Zápisnica

om
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradl
konaného dňa 04.12.2013 .

Prítomní:

Mgr. Jaroslav Ciran - primátor mesta
Ing. Ján Michálek - prednosta MsÚ
Dr. Rastislav Púdelka - hlavný kontrolór mesta

Čuvalová, Daniela Hôlková,
Prítomní poslanci (8) : Ing. Ivan Bzdúšek, , Ing. Silvia
Ing. Tomáš Malek
Nemcová, Ing. Juraj Nemec, Jozef Duríš, Ing. Eva Zekucia,,

Mgr. Simona

Kovačech, Ing. Gabriela Ciranová
Neprítomní poslanci (3): JUDr. Ingrid Vrkočová , Branislav
Hostia: podľa prezenčnej listiny
ROKOVANIE MsZ
Otvorenie, schválenie rokovacieho programu

•

všetkých prítomných a konštatoval, že
Na úvod rokovania 8. zasadnutia MsZ privítal primátor mesta
ných 8 z 11-tich poslancov.
zasadnutie MsZ je uznášaniaschopné, nakoľko bolo prítom
Oznámil čas 15:05 h za začatie rokovania MsZ.
ci jednohlasne schválili.
Primátor mesta oboznámil s návrhom programu, ktorý poslan
a zápisnice.
Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 100/2019 — príloh
zdržal sa: 0
proti: 0
Hlasovanie: za: 8
v zápisnice
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa, overovateľo

•

Primátor mesta navrhol:
Nemec
• do návrhovej komisie: Mgr. Simona Nemcová a Ing. Juraj
• za zapisovateľa: Ing. Denisa Zuščíková
š Malek
• za overovateľov zápisnice: Ing. Ivan Bzdúšek a Ing. Tomá
a zápisnice.
Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 101/2019 — príloh
zdržal sa: 0
proti: 0
Hlasovanie: za: 8
•

Pripomienky a námety obyvateľov

Informoval poslancov o problémoch s
Na rokovaní MsZ bol prítomný občan mesta pán Jakeš.
tu na Okresný úrad v Myjave a od 24.10.
kanalizáciou na Športovej ulici, informoval o podaní podne
rátora. Žiada nájsť potrubie a prečistiť ho,
čaká na odpoveď. Upozornil, že sa plánuje obrátiť na proku
a Ing. Zuščíková mu oznámila, že požiadali
neodteká mu septik. Na občana reagoval prednosta MsÚ
Jakeša riešiť.
nadriadený orgán OÚ v sídle kraja o usmernenie ako list pána
•

Správa o plnení uznesení MsZ

ci nemali k materiálu pripomienky a
Správa bola predložená poslancom v písomnej podobe, poslan
zobrali správu na vedomie.
a zápisnice.
Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 102/2019 — príloh
proti: 0 zdržal sa: 0
Hlasovanie: za: 8

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2020
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 bol predložený na rokovanie v písomn
ej podobe, poslanci
nemali k návrhu plánu žiadne pripomienky a doplnky a schválili plán kontrol
nej činnosti na I. polrok
2020.
Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 103/2019 — príloha zápisnice.
Hlasovanie: za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
•

Prevody nehnuteľností

Materiál bol predložený písomne. Prednosta MsÚ oboznámil poslancov
s jednotlivými žiadosťami,
ktoré boli prezentované aj obrazom. Zverejnenie zámeru mesta Brezová pod
Bradlom odpredať svoj
majetok bolo v súlade s ust. §9a odst. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Návrhy boli prerokované i v príslušných komisiách MsZ.
•

Žiadosť p. Eriky Zemanovej rod. Bandovej, dátum narode nia......., rodné číslo...
../...., bytom
Hradište pod Vrátnom č. 297, 906 12 Hradište pod Vrátnom o súhlas k odpred
aju pozemku
registra E-KN č. 20990/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkove
j výmere 29
m2. Parcela registra E-KN č. 20990/6 je v KN zapísaná na LV č. 4856 pre obec
a k.ú. Brezová
pod Bradlom vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom v spoluvlastníck
om podiele 1/1 k
celku.

Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 104/2019 — príloha zápisnice.
Hlasovanie: za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
•

Žiadosť p. Eriky Zemanovej rod. Bandovej, dátum narode nia......., rodné číslo...
../...., bytom
Hradište pod Vrátnom č. 297, 906 12 Hradište pod Vrátnom o predbežný súhlas
k odpredaju
časti pozemku parcely registra E-KN č. 20990/110, druh pozemku trvalý
trávnatý porast, o
celkovej výmere cca 33 m2 v zmysle geometrického plánu, ktorý si dá žiadate
ľka vyhotoviť na
vlastné náklady. Parcela registra E-KN č. 20990/110 je v KN zapísaná na LV
č. 1700 pre obec
a k.ú. Brezová pod Bradlom vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom v
spoluvlastníckom
podiele 1/1 k celku.

Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č.105 /2019 — príloha zápisnice.
Hlasovanie: za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
6.3. Žiadosť Roľníckeho družstva „Vrátno", Hradište pod Vrátnom, IČO:
00 590 037, DIČ:
2020375896, so sídlom Hradište pod Vrátnom 313, 906 12 Hradište
pod Vrátnom, o
prenájom jednotlivých pozemkov alebo ich častí na dobu 5 rokov
od nadobudnutia
právoplatnosti nájomnej zmluvy:
• pozemok parcely registra E-KN č. 2504, druh pozemku vodná plocha
o celkovej
výmere 1042 m2, evidovanej na LV č. 1700 pre obec a k.ú. Brezová pod
Bradlom,
spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom
;
• časť pozemku parcely registra E-KN č. 2505/1, druh pozemku orná pôda
o
celkovej
výmere 18 672 m2, užívaná výmera parcely je 11 022 m2, evidovanej na
LV č. 1700
pre obec a k.ú. Brezová pod Bradlom, spoluvlastnícky podiel 1/1 k
celku vo
vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom;
• časť pozemku parcely registra E-KN č. 3702, druh pozemku ostatná
plocha, o
celkovej výmere cca 770 m2, užívaná výmera 65 m2, evidovanej na LV č.
2578 pre

•

obec a k.ú. Brezová pod Bradlom spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku vo vlastníctve
Mesta Brezová pod Bradlom.
pozemok parcely registra E-KN č. 3703, druh pozemku ostatná plocha o celkovej
výmere 464 m2, evidovanej na LV č. 2578 pre obec a k.ú. Brezová pod Bradlom,
spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom.

40 €/ha
Nájomné za prenajaté pozemky, bez rozdielu druhu pozemkov je určené dohodou vo výške
podielov
výmery predmetu nájmu, pričom prenajímateľovi pripadá v rozsahu jeho spoluvlastníckych
na predmete nájmu zodpovedajúca časť nájomného vo výške 50,37 €/rok.
Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 106/2019 — príloha zápisnice.
zdržal sa: 0
proti: 0
Hlasovanie: za: 8
6.4. Žiadosť Dáši Semánikovej, rod. Ďuroškovej, dátum naroden ia...., rodné číslo ..../....,
bytom Drieňová 17, 821 01 Bratislava, o odkúpenie pozemku podľa predloženého
geometrického plánu č. 137/2019, vyhotoveného geodetickou kanceláriou, GEOLA, s.r.o.,
V.P. Tótha 30, 905 01 Senica, úradne overeného dňa 21.10.2019 pod č. Gl-326/19, z dôvodu
vyporiadania vlastníckych práv.
Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č.107 /2019 — príloha zápisnice.
zdržal sa: 0
proti: 0
Hlasovanie: za: 8
•

Návrh plánu kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2020.

plán a je ho
Primátor informoval o návrhu plánu podujatí na rok 2020. Ozrejmil, že ide o predbežný
krytie.
možné meniť a dopĺňať podľa príjmov mesta a požadovaných výdajov na ich finančné
potrieb
podľa
ý
dopĺňan
a
Upozornil na možnú zmenu plánu. Plán bude počas roka aktualizovaný
obyvateľov a finančných možností mesta.
aby mesto
Ing. Zekucia poďakovala za pripravený materiál a ocenila inovácie, zároveň požiadala,
šie.
míňalo menej na akcie typu zábava, robiť veci radšej menaj a kvalitnej
podujatia
Primátor doplnil, že mesto pristúpilo k príprave plagátov, kde prezentujeme všetky
Uviedol, že
v danom období a pri zostavovaní spolupracujeme s ostatnými organizáciami v meste.
akcie sa vždy dajú robiť alternatívne a vyjadril spokojnosť s predloženým plánom.
pretože ide
Ing. Plačková upozornila, že aj akcie organizované CVČ a knižnicou sú mestské podujatia,
o mestské zariadenia. Informovala, že neustále aktualizujeme a rozširujeme databázu.
Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 108/2019 — príloha zápisnice.
zdržal sa: 0
proti: 0
Hlasovanie: za: 8
•

Plnenie rozpočtu mesta Brezová pod Bradlom k 30.09.2019.

je
Materiál bol poslancom predložený v písomnej forme. Primátor informoval, že plnenie rozpočtu
mesto zo zákona povinné predložiť 1 x ročne. Naše mesto predkladá štvrťročne.
Ing. Zekucia sa pýtala, prečo v 3.štvrťroku presahujú niektoré výdavky plnenie nad 100%.
nia,
Primátor vysvetlil, že dôvodom prečerpania sú platby zálohových faktúr anásledného vyúčtova
ke d y p ric h á d za k v rá te n iu p re p la tk o v .

Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 109/2019 — príloha zápisnice.
proti: 0 zdržal sa: 0
Hlasovanie: za: 8

•

V. zmena rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2019 rozhodnutím primátora

Primátor oboznámil poslancov, že bola vykonaná rozhodnutím primátora mesta V. zmena rozpočtu,
ktorou sa zapracováva dotácia z environmentálneho fondu na zateplenie pavilónu ZŠ.
Pán Ďuriš ocenil postup pána primátora a poďakoval za získanie dotácie na zateplenie pavilónu.
Poslanci informáciu o vykonanej zmene rozhodnutím primátora vzali na vedomie.
Rozpočet 2019 po V. zmene:
v€
2019
V. zmena
Príjmy celkom
4 542 344
213 582
Výdavky celkom
4 509 332
213 582
Hospodárenie obce
33 012
0

po V. zmene
4 755 926
4 722 914
33 012

z toho:
Bežné príjmy celkom
Bežné výdavky celkom
Prebytok bežného rozpočtu

2019
3 726 350
3 493 063
233 287

V. zmena
13 582
0
13 582

po V. zmene
3 739 932
3 493 063
246 869

Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom
Schodok kapitálového rozpočtu

2019
405 924
581 376
-175 452

V. zmena
200 000
213 582
-13 582

po V. zmene
605 924
794 958
-189 034

Príjmové finančné operácie celkom
Výdavkové finančné operácie celkom
Hospodárenie z finančných operácií

2019
410 070
434 893
-24 823

V. zmena
0
0
0

po V. zmene
410 070
434 893
-24 823

Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 110/2019 — príloha zápisnice.
Hlasovanie: za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
•

VI. zmena rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2019

Primátor oboznámil poslancov s návrhom VI. zmeny rozpočtu, materiál bol poslancom predložený
v písomnej forme. V písomnej forme bolo predložené aj stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu VI.
zmeny rozpočtu mesta Brezová pod Bradlom na rok 2019, ktoré odporúča zmenu rozpočtu schváliť.
Stanovisko komisie pre ekonomiku, správu majetku a podnikanie k návrhu VI. zmeny rozpočtu mesta
Brezová pod Bradlom na rok 2019 bolo zmenu schváliť.
Poslanci nemali k materiálu pripomienky a zmenu rozpočtu schválili.
Rozpočet 2019 po VI. zmene:
v€
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce
z toho:

2019
4 755 926
4 722 914
33 012

VI. zmena
103 291
103 091
200

po VI. zmene
4 859 217
4 826 005
33 212

Bežné príjmy celkom
Bežné výdavky celkom
Prebytok bežného rozpočtu

2019
3 739 932
3 493 063
246 869

VI. zmena
48 291
47 291
1000

po VI. zmene
3 788 223
3 540 354
247 869

Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom
Schodok kapitálového rozpočtu

2019
605 924
794 958
-189 034

VI. zmena
55 000
55 800
-800

po VI. zmene
660 924
850 758
-189 834

Príjmové finančné operácie celkom
Výdavkové finančné operácie celkom
Hospodárenie z finančných operácií

2019
410 070
434 893
-24 823

VI. zmena
0
0
0

po VI. zmene
410 070
434 893
-24 823

Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 111/2019 — príloha zápisnice.
zdržal sa: 0
proti: 0
Hlasovanie: za: 8

•

Schválenie výšky nájmu spoločnosti Mestské lesy, s. r. o. so sídlom Cesta SNP 245/2,
Brezová pod Bradlom na rok 2020

Primátor predložil návrh výšky nájmu spoločnosti Mestské lesy, s.r.o. na rok 2020. Oznámil, že výška
nájmu je na úrovni roku 2019. Informoval, že aj komisia pre ekonomiku aj dozorná rada výšku nájmu
prerokovali a odporúčajú MsZ schváliť výšku nájmu na rok 2020 podľa predloženého návrhu. Poslanci
schválili výšku nájmu na rok 2020 Dodatkom č. 15 k Zmluve o nájme lesných pozemkov č. 146/2007
zo dňa 18.12.2007. Cena za nájom na rok 2020 bola stanovená vo výške 34 000 €.
Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 112/2019 — príloha zápisnice.
zdržal sa: 0
proti: 0
Hlasovanie: za: 8

•

Návrh VZN o komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade

Primátor informoval o návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorého predmetom je určenie
náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podlá
splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z.z.. Predložený návrh všeobecne
záväzného nariadenia upravuje stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu,
určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku a stanovenie podmienok pre zníženie a odpustenie
poplatku.
Schválenie nového VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej
len poplatok TKO) vyvolala skutočnosť nárastu nákladov spojených s odvozom a uskladnením TKO.
Rovnako upozornil na zmenu legislatívy od 01.01.2019, ktorou sa určuje poplatok za uloženie na
skládkach podľa úrovne separácie.
Mesto vo VZN stanovuje:
• sadzbu poplatku 0,08 EUR za osobu a kalendárny deň - aktuálne je to 0,07 EUR
• pri množstvovom zbere zmesového komunálneho odpadu sadzbu poplatku 0,01 EUR za liter
alebo dm3 zmesového komunálneho odpadu - poplatok sa nemení.

•

pri množstvovom zbere drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sadzbu
poplatku 0,045 EUR za jeden kilogram drobných stavebných odpadov- poplatok sa nemení
• v Meste Brezová pod Bradlom nie je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho
odpadu. Ak právnická osoba alebo podnikateľ požiada o zavedenie množstvového zberu
zmesového komunálneho odpadu a preukáže, že množstvo ním vyprodukovaných
komunálnych odpadov je presne merateľné a komunálne odpady sú až do ich odvozu
vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom, mesto
vyhovie jej žiadosti. Minimálna výška takto určeného poplatku je 80 EUR ročne - aktuálne je
to 70 EUR ročne.
Primátor uviedol ako sa zmení výška ročného poplatku pri zmene sadzby :
• pri sadzbe 0,07 €/os./deň je výška 25,55 €
• pri sadzbe 0,08 €/os./deň bude výške 29,20 €
• pri sadzbe 0,09 €/os./deň bude výške 32,85 €
Komisia pre ekonomiku, správu majetku a podnikanie odporúča upraviť výšku sadzby na 0,09 Eur za
osobu a kalendárny deň.
Ing. Zekucia objasnila návrh komisie, uviedla, že pri navrhovanej sadzbe poplatku 0,08 Eur výnos
miestneho poplatku za KO nepokryje náklady mesta spojené s jeho nakladaním. Navrhuje zamyslieť
sa aké kroky podnikneme, aby sme mali menej odpadu.
Primátor cíti potrebu hľadať riešenie, aby odpadové hospodárstvo bolo spravodlivejšie
Ing. Zuščíková informovala o podniknutých krokoch, oslovili s riaditeľom TS viacero firiem, bohužiaľ
zložité je riešenie odpadu na kontajnerových miestach na sídliskách. Všetky firmy prezentujú riešenia
pre obce.
Pána Ďuriša zaujímala informácia, koľko obyvateľov má úľavu na poplatku a myslí si, že navýšenie
sadzby by malo byť len o 0,01 €.
Primátor poskytol informáciu, že zľavu malo v roku 2019 - 368 osôb (prechodný pobyt mimo mesto) zľava 100%, 1343 osôb (dôchodcovia a ZŤP) zľava 20% a 23 študenti a pracujúci mimo mesta zľava
20%.
Pani Hôlková navrhuje riešiť prevenciu vzniku odpadu - napr. prednášky v MŠ. Rovnako aj Ing.
Zekucia vidí cestu v prevencii - ako predchádzať tvorbe odpadu - napr. osveta o bezobalovom
nákupe a pod.
Primátor vníma prevenciu ako dôležitú a uviedol, že mesto v minulosti podniklo kroky -boli
distribuované do domácností letáky o separovaní KO.
Po rozprave pristúpili poslanci k hlasovaniu o výške sadzby (návrh odbornej komisie) a následne sa
hlasovalo o VZN.
Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 112/2019 — príloha zápisnice.
Hlasovanie: za:7
proti: 0
zdržal sa: 1
•

Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti

Primátor predstavil poslancom návrh nového VZN a informoval ich o dôvode zmeny sadzby daní
z nehnutelností, ako aj využití vybraných finančných prostriedkov.
Uviedol, že na komisii pre ekonomiku, správu majetku a podnikanie vzišiel doplňujúci návrh na
zvýšenie sadzieb dane zo stavieb pri nasledovných druhoch stavieb:
•
priemyselné stavby a stavby na ostatné podnikanie - zvýšenie na 2,60 €/m2 (v
predloženom návrhu je 2,50 €/m2),
stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a
stavby na pôdohospodársku produkciu, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých častiach
(definované vo VZN) —zvýšenie na 0,16 €/m2 (v návrhu je 0,15 €/m2) —v tomto prípade
musia byť sadzby zmenené, ak sa má dodržať zákonná povinnosť postupne znižovať
násobok medzi najnižšou a najvyššou sadzbou stanovenou vo VZN pri stavbách.

percentuálne
Ing. Bzdúšek vysvetlil zmenu sadzby pri priemyselných stavbách. Dôvodom je rovnaké
.
zvýšenie sadzby pre občanov aj podnikateľské subjekty
Pán Ďuriš odporučil informovať o zmene občanov v novinkách.
poslanci
Poslanci po rozprave pristúpili k odsúhlaseniu navrhovanej úprave výšky sadzby, následne
hlasovali o návrhu VZN.
Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 113/2019 — príloha zápisnice.
zdržal sa: 0
proti: 0
Hlasovanie: za: 8
Návrh VZN o zabezpečení stravovania dôchodcov

•

Informoval
Primátor predstavil predložený návrh VZN o zabezpečení stravovania dôchodcov.
u). Požiadal
o zmenách oproti pôvodnému VZN (zvýšenie hranice dôchodku, úprava výšky príspevk
otázky a
sociálne
a
é
zdravotn
pani Hôlkovú o vyjadrenie k pripomienkam z komisie pre bývanie,
Primátor
ochranu verejného poriadku, ktorá navrhuje zmeniť termín „občan" na „obyvateľ mesta".
správny. Pani
vysvetlil, že v mestských nariadeniach používame termín občan a považujeme ho za
vety v §2
koniec
na
„alebo"
slova
Hôlková súhlasila s pôvodným návrhom a požiadala o doplnenie
pani
žiadala
odsek 1, písm. a) a b). Pripomienka bola akceptovaná a zapracovaná. V prílohe k VZN
Požiadavka
Hôlková zmeniť slovné spojenie „reštauračné zariadenie" na „stravovacie zariadenie".
na výšku
ohľadu
„bez
spojenie
slovné
é
bola akceptovaná a zapracovaná. V §5, ods.l bolo vypusten
dôchodku".
č.3/2019.
Viac pripomienok zo strany poslancov nebolo a pristúpilo sa k hlasovaniu o novom VZN
Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 114/2019 — príloha zápisnice.
zdržal sa: 0
proti: 0
Hlasovanie: za: 8
•

Návrh Dodatku č.l k štatútu nocľahárne

dodatku
Primátor vysvetlil poslancom dôvod prijatia dodatku k platnému VZN. Predkladaný návrh
ne:
upravuje len výšku úhrady za poskytované služby v noďahárni a to nasledov
pre občana mesta Brezová pod Bradlom v hmotnej núdzi zo sumy 0,66 € na 1 € za noc
•
pre občana iného mesta alebo obce zo sumy 1 € na 3 € za noc.
•
Poslanci nemali pripomienky k návrhu dodatku a pristúpili k hlasovaniu.
Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 115/2019 — príloha zápisnice.
zdržal sa: 0
proti: 0
Hlasovanie: za: 8

•

Návrh rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2020

význam pre
Primátor objasnil predložený rozpočet na rok 2020 a následné roky 2021 a 2022, jeho
stanovisku
m
odborno
o
aj
komisie
ickej
fungovanie mesta. Informoval o kladnom stanovisku ekonom
ný
predlože
m
poslanco
hlavného kontrolóra (materiál bol predložený písomne). Návrh rozpočtu bol
písomne, vyzval Ing. Jančiu o prezentáciu návrhu rozpočtu.
vých pravidlách územnej
P re d lo že n ý n á v rh ro z p o č tu je zostaven ý v zmysle zákona o rozpočto
a výdavky rozpočtov
príjmy
pričom
ý,
viacročn
ako
v
samosprávy v znení neskorších zmien a doplnko
ý ako prebytkový, s
zostaven
je
2020
na roky 2021 a 2022 nie sú záväzné. Celkový rozpočet na rok
ako prebytkový
celkovým prebytkom vo výške 53 284 EUR. Bežný rozpočet na rok 2020 je zostavený
ako schodkový.
s prebytkom vo výške 244 933 EUR. Kapitálový rozpočet na rok 2020 je zostavený
hospodárenia
Vzniknutý schodok kapitálového rozpočtu vo výške 101 383 EUR je krytý prebytkom
bežného rozpočtu.

Skutočné Skutočné

Bežné príjmy
Kapitálové
príjmy
Finančné
príjmy

I I I

Očakávaná

plnenie plnenie Rozpočet skutočnosť Rozpočet Rozpočet
Rozpočet
za rok
za rok
2019
na rok
na rok
2017
2018
2019
2020
2021
na rok 2022
3 081
3 303
3 289
3 639
3 645
695
026 3 788 223
917
215
908
3 765 908
171 961 797 137

326 953

660 924

466 654

4 500

4 500

406 897 678 057
4 779
3 660
553
111

0
3 615
979

410 070

0
3 650
408

0

4 859 217

236 629
4 342
498

3 770 408

2 722
3 005
Bežné výdavky
758
514
Kapitálové
1 360
výdavky
562 117
017
Finančné
výdavky
118 203 115 501
3 403
4 481
Výdavky spolu
078
032

3 095
223

3 540 354

3 394
282

3 338
586

3 362 442

69 547

850 758

568 037

2

2

434 893
3 599
663

434 893

136 152
3 474
740

137 206

4 826 005

326 895
4 289
214

3 220 259

16 316

33 212

53 284

175 668

270 758

Príjmy spolu

Hospodárenie
obce

257 475 298 079

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2020 sa vychádzalo z celkovej súčasnej hospodárskej a finančnej situácie v
Slovenskej republike a z avizovaných predpokladov ďalšieho vývoja.
Ing. Bzdúšek žiadal navýšiť rozpočet pre hasičov o 5.000 € na položke materiál. Ing. Jančia podala
vysvetlenie, že všetky organizačné zložky mesta mali vyššie požiadavky, ktoré nemôžu byt v plnej
výške zapracované do rozpočtu.
Ing. Nemec sa zaujímal, prečo je menej rozpočtované na šport. Ing. Jančia podala vysvetlenie, že
šport je rozpočtovaný v akciách na športové podujatia a v dotáciách na šport.
Pán Ďuriš sa zaujímal o rekonštrukciu ciest v časti Žriedlová dolina, primátor podal vysvetlenie , že ide
o časť komunikácie pri krížnych cestách.
Návrh rozpočtu bol upravený v časti bežné výdavky - DHZ materiál o 5 000 €, tým bolo upravené aj
hospodárenie mesta (zníženie o 5.000,- €).
Poslanci nemali viac pripomienok k návrhu a pristúpili k hlasovaniu o návrhu rozpočtu.
Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 116/2019 — príloha zápisnice.
Hlasovanie: za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
•

Projekt „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Brezová pod Bradlom"

Primátor poslancov informoval o zámere a následnej žiadostí o NFP na rekonštrukciu zdravotného
strediska na „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Brezová pod Bradlom", výsledkom ktorej
by bola kompletná rekonštrukcia zdravotného strediska.

em na spolupráci. Tým bol
Poslanci obdržali list MUDr. Tibenského, ktorý vysvetľuje svoj nezáuj
e dotácie na rekonštrukciu
zmarený samotný zámer vedenia mesta zapojiť sa do výzvy na získani
zdravotného strediska.
O uznesení sa pri tomto bode nehlasovalo.

•

Termíny zasadnutí MsZ na I. polrok 2020

termíny zasadnutí Mestského
Materiál bol predložený poslancom písomne. Primátor navrhuje
nasledovne:
zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom na kalendárny I. polrok 2020
cov (z dôvodu konania jarných
27. februára 2020, 29. apríla 2020 a 24. júna 2020. Na návrh poslan
2.marca 2020.
prázdnin v TN kraji) bol zmenený termín februárového zasadnutia na
Poslanci hlasovali o navrhnutých termínoch.
ce.
Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 117/2019 — príloha zápisni
zdržal sa: 0
proti: 0
Hlasovanie: za: 8
•

Rôzne

v meste a pozval poslancov
V bode rôzne podal primátor informáciu o pripravovaných podujatiach
tia sú odprezentované na
a všetkých občanov na podujatia v predvianočnom čase. Poduja
ch domácností v meste.
všetký
do
veľkorozmerných plagátoch ako aj v skladačke, ktorá bola rozoslaná
kde bude informovať o aktivitách
Primátor informoval, že pred Vianocami vyjde aj dvojčíslo noviniek,
li plánované investičné akcie +
a splnených bodoch programu. Informoval , že pred zimou sme skonči
ulici. Informoval o riešení
chodník na cintoríne a osvetlenie, nové osvetlenie na Družstevnej
cintorína na webe mesta ako aj
požiadavky občanov z verejného stretnutia - zriadenie virtuálneho
občania nahlasovať problémy
zriadenie webovej aplikácie „odkaz pre starostu" - kde budú môcť
mesta. Rovnako informoval
priamo primátorovi. Ide o zlepšenie komunikácie s občanmi
o poďakovaní občana mestskej polícii.
•

Interpelácie poslancov

Ing. Čuvalová
predkladaný na MsZ,
• požadovala aktualizovať materiál interpelácie, ktorý je poslancom
v r.2020,
výzvy
e
• zaujímala sa o stav kanalizácie v Doline- aké sú plány v prípad
• zaujímala sa, či máme stratégiu práce s mládežou.
od nového roku budú už len
Prednosta vysvetlil, že bol posielaný celý materiál - interpelácie,
s kanalizáciou a o možnostiach
nesplnené interpelácie. Ing. Zuščíkova informovala o problémoch
o.
riešenia. Primátor odporučil o stratégii diskutovať na komisii pre školstv
Pán Ďuriš
: v I. štvrťrok 2020,
• navrhuje označiť vozidlá mesta logom (MsL, MsÚ a TS) - termín
om je potreba parkovacích
• zaujímal sa, čo bude s parkoviskom za domom služieb - dôvod
tie s jednosmerkou
miest ako podpora turistického ruchu, navrhoval aj rozdeliť námes
a u m o žn iť na nám estí parkovať,
h - navrhuje zrušenie,
• navrhuje zamyslieť sa nad retardérmi na miestnych komunikáciác
ulicu,
• navrhuje zmeniť dopravné značenie za Tescom - vytvoriť jednosmernú
okolitými nehnuteľnosťami • upozornil na problém na Baraneckej ulici - problém s cestou a
chcel by obmedziť tonáž vozidiel,
ok za KO — pre hasičov
• navrhol zamyslieť sa nad možnosťou v budúcnosti odpustiť poplat
a darcov krvi,

• zaujímal sa o stav chodníku do PAS-ky,
• žiadal od predsedov odborných komisií informáciu kolko členov chodí na rokovania komisií,
• požiadal o členstvo v komisii pre výstavbu,
• požiadal HK o písomne stanovisko, či má právo byť členom odbornej komisie pri MsZ,
Primátor prisľúbil označiť vozidlá v I. štvrťroku 2020, otázka parkovania je dlhodobá, navrhuje zapojiť
do diskusie obyvateľov mesta, podľa primátora je zámer vybudovať v meste parkovania pre turistov
a návštevníkov za domom služieb a v priestoroch CVČ. Ing. Zuščíková informovala o komunikácii so
železnicami i o podniknutých krokoch na riešenie situácie.
Ing. Bzdúšek
• požiadal, aby prehľad interpelácii dostávali poslanci skôr, nie až na zasadnutí,
• vyjadril nesúhlas so stanoviskom k rozšíreniu kapacity v MŠ - myslí si, že treba do budúcna
zvýšiť kapacitu v MŠ a prilákať mladé rodiny,
• navrhuje upraviť VZN o používaní symbolov- zakázať na Bradle používanie symbolov
a propagáciu politických strán, pripraviť návrh VZN na najbližšie MsZ,
• ocenil prácu primátora- že rýchlo rieši požiadavky obyvateľov, ako aj zavedenie virtuálneho
cintorína,
• medzi investície navrhuje zaradiť sociálne zariadenia v MŠ a parkoviská (vyčleniť časť
parkovísk pod námestím pre zákazníkov obchodov a reštaurácii na námestí,
• začať rozhovory o spájaní obcí - osloviť obce, pripraviť argumenty, prejaviť iniciatívu.
Mgr. Nemcová
• poďakovala za skladačku k vianočným podujatiam v meste, oceňujú to občania, ktorí nemajú
prístup k sociálnym sieťam,
• navrhla koordinovať akcie , aby sa nekonali napr. 2 kapustnice v jednom týždni, alebo 2 akcie
v jednom dni.
Primátor ubezpečil, že mesto koordinuje podujatia v meste, ale nedalo sa zabrániť aby boli 2
kapustnice v jednom týždni.
Pani Hôlková
• navrhuje zaoberať sa otázkou rozšírenia počtu členov mestskej polície, potreba by bola o 2
príslušníkov.
Ing. Zekucia
• zaujímala sa o možnosti parkovania na námestí —zlepšiť komunikáciu s návštevníkom mesta
o možnosti parkovania,
• zaujímala sa o tom ako funguje rozosielanie SMS, či je možnosť výberu okruhu SMS,
• vyzvala poslancov pokračovať v diskusii ako sa dopracovať k vízii mesta,
• zaujímala sa o priebeh stretnutia s podnikateľmi,
• informovala, že na školskej rade ZUŠ vzniesli požiadavku, aby počas kultúrnych akcií
konaných v NDŠ bolo zabezpečené kvalitné ozvučenie,
• informovala, že na školskej rade ZUŠ vzniesli požiadavku kúpy nového klavíra do NDŠ - pre
potreby kultúrnych akcií,
• zaujímala sa v akom štádiu sú práce okolo prevzatia budovy bývalého učilišťa - štúdia
využiteľnosti, športová hala .
•

Záver

Primátor mesta na záver poďakoval poslancom za aktívnu účasť, verí v úspešnú spoluprácu aj
v nasledujúcom roku a rokovanie MsZ o 17:50 h ukončil.

Zapisovateľ:

