Zápisnica
z tretieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Brezová pod Bradlom
konaného 21. 6. 2017
Prítomní:

Mgr. Eva Ušiaková
Ing. Viera Nemcová

- primátorka mesta
- prednostka MsÚ

Prítomní poslanci: (9)
Miroslava Bartošová, Ing. Ivan Bzdúšek, Ing. Gabriela Ciranová, Jozef Ďuriš, Mgr. Dušan
Marko, Anna Kalayová, Dušan Ondreička, MUDr. Pavol Tallo
Neprítomní poslanci (2): Ján Jančí, Branislav Kovačech - ospravedlnení
ROKOVANIE
Primátorka mesta Mgr. Eva Ušiaková všetkých privítala, oznámila čas 16.01 hod. za
začatie rokovania MsZ. Konštatovala, že zasadnutie je uznášania schopné, bola prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov, bolo prítomných 9 z 11 poslancov MsZ, 2 poslanci boli
ospravedlnení. Zasadnutie bolo zvolané za účelom schválenia predloženia žiadosti o
poskytnutie NFP v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program,
prioritná os č. 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná
priorita č. 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručnosti a
celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry,
špecifický cieľ č. 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, kód
výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, na realizáciu projektu Modernizácia učební v ZŠ
Brezová pod Bradlom.
Poslanci predložený návrh programu jednomyseľne schválili.
Program:
1. Otvorenie, schválenie rokovacieho programu
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice
3. Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci
operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os č. 2 – Ľahší
prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita č. 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručnosti a celoživotného
vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, špecifický cieľ
č. 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, kód výzvy: IROP-PO2SC222-2016-13, na realizáciu projektu s názvom: Modernizácia učební v ZŠ Brezová pod
Bradlom
4. Záver
Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 61/2017 – príloha zápisnice.
Hlasovanie: za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli zvolení Mgr. Eliška Reptová a p. Dušan Ondreička, primátorka
mesta určila zapisovateľku Teréziu Malkovú, za overovateľov zápisnice MUDr. Pavla Talla
a p. Miroslavu Bartošovú.
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Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 62/2017 – príloha zápisnice.
Hlasovanie: za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0

3. Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci
operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os č. 2 –
Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita č. 2.2
- Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručnosti a celoživotného
vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry,
špecifický cieľ č. 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, kód
výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, na realizáciu projektu s názvom: Modernizácia
učební v ZŠ Brezová pod Bradlom
Ing. Gabriela Plačková, referát školstva, mládeže a športu podrobne vysvetlila cieľ a
realizáciu tohto projektu. Projektové aktivity sú v súlade s Regionálnou integrovanou
územnou stratégiou a sú realizované v priestoroch základnej školy. Projekt bude
manažovaný zástupcami zriaďovateľa a vedením školy.
Projekt zahŕňa aktivity:
stavebné práce – fyzikálna učebňa
obstaranie fyzikálnej učebne pre 25 žiakov,
obstaranie jazykovej učebne pre 16 žiakov
obstaranie IKT učebne (variant notebook/ tablet) pre 16 žiakov.
Obdobie realizácie: december 2017 až september 2018
Obstaranie fyzikálnej učebne pre 25 žiakov obsahuje nákup typizovanej fyzikálnej
zostavy (laboratórne pracovisko pre 25 žiakov - konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky
odolného materiálu, na pracovnej ploche vyvedené pripojenie médií – voda + napätie 230V,
laboratórne pracovisko učiteľa - konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného
materiálu, na pracovnej ploche vyvedené pripojenie médií – voda + napätie 230V), úložný
priestor pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov, pracovisko učiteľa, IKT techniku
pre učiteľa – notebook so softvérom, dataprojektor, potrebné didaktické pomôcky pre učiteľa
i žiakov na vyučovanie fyziky. Iné vybavenie (interaktívna tabuľa) už učebňa obsahuje, tak
nie je predmetom žiadosti. Aktivita si vyžaduje stavebné úpravy, ktoré sú v rámci limitov
daných zoznamom oprávnených výdavkov a nevyžadujú stavebné povolenie. Keďže
súčasťou projektu sú i stavebné úpravy, do rozpočtových aktivít je zahrnutý i stavebný
dozor.
Obstaranie jazykovej učebne pre 16 žiakov obsahuje nákup technického vybavenia
(klientske stanice a učiteľské pracovisko) a stoličiek a stolov, iné potrebné vybavenie
(interaktívna tabuľa, softvér) už učebňa obsahuje, tak nie je predmetom žiadosti.
Obstaranie IKT učebne (variant notebook/ tablet) pre 16 žiakov obsahuje nákup
technického vybavenia (klientske stanice a učiteľské pracovisko) a stoličiek, iné potrebné
vybavenie (interaktívna tabuľa, stoly) už učebňa obsahuje, tak nie sú predmetom žiadosti.
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu je vo výške 3 717,61 EUR s
DPH z celkových oprávnených výdavkov z vlastných zdrojov rozpočtu Mesta Brezová pod
Bradlom.
V rozprave zazneli otázky a zároveň i odpovede na spôsob financovania projektu, ako sú
využité uvoľnené priestory v ZŠ po dostavbe pavilónu C, či nieje v rámci tohto projektu
možnosť zriadiť polytechnickú učebňu ( pracovnú dielňu).
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Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 63/2017 – príloha zápisnice.
Hlasovanie: za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0

Týmto bol program MsZ prerokovaný, primátorka mesta poďakovala za účasť, oznámila
čas 16.25 hod. za skončenie zasadnutia MsZ.
Zapisovateľka: Terézia Malková
Overovatelia zápisnice: Miroslava Bartošová
MUDr. Pavol Tallo

Mgr. Eva U š i a k o v á
primátorka mesta
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Uznesenia MsZ v Brezovej pod Bradlom dňa 21.06.2017
Uznesenie č. 61/2017
Mestské zastupiteľstvo Brezová pod Bradlom
I. prerokovalo
návrh programu MsZ Brezová pod Bradlom dňa 21.6.2017:
1. Otvorenie, schválenie rokovacieho programu
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice
3. Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci
operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os č. 2 – Ľahší
prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita č. 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručnosti a celoživotného
vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, špecifický cieľ
č. 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, kód výzvy: IROP-PO2SC222-2016-13, na realizáciu projektu s názvom: Modernizácia učební v ZŠ Brezová pod
Bradlom
4. Záver
II. schvaľuje
program MsZ Brezová pod Bradlom dňa 21.6.2017.
Počet prítomných poslancov: 9
za: 9
Miroslava Bartošová, Ing. Ivan Bzdúšek, Ing. Gabriela Ciranová, Jozef Ďuriš, Mgr. Dušan
Marko, Anna Kalayová, Dušan Ondreička, Mgr. Eliška Reptová, MUDr. Pavol Tallo
proti: 0
zdržal sa:0
Uznesenie č. 62 /2017
Mestské zastupiteľstvo Brezová pod Bradlom
I . volí
návrhovú komisiu: Dušan Ondreička, Mgr. Eliška Reptová
II. určuje
zapisovateľku: Terézia Malková
overovateľov zápisnice: MUDr. Pavol Tallo, Miroslava Bartošová
Počet prítomných poslancov: 9
za: 9
Miroslava Bartošová, Ing. Ivan Bzdúšek, Ing. Gabriela Ciranová, Jozef Ďuriš, Mgr. Dušan
Marko, Anna Kalayová, Dušan Ondreička, Mgr. Eliška Reptová, MUDr. Pavol Tallo
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 63 /2017
Mestské zastupiteľstvo Brezová pod Bradlom
I. prerokovalo
predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného
programu Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os č. 2 – Ľahší prístup
k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita č. 2.2. – Investovanie do
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vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania
prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, špecifický ciel' č . 2.2.2 –
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC2222016-13, na realizáciu projektu s názvom: Modernizácia učební v ZŠ Brezová pod Bradlom.
II. schval'uje
A. Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci
Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os č. 2 – Ľahší
prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita č. 2.2. –
Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného
vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, špecifický ciel'
č . 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, kód výzvy: IROPPO2-SC222-2016-13, na realizáciu projektu s názvom: Modernizácia učební v ZŠ Brezová
pod Bradlom.
B. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
C. Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu vo výške 3 717,61 EUR s
DPH z celkových oprávnených výdavkov z vlastných zdrojov rozpočtu Mesta Brezová pod
Bradlom.
Počet prítomných poslancov: 9
za: 9
Miroslava Bartošová, Ing. Ivan Bzdúšek, Ing. Gabriela Ciranová, Jozef Ďuriš, Mgr. Dušan
Marko, Anna Kalayová, Dušan Ondreička, Mgr. Eliška Reptová, MUDr. Pavol Tallo
proti: 0
zdržal sa: 0

Mgr. Eva U š i a k o v á
primátorka mesta
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