadávky a všetky príjmy a výdavky. Ale z takého priebežného
stavu, ktorý my vidíme aj na účtoch vidno, že v októbri, v novembri sme mali príjmy, či už na
daniach alebo aj boli uhrádzané niektoré z týchto pohľadávok, ktoré sú evidované a musím
povedať, že do tridsiateho novembra boli z hľadiska daní a poplatkov vygenerované všetkým, ktorí
majú nedoplatky na daniach a poplatkoch výzvy na zaplatenie a to isté aj, čo sa týka v nebytových
priestoroch. Ďakujem
.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Stanovisko komisie finančnej?
Martin Juhaniak: Finančná komisia vzala správu o stave a vývoji pohľadávok na vedomie.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Otváram rozpravu, nech sa páči. Ako
prvý do rozpravy pán poslanec Obernauer. Nech sa páči.
Július Obernauer, poslanec: Ďakujem pekne za slovo. Bavilo sa o daniach a tak ďalej, ale vidím
tu dosť veľký rozdiel a nárast, čo sa týka predaja majetku. Tam je tá suma vysoká. Tak by som bol
zvedavý, prečo to tak narástlo oproti predošlým mesiacom.
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: Môžem
hneď zodpovedať. Je to uvedené v prílohe, ktorú máte a evidujeme pohľadávku voči spoločnosti
pána Vagadaja, s ktorým bola uzatvorená zmluva, avšak vzhľadom k tomu, že neuhradil za kúpu
pozemku, ani mu neboli tieto pozemky reálne odpredané, ale my predpis dňom podpísania zmluvy
musíme vygenerovať z hľadiska zákona o účtovníctve. Čiže do času, buď kým sa nezruší táto
zmluva alebo, kým sa nedohodne na usporiadaní ostatných vzťahov, ktoré s tým súvisia, tak my ju
budeme mať evidovanú ako pohľadávku. Ale je to len účtovná. Ale fyzicky tie pozemky prevedené
neboli.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďalej pán poslanec Fašang, nech sa páči.
Miroslav Fašang, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja sa chcem opýtať. Vidím v tabuľke, že k tomuto
roku končí veľa nájomných zmlúv. Predpokladám, že aj tie podlžnosti budú vyrovnané. Chcem sa
opýtať. Na ako dlho sa uzatvárajú nové zmluvy na byty? To je prvá vec. A druhá vec. Je tu tabuľka
predaj bytov. To predpokladám, že to sú tie, ktoré zo zákona musíme predať. Koľko bytov sa
odpredalo? To sú tie prevody, ktoré musíme po... nie?
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: Nie. Čo
sa týka uzatvárania nájomných zmlúv. Je to individuálne. Niekde máme uzatvárané, väčšinou máme
na tri roky uzatvárané nájomné byty... zmluvy na byty, ale napríklad pri týchto nových určite
začneme alebo čo mám informáciu na obdobie jedného roka, aby sme si vlastne aj kus obhliadli
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tých nových nájomníkov a čo sa týka tých pohľadávok za predaj bytov, to sú pohľadávky, poviem
tak, staré, ktoré sa ťahajú možno, ja si to ešte pamätám, keď sa v roku 2000 až 2005 tuším predávali
byty v zmysle zákona, tak bola tam možnosť aj na splátky. Tú prvú splátku alebo druhú splátku
uhradili a táto posledná ostala visieť. Je to niečo cez, je to 7 146 EUR, ale pracujeme aj s týmito
pohľadávkami.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Ak nikto ďalší, žiadam návrhovú komisiu,
aby predniesla návrh na uznesenie.
Člen návrhovej komisie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
berie na vedomie
Správu o stave a vývoji pohľadávok.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 20 prítomných 20 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 218/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu č. 11
Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Brezna k návrhu rozpočtu mesta Brezna na roky
2018-2021
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 11. Tým je Odborné stanovisko
Hlavného kontrolóra mesta Brezna k návrhu rozpočtu mesta Brezna na roky 2018-2020. Predkladá
hlavná kontrolórka mesta Brezna, tiež materiál spracovala, nech sa páči.
Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna: Ďakujem pekne. Vážený
pán primátor, vážené poslankyne, vážení poslanci. V zmysle zákona o obecnom zriadení vám
predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2019 až 2021, v programe je chyba.
Návrh viacročného rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta dňa
26.11.2018 v zákonnej lehote. Po novele zákona k 01.04.2018 nám pripravili zákonodarcovia
novinku. Začala plynúť pripomienková lehota desaťdňová na predkladanie pripomienok. Tento
návrh rozpočtu bol zverejnený v zákonnej lehote, čiže bola táto zákonná podmienka splnená zo
strany predkladateľa alebo zo strany spracovateľa. Čo sa týka odborného stanoviska, ja som ho
spracovala s prihliadnutím na všetky východiská. V mojom odbornom stanovisku máte uvedenú
základnú charakteristiku návrhu rozpočtu. Posudzovala som návrh rozpočtu jednak z odborného
hľadiska, jednak posudzovala som súlad rozpočtu, či bol spracovaný v súlade so všeobecne záväzný
mi právnymi predpismi, posudzovala som návrh rozpočtu z odborného hľadiska, to znamená, že či
rozpočet je zostavený tak, ako má byť z hľadiska súvzťažnosti a z hľadiska zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Čo sa týka môjho odborného stanoviska, podrobnosti máte
napísané v odbornom stanovisku. Ja vždy posudzujem návrh rozpočtu aj z hľadiska analytického a
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porovnávam východiskové ukazovatele aj z ohľadom na vývoj minulých období tak, ako máte
uvedené v odbornom stanovisku. Keď mám stručne zhodnotiť návrh rozpočtu na rok 2019, tak v
porovnaní s minulým rokom alebo s minulými rokmi môžem povedať, že tento rozpočet je, keď
som hodnotila minulé roky, že bol minimalistický, tak môžem povedať, že tento rozpočet je
progresívny a že konečne zapájame aj rezervný fond, však, pán poslanec Barančok. Takže hodnotím
veľmi pozitívne, hodnotím rozpočet naozaj aktívne. Je to rozpočet pre nové volebné obdobie, je to
rozpočet pre nové zastupiteľstvo a hodnotím ho veľmi, veľmi pozitívne. Ďakujem za takýto skvelý
prístup.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujeme, tak to sa tešíme aj s pani vedúcou. Tiež sme na
tom strávili dosť času, veľa. Dobre. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu.. nech sa páči, kolegyne,
kolegovia. Ak nikto do rozpravy, rozpravu končím. Pán poslanec Barančok?
Člen návrhovej komisie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
berie na vedomie
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu mesta Brezna na roky 2019 –
2021
.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 20 prítomných 20 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 219/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu č. 12
Návrh rozpočtu mesta Brezna na roky 2019 – 2021
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 12. Tým je Návrh rozpočtu mesta
Brezna na roky 2019 – 2021. Predkladám ja, spracoval odbor ekonomiky a financovania mestského
úradu. Poprosím pani vedúcu. Nech sa páči.
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: V zmysle
zákona o rozpočtových pravidlách bol spracovaný návrh rozpočtu na roky 2019 až 2021, pričom
záväzný je rok 2019. 2020 až 2021 sa berie na vedomie. Rozpočet ako povedala aj pani hlavná
kontrolórka, bol zverejnený v pätnásťdňovej lehote. Počas zverejnenej lehoty a po uplynutí sme
nedostali žiadne písomné pripomienky k zverejnenému návrhu rozpočtu na rok 2019 až 2021.
rozpočet na rok 2019 predkladáme ako vyrovnaný. Zatiaľ toľko.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem pekne. My sme si s tým dali naozaj dosť
práce. Ja ešte doplním, lebo asi treba, lebo možno to sa rýchlo skonštatuje, ale naozaj chcem sa
poďakovať pani vedúcej aj všetkým zamestnancom odboru ekonomiky a financovania, pretože
naozaj strávili nad tým množstvo času aj nad rámec základného pracovného času, ktorý je určený,
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takže myslím si, že im patrí poďakovanie aj z našej strany a snažili sme sa ten rozpočet navrhnúť
tak alebo predložiť vám tak, aby bol v prvom rade reálny pre nás a samozrejme, aby aj z hľadiska
priebehu toho roku nevznikli žiadne riziká na strane mesta. Tak ako sme vám aj včera na tom
pracovnom stretnutí povedali, vychádzali sme aj zo zásady opatrnosti, aby sme jednoducho boli
pripravení aj na nejaké situácie, ktoré by mohli prísť nečakane, čo sa stáva pravidelne, dá sa
povedať, každý rok, ale tento rozpočet, si myslím, je na to pripravený a ešte raz jedno ďakujem..
poprosím aj stanovisko komisie finančnej. Nech sa páči.
Matrin Junaniak: Komisia finančná odporúča schváliť materiál tak, ako je pripravený.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, aj komisia pre rozvoj mala rozpočet? Či nie?
Ján Králik: Neprijali sme uznesenie, ale samozrejme, že poznáme ho veľmi dobre všetci.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Otváram rozpravu, nech sa páči,
kolegyne, kolegovia. Ak nikto do rozpravy, rozpravu končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby
predniesla návrh na uznesenie.
Člen návrhovej komisie:
Mestské zastupiteľstvo Mesta Brezno
I.

schvaľuje

1/ Rozpočet mesta Brezno na rok 2019 v členení podľa funkčnej
klasifikácie – Príloha č. 2 a programovej štruktúry – Príloha č. 1
a) Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

14 382 418 EUR
13 929 139 EUR
453 279 EUR

b) Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu

3 329 892 EUR
5 828 128 EUR
- 2 498 236 EUR

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

klasifikácie, ekonomickej

2 392 522 EUR
347 565 EUR

2/ Použitie rezervného fondu v roku 2019 na realizáciu rozvojových programov ako
súčasti rozpočtu roku 2019
3/ Rozvojové programy
podľa prílohy č. 3 „Rozvojové programy mesta Brezno na rok 2019“
4/ Rozpočty rozpočtových organizácií zriadených mestom Brezno na rok 2019
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a) Základná škola s materskou školou Pionierska 2 Brezno
príjmy celkom
z toho : bežné príjmy
- z prenajatých budov, priestorov a objektov
- príspevky prijaté od rodičov a iných osôb
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb
- za stravné
výdavky celkom
z toho : bežné výdavky
09.2.1.1 – nižšie sekund. vzdel. všeob. s bež. star.
09.5.0 – vzdel. nedefin. podľa úrovne
09.6.0.2 – vedľ. služby poskyt. v rámci prim. vzdel.
09.1.1.1 – predprimárne vzdel. s bež. starostl.
09.6.0.8 – vedľ. služby poskty. v rámci vzdel. nedef.
09.8.0 – Vzdelávanie inde neklasifikované
10.2.0 – staroba

199 443 EUR
199 443 EUR
1 643 EUR
18 800 EUR
29 000 EUR
150 000 EUR
2 400 348 EUR
2 400 348 EUR
1 563 879 EUR
123 593 EUR
307 471 EUR
354 998 EUR
29 000 EUR
15 407 EUR
6 000 EUR

b) Základná škola s materskou školou K. Rapoša Pionierska 4 Brezno
príjmy celkom
z toho : bežné príjmy
- z prenajatých budov, priestorov a objektov
- príspevky prijaté od rodičov a iných osôb
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb
- za stravné
výdavky celkom
z toho : bežné výdavky
09.2.1.1 – nižšie sekund. vzdel. všeob. s bež. star.
09.5.0 – vzdel. nedefin. podľa úrovne
09.6.0.2 – vedľ. služby poskyt. v rámci prim. vzdel.
09.6.0.8 – vedľ. služby poskty. v rámci vzdel. nedef.
09.1.1.1 – predprimárne vzdel. s bež. starostl.
10.2.0 – staroba

166 500 EUR
166 500 EUR
1 500 EUR
22 000 EUR
18 000 EUR
125 000 EUR
1 907 488 EUR
1 907 488 EUR
943 874 EUR
101 685 EUR
274 001 EUR
18 000 EUR
565 928 EUR
4 000 EUR

c) Základná škola s materskou školou MPČĽ 35 Brezno
príjmy celkom
z toho : bežné príjmy
- z prenajatých budov, priestorov a objektov
- príspevky prijaté od rodičov a iných osôb
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb
- za stravné
výdavky celkom
z toho : bežné výdavky
09.2.1.1 – nižšie sekund. vzdel. všeob. s bež. star.
09.5.0 – vzdel. nedefin. podľa úrovne

158 006 EUR
158 006 EUR
5 225 EUR
11 240 EUR
44 541 EUR
97 000 EUR

1 064 117 EUR
1 064 117 EUR
508 979 EUR
43 933 EUR
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09.6.0.2 – vedľ. služby poskyt. v rámci prim. vzdel.
09.6.0.8 – vedľ. služby poskty. v rámci vzdel. nedef.
09.1.1.1 – predprimárne vzdel. s bež. starostl.
10.2.0 – staroba

171 204 EUR
44 541 EUR
293 460 EUR
2 000 EUR

d) Základná umelecká škola Brezno
príjmy celkom
z toho : bežné príjmy
- príspevky prijaté od rodičov a iných osôb
výdavky celkom
z toho : bežné výdavky
09.5.0 – vzdel. nedefin. podľa úrovne

30 986 EUR
30 986 EUR
30 986 EUR
501 482 EUR
501 482 EUR
501 482 EUR

e) Centrum voľného času Brezno
príjmy celkom
z toho : bežné príjmy
- príspevky prijaté od rodičov a iných osôb
výdavky celkom
z toho : bežné výdavky
09.5.0 – vzdel. nedefin. podľa úrovne

8 100 EUR
8 100 EUR
8 100 EUR
137 990 EUR
137 990 EUR
137 990 EUR

5 / Príspevok príspevkovej organizácii zriadenej mestom Brezno
a) Technické služby mesta Brezno – celkom
z toho: bežný príspevok
1 850 000 EUR
04.5.1 – cestná doprava
549 379 EUR
05.1.0 - nakladanie s odpadmi
305 123 EUR
05.2.0 - nakladanie s odpadovými vodami
5 481 EUR
06.2.0 - rozvoj obcí
230 039 EUR
06.4.0 - verejné osvetlenie
131 000 EUR
08.1.0 - rekreačné a športové služby
415 156 EUR
08.2.0 - kultúrne služby
211 325 EUR
08.3.0 - vysielacie a vydavateľské služby
2 497 EUR
z toho: kapitálový príspevok
482 900 EUR
04.5.1 – cestná doprava
40 000 EUR
z toho účelovo určené na :
- spevnené plochy
40 000 EUR
06.4.0 - verejné osvetlenie
8 700 EUR
z toho účelovo určené na :
- rozšírenie osvetlenia chodníka na ul. ČSA 40-53
8 700 EUR
08.1.0 - rekreačné a športové služby
434 200 EUR
z toho účelovo určené na :
- výmena technológie chladenia zimný štadión
400 000 EUR
- rekonštrukcia strechy na ubytovni zimný štadión
22 500 EUR
- rekonštrukcia strechy na strojovni zimný štadión
3 600 EUR
- rekonštrukcia strechy na futbalovom štadióne Brezenská 6 000 EUR
- rekonštrukcia strechy TS Brezno – šatne
2 100 EUR
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II.

b e r i e na v e d o m i e
viacročný rozpočet na roky 2020 – 2021 v členení podľa funkčnej
klasifikácie, ekonomickej klasifikácie – Príloha č. 2 a programovej štruktúry –
Príloha č. 1

1/ Rozpočet mesta Brezno na rok 2020
a) Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu
b) Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu
c) Finančné operácie
Finančné operácie – príjmy
Finančné operácie – výdavky

15 343 042 EUR
13 974 146 EUR
1 368 896 EUR

1 848 974 EUR
2 754 537 EUR
- 905 563 EUR

0 EUR
342 400 EUR

d) Rozvojové programy
podľa prílohy č. 3 „Rozvojové programy mesta Brezno na rok 2020“
2/ Rozpočet mesta Brezno na rok 2021
a) Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu
b) Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu
c) Finančné operácie
Finančné operácie – príjmy
Finančné operácie – výdavky

16 045 318 EUR
13 304 866 EUR
2 740 452 EUR

160 000 EUR
71 540 EUR

0 EUR
342 400 EUR

d) Rozvojové programy
podľa prílohy č. 3 „Rozvojové programy mesta Brezno na rok 2021“
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 20 prítomných 20 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 220/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.
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K bodu č. 13
Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 1.10.2018 – do 31.10.2018
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 13. Tým je Informatívna správa o
vykonaných zmenách rozpočtu od 1.10.2018 do 31.10.2018. Predkladám ja, spracoval odbor
ekonomiky a financovania. Poprosím vás.
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno:
Predkladáme vám správu o vykonaných zmenách rozpočtu v kompetencii primátora mesta za
obdobie od 1.10.2018 do 31.10.2018. Celkovo bolo vykonaných 28 rozpočtových opatrení, 12 v
zmysle §14 odstavec 1 zákona o rozpočtových pravidlách, to znamená účelovo určené finančné
prostriedky a 16 rozpočtových opatrení v zmysle zákona §14 odstavec 2, ako aj uznesenia
mestského zastupiteľstva, s ktorým má kompetencie schválené zmeny rozpočtu vykonávať pán
primátor.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Otváram rozpravu, nech sa páči, môžeš aj
za finančnú, ak ste to mali
Martin Juhaniak: Mali sme to v komisii. Komisia vzala správu o vykonaných zmenách rozpočtu
na vedomie. Vysvetlila pani vedúca všetko potrebné.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, nech sa páči. Pani poslankyňa Skačanová,
nech sa páči.
Eva Skačanová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Chcem sa opýtať na rozpočtové opatrenie číslo 228,
nie, pardon, pardon, pardon, ušlo mi to, kým som sa prihlasovala. Aha, už mám, 223. Ale áno, ide o
Technické služby mesta Brezna, obstaranie ozvučenia námestia. Čo si mám pod tým všetko
predstaviť?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tie repráky, čo sú na stĺpoch.
Eva Skačanová, poslankyňa: Aha, iba to, hej?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: A tie koledy, čo hrajú teraz od rána do večera do deviatej.
Eva Skačanová, poslankyňa: Aha, dobre. Ďakujem pekne, myslela som, že...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Plus celý audiosystém, čo je k tomu nový. Dobre. Ešte
niekto ďalší? Ak nie, rozpravu končím, žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na
uznesenie.
Člen návrhovej komisie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
berie na vedomie
správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 1.10.2018 do 31.10.2018.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu
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.
Hlasovanie: Z 20 prítomných 20 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 221/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu č. 14 - Správy o výchovno–vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za školský rok
2017/2018
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 14. Správy o výchovno–vzdelávacej
činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2017/2018. Všetci sú tu? Dobre.
Prešli by sme k bodu
14.1. Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti o výsledkoch a podmienkach Základnej školy s
materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno za školský rok 2017/2018.
Predkladá pani riaditeľka Katonová, tiež materiál spracovala. Poprosím pani riaditeľku, dobrý deň.
PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša,
Pionierska 4, Brezno: Dobrý deň, vážený pán primátor, vážená pani prednostka, vážené panie
poslankyne, páni poslanci. Správu, ktorú som predložila, bola vypracovaná v zmysle vyhlášky číslo
9 z roku 2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a
podmienkach škôl a školských zariadení. Správa bola schválená pedagogickou radou a prerokovaná
v rade školy. Ak máte nejaké otázky, nech sa páči, rada na ne odpoviem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Komisia zasadala? Poprosím stanovisko.
Eva Skačanová: zasadala ešte stará komisia, pán primátor. Prejednali sme to teda s bývalými
členmi komisie. Ďakujeme veľmi pekne za vypracovanie správ. Vyjadrím sa an bloc za všetky, ale
nie sú tu, tak extra. Dobre. Takže nemali sme žiadne námietky. Ďakujeme pekne pani riaditeľke,
pozdravujeme všetkých kolegov do školy.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujeme aj my a otvárame rozpravu, nech sa páči. Ak
nikto do rozpravy, rozpravu končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Člen návrhovej komisie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
schvaľuje
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou
školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno za školský rok 2017/2018
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 20 prítomných 20 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
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K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 222/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti o
výsledkoch a … Súhlasíte s tým, aby sme 14.4 prerokovali? Či si dáme prestávku? Dobre.
14.4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach a Základnej
umeleckej školy Brezno za školský rok 2017/2018.
Predkladá pani riaditeľka Pravotiaková. Tiež materiál spracovala, nech sa páči.
PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD., riaditeľka Základnej umeleckej školy Brezno:
Dobrý deň, vážený pán primátor, poslankyne, poslanci mestského zastupiteľstva. Tak ako moja
predrečníčka povedala, aj ja predkladám správu o výsledkoch a podmienkach základnej umeleckej
školy za školský rok 2017/2018. Správa je spracovaná v súlade s vyhláškou, bola prerokovaná a
schválená v pedagogickej rade i školskej rade. Snáď by som k nej dodala také dva závažné
momenty. Čo sa týka výchovno-vzdelávacieho procesu, sú to tri úspešné koncerty nášho
folklórneho súboru Hronka na trinástom medzinárodnom festivale v holandskom Sneeku. A čo sa
týka materiálno-technických podmienkou, tak to bolo otvorenie elokovaného pracoviska, za ktoré
patrí vďaka zriaďovateľovi. Prípadné otázky zodpoviem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem pekne. Z toho elokovaného sa tešíme, ale
je to tak vaša zásluha, ako naša. To viete. Ja ďakujem tiež pani riaditeľke za dobrú spoluprácu a to
platí samozrejme o všetkých, pretože si myslím, že so všetkými našimi školami komunikujeme v
priebehu roka a vždy, keď sú nejaké problémy, tak sa ich snažíme riešiť a samozrejme najviac sa
tešíme z ďalších investícií alebo projektov, ako je aj tento, ktorý ste aj spomenuli, takže veľká
vďaka všetkým. Nech sa páči, komisia, poprosím pani predsedníčku.
Eva Skačanová: taktiež komisia nemala žiadne nejaké námietky voči tejto správe. Ďakujem pekne
pani riaditeľke a pozdravujeme všetkých kolegov v Základnej umeleckej škole a tešíme sa.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Otváram rozpravu, nech sa páči, prvý pán
poslanec Ridzoň.
Martin Ridzoň, poslanec: Ďakujem pekne. Ja by som chcel poďakovať pani riaditeľke za naozaj
informovanie o akciách, ktoré sa pripravujú, ktoré nám posielate na e-mail, takže ďakujem pekne za
informácie, ktoré posielate.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Pán poslanec Barančok.
Andrej Barančok, poslanec: Ďakujem pekne. Ja chcem vyzdvihnúť štvorročnú spoluprácu s
vedením Základnej umeleckej školy ako člen rady školy a teším sa na ďalšiu spoluprácu a
oceňujem prístup mesta za tieto štyri roky. Nielen elokované pracovisko, ale takisto sa začala
prerábať toľko potrebná tá naša terasa, ktorú ste mali, takže verím, že sa to podarí dotiahnuť do
úspešného konca. Verím, že aj ďalšie štyri roky budeme myslieť na Základnú umeleckú školu a
takisto chcem oceniť to, čo kolega Ridzoň. Asi jediná základná škola, o ktorej mám naozaj prehľad
v meste, čo vlastne všetko vykonáva, pretože mi chodí naozaj každý mesiac niekoľko mailov,
ďakujem krásne.
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Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak nie. Rozpravu
končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Člen návrhovej komisie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
schvaľuje
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy,
Krčulova 21, Brezno za školský rok 2017/2018.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o návrhu
Hlasovanie: Z 20 prítomných 20 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 225/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Pod bodom
14.5 máme Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Centra voľného
času za školský rok 2017/2018
Predkladá pani riaditeľka Vičanová a tiež materiál spracovala. Nech sa páči, dobrý deň.
Mgr. Ingrid Vičanová, riaditeľka Centra voľného času Brezno: Prajem pekný deň, vážený pán
primátor, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Takisto ako moje predchodkyne, predkladám
vám správu o podmienkach činnosti centra voľného času za predchádzajúci školský rok. Správa
bola vypracovaná v súlade s vyhláškou a bola schválená takisto na pedagogickej rade. Prípadné
otázky, ak máte, rada zodpoviem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem pekne aj za prácu aj za správu. Poprosím komisiu
o stanovisko.
Eva Skačanová: Komisia sa samozrejme oboznámila aj s touto správou a odporúča mestskému
zastupiteľstvu zobrať na vedomie. Ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, otváram rozpravu, nech sa páči, kolegyne,
kolegovia. Ak nikto do rozpravy, rozpravu končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla
návrh na uznesenie.
Člen návrhovej komisie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
schvaľuje
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach centra voľného času,
Školská 7, Brezno za školský rok 2017/2018.
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Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 20 prítomných 20 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 226/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu
14.3. Tým je Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej
školy s materskou školou MPČĽ 35 Brezno za školský rok 2017/2018.
Predkladá pán riaditeľ Macko. Tiež materiál spracoval. Nech sa páči, pán riaditeľ.
Mgr. Peter Macko, riaditeľ Základnej školy s materskou školou MPČĽ 35, Brezno:
Dobrý deň. Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, poslanci. V prvom rade sa chcem
ospravedlniť, že meškám. Správu o výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018, ktorú
som predložil, je vlastne určená zákonom 596 aj vyhláškou, kde sú striktne stanovené veci, ktoré sú
dané, plus tam sú odporúčania, ktoré tam môžeme doplniť. Všetky tieto veci som, predpokladám,
splnil. A veľmi rád vám odpoviem na prípadné otázky, ak by ste chceli sa spýtať a vás niečo
zaujímalo nielen o základnej škole, ale aj materskej škole na Mazorníkoch. Ďakujem pekne.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Stanovisko komisie poprosím.
Eva Skačanová: Ďakujem pekne za slovo. Aj s touto správou sa komisia zodpovedne oboznámila a
takisto odporúča mestskému zastupiteľstvu ju prijať, zobrať na vedomie teda. Ďakujeme pekne
pánovi riaditeľovi aj kolegom za prácu.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Otváram rozpravu, nech sa páči kolegyne,
kolegovia. Ako prvý pán poslanec Fašang, nech sa páči
.
Miroslav Fašang, poslanec: Ďakujem za slovo. Ako člen rady školy sa chcem takisto poďakovať
za štyri roky dobrej a úspešnej spolupráce a verím, že v nadchádzajúcom období sa nám podarí
dosiahnuť vytýčený cieľ a tým je zvýšenie návštevnosti školy, aby tam chodilo čo najviac detí, lebo
treba povedať, že mesto za uplynulé štyri roky dosť výrazne investovalo do tejto školy a
zmodernizovalo jej priestory a i keď sú veci, ktoré ešte bude treba dotiahnuť, ale myslím si, že je to
na dobrej ceste. Čo sa týka správy, tú sme si prešli a veci vyjasnili. Takže ďakujem pekne.
Mgr. Peter Macko, riaditeľ Základnej školy s materskou školou MPČĽ 35, Brezno: Ja, ak
môžem doplniť, tá moja správa vlastne o rok bude rapídne zmenená, lebo naozaj, ako povedal pán
poslanec, veľké zmeny nastanú, čo sa týka materiálneho vybavenia, priestorového, tak sa teším, že
tú správu, ak ju budem predkladať o rok, tak bude oveľa, oveľa zmenená. Ďakujem pekne.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Ak nikto ďalší do rozpravy, rozpravu
končím. Žiadam návrhovú komisiu.
Člen návrhovej komisie:
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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
schvaľuje
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej školy s
materskou školou MPČĽ 35 Brezno za školský rok 2017/2018.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 20 prítomných 20 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 224/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prejdeme k bodu
14.2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej školy s
materskou školou Pionierska 2, Brezno za školský rok 2017/2018.
Predkladá pani riaditeľka Prečuchová, tiež materiál spracovala. Je tu?
Zuzana Ďurišová: Pani riaditeľka sa ospravedlňuje, má akadémiu vzdelávania, zastúpi ju
zástupkyňa, len ešte nevieme presne kedy. Je na ceste.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, takže čakať nebudeme. Poprosím stanovisko
komisie.
Eva Skačanová: Komisia sa oboznámila aj s týmto materiálom a odporúča mestskému
zastupiteľstvu aj túto správu zobrať na vedomie. Keďže som povedala, že počkám na všetkých
riaditeľov, takže sa vyjadrím teraz en bloc za všetky školy, napriek tomu, že teda Pionierska 2 nie je
zastúpená. Komisia teda skonštatovala, že na našich školách sa veľmi veľa robí, že tie akcie, ktoré
sú organizované, tie všetky aktivity, ktoré školy robia, niekedy sú naozaj už nad rámec tých
schopností a síl ľudí, ktorí v týchto školách robia. Chceme sa teda ako bývalá komisia poďakovať
všetkým našim subjektom, ktoré v tomto meste pôsobia. Odovzdajte, páni riaditelia, prosím vás,
pozdrav všetkým kolegom. Ďakujeme pekne a prajeme všetkým pekné vianočné sviatky.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem pekne. Takisto sa pripájam k slovám pani
predsedníčky a ďakujeme za spoluprácu za predošlý školský rok, ale myslím si, že máme veľa
cieľov a plánov, takže tešíme sa na spoluprácu aj do toho ďalšieho obdobia. Verím, že aj s týmto
novozvoleným zastupiteľstvom, aj s vedením bude tá spolupráca čo najlepšia v prospech hlavne
našich detí a k spokojnosti samozrejme aj rodičov. Takže ďakujem všetkým. Otváram rozpravu,
nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Ak nikto... Idete, pani riaditeľka, k správe? Poďte do rozpravy,
lebo... No, musíte byť dochvíľni aj riaditelia. To takto nemôže byť, musím vás aj zvoziť trošku.
Mgr. Beáta Prečuchová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Pionierska 2, Brezno:
Ja sa ospravedlňujem, my máme akadémiu.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ale vy ste mi volali, tak...
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Mgr. Beáta Prečuchová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Pionierska 2, Brezno:
Áno, že stihnem, ale maličkí vystupovali...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ale keďže idú sviatky, to sú sviatky pokoja, šťastia a lásky,
tak všetci sme aj takto dnes naladení, takže nech sa páči.
Mgr. Beáta Prečuchová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Pionierska 2, Brezno:
Ďakujem veľmi pekne za pochopenie, všetko je vlastne v správe tak, ako bolo. Pedagogická rada to
schválila a takisto rada školy. Ďakujem za spoluprácu a chcela by som sa poďakovať tým starým
členom, ktorí boli v rade školy za spoluprácu, ktorú vyvíjali niekoľko rokov a želám im všetko
dobré v osobnom živote ako aj vám a tým novým, uvidíme, kto bude. Ale tiež sa teším na
spoluprácu, ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. No zvládli ste to aj s tým dychom. Ešte sa
pripájam, samozrejme a poviem, že všetkým prajeme a prosím, aby ste to aj odkázali, lebo viem, že
máte teraz vianočné večierky, stretnutia, tak všetkým zamestnancom našich škôl prajeme pokojné
sviatky v kruhu rodiny, blízkych, aby to bolo pre nich čo najkrajšie a najpríjemnejšie. Končím
rozpravu. Nech sa páči, komisia.
Člen návrhovej komisie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou
školou Pionierska 2, Brezno za školský rok 2017/2018.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 20 prítomných 20 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 223/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu č. 15
Návrh harmonogramu a rámcového programu zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
v I. polroku 2019
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 15. Návrh harmonogramu a
rámcového programu zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Brezna v I. polroku 2019.
Predkladá prednostka mestského úradu, spracoval odbor služieb občanom a vnútornej správy,
zastúpený prednostkou. Nech sa páči, pani prednostka.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka mestského úradu Brezno: Čo k tomuto povedať? Nech sa
páči, harmonogram máte predložený spolu s rámcovým programom zasadnutí.
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Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tento som materiál vám mal predložiť ja podľa zákona, ale
nevadí. Ale môžete ho predniesť kľudne, nech sa páči. Predkladá harmonogram primátor, ale
nevadí. Vidíte, máme aktívnu prednostku, tak sa tešíme všetci, tak...
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka mestského úradu Brezno: Áno, slávnostné zastupiteľstvo
mestské navrhujeme 25. januára 2019. Nasledujúce 20. februára 2019, ďalšie 03.04.2019, potom
15. máj 2019, posledné v polroku 26.06.2019, čo samozrejme nevylučuje, ako sme si už pred tým
povedali, mimoriadne zastupiteľstvá, ktoré budeme potrebovať z nejakých tých dôvodov,
najčastejšie kvôli predkladaniu projektov a žiadosti o dotácie z Európskej únie. Rokovací deň je
streda, presne tak.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tak sme to ponechali. Ak je iný názor, treba povedať, ale
neboli k tomu výhrady, keď sme to aj včera spomínali. Dobre. Ďakujem pekne, otváram rozpravu,
nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Ak nikto do rozpravy, rozpravu končím. Žiadam návrhovú
komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Člen návrhovej komisie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
berie na vedomie
harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Brezna a rámcový program zasadnutí
Mestského zastupiteľstva mesta Brezna v prvom polroku 2019.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 20 prítomných 20 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 227/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu č. 16 – Rôzne
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: No, ale ja som bol, prepáčte, že takto do rokovania, ale ja
som bol teraz so študentmi na rokovaní v Trnave na zastupiteľstve, tam je to do dvoch hodín
pravidelne. Takže nie sme vôbec mimo nejakého rámca, hej, aby ste si nemysleli a volal som aj s
pani primátorkou z Prievidze a to isté, do dvoch hodín. A mi hovorí, čo vy robíte päť-šesť hodín, ja
tomu nerozumiem. Ja chcem povedať to, že aj tie pracovné majú zmysel a určite je dobré sa stretnúť
a vydiskutovať si to, čo treba. Áno. Dobre. Ideme ďalej. To len vsuvka. Tak, myslím si, že práca
poslanca je v prvom rade mimo toho zastupiteľstva a to treba prezentovať potom. Dobre. Ďalej k
bodu 16 – Rôzne.
16.1 – Návrh na poverenie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na výkon
sobášiaceho.
Predkladá pani prednostka, spracoval odbor služieb občanom a vnútornej správy, nech sa páči.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka mestského úradu Brezno:
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Navrhujeme na poverenie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na výkon sobášacieho
pána Králika, budem čítať iba priezviská, ak môžem. Pána Králika, pána Juhaniaka, pani
Skačanovú, pána Struhára, pána Obernauera, pani Štugnerovú a pána Ridzoňa.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, otváram rozpravu k uvedenému. Ak nikto
do rozpravy, rozpravu končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Člen návrhovej komisie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
poveruje
v zmysle §4 odstavca 1 zákona 36/2005 Zbierky zákona o rodine a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na výkon sobášacieho.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezno,
Martin Juhaniak, zástupca primátora mesta Brezna,
Eva Skačanová,
Daniel Struhár,
Július Obernauer,
Ľubica Štugnerová,
Martin Ridzoň. Všetci poslanci a poslankyne mesta Brezna.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 20 prítomných 20 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 228/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu
16.2. Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Brezno, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezno.
Predkladám ja, spracoval odbor služieb občanom a vnútornej správy zastúpený prednostkou.
Dôvody sme si povedali opäť, áno, je to zo zákonných legislatívnych dôvodov. V prípade, že by
nastali tak, ako sú uvedené v zákone situácie, kedy nevedie alebo nezvolá zastupiteľstvo primátor
alebo zástupcovia, takže otváram rozpravu, nech sa páči, kolegyne, kolegovia.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka mestského úradu Brezno: Navrhujeme pána Palovčíka,
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Nemáme to tam? Dobre, ak nikto do rozpravy, rozpravu
končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Člen návrhovej komisie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
49 z 61

poveruje
poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Brezna Milana Palovčíka zvolaním a vedením zasadnutí
Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na funkčné obdobie rokov 2018-2022 v prípade podľa §12
odstavca 2 prvá veta, odstavca 3 tretia veta, odstavca 5 piata veta, odstavca 6 tretia veta zákona
číslo 360/1990 Zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 20 prítomných 20 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 229/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu
16.3. Delegovanie zástupcov mesta Brezna do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Brezno.
Predkladám ja, spracoval odbor služieb občanom a vnútornej správy, zastúpený pani prednostkou.
Kolegyne, kolegovia, navrhujem tam zmenu na žiadosť pani poslankyne Štugnerovej do rady školy
pri Základnej škole s materskou školou Pionierska 2. By ona navrhla, aby tam podľa žiadostí bol
pán poslanec Marcinek, ak súhlasí, samozrejme, áno? Čiže túto zmenu urobíme na základe vašej
žiadosti, áno? Áno. Namiesto pani poslankyne bude pán poslanec. Dobre, otváram rozpravu, nech
sa páči, kolegyne, kolegovia. Mená máme uvedené, áno, v materiáli? Nech sa páči. Prečítajte,
poprosím pani prednostku, aby sme to mali aj na zázname.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka mestského úradu Brezno: Navrujeme za zástupcov
zriaďovateľa do rady školského zariadenia CVČ pána zástupcu Juhaniaka, pána Barana, pána
Schmidta. Za zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri Základnej škole s materskou školou Karola
Rapoša, Pionierska 4, pána zástupcu Králika, pána Palovčíka, pá na Hašana, pani Dzurmanovú. Za
zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri Základnej škole s materskou školou MPČĽ 35 pána
poslanca Strmeňa, pána Fašanga, pána Tokára, pána Ridzoňa. Za zástupcov zriaďovateľa do rady
školy pri Základnej škole s materskou školou Pionierska 2 pána poslanca Ambrosa, Kupca, pána
Struhára a pána Marcineka. Za zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri ZUŠ pána poslanca
Palovčíka, Tokára, pána zástupcu Králika a pána Barančoka. Zástupcov zriaďovateľa do mestskej
školskej rady pani Dzurmanovú, poslankyňu a pani Skačanovú.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, otváram rozpravu teda. Ak nikto do
rozpravy, rozpravu končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Člen návrhovej komisie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna

I/

Ruší
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uznesenie MsZ č. 116/2018 zo dňa 27.6,.2018
II/
Deleguje
v zmysle § 25, ods. 5 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. zástupcov zriaďovateľa do Rady školského zariadenia pri CVC
Mgr. Martin Juhaniak, Ing. Miroslav Baran, Róbert Schmidt
2. zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4
Ing. arch. Ján Králik, Milan Palovčík, Ing. Milan Hašan, PhDr. Petra Dzurmanová
3. zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35
Ing. Vladimír Strmeň, Ing. Miroslav Fašang,Jozef Tokár, Ing. Martin Ridzoň, PhD.,
4. zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri pri ZŠ s MŠ Pionierska 2
Mgr. Pavel Ambros,, Ing. arch. Pavol Kupec, Mgr. Daniel Struhár, Martin Marcinek
5. zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri pri ZUŠ
Milan Palovčík, Jozef Tokár,Ing. arch. Ján Králik,Mgr. Andrej Barančok,
6. zástupcov zriaďovateľa do Mestskej školskej rady
PhDr. Petra Dzurmanová, Mgr. Eva Skačanová

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem pekne. Pripomienky, pozmeňujúce,
doplňujúce návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 20 prítomných 20 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 230/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu
16.4. Návrh na odvolanie riaditeľa Technických služieb Brezno.
Predkladám ja. Dôvody sme si uviedli aj na tom pracovnom stretnutí. Ja poviem len, že je to po
vzájomnej dohode aj s pánom riaditeľom. Na základe návrhu by mal byť pán riaditeľ odvolaný
dňom 31.12.2018. Návrh predkladám v zmysle zákona o obecnom zriadení. Nech sa páči, otváram
rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Struhár, nech sa páči.
Daniel Struhár, poslanec: Tak, aj keď tu pán riaditeľ nie je, tak by som sa mu takto na diaľku
chcel veľmi pekne poďakovať za spoluprácu pri organizovaní rôznych podujatí, bol veľmi
51 z 61

ústretový. Či už to boli podujatia v rámci behov, ktoré sme organizovali alebo v rámci
mládežníckeho parlamentu, takže pozdravujem, ďakujem a prajem veľa šťastia do ďalších rokov a
funkcií.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Pán riaditeľ bude, tak ako sme hovorili, pôsobiť
ďalej na mestskom úrade s tým, že samozrejme za tú časť, ktorej pracoval v tejto pozícii, mu
ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak nie, rozpravu
končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Člen návrhovej komisie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna
odvoláva
Ing.Ivana Kamenského, riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby Brezno dňom
31.12.2018 v súlade s §11 odstavcom 4 písmena 1 zákona číslo 360/1990 Zbierky v znení
neskorších predpisov z funkcie riaditeľa Technických služieb Brezna.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem pekne. Ďalej bude viesť Technické služby,
len informácia aj pre verejnosť, pán Jeremiáš, ktorý bude zastupujúcim riaditeľom do vyhlásenia
výberového konania, z ktorého vzíde nový riaditeľ Technických služieb. Pripomienky,
pozmeňujúce, doplňujúce návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 20 prítomných 20 za. Konštatujem, že návrh bol schválený
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 231/2018, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice.

K bodu č. 17
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.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 17. To sú Otázky poslancov
Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie, riaditeľa obchodnej
spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií
zriadených mestom a náčelníka mestskej polície. Náčelník je kde? Náčelník je tu? Dobre, nech sa
páči, kolegyne, kolegovia, môžete sa prihlásiť. Ako prvý pán poslanec Hašan, nech sa páči.
Milan Hašan, poslanec: Ďakujem pekne, neviem, nepoznám pána Jeremiáša, ak je tu.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Je tu, bude zodpovedať.
Milan Hašan, poslanec: Tu? Dobre. Tak sa chcem spýtať jeho, lebo už je zastupujúci na otázky
viacerých obyvateľov tu v meste sa chcem spýtať, lebo podľa zákona už vieme, že aj chodníky v
zime majú pratať Technické služby. Či sa to bude uskutočňovať, či kapacitne sú Technické služby
na to pripravené alebo či ďalej radšej tí obyvatelia si majú pratať ten sneh sami, pretože už si pratali
a spýtali sa ma, že ako to ďalej bude. Ďakujem.
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Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tak, zatiaľ si zapíšte len, dobre, otázky. Ďalej pani
poslankyňa Skačanová.
Eva Skačanová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Tiež sa chcem pána zastupujúceho riaditeľa
spýtať presne na túto otázku, či je teda nejako stanovený harmonogram, či sú na to pripravení,
akým spôsobom teda budú riešiť tieto... túto situáciu, ktorá je veľmi zaťažujúca a nezávidím im túto
prácu, ale či teda budeme sa môcť aj my niekde oboznámiť s tým nejakým harmonogram, ako sa to
bude čistiť, aby sme vedeli potom informovať občanov, že áno, vydržte, počkajte, samozrejme,
bude to odpratané, lebo chápeme, že nedá sa, aby ráno o šiestej, ak do rána padá sneh, boli všetky
chodníky odmetené. To je logické. Ale prosto, či teda máte už pripravený nejaký plán tých prác a či
nám to viete preukázať. Ďakujem pekne.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Ďalej pán poslanec Struhár, nech sa páči.
Daniel Struhár, poslanec: Tiež mám otázku alebo takú prosbu na pána Jeremiáša. V podstate, či
by sme... takto, kedy sa vyrábajú tie smetné koše, ktoré máme po uliciach a či by bolo možné
doplniť niektoré z nich na ulicu Štúrovú, lebo po celej tej ulici nemáme nikde ten kôš a v podstate
ide o to, že je to požiadavka našich študentov, ktorí mi povedali, že ich nebaví nosiť, ja neviem,
smeti do školy, hej? Takže tak. Ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďalej pán poslanec Strmeň, nech sa páči.
Vladimír Strmeň, poslanec: Ďakujem. Chcem sa opýtať. Pán Jeremiáš, ako máme poriešené
ošetrovanie a zimnú údržbu v rámci mesta, mestských častí, koľko máme na to techniky pripravenej
a pýtam sa z dôvodu toho, že vnútrobloky neboli vypluhované teraz pri tom prvom snehu vo
Švermovej ulici... na Švermovej ulici a sa ujazdil ten sneh, na to sme potom nasypali štrk. Takže
možno by sme ten štrk neboli museli sypať, keby sme to boli odpluhovali. Ak je málo techniky, ja
viem, že v minulosti sa jedným naším strojom riešilo mesto. Ak je to málo, tak oslovme tie ďalšie
firmy, nech nám s tým vedia vypomôcť. Toľko zatiaľ, ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďalej pán poslanec Barančok, nech sa páči.
Andrej Barančok, poslanec: Ahoj, pán zástupca, chcem ťa len poprosiť trošku venovať väčšiu
pozornosť aplikácii City Monitor. Písala mi občianka, že pred dvoma mesiacmi ohľadom
Clementisovej ulice vám písala. Je tam nejaký problém so značením a že dodnes jej nebolo
odpísané. Ona mi preposielala aj screenshot, len sa jej to nedalo nejakým spôsobom preposlať,
takže poprosím ťa, pozri sa na to, ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Pán poslanec Palovčík.
Milan Palovčík, poslanec: Ďakujem za slovo. Chcel by som sa spýtať pána Jeremiáša, že či sa
bude pokračovať ešte v nasvecovaní tých prechodov pre chodcov, lebo pri tej Bille, keď si zoberiete
smer železničná stanica, Billa, ku kasárňam a na ŠLN, tam je absolútna tma. Ja to už roky
upozorňujem a keď pôjdete večer, vážne, tam je situácia najvážnejšia.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Pán poslanec, to je otázka na mňa, nie na pána Jeremiáša, ja
ti ju zodpoviem.
Milan Palovčík, poslanec: Tak, opravujem...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Bude sa v tom pokračovať, dobre? Ako máme momentálne
v realizácii tie, ktoré ste mohli vidieť. Tých je osem? Sedem tento rok z tých osem. Čiže tie sú v
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realizácii. Tie bodové svetlá v ceste tie sa doplnia až na jar, áno? Už teraz nie, zatiaľ sú spravené
lampy, teda nasvietené zhora, zvrchu, keď to tak môžem povedať a označenie s tým, že vravím, táto
realizácia bude dokončená na jar a chceli by sme v tom pokračovať. Závisí to zase od vývoja
rozpočtu. Ak nám vyjdú finančné prostriedky po zrealizovaní tých akcií, ktoré sú už ohlásené a
plánované a sú viazané na štrukturálne fondy, tak budeme pokračovať, samozrejme ďalej, lebo z
hľadiska ochrany života a zdravia, tak je to viac-menej nutné. Ďalej pán poslanec Hašan, nech sa
páči.
Milan Hašan, poslanec: Ešte mám jednu otázku. Už to bolo tu raz od pána Strmeňa bola položená
táto otázka. Čo sa týka ulice Martina Benku a toho parkovania na tej ulici. Fakt, bolo by vhodné,
keby sa tam dala nejaká značka, keď sa ide smerom hore ulicou. Zákaz zastavenia alebo státia a
parkovalo by sa z druhej strany. Z akého dôvodu? No z dôvodu toho, že tie autá stoja na pravej
strane
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Pán poslanec, rovno ťa preruším, my sme tú požiadavku
dali na ODI pred mesiacom. Tak. Odpovie náčelník. Dobre, ak nikto ďalší? Áno, tak poprosím
zodpovedať.
Ing. Lukáš Jeremiáš, zástupca riaditeľa, Technické služby Brezno:Dobrý deň, vážený pán
primátor, vážená pani prednostka, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Čo sa týka zimnej
údržby, ako všetci viete, tento rok...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Lukáš, prosím vás, predstavte sa aj, aby kolegyne a
kolegovia mali predstavu o vás, čo ste vyštudovali, kde ste pôsobili, aby vedeli, áno?
Ing. Lukáš Jeremiáš, zástupca riaditeľa, Technické služby Brezno: Volám sa inžinier Lukáš
Jeremiáš. Pôvodne pochádzam z Nitry, kde som vyštudoval strednú priemyselnú školu stavebnú,
následne Slovenskú poľnohospodársku univerzitu Fakultu ekonomiky a manažmentu. Po vysokej
škole som sa presťahoval do Brezna kvôli manželke a pracoval som na Pionierskej Základnej škole
Karola Rapoša Pionierska 4 a pred tým ako dodávateľ leso-pestevných prác pre Lesy mesta Brezna.
Od polovice januára som na Technických službách ako zástupca pána riaditeľa, respektíve vedúci
prevádzky.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pokračujte.
Ing. Lukáš Jeremiáš, zástupca riaditeľa, Technické služby Brezno: Čo sa týka zimnej údržby.
Čo sa týka zimnej údržby. Tento rok nám pribudli chodníky. Technické služby majú operačný plán
zimnej údržby, ktorý sa viac-menej nezmenil, pribudli doňho chodníky, sú tam priority nemocnica,
školy, škôlky, úrady, hlavné ťahy, autobusové zastávky, schodištia, prechody pre chodcov. Toto sa
čistí prioritne. Následne idú ostatné trasy, vnútrobloky, chodníky, všetko ostatné. Sme obmedzení
kapacitou. Na cesty máme tri pluhy, na chodníky máme dve zariadenia. Ostatné sa všetko robí
ručne a závisí aj od toho, ako nám padá sneh. Keď začne sneh padať o polnoci, máme v pohotovosti
dvoch ľudí, ktorí sú dvadsaťštyri hodín nonstop v pohotovosti a riešia tieto hlavné ťahy. Ráno o
šiestej nastupujú všetci ľudia pri normálnom stave. Keď je stav kalamity, idú do roboty o polnoci,
hocikedy, neni s tým problém. Len čo sa týka normálnej, ako teraz padalo. Je tam hranica päť až
sedem centi snehu. Niekomu sa to zdá málo, niekomu veľa, je to uhol pohľadu, ale tak sme
nastavení. Rovno napojím aj na udržiavanie mestských častí. Začiatkom decembra prebehla verejná
súťaž na dodávanie služieb, čo sa týka odhŕňania snehu mestských častí. Technické služby mesta
Brezna majú na starosti odhŕňanie snehu priamo v centre mesta. Všetko za Hronom sa rieši
dodávateľsky. Sú tam štyria dodávatelia, ktorí majú rozdelené svoje úseky. Sú riadení nami ako
technickými službami pri podmienkach, ako boli stanovené, čo je sedem centimetrov snehu. V
prípade nejakého zlého počasia, že husto sneží, idú aj skôr. Ale čo sa týka posypu, posyp riešia len
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technické služby.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tu len doplním to, že ako niektorí obyvatelia majú
predstavu, že napadne dva centimetre a už pluhujeme, hej? Ale to nemá žiadny význam, lebo tá
radlica po tých cestách mnohých jednoducho ten sneh ani nezoberie. To by boli iba zbytočne
vynaložené finančné prostriedky. Čo sa týka toho obstarávania, tak tam sme mali problém s tým, že
do toho prvého sa nám ani nik neprihlásil s tým, že tie ceny sme museli zvýšiť vzhľadom aj na ceny
alebo vývoj cien pohonných hmôt. My sme tam mali nastavenú pred tým pohotovosť na externé
služby desať euro na deň, teraz tu máme nastavené dvadsaťpäť? Na dvadsaťpäť euro na deň,
pretože nám to odmietli. V iných mestách sú tie sumy vyššie, hej? Keď sme to aj porovnávali, lebo
dal som spraviť pánovi zástupcovi aj nejaké porovnanie z iných miest, aby sme vedeli, že na čom
sme a či sú tie požiadavky týchto externistov opodstatnené. Treba ale povedať, že ak by sme chceli
aj vo väčšom rozsahu pluhovať, mali by sme s tým už problém, lebo tí, ktorí sa mohli zapojiť, sme
určite oslovili, nezapojili sa všetci, ale sme radi, že máme aj externe zabezpečené tieto služby v
takom rozsahu, poviem, v akom bolo možné, hej? Takže len na doplnenie, aby ste mali predstavu. S
faktickou sa chceš spýtať, pán poslanec?
Neuvedený: Teda koľko techniky máme na tú mestskú časť. Jeden traktor alebo máme viac?
Ing. Lukáš Jeremiáš, zástupca riaditeľa, Technické služby Brezno: Máme dva traktory so
zadnou radlicou, keďže jeden nám prišiel tento rok. Potom mám veľký sypač, to je ako cestársky
sypač, len ten je obmedzená premávka, lebo ako ste spomenuli, ulica Martina Benku, Moyzesova
ulica a tieto ulice, ktoré sú užšie, autá stoja na chodníku, sypač má problém sa tam dostať. Aj
odhŕňať. Čiže tam musí ísť traktor, musí ísť opatrne. Nahrnie sneh na jednu stranu, ľudia sa
nedostanú do áut. Čiže to parkovanie, áno, bolo by nejako obmedziť aj kvôli zimnej údržbe. Druhá
je zimná údržba chodníkov. Niektorí vodiči zastanú tak, že naša technika neprejde. Že dostane sa do
polovice, musí polovicu cúvať, ísť z druhej strany, čo je zdržovanie, ako keby to prešiel na
jedenkrát.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Niektorí nechajú pol metra na chodníku, hej? Takže tam s
lopatou akurát tak môžete prejsť a nie s technikou. Ale treba ešte doplniť aj to, že sme kúpili,
zakúpili novú techniku. Môžete to vidieť, alebo mohli ste to vidieť už v niektorých médiách s tým,
že sme sa snažili aj na tú zimnú údržbu pripraviť aj tým, že zakúpime novú techniku a tiež sme
hľadali aj nových ľudí, ktorí by na tých strojoch dokázali cez zimu pracovať, hej? Čiže to, čo sme
mohli, si myslím, že sme pre tento rok urobili. Nech sa páči.
Ing. Lukáš Jeremiáš, zástupca riaditeľa, Technické služby Brezno: A čo sa týka otázky
smetných košov. Smetné koše realizujeme na základe požiadavky mesta Brezna priamo od pána
primátora, ako sú, čiže treba na pána primátora dať požiadavku a on nám zadá, áno, tu smetné koše.
Alebo nám dajte vy, že áno, máte súhlas pána primátora umiestniť smetné koše. Boli sme tak
dohodnutí, čo sa týka košov a lavičiek.Máme, máme vyrobené smetné koše, nie je problém ich
osadiť.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tiež pošli len, že kde to presne chceš a nie je problém.
Máme vyrobených teraz, áno? Koľko máme?
Ing. Lukáš Jeremiáš, zástupca riaditeľa, Technické služby Brezno: Tridsať
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tridsať? No takže nie je problém. Len pošli požiadavku, že
kde a dáme. Ešte pán poslanec? Len prosím vás, dohodnime sa pri týchto otázkach. Poviete otázky
a nebudeme sa k otázkam vracať, ak dáte doplňujúcu otázku k tej otázke, ktorú ste dali, tak to
beriem, ale proste takto sa to nikde nerobí, áno, ako to robíme, že potom ma napadne počas
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rozpravy ešte ďalších päť otázok a idem ich odprezentovať, áno? Majte otázky pripravené a
skončím rozpravu, odpovede, vybavené, dobre? Lebo nie je to v súlade takto, keď sa to robí. Nech
sa páči, hovor.
Neuvedený: Taká aktuálna otázka, prepáčte. Ako bude zabezpečený zvoz triedeného odpadu cez
vianočné sviatky, pretože akurát padajú na toto obdobie. Čiže ako to zabezpečíme. To je utorok,
streda, aj štvrtok.
Ing. Lukáš Jeremiáš, zástupca riaditeľa, Technické služby Brezno: Odpad bude odvážaný 24. v
pondelok a 26. a štvrtok a piatok normálne.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Máme posilnenú, máme zdvojenú službu.
Ing. Lukáš Jeremiáš, zástupca riaditeľa, Technické služby Brezno: Boli aj roznášané
informačné letáky do schránok, koho sa to týka. Tých, čo sa to týka, ktorí majú zvoz v ten daný deň.
24 a 26. 25 bude voľno.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ale však my informujeme aj do médií. Ja hovorím, aby ste
dodržali postup, nie či je otázka na mieste. Dobre, ďakujem pekne. Všetko.

K bodu č. 18 – Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďalej by sme prešli, kolegyne, kolegovia k bodu 18 –
Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna. Nech sa páči, otázky na mňa. Ako
prvý pán poslanec Barančok, nech sa páči.
Andrej Barančok, poslanec: Ďakujem pekne, pán primátor, ja mám na teba takú jednu vec. Z
Pestovateľskej ulice pomaly už začíname mať neprejazdné hlavne tá odbočka, keď odbočuješ na
Mazorník, pretože autá stoja aj po pravej aj po ľavej strane. Zjavne sú to majitelia tých
nehnuteľností. Ja sám niekedy prechádzam tak, že spätné zrkadlá si musím zaklapnúť a to ešte
nehovorím, ak by napadol sneh, čiže treba sa na to pozrieť, či dať iba po jednej strane možnosť
státia a zastavenia, lebo naozaj hlavne o pol tretej, keď sa skončí Železiarne Podbrezová, skracujú si
to tadiaľ, tak je to už dosť vážny problém. Čiže treba sa na to nejakým spôsobom pozrieť. Je to
hlavne tá cesta, ako chodíš na Mazorník, čiže poza klub a odbočíš tým spôsobom doľava. Ideš
spoza klub a doľava, nejdeš na svetelnú pri Stavbári, ale skrátiš si to popri tých rodinných domoch a
druhá vec je. Na poslednom zastupiteľstve som žiadal písomnú odpoveď, nebola mi daná, ohľadom
tých búdiek, čo sme sa rozprávali a kadejakých starých novinových stánkov. Prešla tá tridsaťdňová
lehota, takže poprosím, aby sa to dalo do poriadku, aby mi táto odpoveď bola daná, čo som žiadal
naposledy, ďakujem pekne.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Neviem. Pán poslanec Strmeň, nech sa páči.
Vladimír Strmeň, poslanec: Ďakujem. To isté, nadviažem. Na poslednom, predposlednom
pracovnom, teda tohoročnom deviatom zasadnutí mestského zastupiteľstva som dal návrh na zmenu
organizácie dopravy na Ulici Martina Benku. Odôvodnil som to tým, že by sme zmenili zákaz
zastavenia a príkaz, kde sa dá stáť na opačnú stranu, pretože momentálne to funguje tak, že stoja
autá na pravej strane a chodíme po ľavej strane. Na ľavej strane máme kanalizačné vpuste, ktoré si
týmto ničíme, hej? Hovoril som to, aj pán zástupca prikyvoval súhlasne, ale taktiež som nedostal
podnes žiadnu odpoveď, takže...
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Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Pán poslanec, už sme to rozoberali dneska.
Vladimír Strmeň, poslanec: Nie, nepamätám sa...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ako? Však som povedal, že sme podali žiadosť na
dopravný inšpektorát. Po konzultácii s dopravným inšpektorátom sme poslali žiadosť. Hovoril som
to v predošlom bode. Pán poslanec Hašan sa na to pýtal...
Vladimír Strmeň, poslanec: Nevnímal som, pardon. Dobre, ďakujem. K tým prechodom pre
chodcov, keď to budeme robiť takto, ako to je, je to dobré, ale možno by to bolo urobiť, ešte
doplniť tak, ako to vídam v iných mestách. Pomedzi tie biele zebry namaľovať ešte červené pruhy.
Podstatne to zvýrazní a ešte urobí to veľký efekt a tá červená farba asi nie je ani až taká drahá ako
tie svetelné vpuste. Ale dobre, môže to aj tak byť. Ale mnohé mestá to majú, že tie prechody...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: My budeme mať ešte výstražné blikače, pán poslanec.
Vladimír Strmeň, poslanec: To je len moja pripomienka, že by to takto mohlo byť...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: V ceste budú. Tak ja už neviem ako. Keď tam budú ešte
svetlá v ceste, tak ako je to dosť zvýraznené...
Vladimír Strmeň, poslanec: Dobre, však ...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: To áno, ale tie, čo sú nasvietené, tak majú všetky tieto
blikačky, budú mať teda na jar, áno? Dobre. Ešte?
Vladimír Strmeň, poslanec: Nie, ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Pán poslanec Struhár, nech sa páči.
Daniel Struhár, poslanec: Ja by som sa chcel len spýtať na približnú realizáciu dokončenia
kamerového systému, kedy asi plánujeme.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tento rok.
Daniel Struhár, poslanec: A obdobie?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Neviem. Závisí to aj od vývoja financií. Teda pardon,
budúci rok...
Daniel Struhár, poslanec: Ale presné obdobie ešte nevieme, dobre...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Neviem, však máme veľké investičné akcie a podľa toho,
ako sa budú vyvíjať, tak sa nám bude ukazovať aj, kde môžeme presunúť ďalšie finančné
prostriedky. Ďalej pán poslanec Ambros, nech sa páči.
Pavel Ambros, poslanec: Chcel by som sa spýtať ohľadom materskej školy pri hradbách, či
nejakým spôsobom sa uvažuje nad priechodom pre chodcov, lebo z obidvoch strán tam to nie je
nejakým spôsobom riešené a predsa len tam chodia deti...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ale kde presne myslíš?
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Pavel Ambros, poslanec: Materská škola, Hradby.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Viem, ale kde myslíš ten priechod.
Pavel Ambros, poslanec: Pri vchode, ako sa vstupuje do areálu materskej školy, tak ani z jednej
ani z druhej strany neni nejaký priechod riešený. Ako je činžiak ČSA, tak v podstate zozadu, hej?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: No, nemyslíš vstup do samotného areálu?
Pavel Ambros, poslanec: No, neni tam nejakým spôsobom riešený priechod pre chodcov, lebo pri
parkovisku, ako je parkovisko...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: A to je len účelová komunikácia. Tam by...
Pavel Ambros, poslanec: Že či sa tam neuvažuje nad nejakým retardérom alebo... áno.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, však môžeme si to pozrieť, ale...
Pavel Ambros, poslanec: Potom ešte, čo sa týka stojiska...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: … do účelovej komunikácie asi nie je priechod pre
chodcov, ale hovor ďalej, pozrieme si to osobne.
Pavel Ambros, poslanec: Lebo je to predsa len trošku nebezpečné. A čo sa týka stojiska na smetné
koše, trošku sa tam výhľad zhoršil. Či tiež tam...Či by sa to do budúcnosti nejakým spôsobom
nemohlo, lebo mal som tiež také dotazy na túto vec.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, môžeš kľudne, odpovedaj. Áno. Pán zástupca
vysvetlí k tomu výhľadu, áno, z toho stojiska.
Zástupca primátora mesta Brezno: Ak môžem povedať, je to vlastne na rohu Hradieb a Školskej,
kde sú dve stojiská. Áno, v súčasnej dobe sa spracúva projekt na cyklistický chodník, ktorý pôjde
práve týmto priestorom a celá tá plocha, kde je to parkovanie, bude upravená vlastne týmto
projektom. Čiže tá prehľadnosť vlastne v tej križovatke bude ďaleko lepšia, lebo tá šikmina sa
vlastne posunie ďalej trošku do trávnika. Proste bude to upravené tak, že tá bezpečnosť a výhľad
bude ďaleko lepší, áno.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dober. Ďalej pán poslanec Obernauer, nech sa páči.
Július Obernauer, poslanec: Ďakujem pekne. Ja naviažem vlastne na to, čo sa debatilo o
Technických službách, o tom, že novelizácia zákona ich núti všetko dávať do poriadku všetky
chodníky a tak ďalej. Možno by bolo dobré, keby mesto dalo občanom nejakú výzvu, lebo ak
nastane, ani nehovorím o kalamitnom stave, ale naozaj, že bude snežiť vkuse len jemne, tak
Technické služby to nestihnú, čo by sa... čo by čo robili. Nemáme na to kapacity, tak nejakú výzvu,
keby dalo občanom, že v takýchto situáciách, že ich prosíme, aby to svoje okolie urobili sami, takže
to je jedna vec. A takisto by som sa chcel opýtať. Stojiská na smeti, čo sa robia za činžiakom ČSA
40 až 52. Oznam pre občanov bolo na dverách zverejnené, že do 30.11. Už máme dva týždne po a
tie stojiská zatiaľ ešte nie sú dokončené. Takže či to niekto dozoruje, prečo sa s tým mešká. Lebo aj
parkovacie miesto to zaberá a tak ďalej ešte naviac. Ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Nech sa páči.
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Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka mestského úradu Brezno: K tým stojiskám by som povedala
akurát to, že zmluvu máme dodatkovanú práve kvôli tomu, že niektorí sieťari sa nám vyjadrili príliš
neskoro. To znamená elektrikári a týka sa to hlavne teda Mazorníka. Ale tým pádom posúvame aj
termín ukončenia a do 20.12. budú všetky práce ukončené.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Pán poslanec, prihlás sa. Nie s faktickou,
prosím ťa. Ale my nie sme v rozprave, si to nemýľ, prosím ťa. Naštuduj si rokovací poriadok, nie
sme v rozprave, áno? Toto sú otázky, interpelácie, tak to rozlišuj, prosím ťa. Nech sa páči, pán
poslanec Ridzoň.
Martin Ridzoň, poslanec: Ďakujem za slovo. Pán primátor, ja by som sa chcel opýtať, či je možné
umiestniť zrkadlá na Mazorníkovej pri výjazde popod školu, hej? Stade, keď ideme popod školu,
tam to je dosť problematické. Potom od 9. mája 38 od našej ulice, tam tiež je to dosť, tam teraz sú
tam nové parkoviská a je problém stade vychádzať...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ale tam máme zrkadlo oproti, nie?
Martin Ridzoň, poslanec: Oproti neni, neni, neni. Pod kostolom, áno. A taktiež pán primátor aj tá
jednosmerka vlastne, ktorá ide popod Šport Pub a tá jednosmerka pri kostole. Fakt, tá cesta je dosť
nebezpečná, ako je nový asfalt urobený. A súvisí na to aj ďalšia otázka vlastne...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: A na zrkadlá sa pýtaš, áno?
Martin Ridzoň, poslanec: Áno, áno, zrkadlá, samozrejme. A druhá otázka je k tomu, súvisí s
týmto s tou bezpečnosťou. To ihrisko, čo sa budovalo nad kostolom, deti ho dosť navštevujú a je
tam problematické prejsť s kočíkmi vlastne buď tam prechod dať alebo nejako. Treba sa na to
pozrieť, lebo ma na to upozorňovali rodičia, že oni tam chodia, len aby prešli cez tú cestu, tak aby
sa to nejako spravilo...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Preto sme my ten chodník dávali ako napojenie na chodník
od kostola...
Martin Ridzoň, poslanec: Od kostola, áno...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Pretože s tým prechodom tam bol problém, lebo by sme
nemali priechod od chodníka ku chodníku, áno? Čiže z toho dôvodu sa to robilo takto. Áno, áno.
No, pani prednostka mi našepla. Ten projekt, ktorý sme spracovali nového chodníka od kostola v
podstate až po otočku alebo pod otočku, tak tam už budú aj priechody. Čiže bude sa to týkať aj
tohto, čo žiadaš...
Martin Ridzoň, poslanec: Áno, super, super, dobre. Ďakujem. A posledná vec, že poďakovanie za
výzdobu mesta Brezno a taktiež na Mazorníkovej, ľudia sa, obyvatelia sa z toho tešia, ďakujeme.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujeme aj my. Pán poslanec Palovčík, nech sa páči.
Milan Palovčík, poslanec: Keďže som zle pred tým interpeloval, napadla ma ešte požiadavka zo
ŠLN. Autobusy stále nie všetky, ale veľa autobusov prechádza cez ŠLN, čo by mali chodiť ku
kasárňam, otočku a tak preč, ale cez to sídlisko prechádzajú.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ešte raz...
Milan Palovčík, poslanec: Autobusy zo železničnej stanice nejdú hore ku kasárňam a na Bystricu,
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hej, ale idú cez ŠLN a veľa razy aj zase od Bystrice cez ŠLN na stanicu, bolo by to treba poznačiť a
upozorniť...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, to mi poznačte, hej? Poznačte mi to. Ak by sme to
vedeli riešiť potom aj nejakou buď dopravnou značkou alebo sa dohodneme so SAD-kou, dobre?
Pani poslankyňa Štugnerová, nech sa páči.
Ľubica Štugnerová, poslankyňa: Teraz sa buduje ten nový terminál na teda autobusovej zastávke
a na železničnej stanici, či sa nejak počíta s rozšírením kapacity parkovacích miest tam, lebo tam je
asi jedenásť parkovacích miest, z toho je na taxík a pre ZŤP a autá stoja potom smerom tam
napravo od mosta smerom k /nezrozumiteľné/ a kade nervózne sa pchajú alebo potom na Hronskej
ulici odstavujú aj na celý deň autá, lebo keď prídu ako na diaľkové autobusy atď, tak tých áut je tam
dosť a je tam malá kapacita.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Neplánuje sa to. Nie je to naša plocha, čiže mesto tam nemá
svoje pozemky a keď sme sa dopytovali na toto už v minulosti Slovenskej autobusovej dopravy
Zvolen, tak jednoducho kapacitne si nevedia predstaviť, že by tie parkovacie miesta umiestnili.
Takže NIE – bola ich odpoveď. Nie je to naše, my tam pozemky nemáme. Autobusová stanica je vo
vlastníctve Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen. Pán poslanec Strmeň, nech sa páči.
Vladimír Strmeň, poslanec: Ďakujem. Ja som len ešte chcel doplniť návrh kolegu pána
Obernauera o to. Tiež ma trápi to, ako bol ten zákon schválený o odpratávaní snehu mestskými
službami. Tiež to si mám za to, že to ľudia si už na to roky zvykli a myslel som, že by bolo dobré
pozvať ešte predsedov obytných domov a správcov obytných domov na takú diskusiu a vysvetliť im
proste túto situáciu, že keď naozaj napadne toho snehu toľko, že naozaj technické služby nebudú
stíhať poriadne cesty odpratať a nie ešte aj zametať popred vchody. Koniec koncov, nejaký ten
pozemok pod každým obytným domom je majetkom toho obytného domu. Čiže v tomto zmysle by
bolo možno naozaj zvolať týchto ľudí vysvetliť im situáciu, aby to na najbližších schôdzach
obytných domov povedali. Dajú sa zvolať aj operatívne, nemusia byť. To je minimálne raz do roka
musí byť, ale môže byť aj operatívna schôdza. To je jedna vec. A druhá vec ešte ma napadla ako
predsedu komisie pre verejný poriadok. Stretávam sa s názormi občanov, že mestská polícia má
skončiť od prvého januára. Samozrejme, je to podľa mňa absolútna somarina, o takom niečom
neviem, ale takéto názory po meste idú, tak by som poprosil k tomu zaujať stanovisko, že čo s
mestskou políciou ďalej chceme robiť, aké sú vízie, keď už sa toto šepká po meste, ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ako na šepkanie nebudem reagovať, čo mám na to
povedať? Ako máte nejaký návrh, schvaľujete, že od 01.01. sa končí činnosť mestskej polície?
Alebo čo mám na to povedať? Ako dobre. Poznačili sme si, áno? Pán poslanec Barančok, tebe
písomne odpovieme, lebo odpovedali sme, viem, že písomne mi dali iba pána poslanca Demiana, to
som podpisoval, to sme odpovedali. Toto neviem, nedostal som, tak to opravíme a pošleme ti,
dobre?
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K bodu 19
Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta v závere všetkým poďakoval, poprial príjemné prežitie
vianočných sviatkov v kruhu blízkych, rodiny v pokoji a ukončil rokovanie Mestského
zastupiteľstva mesta Brezna o 16.00 h. Z celého rokovania bol vyhotovený videozáznam a zvukový
záznam.

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

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

Mgr. Zuzana Ďurišová v.r.
prednostka MsÚ

Ing. arch. Pavol Kupec v.r.
overovateľ zápisnice

V Brezne, dňa 10.1.2019
Mgr. Janka Štulajterová v.r.
zapisovateľka
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