Zápisnica
zo štvrtého zasadnutia Mestského zastupiteľstva Brezová pod Bradlom,
konaného 27. 6. 2018
Prítomní:

Mgr. Eva Ušiaková
- primátorka mesta
Ing. Viera Nemcová
- prednostka MsÚ
PaedDr. Rastislav Púdelka - hlavný kontrolór

Prítomní poslanci: (7)
Miroslava Bartošová, Ing. Ivan Bzdúšek, Ing. Gabriela Ciranová, Dušan Ondreička, MUDr.
Pavol Tallo, Mgr. Eliška Reptová, Mgr. Dušan Marko
Neprítomní poslanci: (4)
Jozef Ďuriš, Ján Janči, Branislav Kovačech, Anna Kalayová - ospravedlnení
R O K O VAN I E
Primátorka mesta Mgr. Eva Ušiaková všetkých privítala, oznámila čas 15.07 hod. za začatie
rokovania MsZ. Konštatovala, že zasadnutie je uznášania schopné, bolo prítomných 6 z 11
poslancov MsZ, 1 poslanec prišiel v priebehu rokovania a 4 poslanci boli ospravedlnení.
Primátorka mesta predložila program a navrhla doplniť bod č. 11. Určenie volebného obvodu
pre voľby do orgánov samosprávy v roku 2018 a určenie počtu poslancov na roky 2018-2022,
ktorý poslanci jednomyseľne schválili.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, schválenie rokovacieho programu
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice
Pripomienky a námety obyvateľov
Správa o plnení uznesení MsZ
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
Správa o činnosti MsR
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Brezová pod Bradlom na roky 2018 2023
8. Plnenie rozpočtu k 31.3.2018
9. Informácia o stave vymáhania pohľadávok
10. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu (primátora) na funkčné obdobie 2018 –
2022 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
11. Určenie volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy v roku 2018 a
určenie počtu poslancov na roky 2018-2022
12. Návrh harmonogramu zasadnutí a program MsZ na II. polrok 2018
13. Rôzne
14. Interpelácie poslancov
15. Záver

Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č.49/2018 – príloha zápisnice.
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

4MsZ 27.6.2018

1

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli zvolení p. Ing. Ivan Bzdúšek a p. Ing. Gabriela Ciranová.
Primátorka mesta určila zapisovateľku Mariku Závodnú, za overovateľov zápisnice určila p.
Miroslavu Bartošovú a MUDr. Pavla Talla.
Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 50/2018 – príloha zápisnice.
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

3. Pripomienky a námety obyvateľov
Primátorka mesta skonštatovala, že nemáme prítomných žiadnych občanov a tým bod číslo 3
považuje za splnený.
4. Správa o plnení uznesení MsZ
Materiál bol predložený písomne. K predloženej správe neboli žiadne pripomienky.
Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 51/2018 – príloha zápisnice.
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
Materiál bol predložený písomne. K predloženej správe neboli žiadne pripomienky.
Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 52/2018 – príloha zápisnice.
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

6. Správa o činnosti MsR
Materiál bol predložený písomne. K predloženej správe neboli žiadne pripomienky.
Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 53/2018 – príloha zápisnice.
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

7. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Brezová pod Bradlom na roky 2018 - 2023
Materiál bol predložený písomne po zapracovaní pripomienok z Mestskej rady.
K predloženému materiálu sa vyjadrila Mgr. Eliška Reptová a navrhla doplniť do
Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Brezová pod Bradlom na roky 2018 - 2023
2.1.5 Spolková činnosť v meste Klub ÚŽINA a Občianske združenie Posolstvo. V odseku
Občania bez domova odporúča zapracovať Nízkoprahovú nocľaháreň a vyjadrila sa
k začleňovaniu občanov do mestskej komunity prostredníctvom verejnoprospešných prác.
K pripomienkam Mgr. Elišky Reptovej sa vyjadril hlavný kontrolór a uviedol, že Komunitný
plán je povinný v zmysle zákona, ale môže byť kedykoľvek doplnený.
Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 54/2018 – príloha zápisnice.
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

8. Plnenie rozpočtu k 31.3.2018
Materiál bol predložený písomne. So stanoviskom komisie pre ekonomiku, správu majetku a
podnikanie oboznámil Ing. Ivan Bzdúšek, predseda komisie. Komisia odporúča MsZ
predložené výsledky plnenia rozpočtu k 31.3.2018 zobrať na vedomie.
Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 55/2018 – príloha zápisnice.
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Hlasovanie: za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

9. Informácia o stave vymáhania pohľadávok
Materiál bol predložený písomne. So stanoviskom komisie pre ekonomiku, správu majetku a
podnikanie oboznámil Ing. Ivan Bzdúšek, predseda komisie. Pohľadávky nerastú, ale napriek
tomu je celková dlžná suma vysoká. Navrhuje riešenie iných samospráv, kde sa tieto dlhy
snažia znížiť aj tým, že si dlžníci môžu svoje nedoplatky odpracovať. Hlavný kontrolór sa
vyjadril k zložitosti vymáhania pohľadávok od právnických osôb, ktoré tvoria 74% všetkých
pohľadávok mesta. Primátorka argumentovala, že na vymáhaní pohľadávok od fyzických aj
právnických osôb sa systematicky pracuje.
Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 56/2018 – príloha zápisnice.
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0 nehlasoval: 1

10. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu (primátora) na funkčné obdobie 2018 –
2022 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Materiál bol predložený písomne. K predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky.
Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 57/2018 – príloha zápisnice.
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
11. Určenie počtu poslancov MsZ v Brezovej pod Bradlom na volebné obdobie 2018 2022
Materiál bol predložený písomne. Primátorka informovala, že počet poslancov je stanovený
podľa počtu obyvateľov v § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení. Na počet
obyvateľov nášho mesta (4961 obyvateľov) pripadá 9 - 11 poslancov, navrhuje, aby na
volebné obdobie 2018 - 2022 MsZ určilo 11 poslancov.
Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 58/2018 – príloha zápisnice.
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

11.1 Určenie jedného volebného obvodu pre voľby poslancov MsZ vo voľbách do
orgánov samosprávy v roku 2018
Materiál bol predložený písomne. V súlade s § 166 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o
podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení môže byť utvorený jeden volebný
obvod. Primátorka argumentovala, že zo skúseností sa osvedčil jeden volebný obvod, kde si
občania môžu vyberať zo všetkých kandidátov na poslancov.
Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 59/2018 – príloha zápisnice.
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

12. Návrh harmonogramu zasadnutí a program MsZ na II. polrok 2018
Materiál bol predložený písomne. K predloženému návrhu neboli pripomienky.
Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 60/2018 – príloha zápisnice.
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
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13. Rôzne
13.1 primátorka mesta informovala o:
- uznesení ohľadom doplnenia Územného plánu mesta k časti bodu č. 3: „Úprava záväzných
regulatívov v urbanistickom bloku S4VS – doplnenie bývania pre majiteľa a zamestnancov,
ako doplnkovú funkciu“. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal nesúhlasné
stanovisko v súvislosti so žiadosťou na doplnenie územného plánu, individuálne bývanie pre
majiteľa pozemku v Baranci. Majiteľ bol oboznámený a nemal voči stanovisku výhrady
a chce to riešiť iným spôsobom. Všetky ostatné doplnenia boli odsúhlasené.
Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 61/2018 – príloha zápisnice.
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

13. 2 primátorka mesta informovala o:
- uznesení ohľadom podania návrhu na zrušenie spoločnosti Bytový podnik Brezová, spol.
s.r.o., Brezová pod Bradlom, Sídlisko Dušana Jurkoviča 424/7. Primátorka upozorňuje, že
spoločnosť je dlhodobo nefunkčná. Zrušenie spoločnosti sa netýka súdneho sporu, ktorý stále
pokračuje. Ing. Gabriela Ciranová vysvetlila, že Bytový podnik Brezová má podlžnosti na
Daňovom úrade. Podľa účtovnej závierky aj záväzky voči zamestnancom, Sociálnej
a Zdravotnej poisťovni. Spoločníkom je Mesto Brezová pod Bradlom a Bytový podnik
opakovane podľa Obchodného zákonníka nevykonáva Valné zhromaždenie. P. Dušan
Ondreička ešte k týmto údajom požadoval informácie o súčasných konateľoch. Primátorka
odpovedala, že mesto bolo len spoločníkom, z toho dôvodu sa nedostaneme k potrebným
informáciám a prioritným zámerom mesta je predísť narastaniu záväzkov.
Bol prečítaný a prijatý návrh uznesenia č. 62/2018 – príloha zápisnice.
Hlasovanie: za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

13.3 primátorka mesta informovala o:
- schválení projektu: Modernizácia učební ZŠ Brezová pod Bradlom,
- prebiehajúcej montáži nových svietidiel verejného osvetlenia,
- pripravovanej kolaudácií telocvične,
- komunikácií Povodia Moravy s vybratým uchádzačom ohľadom odovzdania stavby priehrady, práce na rekonštrukcii by mali začať čo najskôr,
- 29.6.2018 nadácia TA3 organizuje charitatívnu akciu Káčer na bicykli, ktorá pomáha ľuďom
v núdzi. Jednou z etáp bude aj návšteva nášho mesta.
- 30.6.2018 o 14,30 h organizujeme 19. ročník Národného behu gen. M. R. Štefánika,
- 1.7.2018 bohoslužby venované majstrovi Jánovi Husovi,
- 28.7.2018 stretnutie Březových v Březovej u Vítkova,
- 29.7.2018 Javorinské slávnosti,
- 4.8.2018 súťaž vo varení guláša spojená s turistickým podujatím Brezovská špacírka,
- 17- 18.8.2018 organizujeme tradičný Brezovský jarmok,
- koniec augusta SNP,
- 3.9.2018 sa v ZUŠ uskutoční výstava obrazov Karla Nováka, ktorý pôsobil na Brezovej,
- prípravy k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika budúci rok. K tomuto výročiu ministerstvo
kultúry zvolalo prípravný výbor a uskutočnilo stretnutie so zástupcami 24 rôznych inštitúcií,
ktoré požadujú na realizáciu svojich aktivít finančnú podporu. Mesto Brezová pod Bradlom
odprezentovalo svoje požiadavky, ktoré boli venované celému areálu Bradla (rozšírenie cesty,
infostánok, úprava okolia mohyly a strážnice). Ministerstvo kultúry požiadavky predloží na
Úrad vlády a ďalšie stretnutie sa uskutoční v septembri 2018 na Brezovej pod Bradlom.
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K prezentačnej publikácii, ktorú zástupcovia mesta už na ministerstvo kultúry odovzdali,
informoval Matúš Valihora.
14 . Interpelácie poslancov
Ing. Ivan Bzdúšek spomenul, že na začiatku tohto volebného obdobia navrhoval spracovať
koncepciu, ktorej realizáciu by na konci poslanci zhodnotili, čo sa vykonalo a čo sa neriešilo.
Vo volebných programoch kandidátov na primátora bola aj príprava stavebných pozemkov,
preto sa zaujímal v akom štádiu sú stavebné pozemky, konkrétne aj za Budovateľskou ulicou
a, čo sa urobilo v danej veci. Požiadal o poskytnutie informácií ohľadom hornej školy
v súvislosti s nájomnými bytmi. Znova upozornil (bolo spomenuté už na predchádzajúcom
zasadnutí MsZ) na poškodený chodník do areálu býv. PSB a poškodenú parkovaciu plochu pri
ZŠ. Pripomenul aj obnovenie fontány na námestí. Apeloval, že treba vyzvať toho, kto majetok
mesta poškodil, aby ho vrátil do pôvodného stavu.
Primátorka mesta a prednostka MsÚ k vysporiadaniu pozemkov odpovedali, že boli na
Slovenskom pozemkovom fonde v Trenčíne, ktorý nesúhlasil so zámenou pozemkov v
záhradkových osadách, a vyjadril sa, že ešte čaká na uspokojenie reštitučných zámerov. K
požadovanej zámene stavebných pozemkov za Budovateľskou ulicou nám SPF nevyšiel v
ústrety. Z vykonaného prieskumu ohľadom výstavby RD a nájomných bytov vyplynulo, že
záujem o výstavbu RD mali iba 2 záujemcovia. Na výstavbu RD ponúkaný súkromný pozemok
na Športovej ulici by uspokojil asi 4 záujemcov, pozemok na Bradlianskej 1. Treba opätovne
osloviť vlastníkov pozemkov v lokalite Hoštáky. Väčšinový vlastník v minulosti nesúhlasil s
predajom pozemkov, avšak skúsia ho kontaktovať.
K poškodenému chodníku do býv. PSB bolo stretnutie so zástupcami ŽSR, ktorí prisľúbili
opravu chodníka.
Poškodené parkovisko pri ZŠ dotyčný páchateľ opraví.
Prednostka MsÚ sa vyjadrila k priestorom hornej školy. Prebieha obhliadka a firma, ktorá
má o priestory záujem v nich plánuje vybudovať hotel s wellnessom.
Ing. Gabriela Ciranová sa spýtala na termín opravy chodníkov na Budovateľskej ulici a
komunikácie do Žriedlovej doliny. Primátorka odpovedala, že presný termín opravy
chodníkov zatiaľ nevieme, pretože do toho vstúpil Slovak Telekom, ktorý ide tade privádzať
optický kábel. Boli upozornení, že chceme robiť chodníky na J.M.Hurbana, Prielohy a
Budovateľská. Oprava MK je na TSK rozpočtovaná, prebieha verejné obstarávanie, mala byť
tento rok hotová.
MUDr. Pavol Tallo sa spýtal riaditeľa TS, či kontajnery na bioodpad budú dostávať všetky
rodinné domy.
Riaditeľ TS odpovedal, že kontajnery boli rozmiestnené na žiadosť občanov.
Mgr. Eliška Reptová sa zaujímala:
- ako je pripravené kúpalisko na letnú sezónu,
Prednostka MsÚ vysvetlila, že kúpalisko je pripravené, Úrad verejného zdravotníctva
(hygiena ) boli zobrať vzorky vody, čakáme na výsledky a prevádzka by mala začať od
3.7.2018. Plavčícku službu máme zabezpečenú 3 plavčíkmi.
- ohľadom realizácie parkoviska za Domom služieb a spracovanou štúdiou ohľadom
parkovania Žilinskou univerzitou,
Primátorka mesta odpovedala, že pani farárka všetky informácie predniesla na presbyterstve
4MsZ 27.6.2018

5

a bolo by potrebné uskutočniť stretnutie. Žilinská univerzita skonštatovala, že cesta na Bradlo
je nevyhovujúca. Navrhujú rozšírenie aspoň o 1 meter. K rozšíreniu parkovacích miest
navrhujú urobiť parkoviská pozdĺž potoka pri hlavnej ceste. Pre autobusy je vyhradené
parkovanie na Dr. Št. Osuského a je to realizované už dlhší čas.
- na vstupy do mesta, bola zrealizovaná súťaž, ale návrhy sa neuskutočnili,
Primátorka mesta argumentovala, že konečná realizácia návrhu je zložitá a finančne
náročná. Kalkulácia na jeden vstup je cca 6 tis.€.
- ako pokročila rekonštrukcia v Národnom dome Štefánikovom,
PhDr. Matúš Valihora, vedúci Útvaru kultúry a miestnych tradícií odpovedal, že sú
zrealizované stavebné úpravy priestorov, kde bude rozšírená expozícia. Priestory sú
momentálne využité, pretože je tam umiestnená výstava vzniku česko-slovenských légií. V
ďalšej etape je naplánovaná realizácia audiovizuálneho systému do kinosály, vybavenie
expozície mobiliárov a samotná inštalácia. Expozícia bude pre verejnosť dostupná v októbri
2018 a celková realizácia projektu bude prebiehať do konca roka 2018.
- na opravu schodov pred Domom služieb,
Primátorka mesta dodala, že sa pracuje, aby boli schody pred Domom služieb čo najskôr
opravené.
Mgr. Eliška Reptová poďakovala pánovi Vŕbikovi, ktorý sa stará o areál skateparku a taktiež
pani primátorke a všetkým zúčastneným za organizáciu spomienkových májových slávností
na Bradle.
p. Dušan Ondreička sa spýtal, či by bolo možné nahliadnuť do 2 štúdií- Žilinská univerzita a
Marginalizované skupiny obyvateľov.
Primátorka mesta odpovedala, že štúdie existujú, sú k dispozícií v elektronickej podobe.
Prednostka MsÚ dodala, že bol zaslaný preberací protokol zo Žilinskej univerzity.
V súčasnosti prebieha pripomienkovanie štúdie.
Prednostka MsÚ prečítala písomné pripomienky poslanca p. Branislava Kovačecha, ktorý bol
zo zasadnutia ospravedlnený.
1. nainštalovať zrkadlo pri výjazde z Čierneho blata do Baraneckej ulici.
2. dosypať hlinu k novému parkovisku za zdravotným strediskom,
3. doplniť šindle na streche na trhovisku.
Primátorka mesta na záver MsZ informovala o návšteve francúzskeho veľvyslanca
25.6.2018 na Bradle. Na začiatku roka bola nadáciou Melega vyhlásená výtvarná súťaž M.
R. Štefánik očami detí, do ktorej sa zapojili 4 školy a vyhodnotenie súťaže bolo na Bradle.
Deti dostávali ocenenia a francúzsky veľvyslanec si pozrel výstavu venovanú československým légiám.
Týmto bol program štvrtého MsZ prerokovaný, primátorka mesta poďakovala za účasť a
aktivitu poslancom MsZ a oznámila čas 17.39 hod. za skončenie zasadnutia MsZ.

Zapisovateľka: Marika Závodná
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Overovatelia zápisnice: Miroslava Bartošová
MUDr. Pavol Tallo

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