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Bod č. 1 - Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tak kolegyne, kolegovia, začali by sme. Dobrý deň, vážené
poslankyne, vážení poslanci, v súlade s paragrafom 13, odsek 4, písmeno A zákona číslo 369/1990
Zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otváram 14. pracovné Zasadnutie
Mestského zastupiteľstva mesta Brezna konané vo volebnom období 2018 - 2022. Dnešné
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva bolo zvolané v súlade s ustanovením paragrafu 12, odsek 1
Zákona o obecnom zriadení a boli naň pozvaní všetci poslanci Mestského zastupiteľstva s platným
mandátom. Z 21 poslancov je prítomných 15 poslancov, preto vyhlasujem Zasadnutie Mestského
zastupiteľstva mesta Brezna za schopné právoplatne sa uznášať. Z dnešného rokovania sa
ospravedlnili pán poslanec Strmeň, pán poslanec Ianecsko, pán zástupca Juhaniak, pán poslanec

Maruškin. Dovoľte mi, aby som na dnešnom zasadaní Mestského zastupiteľstva privítal
predovšetkým vás, poslancov Mestského zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku mesta Brezna, pani
prednostku Mestského úradu Brezno, vedúcich odborov mestského úradu, riaditeľa príspevkovej
organizácie zriadenej Mestským zastupiteľstvom, konateľa obchodnej spoločnosti so stopercentnou
účasťou mesta, prítomných predstaviteľov štátnej správy, zástupcov podnikov, zástupcov médií,
prizvaných hostí ako aj všetkých prítomných občanov mesta Brezno. Vážené poslankyne, vážení
poslanci, týmto považujem Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna za otvorené.

Bod č. 2 - Skúška hlasovacieho zariadenia
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme ku skúške hlasovacieho zariadenia.
Poprosím hlasovanie ZA. Hlasovanie PROTI. A hlasovanie ZDRŽAL SA. Zdržal sa, pán
poslanec Fašang, pani poslankyňa Dzurmanová?

Bod č. 3 - Procedurálne otázky
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k schváleniu programu rokovania. Program
rokovania vám bol doručený písomne spolu s pozvánkou. V programe rokovania navrhujem tieto
zmeny a doplnky. Vypustiť body. Bod 11.12 v majetkových záležitostiach. Žiadosť Európske
vzdelávacie stredisko pre povolania a spoločnosť, organizačná zložka Slovenskej republiky. Sídlo
Hronská, Závadka nad Hronom. Bod 19 Návrh organizačného poriadku Mestskej polície Brezno.
Navrhujem doplniť bod 11.13 Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej
verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v lokalite
Mlynná. A bod 21.6 Rôzne – Poskytnutie dotácií pre Hokejový klub Brezno na rok 2019. Má ešte
niekto pripomienky alebo doplnky k navrhovanému programu? Pán poslanec Struhár.
Daniel Struhár, poslanec: Ja sa len chcem spýtať, či práve ten bod, kde chceme dať dotáciu
hokejovému klubu by nemal byť prerokovaný aj v športovej komisii, keďže my sme ho nemali, či
teda nie je potrebné, aby sa športová komisia k tomu vyjadrila.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tak, nie je potrebné, keď to schválite na prerokovaní. Mali
sme to na pracovnom stretnutí.
Daniel Struhár, poslanec: Dobre, nie všetci sme tam boli, takže neviem, ako to bolo. Dobre,
ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Však môžeme si v rámci diskusie alebo prestávky potom
povedať k tomu viacej. Má ešte niekto pripomienky alebo doplnky k navrhovanému programu? Ak
nie sú pripomienky, dávam hlasovať. Kto je za, aby sa dnešné zasadnutie riadilo programom aj s
uvedenými zmenami a doplneniami?
Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem, že program rokovania bol schválený jednohlasne, Zo 16
prítomných 16 za.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k voľbe návrhovej komisie. So zreteľom na
prerokúvané správy odporúčam Mestskému zastupiteľstvu zvoliť návrhovú komisiu v zložení pán

poslanec Obernauer, pán poslanec Kupec a pani poslankyňa Skačanová. Má niekto z poslancov
pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy? Keď nie, dávam odhlasovať zloženie návrhovej komisie.
Kto je za, aby sa návrhová komisia pracovala v uvedenom zložení?
Hlasovanie: Zo 16 prítomných 16 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k overovateľom zápisnice. Za overovateľov
zápisnice z dnešného zasadnutia poverujem poslancov Mestského zastupiteľstva pána poslanca
Ambrosa a pána poslanca Ridzoňa. Zapísaním uznesení a vypracovaním zápisnice poverujem
Veroniku Horváthovú, sekretárku prednostky Mestského úradu.

Bod č. 4 – Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k
30.8.2019
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 4. Tým je Správa o plnení uznesení
Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.8.2019. Predkladá prednostka Mestského úradu.
Materiál spracoval Útvar prednostu Mestského úradu Brezno. Nech sa páči, pani prednostka, uviesť
materiál.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Dobrý deň, vážený pán primátor,
panie poslankyne, páni poslanci, hlavná kontrolórka mesta, vážení prítomní. V riadnom termíne
bola vypracovaná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva, bola vám zaslaná.
Konštatujem v nej, že deväť nových uznesení bolo splnených a celkovo navrhujeme vypustiť zo
sledovania dvadsaťdva splnených uznesení Mestského zastupiteľstva. Toľko z mojej strany.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, otváram rozpravu. Nech sa páči, kolegyne,
kolegovia. Pani poslankyňa Skačanová. Nech sa páči.
Eva Skačanová, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Ja sa chcem opýtať opäť na plnenie
uznesení číslo 145/2016 a následne 90/2017. Týka sa protipovodňových opatrení. Pán primátor, asi
to bude otázka na teba, či teda si bol v kontakte so Slovenským vodohospodárskym podnikom, ako
sú na tom, čo sa týka tých príprav a či vieme o nejakej výzve, ktorá by v nadchádzajúcom období
mohla byť vypísaná. Ja som si pozrela ministerstvo životného prostredia a nenašla som tam
momentálne nič. Čiže či sú nejaké dobré prognózy v tejto veci alebo ako to vyzerá. Ešte sa chcem
opýtať na uznesenie číslo 108/2019. Ide o objekt bývalej školy na Mazorníku na Martina Benku.
Vypísali sme tam VOS-ku, nebola úspešná. O tento objekt mal záujem pán Vrbovský. Že čo teda,
ako to dopadlo. Ďakujem pekne.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Ďalej pán poslanec Barančok, nech sa páči.
Andrej Barančok, poslanec: Ďakujem pekne za slovo. Mňa by zaujímalo uznesenie číslo
182/2018.. Jedná sa o prenájom pozemku na Švermovej pod novinovým stánkom. Dostali sa mi tam
sťažnosti občanov, keďže tento stánok je rok už opustený. Niektorí občania tam vykonávajú svoju
potrebu a ja som si všimol, že v plnení uznesenia je napísané – návrh nájomnej zmluvy bol zaslaný
druhej strane na pripomienkovanie. Trvá to už 10 mesiacov, či je to normálne. Ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Ešte niekto ďalší? Ak nie. K protipovodňovým
poprosím pani prednostka.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: K protipovodňovým aktivitám by
som povedala, že máme najnovšiu informáciu zo strany firmy zabezpečujúcej inžiniering pre

Slovenský vodohospodársky podnik s tým, že štúdia na protipovodňovú ochranu Hrona ako
hlavného toku bola spracovaná v rámci augusta a momentálne zariaďujeme stretnutie s pánom
generálnym riaditeľom Slovenského vodohospodárskeho podniku a po stretnutí vás budeme
informovať.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre. Potom, čo sa týka obchodnej verejnej súťaže na
objekt bývalej materskej školy na Martina Benku, tam čo sa týka pána Vrbovského, ideme formou
priameho predaja z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu v našom objekte. A čo sa týka tej druhej
časti tohto objektu, tak tam opakovane bola vyhlásená obchodná verejná súťaž na základe toho
uznesenia, ktoré bolo schválené, kde môžem opakovane za tých istých podmienok, áno? Prosím?
Neviem povedať. Máme už vyhlásenú tú druhú? Prvá bola neúspešná. Ale čo sa týka Vrbovského,
tak to riešime iným režimom, áno. Čo sa týka tej Švermovej, poprosím pani prednostka, lebo
nemám informáciu.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Poprosím, pán Vetrák, dajte nám
k tomu stanovisko.
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, čo sa týka uznesenia
182/2018 týkajúce sa prenájmu pozemku pre pána Jozefa Rabčana, momentálny stav je asi taký, že
pán Jozef Rabčan bolo mu to prenajaté ako fyzickej osobe. Musel si pán Jozef Rabčan vybaviť
živnosť na predaj a otvorenie novinového stánku. V súčasnosti je zmluva odsúhlasená a zaslané
podpísané primátorom vyhotovenia zmluvy boli odoslané pánovi Rabčanovi. To znamená, že pri
najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva bude táto zmluva už uzavretá a toto uznesenie sa
bude vypúšťať zo sledovania.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Končím rozpravu. Žiadam návrhovú
komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Eva Skačanová, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.08.2019. Po druhé
vypúšťa zo sledovania uznesenia, ako sú uvedené v texte. Po tretie, konštatuje, že uznesenia, ako sú
uvedené texte, boli splnené.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 16 prítomných 16 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 140/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 5 – Schválenie dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta Brezno schválených uznesením č. 118/2013 zo dňa 24.06. 2013
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 5. Schválenie dodatku číslo 1 k
Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno schválených uznesením číslo
118/2013 zo dňa 24.06. 2013. Predkladám ja, spracoval Útvar prednostu mestského úradu Brezno
zastúpený prednostkou. Nech sa páči.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Tento dodatok sme pripravili

kvôli potrebe došpecifikovať výšku dotácií poskytovanú primátorom mesta, taktiež dotáciám
určeným na zabezpečenie fungovania športových klubov, kultúrnych telies v priestoroch vo
vlastníctve mesta a to tak, aby sme zosúladili zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
spolu s VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, ktoré predkladáme ako bod 9 tohto
zastupiteľstva.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Otváram rozpravu, nech sa páči, kolegyne,
kolegovia. Pán poslanec Struhár, nech sa páči.
Daniel Struhár, poslanec: Chcem sa spýtať, ako je to s vydokladovaním nájmu priestorov v
podstate v rámci priamych dotácií, ktoré kluby dostávajú. A prečo nie je možné vydokladovať
trebárs nájom v mestskej hale? Ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Nerozumiem celkom otázke.
Daniel Struhár, poslanec: V rámci priamych dotácií, ktoré dostávajú kluby a využívajú priestory
haly pri plavárni, tak tieto si nemôžu vraj dať do vydokladovania v rámci priamej dotácie. Či je to
tak a či by sme to nevedeli nejakým spôsobom v budúcnosti pozmeniť. Ďakujem. To je informácia,
ktorú som dostal.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Nech sa páči.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Pani Šefrankovú.
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: Podľa
môjho názoru táto požiadavka sa netýka zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta, ale
priamo poskytovania dotácií, pretože my vo VZN-ku o poskytovaní dotácií máme určené, že
poskytujeme dotácie na služby spojené s nájmom len v priestoroch, ktorého vlastníkom je mesto
Brezno. Ale telocvičňu, aj keď ste povedali, že je mestská, ale to neni mestská a neni vo vlastníctve
mesta.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem pekne. Môžeme si to potom prejsť na
pracovnom, že ako to budeme riešiť, dobre? Pani poslankyňa Dzurmanová, nech sa páči.
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Ďakujem. Ja sa chcem opýtať, že čo to v reáli znamená.
Rozumiem tomu správne, že Mestské zastupiteľstvo má právomoc rozhodovať vo výške do tých
12.000 eur a primátor nad dvanásť? Alebo nerozumiem celkom tomuto vkladu do zásad o
hospodáreniach.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Primátor do 12.000.
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Primátor. Ty si mal doteraz nejakú sumu stanovenú?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: 12.000.
Petra Dzurmanová, poslankyňa: 12.000...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: To sa nemenilo.
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Čiže do 12.000 máš ty právomoc vrátane, čo sa týka teda tých
priestorov, ktoré oni môžu využívať a nad 12.000 rozhoduje zastupiteľstvo? Tak je to myslené?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Do 12.000 môžem rozhodnúť, že budú tie dotácie využité
aj na nájom priestorov. Tak ako je to uvedené.

Petra Dzurmanová, poslankyňa: Čiže bude na nájom a v tom sú aj nielen nájom, ale akékoľvek
dotácie, áno? Poskytnutie.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: No tie, ktoré máme vo všeobecne záväznom nariadení o
poskytnutí dotácií.
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Tak, dobre, ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak nie, rozpravu končím.
Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Eva Skačanová, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie dodatok číslo 1 k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom. Po druhé schvaľuje v
súlade s §11 a tak ďalej, ako je uvedené v texte text, ktorý sa mení a dopĺňa takto. Po prvé. V
odseku 8... Pardon. V §3 odsek 1 sa dopĺňa tak, že za písmeno O sa vkladá nové písmeno P, ktoré
znie – Poskytnutie dotácií z vyčlenených finančných prostriedkov na poskytnutie dotácie okrem
časti týchto finančných prostriedkov v sume 12.000 eur, ako aj časti týchto finančných prostriedkov
určených na zabezpečenie činnosti športových klubov, kultúrnych telies a iných subjektov
organizácií v priestoroch vo vlastníctve mesta Brezno, o ktorých rozhoduje primátor mesta. Po
druhé v §3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie, nebudem čítať. Tak ako je to uvedené v
texte. Po tretie. V §3 sa doterajší odsek 4 označuje ako odsek 5 a po štvrté všetky ostatné
ustanovenia zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno schválených v uznesení
číslo 118/2013 zo dňa 24.06.2013 ostávajú bez zmeny.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 16 prítomných 16 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 141/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 6 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta VZN –XX/2019, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno v znení VZN
č.7/2019
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 7. Tam je Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Brezna o hazardných hrách na území mesta Brezno. Predkladám ja,
spracoval Útvar prednostu mestského úradu zastúpený prednostkou. Nech sa páči, pani prednostka.
Ako? Pardon, preskočil som. O výške príspevku... VZN taktiež o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mestom Brezno v znení všeobecne záväzného
nariadenia číslo 7/2019. Predkladám ja, spracoval Útvar prednostu Mestského úradu Brezno. Tu
poviem, že sme sa dohodli na tom pracovnom stretnutí, že neschválime to navýšenie na 10 eur, že
ostane tá výška 5 eur a s tým, že deti, ktoré sú v hmotnej núdzi, budú môcť požiadať o úľavu vo
výške 2 eur, potom bude tá platba, áno? Takto sme sa dohodli na tom pracovnom poslednom
stretnutí. Takže predpokladám, že si niekto osvojí aj ten doplňujúci návrh. Dobre, otváram
rozpravu, nech sa páči kolegyne, kolegovia. Pani poslankyňa Skačanová, nech sa páči.

Eva Skačanová, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Ja sa chcem vyjadriť aj za komisiu
školstva. Na komisii školstva sme to prebrali a samozrejme, všetci uvítali toto naše rozhodnutie, že
ostaneme na tých 5 eurách, čo sa týka režijných nákladov a samozrejme to, že umožníme deťom v
hmotnej núdzi, to sú deti, ktoré naozaj potrebujú, aby chodili na tie obedy, aby sa stravovali, takže
uvítali toto všetci členovia komisie školstva. A podávame teda návrh na uznesenie, ktorý bude
znieť. Za §9 sa vkladá nový §9A v znení. 9A Zníženie príspevku na úhradu režijných nákladov v
zriadeniach školského stravovania. Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení príspevku na úhradu
režijných nákladov na dve eurá, ak ho zákonný zástupca o to písomne požiada a spolu so žiadosťou
predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi. Po vydaní rozhodnutia zriaďovateľa o znížení príspevku na režijné náklady je zákonný
zástupca povinný do posledného dňa každého kalendárneho mesiaca predložiť doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. V prípade
nepredloženia požadovaných dokladov v stanovenom termíne bude príspevok na režijné náklady
uhrádzaný vo výške podľa §9 odsek 3, čiže tých 5 eur.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, môžete pani prednostka.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Ja by som teda metodicky
poprosila v prípade, že nesúhlasíte s tým navýšením na 10 eur, alebo teda, kto nesúhlasí, tak vás
poprosím, aby ste záporne hlasovali a v prípade potom dávame pozmeňujúci návrh, tak druhýkrát
budeme hlasovať a odhlasuje sa vlastne, odhlasujú sa tie dve eurá na zníženie.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ja len ešte doplním kolegyne, kolegovia, že volal
som kolegom primátorom z iných miest. A v podstate nejdeme nejako mimo toho, čo je v rámci
väčšiny Slovenska schvaľované. Poviem, ten náš poplatok je priemerný a nižší. Tie poplatky režijné
teda sú niekde oveľa vyššie, viac ako desať eur, 10,13, 15, čo som zisťoval. Ale nestretol som sa s
tým, že by niekto schválil menej ako dve eurá. Aspoň z tých, čo som im ja volal, takže je to
potrebné. Máme spojené s tým, že nastala táto zmena, ďalšie náklady, hlavne personálne do
budúcna a samozrejme, mali sme aj technické zhodnotenie jedální vo výške koľko? 86.000 myslím,
že sme vyčleňovali. Takmer stotisíc euro sme dávali len do jedální, aby sme pokryli tú kapacitu,
ktorá touto zmenou vznikla. Prosím? Môžeš.
Eva Skačanová, poslankyňa: Ja sa len chcem poďakovať. Viem, uvedomujem si, koľko
finančných nákladov toto všetko stálo. Nebudem sa k tomu vyjadrovať, ale chcem poďakovať
naozaj za tú ústretovosť a za tú ľudskosť, ktorá sa tu našla, lebo skutočne ide o deti. To nebudem
viacej hovoriť.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tak sme sa aj dohodli. Práve preto, aby tie deti, ktoré to
najviac...
Eva Skačanová, poslankyňa: Áno, ďakujem veľmi pekne všetkým...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: ...najviac potrebujú, tak aby to boli dve eurá. Dobre. Ešte
niekto ďalší do rozpravy? Ak nie, rozpravu končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla
najprv doplňujúci návrh, áno? Nie, najprv doplňujúci. Ja ovládam celkom rokovací poriadok. Takže
najprv doplňujúci návrh.
Eva Skačanová, návrhová komisia: Za §9 sa vkladá nový §9 v znení 9A – Zníženie príspevku na
úradu režijných nákladov v zriadeniach školského stravovania. Musím to odčítať celé?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Nie. Netreba, bolo to už prečítané...
Eva Skačanová, návrhová komisia: Tak, ako je uvedené v texte to, čo som už prečítala pred
chvíľkou.

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Vieme všetci, o čom hlasujeme, áno? O tých dvoch eurách
pre deti v hmotnej núdzi, áno? V tejto zmene. Dobre, nech sa páči, kolegyne, kolegovia, hlasujte o
doplňujúcom návrhu pani poslankyne Skačanovej. Som sa zľakol, že nejaká výhrada je. Chcel si to
oživiť, hej? Oživiť si to chcel? Dobre.
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 17 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Teraz budeme hlasovať o návrhu pôvodnom teda ako celku
s tým, že ak teda chceme ponechať tých pôvodných 5 eur, ako spomínala aj pani prednostka, tak
treba hlasovať proti, áno? Aby... len plénu dávam na vedomie, že ako. Nech sa páči, kolegyne,
kolegovia, hlasujte. Nie, je to dobré. Takto je to dobré.
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 17 za. Konštatujem, že návrh bol zamietnutý, nebol teda
schválený. Takže ostávame na pôvodnej výške 5 eur a schválili sme doplňujúci návrh, áno?
Ktorý pomôže deťom v hmotnej núdzi, ktoré budú platiť dve eurá, pokiaľ doložia potrebné
doklady.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 142/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 7 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna č. VZN–
XX/2019 o hazardných hrách na území mesta Brezno
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre kolegyne, kolegovia, prešli by sme k ďalšiemu
návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezno Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Brezna o hazardných hrách na území mesta Brezno. Predkladám ja, spracoval útvar
prednostu. Poprosím pani prednostku, nech sa páči.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Tento návrh všeobecne
záväzného nariadenia predkladáme z dôvodu potreby znižovania príležitostí obyvateľov k
hazardným hrám, kde oproti doterajšej právnej úprave sa významne posilnili kompetencie obcí,
ktoré formou VZN môžu hazardné hry regulovať. Preto vlastne návrh VZN v zmysle §15 odseku 5
zákona o hazardných hrách ustanovuje umiestnenie herní vo vzdialenosti menej ako dvesto metrov
od zákonom určených budov a v zmysle §79 odseku 7 zákona o hazardných hrách stanovuje takisto
dátumy dní, počas ktorých bude zakázané prevádzkovať hazardné hry na území mesta Brezna.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Nech sa páči kolegyne, kolegovia,
otváram rozpravu. Pán poslanec Barančok, nech sa páči.
Andrej Barančok, poslanec: Mňa by len zaujímalo aj stanovisko komisie pre verejný poriadok, ale
pozerám, že sa tu nikto k ničomu nevyjadruje z komisií. Ja sa chcem spýtať. Tie dni, ktoré sa tam
dopĺňali, či zo zákona je 24. a 25. december alebo tomu tam nie je. Lebo sa tu odvolávame na dni,
ktoré sme doplnili, ale neviem, ktoré sú napísané v zákone. A ak nie, či ich tam vieme doplniť. A
druhá vec. Čo v praxi bude znamenať, herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200
metrov od inej herne, keďže naše námestie nespĺňa absolútne tieto parametre, ktoré herne teda budú
zanikať? Či je to teda podľa vydaných licencií alebo aký tam bude kľúč? Ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ja len technicky. To, čo je uvedené v zákone, neuvádzame
do všeobecne záväzného nariadenia. To je prvá zásada. Áno, lebo je to duplicita a nie je to ani

odporúčané metodickým pokynom ministerstva vnútra pri tvorbe všeobecne záväzných nariadení. A
protestujú to prokurátori. Ešte pani hlavná kontrolórka ma dopĺňa. To len technicky. A ostatné
doplní pani prednostka, nech sa páči.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Čo sa týka tých 200 metrov
umiestnení budov aj medzi sebou, herní a takisto aj budov, ktoré poskytujú sociálne služby, toto
všetko platí, ale až od februára 2019. To znamená doteraz vlastne, čo všetko vzniklo a akým
spôsobom funguje... akým spôsobom funguje, tak nemôžeme rušiť. Na to sa nevzťahuje táto právna
úprava. Áno... v praxi to bude znamenať to, že nemôže vzniknúť žiadna ďalšia nová herňa, ktorá by
bola bližšie ako dvesto metrov už od existujúcej povolenej herne. Áno. Bude sa to týkať nových,
áno. Po platnosti, po začiatku platnosti tohto zákona.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: My sme to skúmali z viacerých, poviem hľadísk. Po
právnej stránke, čo je možné, čo nie je možné. Takže to, čo nám zákon umožňuje, to je aj vo
všeobecne záväznom nariadení teraz. Pani poslankyňa Skačanová, nech sa páči.
Eva Skačanová, poslankyňa: ja sa len opýtam, že na ako dlho sa vydávajú tie licencie? Lebo ja
som to trošku inak pochopila znenie toho VZN-ka, ale keď teraz rozprávate, tak asi som to zle
pochopila. Že ako dlho teda oni majú vydanú tú licenciu? V prípade, že by zanikla tá ich licencia,
tak už potom? Potom by to už bolo ok?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Áno. Ale licenciu neudeľujeme my, áno?
Eva Skačanová, poslankyňa: Rozumiem. Čiže na to nemáme dosah.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Do päť rokov. Pokiaľ dobre viem. Do päť rokov to je, áno,
do päť rokov. Ako my sme sa ďalej zaoberali aj tou petíciou, lebo však viete, že to beží a po právnej
stránke je to dosť zložité hlavne, čo sa týka nejakých budúcich súdnych sporov, náhrady škôd a
podobne. Sú aj mestá teraz veľmi zdržanlivé, čo sa tohto týka, aj na základe rozhodnutí, či už
protestu prokurátora v Bratislave, hej? Rozhodnutí súdov a tak ďalej a tak ďalej, môžeme si to
potom na pracovnej nejakej porade podrobnejšie prejsť, kde stiahnem aj tieto materiály, aby ste si
to sami pozreli. Ale z toho celého, čo ja som zbieral tie informácie, tak je to naozaj dosť veľké
riziko, lebo tá právna úprava nie je dobrá. A je tam, samozrejme, aj silná lobby, hej? Ale my
musíme prihliadať aj na to, aké boli rozhodnutia, pretože je predpoklad, že aké boli rozhodnutia...
keď boli nejaké rozhodnutia, ktoré nie sú v prospech takéhoto riešenia, niekde poviem v Bratislave
a v iných mestách, tak budú aj v iných mestách obdobné, hej? Z hľadiska aj nejakej možno právnej
istoty a tak ďalej a tak ďalej. A všetky tieto herne zastupuje jedno združenie Asociácia herní
Slovenska, takže tam vstupuje aj do právnych vzťahov, prípadných sporov práve táto asociácia so
silnou právnickou kanceláriou. Ale vravím, povieme si viacej na pracovnej porade. Môžete doplniť,
pani prednostka, veď...
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Ako tam je ešte aj taká pointa v
tom, že dôkazné bremeno je tým pádom na obci. My musíme vydokladovať ako veľmi, v akom
rozsahu porušujeme, ja neviem, práva občanov, alebo porušujú práva občanov práve tým, že
hazardné hry prebiehajú a tak ďalej. Takže je to na veľmi takej tenkej hranici.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre. Ako nečítame stanoviská komisií, dostali ste,
predpokladám, áno? Takže máte všetky. Ak by boli pripomienky alebo treba niečo povedať na
základe debaty alebo rozhodnutia komisie, tak vás poprosím potom. Pán poslanec Barančok, nech
sa páči.
Andrej Barančok, poslanec: ... čítam, keďže to nebolo zjavne v tých komisiách, ktoré by si to
mohli vyštrngať. Napríklad mňa napadli Dni mesta. Sú to trojdňové oslavy, kedy tu máme veľa aj
návštevníkov, či by tieto herne napríklad nemohli byť zavreté. Lebo isto to nebudí dobrý dojem.

Vieme, o ktorých sa rozprávame práve. A vidíme tam vždy tie tlupy ľudí. Či tento pohyblivý deň
tam vieme alebo tieto oslavy tam vieme nejakým spôsobom doplniť?
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: My sme si práve určovali štátne
sviatky, aby to... aby sme prekryli vlastne tie štátne sviatky, pretože môžeme iba dvanásť dní určiť.
Preto sme brali zreteľ na toto. Keby sa dalo určiť viacej dní, určite určíme aj tieto. Posledná vec. Vo
finančnej komisii to bolo, berie na vedomie a schvaľuje.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak nie,
rozpravu končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Eva Skačanová, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu VZN a po druhé uznáša sa na VZN
mesta Brezna číslo nevieme 2019 o hazardných hrách na území mesta Brezna.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 17 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 143/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 8 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta VZN –XX/2019 ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna číslo VZN - 10/2019 o
verejnom poriadku na území mesta Brezna
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 8. Tým je Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia mesta, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna
číslo 10/2019 o verejnom poriadku na území mesta Brezna. Predkladám ja, spracoval útvar
prednostu, nech sa páči.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Navrhovanou zmenou platného
VZN číslo 10/2019 sa oproti doterajšiemu stavu rozširuje zákaz fajčenia na verejných
priestranstvách celej pamiatkovej zóny mesta Brezno priestorovo vymedzenej a zakotvenej v
zásadách ochrany pamiatkového územia Brezno. Zároveň sa sleduje rozšírená ochrana nefajčiarov v
našom meste. K tomuto by som ešte doplnila, že ak bude toto VZN rozšírené teda podľa
navrhovanej zmeny, tak doplníme ďalších 35-40 tabuliek všade v rámci pamiatkovej zóny, aby
každý vedel, že vstupuje do pamiatkovej zóny a je tam zakázané fajčiť.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tak pôjdete príkladom niektorí. Dobre, otváram rozpravu,
nech sa páči. Pani poslankyňa Dzurmanová.
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Čiže ak tomu dobre rozumiem, tak si nebudú môcť zapáliť
napríklad na Čipkovom nábreží na nejakej Kuzmániho ulici a podobne, hej?
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Nie. Okrem terás, výnimkou sú
terasy.

Petra Dzurmanová, poslankyňa: A kto to bude kontrolovať, keď teraz sa nie je schopný
skontrolovať námestie, centrum nikto, tak ako toto by ma dosť zaujímalo.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Kamery a mestská polícia.
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Aha, čiže tak ako doteraz.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tak, to by sme museli mať policajta každých desať metrov,
aby to bolo. Ale kontrolujú to, kontrolujú to. Sú udelené aj pokuty, aj upozornenia, takže každý
týždeň minimálne tri-štyri. Ja si to sledujem každý týždeň evidenciu. Prosím? Áno, ako máme na
jednej strane máme znečistené námestie. Treba sa ísť pozrieť k lavičkám po víkende, hej? Každý
deň a podobne, takže ja si myslím, že vieme tento nástroj využiť. A stačí aj tu pod bránou, hej,
koľko razy, takže...
Petra Dzurmanová, poslankyňa: /nezrozumiteľné/...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Len, nefungovalo by to ani tak, ako hovoríš, pretože máme
skúsenosť s tým a na základe tej skúsenosti sme navrhli aj túto zmenu, že jednu polovicu námestia
sme mali zakázanú v rámci fajčenia, druhú nie. Presunuli sa nám na lavičku ďalej, hej, ľudia. Takže
asi takto to funguje v praxi a práve preto sme sa rozhodli, že nech je to na územie celej zóny a tým
pádom jednoducho ten zákaz bude platiť v rámci pamiatkovej zóny všeobecne, teda na celé toto
územie. Určite nie sme jediní, áno? Takže... Dobre, pán poslanec Barančok, nech sa páči.
Andrej Barančok, poslanec: By som chcel znova pri tretej veci sa spýtať, kde je komisia pre
verejný poriadok? Netuším. Predseda tu nie je, neviem, kto je podpredsedom, ale toto sú otázky,
ktoré by si mali hlavne oni asi vydiskutovať a vôbec. Ja ako fajčiar, samozrejme, podporujem túto
vec, ale jedná sa mi o praktické veci, ktoré by mala práve komisia posúdiť. Napríklad Sirius Club,
ktorý je v tejto pamiatkovej zóne. Neviem si to predstaviť absolútne si to neviem predstaviť. Tí
mestskí policajti tam budú musieť stáť potom piatky-soboty, keď to je otvorené vkuse. Chceme
vyhnať tých ľudí, aby nefajčili v podnikoch, čo sú zákony v európskych krajinách, aby si zapálili
vonku, aby neobťažovali tých dnu. Tým pádom neviem, čo ideme urobiť, ako absolútne. Toto je
taká jedna vec. A druhá vec je napríklad Čipkovo nábrežie, kde ľudia môžu relaxovať, keď sa to
upraví na lavičkách pri Hrone s knihou v ruke, ako je bežné v Bratislave, v Prahe, kdekoľvek majú
cigaretu a my ich ideme zas vyhnať niekde po zákutiach, čo ak nás neuvidí mestský policajt. Len z
praktických dôvodov si to, naozaj to, čo hovorí Peťa, neviem predstaviť. A vôbec ten Sirius si
napríklad viem predstaviť, že by sme vyňali, lebo to si vôbec neviem predstaviť, keď všetci fajčia
von, dnu je to zakázané, že tým pádom sa to míňa absolútne účinku. Síce budeme mať VZN-ko, ale
musíme tam postaviť mestských policajtov, ktorí tam budú stáť vkuse.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Len my sme výnimku spravili. Však sme povedali, že
jednoducho netýka sa to terás, áno?
Andrej Barančok, poslanec: Ale tam nie je terasa...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: No, veď áno, tam nie je terasa, lenže máme tam kopec ľudí,
ktorí tam obstávajú pol dňa v skupinkách, hej, fajčia, nechajú za sebou bordel a tak ďalej a tak
ďalej, hej? Takže je to jeden z nástrojov, ktorý môžu využiť mestskí policajti, keď jednoducho
poviem, aj takúto skupinku riešia, no.
Neuvedený: /nezrozumiteľné/
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: To povedz na rovinu, hej?
Neuvedený: Hovorím to na rovinu. Prečo máme my slušní fajčiari trpieť, keď niekto robí bordel?

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Pani poslankyňa Štugnerová s faktickou, nech sa páči.
Ľubica Štugnerová, poslankyňa: Ja v podstate by som sa pripojila k tomu, čo vravel pán poslanec
Barančok, že vlastne uvažujeme o prepojení tej severnej časti mesta vlastne s tou západnou vlastne
celé to nábrežie Hrona, či by sa to nemalo z toho vyňať, lebo ako sú tam tie lavičky, budú ľudia
chodiť popod Baldovský most vlastne až tam, kde sa chodí k Žihadielku a tam cvičiť vlastne. To je
taká celá oddychová zóna. Ako zvyknú si tam posedieť, neviem. Tiež si myslím, že to nábrežie
možnože by mohlo byť...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: No, práveže tam je potom aj taký bordel, že si tam posedia,
pofajčia a podobne. A práve tam, kde chceme športovcov a deti, tak asi neviem, že či je dobré, že
podporujeme to, že si tam môžu aj zapáliť. Dá sa to aj tak riešiť, ak súhlasíte, tak môžeme určiť
zóny aj tu, že kde sa fajčiť môže. Dobre, ak chcete, dajte procedurálny návrh. Alebo dávam
procedurálny, môžeme to prepracovať ešte, no. Ja sa tomu nebránim. Takže môžeme stiahnuť tento
bod? Dobre, takže ideme ďalej, dobre? Všeobecný súhlas, dobre?

Bod č. 9 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta VZN –XX/2019 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Brezno
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 9. Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia mesta o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Brezno. Predkladám ja, spracoval odbor
ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený pani vedúcou. Nech sa páči, pani
vedúca.
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: Návrh
všeobecne záväzného nariadenia vychádza z prijatého opatrenia na nápravu zistených nedostatkov
zo správy o výsledku kontroly zo dňa 21.03.2019, kde jedným z opatrení sme prijali, že do konca
mesiaca september prijmeme novelizované alebo upravené všeobecne záväzné nariadenia o
poskytovaní dotácií. Vzhľadom k tomu, že tá úprava je takého rozsiahlejšieho charakteru, tak sme
pristúpili k tomu, že predkladáme teda nové znenie upravené všeobecne záväzného nariadenia.
Všeobecne záväzné nariadenie bolo riadne zverejnené, vyvesené na úradnej tabuli aj na internetovej
stránke mesta. V desaťdňovej lehote sme obdržali jednu písomnú pripomienku z technických
služieb mesta k úprave kritérií na posudzovanie dotácií pre oblasť športu, časť sme akceptovali a tá
časť, ktorá bola akceptovaná, bola aj zapracovaná do tohto návrhu a tento návrh, ktorý je
predkladaný na rokovanie mestskému zastupiteľstvu, je už po zapracovaní pripomienok
technických služieb odboru športu a kultúry. V dôvodovej správe v podstate uvádzame, čoho sa
týkajú zmeny tie najpodstatnejšie. Z mojej strany zatiaľ všetko.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Ste mi avizovali aj doplňujúce alebo
pozmeňujúce návrhy, takže poprosím vás potom v rámci rozpravy, aby sme si to dali nejako do
poriadku, ktoré vzišli z rokovania komisií. Takže otváram rozpravu, nech sa páči kolegyne,
kolegovia. Pán poslanec Struhár, nech sa páči.
Daniel Struhár, poslanec: Daný bod sme prerokovali aj na športovej komisii a mali sme určité
výhrady, teda výhrady. Mali sme celkom takú plodnú debatu a pripomienky k bodu číslo 4 v §8.
Komisie postupujú pri prerozdeľovaní dotácií podľa nasledovných kritérií. V podstate tento bod je
dosť taký deštruktívny pre jednorazové akcie, nakoľko podľa kritérií, ktorých by sme mali
postupovať, by sme jednorazové akcie trebárs cykloklubov, možno záberu a tak ďalej, nemohli v
budúcnosti podporiť. Sú to akcie, ktoré navštevuje veľmi veľa detí, veľmi veľa ľudí nielen z

Brezna, ale aj z okolitých obcí a miest. Preto by sme chceli dať návrh, hovorím teraz za komisiu
športu. §8 4 bod kritériá posudzovania. Chceli by sme ten bod 4 pozmeniť, že komisie postupujú pri
prerozdeľovaní dotácií v pomere 50% prerozdeľovanie podľa kritérií a 50% na dohode členov
komisie, nakoľko v tomto prípade si viem predstaviť alebo si vieme predstaviť to, že by sme vedeli
podporiť aj jednorazové akcie. Čiže fungovalo by to asi nasledovne. 50% zo sumy, ktorú by sme
mohli prerozdeliť, by sme prerozdelili na základe kritérií a potom 50% sumy by prerozdeľovala
komisia na základe svojho vedomia, svedomia a hlasovania a dohody. Ďalšia vec, o ktorej sme sa
bavili, bolo, že či je dobré podporovať aj mládež z iných miest. Ešte ako z regiónu... z mesta Brezno
a okolitého regiónu je to fajn, ale niektoré kluby možno majú členov aj z iných miest, ktorí
dochádzajú na tréningy, hej, a potom by dostali veľmi veľa bodov trebárs za počet členov, hej? Ale
to je už na zvážení, či proste to tento rok necháme tak a uvidíme, ako to celé vyjde. Dá sa, ale
jednoducho to tam nie je podmienené. Hej, ale na druhej strane reprezentujú Brezno. Čiže to bolo
také, že sa tam bili dve veci, čiže k tomuto sme nejako výhrady nemali až tak. Možno do budúcna,
ak by to bol naozaj niekto zneužíval takúto situáciu. Ale hlavne pri tých kritériách a pri tom bode 4
by sme potrebovali práve mať aj troška voľné ruky v rámci rozhodovania o financiách. Ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: To potom ako nemusí byť záväzné vôbec, lebo však si 50%
môže byť celá výška tej dotácie, ktorú chce komisia tomu klubu alebo organizácií dať, hej? Potom
to význam nemá.
Daniel Struhár, poslanec: Ako keby sme teraz prerozdeľovali podľa kritérií, ktoré sú tam a mali
by sme sa striktne držať jednotlivých bodov, tak jednoducho naozaj tie akcie, ktoré majú kluby
jednorazové a nie sú...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ja ti rozumiem akože, to má logiku, len hovorím, že ak sa
to stanoví, že 50%, tak si poviete, že dobre, tak chceme dať klubu 5000 euro, tak teraz ako o
päťtisíc rokujeme akože podľa kritérií, kde je nula a 5000 euro sme v tých 50% schválili, takže tých
50% si môžete určiť v rámci komisie, ako chcete. Tým pádom to nemá žiadny význam, hej?
Rozumieš aj mne, že čo hovorím, hej?
Neuvedený: /nezrozumiteľné/
Daniel Struhár, poslanec: Dobre, zoberme si príklad, zoberme si lacrosový klub Brezna, ktorý
neexistuje, aby sme náhodou neriešili niekoho. Na základe počtu členov, na základe počtu
registrovaných členov, nákladovosti športu a tak ďalej a na základe nejakých počtov bodov
pridelíme percentuálny prínos z 50% sumy danej dotácie, ktorú môžeme poskytnúť. Ak členovia
komisií si myslia, že by mali mať troška viacej bodov alebo troška viacej peniažkov, lebo, čo ja
viem, potrebujú dresy a tak ďalej, tak im ešte z tej druhej polovice 50% poskytnú určitú časť. Takto
tomu treba rozumieť.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ja tomu rozumiem, len vravím, že potom dáte peniaze tak
či tak, aké chcete a komu chcete, že tie kritériá nemajú potom význam. Lebo si z tej časti 50%
doplníš, koľko chceš tomu, koľko chcete schváliť, hej? Čiže ja hovorím o tom, ako ja rozumiem,
len vravím, že potom to nechajme tak, ako to bolo a nemá to význam, hej? Pani vedúca, vy chcete
ešte? Pardon.
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: Ja som
len chcela presne povedať to, čo povedal pán primátor. Lebo v tej požiadavke na doplnenie alebo
úpravu VZN, tam bolo tých 50 na 50, ale to je záležitosť jednotlivých komisií, ako si rozhodnú,
pretože ak my by sme to my striktne dali 50 na 50, tak vy sa nebudete môcť takto pohnúť, lebo to
bude vo VZN-ku, že to budete musieť tak urobiť. A preto to je váš taký vnútorný úzus, ako si vy
rozdelíte, či pôjdete 50 na 50 alebo 60 na 40 alebo ako pôjdete, to je jedna vec. A druhá vec, čo sa
týka toho členstva, tam sme ponechali, že je zoznam. My už zase, viete, skúmať, že odkiaľ kto je,

nie. Lebo nám zase zákon hovorí o poskytovaní dotácií v §7 hovorí presne. Ak pôsobí a vykonáva
činnosť na území mesta Brezna a my sa nemôžeme, viete, nejako striktne pridŕžať, že či má členov
z inej obce alebo nie.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Môžeš...
Daniel Struhár, poslanec: /nezrozumiteľné/... prerozdeľovanie dotácií podľa nasledovných kritérií,
ale v podstate ja to chápem ako zaväzujúci prvok, podľa ktorého sa musím...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Však on je zaväzujúci, však tak je aj formulovaný, však to
je správne, čo hovoríš...
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: A to
chcem povedať. Preto sa to zmenilo z prílohy sa to dostalo do textu, pretože tá príloha kvázi nebola
zaväzujúca a nepostupovalo sa podľa toho. Čiže preto je to už teraz v texte.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Však preto sme to zavádzali, lebo sme si stále museli
vypočuť sťažnosti. Každý rok proste sa sťažujú kluby, že nie sú určené kritériá, pravidlá, že sa to
určuje podľa toho, kto sa s ký ako pozná a podobne. Však viete, aké boli tie debaty. Tak sa
jednoducho hľadal spôsob, ako určiť presné kritériá, podľa ktorých sa stanoví tá dotácia. Na druhej
strane to, čo hovoríš ty a je proste pravda, má to svoju logiku, bolo by treba hľadať riešenie. Ja som
navrhoval, aby sme stiahli toto VZN-ko, aby sme to ešte dopracovali. Lenže sme sa bavili o tom, že
ho ponecháme z dôvodu, aby stihli kluby podať žiadosti o dotácie už podľa novej úpravy, áno? Čiže
len preto som to ponechal na dnešné rokovanie. Ale ak chcete, lebo vidím, že sa nedohodneme tu
dneska, hej, to už vidím, kde tá debata smeruje, ešte neprišla kultúra. Takže ja navrhujem možno, ak
si to osvojíte, že stiahnime to, spravme nejaké mimoriadko, dáme tam aj ďalšie body a toto si
prejdime ešte raz na pracovnej porade a doplňme si to tam, lebo tu to budeme riešiť dve hodiny,
hej? Ja otvorím rozpravu, nech sa páči faktickou.
Neuvedená, poslankyňa: /nezrozumiteľné/ ... pán primátor. Ja ak je potrebné, ak by náhodou sa
čokoľvek stalo, že ľudia nebudú môcť alebo niečo to mimoriadko, nespoliehajme sa. Ja by som
navrhovala, keby sme schválili pre potreby ďalšej nejakej práce, ale zatiaľ bez tých kritérií a tie
skúsme ešte dopracovať. Jáj vlastne áno...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ako tak to tak či tak stiahneme, však kritériá tam nie sú v
tom pôvodnom.
Neuvedená, poslankyňa: Ak sa menili len kritériá, ak je len zmena skutočne len v kritériách. Lebo
vychádzam z toho, že Dano má svoju pravdu, zaväzuje to, je dôležité, aby bolo niečo záväzné, ale
zároveň si uvedomme aj prečo sme k tomu nepristúpili v minulosti, lebo to zároveň zväzuje a toto
sami sebe robíme obrovské obmedzenia aj do budúcna, takže s tým veľmi opatrne.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ako? Ale to nemusíme vôbec schvaľovať potom...
Neuvedený: /nezrozumiteľné/...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Kolegyne, kolegovia, podľa toho, ako sa prihlásime, vás
poprosím. Pani poslankyňa Skačanová, nech sa páči.
Eva Skačanová, poslankyňa: Chcela som reagovať na kolegu Struhára. Určite nie je to ľahké a ja
by som možno potom riešila tento spôsob vlastne ďalším tým kritériom vyčleniť ho tam pre tie
jednorazové akcie. Lebo práve takýmito akciami podporíme ten komunálny šport, o čo nám vlastne
má ísť. A ďalšiu pripomienku mám aj k tomu hneď prvému bodu. Počet aktívnej mládeže do
osemnásť rokov. Nie celkom sa mi páči, že za aktívneho člena máme prideľovať tie body, pretože

boli tu napríklad plavci, hej, a pani sa tiež vyjadrila, pani Vičanová, že ja neviem, dvadsať im súťaží
ale čiže venuje sa tomu výkonnostnému plávaniu, ale ďalšie deti tam chodia plávať.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prepáč, ale to sa skôr rozumie tí, ktorí tam reálne chodia.
Nie tí, ktorí... áno, tak, tak...
Eva Skačanová, poslankyňa: Za aktívneho člena sa považuje člen športového klubu, ktorý sa
preukázateľne zúčastnil počas uplynulého roka na minimálne troch súťažiach organizovaných
príslušným zväzom. Takže reagujem na to. A ďalšia vec, ešte je rozdiel, či je to kolektívny šport
alebo individuálny. Bodovať počet... ja navrhujem fakt, aby sme sa k tým kritériám určite sedeli a
vyjadrovali sa k tomu...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tak hovorím, že stiahnime to, lebo ako vieme to doriešiť,
poviem, do nejakých dvoch týždňov. Vyvesené už bolo, hej, čiže nepotrebujeme čakať. Prečo? A
však, keď to navrhneme ako doplnenie potom, zmenu? Keď predložíme to isté? Tak v tom nevidím
problém. Len bude musieť byť pozmeňovák presne spracovaný, aby... keď je to isté VZN-ko? Veď
teraz hovorím, že predložíme to isté. Veď, ale ty pozmeňujúci môžeš schváliť, veď to nie je
problém. No, tak bude pozmeňujúci. Pán poslanec Ambros s faktickou, nech sa páči.
Pavel Ambros, poslanec: Keby sme tam doplnili do tej 4 len, že Komisie postupujú pri
prerozdeľovaní dotácií podľa nasledovných pomocných kritérií.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ale to sme mali. To bolo pred tým. To je to, čo je v
pôvodnom. To nie je zmena ako. Dobre, ďalej pani poslankyňa Štugnerová.
Ľubica Štugnerová, poslankyňa: Som sa len chcela spýtať. Dúfam, že som teda dobre
porozumela, na § číslo 5, kedy sa hovorí, že vlastne tie podmienky, ktoré boli uvedené v bode 10
odstavec E a F, to je to odmeňovanie a režijné náklady, že toto by sa podľa všetkého malo teda
týkať služieb sociálnej oblasti. Takže ak som to dobre pochopila, tak ako som za to vďačná, lebo
ako čo sa týka sociálnej sféry, tam sa nedá všetko tak... tam náklady ako na prevádzku samotnej
nejakej činnosti sú nie také nákladné, ako skôr tí ľudia, ktorí tam chodia a ktorí mnohokrát
dobrovoľne vykonávajú tú činnosť. Takže som ja za to, ako som za to vďačná, ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Pán poslanec Barančok, nech sa páči.
Andrej Barančok, poslanec: Ďakujem pekne. Ja sa už nebudem teda ku kritériám, keďže sa zjavne
budú sťahovať, viac vyjadrovať. Ale len kolegovi Danovi môžem poradiť, že my sme vlastne
akceptovali kritériá navrhovateľa s tým, že sme si upravili bodovanie, ktoré nám vyšlo na 60 bodov
dohromady a doplnili sme si bod účelovosť použitia dotácie maximálne 40 bodov, aby sme sa
presne vyvarovali tomu, čo si popisoval ty. Lebo máme tiež niektorých malých, ktorí nemajú
aktívny nábor členov, napríklad občianske združenie Tu som kresťan a tak ďalej a tak ďalej. Ale sú
to verejne prospešné veci pre mesto, pre občanov a tak ďalej a vieme im takýmto spôsobom dať
body. Čiže summa summarum nám vždy vyjde nejaká čiastka dotácie, ale dohromady všetkých
bodov máme 100 tým pádom. Áno, ale iba jeden bod sme si doplnili, to je účelovosť dotácie. To, čo
si hovoril ty. Jedným bodom sa to dalo vyriešiť. Čiže toto sme si my dali. Ale nebudem sa k tomu
ďalej vyjadrovať. Ale chcel by som navrhovateľku poprosiť, či vieme zmeniť v §10 zúčtovanie
dotácie bod 10. Vyúčtovanie dotácie poskytnutej mestom na podujatia realizované od 15.12.
príslušného rozpočtového roka do 31.12 príslušného rozpočtového roka je prenajímateľ dotácie
povinný predložiť najskôr do 15.01... 05.01. Mám za to, že ak niekto bude robiť niečo na Silvestra,
máme tam sviatky,nebudete úradovať asi ani vy. Či to vieme ponechať podľa starého VZN-ka
dátum 15.01. Ide o to, že sú tam sviatky, Silvester a tak ďalej. Či to vieme len predĺžiť o tých desať
dní. Jedná sa mi o praktickú vec. A poprosil by som vysvetliť. Znova §10 bod 6D. Splnenie
podmienky 20-percentnej spoluúčasti v rámci vyúčtovania dotácie vyznačením na predložených
dokladoch ako nový bod. Čo to v praxi znamená?

Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: Áno,
lebo aj doteraz sme boli, že z celkovej, teda my poskytujeme osemdesiat percent dotácie a dvadsať
percent musí vydokladovať klub z ostatných príjmov. A týka sa to toho, že keď si pozriete na stranu
16, tam je tá vyúčtovacia tabuľka taká po dĺžke a tam sme len doplnili... tam sme len vlastne
doplnili to, že aby ste dali tých 20%. Pretože my sme to doteraz pracne počítali, hej? Že keď ste dali
dotáciu, tak my sme si museli vypočítať osemdesiat percent, to sú tie, čo sme vám dali my, poskytli
a 20% zvyšok bol vašich. A takto na doklade buď celý doklad dáte, že je z úradu, čiže z tých 80%
alebo doklad rozdelíte na 80 a 20. A v tej vyúčtovacej tabuľke to bude zverejnené, z ktorého bude
presne zrejmé, že ste tých 20% ako jednotlivé kluby dali. Nič neni nové, lebo aj doteraz každý, aj
doteraz každý jeden klub alebo kultúrne teleso muselo zúčtovať 80 a 20. Akurát to, že sme to
nemali nikde vyznačené, len my sme si to v tých dokladoch, ktoré nám fotokópie dali, tak my sme
si to vnútorne tam museli prepočítavať. A takto to bude vyznačené na doklade a bude to aj v tej
tabuľke.
Andrej Barančok, poslanec: ... slovenskej z minulého roka, kde je podľa mňa čistá byrokracia, čo
sme tam robili, že sme im tam vynásobili, vydelili halierové položky za benzíny a neviem čo,
pretože dostávajú malé čiastky. Či to my nevieme naozaj urobiť, že keď dostanú, čo ja viem, 500
euro, tak 400 euro zdokladujú, že použili dotáciu a 100 euro zdokladujú svoje. Či to musia oni
naozaj po každom jednom bločku si rátať 32,28 a 42,25. Vedeli ste, čo tu vlani s tým bolo, že či to
nevieme nejak zmeniť.
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: Viem, čo
myslíte, ale teraz, aby sme sa rozumeli. Mne nejde o bloček, mne ide o účelovosť. Lebo toto, čo
hovoríte Maticu Slovenskú. Isto vám viem povedať, že oni mali dve akcie a mali tam asi v každej
akcii, ja neviem, že mali na propagáciu, na toto. Ale oni nevedeli tú propagáciu zúčtovať. Preto
museli aj vracať tie peniaze. Tam nebol problém s tým, že oni bločky museli rozpočítavať. Oni
nevedeli zúčtovať to, čo mali v zmluve. Čiže to...
Andrej Barančok, poslanec: Čiže teraz si to urobia oni sami do tej tabuľky, ak som to pochopil...
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: Čiže tak
poviem, že dotácia je účelovo určená na nejaký účel. Príklad poviem na, vymyslím si teraz, neviem,
tu pán poslanec Struhár na mantinely alebo ja neviem, na nejaké označovacie dresy, hej? A bude
mať faktúru na 1000 eur, tak 800 eur bude z našich a 200 eur bude z jeho a v tej tabuľke to uvedie.
Ale tú Maticu, to bolo celkom niečo iné. Oni nemali účel dodržaný a oni chceli vlastne z iného
účelu peniaze použiť na iný účel, čo nie je možné, pretože to nemali ošetrené dodatkom ku zmluve.
A neschválilo im to zastupiteľstvo v prvom rade.
Andrej Barančok, poslanec: Jasné, ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Pán poslanec Obernauer, nech sa páči.
Július Obernauer, poslanec: Ďakujem pekne. Ja by som chcel podporiť a myslím, že práve v
tomto všeobecne záväznom nariadení to má miesto, tú myšlienku, čo povedal kolega Struhár, že
kluby, ktoré trénujú alebo využívajú priestory, ktoré nie sú v priamej správe mesta, ale ja neviem, v
správe príspevkových organizácií zriadených mestom, aby toto bolo zahrnuté do VZN-ka, že
vlastne tá nepriama dotácia môže byť poskytnutá aj tam.
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: Môžem
zareagovať. Nepriama dotácia sa poskytuje, to je nie nepriama dotácia, to je dotácia na služby
spojené s nájmom, ktoré ten nájom musí byť v priestoroch mesta Brezna, to znamená rozpočtových
organizácií, príspevkové organizácie a samotného mesta Brezna. Lebo rozpočtová a príspevková

má síce v správe, ale stále je to majetok mesta.
Július Obernauer, poslanec: ...respektíve, aby to bolo právne v poriadku, tak ... že aby bolo možné
aj v organizáciách založených mestom Brezno, dobre, tak? Lebo lesy sú naše. Lesy spravujú
telocvičňu, o ktorej sa bavíme. Sú ako správcom, takže aby mali tie kluby vlastne také rovnaké
podmienky, no.
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: No, len
musí povedať, že ako prvý bod ste schvaľovali zásady a doplnok k zásadám a tam je napísané vo
vlastníctve mesta. Lebo my sme len preniesli to, čo bolo pôvodne vo VZN-ku.
Július Obernauer, poslanec: Ale tam to nebolo možné...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ale bolo možné, len sa to neupravilo...
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: My sme
to nechali tak, ako to bolo pôvodne – vo vlastníctve mesta. Ako?
Neuvedený: /nezrozumiteľné/
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: Ale on sa
spytoval na inú vec.
Július Obernauer, poslanec: Nie, na túto práve...
Neuvedený: Ale vy miešate dve veci. Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom mesta, ktoré
sme schválili, hovoria práve o tom, čo odpovedá pani šéfka. A tam sme schválili, že ide len o
majetok mesta. Už je to schválené, hej? A súvisí to s tým, čo ste teraz vy povedali...
Július Obernauer, poslanec: Kolega Struhár to chcel doplniť a že...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, poprosím vás, dobre? Rozpravu vediem ja, tak
prosím vás, vystupujte tak, ako ste v poradí a ako ste vyzvaní. Dobre, kolega Baran, nech sa páči.
Miroslav Baran, poslanec: Ďakujem za slovo. Myslím si, že Andrej Barančok tu mal jeden veľmi
dobrý nápad, čo si v kultúrnej komisii povedali. A to účelovosť. Čo by, kebyže doplníme do kritérií
pre šport, že účelovosť dotácie a dáme tam na rozhodnutí komisie od nula po 50 bodov a tým
pádom aj jednorazové akcie, aj individuálne športy, aj kolektívne športy tým pádom vieme zahrnúť
a môžeme to dneska v pohode schváliť. A ešte by som chcel doplniť v tých kritériách pre šport. V
bode A počet aktívnej mládeže do 23 rokov. Nie do 18, lebo zákon o športe hovorí o do 23 rokov. A
ešte Evka, kvôli tebe poviem. Preto tri, minimálne tri súťaže sme tam dali, lebo mali sme aj po
minulé roky sme žiadali od športových klubov, aby nám dali členov, tak atlétov bolo 250, ďalších
bolo 180 a aktívnych bolo možno, ani nie polovicu. Preto sme tam dali minimálne tri podujatia,
lebo či plavci, či atléti, či futbalisti, či hokejisti každý odohrá za rok alebo odpreteká tri súťaže
určite. Ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: No, ja neodporúčam, aby sme to tu formulovali, nebude to
dobré. Takže myslím si, že by sme to aj tak mali prebrať ešte a doplniť potom, aby aj tie právne
vety mali nejakú formu, ktorú majú mať, áno? A vravím, nielen tak ad hoc sme dopĺňali jednotlivé
ustanovenia. Tak ja si myslím, že to ešte tri týždne počká, že sa nič nestane. Stretneme sa čo najskôr
a poprosím vás, aby ste tí, čo máte pripomienky, nám ich poslali písomne, aby sme ich mohli
zapracovať. Zapracujú sa obratom s tým, že sa to môže potom vyvesiť, ako povedala aj pani hlavná
kontrolórka ako nové VZN. A hneď na pätnásty alebo na nasledujúci na šestnásty deň by sme
zvolali zastupiteľstvo, hej? Ja navrhujem, aby sme to stiahli, lebo počujete, máte viacerí buď

pozmeňujúce, buď doplňujúce návrhy. Teraz si zoberte návrhovú komisiu od všetkých. Vravím,
právne vety nebudú právnymi vetami, ale budú ľudovou tvorivosťou a tak ďalej, v dobrom. Hej, v
dobrom to myslím, nie v zlom. Len naozaj, aby to malo nejakú formu, ktorú to má mať, tak
navrhujem, aby sme to stiahli. Vravím, tie tri týždne počkáme, nie je to také hrozné. Prípadne
môžeme upovedomiť žiadateľov, o ktorých vieme, že boli žiadatelia v minulosti, že nech ešte
počkajú a žiadosti podávajú podľa už nového pripraveného. Takže až po tom termíne, v ktorom
bude schválené to nové VZN. Súhlasíte, kolegyne, kolegovia? Lebo budeme sa, vravím, točiť
dookola. Súhlasíte? Všetci? Dobre, takže sťahujem. Pardon, prepáč, ja som nevidel, že si sa
prihlásil. Nech sa páči, pán poslanec Tokár.
Jozef Tokár, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja som chcel jednu vec z finančného hľadiska. Akože
možno je to aj vážna vec, takže sa to zapracuje, alebo ak mi niekto vie na to odpovedať. Nebudem
menovať. Niektorý klub alebo niektoré združenie si dá žiadosť na VÚC-ku, mesto, ministerstvo. Na
každú žiadosť si dá 10.000 na jednu akciu. Nebudem menovať, aby som nikoho neurazil. Dostane
tie peniaze po 10.000, obrazne ja hovorím. Mesto, VÚC-ka, ministerstvo, alebo aj iná ešte
organizácia, kde si môže dať. A zúčtuje. Zúčtováva kópiami, áno? Nie originálom. Čiže kópia
dokladu. A ja zúčtujem tú akciu jednu VÚC-ke do 10.000, mestu do 10.000, ministerstvu do 10.000
tou kópiou, bločkom, lístkom a tak ďalej. Dostane 60.000. Toto bol príklad, hovorím to ako príklad,
či sa to nemôže stať. Aby sme sa pochopili, o čo ide, áno? Či nevylúčiť možnosť, že keď tu, tak nie
na VÚC-ku alebo na ministerstvo. Alebo na ministerstvo a nie nám. Rozumieme, sa o čom
hovoríme? A nikto na to nepríde, pretože ony tie tri organizácie nie sú vzájomne prepojené.
Ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ja ti rozumiem. Ako my sme sa týmto zaoberali, čo sa týka
VÚC-ky, tak si to vieme zistiť, čo sa týka štátnych nejakých subvencií, tak tam to až tak zistiť
nevieme... ja len hovorím, že prakticky my sme to riešili zvlášť pri jednom klube. Ale treba
povedať, že ako aj tie kluby si musia uvedomiť, že sa môžu dopustiť v tomto prípade aj páchania
trestného činu subvenčného podvodu. Hej, čiže asi zas, no neviem, je to dosť veľké riziko, podľa
mňa. A pri takých sumách ešte, ako vravíš, tak to nie je sranda, no. Pani hlavná kontrolórka, nech sa
páči, na to zareagovať.
Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna: Ja som chcela pôvodne
/nezrozumiteľné/... presne, ako hovoríš, aj na VÚC-ke, aj na úrade vlády, aj na meste. Toto sa
nesmie urobiť a každá právne vykonaná administratívna finančná /nezrozumiteľné/.... doklady by
mali byť označené, že toto je financované z rozpočtu dotácie /nezrozumiteľné/... každý doklad by
mal byť takto označený. Tým pádom vlastne nemôže byť predložený ten doklad napríklad na VÚCku alebo na úrad vlády. Keď takto doklady nie sú označené /nezrozumiteľné/... ja postupujem tak,
že si žiadam súčinnosť. Aj teraz som /nezrozumiteľné/... jeden subjekt, kde určite budem žiadať
súčinnosť VÚC-ky, pretože ten subjekt rovno /nezrozumiteľné/... potom riešil ochranu osobných
údajov. Jednoducho dva týždne riešime len tieto veci a /nezrozumiteľné/... ale čo som chcela
povedať pôvodne. Takže toľko odpoveď. Ale ak je tu nejaké podozrenie, treba to povedať, že je tu
podozrenie už zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu. Ja som chcela len upozorniť na
to, že účinný je od prvého januára 2019 a vlastne tá účinnosť je posunutá od 1 júla 2019 na všetky
mimovládne neziskové organizácie, kde patria aj vaše občianske združenia /nezrozumiteľné/... že
musia byť zapísané v registri mimovládnych neziskových organizácií alebo do účinnosti tohto
zákona alebo tohto registra /nezrozumiteľné/... musia tam mať vyplnené údaje, ktoré sú zo zákona
346/2018 záväzné. Pokiaľ tieto údaje nebudú mať /nezrozumiteľné/... nemôžeme im poskytnúť
finančné prostriedky /nezrozumiteľné/... To znamená, že napríklad my budeme schvaľovať na
hokejový klub, tak ten hokejový klub by mal byť v tom registri, mal by mať údaje. Prosím vás,
všetkých upozorňujte na toto, lebo vybaviť túto vec nie je jednoduché a možno aj ten
/nezrozumiteľné/... pretože nie z titulu toho, že máme všeobecne záväzné nariadenie v rozklade, ale
z titulu toho, že on nespĺňa zákonnú podmienku, ktorá je vlastne porušením finančnej
/nezrozumiteľné/... Tak vás chcem veľmi pekne upozorniť, aby ste všetky tie kluby, neziskovky,

občianske združenia, proste týka sa to, je to zákon 346/2018.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Vyrozumieme ich, pošleme všetkým mail.
Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna: Dobre, Lebo toto je
vážnejšia vec, ako to naše VZN-ko, ktoré je bohužiaľ, tie kritériá budú vyriešené. Dobre, toto som
chcela doplniť.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ja ešte sa vrátim k tým kritériám, prečo to chceme, aby to
bolo schválené, lebo aj my sme mali kontrolu NKÚ a ako v zásade dopadla dobre, hej, boli sme
hodnotení ako jedny z najlepších, áno, čo sa týka. Áno, ale prvá otázka bola, podľa akých kritérií
postupujete pri prideľovaní dotácií, áno? Čiže čím ďalej, prísnejšie sa bude aj toto sledovať a práve
preto som chcel, aby sme toto mali na poriadku aj na základe odporúčaní pani hlavnej kontrolórky.
Jednoducho, vravím, aj jeden, aj druhý orgán jednoducho odporúčajú, aby tie kritériá boli presne
vymedzené, áno, podľa čoho prideľujeme tie peniaze. Takže len z toho dôvodu chcem, aby to tam
bolo, áno? Ale samozrejme to, čo tu dneska bolo povedané, ja s tým nemám absolútne žiadny
problém, aj v akej forme si to schválite, čo bude to kritérium. To je, samozrejme, na vás, na
zastupiteľstve. Len nedohadujme sa tu. Navrhujem teda, aby sme to fakt stiahli. Do troch týždňov to
budeme mať hotové a myslím si aj schválené na tom nejakom mimoriadku, ak to tak môžem
nazvať, dobre? Na riadne zvolanom tiež. Áno? Ešte.
Neuvedená, poslankyňa: ,.. pri tej kontrole to dalo ako písomné upozornenie. Či to bola len ako
otázka?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Nie, oni dali nejaké odporúčanie. Môžeš.
Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna: Poviem to otvorene. NKÚ
vychádzalo aj z toho, že ja som robila /nezrozumiteľné/... a vlastne všetky tie veci, ktoré ja som dala
do kontroly, boli prijaté formou opatrení. Oni vychádzali z toho, vlastne tým, že mestský úrad prijal
opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré boli zistené mojou kontrolou, tak oni
/nezrozumiteľné/... aj na základe toho, že vlastne /nezrozumiteľné/...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ale...
Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna: ... na jar som robila ja
kontrolu a bolo to urobené v rámci mojich /nezrozumiteľné/...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Áno, ale je to požadované. Nie, práveže. Lebo...
Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna: ... oni akceptovali to, že v
mojej kontrole, asi ste nečítala moju správu o výsledku kontroly. Kde bolo
napísané.../nezrozumiteľné/...
Neuvedená, poslankyňa: /nezrozumiteľné/...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Musíme ich stanoviť, lebo to bude... no vyplýva to z
kontroly hlavnej kontrolórky, o ktoré sa opierala kontrola NKÚ. Teraz to hovoríme.
Neuvedená, poslankyňa: /nezrozumiteľné/...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ešte raz. NKÚ sa pýtalo na to, že či máme stanovené
kritériá. Tým, že sa sledovalo to, že bola robená kontrola ku VZN o dotáciách, ktorá bola vykonaná
hlavnou kontrolórkou mesta, tak povedalo. V rámci opatrení, ktoré vám hlavná kontrolórka
odporučila v rámci kontroly, to považujeme za vyriešené, áno? Ale sledovala to kontrola NKÚ.
Opierala sa o to, čo povedala pani hlavná kontrolórka, že to, čo už bolo riešené ňou a je formou

odporúčaní a zistení, tak jednoducho bude zapracované a venovala sa kontrola ďalším veciam, áno?
Ale to bolo prvé, na čo sa pýtali. Podľa akých kritérií určujete, áno? Pán poslanec Palovčík ešte.
Milan Palovčík, poslanec: Ja dávam návrh, aby sme to fakt stiahli, lebo hovoríme...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, stotožňujem sa. Má niekto iný názor alebo návrh?
Ak nie, tak na základe procedurálneho návrhu to sťahujem. Pali, čo si ešte chcel?
Neuvedený, poslanec: ... a pripomienkové konanie, že aby aspoň predsedovia komisií dostali včas
upozornenie na to, aby sme si mohli sadnúť a pripraviť to a reagovať na to včas, lebo naozaj, nebol
na to žiaden priestor prakticky. A myslím si, že je to dosť závažná otázka na to, aby jeden mail
alebo jeden telefonát to myslím, že hravo poriešil. Ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, však teraz hovorím. Poprosím vás tí, čo máte tie
doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, aby ste ich poslali, aby sme ich čím skôr zapracovali a nemuseli
sme potom pri takomto bode stráviť hodinu, dobre? Ďakujem.

Bod č. 10 - Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa
kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k ďalšiemu bodu. Tým sú Zásady podávania,
preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.
Predkladá pani hlavná kontrolórka, tiež materiál spracovala, nech sa páči.
Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna: Dobrý deň. Ja predkladám
tento materiál tak, ako uvádza dôvodová správa z dôvodu zrušenia zákona číslo 307/2014 a z
hľadiska toho, že od prvého marca 2019 je účinný nový zákon 54/2019 o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V dôvodovej správe je
uvedený dôvod a zásady sú vlastne uvedené za dôvodovou správou. Keď budete mať otázku, rada
odpoviem.
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.
Eva Skačanová, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna schvaľuje Zásady
podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej
protispoločenskej činnosti.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 17 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 144/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 11 – Majetkové záležitosti
Bod č. 11.1 - Odkúpenie bytu na Mládežníckej ulici od p. Margity Kubišovej

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 11. Tým sú majetkové záležitosti. Pod
bodom 11.1 máme Odkúpenie bytu na Mládežníckej ulici od pani Margity Kubišovej. Nech sa
páči.
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Ešte raz dobrý deň. Pani Margita Kubišová ponúkla mestu Breznu byt číslo 26 vo vchode číslo 6 na
treťom podlaží bytového domu, súpisné číslo 1789, ktorý sa nachádza na Mládežníckej ulici číslo 6
v Brezne. Po vzájomných rokovaniach je navrhovaná kúpna cena za odkúpenie tohto bytu 11.000
eur, takže predmetom materiálu je schválenie uzatvorenia kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytu
medzi zmluvnými stranami, ktorými je pani Margita Kubišová ako predávajúci a mesto Brezno ako
kupujúci. Predmetom prevodu je teda byt číslo 26 nachádzajúci sa v bytovom dome, súpisné číslo
1789, orientačné číslo 6 na Mládežníckej ulici s navrhovanou kúpnou cenou 11.000 eur. A to za
podmienok, že predávajúci do dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy zabezpečí vysporiadanie všetkých
záväzkov spojených s vlastníctvom bytu a užívaním bytu číslo 26, ktorý je predmetom prevodu a
zaväzuje sa uhradiť predávajúci všetky prípadné oprávnené nároky a pohľadávky tretích osôb, ktoré
preukázateľne vznikli do dňa prevodu vlastníckeho práva k predmetu prevodu a ktoré si tretie osoby
uplatnia po uzatvorení kúpnej zmluvy voči mestu Breznu. S tým, že náklady a správne poplatky
spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností bude znášať kupujúci, teda mesto Brezno.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Otváram rozpravu, nech sa páči,
kolegyne, kolegovia. Pán poslanec Tokár, nech sa páči.
Jozef Tokár, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja chcem len podporiť tento návrh a kvitujem a chválim
mesto Brezno, že pokračuje v tom trende, ktoré nastúpilo a jednoducho rieši situáciu na
Mládežníckej ulici.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem pekne. Ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak nikto
do rozpravy, rozpravu končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Eva Skačanová, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie ponuku Margity Kubišovej, ďalej ako je uvedené v texte, po druhé, schvaľuje v súlade so
zásadami hospodárenia uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytu medzi zmluvnými
stranami na strane predávajúceho Margity Kubišovej a kupujúceho mesto Brezno za kúpnu cenu
11.000 eur za podmienok, ako je uvedené v texte.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 17 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 145/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 11.2 - Odkúpenie nehnuteľností na Stromovej ulici od p. Drahoša Ferka
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 11.2 Odkúpenie nehnuteľností na
Stromovej ulici od pána Drahoša Ferka. Nech sa páči.

Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Pán Drahoš Ferko ponúkol mestu Brezno odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na Stromovej
ulici v Brezne, katastrálne územie Brezno, obec Brezno. Jedná sa o stavbu pod súpisným číslom
330 a priľahlé pozemky C-čkovej parcely 1530 a 1531/1. Táto žiadosť bola predložená na
posúdenie architektke mesta z hľadiska ÚPN a plánovaných investičných akcií, ktorá vydala kladné
stanovisko, takže predmetom schválenia je uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti
medzi pánom Drahošom Ferkom ako predávajúcim a mestom Breznom ako kupujúcim. Predmetom
prevodu je stavba súpisné číslo 330 a pozemky CKN 1530 a 1531/1 a to za kúpnu cenu 2000 eur za
podmienok, že predávajúci do dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy zabezpečí vysporiadanie všetkých
záväzkov spojených s vlastníctvom a užívaním nehnuteľnosti. Predávajúci taktiež zabezpečí
vysťahovanie všetkých fyzických osôb z predávaných nehnuteľností. Predávajúci je taktiež povinný
odovzdať predmet prevodu zbavený akýchkoľvek tiarch, respektíve práv tretích osôb a náklady na
správne poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností bude znášať kupujúci, teda
mesto Brezno.
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.
Eva Skačanová, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie ponuku pána Drahoša na odpredaj nehnuteľností ďalej tak ako je uvedené v texte. Po
druhé, schvaľuje v súlade so zásadami hospodárenia uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode
nehnuteľností medzi zmluvnými stranami pánom Drahošom a mestom Breznom ďalej tak ako je
uvedené v texte za kúpnu cenu 2000 eur za podmienok, ako sú uvedené v texte.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 17 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 146/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 11.3 – Odkúpenie pozemku v lokalite Lazná, k. ú. Brezno od Ing. Jany
Lepényovej
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 11.3 - Odkúpenie pozemku v
lokalite Lazná, katastrálne územie Brezno od inžinierky Jany Lepényovej. Nech sa páči.
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Inžinierka Jana Lepényová ponúkla mestu Brezno odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcu sa v
katastrálnom území Brezno, obec Brezno, lokalita Lazná. Jedná sa o pozemok parcela EKN 13692.
Predmetnú nehnuteľnosť má mesto záujem nadobudnúť za účelom majetko-právneho vysporiadania
a legalizácie prístupovej cesty pre širokú verejnosť k vyhliadkovej veži Horné Lazy. Na
predmetnom pozemku sa už v súčasnosti nachádza existujúci chodník pre peších, ktorý pokračuje
cez iné parcely vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu. Spolu budú tvoriť súvislý
turistický chodník, teda prístup k veži. Slovenský pozemkový fond vydal mestu súhlasné stanovisko
s používaním parciel, ktoré má v správe za účelom prístupu turistov na vyhliadkovú vežu Horné

Lazy. Takže predmetom materiálu je schválenie uzatvorenia kúpnej zmluvy o prevode
nehnuteľnosti medzi zmluvnými stranami pani inžinierkou Janou Lepényovou ako predávajúcim a
mestom Breznom ako kupujúcim. Predmetom prevodu bude ten pozemok EKN 13692. Kúpna cena
bola vyrokovaná vo výške2100 eur a náklady na správne poplatky spojené s návrhom na vklad do
katastra nehnuteľností bude znášať kupujúci, teda mesto Brezno.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre,ďakujem, ak súhlasíte, kolegyne, kolegovia, 11.4 to
je to isté, áno, len od inej osoby, tak poprosím aj to. A potom, aby sme v rámci toho mali aj jednu
rozpravu. Nech sa páči.
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Takže je to, dá sa povedať, že takmer identický materiál. Pán inžinier Július Szabó ponúkol mestu
Brezno odpredať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa taktiež v lokalite Lazná. Jedná sa o pozemok EKN
13688. Mesto má záujem túto nehnuteľnosť kúpiť za rovnakým účelom ako v predchádzajúcom
materiáli, takže predmetom schválenia je uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi pánom inžinierom
Júliusom Szabóm ako predávajúcim a mestom Breznom ako kupujúcim. Predmet prevodu je
pozemok EKN 13688. Kúpna cena je vyrokovaná vo výške 890,75 eur. Náklady na správne
poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností bude znášať kupujúci, teda mesto
Brezno.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Ja len dovysvetlím kolegyne, kolegovia,
že v podstate máme takú, poviem, stratégiu v rámci majetkoprávnych vysporiadaní, aj čo sa týka
rôznych líniových stavieb, hej, ktoré musíme majetkoprávne vysporiadať, teda pozemky, cez ktoré
sú uvedené. A narážame veľa razy na problémy. Práve z toho dôvodu si myslím, že by bolo
správne, aby sme pôdu, poviem, skúpili v čo najväčšom rozsahu a v prípade, vravím, takýchto
budúcich stavieb, ktoré jednoducho budeme realizovať a vieme, že budeme realizovať, kde bude
potrebné jednoducho to majetkoprávne vysporiadanie, tak tá pozícia mesta bude oveľa, oveľa
lepšia. Mali sme posledne prípad, nejdem menovať, ktorý sme riešili, viete, hej, riešili sme to aj na
pracovnom stretnutí, takže z toho dôvodu si myslím, že takáto stratégia je rozumná. Ja som bol aj
na Slovenskom pozemkovom fonde v pondelok, kde som mal stretnutie a tam sme podali ďalšiu
žiadosť o ďalšie pozemky práve v tejto lokalite Lazná. Samozrejme potom si môžeme sadnúť a
rokovať o tom, čo ďalej aj s využitím týchto pozemkov, aby mesto z toho malo čo najväčší úžitok,
áno? Takže takto. Otváram rozpravu, nech sa páči. Ak nikto do rozpravy, rozpravu končím. Žiadam
návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Eva Skačanová, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie ponuku inžinierky Jany Lepényovej na odpredaj nehnuteľností, po druhé... ďalej tak, ako
je uvedené v texte. Po druhé, schvaľuje v súlade so zásadami uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode
nehnuteľnosti medzi zmluvnými stranami pani Lepényovou a mestom Breznom ďalej tak, ako je
uvedené v texte za kúpnu cenu 2.100 eur za podmienok, ako je uvedené v texte.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 17 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 147/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 11.4 - Odkúpenie pozemku v lokalite Lazná, k. ú. Brezno od Ing.

Júliusa Szabó
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Poprosím druhý návrh.
Eva Skačanová, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie ponuku inžiniera Júliusa Szabó na odpredaj nehnuteľností, ďalej tak, ako je uvedené v
texte. Po druhé, schvaľuje v súlade so zásadami uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode
nehnuteľnosti medzi zmluvnými stranami pánom inžinierom Szabó a mestom Breznom ďalej, ako
je uvedené v texte za kúpnu cenu 890,75 eur za podmienok, ako je uvedené v texte.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 17 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 148/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 11.5 - Odkúpenie pozemkov v k. ú. Brezno od p. Kataríny Lakomčíkovej
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k vodu 11.5. Tým je Odkúpenie pozemkov v
katastrálnom území Brezno od pani Kataríny Lakomčíkovej. Nech sa páči.
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Mesto Brezno obdržalo ponuku na odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve pani Kataríny
Lakomčíkovej. Následne bolo s primátorom mesta Brezno uskutočnené pracovné stretnutie s pani
Lakomčíkovou, pričom došlo k vzájomnej dohode na podmienkach kúpy. Nadobudnutie vlastníctva
je s ponúkaným pozemkom v katastrálnom území mesta Brezna je žiadúce a zároveň potrebné z
hľadiska investičných a rozvojových plánov mesta. Predmetom prevodu by teda boli pozemky,
ktoré sa nachádzajú na osemnástich listoch vlastníctva, kde má pani Lakomčíková buď výlučné
vlastnícke právo, alebo vlastní k týmto pozemkom spoluvlastnícky podiel. Kúpna cena bola
vyrokovaná vo výške 39.131,50 eur.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tam rozloha je aká celá? Lebo nemám to pred sebou.
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno: Je
to osemnásť listov vlastníctva, to znamená, že rozlohu je ťažko odhadnúť, nakoľko...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Cez šesť hektárov je to, nie tak?
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Približne okolo šesť hektárov.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, otváram rozpravu, nech sa páči kolegyne,
kolegovia. Ja len doplním, že je to v nadväznosti na to, čo som aj hovoril. Konkrétne pani
Lakončíková tam niektoré pozemky práve zasahujú do tých stavieb, ktoré máme už v projekcii. Nie,
nie, toto sa netýka Laznej, toto sa týka, poviem, viacerých častí v rámci mesta. Ale napríklad
Rohoznej, kde máme momentálne v projekcii vodovod a cyklotrasu Brezno – Mýto. Áno? Aby som
vysvetlil. Tie pozemky potrebujeme aj vo vzťahu k budúcim nejakým zámenám pozemkov, ktoré
budú zasahovať do našich stavieb a tak ďalej. Nechcem to viacej nejako špecifikovať. Dobre?

Môžeme si potom osobne. Dobre, nech sa páči, niekto do rozpravy? Ak nikto do rozpravy, rozpravu
končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. Tá cena, ešte k tomu
poviem. Tá cena je štandardná v rámci výkupov, áno, za takéto pozemky za poľnohospodársku
pôdu. 50 centov tam máme, áno? Zdá sa mi. Tie ceny sa pohybujú od 30 do 50 centov, áno? Len tu
treba brať do úvahy to, že sú tu aj v celosti niektoré pozemky. Poprosím návrhovú.
Eva Skačanová, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie /nezrozumiteľné/...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 17 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 149/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 11.6 - Žiadosť Štefana Kubiša s manželkou Margitou Kubišovou o
prenájom nehnuteľného majetku mesta - jednoizbového bezbariérového bytu na
ulici Nálepkova 1194/11, byt č. 1, 977 01 Brezno
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 11.6 – tam je Žiadosť Michala Bučka
s manželkou Sabinou Bučkovou o prenájom nehnuteľného majetku mesta - jednoizbového
nájomného bytu v osade Hlavina 4. Nech sa páči.
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
11,6 je pán Kubiš.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tak to mám potom zle. Sa ospravedlňujem, no. Nech sa
páči, takže žiadosť pána Kubiša.
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Pán Štefan Kubiš s manželkou Margitou Kubišovou bývajúci v súčasnosti v jednoizbovom byte na
Mládežníckej ulici 6 v Brezne a to od roku 2003. Jedná sa o ten byt, ktorého odkúpenie bolo
schválené v tom predchádzajúcom bode. Žiadosť o pridelenie jednoizbového nájomného bytu si
menovaný spolu s manželkou podávajú z dôvodu, že vzhľadom na ich vek a nepriaznivý zdravotný
stav sú pre nich v súčasnom byte nevyhovujúce bytové podmienky a z tohto dôvodu požiadali
mesto Brezno o pridelenie bezbariérového bytu na Nálepkovej ulici 11 v Brezne.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Otváram rozpravu k uvedenému bodu.
Ako prvý sa prihlásil pán poslanec Struhár, nech sa páči.
Daniel Struhár, poslanec: Tak, je to tá rodina, od ktorej sme odkúpili byt číslo 26 na Mládežníckej
a teraz oni žiadajú o tento byt na v podstate Nálepkovej. Dobre som to pochopil? Sú to tí istí ľudia?
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Áno.
Daniel Struhár, poslanec: Ako to s nimi bolo prerokované? Čo na to komisia? Lebo komisia sa
zatiaľ ani raz nevyjadrila. Komisia rozvoja, hej? A taktiež aj komisiu sociálnu. Vy ste mali, Janko?

Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Komisia rozvoja súhlasí s tým, aby mestské
zastupiteľstvo toto podporilo, áno.
Daniel Struhár, poslanec: Aj s tými odpredajmi? Lebo neviem, či ste sa...
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Áno.
Daniel Struhár, poslanec: Dobre, ok, ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Poprosím sociálnu.
Ľubica Štugnerová, sociálna komisia: ... zreteľa, nakoľko sa jedná o bezbariérový byt. Pán Kubiš
má 82 rokov, pani má 77 rokov, že sú naozaj slabučkí a to, že dostali nejaké peniažky ako z
Mládežníckej, oni tam boli posledná, keď to môžem povedať, biela rodina, ktorí tam žili vlastne a
za tých 11.000 si naozaj nový byt nekúpia a tak sme odsúhlasili, áno.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ešte niekto do rozpravy? Ak nie, rozpravu
končím, poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Eva Skačanová, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie žiadosť Štefana Kubiša o prenájom nehnuteľného majetku, po druhé rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ďalej, ako je uvedené v texte, po tretie, schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov nájom nehnuteľného majetku mesta Brezna pre
nájomcu Štefana Kubiša. Výška nájmu 54,63 eur na mesiac bez služieb.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy? Ak
nie sú, pristúpme k hlasovaniu.
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 17 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 150/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 11.7 - Žiadosť Michala Bučka s manželkou Sabinou Bučkovou o prenájom
nehnuteľného majetku mesta - jednoizbového nájomného bytu v osade Hlavina 4.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 11.7 - Žiadosť Michala Bučka s
manželkou Sabinou Bučkovou o prenájom nehnuteľného majetku mesta - jednoizbového
nájomného bytu v osade Hlavina 4. Nech sa páči.
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Pán Michal Bučko s manželkou Sabinou Bučkovou požiadali mesto Brezno o uzatvorenie nájomnej
zmluvy, predmetom ktorej by bol nájom jednoizbového bytu v osade Hlavina 2099/4. Čo sa týka
majetkových pomerov žiadateľov, tie sú uvedené v dôvodovej správe. Žiadateľ požiadal o
pridelenie bytu nižšej kategórie z dôvodu, že súčasné bytové podmienky sú nevyhovujúce pre celú
rodinu. Tento prípad je potrebné schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, otváram rozpravu. Poprosím sociálnu komisiu,
pani predsedníčku.

Ľubica Štugnerová, sociálna komisia: Na sociálnej komisii sme vlastne schválili to a odsúhlasili,
aby bol tuto pridelený im ten byt ako prípad osobitného zreteľa.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Ak nikto, pán
poslanec Struhár, nech sa páči.
Daniel Struhár, poslanec: Ja viem, že som dneska veľmi otravný, prepáčte, ale chcel by som sa
spýtať, koľko máme ešte v osade Hlavina voľných takýchto bytových jednotiek. Vie mi to niekto
povedať?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Mali by byť tri voľné.
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Momentálne sú tri voľné a pridelenie týchto bytov nájomcom je predmetom dnešného rokovania.
Áno.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Zatiaľ nie. Dobre. Ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak nie,
rozpravu končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Eva Skačanová, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie žiadosť Michala Bučka o poskytnutie jednoizbového nájomného bytu. Po druhé rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ďalej, ako je uvedené v texte. Po tretie, schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov nájom nehnuteľného majetku pre Michala Bučku. Doba
určitá na jeden rok, výška nájmu 51,05 eur za mesiac bez služieb.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 17 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 151/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 11.8 - Žiadosť p. Drahoša Ferka o prenájom nehnuteľného majetku mesta
-jednoizbového nájomného bytu v osade Hlavina 2106/17
Bod č. 11.9 - Žiadosť p.Drahomíra Ferka o prenájom nehnuteľného majetku
mesta -jednoizbového nájomného bytu v osade Hlavina 2106/19

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Bod 11.8 a 11.9 by sme prerokovali spoločne, áno? Ak
súhlasíte. Poprosím, nech sa páči.
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno: V
týchto bodoch predmetom budú žiadosti pána Drahoša Ferka o prenájom nehnuteľného majetku
mesta Brezna, jednoizbového bytu v osade Hlavina 2106/17 a žiadosť pána Drahomíra Ferka o
prenájom nehnuteľného majetku, jednoizbového bytu v osade Hlavina 2106/19. Jedná sa prakticky
o žiadateľov, ktorí boli vlastníkom toho domu na Stromovej ulici. Z toho dôvodu, že mesto Brezno
tento dom odkupuje, požiadali mesto Brezno o uzatvorenie nájomných zmlúv na byty v osade
Hlavina. Čo sa týka majetkových pomerov, tie sú napísané v dôvodovej správe. Požiadali vlastne o

prenájom týchto bytov z dôvodu, že súčasné bytové podmienky sú nevyhovujúce pre obe rodiny.
Ak sú nejaké otázky, odpoviem. Obidva prípady je potrebné schváliť ako prípad hodný osobitného
zreteľa, teda trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Za sociálnu poprosím ešte.
Ľubica Štugnerová, sociálna komisia: ... odsúhlasili obidva teda prípady ako prípady osobitného
zreteľa.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Do rozpravy pán poslanec Marcinek, nech sa
páči.
Martin Marcinek, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja sa chcem len spýtať, či sa pomestia tam toľkí
do... to sú jednoizbové byty a títo sú siedmi a tí šiesti.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: To je tam absolútny štandard. Sú tam ja viacerí v
niektorých bytoch. A oni vedia, kam idú, takže asi sa zmestia.
Martin Marcinek, poslanec: Vedia to, hej?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Áno. Ten dom nebol oveľa väčší a bolo ich tam viacej, lebo
ešte tam je jeden syn, ktorý nie je riešený v rámci týchto návrhov...
Martin Marcinek, poslanec: Sú tam aj malé deti, tak. Päť dospelých a dve deti.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: No, my poskytujeme to, čo môžeme. A pokiaľ to tej rodine
vyhovuje, sú to lepšie podmienky, v akých boli, ten dom zhorel pred tým, áno? Čiže tam sa bývať
nedá poriadne a je možné, že by to spadlo práve tým deťom na hlavu, hej?
Martin Marcinek, poslanec: Dostanú dva jednoizbové byty, hej, dostanú tieto rodiny
Drahošovcov?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Áno. Pani poslankyňa Štugnerová, nech sa páči.
Ľubica Štugnerová, sociálna komisia: Medzitým by sme mali, ja by som dala stanovisko za
sociálnu komisiu, ja som sa hlásila...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Aha, pardon. Ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak nie,
rozpravu končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Eva Skačanová, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie žiadosť Drahoša Ferku o poskytnutie jednoizbového nájomného bytu. Po druhé rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ďalej, ako je uvedené v texte. Po tretie, schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov nájom nehnuteľného majetku pre nájomcu Drahoš
Ferko. Účel nájmu riešenie bytovej otázky, dobá nájmu určitá na jeden rok, výška nájmu 51,05 eur
na mesiac bez služieb.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 17 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 152/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Poprosím druhý návrh.
Eva Skačanová, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie žiadosť Drahomíra Ferka o poskytnutie jednoizbového bytu, ďalej ako je uvedené v texte.
Po druhé rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ďalej, ako je uvedené v texte. Po
tretie, schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov nájom nehnuteľného majetku pre
nájomcu Drahomíra Ferka. Dobá nájmu ,jeden rok, výška nájmu 50,88 eur na mesiac bez služieb.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 17 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 153/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 11.10 - Žiadosť Breznianskeho centra, s.r.o a SLOVPLYN, s.r.o. o nájom
pozemku na Ul. Fraňa Kráľa v Brezne pri futbalovom štadióne
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 11.10. Tým je Žiadosť Breznianskeho
centra SLOVPLYN, o nájom pozemku na Ulici Fraňa Kráľa v Brezne pri futbalovom štadióne.
Nech sa páči.
JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Dobrý deň vám prajem. K predmetnej žiadosti. Predmetom je pozemok parcela registra C 694/7
zastavaná plocha nádvoria 380 metrov štvorcových. Je to pozemok, ktorý je lokalizovaný na Ulici
Fraňa Kráľa, v podstate takmer už na križovatke s ulicou ŠLN. A tvorí vstup do areálu, kde je
umiestnená prevádzka Breznianskeho centra Záhradníctvo, ako aj predajňa Slovplynu v priľahlej
budove. O prenájom tohto pozemku ako prvé požiadalo Breznianske centrum s.r.o,, ktoré
prevádzkuje spomínané záhradné centrum. A následne takisto aj spoločnosť Slovplyn, ktorý
prevádzkuje predajňu propán bután v budove, ako vidíte aj na pripojených fotografiách. Keďže oba
zmienené subjekty tam v tomto areáli prevádzkujú svoje predajne, vlastne teda žiadosť oboch je
oprávnená, mesto navrhlo obom, či by sa vedeli dohodnúť na spoločnom nájme pozemku, čo sa
stalo. Takže predmetom tohto materiálu spoločný nájom predmetného pozemku obidvom
subjektom s tým, že na základe vzájomnej dohody by platenie nájomného, aj všetky ostatné práva a
povinnosti súvisiace s užívaním pozemku boli rozdelené 60% pre Breznianske centrum a 40% pre
Slovplyn. Nájomné je vlastne takto potom rozdelené 93,48 na subjekt Breznianske centrum a 62,32
na Slovplyn. Účelom, prečo obaja požiadali o nájom, je že chceli by zriadiť na tomto pozemku
spevnené plochy, predovšetkým na parkovanie motorových vozidiel, keďže tam v blízkosti sú dosť
obmedzené možnosti parkovania a tento pozemok by im teda slúžil na parkovanie ako prístup,
manipulačná plocha. V tomto zmysle sú upravené aj podmienky prenechania do nájmu s tým, že
tieto spevnené plochy si vybudujú na vlastné náklady v pomere, na akom sa oni vzájomne dohodnú
s tým, že budú povinní vybudovať ich tak, aby zodpovedali teda všetkým stavebným požiadavkám
a predovšetkým, aby sa vyhovelo kritériám na odvodnenie pozemku, keďže na tomto pozemku aj na
okolitých sú dlhodobé problémy s kanalizáciou. Takže musia ich vybudovať tak, aby teda voda
odtiaľ odtekala. S tým, že zásadné problémy s kanalizáciou bude musieť v blízkej budúcnosti riešiť
mesto ako správca, ako vlastník pozemku a správca priľahlej komunikácie, odkiaľ voda nateká a
kde ten problém vlastne vzniká. Architektka mesta, aj Technické služby s nájmom súhlasia za

dodržania podmienok, tak ako sú uvedené v návrhu uznesenia. Doba nájmu je navrhnutá do
30.11.2022 a to preto, aby táto doba bola zosúladená s nájomnou zmluvou, ktorú už Breznianske
centrum má na priľahlé dva pozemky, kde teda prevádzkuje svoju prevádzku záhradné centrum.
Oni to majú nastavené tak, že majú to do 30.11.2022, takže aby táto zmluva takisto bola v zhodnom
časovom termíne. No, je to... jedná sa o osobitný zreteľ, teda je potrebné, aby táto žiadosť bola
schválená troma pätinami vašich hlasov. Všetky podrobnosti sú uvedené v dôvodovej správe, ale v
prípade ďalších otázok zodpoviem.
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. Pán poslanec Fašang, nech sa páči. Môžeš, jasné.
Miroslav Fašang, poslanec: Ďakujem za slovo. V rámci komisie rozvojovej sme sa bavili o tom a
chceli by sme požiadať vedenie, aby jednalo s MH manažment o odkúpení tej budovy, nakoľko leží
na našich pozemkoch a myslíme si, že ten areál ako celok by mohol mať zmysel.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: No, ja som začal riešiť to, že buď budú platiť nájom tak,
ako majú, lebo budova je na našom pozemku, ako hovoríš. Alebo ak bude takáto alternatíva, tak
určite ju navrhnem. Dobre? Ďakujem. Ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak nikto, žiadam návrhovú
komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Eva Skačanová, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie žiadosť Breznianskeho centra a Slovplyn ďalej, ako je uvedené v texte. Po druhé,
vyhlasuje pre účel nájmu nehnuteľný majetok mesta Brezna, pozemok parcela ďalej, ako je uvedené
v texte, za prebytočný. Po tretie schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ďalej tak, ako
je uvedené v texte, nájom nehnuteľného majetku mesta Brezna, pozemok parcela, ako je uvedené v
texte, pre nájomcov Breznianske centrum a Slovplyn. Doba nájmu do 30. novembra 2022. Výška
nájmu 155,80 eur ročne za podmienok ďalej, ako je uvedené v texte.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 17 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 154/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 11.11 - Odkúpenie pozemku v Brezne, miestna časť Mazorníkovo, od
Lucie Kánovej
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 11.11 - Odkúpenie pozemku v
Brezne, miestna časť Mazorníkovo, od Lucie Kánovej. Nech sa páči.
JUDr. Iveta Biela, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Takže predmetom tohto materiálu je odkúpenie pozemku, parcela registra C 3858/204 zastavaná
plocha a nádvoria o výmere 62 metrov. Mesto iniciovalo odkúpenie tohto pozemku do svojho
vlastníctva od súčasnej vlastníčky pani Kánovej a to z dôvodu, že v súčasnosti sa vykonala príprava
realizácie investičnej akcie stavebné úpravy križovatka ulíc Cesta osloboditeľov a 9. mája a pre
realizáciu tohto zámeru je potrebné usporiadať v rámci stavebného konania pre vydanie príslušných
povolení vzťahy ku všetkým dotknutým pozemkom. Mesto vlastní všetky okolité pozemky okrem
tohto jedného, ktorý je vo vlastníctve pani Kánovej. Takže je potrebné ho odkúpiť. Rokovanie s

mestom a pani Kánovou bola kúpna cena dohodnutá vo výške 1.500 eur s tým, že všetky ostatné
náklady bude znášať mesto ako iniciátor tohto odkúpenia.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Kupujeme cestu v podstate, áno? Dobre, otváram rozpravu,
nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Ak nikto do rozpravy, rozpravu končím. Žiadam návrhovú
komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Eva Skačanová, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie odkúpenie nehnuteľnosti, pozemok, ďalej ako je uvedené v texte. Po druhé schvaľuje v
súlade so zásadami uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Luciou Kánovou a mestom Breznom, ďalej
ako je uvedené v texte za kúpnu cenu 1500 eur za podmienok, ako je uvedené v texte.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 17 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 155/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 11.13 - Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej
verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj
pozemkov v lokalite Mlynná
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Bod 11.12 sme vypustili a bod 11.13 doplnili. Tak
poprosím k tomu. Obchodná verejná súťaž.
Mgr. Michal Vetrák, Odbor služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu Brezno:
Predmetom tohto materiálu je schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej
verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v lokalite
Mlynná v katastrálnom území Brezno. Pozemky, ktoré sú predmetom tejto obchodnej verejnej
súťaže sa nachádzajú v existujúcej rekreačnej oblasti. Predmetom súťaže by bolo 16 pozemkov tak,
ako sú uvedené v texte. Mesto Brezno nemá na týchto pozemkoch žiadny investičný zámer a
nepotrebuje ich na plnenie svojich úloh. Ako minimálnu kúpnu cenu požadovanú vyhlasovateľom
súťaže pre jednotlivé pozemky je navrhovaných 45 eur za meter štvorcový s tým, že mestské
zastupiteľstvo môže túto cenu zvýšiť alebo znížiť, prípadne môže byť určená táto cena podľa
znaleckého posudku, ktorého vyhotovenie zabezpečí mesto Brezno. Inak sú tie podmienky
pripravené štandardne, teda obchodná verejná súťaž bude vyhlásená na tridsať dní, je tam
zábezpeka vo výške 500 eur pre jednotlivých uchádzačov a v bode 4 je uvedené, že v prípade, že sa
táto obchodná verejná súťaž bude... bude vyhodnotená ako neúspešná, teda sa nepodarí v prvom
kole predať všetky pozemky, bude možné aj jej opakované vyhlásenie za rovnakých podmienok,
ako sú uvedené v bode 3 návrhu uznesenia.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Ja len doplním, že to, čo sme schvaľovali
približne pred rokom, tak máme takmer všetko predané. Aj keď poviem, niektorí to
nepredpokladali. Ale stalo sa tak. Tá cena bola pred tým 35 euro. Vzhľadom na ten záujem, ktorý je
aj v tejto lokalite a aj po skúsenosti z tejto obchodnej verejnej súťaže, ktorá... alebo z tých
obchodných verejných súťaží, ktoré už prebehli, tak sme túto sumu navrhli zvýšiť o desať euro,
áno, na 45 euro. Takže myslím si, že aj tak bude záujem o tie pozemky. Čiže mali by sa predať.
Nech sa páči kolegyne, kolegovia, otváram rozpravu k tomuto. Nech sa páči, pán poslanec Ambros.

Pavel Ambros, poslanec: Nerozumiem konkrétne dvom veciam v súvislosti s týmto návrhom. Tá
prvá, by som povedal, je taká strategického charakteru. Na jednej strane sa zhodneme alebo
proklamuje to, že mesto ide skupovať pozemky ako predávať. Teraz je to naopak a to si myslím, že
nie sú nadbytočné pozemky v Mlynnej v Nízkych Tatrách. Druhá vec je technická, že prečo sme
tento materiál, o ktorom sa mimochodom už šíria reči možno už nejaké dva mesiace od občanov, že
sa také niečo chystá, dostaneme v podstate na zastupiteľstve, hej? A tretia je skôr taká moja
poznámka, že či teda v lokalite v Nízkych Tatrách ideme stavať ďalších alebo nie my, ale
samozrejme súkromní vlastníci, ktorým to predáme, šestnásť nejakých chát alebo neviem čo. Je to
síce rekreačné nejaká parcela, hej? Ale kto pozná trošku Mlynnú, tak vie, že to už je v podstate v
lokalite, kde končia chaty. Čiže je to pomerne, by som povedal, kľudná zóna, či sa ideme správať
tak, ako tuto developeri, že si ideme zastavať prírodu, ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Pán poslanec, my sme hovorili ixkrát aj na pracovných
stretnutiach, že sa pripravuje geometrický plán k tomuto návrhu. Ten návrh sa pripravil len z toho
dôvodu neskôr, že bolo potrebné geometrické zameranie tých pozemkov. To je na tú tvoju prvú
otázku. Druhá vec je, že sme si povedali jasnú stratégiu. Minimálne dva roky dozadu, keď sme si
povedali, že budeme podporovať cestovný ruch v regióne, že umožníme výstavbu chát aj v takýchto
lokalitách a treba povedať, že z hľadiska naplnenia príjmov mesta je to dobré riešenie, ktoré splní
viacero cieľov. Ako som spomenul, jeden je cestovný ruch, druhý je jednorazový príjem, potom sú
ďalšie príjmy, ako napríklad dane, keďže ide o katastrálne územie mesta a podobne. Naše územie,
si myslím, nie je absolútne vôbec nejakým, poviem, devastačným spôsobom alebo nejakým
spôsobom vo veľkých rozmeroch zastavané. A my sa ani nepribližujeme k druhej strane, ak si
zoberieme Liptov, kde sa to ani mne osobne nepáči. Ale naša strana má potenciál oveľa väčší a
nenaplnený, áno? Takže my predávame pozemky tam, kde je v prvom rade o ne záujem. Nebudeme
predávať pozemky tam, kde o ne záujem nie je. A táto lokalita v rámci cestovného ruchu
jednoducho je zaujímavá a určite má potenciál na oveľa väčší rozvoj, ako tam momentálne je. Ak
tu nebudeme púšťať ľudí aj cez takéto projekty, jednoducho ten región nebude rásť, nebude rásť
cestovný ruch. Stačí si vypočuť prevádzky aj v tejto lokalite, aj v lokalite Tále, aká je návštevnosť,
čo by privítali, a tak ďalej a tak ďalej. Ja sa s tými ľuďmi stretávam, počúvam a jednoducho myslím
si, že pokiaľ my takéto pozemky popri cestách v takýchto lokalitách máme, tak ich treba využiť aj
týmto spôsobom. Prosím, prihlás sa do rozpravy, lebo na faktickú s faktickou podľa rokovacieho
poriadku nie je možné sa prihlásiť. Pani poslankyňa Skačanová, nech sa páči.
Eva Skačanová, poslankyňa: Vďaka za slovo. Ja sa len chcem opýtať, keďže ide o lesné pozemky,
či sa vyjadrovali k tomu aj lesy, či tam nie je niečo, čo by im prekážalo.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prosím?
Eva Skačanová, poslankyňa: Či sa vyjadrili lesy.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Áno, áno, s Lesmi sme to robili. My ako vždycky to robíme
tak, že ideme do terénu aj s povereným zamestnancom z Lesov, ktorého nám dá pán riaditeľ, ktorý
má zodpovednosť za lesné pozemky. Čiže čo sa týka Lesov, vždycky, vravím sú prítomní aj na
mieste, aj pri jednoducho tom pláne geometrickom, ktorý sa potom robí, hej? Bez súčinnosti lesov
do týchto návrhov nejdeme ani v jednom prípade. Pán poslanec Barančok, nech sa páči.
Andrej Barančok, poslanec: Sa chcem len technicky spýtať predkladateľa, či si vie osvojiť môj
návrh tej zábezpeky zvýšiť z 500 na 1000 eur, nakoľko sú to pozemky za nejakých 40-45.000.
Myslím, že tisíceurová zábezpeka je celkom fajn, aby nám niekto neobchodoval s tým, že sa
dohodnú, odstúpi a tak ďalej, zas sa dohodnú. Ide mi o praktickú vec.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tam si myslím, že s tým nie je problém. Ak je súhlas, tak
to zapracujeme. Má niekto výhradu k tomu? Nemusíme o tom hlasovať. Navrhovateľ môže

zapracovať. Pán poslanec Ambros, nech sa páči.
Pavel Ambros, poslanec: Ja len k tomu, čo si hovoril, pán primátor. Ja som tu pred dvoma rokmi
nebol, takže neviem, čo sa dohadovalo. A nejak na tých našich stretnutiach som túto konkrétnu
informáciu nezachytil. Zachytil som, jediné, čo si šuškali občania a to, že sa chystá nejaký veľký
predaj pozemkov na Mlynnej. Čiže aj tak mi to nedáva tú logiku v tom, že my ideme predávať
pozemky, keď sme sa dohodli, že sa idú pozemky kupovať. A ako som povedal. Neviem, či tých
110.000, čo vychádza, keď som si to tak prepočítal...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Pol milióna...
Pavel Ambros, poslanec: Je tam cena 45 eur za meter štvorcový. Keď som si zrátal tie pozemky,
tak to nie je pol milióna. Mne to vyšlo po prepočítaní... vravím, ani tá druhá otázka nebola
zodpovedaná, že prečo to dostávame takto krátko, že si to nemáme čas ani nejakým spôsobom
naštudovať. Mne to vychádzalo po prepočte 110.000 alebo 106. Čiže je možné, že som si to len zle
zrátal.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: To určite to tak nie je, ako hovoríš. Pol milióna euro.
Pavel Ambros, poslanec: No, celková výmera tam bude, hej, niekde?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: No, nemusíme to tu počítať, je to pol milióna euro, hej,
minimálne. Ale nevadí. Však je ich šestnásť. Tak to je dosť jednoduchá matematika. Ešte raz.
Hovorili sme o týchto pozemkoch, keď hovoríš o predajoch a nákupoch. Tu dostaneme za možno
hektár pozemkov pol milióna euro. Na druhej strane za pol milióna euro sme kúpili stopäťdesiat
hektárov. Tak o čom sa bavíme, sa pýtam, áno? Nákupy robíme. Teraz sme dneska schválili za
40,000 nákup šesť hektárov pôdy. Tu predávame hektár, hej? Čiže ak sa bavíme o plochách, o
zhodnotení a tak ďalej, tak jednoducho určite mesto viacej kúpilo a kupuje, ako predáva...
Pavel Ambros, poslanec: Ako neni cena ako cena, to si povedzme na rovinu, hej, že...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ale nám to nevadí. Máme tu osemtisíc hektárov. Osemtisíc
hektárov, áno? Osemtisíc hektárov...
Pavel Ambros, poslanec: Ja som len povedal svoj názor, to je všetko...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, veď ja ti odpovedám, ja ti tiež hovorím svoj, lebo sa
pýtaš naňho, tak ti odpovedám. S faktickou pán zástupca Králik, nech sa páči.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Chcem povedať z hľadiska územného
plánu, ktorý platí aj v súčasnej dobe, aj z hľadiska vlastne pripravovaného územného plánu
nerobíme rozširovanie nových plôch proste na výstavbu určitých rekreačných objektov. Vždy sa
snažíme nejakým spôsobom doplniť územie, ktoré už je aj v pôvodnom územnom pláne schválené
na rekreáciu. Jednou z týchto... alebo jedna z týchto lokalít je aj Dolina Mlynná, kde skutočne počet
objektov, ktoré sú určené na individuálnu rekreáciu je, aký je. Toto je viac-menej dopĺňanie proste
územia, kde je elektrika, kde je komunikácia vybudovaná a kde v určitých častiach existuje dokonca
aj zásobovanie vodou. V určitých častiach vravím, nie v celej lokalite. Čiže toto je skutočne vec,
ktorá bola viac-menej odsúhlasená už aj v roku 2001, keď sa schvaľoval územný plán, ktorý dnes
máme platný. Čiže tu aj z hľadiska územného plánovania a urbanizmu nevidím žiadny problém.
Nepredávame pozemky, ja neviem, 300-400 metrov štvorcových, kde by skutočne tá hustota tých
objektov bola naozaj taká, ako sa to deje v iných regiónoch, čiže je tam aj dostatočná zeleň okolo
tých objektov. Myslím si, že z hľadiska tohto to nie je problém. A skutočne tá otázka, ktorá sa
týkala nejak nakupovania a predaja pozemkov. My skupujeme poľnohospodársku pôdu naozaj v v
centových položkách a kupujeme ju práve preto, aby sme v budúcnosti mohli skutočne robiť aj

určité zámeny tam, kde budeme potrebovať pôdu na iné využitie pre mesto a nebudeme môcť proste
iným spôsobom poskytnúť, lebo sú vlastníci pozemkov, kde realizujeme určité investičné zámery,
ktorí nechcú predať. Oni chcú vymeniť proste tie pozemky. Čiže preto vlastne tam, kde je možnosť
za dobrú cenu kúpiť poľnohospodársku pôdu, sme sa viac-menej rozhodli, že budeme kupovať.
Čiže z hľadiska proste urbanizmu a územného plánovania v tejto lokalite je to v poriadku. Ďakujem
pekne.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Faktickou sa môžeš prihlásiť, kľudne. Nech sa páči.
Pavel Ambros, poslanec: Ja rozumiem zámenám pozemkov, rozumiem, že skupujeme pozemky,
keď je to možné, za výhodných okolností. Rozumiem odpredaju mestských pozemkov, keď je to na
nejaké účely, ktoré sú prospešné pre obyvateľov mesta, áno, keď sa ide niečo stavať. Ale nemyslím
si, že predaj pozemkov na nejaké chaty alebo niečo, nejaké rekreačné účely, je nejaký veľký
prospech pre občanov nášho mesta. To je jediné, čo som tým chcel povedať, hej? A nemyslím si
ani, že to tak výrazne podporí ten turistický ruch, myslím si, že na iné veci by sme sa mali zamerať,
keď chceme spraviť z Brezna a okolia Nízkych Tatier nejaký turisticky zaujímavý región. Ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Však kľudne nám ich môžeš povedať, pán poslanec.
Doteraz si nebol za mnou, že by si v rámci cestovného ruchu mal nejaké návrhy, ale ja si ich rád
vypočujem. Kľudne ich môžeme realizovať. My sme pripravili ix projektov, čo sa týka
cykloturistiky, čo sa týka podpory oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorá má celoslovenský
ohlas, nielen regionálny. Mesto dalo do toho XY peňazí proste, aby to fungovalo tak, ako to
funguje, pretože to nefungovalo. Vyhliadková veža a tak ďalej a tak ďalej, hej? Takže ja neviem, o
čom sa bavíme. Čo sa týka nákupov ešte. My sme za tohto vedenia nadobudli toľko majetku, že sa
pred tým možno dvadsať rokov o tom ani nesnívalo nikomu, áno?
Pavel Ambros, poslanec: /nezrozumiteľné/...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: A čo sa týka z osohu ešte, čo vravíš, tak keď dostaneme do
rozpočtu pol milióna euro, tak za tých pol milióna asi niečo kúpime. A tieto peniaze môžu ísť len do
kapitálových výdavkov, podľa zákona. To znamená, že musia z toho byť podporené len investičné
akcie. Nijaké iné. Tak o akom osohu hovoríš, keď tie peniaze môžu ísť len na investície, ktoré ľudia
požadujú v Brezne? No. Ja hovorím... ale dobre, veď ja ti tiež hovorím svoj. Ale veď ja nehovorím,
že zhodnoť. Ja ti vysvetľujem, že tých päťstotisíc môže len ísť len na investíciu. Len na investíciu.
Nemôže ísť na chod mestského úradu, na fungovanie technických služieb, na nič podobné. Len na
investičnú akciu. Na nič podobné, áno? O ktorej sa vždycky bavíme pred tým, ako vôbec začneme.
Nech sa páči, ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak nie, rozpravu končím. Žiadam návrhovú komisiu,
aby predniesla návrh na uznesenie.
Eva Skačanová, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé vyhlasuje pre
účel prevodu nehnuteľný majetok mesta Brezno a to pozemky ďalej, ako je uvedené v texte. Po
druhé, schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezna a to pozemky ďalej, ako sú
uvedené v texte, obchodnou verejnou súťažou. Po tretie, schvaľuje súťažné podmienky obchodnej
verejnej súťaže, predmet súťaže, podmienky súťaže. Pod bodom A až pod bodom H. Pardon, I a po
štvrté, súhlasí, ako je uvedené v texte.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? S tým, áno, že je zapracované tých 1000 euro zábezpeka, čo pán poslanec navrhol. Ak nie
sú, tak hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 15 za. Proti dvaja. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 156/2019, ktoré je neoddeliteľnou

súčasťou zápisnice
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Kolegyne, kolegovia, chcete obednú prestávku teraz? Lebo
mali by sme mať podľa rokovacieho poriadku alebo potiahneme do dvanástej? Ak súhlasíte a potom
si dáme prestávku? Môže byť do dvanástej? Dobre, tak pokračujeme ďalej.

Bod č. 12 - Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Brezna
na roky 2014 –2022 za rok 2018
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Pod bodom 12 máme Správa o plnení Komunitného plánu
sociálnych služieb mesta Brezna na roky 2014 –2022. Predkladám ja, spracoval odbor
starostlivosti o obyvateľov zastúpený pani vedúcou, nech sa páči, pani vedúca.
PhDr. Janka Lemberková, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa: Dobrý deň vážení
prítomní, predkladáme správu o plnení komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018. Ako
vyplýva zo spracovaných tabuliek, väčšina opatrení je splnených alebo sa stále priebežne plní.
Niektoré nás čakajú v budúcnosti. Opatrenia jednotlivé sme dopodrobna prebrali na sociálnej
komisii, čiže ak sú nejaké otázky, zodpoviem. Z mojej strany je to všetko.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, nech sa páči, otváram rozpravu. Aj za
sociálnu poprosím, pani poslankyňa tu nie je. Pali, povieš ty za sociálnu? Alebo?
Neuvedený, sociálna komisia: My sme si to tam prešli a nemáme k tomu žiadne výhrady.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Čiže odporúčate, áno, schváliť?
Neuvedený, sociálna komisia: Odporúčame, áno.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Ďalej pán poslanec Fašang, nech sa páči.
Miroslav Fašang, poslanec: Ďakujem za otázku. Ja k bodu 2.2.1 realizovať službu domáceho
monitorovania a signalizácie potreby pomoci. Píše sa, že v roku 2018 bola ukončená. Chcem sa
spýtať, že či sa plánuje v tom pokračovať a koľko ľudí ju využívalo, ďakujem.
PhDr. Janka Lemberková, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa: Využívalo ju 12 ľudí a
zhruba toľko máme zatiaľ aj potenciálnych žiadateľov a jednáme s občianskym združením v
Prešove, ktoré realizuje projekt na monitorovanie, ale momentálne je to v štádiu verejného
obstarávania. Mali by nám opäť nové prístroje zapožičať. Nebudeme ich musieť kupovať a
poplatok za službu bude zhruba rovnaký ako v minulom období. 9,90.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Pani poslankyňa Dzurmanová, nech sa
páči.
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela opýtať na špecifický cieľ –
obmedzenie úžerníctva v rómskej komunite najmä pri špecifických životných situáciách. Vieme, že
vieme o tom, že to úžerníctvo je už v podstate dlhé roky. Ja nejak som ako zachytila posledné
obdobie, že ako keby toho bolo viac, neviem teda, čo je na tom pravdy, teda nesledujem to extra.
Ale keďže o tom vieme, aj teda vidím, že vzdelávanie prebieha, aj prebiehať bude. Chcem sa ale
opýtať, že či sú ešte nejaké opatrenia, ktoré v tom robíme alebo vieme ako mesto robiť. Či ak nejak
podrobnejšie vieme, či sa môžeme alebo sme sa obrátili s podnetom na orgány činné v trestnom

konaní, lebo toto je dosť teda vážna vec, dovolím si povedať.
PhDr. Janka Lemberková, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa: My... môžem
odpovedať?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Môžete, ja doplním potom iba.
PhDr. Janka Lemberková, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa: V prípade teda, že vieme
a máme dosah my na financie, tak vždy sa to rieši formou osobitného príjemcu, pretože realizovať
nejaké vzdelávanie alebo respektíve osvetu, že to treba riešiť formou polície, je v tejto komunite
neúspešné, hej? Čiže keď máme presvedčenie o tom, že sa tam jedná o úžeru, mali sme asi štyri
alebo päť takých prípadov, tak vtedy vlastne siahneme my na tie financie a buď delíme financie
alebo vyplácame vecnou formou, čiže robí sa nákup a hotovosť sa dá len minimálna. Hej a
zabezpečia sa potreby detí. Ale nemám vedomosť, že by stúpala úžera v súčasnom období.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ja len doplním, že ja som komunikoval ohľadom tohto s
políciou, avšak práve tá úžera, to čo spomína pani vedúca, je veľmi ťažko preukázateľná z dôvodu,
že ak druhá strana nespolupracuje, s čím sa najčastejšie my stretávame, tak jednoducho odhaliť tie a
preukázať tie trestné činy je veľmi ťažké, hej? Oni jednoducho v rámci tej komunity nejako
fungujú. Ak naozaj ten človek, ktorý je poškodený tou úžerou s nami nespolupracuje alebo
nespolupracuje s políciou, tak tam jednoducho je veľmi ťažká cesta, aby sa niečo. Ako snažili sme
sa, my sme poukázali, ja osobne som poukázal na nejaké konkrétne prípady, o ktorých viem, hej,
môžeme sa o nich baviť mimo, poviem, mikrofónu. Jednoducho upozornil som na to políciu. Len
vravím, ak tam nespolupracuje, poviem, aspoň jeden-dvaja ľudia, lebo je to väčšom rozsahu to, čo
spomínaš ty, ale nie sú to prípady, že poviem, že by sme mali vedomosť, že sa zvyšuje tá tendencia,
jednoducho to funguje dlhodobo, hej, pri niektorých. Poviem, osobách, tak to nazvem. Takže
uvidíme, čo sa s tým bude dať ďalej robiť. No ale tu musí pracovať hlavne polícia. Pani poslankyňa
Štugnerová. Nech sa páči.
Ľubica Štugnerová, sociálna komisia: Ja som chcela povedať stanovisko sociálnej komisie, že my
nemáme žiadne pripomienky. Pani doktorka Lemberková bola na našom stretnutí a oboznámila nás
teda s celým plnením komunitného plánu. Ďakujem pekne.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Ešte niekto ďalší? Pani poslankyňa
Skačanová, nech sa páči.
Eva Skačanová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Jedna vec je komunitný plán, jeho plnenie a naozaj
bolo nám podrobne vysvetlené a na druhej strane práca týchto ľudí teda, ktorí pracujú pod pani
vedúcou. Ja sa chcem poďakovať. Naozaj vo všetkých sférach mám možnosť s nimi spolupracovať
a vidieť tú prácu, takže naozaj ďakujem, že sa to tu odvádza nie na sto percent, ale viac. Ďakujem.
PhDr. Janka Lemberková, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa: Ďakujeme aj my.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem pekne. Ak nikto ďalší do rozpravy, rozpravu
končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Eva Skačanová, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna berie na vedomie
Správu o plnení komunitného plánu sociálnych služieb mesta Brezna na roky 2014 až 2022 za rok
2018.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 16 prítomných 16 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.

K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 157/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 13 - Plnenie rozpočtu mesta Brezno za1. polrok 2019
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 13 Plnenie rozpočtu mesta Brezno za
prvý polrok 2019. Predkladám ja, spracoval odbor ekonomiky a financovania zastúpený pani
vedúcou, nech sa páči.
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: Tak, ako
každý rok, aj tento rok predkladáme plnenie rozpočtu za prvý polrok roku 2019, ktorého okrem
nejakého textu, ktorý je napísaný, ako bolo čerpanie, aký bol teda upravovaný rozpočet a aké bolo
jeho plnenie, sú aj prílohy podľa funkčnej klasifikácie príjmov a výdavkov, aké bolo čerpanie a
monitorovacia správa a aké je a aké je plnenie rozvojových, teda investičných akcií. Plnenie
rozpočtu vychádza z účtovnej uzávierky k 30.6.2019, ktorú sme v riadnom časovom termíne
predložili prostredníctvom RISSAM na Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Súčasťou
plnenia rozpočtu je aj plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií. Z mojej strany všetko.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Otvára rozpravu, nech sa páči kolegyne,
kolegovia. Pani poslankyňa Dzurmanová, nech sa páči.
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Prepáčte, možno sa niekomu bude zdať, že odveci hovorím,
teraz to rýchlo neviem nájsť, ale v rámci jedného programu je, bola uvedená dôsledná, teraz myslím
kontrola to bola, vydávania rybárskych lístkov. Tak trošku šáhnutá pedagogicky si dovolím
povedať, že v minulosti to fungovalo takým spôsobo, že v podstate deťom bol odovzdaný alebo
mohol byť daný ten rybársky lístok len vtedy, keď absolvuje určité prednášky a teda vlastne
rybársky krúžok v centre voľného času. Potom nejako z toho vzišlo, ale bola to úžasná vzdelávacia
aktivita a úžasná vec, ktorú ale ja neviem prečo sa zrušila. Ja by som chcela len pri tejto príležitosti
na ňu upozorniť a pokiaľ je možné nejak sa snažiť prinavrátiť to, lebo myslím si, že aj v tejto oblasti
to vzdelávanie je neskutočne dôležité a malo svoj význam, aj opodstatnenie. Ako prepáčte, úplne
odveci, mimo rozpočtu, ale videla som to tam napísané, tak mi nedalo, aby som to...
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: Jedno z
plnení teda dosiahnutých, ako sme dosiahli, lebo toto kritérium alebo takýto cieľ bol daný v
monitorovacej správe kolegyni, ktorá by som povedala, obhospodaruje na mestskom úrade rybárske
lístky.
Petra Dzurmanová, poslankyňa: /nezrozumiteľné/...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ale tak mňa si potešila, lebo však ako ja mám k tomuto
vzťah, tak...
Petra Dzurmanová, poslankyňa: /nezrozumiteľné/...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tak ja budem pána riaditeľa kontaktovať ohľadom toho a...
poukážok, hej, myslíš? Dobre, ďakujem. Ešte niekto ďalší k tomuto bodu? Ak nie, rozpravu
končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Eva Skačanová, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna berie na vedomie
plnenie rozpočtu mesta Brezna za prvý polrok 2019

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 17 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 158/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 14 - Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.05.2019 do
31.07.2019
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 14, Informatívna správa o
vykonaných zmenách rozpočtu od 01.05.2019 do 31.07.2019. Poprosím, pani vedúca.
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: Za
obdobie od 1. mája 2019 do 31. júla 2019 bolo vykonaných celkom 678 rozpočtových opatrení.
Všetky rozpočtové opatrenia boli písomne spracované a podpísané primátorom mesta Brezna.
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.
Eva Skačanová, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna berie na vedomie
Správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 1. mája 2019 do 31. júla 2019.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 17 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 159/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 15 - Rozpočet mesta Brezna na rok 2019–návrh na IV. Zmenu
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 15. Tým je Rozpočet mesta Brezna na
rok 2019 – návrh na štvrtú zmenu. Poprosím, pani vedúca.
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno:
Predkladáme návr na štvrtú zmenu rozpočtu z dôvodu potreby úpravy príjmovej časti rozpočtu.
Samozrejme aj na druhej strane výdavkovej časti rozpočtu. A zároveň predkladáme aj presun v
kapitálových príjmoch, pôvodne boli vyššie kapitálové príjmy narozpočtované na aktívach a nižšie
na pozemkoch a keďže dosahujeme vyššie príjmy na predaj pozemkov, tak vlastne týmto rozpočet
ani nenavyšujeme ani neponižujeme, len si robíme presun. Príjmy boli dosiahnuté v základnej škole
Pionierska 2 a takisto mesto už dosiahlo vyššie príjmy a ďalším takým príjmom, ktorý v podstate
ešte nebol dosiahnutý, ale bol podpísaný dodatok číslo 20 s Lesami mesta Brezna za nájom na rok

2019 vo výške 500.000, pretože v schválenom rozpočte rozpočtované prostriedky za nájom neboli.
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.
Eva Skačanová, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé schvaľuje štvrtú
zmenu rozpočtu mesta Brezna na rok 2019, príjmy a výdavky, ako je uvedené v texte.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 17 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 160/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 16 - Stav pohľadávok mesta za 1. polrok 2019
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Pod bodom 16 máme Stav pohľadávok mesta za prvý
polrok 2019. Nech sa páči, pani vedúca.
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: V zmysle
uznesenia číslo 265 z roku 2012 predkladáme správu o stave a vývoji pohľadávok za prvý polrok
2019. Keďže sme ešte tento rok ani nepredkladali túto správu, odbor ekonomiky a financovania
pristúpil k takej miernejšej zmene evidencie, respektíve predloženia správy, ktorá sa nachádza v
prílohe číslo 1, kde sme spracovali v podstate ten vývoj pohľadávok od stavu k 31,12,2018, ktorý
bol skutočný stav aj zinventovaný a porovnáva sa vlastne vždycky nasledujúci mesiac
predchádzajúcim mesiacom a vlastne v tom stĺpci +- vidno, či sa nám v danom mesiaci navyšujú
alebo ponižujú pohľadávky. Keďže sa jedná o účtovný stav, do tohto stavu sú započítané aj
zaúčtované predpisy. Vidno to hlavne v mesiaci marec, kde sa nám tie pohľadávky podstatne
navýšili, ale z toho dôvodu, že v tom období už sme pracovali s vydávaním rozhodnutí na dane a
poplatky a keďže už dochádzalo aj k nejakým úhradám, tak ten predpis sme dali na základe
odhadovanej skutočnosti... odhadu teda, ktorý bude upravený na základe skutočnosti po vydaní
rozhodnutí. Takže ten nárast v tom marci vidno z hľadiska daní a poplatkov, lebo do 30,6. sme v
podstate v termíne vydali rozhodnutia dane a poplatky. Tam vlastne už takú podstatný úbytok vidno
aj v tom mesiaci jún, pretože tí, ktorí skôr dostali a prišli uhradiť alebo uhradili formou
internetbankingu alebo bankových prevodov, tak už to tam tak vidno, že už v júni sa nám podarilo
znižovať tú čiastku. Ale taký markantný výsledok bude vidno vlastne až po 30.09., čo sa týka daní a
poplatkov, pretože sú rozdelené na dve splátky úhrady. No a samozrejme k 31.12. tohto roku
budeme vidieť skutočný a reálny stav pohľadávok.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Ja len dávam na vedomie kolegyne,
kolegovia, že vydali sme písomný pokyn na zlepšenie činnosti, čo sa týka pohľadávok. Kedy sme to
dávali, Zuzka? V júli. V mesiaci júl. Na základe zistení o stave pohľadávok aj vybavenia
jednotlivých pohľadávok. V podstate potom o tom ďalšom postupe v rámci kontroly, ktorú
vykonám, tak vás budem potom informovať. Ale zlepšujeme to, áno, tak ste mi uviedli, no.
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: No, ono
je to taký zdĺhavý proces, čo sa týka vymáhania pohľadávok...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ja to chápem. Mne ide o to, že či pracujeme s tými

pohľadávkami.
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno:
Pracujeme, pracujeme tak, ako sme sa dohodli a ono síce tá práca je mravenčia, ale ten výsledok sa
nedostaví ihneď. No to je tak.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tomu rozumiem všetkému, len sme si povedali, aby sme s
každou jednou pohľadávkou pracovali tak, ako sa dá. Takže to je cieľom. Dobre, do rozpravy pán
poslanec Barančok, nech sa páči.
Andrej Barančok, poslanec: Ďakujem, ja mám technické otázky na pani vedúcu. Príloha číslo 4 –
nebytové priestory, pri niektorých máme mínusové položky. To znamená, že sú, majú akože nejaké
preplatky, napríklad?
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: Áno, tá
má preplatok.
Andrej Barančok, poslanec: Ďakujem. Chcel by som sa zaujímať tiež v prílohe číslo 4. Pán alebo
pani Brťka, 11.618, že čo to je. Nedoplatok?
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: Ešte raz?
Andrej Barančok, poslanec: Nejaká spoločnosť Brťka alebo je to pán alebo pani. Neviem, čo to je.
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: To je
spoločnosť, ktorá táto pohľadávka, čo si ja pamätám, tak je už veľmi dlhodobá a myslím si, že v
predchádzajúcom období, ale možno ešte dakedy v rokoch 2013-2014 bola dávaná aj na súd
prostredníctvom právnikov. Ale teraz momentálne vám neviem zodpovedať. Preto tieto podklady
majetkové. Možno, keď by bol pán viceprimátor Juhaniak, ten by sa skôr k tomu vyjadril, lebo toto
sú také majetkové. Ja skôr k tým daňovým pohľadávkam.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: On tie staré pohľadávky, čo majú nad tri roky, tak...
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: Ale toto
je veľmi stará pohľadávka. Určite je to pohľadávka niekedy z roku 2010. Ak si ja tak dozadu
pamätám.
Andrej Barančok, poslanec: Dobre. A k prílohe číslo 2 – byty. Pri dosť veľa tých nájomcoch
máme napísané – zaslaná výzva na vyplatenie dlhu. V prípade nevyplatenia nebude predĺžený
nájom k 30.6.2018. A všade bývajú a stále majú dlhy. A keďže to malo byť k minulému roku, že čo
to znamená. Tiež taká technická. Nerozumiem tomu.
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: Neviem
vám technicky zodpovedať. Viac-menej som sa venovala tým číselným, aby nám to išlo
ukazovateľom. Kolegyne to tam ponechali, lebo ony pracujú s výzvami a s týmito pohľadávkami.
Ja som si to vlastne tiež všimla až po finančnej komisii, keď ste už mali materiáli, lebo sme sa o
tom rozprávali aj s pánom poslancom Ridzoňom, aj s Fašangom a ja som si to všimla, že kolegyne
to tam ponechali. Priznám sa, že ja som sa zamerala viac-menej na tú finančnú oblasť a toto mi
nejako ušlo, že to mi tak predložili, lebo mne to niekto predkladá tiež.
Andrej Barančok, poslanec: A viete mi aspoň tú informáciu potom zavolať, či tam teda, či pred
rokom im boli ukončené tie nájomné zmluvy podľa tohto, čo tu je napísané a majú byť vysťahovaní
teda už rok alebo tam bývajú a stále sú tie výzvy zasielané rok alebo...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: A ktoré konkrétne mi povedz?

Andrej Barančok, poslanec: Je tam strašne veľa takých napísaných...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ale byty myslíš, áno?
Andrej Barančok, poslanec: Byty, áno.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: To sa individuálne rieši. S niektorými máme splátkové
kalendáre, ale každý jeden, pokiaľ viem, by sme mali riešiť, hej, lebo ide to aj ku mne.
Andrej Barančok, poslanec: Pozri sa, lebo pri niektorých máš napísané, pri niektorých je
napísané, že je splátkový, aj po koľko splácajú, ale pri veľa je napísané – Zaslaná výzva na
vyplatenie dlhu. V prípade nevyplatenia nebude predĺžený nájom k 30.6.2018. Čiže k minulému
roku. A stále tam bývajú. Čiže buď tá tabuľka nesedí alebo je to zle skopírované pri veľa prípadoch,
alebo je tam nejaká chyba.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, môžeme si to potom spolu prejsť. Nech sa páči.
Neuvedená: Procesne sa určite v tom pokračuje, pán poslanec a dáme vedieť určite odpoveď.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Pán poslanec Struhár, nech sa páči, Dano.
Daniel Struhár, poslanec: Dobre. Chcel by som sa ako štatutárny zástupca florbalového klubu
ospravedlniť za podlžnosť voči mestu jedno euro za pozemok, ktorý v podstate máme v nájme. A
už keď sme pri tom pozemku, bol by som rád, keby... ja už som to dávnejšie vravel, keby sme
nejakým spôsobom ten pozemok vrátili. My by sme chceli ten pozemok vrátiť naspäť mestu s tým,
že by sme boli radi, asi aj všetci by sme boli radi, keby ten účel športoviska ostal zachovaný a
jednali by sme buď s gymnáziom Brezna alebo s /nezrozumiteľné/ o nájom alebo nejaké také, ako
by som povedal, s osobitým zreteľom, že by sme im to dali do nájmu buď jednej alebo druhej
inštitúcii, nakoľko oni určite prejavia záujem o tento areál.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Však aj do výpožičky im to môžeme dať.
Daniel Struhár, poslanec: Čiže ak vieme na tom zapracovať, my radi vrátime ten pozemok,
vyplatíme si dlhy a zbavíme sa tejto zodpovednosti.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, poznačím si. Máme ich osloviť teda. Gymnázium
by malo tiež, áno?
Daniel Struhár, poslanec: Určite by malo záujem, áno.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre. To je na mini golfe, čo je ten pozemok, ihrisko čo
tam bolo volejbalové dakedy. Dobre, ďakujem. Ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak nie, rozpravu
končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Eva Skačanová, návrhová komisia: 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: Zo 17 prítomných 17 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 161/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 17 - Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno
za I. polrok 2019
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Preši by sme k bodu 17. Tým je Správa o činnosti
príspevkovej organizácie Technické služby Brezno za prvý polrok 2019. Predkladá riaditeľ, nech
sa páči.
Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb mesta Brezno: Dobrý deň pán primátor, pán
viceprimátor, pani prednostka, panie poslankyne, páni poslanci. Dostali sa k vám materiáli – Správa
činnosti príspevkovej organizácie Technické služby za prvý polrok 2019. V rámci tejto správy boli
zhrnuté skoro všetky činnosti, ktoré príspevková organizácia vykonávala za prvý polrok roka 2019.
V skratke začneme zimou. Zimná údržba, ktorá nám dala zabrať, čo sa týka chodníkov. Po skončení
zimy prišla rýchlo jar a kosenie. Zo začiatku to bolo kritické, ale si myslím, že sme to celkom dobre
zvládli. V rámci toho oprava ciest, či už asfaltových alebo poľných, vybudovanie nových stojísk pre
osobné automobily, oprava mestského majetku, ale aj majetku v správe. Čo sa týka kultúry a športu,
organizovanie všelijakých podujatí, hlavne Dni mesta Brezna, čo je najväčšie podujatie v prvom
polroku roku 2019. Ostatné, ako prechádzam si správu, výsadba zelene. Tento rok bolo vysadených
cez 170 nových stromov. Čo sa týka rastlín, bolo to cez 16.000, čiže tá výsadba bola tento rok
bohatá, ešte aj je. A ostatné veci, ak sú nejaké otázky, rád odpoviem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem pekne. Ja som rád, len doplním, že
technické služby sa venujú aj mnohým realizáciám, nielen správe a údržbe. Hlavne investičných
akcií. Momentálne je to spevnená plocha na sídlisku Mazorníkovo a ďalšie. Mnohokrát chodníky a
podobne, takže za mňa poďakujte aj zamestnancom, pán riaditeľ, za tú prácu v prvom polroku. Mali
sme tam nedostatky, to sme si povedali, aj ste niektoré spomenuli. Čo sa týka aj zimnej údržby, tak
vás informujem, že sa snažíme teraz zazmluvniť občanov mesta Brezna, ktorí hlavne, poviem, žijú
na sídliskách, na jednotlivé úseky tak, aby sme operatívne vedeli konať a tá zima bola lepšia ako
minulý rok, lebo tie chodníky, ktoré sme dostali do správy, teda v rámci, nie do správy, ale sme
museli udržiavať podľa novej platnej legislatívy, tak nám dala zabrať, ale myslím si, že sme na to
dobre pripravení. Momentálne kupujeme ešte ďalšie vozidlo v rámci mesta, ktoré nám bude tiež
pomáhať, takže o tom vás ešte budeme informovať. A za mňa poďakujte všetkým zamestnancom.
Nech sa páči, otváram rozpravu kolegyne, kolegovia. Pán poslanec Struhár. Nech sa páči.
Daniel Struhár, poslanec: Chcel by som naozaj pochváliť v podstate organizáciu Technické služby
mesta Brezna za naozaj dobrú spoluprácu. Vždy vychádzajú v ústrety, keď vedia a dá sa im. Taktiež
by som sa im chcel poďakovať za pomoc pri organizovaní pretekov Beh nočným Breznom a Útek
do divočiny. Bez ich pomoci by tieto preteky podľa mňa sa ani nedali zrealizovať. Takže sme radi,
že vás máme, ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Ešte niekto Ďalší do rozpravy? Ak nie,
rozpravu končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. To je jedno ktorý,
Nech sa páči.
Neuvedený, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna berie na vedomie Správu o
činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno za prvý polrok 2019.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o návrhu.

Hlasovanie: Z 15 prítomných 14 za. Nehlasoval jeden, konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 162/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 18 - Správa o činnosti Mestskej polície Brezno za I. polrok 2019
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 18. Tým je Správa o činnosti
Mestskej polície Brezno za prvý polrok 2019. Predkladá pán náčelník, nech sa páči.
Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno: Ďakujem. Vážený pán primátor, pani
prednostka, panie poslankyne, páni poslanci. Táto správa o činnosti mestskej polície je rozdelená, v
podstate ak ste si to všimli, do dvoch častí. Jedno, kým bol plný stav mestskej polície a potom po
organizačných zmenách mestskej polície. Preto sú tam uvádzané aj tie dátumy do 15.4. a od 16.4. a
ďalšie dátumy tam nájdete, čo sa týka fungujúceho alebo fungovania PCO do 30. mája. Chcel by
som k tomuto podotknúť, že tak, ako je tam uvedené, tie samostatné motorizované hliadky už nie sú
tak nastavované, ako boli niekedy, že bola len motorizovaná hliadka. Momentálne je to tak, že tá
motorizovaná hliadka funguje v režime viac-menej takej pešej hliadky a motorizovanie sa len
presúva na jednotlivé miesta, kde treba učiniť niektoré nápravy. Ja viem, že niekedy by bolo možné
urobiť viac, no len viete, všetci sme ľudia a toto sme rozobrali aj s pánom primátorom niektoré veci.
Ja dúfam, že sa niektoré veci ešte vykryštalizujú a dajme tomu, že by som bol za to, že by sa aj
zlepšili. K tým hliadkovým činnostiam. Niekedy to išlo pokryť tak, že na tom CBA-čku alebo na
tom Mazorníku fungovala táto hliadka častejšie. Teraz sa to snažíme vykryť minimálne tými
mestskými občianskymi poriadkovými službami, tými MOPS-ákmi našimi vo vestičkách. Aj keď
stretám sa s názorom, že sú zbytoční, tak ja každému tomu, kto povie, že sú zbytoční, tak ho kľudne
uvítam a nech si to vyskúša on. Veľmi úzka spolupráca je oni s mestskou políciou a so štátnou
políciou. Naozaj veľmi úzka spolupráca. Za to im treba poďakovať. V podstate suplujú v niektorých
veciach, čo sa týka pred školami, okolo škôl, suplujú mestskú políciu a vidno, naozaj to vidno.
Začali ich už rešpektovať aj tí, tie deti ich rešpektovali stále, len tí starší ľudia nie. Ale už možno sa
to aj to zlepší. V tomto čase, keď sme vlastne od toho 01.01. do 31.06. bolo zhruba 2800 – 2900
rôznych oznámení, podnetov, žiadostí a úkonov kompletných. Čiže keď si to rozpočítate, že koľko
je to dní a bolo 2900 oznámení, tak je to pomerne veľa a zvlášť, keď si uvedomíme, že v podstate
niektoré nočné sú už nie. Ja by som uvítal, keby boli, lebo zo začiatku dosť ľudí nám telefonovalo
na vlastne po tej 22 hodine. No dúfam, že sa nám to podarí nejako dať do poriadku, dokopy tak, aby
to fungovalo potom už aj v tej noci. Vykonali sa aj prednášky v rámci prevencie. Hlavne veľmi
dobrá spolupráca s hotelovou akadémiou. Ostatné školy to nepotrebujú, nemajú za potrebné, ani sa
nejako k tomu nehrnú. Oni si robia vlastný program a potom, keď sa ich... a ešte P2. A potom, keď
sa človek spýta aj na P4 alebo na Spojenej škole, tak oni to nejako berú tak ako v globále, čož je
veľká škoda, lebo P2 boli sa robiť prednášky priamo aj na dopravnom ihrisku. Čiže využili sme
zase naše zariadenie a tie deti z toho majú desať razy viac, ako keď im budete čítať knižku alebo im
to ukazovať v televízii. To, čo sa riešilo, ja som počúval aj tú vašu rozpravu ohľadom toho fajčenia.
Je to veľký kameň úrazu, aj keď títo z mestských občianskych hliadok dennodenne upozorňujú tých
ľudí. Nemajú oni iné právomoci. Policajti minimálne 3-4 päť upozornení, aj blokové pokuty. Len ja
neviem, blokové, bohužiaľ nie blokové, ale pokuty nezaplatené na mieste, len neviem, či sa to
nemíňa niekedy účinku. Lebo viete, vyženiete ho stade, tam dostane pokutu a príde semka. A ešte
musím povedať, že osemdesiat, možno deväťdesiat percent tých, čo dostali pokutu, neboli
Breznania. Hej, toto je ten kameň úrazu. Ak máme v tomto pokračovať a máme v tom mať nejaký v
úvodzovkách výsledok, tak tie tabuľky musia byť osadené doslova všade asi. Tak ako povedala pani
prednostka. Asi ich treba natlačiť viac a na tie vstupové miesta hlavne, aby si to... aj tak si to
nevšímajú, ale aspoň, keď ich upozorníte, tak je to v poriadku. A ešte jednu mám pripomienku k
tým terasám. Áno, ľudia na terasách fajčia, to je v poriadku. Ale 70% ich vyjde z tej terasy a fajčí

vedľa terasy. A aj tie stoly okolo terás, nie v popolníku, ale okolo stolov máte plno špakov a keď
náhodou sa upozornia tí ľudia, tak on povie, že oni sedia na terase a hotovo. Hej, takže to je presne
to, čo povedal pán Barančok. No k tomuto s pultom PCO sme skončili, takže tam máte aj výsledky,
ako sme vlastne sa vybralo ešte posledných 11.000. Momentálne pult už neni, je to všetko vyradené
z majetku. Teraz sa to pripravuje akurát do vyraďovacej komisie, takže tam to už bude vybavené
potom. Ak máte vy na mňa nejaké otázky, nech sa páči.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem pekne. Ja ešte doplním kolegyne,
kolegovia, že by som si chcel k Mestskej polícii spraviť osobitné nejaké pracovné sedenie. Ja som
bol aj s policajtmi aj teraz posledne. Niektoré veci sme si povedali. Tiež sme sa bavili o tom,
poviem, prinavrátení nočných služieb, teda 24-hodinovej služby. Samozrejme za nižšieho počtu
policajtov. Je to možné prostredníctvom technických prostriedkov. Takže chcem sa s vami
dohodnúť ako ďalej, len bude to určite na dlhšie. Takže to by som nerád teraz tu rozoberal. Nech sa
páči, otváram rozpravu k tomuto. Pán poslanec Barančok ako prvý.
Andrej Barančok, poslanec: Ďakujem. Pán náčelník, ja sa vás chcem spýtať na technickú stránku
parkovania na južnej strane námestia, keďže to súvisí aj s vašou správou. Ja som si všimol, že tam
ľudia bežne zastanú. Ja už nejdem riešiť tých, čo tam stoja furt, lebo to je vaša úloha a neviem, či
im posielate potom tie upovedomia cez kamerový systém alebo ako, ale mňa zaujímajú tí, čo majú
platiť to parkovné. Oni často len zavrú auto a odídu. Čiže nejdú do automatu a nevidím ani, že by
vyťukávali SMS správu. Ako vy viete skontrolovať, práve ma zaujímajú tie SMS správy. Lebo ja
som ešte nevidel policajta tam konfrontovať niekoho, že ukážte mi, alebo vy máte nejaký systém?
Ako to vlastne funguje, by ma zaujímalo. Lebo všimol som si, mám taký pocit, že tí ľudia to už
začali zneužívať tým, že tých mestských policajtov je zjavne málo, zjavne tam nemajú časť chodiť.
Možno každý druhý-tretí deň. A ako to vy viete vlastne skontrolovať tie SMS-ky?
Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno: Môžem vám hneď odpovedať?
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Vzhľadom k tomu, že nie je veľa
proste prihlásených do rozpravy, tak poprosím odpovedať hneď.
Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno: Dobre. Takže policajti majú mobil, v ktorom
majú aplikáciu na kontrolu SMS-iek a na kontrolu čísel. Dal nám to pán riaditeľ Technických
služieb, upgraduje sa to, dajme tomu aj týždenne už momentálne. A zakaždým, on si vidí, on vidí,
či to auto má zaplatené, či nie. My sme v takom kontakte, že pokiaľ mi riaditeľ zavolá, že náhodou
išiel tade a nemajú zaplatené, poslal som tam, riešili sa. Šiesti minule v jednom rade, hej? Takže to
bolo okamžité. A takto sa kontrolujú po všetkých tých parkoviskách autá. Ja nevravím, že sa
kontrolujú päť razy cez deň, ale minimálne raz cez deň, dvakrát, doobedu, poobede, minimálne
takto sa to robí. Máme na to a s tým kamerovým systémom je problém, lebo nemôžeme dať výzvy,
lebo tí policajti, je málo policajtov a neni nikto, nie je stále niekto na stálej službe. Tým pádom my,
keď mu aj dáme výzvu, tak musíme hľadať termín, že kedy by sme si ho predvolali. A toto je veľký
problém. Lebo keď on príde na výzvu a ten policajt tam nie je, tak sa to míňa účinku. Ale cez tieto
SMS-ky, cez to to funguje normálne bez problémov.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Ako ďalší do rozpravy pani poslankyňa
Štugnerová.
Ľubica Štugnerová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja som sa chcela spýtať. Zamestnanec, ktorý
má na starosti sledovanie kamerového systému. Ten máva aj nočnú službu?
Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno: Nie. Do 22.00. 06 až 22:00.
Ľubica Štugnerová, poslankyňa: Ďakujem.

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Pán poslanec Fašang, nech sa páči.
Miroslav Fašang, poslanec: Ďakujem. Prvá otázka. Koľko čiernych skládok nahlásila mestská
polícia, poprípade koľko pokút udelila za znečisťovanie verejného priestoru a v akej výške. Druhá
otázka. Vidím tuná tabuľku, ktorá hovorí o pokutách január 700 euro, február 400, marec 300, apríl
100, máj 0. Mám rozumieť tomu tak, že v máji nebola udelená žiadna pokuta?
Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno: Ak je to tam napísané, tak áno.
Miroslav Fašang, poslanec: No, tu sú pokuty na mieste. Dobre. Podľa toho, koľko bolo
pokutovaných priestupkov, vidím, že priemerná pokuta je 10 euro. Aké pokuty môže udeľovať
mestská polícia a do akých výšok?
Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno: Do 30 euro. 33 presne, aby som bol.
Miroslav Fašang, poslanec: 33, dobre. A chcem sa ešte opýtať na kolobežky, či sa vôbec
využívajú alebo.
Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno: Momentálne sa nevyužívajú, lebo nie sú
kapacity na to, nie sú ľudia. Buď budú na aute, len my sme na to auto viazaní teraz kvôli tomu len
preto, lebo oni sú tu na námestí, alebo ja neviem, alebo sú pri pointe a keď zavolá niekto z
Mazorníka, tak by tam na tej kolobežke sa tak rýchlo nedostali.
Miroslav Fašang, poslanec: Dobre. Čo sa týka parkovania. Môže ho kontrolovať aj občianska
hliadka?
Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno: Chodia, kontrolujú. Pokiaľ vidia lístky, tak
kontrolujú. Pokiaľ nie, určite vidíte ich, že sa prechádzajú aj pomedzi tie autá po parkoviskách. A tí
potom ohlasujú na mestskú políciu buď na kamerový systém tej pani alebo priamo na službu.
Miroslav Fašang, poslanec: Dobre. A ešte k tým čiernym skládkam by som vás poprosil.
Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno: Čierne skládky. Tie, čo sa odpratali určite, že
to sa hneď našlo, čierne skládky, ak myslíte čierne skládky v Halnách pri Jarmočisku, to je problém.
Asi by sme tam museli mať 24 hodín niekoho postaveného. Ďalšie čierne skládky, čo sa ohlásili na
odbor životného prostredia, na okresný úrad, s tým ja sa už ďalej nepohnem. Ale väčšinou, ako aj
pán primátor vie, tak sa to vráti ako bumerang k nám. Takže aj tak si my to budeme... my to
musíme riešiť. A čierne skládky, čo boli na Vrbovej, si občania Vrbovej odpratali sami. Teraz jednu
máme na, akurát mám papier, mám úradný záznam u seba, je pri Holdese, dole pod Holdesom. Len
ja by som upriamil inde pozornosť. Aby sme sa nečudovali, že viac ako polovicu tých skládok robia
normálni občania. Videli sme to teraz pri stojisku na ŠLN. Len pokiaľ vy nechytíte toho občana
tam, tak naňho nemáte dosah.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, môžeme ďalej, či ešte?
Miroslav Fašang, poslanec: Ešte ak môžem jednu otázku. Fotopasce alebo kamerový systém v
tomto prípade vôbec nepomáha?
Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno: Kamerový systém na tom Jarmočisku nemáme
a na ŠLN ešte nie. Tam je presne na tom činžiaku je plánovaná kamera presne, aby zaberala celú tú
plochu aj tie detské ihriská...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: To je tá rohová, nie, tam?
Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno: Áno, aj tie detské ihriská, aj toto všetko.

Takže keď to bude, môžeme si s tým pomôcť. Pokiaľ to nie je, tak nie.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tam sme ešte, keď kamerový spomínal pán náčelník, dali
dopracovať na základe požiadavky obyvateľov, aj petíciu spísali ohľadom doplnenia troch kamier.
Neviem, povedz mi ulicu. Vagnárska, Baštova...
Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno: Baštova a Vagnárska...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tieto. A sú tam naozaj časté problémy, takže je to
opodstatnené.
Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno: A Vrbová...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: A Vrbová. Pán poslanec Schmidt, nech sa páči.
Robert Schmidt, poslanec: Ja by som sa chcel poďakovať pánovi náčelníkovi. A hlavne za pomoc,
čo sa týka s tými občianskymi hliadkami, sú nám dosť nápomocní, aj keď organizujeme
ktorékoľvek akcie. Druhá vec, čo by som chcel. Parkovanie cez SMS. Bol som zhodou okolností
včera svedkom toho, že parkovanie nafungovalo, bohužiaľ. Ako ja to nedávam za vinu tebe, hej?
Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno: Áno, stáva sa to... to je technická záležitosť a s
tým nikto nič neurobí.
Robert Schmidt, poslanec: A tí chalani tam boli tiež pri tom prítomní aj z mestskej polície
akurátne. No nešlo to, bohužiaľ. A ešte som sa...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ale toto nové parkovanie myslíš?
Robert Schmidt, poslanec: Áno, dnešné. Erik Duhan, akurátne tam som ho stretol, si platil
parkovné a nešlo mu zaplatiť jednoducho a boli aj tam chalani z mestskej polície, skúšali sme to,
pozerali sme, nešlo to. Ale...
Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno: Ale ide to väčšinou, však aj s Lukášom,
pokiaľ...
Robert Schmidt, poslanec: Netvrdím, že to je chyba stála akože. A ma predbehol ma Miroslav, ja
som sa chcel tiež k tomu, k tej čiernej skládke v Halnách spýtať. Zase budem vravieť Erika Duhana,
lebo on mi dával informácie. Že dával aj ŠPZ-ku auta, aj nahlasoval, kto tam urobil čiernu skládku,
či sa s tým niečo riešilo. Mala to byť nejaká biela dodávka.
Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno: Ja to poviem takto. My sme dali ŠPZ-tku aut
aj všetko, ktoré vyviezlo azbest, všetko sa ustúpilo na životné prostredie a polícia. Prišlo vyjadrenie,
že páchateľ sa nepriznal, nezistený.
Robert Schmidt, poslanec: Aj keď bol nafotený?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prepáč, pán poslanec toto, lebo sa to riešilo aj so mnou, mi
to dávali. Takže my sme to hneď postúpili. To ešte, poviem, v tú sekundu, ako som to dostal, tak ja
som to mestskej poslal, aj z mestskej sme to dali ďalej zase. Posunuli, však sa to riešilo hneď. Ale
my nie sme všemohúci zase poviem, hej, čiže každý si má robiť svoju prácu a robotu a pôsobnosť.
Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno: To je jednoduchšie sa niekedy s tými občanmi
a to sa nám pár razy potvrdilo dohodnúť, že nech si to odvezú preč. Mne je jedno, akoukoľvek
nočnou, dennou hodinou. Aj okná si odviezli preč. Tá istá firma, ktorá ich tam doviezla.

Robert Schmidt, poslanec: Takže vieme, o koho sa jedná...
Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno: Vieme, no tak...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ale riešime to obratom, hej, takéto prípady. Dobre, ešte
niekto ďalší do rozpravy? Ak nie, rozpravu končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla
návrh na uznesenie.
Eva Skačanová, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna berie na vedomie správu
o činnosti Mestskej polície Brezno za prvý polrok 2019.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 17 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 163/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Kolegyne, kolegovia, môžem vás poprosiť ešte tie správy
pani hlavnej kontrolórky, lebo aj ona má nejaké pracovné povinnosti, takže by to privítala. Ak by
sme en bloc ku všetkým správam povie, áno, tak ako aj inokedy prechádzame správy. Môžeme?
Dobre, ďakujem.

Bod č. 20 – Správy hlavnej kontrolórky
Bod č. 20.1 - Správa o výsledku kontroly financovania investičnej akcie –
„Realizácia optickej siete mesta Brezno a rekonštrukcia kamerového systému“
Bod č. 20.2 - Správa o výsledku kontroly uzatvárania nájomných zmlúv v
podmienkach mesta Brezna
Bod č. 20.3 - Správa o výsledku kontrol v školách zriadených mestom Brezno
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Teda bod 20 – Správy hlavnej kontrolórky. Predkladá pani
hlavná kontrolórka. Bod 20.1, bod 20.2 a bod 20.3, nech sa páči uviesť materiál.
Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna: Tak ako bolo povedané, sú
to tri kontroly. Jedna kontrola je... jedna správa je z kontrol, ktoré boli vykonané na našich
rozpočtových organizáciách, čiže školách, bola to kontrola uzatvárania zmluvných vzťahov. Potom
to bola kontrola financovania investičnej akcie – realizácia optickej siete mesta Brezno a
rekonštrukcia kamerového systému – a potom kontrola uzatvárania nájomných zmlúv.
Predpokladám, že ste si správy prečítali, oni sú podrobné, takže rada odpoviem na vaše otázky, ak
budete mať nejaké otázky. A jediné, čo vás prosím, pretože je to vo vašej kompetencii, pretože
prednostka mestského úradu prijala opatrenia v termíne pri tých správach, rovnako riaditelia
rozpočtových organizácií prijali alebo prijali už opatrenie. Jediné, čo prosím vás je, že znova
odporúčam ako opatrenie prijať nové zásady hospodárenia s majetkom mesta. Dôvody sú uvedené v
tej správe. Ja predpokladám, že aj v spojitosti možno s tým VZN-kom o dotáciách, kde sú tam tie
prelínacie plochy a tak ďalej. Takže týka sa to aj vás to jedno opatrenie, že naozaj sa treba postaviť
k tým zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Takže z mojej strany všetko.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Ja len doplním k tým zásadám. Len na to

zareagujem s tým, že momentálne spracúvame znalecký posudok, áno, ktorý bude prílohou pri
určovaní hlavne cien, hej, lebo to potrebujeme a keďže ako od buka to stanoviť asi ťažko, by bolo
dobré, tak sme dali spracovať znalecký posudok. Ten by sme mali mať hotový zhruba do polroka,
tak mi bolo posledne povedané, keďže ide o všetky, áno, všetky nájmy, všetky budovy a tak ďalej a
tak ďalej, hej, čiže je to naozaj dosť rozsiahla agenda, ktorá vám bude potom predložená. Ale už sa
to robí asi dva-tri mesiace to robíme posledne, takže takto. Dobre, ďakujem, otváram rozpravu,
nech sa páči kolegyne, kolegovia. Ak nikto do rozpravy, rozpravu končím. Žiadam návrhovú
komisiu, aby predniesla návrhy na uznesenie.
Eva Skačanová, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontroly financovania investičnej akcie – Realizácia optickej siete mesta
Brezno a rekonštrukcia kamerového systému.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 16 za, nehlasoval jeden. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 164/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Poprosím ďalší návrh.
Eva Skačanová, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontroly uzatvárania nájomných zmlúv v podmienkach mesta Brezna.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o návrhu. Evka?
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 16 za. Nehlasoval jeden. Poprosím ďalší návrh.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 165/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice
Eva Skačanová, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé berie na
vedomie Správu o výsledkoch kontrol v školách zriadených mestom Brezno.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o návrhu. Tak do tretice to vyšlo.
Hlasovanie: Zo 17 prítomných 17 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 166/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem pekne. Do jednej kolegyne, kolegovia, môže byť
prestávka? Jedna päť?

Bod č. 21 – Rôzne

Bod č. 212.1 - Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Brezna pre Nemocnicu s
poliklinikou Brezno, n.o.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Môžeme pokračovať? Je nás, je nás, dobre. Dobre,
kolegyne, kolegovia, pokračovali by sme... Pokračovali by sme ďalším bodom. To je Rôzne. Bod
bodom 21.1 máme Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Brezna pre Nemocnicu s poliklinikou
Brezno. Predkladám ja, spracoval odbor ekonomiky a financovania mestského úradu. Poprosím vás,
pani vedúca.
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: Mestu
Brezno bola doručená ďalšia žiadosť Nemocnice s poliklinikou Brezno, neziskovej organizácie,
ktorá žiada o poskytnutie finančného príspevku na dofinancovanie opravy a údržby lôžkových
oddelení nemocnice a to konkrétne na neurologickom oddelení. V dôvodovej správe sme napísali
túto skutočnosť. Vykonali sme základnú finančnú kontrolu a čiastka je 16.000 eur.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem pekne. Ja len priblížim, ako predseda správnej
rady nemocnice, že v podstate som si bol pozrieť tie priestory, ktoré majú byť zhodnotené na
základe týchto finančných prostriedkov. Dostali sme aj viacero sťažností. Ak ste boli na tomto
oddelení neurológie niektorí, tak viete, že to vyzeralo naozaj zle. Aj po internete chodili po
sociálnych sieťach nejaké fotografie. A tak ako sme začali asi pred troma rokmi zhodnocovať
niektoré priestory našej nemocnice, tak v tomto pokračujeme ďalej podľa toho, ako nám umožňuje
rozpočet v tých sumách od päť do 10-15, prípadne 20.000 eur. Takže toto je jeden z tých prípadov.
Týka sa to tých pacientov, ktorí sú v lôžkovej časti neurológie a musia využívať toalety, sociálne
zariadenia pre osobnú hygienu. Naozaj to nevyzeralo dobre, tak z toho dôvodu sme zvolili takúto
formu, že pomôžeme opäť nemocnici a tieto priestory budú na úrovni tak, ako majú byť v 21.
storočí. Nech sa páči, otváram rozpravu kolegyne, kolegovia. Ako prvá pani poslankyňa Skačanová,
nech sa páči.
Eva Skačanová, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Rozumiem všetkému, čo si povedal, pán
primátor a pre mňa je jasné, že áno, asi by sme mali vyhovieť tejto žiadosti. Ale chcem sa spýtať
tak inak. My sme síce zakladateľom tejto n.o.-čky, ale nemocnica je spádovou nemocnicou pre celé
Horehronie. Prispievajú aj iné obce nejakými darmi finančnými? Ďakujeme.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Vyzbieralo sa predminulý rok 16.000 euro aj z iných obcí.
Dokopy ale, áno. Takto. Ako samozrejme sme najväčší prispievateľ, nedá sa to ani do pomeru
nejako premietnuť. Ale prispeli aj ostatné obce. Neviem, či už všetky, už si to nepamätám, ale
viacero obcí prispelo. Bol o tom aj článok v novinách, vtedy sme informovali. Ale to je už
dávnejšie, vravím, dva roky dozadu je to už, takže neviem ti ani ja presne... Určite, určite áno.
Vyskúšame aj túto formu. Dobre, ďalej pán poslanec Schmidt, nech sa páči.
Robert Schmidt, poslanec: Ja sa chcem len opýtať, neviem, či to bude adresná alebo správna
otázka momentálne. Pamätáme si nedávnu udalosť z nemocnice, ktorú si aj ty komentoval na
Facebooku. Dotujeme nemocnice, respektíve dávame do nej peniaze, hej? Tie peniaze idú z
poplatkov daní našich občanov a stále sa stretávame s tým, že máme len problémy tam. A to nebol
jeden prípad, ktorý bol na Facebooku.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Len tu ťa pozastavím. S tým, že ten prípad bol prešetrený.
Ja som sa vyjadril v tom zmysle, že ho prešetríme tento podnet, alebo ten prípad. Ten podnet bol
neopodstatnený a tá pani, ktorá to dávala na sociálnu sieť, hej, nejdem menovať, sa bola osobne
ospravedlniť celému oddeleniu. Ale poviem rovno, že neprijali to ospravedlnenie, pretože sa ich to
naozaj dotklo. Aj tá starostlivosť... išlo o jeden prípad pacienta, ktorý mal byť údajne zanedbaný v
rámci starostlivosti v nemocnici na internom oddelení. Nebolo tomu tak, áno, vravím, bolo to

prešetrené, dostal som osobne správu, hej, v tom, čo som mohol, aspoň v tých informáciách, ktoré
som mohol dostať ako predseda správnej rady, ale hovorím, že skončilo to úplne iným záverom,
ako bol prezentovaný na sociálnych sieťach, hej? Čiže aj tieto nejaké informácie, ktoré sú na
sociálnych sieťach, treba brať s veľkou rezervou. Treba si vypočuť aj druhú stranu. Lebo druhá
strana argumentovala faktami a tam poviem, boli skôr pocity, hej? A to treba veľakrát rozlišovať,
hej, že potom sa môžu tie osoby cítiť ukrivdené oprávnene lekári, sestričky a tak ďalej a tak ďalej,
pretože všetky tie úkony, ktoré mali byť spravené zo strany nemocnice, urobené boli v tom prípade,
hej? Čiže takto to skončilo potom. Vravím, osobne sa bola ospravedlniť tá pani s tým ale, vravím,
že to nebolo veľmi prijaté.
Robert Schmidt, poslanec: To akože beriem, akože dobre, tak som možnože zlý príklad uviedol,
hej? Nebolo to potom už vlastne ani rozvedené ďalej na Facebooku. Akože mám osobnú skúsenosť
s tým, aké sú tam zážitky. Ale možnože aj tá kvalita tých služieb, že...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: No, ale to sme preberali. Ako najlepšie, keď odpovedá pán
riaditeľ, lebo vravím, ja nie som v dennodennom kontakte s tou nemocnicou. Ale môžem za seba
povedať, že správna rada, vedenie nemocnice, čo sa týka riaditeľa, pracovníkov, primárov, nemá m
ja pocit, že by niekto nerobil tak, že aby sa tá nemocnica zlepšovala, aby jednoducho poskytovala
čo najviac služieb. Najväčší problém je v personálnej oblasti, to sme si povedali viackrát, áno. Len
proste to je celoslovenský problém, to nie je problém len našej nemocnice. Snažíme sa aj
zahraničných lekárov prilákať. Však preto sa schválili aj tie byty v zastupiteľstve lekárom, hej,
máme tam teraz na viacerých oddeleniach hlavne z Ukrajiny, viem že z Rumunska a tak ďalej a tak
ďalej. Proste vznikla nejaká situácia, počúvate to aj v médiách, ktorá vplýva na chod každej jednej
nemocnice. Toto nie je problém len breznianskej nemocnice, áno? Samozrejme, chceme sa
zlepšovať. Ja očakávam, že aj tá investícia, ktorá išla teraz do nemocnice alebo ide, momentálne sa
realizuje vo výške osem miliónov euro, že aj toto trošku bude pôsobiť, poviem na zvažovanie
možno mnohých lekárov, ktorí by mohli do Brezna prísť, lebo budú pracovať zase v nových
priestoroch, na kvalitných prístrojoch a tak ďalej a tak ďalej, hej? Čiže zase postaviť sa k tomu tak,
že nedáme, lebo...
Robert Schmidt, poslanec: Ja netvrdím, že nie...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ja viem, ja ti len vravím, že ako našou snahou je to zlepšiť,
hej? My vieme o tých chybách, aj vy viete všetci, určite veľa počúvate, ale snažíme sa proste, aby
to bolo lepšie a lepšie. Aj tá komunikácia nemocnice sa jednoznačne zlepšila, informujú o
oddeleniach, o prípadoch. Nehovorím, že sa neurobia chyby, robia sa, hej? Ale robia sa všade
chyby, kde sa robí, to je proste tak, hej? Aj v zdravotníctve sa robia chyby. A robia sa, poviem, v
špičkových nemocniciach, ale ja si dovolím tvrdiť, že máme v našej nemocnici mnohé oddelenia,
ktoré môžem aj za špičkové označiť, áno? Sú tam veľmi dobrí lekári, veľmi dobré sestry.
Samozrejme sú aj možno takí, ktorí niečo sem-tam zanedbajú a potom počúvame...
Robert Schmidt, poslanec: Dobre, to je všetko, čo som chcel, ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: No, snahou je, aby to bolo lepšie, hej? Aj tým mesto... oni v
rámci vedenia si to veľmi považujú, že mesto pomáha, poviem, pri takýchto výdavkoch, pretože
nemocnica na to nemá peniaze. Viete, bolo prezentované viackrát. Viac ako 70% všetkých príjmov
ide len do mzdových nákladov, len do mzdových. Čiže nemocnica v podstate funguje mimo tohto.
Z 30% peňazí, ktoré dostáva a každá koruna alebo každé euro, nie koruna, každé euro navyše proste
pomôže, hej, tej nemocnici. Aj toto ľudia veľmi oceňujú už len, keď prídu na tie toalety a vyzerajú
inak, ako spred štyridsiatich rokov, hej? Pán poslanec Palovčík, nech sa páči.
Milan Palovčík, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja by som chcel najprv trošku poopraviť kolegyňu
poslankyňu Skačanovú, že nie je eseročka, ale je to nezisková organizácia nemocnica... tak som to

prepočul. Ale nie sme zakladateľom, sme spoluzakladateľom, to som určite dobre počul. No tak, ale
nie o tom chcem hovoriť. Ak si pamätáte, pred, keď dával pán riaditeľ správu o stave nemocnice,
tak som navrhol, že v septembri spraviť zastupiteľstvo spolu s nemocnicou u nich, aby sme si prešli
tie priestory. Nechcem to povedať akože poslanecký prieskum v tej nemocnici urobiť, ako to robia
v Národnej rade, ale bolo aj prisľúbené, že do tej nemocnice akože nás aj prizvú, že tam pôjdeme,
prejdeme si priestory. Nakoniec tam prebieha veľká rekonštrukcia. My by sme ako spoluzakladateľ
mali vedieť aj sami, ako to pokračuje, čo aj vo vlastnom záujme. A prešli by sme a videli by sme
ešte možno aj také veci, čo sme doteraz nevideli a ja by som chcel prejsť nemocnicu od samého
spodku až po samý vrch, hej, včetne aj márnice, garáží a takto, celého objektu, aby sme mali
skutočne pravdivý obraz, ako to v tej nemocnici je a tým pádom budeme vedieť určite aj viacej
pomôcť tejto nemocnice, keď budeme vedieť, aký ten stav je. Ďakujem veľmi pekne.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Pán poslanec, neni s tým problém. Počkajme ale, prosím ťa,
do realizácie aspoň tej poviem záverečnej fázy rekonštrukcie, lebo naozaj tam budeme navyše, po
stavenisku tiež nemôžeme chodiť, hej? V takomto počte už vôbec nie. Takže navrhujem, keď už
budeme sa blížiť do finále aspoň s tou realizáciou tej rekonštrukcie, lebo je to veľká rekonštrukcia,
tak potom si môžeme spraviť aj takéto nejaké výjazdové stretnutie alebo zasadnutie v rámci našej
nemocnice. Nemyslím si, že by s tým mal pán riaditeľ alebo hocikto iný problém, hej? Pán zástupca
Králik, nech sa páči.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem za slovo. Proste nadviažem na tie
predchádzajúce diskusné príspevky asi tým, že oddelenie neurológie patrí v breznianskej nemocnici
jednoznačne k absolútnej špičke. Ktorí ste možno stihli sledovať Horehronie tohto roku pred možno
nejakými tromi-štyrmi mesiacmi bol pán primár tohto oddelenia ocenený alebo teda práca toho
oddelenia bola ocenená v Miláne určitou cenou, neviem, ako sa to presne volalo, ale jednoducho zo
Slovenska len štyri nemocnice dostali takéto ocenenie. Osobne on ho bol prevziať v Miláne, je to
medzinárodné ocenenie, ktoré dostalo oddelenie za to, že maximálnym možným spôsobom skrátilo
čas po nejakej mozgovej príhode a následnej rekonvalescencii a tak ďalej až do normálneho
fungovania toho človeka a patríme skutočne v tomto obore proste k slovenskej absolútnej špičke. Aj
lekári, ktorých si on nejakým spôsobom vychoval za určité roky, patria ku veľmi vysoko
hodnoteným akože lekárom a celé to jeho oddelenie. Čiže ja chcem len to povedať, že naozaj
stávajú sa chyby, sú to chyby väčšinou proste naozaj vyhorenia ľudského potenciálu v tej
nemocnici, veku a tak ďalej a tak ďalej, množstva práce, ktoré majú. Ale ak my môžeme pomôcť tej
nemocnici, tak jej pomôžme skutočne aspoň tými technickými záležitosťami, ako sú tie základné
hygienické veci, na čo vlastne aj tieto finančné prostriedky boli použité priamo na tomto oddelení,
ktoré bolo už možno jedno z posledných, ktoré vlastne využívalo sociálne zariadenia naozaj ešte od
socializmu, dá sa povedať. Čiže naozaj niektoré tie oddelenia patria k absolútnej špičke. Nie je tam
všetko ideálne, ale za tie posledné tri-štyri roky sa v nemocnici zmenilo strašne veľa aj z hľadiska
informovanosti aj nás ako spoluzakladateľa tejto nemocnice. Čiže tam v súčasnej dobe nehrozí
žiadny problém, že by sme nevedeli komunikovať a komunikujeme naozaj o všetkom. Akonáhle
majú problém, v ktorom vieme pomôcť, okamžite sa kontaktujú proste ľudia, ktorí pomáhajú, takže
ja by som len toľko, ďakujem pekne.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Pani poslankyňa Štugnerová, nech sa páči.
Ľubica Štugnerová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja chcem len povedať, že naozaj spolupráca s
nemocnicou je dobrá. My sme tam mali teraz rokovanie sociálnej a zdravotnej komisie v pondelok
na pozvanie pána riaditeľa. Samozrejme, neobzerali sme tie priestory, lebo sa už o tom pred tým
bavilo, že akože celé zastupiteľstvo tam niekedy pôjdeme, aj sme mali v podstate svoj vlastný
program, rozoberali sme akurát tú zubnú pohotovosť, ktorá sa teraz rieši, ale ja si myslím, že naozaj
sa nemocnica hýbe k lepšiemu, že sa to tam všetko lepší, takže ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem pekne. Ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak nie,

rozpravu končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Eva Skačanová, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna po prvé schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Brezna Nemocnici s poliklinikou vo výške 16.000 eur.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Z 15 prítomných 15 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 167/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 21.2 - Poskytnutie finančného príspevku Mgr. Alexandrovi Jirmerovi v roku
2019
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 21.2 - Poskytnutie finančného
príspevku Mgr. Alexandrovi Jirmerovi v roku 2019. Predkladám ja, spracoval odbor ekonomiky a
financovania, nech sa páči.
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: Pán
magister Alexander Jirmer podal žiadosť so všetkými náležitosťami v zmysle VZN 11/2019 v znení
doplnku 2/2018... teda v znení doplnku 11/2019 o podmienkach poskytovania nenávratného
finančného príspevku na obnovu pamiatkoveje zóny mesta Brezno. Všetky doklady, ktoré pán
Jirmer predložil, sme v úvodzovkách preskúmali. Dostali sme vyjadrenie komisie, ktorá je určená
na posudzovanie týchto žiadostí. Zároveň, keďže vo VZN-ku stojí, že sa poskytuje maximálne do
výšky 50% skutočných nákladov, respektíve maximálne do výšky 5000 eur a to formou refundácie,
čiže nám boli predložené aj doklady o úhrade tej investície alebo teda tej obnovy tej brány. On
obnovoval vstupnú bránu v pamiatkovej zóne na ulici Rázusova, mám taký pocit, áno, na
Rázusovej. Takže podmienky boli splnené a jemu vychádza podľa predložených dokladov by sme
mali poskytnúť 1260 eur.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, Ďakujem, otváram rozpravu, nech sa páči kolegyne,
kolegovia. To je prvý prípad, hej, čo riešime v rámci tohto VZN, prvé dva, áno. Len myslím ako
prvý. Dobre, pán poslanec Barančok, nech sa páči.
Andrej Barančok, poslanec: Ja len technickú. Že o ktorú budovu sa teda jedná, že ktorá brána bola
vymenená?
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: To je
budova Fax Copy...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Vedľa Fax Copy. Môžeš, môžeš.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ak môžem ozrejmiť trošku. Jednalo sa o objekt,
ktorý je vlastne trojtrakt, čiže mal v strede oceľovú bránu. Táto brána bola vymenená za drevenú
bránu s určitým kovaním, hej? Čiže vždy vlastne musia splniť požiadavky hlavne Krajského
pamiatkového úradu, ktorý im dá nejaké podmienky a až následne, keď sú splnené, komisia
mestská vlastne môže odsúhlasiť tieto veci. Čiže tam sa jednalo jednoznačne o zmenu aj
materiálovú, aj vzhľadovú a poviem ešte aj k tomu ďalšiemu, ktorý bude, aby som už nemusel. Tam

sa jednalo takisto o výmenu okien na evanjelickej fare, kde takisto rozpočtové náklady vlastne
predložené presiahli sumu 15.000 euro a my vlastne môžeme poskytnúť maximálne tých 5.000.
Takisto je to už realizované, sú to veľmi kvalitné okná, aj dobre urobené vlastne celé. Ďakujeme.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem pekne. Ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak nie,
rozpravu končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Eva Skačanová, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna schvaľuje poskytnutie
finančného príspevku Alexandrovi Jirmerovi vo výške 1260 eur.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce
návrhy? Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 16 prítomných 16 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 168/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 21.3 - Poskytnutie finančného príspevku cirkevnej organizácii Cirkevný zbor
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Brezno v roku 2019
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Bod 21.3 máme Poskytnutie finančného príspevku
cirkevnej organizácii Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Brezno v roku 2019. Predkladám ja, spracoval odbor ekonomiky a financovania. To je obdobný
prípad v podstate, áno?
Ing. Ružena Šefranková, odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno: To je
vlastne taký istý prípad, akurát iný žiadateľ a iná výška.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Áno, tam sme aj s pánom farárom komunikovali o tomto,
ak si pamätáte, tak sme to aj preberali, lebo vtedy bola požiadavka na 10.000, ale sme sa dohodli na
tom, že pôjde v zmysle tohto všeobecne záväzného nariadenia, plus my sme ešte pomohli s tým, že
Technické služby v telese nášho chodníka opravia kanalizáciu, lebo v podstate sa to riešilo
komplexne v rámci tohto objektu, či to boli okná, omietky a neviem, čo všetko, hej? Samozrejme v
súčinnosti aj s pamiatkovým úradom, takže tie podmienky, ktoré sú tam, tak by mali byť splnené.
Všetko nie? Môžem otvoriť rozpravu? Nepotrebujete... nech sa páči kolegyne, kolegovia. Ak nikto
do rozpravy, rozpravu končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Eva Skačanová, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna schvaľuje poskytnutie
finančného príspevku cirkevnej organizácii Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku Brezno vo výške 5.000 eur.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 16 prítomných 16 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 169/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 21.4 - Správa o výsledku kontroly systému podpory subjektov verejnej
správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v
regióne č. KA –008/2019/1110
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 21.4. Tým je Správa o výsledku
kontroly systému podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a
verejnoprospešných služieb a účelov v regióne. Predkladám ja, spracoval útvar prednostu
mestského úradu, nech sa páči, pani prednostka.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: K tomuto bodu by som iba chcela
dodať tak, ako už bolo pred tým povedané pani hlavnou kontrolórkou. Išlo o hĺbkovú kontrolu zo
strany Najvyššieho kontrolného úradu na dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta športovým a
kultúrnym telesám, sociálnym službám a iným žiadateľom. Túto kontrolu vykonával Najvyšší
kontrolný úrad od apríla do júla tohto roku. Bola to hĺbková kontrola. Mali sme niekoľko sedení,
niekoľko vyžiadaní, myslím, že sedem ich bolo písomných zo strany NKÚ a keďže táto kontrola
skončila bez zistených nedostatkov, tak v ľudskej reči to znamená, že NKÚ nás nemôže chváliť, ale
myslím si, že to bola skvele vykonaná a odvedená práca aj zo strany odboru ekonomiky a
financovania, takže by som to takto chcela verejne povedať, ale najmä by som sa chcela poďakovať
pani hlavnej kontrolórke, pretože skvele nastavila tie procesy aj na základe výsledkov jej kontroly
môžeme teda sfunkčniť veci, ktoré doteraz nefungovali a to sa týka aj potom nastavenia VZN-ka
ohľadom dotácií, ktoré sme dneska preberali a verím, že ich úspešne, verím, že toto VZN úspešne
schválime o pár týždňov, ako spomínal pán primátor.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Takže ďakujem, otváram rozpravu, nech sa páči kolegyne,
kolegovia. Pán poslanec Barančok, nech sa páči.
Andrej Barančok, poslanec: /nezrozumiteľné/ ... povedala, NKÚ chváliť nemôže, ale myslím, že
poslanecký zbor môže pochváliť. Ja som to čítal presne takým spôsobom, že naša hlavná
kontrolórka si v prvom rade robí zodpovedne svoju prácu a takisto sa jej chcem ako za poslancov
minimálne za mňa poďakovať, ale takisto treba oceniť aj prácu ekonomického odboru, pretože keď
sa nejaké zistenia nájdu od našej kontrolórky, takisto aj pani prednostka to má na starosti, sa
promptne zapracuje.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak nikto,
rozpravu končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Eva Skačanová, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna berie na vedomie správu
o výsledku kontroly.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 16 prítomných 16 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 170/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 21.5 - Návrh na schválenie zmeny zástupcu mesta Brezno ako člena

Dozornej rady LESY MESTA BREZNO, s.r.o.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 21.5. Tým je Návrh na schválenie
zmeny zástupcu mesta Brezno ako člena Dozornej rady LESY MESTA BREZNO. Predkladám ja,
spracoval odbor právny a majetkový zastúpený pani prednostkou. K tomuto poviem, že v dozornej
rade ďalej pokračoval, aj napriek tomu, že už nebol zamestnancom na mestskom úrade pán Grlický.
Už sme sa pred tým bavili o tom, že bude potrebná zmena, poviem, nevenovali sme sa tomu ihneď,
ale predkladám vám tak, ako hovorí zákon, návrh na zmenu člena dozornej rady. Tento návrh ešte
odôvodňujem aj tým, že pán zástupca ako človek znalý hlavne stavebných vecí, si myslím, že v
rámci tej investičnej činnosti, ktorú Lesy teraz majú, tak bude nápomocný aj v rámci kontrolnej
činnosti Dozornej rady na Lesoch mesta Brezno. Hovoril som to aj na pracovnej porade, takže na
základe toho, že výhrady neboli, tak predkladám tento návrh. Nech sa páči, otváram rozpravu. Ak
nikto do rozpravy, rozpravu končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Eva Skačanová, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna schvaľuje odvolanie
inžiniera Vladimíra Grlického z funkcie člena Dozornej rady Lesy mesta Brezno a po druhé
schvaľuje do funkcie člena Dozornej rady inžiniera Jána Králika.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 16 prítomných 15 za, zdržal sa jeden. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 171/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 21.6 - Poskytnutie dotácií pre Hokejový klub Brezno na rok 2019
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 21.6. Tým je Poskytnutie dotácií pre
Hokejový klub Brezno na rok 2019 vo výške 25.000 eur, účelovo určené na vzdelávanie hokejovej
mládeže a podporu hokejových talentov. Návrh predkladám ja s tým, že hneď aj odôvodním návrh.
My sme uvažovali o tom tak, ako sme sa bavili aj predošlé dva roky, že finančné prostriedky, časť
finančných prostriedkov bude poskytnutá formou sponzorského hokejistom cez obchodnú
spoločnosť Lesy mesta Brezno. Ale v podstate z hľadiska účtovného je, poviem, nejakú väčšiu časť,
keďže tam nie je adekvátne protiplnenie v rámci tých účtovných vecí zo strany hokejového klubu,
tak som nechcel, aby si svoju činnosť nejako lesy komplikovali a myslím, že je to aj
transparentnejšie, keď to prejde cez Mestské zastupiteľstvo, aby aj verejnosť bola informovaná o
tom, že koľko finančných prostriedkov kam dávame aj do klubov s tým, že tá požiadavka na tento
rok zo strany hokejového klubu je až 40.000 euro, to som hovoril na tom stretnutí, ktoré sme mali aj
s rodičmi, aj so zástupcami hokejového klubu. Samozrejme, ako bavme sa o tom, že či je to veľa,
či málo. Ja poviem tak, že ak mesto nemá podporovať hokej v takej miere, lebo už som počul
ohlasy, že nie, tak nejako sa tým zaoberať musíme a musíme zaujať k tomu aj nejaký postoj, hej? S
tým, že táto suma im má pomôcť momentálne riešiť tie také adekvátne alebo tie výdavky, ktoré
mnohé, poviem, horia v rámci hokejového klubu v rámci jeho činnosti, pretože viem, že
momentálne tých finančných prostriedkov nemajú dosť a musíme, vravím, teda rozhodnúť, že či
ďalej ideme hokej podporovať alebo nejdeme. Je tam zhruba 150 detí trénujúcich, majú
evidovaných okolo 220, aspoň, čo sme sa pýtali. Tí, čo ste boli, tak ste to počuli. A zhruba 150-160
čo viem, že trénuje, hej, v rámci toho klubu, čo sa len pýtam našich zamestnancov, či technických
služieb alebo z kultúry a športu. Takže naozaj je tam takáto požiadavka, myslím, aj opodstatnená vo

vzťahu k mládeži. Ešte, čo by som doplnil, my sme sa bavili o tom, aby do budúcna bola nejaká
kontrolná činnosť a to vám dávam na zváženie aj komisii možno pre šport, pán predseda, že by ste
zvážili nejakých zástupcov zo strany mesta v dozorných orgánoch klubu, hej? Lebo dávame tam
naozaj už dosť peňazí každý rok a ja by som bol rád, keby možno tie finančné prostriedky boli
viacej pod kontrolou. Či vyberiete niekoho zo strany poslancov alebo nejakú tretiu stranu, hneď si
sadneme s hokejovým klubom, keď sa na tom zhodneme a bol by som veľmi rád, keby tam niekto
bol, kto by bol v rámci tých kontrolných orgánov a kontroloval aj samotné hospodárenie, keďže už
naozaj dávame tam dosť peňazí, no. Je to značná suma, či už priamo alebo nepriamo. Bavili sme sa
o sume nejakých 170.000 euro, hej, ročne. Čo momentálne mesto prispieva do hokeja. Vravím, či
priamo alebo nepriamo. Len toto je také akútne, hej? Na to upozorňujem, že ak by sa to aj
neschválilo, tak potom asi si treba hneď s nimi sadnúť a oni nemajú mať odkiaľ inakadiaľ peniaze.
Otváram rozpravu, nech sa páči, k tomuto. Pán poslanec Struhár, nech sa páči.
Daniel Struhár, poslanec: Že mám to chápať nasledovne, my sme prerozdeľovali dotácie, kde po
debate s tebou sme prišli k záveru, že jednoducho 20.000 poskytnú Lesy mesta Brezna. Teraz
vravíš, že jednoducho to nešlo, tak teraz im dávame tých 25.000.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ako nám je to jedno, či to ide z tohto balíka alebo z toho,
hej?
Daniel Struhár, poslanec: V poriadku. Ide o to, ak to správne chápem. Čiže im neprišli z Lesov
mesta Brezna žiadne peniažky a preto im dáme priamu dotáciu?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Nie, žiadne.
Daniel Struhár, poslanec: Neprišli žiadne peniaze? Dobre, v poriadku. Čiže vlastne tých 20.000
vieme povedať, že ako keby sme teraz ušetrili z tej dotácie, ktorú sme prerozdeľovali dakedy
začiatkom roka a pridáme tam len tú päťku, tých 5.000 euro ako keby. Lebo ešte raz to vysvetlím.
Na začiatku, keď sme prerozdeľovali dotácie, dostali sme 125.000 euro celkovo s tým, že povedalo
sa, že toto bolo na tie náklady spojené s nájmom, to si odčleňte, 20.000 odčleňte hokejistom. Potom
sa povedalo, že 5.000 odčleňme futbalistom a my sme pracovali so sumou 24.500 aj dajaké možno
nejaké ešte eurá, neviem presne, už tú sumu si nepamätám. A teraz chcem vedieť, či tých 20.000, čo
sme odčlenili hokejistom z tej sumy 125.000, ktoré sme vraveli, že to im dajú akože Lesy mesta
Brezna, respektíve tak, čiže toto je balík peňazí a my im pridáme len 5.000 euro alebo či dostali
20.000 a teraz ešte...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Nie, nedostali od Lesov, veď ti vravím, že nie.
Daniel Struhár, poslanec: Ok, v poriadku, tak v tom prípade v tom mám jasno.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Áno, len to sme dali za predošlý rok, lebo ani vtedy
nedostali. Za predošlý rok nedostali žiadne peniaze. Nedostali od Lesov minulý rok. Nedostali
žiadne peniaze, veď... nedostali od Lesov...
Neuvedená: /nezrozumiteľné/...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: 2017? Za 2018 nedostali. Ešte raz, nedostali.
Daniel Struhár, poslanec: Ja by som chcel tiež niečo povedať. Čo sa týka tohto, ak to je tak, ako
som si to vysvetlil, s tým problém nemám. Problém by som mal, keby sme im dávali ďalších
25.000, nakoľko všetky ostatné kluby si prerozdelili 24.500 aj nejaké drobné peniažky, hej? Ja
chápem, že hokej je nákladový šport, ja tomu rozumiem, že do hokeja proste asi ide, nie asi, ale
určite ide najviac peňazí, lebo ho hrá veľa detí. Ale treba zvážiť, ako sa potom môžu cítiť ostatné
kluby, ktoré nemajú také benefity, ako trebárs tento hokejový klub. Ja viem, že ak je to priorita, ak

je to klub, ktorý je prioritný, lebo hokej je prioritný šport v meste, tak treba im dať troška viacej, ale
zase treba to rozumne vyvážiť, aby sme... lebo takto. Koho sa prvého spýtajú, že prečo tak dostali,
hej? Mňa. A jednoducho mne je to ťažké vysvetľovať, že jednoducho prečo hokejisti majú toľko a
prečo vy máte toľko menej, aj napriek tomu, že možno máte menší počet detí, ale máte oveľa lepšie
výsledky a tak ďalej. Je to proste dosť náročné.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ja viem Dano, ale...
Daniel Struhár, poslanec: ... a súhlasím s tým, čo si povedal, že dajme tam do Dozornej rady
niekoho, kto sa im pozrie na tok financií, len kto do toho pôjde, to je otázne.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ja som to s vedením dohodol, hej, čiže to berte tak, že v
podstate v tomto sú dvere otvorené, len niekto musí mať záujem tam naozaj chodiť a vykonávať tú
kontrolnú činnosť, hej? Ak poviete, že z mestského zastupiteľstva nikto, tak budeme hľadať
nejakého ekonóma alebo proste niekoho, kto by tam bol platný v rámci tých kontrolných orgánov,
ktoré majú, hej? O tom sa treba len baviť, to je všetko. Čo sa týka toho, že koľko dávamenedávame. Ja si myslím, že ako nastavovať to podľa toho, že či my do hokeja dávame dvesto alebo
tristotisíc, to je jednoducho rozhodnutie mesta, že komu dá koľko finančných prostriedkov. My nie
sme ani povinní všetkých proporcionálne ani rovnako financovať, áno? A je jasné, že aj v ostatných
mestách, však my nie sme žiadnou výnimkou. Aj v ostatných mestách vždy si to mesto určí nejaký
prioritný šport, ktorý podporovať bude. To, že tu je hokej, to sa rozhodlo niekedy v minulosti. O
tom nerozhodovalo ani toto zastupiteľstvo, ani toto vedenie. Proste ten hokej je rozbehnutý, je tam
kopec detí, je to najnákladnejší šport momentálne, hej, bez akýchkoľvek pochybností. A otázka je,
či ho mesto bude podporovať ďalej alebo ten hokej v meste nebude. To je jediná otázka dneska. Ja
som sa snažil hľadať aj sponzorov. Našli sme nejakých, majú aj sponzorov, ale proste zďaleka to
nestačí. Zďaleka to nestačí na pokrytie nákladov bez toho, že by mesto vstupovalo do podpory
hokeja ako najvýraznejší partner alebo najväčší partner, hej? Proste je to tak, hej? Však už len tie
náklady spojené s nájmom máme 88.000, hej, ak sa nemýlim. Takto vyčíslené, tak už len to je aká
suma. Bez toho by nefungovali vôbec, no. Ja vravím, ako je to na debatu, len robili sme to
stretnutie. Niektorí prišli, niektorí neprišli. Môžeme spraviť ďalšie len s vedením, lebo už nevidím
dôvod, aby sme sa stretávali, poviem, aj s rodičmi, lebo kto chcel zase aj z rodičov, prišiel. Urobme
si stretnutie s vedením klubu. Neviem, či prídete celá komisia. Rozhodni sa ty, hej, aj za komisiu.
Poslanci takisto. Rozprávajme sa o tom, ako ďalej, len ak to stopneme, tak treba potom povedať, že
sme stopli hokej a nebudeme ho ďalej podporovať. Len mne sa to tiež zdá veľa, ale proste sú tam
ľudia, ktorým zase ja dôverujem. Nemyslím si, že tí, ktorí sú vo vedení, by nejakým spôsobom nás
zavádzali alebo klamali a podobne. Ale práve preto, aby neboli takéto pochybnosti, tak sme sa
dohodli na tom, že niekto od nás, koho si my zvolíme, tak bude v tých kontrolných orgánoch do
budúcna. A tie požiadavky sú vyššie a vyššie z roka na rok, hej? Oni teraz majú ďalšiu súťaž, hej?
Tú musia financovať, majú juniorku, hej, ak sa nemýlim. Majú juniorku, nie, či nemajú?
Daniel Struhár, poslanec: Treba povedať, že tie náklady nižšie už nebudú a vždy si budú pýtať
viacej...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Budú iba vyššie, tak budú len vyššie... ako poviem to, čo
hovoríš ty, ja s tým súhlasím, lebo do hokeja ide viac peňazí ako do všetkých ostatných klubov
dokopy...
Daniel Struhár, poslanec: Aj s kultúrou.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Pán poslanec Palovčík s faktickou.
Milan Palovčík, poslanec: Ja som sa zúčastnil toho stretnutia, trošku som neskoršie prišiel na
/nezrozumiteľné/, ale na hokeji som bol od začiatku. A môj dojem je taký z toho všetkého, že tí
ľudia, však aj teraz to určite sledujú toto zastupiteľstvo mestské aj rodičia. A oni vidia aj počujú,

koľko aj my dávame do toho hokeja alebo aj do tých športových klubov peňazí a chcú vedieť, s
akými finančnými prostriedkami... to bol najväčší problém. Tie kluby pracujú a oni nemajú prehľad
tí rodičia. Lebo on si musí platiť to, cestovné, stravu pre deti, tam sa vozili deti kúpať, tam sa
chodili hokej hrať a toto ľudí mrzí veľmi a nevedia. Lebo tie kluby dostávajú ešte peniaze aj z
inakade. Zo zväzov a nevedia koľko, hej? Takže to je ten istý problém, čo bol, čo Jožko Tokár
povedal, že tí jedni majú 10.000 z VÚC-ky, druhí majú stade, stade a to je to isté, obrazne
povedané. A my musíme mať o tomto prehľad. A to ľudí a tých rodičov najviac trápi, hej? A my
dávame, dávame, ale nevieme, skade majú oni ďalšie peniaze finančné, hej? Toto si treba povedať
otvorene, hej, ale za to tu hovorím verejne. Lebo toto bol najväčší problém, že nevieme dotácie z
ich tých ďalších organizácií. Ďakujem pekne. Sponzorov a zo všetkého. A rodičia nemajú prehľad a
stále viac platia pre tie deti.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ale na druhej strane bolo tým rodičom aj tu otvorene
povedané, že kedykoľvek môžu prísť, kedykoľvek si môžu pozrieť akýkoľvek doklad a tak ďalej, a
tak ďalej, hej? Čiže to je potom už aj na tej iniciatíve možno tých rodičov, že chcú nejaké doklady
vidieť alebo si pozrieť celé účtovníctvo, celé hospodárenie. Ale do toho ja mám ako vstupovať
alebo vy, hej? To je iniciatíva rodičov, hej, v rámci klubu. Do toho sa my nemáme prečo starať. Ja
hovorím dneska, že aby sme mali naše peniaze pod kontrolou, tak sa dohodnime na tom, že kto
bude pôsobiť v rámci kontrolnej činnosti klubu a potom nás bude všetkých informovať o tom, ako
to funguje, či je to naozaj tak, ako tvrdia, alebo to je iné...
Milan Palovčík, poslanec: No, ale ešte som chcel povedať, že áno, oni vedia, aké peniaze my
dávame, hej? To aj teraz počujú, hej, pred tým sa, aj ty si pán primátor povedal, 50.000
/nezrozumiteľné/.... tam išli peniaze aj stadiaľ. To ľudia počujú, vnímajú a stále peniaze nemajú a
musia za všetko tým deťom platiť, hej? No tak potom zo zväzov kde máte peniaze? Ako nakladáte s
tými zväzovskými? Ale my na to nemáme...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ale veď ti hovorím, že...
Milan Palovčík, poslanec: My budeme len svoje kontrolovať...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: To nieje pravda. Však teraz ti hovorím, že keď bude niekto
v rámci dozornej rady hokejového klubu, tak kontroluje všetko. Prečo by mal kontrolovať len naše?
Však dozorná rada kontroluje všetko. V rámci aj občianskeho združenia, hej, ako sú oni. Čiže to je
úplne jedno. Im, oni nemajú problém tým zdokladovať aj finančné prostriedky, ktoré dostávajú
napríklad zo strany hokejového zväzu. Však nám aj povedali, koľko dostávajú. To nikto nikdy
nepovedal, že to má byť len vo vzťahu k našim peniazom, hej?
Milan Palovčík, poslanec: Tak prečo si potom dobrovoľne oni sami tie kluby neurobia toto,
spravme si, už mohli vyjsť s takou iniciatívou, že nás podozrievate, alebo sú pochybnosti od
rodičov, hej? Mesto nám dáva peniaze, podporujete nás, rodičia platia a my máme toto. Však sami
mali vyjsť z iniciatívou a povedať. Tak toto vám ukážeme a toto nie. Nikto s tým nevyšiel doteraz.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, len ako to je, vravím, iniciatíva rodičov. Ja som
zvolal to stretnutie preto, aby som rodičov informoval o tom, koľko finančných prostriedkov dáva
na hokej mesto, áno? To bolo cieľom povedať proste, že lebo tiež sme počúvali reči o tom, že mesto
nepodporuje, mesto nič nedáva a tak ďalej a tak ďalej a pritom mesto je bez akýchkoľvek
pochybností najväčším sponzorom hokejového klubu, hej? Takže z toho dôvodu bolo to stretnutie,
aby sme si niektoré veci povedali aj pred rodičmi, aby sa nešírili takéto reči, hej a na základe toho
už, či oni budú kontrolovať rodičia klub, hospodárenie alebo čokoľvek v rámci tej činnosti, to je už
na nich, čo ja mám ako ovplyvniť? Ja vám hovorím o tom, že kto má záujem, tak jednoducho sme
sa bavili o tom, že môže byť a pôsobiť v rámci dozornej rady. Pán zástupca Králik, nech sa páči.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne za slovo. Je to dosť vážny

problém z hľadiska skutočne tých nákladov, ktoré máme v súčasnosti a ktoré budú aj do budúcnosti.
Len treba si uvedomiť jednu vec. Máme štadión, zimný štadión, nie všenejakú kultúrnu a športovú
halu. Je to zimný štadión, na ktorom sa dajú riešiť aj nejaké iné podujatia. Je to zimný štadión. Ak
by sme v súčasnej dobe proste naším pričinením spôsobili to, že sa tam hokej prestane hrávať, tak
sme sa prihlásili akože k tomu kocúrkovskému nejakému fungovaniu. Máme štadión, ktorý možno
na svoju kapacitu, veľkosť a tak ďalej, je možno najdrahší na Slovensku. Ale s tým nikto z nás nič
už neurobí. Je tu a preto hľadajme spôsob, ako vlastne to jeho pôvodné využívanie udržíme a
zveľadíme ho na takú úroveň, že si začne trošku zarábať aj sám na seba z hľadiska proste určitých
dotácií zo zväzov a tak ďalej, lebo čím vyššia úroveň nejakého športu sa tam bude hrávať, tým
väčšiu šancu má aj ten klub dostať nejaké iné zdroje okrem mesta. Je jednoznačne jasné, že bez
veľkého sponzora bude tým veľkým sponzorom len mesto. V súčasnej dobe vieme, aká je
ekonomická situácia u nás v regióne, že tých veľkých sponzorov je tak málo, že naozaj je to
problematická záležitosť nájsť takého sponzora, ktorý by odľahčil vlastne tie príspevky mesta
vlastne na tento šport. Ale skutočne apelujem vlastne na všetkých nás, ktorí tu teraz sedíme, že
rozmýšľajme aj takýmto spôsobom. Nehovorím vôbec o tom, to všetci vieme, že je to v súčasnej
dobe možno najmasovejší žiacky alebo detský šport z hľadiska počtu aktívnych ľudí a tak ďalej a
tak ďalej. Čiže hľadajme spôsob, ako si tam vyčistíme vlastne to fungovanie, ako budeme aj my aj
tí rodičia vedieť o všetkých tokoch finančných, aby nedochádzalo k spochybňovaniu, lebo veľakrát
naozaj stačí prísť s faktami a názor sa zmení, lebo u nás je takisto dobrým zvykom riešiť pocitovo a
z rozprávania niekoho veci. Ale nie spoliehať sa proste na fakty, ktoré vlastne sú jednoznačné, takže
skúsme sa fakt uberať spôsobom, ako to zlepšiť, vyčistiť, zjednoznačniť, aby nikto nespochybňoval
určité záležitosti, ale riešme to spôsobom, aby sme hlavne ten mládežnícky proste fenomén tohto
športu podporovali aj naďalej, ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Pán poslanec Schmidt, nech sa páči.
Robert Schmidt, poslanec: Ďakujem. K zimnému štadiónu. V podstate je to veľká pravda, že
formou priamych a nepriamych dotácií tam dávame veľké peniaze. Ale keďže vieme, že sa tam
bude meniť tá technológia na budúci rok, takže náklady na ten nepriamy nájom by sa nám mali
znížiť, predpokladám. Mali by sme mať novú technológiu a kvalitnejšiu technológiu, čiže vlastne
nám idú najvyššie náklady na energie...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: No áno, ale to tak nemôžeš brať, lebo my tam musíme dať
na vstupe osemstotisíc eur.
Robert Schmidt, poslanec: Ale samozrejme.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: No, tak tie treba niekde rozpočítať tie peniaze.
Robert Schmidt, poslanec: Samozrejme. Ale zase ten nepriamy nájom bude stále taký vysoký?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tak, keď to rozpočítam, tak bude ešte vyšší, keď sa na to
takto pýtaš, hej? Kým sa nesplatí tá investícia, tak bude vyšší ten nájom. Je to tak. Aj z účtovného
hľadiska. Aj fakticky, aj z účtovného hľadiska.
Robert Schmidt, poslanec: A Janko, budeme to vedieť využívať dúfam, že aj ako volejbalové
ihrisko ako viacúčelové ihrisko.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tak vieš už, no... No, veď už sme sa bavili, že nám treba aj
volejbalové mužstvo, hlavne dievčat možno.
Robert Schmidt, poslanec: Tak pri tej rekonštrukcii počítame s tým, že by sme tam vytvorili
nejaký projekt taký, aby to bolo aj ako volejbalové.

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, to už zachádzame, ako ostaňme v téme. Ostaňme v
téme. Je pravdou, že budúci rok nás tam čaká investícia. Vyčíslenie presné nevieme momentálne,
keďže sa robí audit ešte stále toho, čo tam bude potrebné spraviť, ale proste ak to neurobíme, tak
potom ho môžeme opäť len zavrieť, hej, ten štadión. Takže asi tak. Dobre, ďalej pani poslankyňa
Dzurmanová, nech sa páči.
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. No nech žijú hokejisti, lebo toto je téma, ku
ktorej sa pravidelne každý rok vraciame a keď príde na dotácie, tak sa tu tak spoločne
vyrozprávame, aby sme vlastne zistili, že máme tu štadión, tak vlastne je to tak, ako to je. No tak im
dáme. No ale ja chcem iné povedať. Veľmi ma mrzí, že aj keď ja som nebola na stretnutí,
samozrejme sa veľmi ospravedlňujem za to, ale že sme sa dnes dostali do polohy, že vlastne ak to
neschválime dnes, tak budú mať veľký problém. To ma veľmi mrzí, lebo cítim sa tak ako dosť
stresujúco teraz a v takom ako keby napätí, ako keby to záviselo teraz od nás. Toto asi nie je celkom
pekné ani vhodné. To je jedna vec. A druhá vec. Ja ale tie peniaze, ja s tým súhlasím, ja som si to
tak v kľude premyslela a som plne za to, pretože ja som vďačná za ľudí, ktorí pracujú s deťmi, som
vďačná za to, že sú, väčšinou sú to zanietenci, tak či tak, či sa vám to páči alebo nie, ktorí to nerobia
pre peniaze, ale preto, že či už jeho, ich deti kedysi hrali hokej alebo proste z nejakého takéhoto
dôvodu a kiežby ich bolo viac. Som rada za týchto ľudí a podporujem aj iné športy, aj tento,
samozrejme. Aj keď pri tej sume sa mi, ako sa hovorí ľudov, nožík vo vrecku otvára. Ale bola by
som naozaj rada, aby sme nezabúdali, že tých organizácií a tých športovcov a podobne máme
omnoho viac a i napriek tomu, že je to nákladný šport, aby sme nezabúdali na tých ostatných. Lebo
skutočne, keď porovnáme, že máme dať na hokej dvadsať-dvadsaťpäť a zároveň sa to rovná celá
dotácia pre ďalšie organizácie na celý rok, tak je to veľký nepomer. Takže aby sme mysleli aj na to,
že ak tu navyšujeme postupne, čo navyšujeme hokejovému klubu, aby sme navýšili aj celkovo
postupne dotácie pre ďalšie organizácie, ktoré tú činnosť robia. Toto si myslím, že by bol
minimálne taký najvhodnejší model, ako možno ako keby ukázať aj tým ďalším, že nechceme na
vás zabudnúť, myslíme na vás, nechceme niekoho nejak ako dávať na piedestál, ale jednoducho
takto to je. Ďakujem pekne za slovo.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ja len zareagujem, lebo my sme navýšili všetkým a navýšili
sme dosť, však schvaľujete to vy a pozrite si dotácie spred štyroch-piatich rokov a pozrite si dotácie
dnešné. No, veď ale to je tiež dotácia. To je tiež dotácia,pretože mnohí, ktorí pred tým žiadali
dotáciu aj na služby spojené s nájmom a uhrádzali si to z týchto zdrojov, tak si dneska... tak si
dneska tie dotácie, ktoré dostávajú na služby spojené nájmom neminú a minú si ich na inú činnosť
áno? Čiže dostávajú peniaze navyše. Proste takto to je, tak je ten model nastavený a služby spojené
s nájmom bez ohľadu na to, že sú hradené mestom, sú dotáciou. A či ju nazveme priama alebo
nepriama, je to úplne jedno, pretože sú to reálne finančné prostriedky, ktoré mesto za kluby musí
uhradiť, hej? Tieto dotácie sa, vravím, zvýšili s tým, že sme išli nad 25.000, to je ďalšia vec, áno?
Pretože 25.000 pred tým bolo aj pre hokej, aj pre ostatné kluby, dneska sa bavíme o 25.000 len pre
ostatné kluby, nie pre hokej. Okrem toho ešte sponzorujeme futbal, ktorý sme nemali, hej? Ktorý
zase ide mimo nejakej dotačnej schémy a tak ďalej a tak ďalej. Tých dotácií je poskytovaných
oveľa, oveľa viac ako pred tým. A to nehovorím o tom, že sme investovali do športovísk, do
kultúrnych telies, kde taktiež aj toto treba brať v rámci nejakej podpory činností, či už športových
alebo kultúrnych telies, pretože tam išli státisíce za posledné štyri roky. Státisíce eur, hej? Takže tie
dotácie každý rok sa zvyšujú, každý rok. Ďalej pán poslanec Barančok, nech sa páči.
Andrej Barančok, poslanec: Ďakujem pekne. Ja si dovolím trošku poopraviť pána viceprimátora,
dúfam, že sa na mňa hnevať nebude, ale mám za to, že to je najdrahšia strecha a tribúny v krajine,
pretože my sme štadión naozaj nepostavili, staré technológie, staré zázemie. Je to o streche a o
tribúnach. Tak len toľko na doplnenie. A ja tvrdím, tá aréna stojí, budúci rok oslavujeme desať
rokov. Pán primátor ma naposledy informoval, že už máme aj nejaké pukliny v stenách, takže
uvidíme, čo s tým bude. Ale toto sem teraz nechcem dávať. Keď si teraz pán primátor spomenul, že
je to 25.000 eur, keďže tých 20 bolo za minulý rok, ja mám za to, že profesionálny hokejový klub,

je to jedna slušná mzda manažéra za jeden rok v nejakom hokejovom klube na Slovensku. Mne sa
to nezdá nejakým spôsobom veľa peňazí so zreteľom na to, že už keď niekto vymyslel plán A a
postavil teda tú strechu a tie tribúny, len nedomyslel plán B. Žiaľbohu sme región, ktorý
neposkytuje, už to tu bolo povedané, zamestnávateľov, ktorí by si to mohli dovoliť dotovať, ako je
pri iných kluboch a to je všetká vďaka aj tebe, pán primátor, a spoločnosť Harmanec, skôr tipujem,
že pánovi Fiľovi, že teda budú dotovať aspoň nejakou čiastkou ten náš hokejový klub. Ja tvrdím
jedno...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dotujú...
Andrej Barančok, poslanec: Hokejový štadión stojí, treba tam hrať hokej, pretože si treba
uvedomiť jednu vec. Neviem, či ste si všimli. Na tie kultúrne podujatia tu už máme len dve. A keď
nerátam ľudí, ktorí sa tam už pomaly chodia desaťkrát do roka modliť. Čiže buď z toho budeme
mať svätostánok alebo budeme z toho mať hokejovú halu a treba si ešte povedať druhú vec. Banská
Bystrica má v pláne budovať ďalšiu nejakú multifunkčnú arénu, kde bude usporiadavať koncerty,
poviem aj za seba, každý jeden promotér pôjde do Banskej Bystrice, už nie do Brezna, lebo tá
spádová oblasť a kúpyschopnosť je úplne o niečom inom. Takže Bratislava, Košice a Banská
Bystrica je úplne super. Ja len neviem naozaj posúdiť z hľadiska, či sú to transparentne vynakladané
peniaze, nie sú transparentne vynakladané peniaze, či tam ako ostatné, samozrejme, neporovnateľne
väčšie mestá dávajú oveľa viac peňazí. Ja by som len možno odporučil porovnať podobné mestá
veľkosti ako sme my, ak majú hokejový klub a hokejový stánok, ako to financujú oni a koľko to
zhruba stojí. Ty máš dobrý kontakt s pánom primátorom Žiaru nad Hronom, teraz postavili nový
zimný štadión. Možno by nebolo zlé, keby si sa aj ty na nejakom ZMOS-e alebo stretnutí s
primátorom porozprával...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: V sobotu idem na hokej tam do Žiaru...
Andrej Barančok, poslanec: Výborne. A oboznámil nás. Dve-tri mestá, ako je to financované. A
len za mňa, že ak máme tam dať niekoho na kontrolnú funkciu, ja mám síce vyštudovanú
ekonómiu, ale necítim sa na to, nechcem nikoho, samozrejme, z poslancov nejak dehonestovať, ale
pre mňa by mal absolútnu dôveru a odbornosť naša kontrolórka, keby tam išla ako nie kontrolórka
mesta, ale ako fyzická osoba. Ja jej kľudne zaplatím nejaký dobrý obed a nejakú kávu k tomu,
samozrejme, je to neplatená vec. Ale možno na ten prvý rok, keby takto jej hádžem rukavicu, ako
fyzická osoba, keby tam išla, minimálne môj hlas a podporu by určite mala. Dúfam, že som sa
nedotkol športovej komisie a členov športovej komisie. Myslím, že by bola plnohodnotnejší člen tej
dozornej rady ako ktokoľvek, myslím, že z nás. Minimálne, keby takúto funkciu alebo pozíciu
zobrala a aby nás aj oboznámila s tým, ako to tam naozaj beží, lebo na základe počutia ja rozhodnúť
neviem, lebo niekto niečo povie a väčšinou to aj tak v skutočnosti nie je pravda, alebo pravda je
niekde uprostred. A len za mňa, ak sa jedná o čiastku, ktorú tento rok dáme 25.000 eur, ja to určite
podporím, pretože si spomenul 150 až 220 detí a ten štadión stojí a ja dúfam, že tu bude stáť
minimálne ďalších sto rokov. Ak sa naň nechceme pozerať a zjavne neprišiel žiadny kórejský
investor a nejde tam zmontovať nejaké zväzky, že z toho urobíme výrobnú halu, tak nech to slúži na
ten účel, na ktorý to malo byť. A ako som povedal na začiatku, plán A bol, no sme tu teraz my v
tomto čase, musíme dotiahnuť ten plán B ako to budeme využívať a ako to budeme financovať. To
je len celé za mňa, ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Plne súhlasím s tebou. Pekne, pekne si to povedal, naozaj.
No ale pani kontrolórka chcela zareagovať, či nechcela? Jáj, pardon. Pán poslanec Fašang, nech sa
páči.
Miroslav Fašang, poslanec: Ďakujem za slovo. Kolegovia, takto. Ja si myslím, že každý klub a to
je jedno či športový alebo kultúrny by mohol predkladať správu o činnosti, hospodárení, účtovnú
závierku, zoznam sponzorov a dotácií. To nemusí byť obsiahle, ale my sa tu dneska bavíme

pomerne imaginárne 150 až 220 detí. Čo je to? 150 alebo 220? Takisto máme kluby, kde myslím si,
že málokto z poslancov vie, koľko dotácií dostanú iní, koľko skutočne dostanú od mesta, s akými
financiami hospodária, čiže my by sme mali mať dôkladný prehľad o tom, kde dávame peniaze a čo
nás to všetko stojí. Keď som bol na stretnutí s plavcami a hokejistami, tam to bolo pomerne dobre
rozpísané aspoň to, na čo má mesto dosah. To znamená, koľko sa platí tréner cez CVC-čko, koľko
dostali od /nezrozumiteľné/, cez reklamu, cez Dalkiu a tak ďalej. Ale očakával by som, aby sme
tieto informácie mali aj ďalej, pretože hokejisti deklarovali, že 60% dostávajú od mesta a 40 majú
svojich. Či je to, či tento pomer je naozaj taký, to nikto z nás nevie povedať, kým nevidí
účtovníctvo. Čiže očakávam, že každý z nás by si to mohol prelúskať a povedať, že čo si o tom
myslí, ale musí mať k tomu relevantné podklady a kým nedostaneme tieto, tak nevieme sa
rozhodovať korektne. Takže navrhujem možno aj do toho dotačného VZN-ka, aby sme to
zapracovali. Ak nám takú správu môžu dávať Technické služby, mestská polícia, Lesy mesta
Brezna, prečo by nám to nemohol dávať hokejový klub, kde dávame 170.000 euro. To neni len
hokejisti, to sú plavci, atléti a tak ďalej. Nechcem robiť výnimky. Ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Pán poslanec Baran, nech sa páči.
Miroslav Baran, poslanec: Ak môžem na záver to uzavrieť. Tá suma je preto taká vysoká, ak sa
pamätáte, v 2016 sa vlastne menilo toto VZN-ko a dakedy to bolo schované tie náklady spojené s
nájmom v MŠK a Mestskom kultúrnom stredisku. A nikto o nich ani nevedel. Takto sa to očistilo a
preto tá suma vlastne tak vysoko vyskočila. Druhá strana je. Hokejisti len neberú, ale aj dávajú.
Pomáhajú nám napríklad pri Školičke korčuľovania. Všetky materské škôlky prakticky prejdú cez
nich. Taktiež robia rôzne turnaje, pomáhajú nám pri organizácií rôznych podujatí v aréne, takže
neni to len, že berú, ale aj dávajú. Takže ja si myslím, že mali by sme im to schváliť.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Pani hlavná kontrolórka, nech sa páči.
Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna: Ďakujem pekne. Takže ja
sa v prvom rade poďakujem za tie chvály, čo boli aj v predchádzajúcom bode. Žiaľ, aj keď, Andrej,
veľmi rada by som s tebou išla na obed, bohužiaľ, ja nemôžem byť členom dozornej rady v žiadnej
právnickej osobe, pretože by to bol pre mňa konflikt záujmov. Ale mám riešenie, pretože práve my
máme vo VZN-ku schváliť podmienky poskytovania dotácií. Čiže my vlastne v tom dotačnom
VZN-ku môžeme podmieniť poskytnutie dotácií tým, čo povedal Mirko, že vlastne oni nám budú
predkladať všetky tieto výkazy a tak ďalej, ktoré sú verejne inak prístupné vzhľadom k
elektronizácii týchto registrov, ale čo by som ja povedala, že pre mňa by bolo tiež dobré, lebo keď
som sa, keď som odpovedala na otázku pána poslanca Tokára, že my máme pod kontrolou všetky
zdroje, ktoré dostávajú tieto subjekty z rozpočtu obce, z rozpočtu VÚC-ky, z iných orgánov, ale
nemáme pod kontrolou práve zdroje ich vlastné. Od sponzorov a tak ďalej. Vy si tí, ktorí ste
služobne starší, pamätáte, že ja som už robila kontrolu aj hokejového klubu a sponzorské a tak
ďalej, na to som nemala dosah. Čiže to znamená, že dať túto podmienku do všeobecne záväzného
nariadenia o dotáciách, o poskytnutí dotácií. Pokiaľ je tu taká ponuka, že by... lebo každé občianske
združenie musí mať dozornú radu. Pokiaľ je tu tá ponuka, tak naozaj dať do tej dozornej rady
človeka, ktorý by tam bol ako ten kontrolór, aj keď on nemusí v podstate mať to ekonomické a
nemusí vidieť. Tá spolupráca by, samozrejme, so mnou bola. A keďže tam je dvojfázová kontrola,
ako som povedala, je to kontrola administratívna, finančná kontrola zo strany mestského úradu, čiže
obce, tak nevidím dôvod, prečo by nemohla byť delegovaná osoba z mestského úradu a
samozrejme, potom je tá druhá kontrola a to je moja kontrola a ja si myslím, že pod touto kontrolou
naozaj sa zistia tie skutočnosti a tie fakty, ako si hovoril ty, pán zástupca a nebude to na základe
domnienok a tak. Čiže zhrnula som vlastne všetky tie pozitívne veci, ktoré sú. Ja si myslím, že
zakotviť to do všeobecne záväzného nariadenia, prijať tú ruku pomocnú, ktorú alebo... tú ponuku,
že buďte v dozornej rade, lebo tie väčšie subjekty určite dozornú radu majú. Keď takáto ponuka
príde, tak tam dať už človeka, lebo vlastne tá dvojitá kontrola, administratívna a finančná kontrola
je prvá. Plus moja kontrola a mali by sme dosah na všetky kontrolované prostriedky. To je presne

to, čo som hovorila, keď som odpovedala pánovi poslancovi Tokárovi. Ja si viem urobiť aj
súčinnosť medzi tými subjektami, že si viem požiadať VÚC-ku o súčinnosť, ale neviem si... nemám
dosah na príjmy rodičov, nemám dosah na sponzorské a vravím, už som prišla na ten problém, že už
ten jeden subjekt aj mne začal robiť problémy. Takže toľko z mojej strany. Ak teda súhlasíte s
týmto.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tak za seba poviem, že súhlasím, určite aj takouto formou.
Ale stále trvá aj tá ponuka hokejového klubu, že nemajú absolútne žiadny problém s tým, aby
niekto či z mestského úradu, ako si spomenula aj ty, pani hlavná kontrolórka, alebo niekto z
poslancov bol v dozornej rade, hej? Čiže ja by som bol rád, keby bol, lebo nás môže potom aj
informovať o iných veciach, nielen o poviem, papieroch, hej, ktoré musia sedieť a veľa razy potom
možno dostaneme komplexnejšiu informáciu o tom, čo ten klub robí a plánuje do budúcnosti.
Dobre. Áno. Tak oni dostávajú zo zväzu neviem, či tridsaťtisíc eur, neviem, hej, no... Nech sa páči.
Neuvedený, poslanec: Ak môžem, zareagujem na pani hlavnú kontrolórku. Kolega Martin Ridzoň
ma tu upozornil, pozeral cez Finstat. Hokejový klub, riadna individuálna účtovná závierka za
obdobie, tu sú roky. Údaje nie sú dostupné. Účtovná závierka sa nachádza v neverejnej časti registra
účtovných závierok. Čiže v podstate nevieme to pozrieť. Tak, ja len ako upozorňujem na to, ako.
Ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre. Ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak nie, rozpravu
končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Eva Skačanová, návrhová komisia: Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna schvaľuje poskytnutie
dotácie na rok 2019 pre Hokejový klub Brezno vo výške 25.000 eur.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy?
Ak nie sú, hlasujte o návrhu.
Hlasovanie: Zo 16 prítomných 16 za. Konštatujem, že návrh bol schválený.
K prejednávanému bodu poslanci prijali uznesenie MsZ číslo 172/2019, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice

Bod č. 21.7 - Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva
mesta Brezna o činnosti komisií
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prešli by sme k bodu 21.7 - Ústna informácia predsedov
komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií. Nech sa páči. Chce niekto
informovať o činnosti komisií? Je to možnosť, nie povinnosť. Ak nikto, prešli by sme k ďalšiemu
bodu.

Bod č. 22 - 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: Tým sú 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. Nech sa páči kolegyne, kolegovia, hláste sa s otázkami. Ako
prvý pán poslanec Barančok, nech sa páči.
Andrej Barančok, poslanec: Ďakujem. Ja mám len jednu otázku na pána riaditeľa Technických
služieb. Všimol som si, že na stojiskách na smetné koše máme také tabuľky, ktoré sú tam zjavne v
rámci projektovej dokumentácie dané, ale sú nevyužívané. Mám za to, že ja nič nerobím u nás, len
upozorňujem ľudí, že televízory, počítače a nábytky nepatria na stojiská a vždy musím volať k vám
a vždy musím vysvetľovať, že ja viem, že to tam nemá čo byť, ale sme tam zahádzaní. Ale všimol
som si stojiská za Tržnicou, ktoré tieto oznamy majú, čo tam nesmie byť umiestnené. A teda
neviem, či to umiestnili Technické služby alebo to umiestnil nejaký uvedomelý občan. Ak to
Technické služby neumiestnili, či presne takéto ceduľky vieme na tie stojiská umiestniť všade a tým
pádom máme po probléme. Lebo ja tých ľudí stále vyzývam, že máme zadarmo zberný dvor a tak
ďalej a tak ďalej. Ony to proste celé zapracú a mesiac sa tam potom nevieme dostať. Ale tieto
ceduľky, vývesky vy tam máte všade zamontované, len ich nevyužívate. To je všetko, ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem pekne. Ako ďalší do rozpravy sa hlási
pán poslanec Struhár.
Daniel Struhár, poslanec: Ďakujem. Ja by som sa chcel spýtať. Na poslednom zastupiteľstve som
sa spytoval, že ako budeme riešiť teda to dofinancovanie alebo jednoducho dotačnú... zníženie
nákladov spojených s nájmom v telocvični pri plavárni. Bolo mi povedané, že už sa jednalo. Chcel
by som vedieť, k čomu sme došli pri jednaniach ohľadom zlacneného nejakého, no minulý týždeň
tu pán primátor nebol... teda minulý mesiac tu pán primátor nebol, spýtal som sa pána riaditeľa, on
mi odpovedal na túto otázku. Chcel by som vedieť, že teda k akým záverom sme dospeli pri riešení
tohto problému. Ďakujem pekne.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Ďalší do rozpravy pán poslanec Tokár.
Nech sa páči.
Jozef Tokár, poslanec: Ďakujem. Na pána riaditeľa Technických služieb. Už je mi trápne tretíkrát
interpelovať alebo pýtať sa ho. Vo februári som sa pýtal, v máji a teraz sa pýtam tretí raz. Chcel by
som počuť aj termín, kedy sa to spraví alebo či vôbec nie. Na MPČL 40 je strom, ktorý, myslím že
si to pamätáte, ktorý vyrástol dosť vysoko a jeho konáre zabraňujú osvetľovaniu schodišťa a je to
ako sa ide do kostola a tie vedľajšie schody, keď tak bližšie poviem, či MPČL 40. Bolo by treba
obrezať ten strom, pretože môže dôjsť k úrazu večer a to by som nechcel zažiť. Ak nie, tak to
pôjdem aj ja kľudne opíliť. Ale už tretí krát je mi trápne takto interpelovať alebo pýtať sa na pána
riaditeľa, hoci si to zapísal. A druhá vec, to sa druhýkrát pýtam, či sa budú maľovať čiary na MPČL
to, čo som sa pýtal minule v máji. Tam je jednosmerky, značka po pravej strane státie šikmé, po
ľavej strane státie šikmé, ale skutočnosť je taká, že po pravej strane stoja kolmo a po ľavej strane
stoja priebežne za sebou. Takže dodržujme značky a vytvoríme parkovacie miesta viacej ľuďom,
ktorí pôjdu do kostolíka alebo na poštu a podobne. Ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Ďalšia do rozpravy pani poslankyňa
Skačanová, nech sa páči.
Eva Skačanová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja sa chcem tiež opýtať pána riaditeľa
Technických služieb, kedy bude opravený ten chodník na Dolnej ulici pri pani Štefančíkovej,
ďakujem.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Ďakujem. Ďalší do rozpravy pán poslanec

Palovčík, nech sa páči.
Milan Palovčík, poslanec: Ja by som mal tiež na pána riaditeľa Technických služieb. Na ulici
Fraňa Kráľa oproti /nezrozumiteľné/ sa urobil ten krásny park z eurofondov a či sa tá autobusová
zastávka nedá trošku tiež taká pekná presklenná aspoň pre dve-tri osoby spraviť tam, lebo
/nezrozumiteľné/ a myslím si, že by sa to tam hodilo. Ďalej na Fraňa Kráľa, to už roky hovorím
smerom na železničnú stanicu, keď idete, tam sú aj tie, jeden stĺp je tam, je tam prechod, tam je
absolútna tma. Tam treba spraviť osvetlenie. Ľudia chodia z Tesca už večer, zima ide. Si všimnite,
keď pôjdete cez tú križovatku. To ostatné je nasvietené, ale smerom na železničnú stanicu, keď
odbočíte zo ŠLN, tak je tam tma, hej? Ďalej semafory v Brezne, či ste si všimli, ja neviem pred tým
hovorilo sa, že v sobotu a v nedeľu budú od šiestej vypnuté alebo aj cez týždeň večer. Furt idú. Aj v
nedeľu o desiatej. No načo mám stáť ja na križovatke? Minule som prebehol cez červenú, lebo
nebudem tam stáť. Chytili ma policajti /nezrozumiteľné/...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Si sa priznal takto verejne, no pekne...
Milan Palovčík, poslanec: No, ale chytili ma, tak čo? Ďalej Tesco. Označenie. Tiež sme vraveli.
Zo ŠLN, keď odbočíte smerom k Tescu, prídete teraz do toho priestoru a tam neviete, kde máte ísť.
Ide vám oproti auto stade, ten ide stade, tam treba spraviť značenie riadne na asfalt, hej? Lebo
/nezrozumiteľné/. Chodník Švermova ulica /nezrozumiteľné/, neviem, či nespomínala. Na
Švermovej ulici ten chodník je dosť značne zničený. Už keď nie tento rok, tak aspoň na budúci by
sme do rozpočtu dali. Pre peších... dobre, pán primátor... no tankodrom, parkovanie, spomínal som
to, ja som to tak asi na pracovnom stretnutí, myslím, spomínal. Je to krásne spravené. Včera som si
šiel aj dneska pozrieť, boli tam tri autá, predvčerom štyri autá. S týmto robme niečo. Hradby sú
zapratané. Tuto nemáme zákaz státia a parkovisko krásne nové je prázdne. Tak znížme tú cenu, aby
tam ľudia mohli chodiť parkovať. Neviem /nezrozumiteľné/. Ona nespĺňa účel, ona nespĺňa týmto
účel. Na to bolo spravené krásne, hej? Tam sú tri-štyri autá, choďte sa tam pozrieť, hej? No a čo
ešte? Poprosím ešte pána riaditeľa Technických služieb. Hovorilo sa, že po sídlisku sa spravia,
obnovia tie na parkovanie, keď sú jednosmerky tie pruhy, čiary, hej, aby to bolo, lebo ľudia to
nedodržiavajú. Ďakujem pekne.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ďakujem. Ďalej pani poslankyňa Štugnerová, nech
sa páči.
Ľubica Štugnerová, poslankyňa: Ja mám tiež otázku na pána riaditeľa Technických služieb to, čo
vlastne spomínal kolega. Mám požiadavku od občanov na tú autobusovú zastávku, ktorá je na Fraňa
Kráľa, aby sa nejak zastrešila, aby sa tam nejaká lavička dala, keď staršie osoby čakajú na autobus.
Taktiež som sa chcela spýtať aj na... bolo mi teda povedané, že výrub stromov sa robil na jar a že sa
bude robiť teraz ešte na jeseň, tak som zvedavá. Na ulici Jilemnického sa chcem spýtať, boli sme
svedkami obidve s pani poslankyňou Dzurmanovou už pred tým, keď tam spadol kábel a ostala som
to ja potom strážiť. Lebo ten jeden strom, ktorý je tam, cez koruny v strome idú káble, nevedeli
sme, či sú to elektrické alebo telefónne drôty a tak a vlastne jeden voľný visel. Tak aspoň ten jeden
strom nejak tak obrezať alebo ho úplne vypíliť. A chcela som sa spýtať ešte na kontajnerové
stojiská na Nálepkovej. Neviem prečo sa tam to nerobí. Či je to kvôli tomu, že sú nie pozemky
vysporiadané? Alebo neviem. Áno? Na tom to stojí? No tak tam je požiadavka na tie stojiská. Tak
to potom nič, ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Pani poslankyňa Dzurmanová, nech sa páči.
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Ja mám prosbu na pána riaditeľa práve kvôli
prestrešenému kontajnerovému stojisku Nálepkova – Sládkovičova. Je tam veľký neporiadok.
Vieme, že prečo to je, kto sa tam vlámal, ale prosím, aby sa upravila aj tá jedna strana, aby to bolo v
poriadku, dobre? Ďakujem.

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: To bolo rýchle, ďakujem. Pán poslanec Obernauer, nech sa
páči.
Július Obernauer, poslanec: Ďakujem pekne. Ja teraz neviem, či naozaj patrí táto otázka pánovi
riaditeľovi alebo v rámci Interpelácie ju. Ja chcem opäť pripomenúť chodník pred činžiakom ČSA
40 až 52. Stromy zavadzajú, proste zamedzujú svetlu, ktoré je pri hlavnej ceste. Ten chodník je
tmavý, je naozaj nebezpečenstvo, že sa tam čosi stane. Už je to niekoľkokrát hovorené. Je tam
potrebné dobudovať nejaké osvetlenie.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tam to je naplánované, nie? Vravím, že tam to je
naplánované.
Július Obernauer, poslanec: Ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Nech sa páči, pán riaditeľ.
Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb mesta Brezno: Dobrý deň ešte raz. Čo sa
týka infotabúľ, vyrábajú sa infotabule v spolupráci aj s mestom v rámci osvety, čo sa týka triedenai
odpadu a budú doplnené do každého stojiska. Formát, aký tam je, A3. Každé stojisko to má,
pracujeme na tom, aby to bolo. Mám zapísané. Každý kontajner má na sebe nálepku, čo doňho
patrí, áno. Čo sa týka telocvične, pán poslanec Struhár, zlacnenie nájmu. Technické služby sú v
nájme telocvične, čiže my musíme podľa trhového poriadku sa riadiť, čo sa týka cien pre ostatné
subjekty. Musíme podľa zásad VZN poskytovať nájom takto. Áno, rokuje sa, ale neni to taká
záležitosť, ktorá sa dá hneď vyriešiť... Zatiaľ žiadny. Pán poslanec Tokár, ja som v tom, že ten
strom je orezaný, ale vidím, že nie, takže dávam. Tento týždeň bude dole. Čiary parkovisko šikmé
stánie. Značka je šikmé, ale šikmé stánie nesmie byť. Záchranné zložky mali výhrady. Ak tam
postavíme dve autá šikmo, je úzky priestor na prejazd. Značky sú, čiže sa musí zmeniť značenie
toho parkoviska. Boli sme tam aj s pánom Medveďom z Mestského úradu, boli sme to pozerať po
poslednom zastupiteľstve.
Neuvedený: /nezrozumiteľné/...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ak si pamätáš, však to bolo ešte v 2014, nie? No, tak ODI
muselo asi dať, no...
Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb mesta Brezno: Záchranári boli proti,
požiarnici, že nemôže byť šikmé, lebo nevojdú s technikou. Pani poslankyňa Skačanová, chodník
už je opravený dva týždne dozadu. Pán poslanec Palovčík. Čo sa týka Fraňa Kráľa zastávka, nie je
tu? Bola otázka... jáj vy ste, hľadám vás tam. A takisto aj pani Štugnerová. Neviem, poprosím pani
prednostku.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tam ja poviem len k tej lavičke. Tá bola doplnená. Áno,
tam už je lavička, áno, tam je lavička odvčera minimálne, lebo som to ešte bol pozerať. Áno, čo sa
týka tej zastávky, čo si ty hovoril, pán poslanec. Ako my sme reagovali na požiadavku dva-tri roky
dozadu, aby tam vôbec nejaká zastávka bola. Je tam zastávka aj po jednej aj po druhej strane. Ešte
sponzorsky nám to vtedy /nezrozumiteľné/ nám to asfaltovalo aj jednu aj druhú stranu, aby tam
autobusy vôbec mohli stáť. Takže ako požiadavky sa navyšujú. Ako ja s tým nemám problém, že
tam bude zastávka. Len či to má zmysel. Koľko ľudí tam stojí, lebo nech sa páči.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Ja by som iba doplnila, že pani
architektka mesta s dopravným inšpektorátom boli alebo teda s pracovníkom dopravného
inšpektorátu s pánom policajtom boli na mieste, pozreli si to a ten neodporúča. Kým by sme
nerozširovali a neurobili riadne nábehové pruhy také, aby to vyhovovalo legislatíve, tak neodsúhlasí
nám prístrešky, bohužiaľ.

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: To sa bavíme potom o úplne inej sume, áno? To nie je
zastávka za tritisíc, ale možno 40-50, áno?
Neuvedená: ... povedať, raz by sme ju chceli, ale zas treba si uvedomiť, že v podstate ten pôvodný
plán prečo začali tie autobusy znova tam stáť bol, že mal v prvom rade slúžiť ako na pristupovanie
nie ako klasická zastávka a došlo k tomu, že sa znovuobnovuje po určitom čase. Čiže my sme boli
radi, že to takto vyšlo a nie, aby sme riešili teraz veci, ktoré by boli omnoho ťažšie. Čiže v tomto
prípade treba povedať, že by to bol dlhý náročný proces...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ešte pre autobus sme tam státie, vravím, sponzorsky nám
/nezrozumiteľné/ vtedy myslím spoločnosť v rámci obchvatu vyasfaltovalo tú plochu a urobilo aj tie
nájazdy pre autobusy, hej? A považoval som to za uzavreté, hej, lebo tam zastávka riadna nebola
tak, ako vravíš. Dobre, ďalej.
Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb mesta Brezno: Ulica Fraňa Kráľa osvetlenie.
To by som spojil aj s pánom poslancom Obernauerom. Prebieha audit zo strany Stredoslovenskej
energetiky v rámci celého osvetlenia v meste Brezne, čiže oni prechádzajú si každý svetelný bod po
bode a navrhnú doplnenie osvetlenia, či je efektívne aj toto LED-kové, aj to staré a v rámci tohto...
po tomto audite budeme vedieť, kde treba doplniť.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: To len doplním, ak môžem v rýchlosti, že sme začali
spoluprácu so Stredoslovenskou energetikou a zámer je taký, vymeniť ešte to zvyšné, áno,
osvetlenie, ktoré nemáme. Kvôli tomu sa robí aj ten audit. Podopĺňať. Tiež máme ešte jednu takú
platformu a to je, že pôjdeme aj do solárneho osvetlenia, poviem, v extraviláne mesta, kde naozaj
ťahanie tých sietí a elektriny by bolo príliš nákladné. Takže máme takéto riešenie odkukané,
poviem, z Hriňovej, lebo tam som komunikoval s pánom primátorom a vychádza to za veľmi,
veľmi dobré peniaze. Takže také poviem tri spôsoby riešenia toho verejného osvetlenia momentálne
riešime. Prepáčte, môžete pokračovať Lukáš.
Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb mesta Brezno: A čo sa týka bytového domu
ČSA 40-52, to je od Televízoru sem... Smerom ku kasárňam. Tam je to projektované to osvetlenie v
rámci tohto auditu. Bola tam požiadavka. Audit, miestne zisťovanie bolo spravené, čiže už len zo
strany elektrární. To oni dokonca každý jeden bod zameriavali GPS súradnice. Že bude taká mapa
interaktívna, že budeme vedieť presne tieto svetlá.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: My sme mohli doplniť aj čiastkové body, len to nám nikto
neodporúčal. Jednoducho. Vieš, ešte jedno osvetlenie doplniť áno, ale už keď majú byť, poviem trištyri svetlá po sebe, tak to musí byť v rámci projektu komplexne riešené, takže sme to poňali v
rámci celého mesta. Radšej vydržíme pol roka a potom nech sa to naraz urobí, hej? No budeme sa,
samozrejme, o tom ešte baviť, keď budeme mať komplet materiál.
Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb mesta Brezno: Čo sa týka semaforov, bolo v
poslednej dome zmenené na dynamické riadenie. Je to na základe požiadavky z mesta Brezna, ktorá
bola schválená dopravným inšpektorátom. Aj časy presne sú tak, ako boli schválené. Kvôli tomu,
aby nedochádzalo k tým nehodám, že je vypnutý semafor o šiestej, ale tá intenzita dopravy je
vysoká stále aj v tomto čase. Čiže boli navrhnuté časy...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ja poviem aj k tej desiatej hodine, ale Zuzka, doplňte ešte,
vy ste chceli.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Ja si dovolím doplniť tu ako
občan, pretože takisto počúvam od občanov spätnú väzbu a mne zatiaľ to všetci chvália a ja to
chválim tiež. Tak len taká malá poznámka.

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ja len doplním, že my sme dostali dokonca, my sme dostali
požiadavku zo strany polície, aby sme nastavili tie parametre semaforov inak. Viete veľmi dobre, že
sme mali niekoľko nehôd v rámci len križovatky na námestí po sebe, áno? Vtedy sme sa o tom aj
bavili, ak si spomínate. Takže sme sa bavili o dynamickom riadení. Vtedy to bolo nákladné, sa nám
zdala tá suma príliš vysoká. Mali sme iné náklady, tak sme k tomu nepristúpili. Teraz sa to urobilo
po čase s tým, že našli sme vtedy aj lacnejšiu alternatívu, ale nie horšiu, samozrejme. A s tým, že je
to do desiatej hodiny preto, lebo tie nehody mnohé boli práve po šiestej hodine alebo po piatej, keď
to vypínalo, hej? No pamätáte si veľmi dobre, že po piatej ešte koľko áut chodí, hej, cez tú
križovatku. Hej, tak sa to menilo a bolo to v súčinnosti vravím s dopravným inšpektorátom. To
nebol náš výmysel, že sme povedali, že budeme to mať do ôsmej, do deviatej, do desiatej. To boli
proste konkrétne odporúčania konkrétnych ľudí, ktorí zodpovedajú aj za tieto veci, takže my sme sa
na základe toho rozhodovali. Nie, že nás to napadlo, že do desiatej. Alebo podmienka dokonca to
bola, lebo už nepamätám si to, už sme to dávnejšie riešili. Dokonca podmienka, že ak to chceme,
tak takto. Takže... myslím si, že je to bezpečnejšie a o to nám išlo. Aj keď prvé dni to nefungovalo
asi ako malo, hej? Lebo preskočila aj zelená, aj chodcom a tak ďalej. Sám som bol toho svedkom,
hneď som volal na technické služby, aby zabezpečili nápravu. Ale myslím si, že keď to funguje,
ako má, tak to slúži svojmu účelu. Dobre ďalej, poďme.
Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb mesta Brezno: Čo sa týka ŠLN, odbočka na
Tesco, samotné parkovisko, je to vyznačené, len už tie čiary sú slabšie, budú preznačené, len sami
vieme, ako sa tade jazdí, že nerešpektujú to vyznačené parkovisko v strede, že chodia ľudia krížom.
A chodník Švermova ulica. Konkrétne ktorá časť?
Neuvedený: /nezrozumiteľné/
Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb mesta Brezno: Pravá strana?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ale to sme sa bavili, že to už komplexne riešiť a nie tam
plátať. Tak uvidíme, čo bude na rok. Ako bavili sme sa o Nálepkovej, tam to máme pripravené, to
bude, hej, náklad a tak ďalej. Tak všetko už zase tiež. Dohodneme sa určite.
Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb mesta Brezno: Parkovisko Tankodrom.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: To môžem ja k parkovisku. Ja tak ako som vám povedal,
pripravujem VZN-ko o parkovaní. Do toho zahrnieme aj toto. Ja som si dal predložiť jednotlivé dni,
aký sme mali výber. Pohybuje sa to od sto do stopäťdesiat euro. Z toho, čo som aspoň dostal. Nie je
to zlé, ale samozrejme my chceme, aby to parkovisko bolo plné. Plné nie je ani zďaleka. Taktiež to
vidím, taktiež to sledujem. Takže upravíme to v priebehu mesiaca. Ja by som bol rád, keby už do
toho ďalšieho zastupiteľstva tento návrh išiel, áno? Ale ešte si k tomu určite sadneme, aby sme sa
dohodli, že ako nastavíme aj tie platby. Ja chcem do toho zahrnúť aj rezidenčné státie. Bude to také
komplexnejšie, len aj technicky to nebude jednoduché, hej, potom zabezpečiť, lebo musíme si to
dať od nejakého dátumu, aby to fungovalo. Ale myslím, že to bude lepšie, ako to je teraz, určite. A
tie platby tiež budú lepšie pre občanov. Bude to lepší systém. Tiež k tomu rezidenčnému ešte
doplním, že keď to už spomínam, že tam, kde to zaviedli, tak tie sídliská sa vyčistili od áut, ktoré
tam nemajú byť. Tak to poviem, hej? Že má to svoj efekt. Ešte máte nejaké otázky? Lukáš?
Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb mesta Brezno: Obnova čiar na parkovaní.
Pracuje sa na tom. Momentálne boli dokončené prechody po sídliskách. Takže pôjdeme aj na čiary
na parkovanie. Čo sa týka výrubu stromov. Konkrétny strom vám nepoviem, za kolegyňou pani
Kvačkajovou alebo na mestský úrad za pánom Tichým. Ak to išlo do výrubu, tak potom bude, ale
môžem overiť a dám vám vedieť. Čo sa týka stojiska Nálepkova – Sládkovičova. Tieto stojiská
neboli spravené podľa projektu. Reklamácia bola zaslaná z mestského úradu zhotoviteľovi, ktorý sa
do dnešného dňa k tomu nevyjadril. Technické služby to chodia na svoje náklady opravovať. Áno,

opravíme to určite, len reklamácia išla. Zase aby zhotoviteľ nemal nejaké výhrady voči tomu, že
sme mu zasiahli do stavby, ktorá je ešte v záruke.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Mu pošlite faktúru za opravu. Robíte, hej? Dobre.
Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb mesta Brezno: To sú stojiská od toho istého
zhotoviteľa proste, ktoré sú na Nálepkovej na začiatku a už aj na konci pri materskej škôlke to isté
sa stalo. To isté bolo na Krčulovej. Áno.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ale čo tam je poškodené?
Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb mesta Brezno: My sme si kontrolovali
projekt, ako sú tie kari rohože nad vstupnými dverami, aj zboku, chýba tam jeden profil a teraz naši
spoluobčania to stiahnu dole, dostanú sa dovnútra a narobia tam bordel neskutočný. A je to stojisko
proste Nálepkova pri potravinách. Teraz sa stalo...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: No, viem ktoré, viem ktoré...
Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb mesta Brezno: Na ŠLN sa stalo stojisko,
ktoré je pre mestskú bytovku, že odstrihli zámok. Tam je visiaci zámok a odstrihli ho v stojisku.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: No dobre, poďme ďalej.
Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb mesta Brezno: Koniec, ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ty si mal, pán náčelník, nejaké otázky? Nie, nemal si?
Dobre.

Bod č. 23 – Interpelácie
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tak ideme Interpelácie, nech sa páči. Nech sa páči, pán
poslanec.
Andrej Barančok, poslanec: Pán primátor, v minulosti si ma informoval, ja viem, ohľadom toho
domu Šajgalovcov vedľa toho nášho nového pekného centrálneho parkoviska. Ale chcem ťa
poprosiť, či ešte do budúcna nevyvinieš nejakú aktivitu, či si to náhodou za nejakú dobu
nepremysleli s tou cenou. Veľmi to tam naozaj špatí, je to strašné a ja som sa teraz rozprával aj s
ľuďmi z ČSA-čky a ja som toho istého názoru, že do budúcna, keby sme riešili tú tržnicu, či už toto,
keby sme odkúpili, zvalili, bolo by to výborné miest, pretože tam ľudia môžu zaparkovať, môžu si
to rovno nakúpiť, odniesť a tak ďalej, čiže by sme to premiestnili len na v podstate nie ďaleko a
myslím, že v minulosti, neviem, či Janko, ale ty mi dáš za pravdu, viem že niečo také tam aj
prestrešené bolo plánované. Toto by bolo podľa mňa výborné miesto so zreteľom nevravím o rok,
o dva, ale či naozaj ešte nevyvinieš nejakú aktivitu, či si to nepremysleli, lebo možno to za chvíľu
spadne aj samé, netuším. Viem, že je to absolútne v zlom stave. Ale ten vjazd do mesta teraz, ako sa
tá cesta odokryla, sú tam odbočovacie pruhy a každý, kto vchádza do mesta, no ten reprezentatívny
ráz alebo výjazd sa nám absolútne stratil a vyzerá to katastrofálne.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ako však môžeme rokovať ďalej. Ja som ti vravel, že aká
bola ich ponuka...
Andrej Barančok, poslanec: Ja viem, ale či náhodou. Ide zima, Vianoce, darčeky...

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, však skúsime. Ako rozmýšľaš veľmi dobre, určite,
áno, spýtame sa, uvidíme. Budeme rokovať. Dobre ďalej pán poslanec Palovčík, nech sa páči.
Milan Palovčík, poslanec: Ja by som sa chcel, pán primátor, spýtať. Jedného času sme, keď sme
odmeňovali športovcov, hovorili o pánovi Kurekovi a si pamätajú aj poslanci,sme sľúbili okolo
2.000 euro. Doteraz ich nemá, aj bol na súťažiach a tak, či nenájdeme tú formu nejako ho oceniť
tohto chlapca, lebo chodí na svetové súťaže a vtedy sme sa aj rozprávali, aj sľúbili sme, aj sa to
dozvedel aj on, aj verejnosť a nedostal ešte nič. Tak ja by som bol rád, keby sme dajaký našli
spôsob...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: No je spôsob, že zmeníme VZN, áno? Nie, lebo nespĺňa
podmienky. Hej, to sme riešili. Ja som veľmi chcel, aby dostal, však je majster sveta, chodí po svete
Amerika, neviem čo, vyhráva súťaže jednu za druhou a jednoducho nespĺňa podmienky. Nechcem
to tu rozoberať ktoré, ale nespĺňa ich, hej? A ak by sme mu dotáciu dali, tak je to v rozpore s
viacerými ustanoveniami VZN a ja som mu to aj písal, on o tom vie, tak mi aj písal, že nájsť inú
formu, ako ty hovoríš. Neviem, či vás oslovil tiež, ale proste musíme potom zmeniť VZN alebo
nájsť sponzora, čo ho bude sponzorovať. No tak ako podľa súčasného všeobecne záväzného
nariadenia to neviem urobiť.
Milan Palovčík, poslanec: A my môžeme pripraviť si a do dajakého termínu a zmeniť to? Lebo to
aj iným dajakým športovcom /nezrozumiteľné/...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tak, ako ak chcete, aby sme menili všeobecne záväzné
nariadenie kvôli nemu, tak kľudne.
Milan Palovčík, poslanec: Nie kvôli nemu, ale to môžu byť aj druhí športovci, ktorí sú ...
kategóriu...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tak môžu byť. Vravím, ja s tým nemám problém. Len
nemohol som riešiť tú dotáciu... už to bolo v zastupiteľstve. Však neviem, či si spomínate. To nie
je, že by sme to nechceli predložiť alebo podobne. Jednoducho sa to neschválilo vtedy. A práve z
týchto dôvodov, čo hovorím. Dobre. Pán poslanec Tokár, nech sa páči.
Jozef Tokár, poslanec: Ďakujem za slovo. Z toho mi vyplynulo na toho 9. Mája pod poštou
jednosmerka, ja som to už pred dvoma rokmi argumentoval, že po jednej strane je šikmé stánie, po
druhej je šikmé stánie, nesplníme názor alebo vyjadrenie ODI, čiže neviem, ako to dávali pred
dvoma alebo štyrmi rokmi, že sa tam tie tabule dostali šikmé stánie. Ale keď ideme riešiť túto
situáciu, lebo nenafúkneme Mazorník. Jednoducho tých parkovacích miest je všade nedostatok a
zmenia sa značky v podstate tak ako stoja a to je riešenie, mne sa to nepáči. Ja som ťa chcel veľmi
požiadať, aby sme ten zelený pás v strede tri metre cirka zúžili na meter a tým pádom môžeme po
druhej strane dať šikmé stánie. Má to logiku. Ak sú tam inžinierske siete, možno by som dal
zatrávňovacie panely. Ale nechcem hovoriť do technických vecí odboru výstavby alebo
odborníkov, tak som chcel len požiadať na budúci rok, ak sa bude tvoriť rozpočet, aby sa išli
pozrieť na to odborní úradníci z úradu a jednoducho navrhli riešenie, ako tieto parkovacie miesta
rozšíriť. Ja som to len dal návrh. To šikmé stánie by tam mohlo byť, len zúžiť z troch metrov na dva
metre pás. Dajme tam zatrávňovačku alebo doplňme betón, nebude to stáť veľa peňazí, ale získame
niekoľko desiatok miest pre tých, čo chodia, ja vravím, do kostola, na poštu a podobne. Len ak sa
bude uvažovať teraz už na budúci rok v rozpočte, že by sa na to išli pozrieť, čo by to stálo. Ja som
povedal 20-25.000.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Takto. Ten projekt môžeme dopracovať, lebo rozpracované
to bolo minimálne. Viem, že Peťo Vranovský to ešte robil. Alebo Karolič? No rozpracované to
bolo, treba to dopracovať, to viem určite...

Jozef Tokár, poslanec: Aby nebolo zas neskoro.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Nemá byť prečo neskoro, len na Mazorníku máme budúci
rok dosť veľkú investíciu, ak pôjdeme do parkovacích miest, parkoviská pri garážach, áno? To je
spracované projektovo a tam máme náklad 130.000 euro.
Jozef Tokár, poslanec: Možno budú zvyšné peniaze alebo proste nejak. Ak je možné...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ja vravím, že projekt dopracujeme, len si potom treba
vybrať, lebo zase...
Jozef Tokár, poslanec: Lebo toto sa dá za málo peňazí veľa muziky, ak to poviem tak. Ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Cez 200.000.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Ak sa k tomu môžem vyjadriť,
tak my sme sa zaoberali vlastne touto záležitosťou, odhadli sme to na objemovo na cca 200.000 eur,
že by to stálo, pretože by sme to potrebovali potom už všetko posunúť. Parkovisko rozšíriť v rámci
jednej jednosmerky, zúžiť ten pás alebo ho posunúť trochu a potom by sme sa dostali tak, aby bolo
čo najviacej miest na parkovanie, tak by sme ešte museli rozšíriť vlastne ďalšiu časť parkoviska,
ktorú by sme... kde by sme zase museli zasahovať do zeleného pásu, museli by sme tam robiť
zemné práce, úpravy do asfaltovania, alebo teda zatrávňovače a vyšlo by nás to cca 200.000, možno
viacej, pretože nemáme to ešte sprojektované. To sme vlastne riešili zatiaľ len v úrovni štúdie.
Takže je to na vás.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ale môžeme to dopracovať do projektu, hej? A
potom sa môžeme baviť, lebo máme momentálne, vravím, tento Mazorník je naprojektovaný. Na
základe toho, čo bolo v rámci parkovania na ŠLN západ, tak sme v projekcii parkoviska na 60
parkovacích miest tiež? ŠLN? 60 parkovacích miest tam, čiže sa treba potom dohodnúť, čo budeme
robiť. Lebo nebudeme mať na parkoviská budúci rok 700.000 euro, hej? Proste je to tak. Ale
dopracovať sa to môže a keď bude na to priestor, tak to urobíme.
Jozef Tokár, poslanec: Len môj názor je, stačilo by zelený pás meter dobetónovať alebo dať
zatrávňovačku a do pravej strany by som nezachádzal. Ale to je na odbornú debatu, ja si myslím
/nezrozumiteľné/...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tak už aj podmienky, aké nám dá dopravný inšpektorát. Z
toho musíme vychádzať.
Jozef Tokár, poslanec: /nezrozumiteľné/...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ja neviem, lebo to bolo ešte za predošlého vedenia, ak si
spomínaš, hej? A Pali Ambros, prepáč. Už som unavený, prepáč. Nech sa páči.
Pavel Ambros, poslanec: Ja mám dve otázočky. Jedna sa týka cintorínu. Či sa v nejakej dohľadnej
dobe neplánuje rozširovať, lebo čo mám informáciu, tak tých miest je stále menej a menej.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Cintorín, áno?
Pavel Ambros, poslanec: Na cintoríne. Nie, že by som sa chystal umrieť, ale...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Však ja odpoviem na to...
Pavel Ambros, poslanec: To je jedna vec. A druhá vec, to už som sa spytoval. To sa týka
priechodov na ulici Kozmonautov pri škôlke Hradby, respektíve retardérov. Bolo mi vtedy, čo sa

týka tých prechodov povedané, že keď sa budú riešiť jasle, že sa to spraví jedným vrzom. Ale už sa
ma pýtajú opakovane ľudia aj na tie retardéry až po Sekulisovu, že tam strašne rýchlo chodia autá.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Nové cesty, takže syndróm nových ciest.
Pavel Ambros, poslanec: Áno, áno, syndróm nových ciest. Ale je to tam dosť nebezpečné, lebo je
neprehľadná situácia trošku, sú tam deti, aby sa nestalo nejaké nešťastie, tak či sa...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: K Hradbám, áno? K Hradbám?
Pavel Ambros, poslanec: No, je to ulica Kozmonautov, ale je to tam v podstate až po Sekulisovu.
Tam sú dve bytovky. Však aj pán Obernauer myslím, že v jednej býva. Tak aspoň, aby ich trošku
pozdržalo.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre. Dáme žiadosť len na ODI, hej, keď nám schvália,
tak založíme. To nie je nákladné. To stoja do 2000 euro je ten spomaľovač. Pani poslankyňa
Dzurmanová, nech sa páči.
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Ďakujem. Pri vstupe na autobusovú stanicu teraz nie je žiadna
možnosť parkovania pre autá. A tak som chcela poprosiť vzhľadom k tomu, že teda využívajú
priestor,ako sa odbočuje akože k /nezrozumiteľné/ doprava, tak hneď na ľavej strane, tak som
chcela poprosiť o nejaké doasfaltovanie alebo sú tam teda akože fest jamy.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tak spevniť to môžeme alebo doasfaltovať...
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Nejako, hej? Aby to teda ako aspoň provizórne nebolo, že tam
padáme kolesami po ľavej strane, keď zaparkujeme, niekam do stratena. To by bolo super. Ďalej by
som chcela poprosiť. Na elokovanom pracovisku Základnej umeleckej školy na Nálepkovej ulici,
kým sa, predpokladá, že sa pripravuje nejaká realizácia vonkajšej fasády. Alebo teda aspoň sa v
budúcnosti určite bude robiť, lebo vyzerá to zle, chcela by som poprosiť o aspoň provizórne nejaký
prístrešok pred vstupom pred dverami, lebo rodičia...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Vravela mi už pani riaditeľka, bol som s ňou tam.
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Hej? Dobre, super, lebo rodičia nevedia, či skôr dáždnik otvárať
alebo dieťa ratovať, dvere otvárať a tak. Takže niečo by tam bolo fajn. Ďalej sa chcem opýtať.
Vlastne som na to tak aj trošku pozabudla, len sa ma pýtali, že avizovali sme zhruba pred rokom
vysvietenie vstupov do mesta. Vitajte v meste Brezne, čo sme zakúpili a ono to vlastne stále nie je.
Že teda aký je dôvod...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Môžem odpovedať hneď, či?
Petra Dzurmanová, poslankyňa: No môžeš jasné, nech sa páči.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Volal som akurát aj s Peťom Kováčikom, však on
realizoval tieto veci. To je všetko pripravené. My sme čakali na stavebné povolenia a súhlasy
hlavne stanoviská zo Slovenskej správy ciest. Hneď som volal aj s architektkou. Takže do týždňa
by sme to mali mať a môžeme osádzať. Preto som aj s Peťom volal, hej? Čiže bude to, fungujú. Aj
keď zďaleka nie tak, ako by sme niekedy chceli. Ale zase vieme, aké sú vyjadrenia zo Slovenskej
správy ciest. Tam čakáme rok, to je úplne ako štandard v niektorých prípadoch, ale bude to, dobre?
Tento rok ešte to chceme osadiť.
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Dobre. A ešte jednu mám takú otázočku možno aj tak vyjadrenie
pre ľudí, aby sa zbytočne nešírili nejaké dezinformácie a podobne. Aký bol vlastne dôvod na zmenu
dopravného značenia na Rázusovej ulici.

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Toto ja neviem, fakt. A neviem ani z akého podnetu to
bolo, lebo mňa sa pýtali ľudia, lebo tam bývam.
Petra Dzurmanová, poslankyňa: A koho je to cesta?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: To je cesta BBSK.
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Lebo ako bolo to veľké prekvapenie pre ľudí.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Mne bolo povedané a už teraz neviem, koho som sa to pýtal
kvôli Kuzmányho mostu, áno kvôli Kuzmányho mostu. Že intenzita dopravy sa zmenila kvôli
Kuzmányho mostu. Takže je obchádzka. Lebo cez Kuzmányho most nemôžu chodiť vozidlá...
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Ale je to dočasné ako je tá obchádzka?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Podľa mňa áno, je to dočasné. K mostu, lebo tam sa nesmie
chodiť s vozidlami nad tri a pol tony, hej? Čiže z toho dôvodu nastala zmena dopravy a preto to tam
dali. Ale nebolo to z podnetu mesta alebo mňa, lebo už niekto si to spájal, ako vždycky, takže...
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Preto sa pýtam, lebo teraz ide práve o to, že viem, že tam chodili
aj teda štátna polícia, ktorá teda upozorňovala obyvateľov na zmenu dopravného značenia. V
dobrom, ako prirodzene. Len škoda, že nevedeli normálne sfleku im povedať tým ľuďom, že je to
práve z tohto, lebo potom sa tu šíri všetko možné. Aj nemožné...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Áno, len vravím, že to išlo mimo nás, hej? Z našej strany
nešiel ani podnet, ani ako z mojej strany určite nie, ale ani z úradu. Čiže vravím, je to v rámci
zmeny...
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Ale skutočne, stačí napísať informáciu, že možno je to dočasné...
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: My sme zverejňovali komplexnú informáciu o tom, že
nastáva zmena dopravy. V rámci toho bolo aj toto. Už kto to nevidel, tak to nevidel, hej?
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Ale s odôvodnením teda, že aj verme, že je to dočasné. Možno aj
vyzistiť a možno k takej aj spokojnosti tých prevádzok a ľudí.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, však dáme článok kľudne, len vravím. Je to v
súvislosti s týmto, hej?
Petra Dzurmanová, poslankyňa: Dobre, ďakujem pekne.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Čo s faktickou, pán poslanec?
Neuvedený: /nezrozumiteľné/ dočasne, ale aj Rusi v 68 prišli dočasne a boli tu dvadsať rokov.
/nezrozumiteľné/
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: To máš pravdu, ale hovorím, že aj keď sú reči, tak určite to
nebolo z našej iniciatívy, hej, lebo my dokonca v rámci tejto ulice aj v tom novom projekte, ktorý
máme už konečne potvrdený aj zo strany KPÚ komplexné rekonštrukcie Rázusovej ulice, tak máme
plánované parkovanie. Dokonca sme, takto poviem, si vylobovali ešte nejaké parkovacie miesta tam
navyše, pretože je to nutné vzhľadom aj na tie prevádzky, ktoré tam sú, aby vôbec vedeli fungovať.
Ale nebude na ceste. Áno, len nebude na ceste to parkovanie, bude v tých zelených plochách, ale
zase tam musia byť zatrávňovače, tráva a tak ďalej. Máme tam špecifické podmienky vo vzťahu k
tomuto, aby to bolo zelené. Taká bola podmienka. Ale státie na ceste nebude umožnené z toho

dôvodu, že aj teraz sme zaslali opätovne projekt cyklotrasy Mazorník – Centrum – Banícko, kde
práve po krajniciach tejto cesty pôjde nová cyklotrasa, hej? Čiže do budúcna to bude takto, ale je to
doriešené parkovacími miestami v tých zelených plochách aj na základe už stanoviska schváleného
zo strany Krajského pamiatkového úradu. S faktickou pán zástupca Králik, nech sa páči.
Ján Králik, zástupca primátora mesta Brezna: Jednu vec len doplním, že Slovenská správa ciest
viac-menej už v čase september-október plánovala rekonštrukciu toho mostu na Kuzmányho ulici.
Ale oddialili to proste o určitú dobu a most je už v takom havarijnom stave, že jednoducho museli
urobiť tieto opatrenia z hľadiska zníženia proste zaťaženia tých jednotlivých vozidiel na ten most,
čiže toto je v rámci toho. Ale je to určite dočasné riešenie do doby rekonštrukcie vlastne mostu.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Len to bola informácia.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Aj na stránke mesta je dokonca tá
informácia, lebo niekto prišiel za mnou s tým, že už tam máme, že v roku 2020 sa to bude
realizovať. To znamená, že musí to byť nejaká informácia.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ale dáme článok opätovne, dobre? Tak asi to
nevedia niektorí, no. Nečítajú, nevedia. Pán poslanec Obernauer, nech sa páči.
Július Obernauer, poslanec: Ďakujem pekne. Ja ako ten činžiak ČSA 40 – 52, za ním je ihrisko to
nazvem, je to oplotený priestor, ktorý nevyhovuje ani volejbalovému ani tenisovému ihrisku. Je to
taký strašne nevyužitý priestor. Takže možno že by stálo na zamyslenie, že čo s tým priestorom.
Buď naozaj spraviť z toho niečo, kde aspoň deti by sa mohli hrať alebo parkovacie miesta tam v tej
časti tiež je trošku problém s parkovacími miestami. A hneď vedľa za chodníkom, priznám sa
neviem koho, kedysi tam fungoval zelovoc, je tam stále búdka, ale to je už pár rokov zavreté, len
bezdomovci si tam chodia popíjať. Takže aby sa ten priestor dajako využil. Ak by mal niekto
rozumný nápad, bol by som, myslím, že v mene obyvateľov tejto časti rád a takisto chcem podporiť,
lebo už aj takisto mi niektorí obyvatelia nášho činžiaku hovorili o tých spomaľovačoch na ceste za
činžiakmi, lebo niektorí nezodpovední vodiči tam chodia naozaj veľmi rýchlo, bláznia sa, no. Takže
asi by to z hľadiska bezpečnosti prospelo. Ďakujem.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Ďakujem. Ako môžeme si povedať, čo s tým, hej, či chcete
verejný priestor a podobne. A k tým spomaľovačom už sme povedali, že nie je s tým problém. S
ODI, dáme žiadosť a po schválení. Ja viem, ktorý je to priestor. Tam bola aj žiadosť v minulosti,
jedna pani tam mala, chcela tam mať záhradku, áno, to si pamätám. Treba sa dohodnúť, záhradku,
áno. Treba sa dohodnúť, že čo by sme tam chceli. Ale ja by som bol rád, keby sme nejak zhodnotili
ten verejný priestor. Nie všade parkovacie miesta, lebo už... aj to by malo mať svoju nejakú hranicu
Július Obernauer, poslanec: Vravím, nech je to užitočnejšie, ako to je. To je také nič.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Pán poslanech Schmidt, nech sa páči.
Robert Schmidt, poslanec: Tak, nadviažem na toto, Július, čo si vravel, lebo máme tam také voľné
priestory mestské. Oslovili ma chlapci v meste, hej, boli na Tribúne na bicykloch, na BMX-kách a
na tých ďalších crossových bicykloch. My nemáme areál pre takúto mládež a máme jej veľa v
Brezne. Kedysi to fungovalo. Za vojenským činžiakom mali vybudované. Neviem, či im to mesto
tam urobilo. Ako neni to nákladné navoziť zem. Taký areál, presne to isté, čo je robené na Mýte.
Len či... na Mýte. Len tuná, či by sme to nevedeli spraviť. Lebo máme veľa detí, čo sa tomu venuje
a oni nemajú na to peniaze, aby chodili na Mýto na tú dráhu sa voziť.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Takto. My máme spracovanú, môžem rovno odpovedať?
Robert Schmidt, poslanec: Áno, jasné.

Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: My máme spracovanú štúdiu na dopravnom ihrisku hneď
vedľa Žihadielka, keď si to predstavíš. Tak tam v tom priestore. Máme to aj, vravím, štúdiou
spracované, by mala byť takáto dráha, áno? To je jedna časť. Jedna bola na Mazorníku, tam si to
nedorobili, ale chlapci, ktorí si to pripravovali, ja som ich ešte aj finančne podporil, len nedotiahli to
do konca. Dokonca sme techniku ešte aj z mesta dali na to, aby si povedali, že čo tam chcú, ako to
máme upraviť. /nezrozumiteľné/ ešte tam navážalo vtedy, keď sa robil obchvat. Pán zástupca vraví,
že to riešil osobne, aby im tam ponavážali zeminu a podobne. Zapadlo to prachom, hej, aj ten
projekt. Tak neviem, hej? Ale dobre. Vravím, my ako mesto máme pripravené toto...
Robert Schmidt, poslanec: Dobre, len aby som vedel, lebo chlapci si so mnou aj telefónne číslo
vymenili. Oni chcú proste niekde fungovať.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Takto. Ja to poviem tak komplexne, čo sa týka týchto
realizácií. Naozaj nebránim sa akejkoľvek, čo sa dohodneme, len chcem, aby sme dokončili tieto
veci, čo máme začaté. Teraz máme avizované to, že nám behom týždňa spustíme ďalšie štyri
investičné akcie, ďalšie štyri. Máme ich spustených asi šesť alebo sedem, hej? Čiže dokopy budeme
mať investičné akcie za 10 miliónov spustené. Tí ľudia sa idú zblázniť, v dobrom, hej, na
investičnom. Takže jednoducho chcem, aby sme toto dokončili, čo máme rozpracované, lebo je to
kvantum na také mesto, ako sme my. A môžeme ísť do ďalších projektov. Môžeme si povedať
úplne niečo iné, čo sa...
Robert Schmidt, poslanec: Ale ja som to v takom zmysle myslel, chcel povedať, že v podstate sú
to naše pozemky. Zem si vieme zohnať a Technické služby nám to vedia navoziť a upraviť, nie?
Máme na to stroje. Nemusíme na to objednávať firmy, ktoré nám tam budú niečo vybudovávať.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Len takto. Keď už budeme niečo robiť v takom verejnom
priestore ako je dopravné ihrisko, tak nech to vyzerá. My tam máme zapracované...
Robert Schmidt, poslanec: A je to také nákladné urobiť niečo také?
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Je to nákladné, poviem prečo. Lebo sú tam prvky aj do tejto
štúdie zapracované, ktoré treba kúpiť. To sú proste nejaké zostavy, ktoré do tej dráhy majú ísť, ak
chceme, aby to naozaj vyzeralo, že je to už niečo...
Robert Schmidt, poslanec: Potom že už také profi, také dobré kvalitné. Dobre.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Áno, presne tak. Môžete doplniť.
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Ešte by som doplnila, pán
poslanec to, že v podstate bude to, nebudeme tam musieť zvlášť kupovať veci ešte ďalšie, keď
budeme budovať kúpalisko. Že v podstate tá zemina z tých zemných prác, ktoré sa tam budú konať,
bude vedieť byť použitá na túto časť. To znamená, že my si to spojíme. A v podstate čakáme iba na
to, aby sme to tam mohli urobiť. Tak na budúci rok?
Robert Schmidt, poslanec: /nezrozumiteľné/
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Teraz vravím, že do týždňa by sme mali všetky zvyšné
pustiť, do dvoch.
Robert Schmidt, poslanec: /nezrozumiteľné/
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Áno, doriešilo sa. Už my sme to elegantne vyriešili s
vodármi.

Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Nakoniec sme to doriešili tak, že
nebudeme robiť žiadne zámeny pozemkov. Zhotoviteľ, áno, si uznal, že preloží v tejto časti
vodovod, už ho preložil. Momentálne sa vypracúva geometrický plán nový, ktorý sa musí dať ako
podklad ku kolaudácii. Hneď, keď sa to skolauduje, tak bude môcť byť spustený tento vodovod.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: A už je to, fakticky je stavba dokončená, je to preložené.
Ako nemáme to my v rukách, tak ti to neviem povedať. Vodári to riešia. Ako je to investícia
vodární, nie nás...
Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno: Tak, vodári s okresným úradom,
s okresným.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Nech sa páči, pán poslanec Kupec.
Pavol Kupec, poslanec: Chcem sa iba opýtať na chodníky na novom a starom cintoríne. Hlavne na
novom cintoríne. Bude Sviatok všetkých svätých, či sa aspoň neprehĺbia a nevyštrkujú. Lebo ak
bude blato, tak tým ľuďom, tí ľudia sa na to dosť sťažovali.
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dneska som akurát nad tým rozmýšľal, lebo my tam máme
aj spracovaný pekný projekt zhruba za 100.000. Stotisíc tam je náklad. Ten by sme samozrejme
nestihli spraviť dovtedy, ale upravíme to teraz tak, aby to vyzeralo...
Pavol Kupec, poslanec: /nezrozumiteľné/... viac štrku. To je také celkom lacné riešenie a rýchle
hlavne, pretože ľudia to budú húfne navštevovať. Určite viac ako /nezrozumiteľné/
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Vravím, musíme sa aj dohodnúť potom, čo ďalej, hej, bolo
to spomenuté, ale na to som neodpovedal asi. Rozširovanie miest na cintoríne. Tak odpoviem aj v
rámci tohto, keď už hovoríme o tejto téme. My sme dobudovali plochu, kde môžu byť pochovávaní
s tým, že tá dimenzia je asi na 4-5 rokov, čo viem. Takto som bol, minimálne štyri-päť rokov. Ale
to je na starom cintoríne, áno? V priebehu už tohto volebného obdobia by sme mali riešiť projekt na
dobudovanie nového cintorína z druhej strany. Preto sme si nechali časť, s ktorou sme nepracovali,
v kasárňach, tú hornú časť, čo viete, kde sa parkuje pri novom cintoríne hlavne, keď máme veľké
sviatky, ktorý susedí... susediaci areál s tým, že v tej hornej časti je možné dobudovať, ja to poviem,
nový cintorín, lebo tak to beriem ako súčasť tohto cintorína na ďalších 50 rokov. Takú dimenziu to
má. Na päťdesiat rokov, hej? Čiže my s tým počítame, ale nešli sme do projekcie, lebo tá je drahá.
Čiže riešili sme najprv starý cintorín, kde vravím, tá dimenzia je na päť a viac rokov. Takto to bolo
napočítané pri tom vývoji, ktorý momentálne máme. Takže máme miesta na pochovávanie, ale na
starom cintoríne momentálne. Nový, ten tam je už problém, hej? Ale máme spracovanú aj štúdiu, ak
by si mal záujem, tak ti ukáže pani architektka Halasová aj k novému cintorínu už, áno? Čiže máme
spracovaný a štúdia je spravená, áno, štúdiu si môžeš pozrieť v tej hornej časti. Aj na vyjadrovačky
sme to už posielali? Takže sme ešte aj ďalej ako štúdia, hej? Takže kľudne si to pozrieš, ako to
vyzerá. Vravím, ja čo viem, dimenzia je na päťdesiat a viac rokov.
Neuvedená: /nezrozumiteľné/
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Tak, dúfam, že má iné... on nemôže nad týmto rozmýšľať.
Má krásnu rodinu, veľa detí, takže musí makať a žiť. Tak...
Neuvedený: /nezrozumiteľné/
Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Dobre, ale cintorín upravíme na Dušičky, áno? Na to si
dáme pozor. Takže to bude zariadené. Dobre. Ak už nikto ďalší, tak ďakujem veľmi pekne.
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Tomáš Abel, primátor mesta Brezna: Prajem príjemný zvyšok dňa všetkým
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