
Končí sa zasa ďalší rôčik,
do nového je iba krôčik.

Vianoce Vám prajeme šťastné,
od Ježiška dary krásne.

K tomu lásky do balíčka, 
hodne radosti a zdravíčka,

Šťastný nový rok tiež Vám prichádzame priať,
aby človek človeka vždy mal rád. 

Aby jeden druhému viac šťastia prial,
aby ten nový rok za to stál.

Želajú 

starostka obce
a poslanci obecného zastupiteľstva
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Niekoľko zamyslení na konci roka
Prežívame koniec roka 2005.
Vráťme sa však aspoň v myš-
lienkach do predchádzajúcich
dní. 
Uplynul október. Mesiac októ-
ber je venovaný starším ľuďom.
Úcta je nehmotná. Kúpiť si ju
môžeš, ale vyprchá ako dym, či
lanský sneh. Tú treba odovzdá-
vať, prejaviť, precítiť. Úcta 
k starším bola zakotvená už 
v starých slovenských rozpráv-
kach. Kto by nepoznal nesmr-
teľnú O troch grošoch? Jedným
grošom prostý cestár vracia
otcovi dlh, druhý dáva ako
zálohu svojmu synovi a iba 
z tretieho žije. Ctí si všetko, čo
dostal do predkov a rovnakým
dielom odovzdáva svojmu
potomstvu ďalej. Verím, že táto
ľudová múdrosť žije v našich
srdciach. Určite sme všetci
chceli svojich starkých potešiť.
Venovali sme  im v tých dňoch
trochu viac času ako inokedy.
Možno sa nám podarilo spoz-
nať ich ináč, ako sme ich pozna-
li doteraz. Priniesli sme im
radosť a obohatenie. 
Uplynul november. Tento me-
siac je každoročne pozname-
naný zvýšenou návštevnosťou
pietnych miest, kde v záplave
kvetov a blikajúcich svetielok
nádeje v opätovné stretnutie si
mnohí nevybavujeme v myšlien-
kach len obrazy svojich dra-
hých, ale rozmýšľame aj o tom,
čo bude ďalej. Majestátny pokoj
vládne na miestach, kam pri-
chádzame. V tichom zamyslení
postojíme, preletíme v myšlien-
kach do dní blízkych i dávno
minulých, zapálime sviečku
tým, ktorých máme radi, ku
ktorým cítime úctu a vďaku. 
A je tu december. Je to čas
krásny a sviatočný, pre niekoho
najšťastnejšie obdobie v roku.

Žijeme v očakávaní Vianoc,
kedy snáď väčšina ľudí na svete
verí vo víťazstvo dobra a dobro
aj činí. Dobrým skutkom je 
i malý úsmev, ktorý nič nestojí,
no pre mnohých má nevyčísli-
teľnú hodnotu. Je to aj schop-
nosť odpúšťať alebo niekedy len
jednoducho porozprávať sa. Na
chvíľu ustane zhon a ruch. Po-
koj otvorí ľuďom srdcia doko-
rán. 
Osobitne sa prihováram tým,
ktorí v tomto roku stratili svo-
jich najbližších. Je veľmi ťažko
hľadať slová, ktoré by vám
zmiernili bolesť a žiaľ. Ostáva
len spomienka a prázdne miesto
pri štedrovečernom stole. Mys-
líme na nich nielen v čase
Vianoc, ale každý deň. Čas asi
zahojí a zmierni bolesť. Chcem
vás ubezpečiť, že s vami cítim 
o to intenzívnejšie, pretože som
tiež stratila matku. Nech stra-
tíme kohokoľvek blízkeho veľ-
mi to bolí. Znamená to, ale aj
to, že máme cit a že ľudský ži-
vot má nesmiernu hodnotu,
ktorá sa nedá vyčísliť.

Vážení spoluobčania,
prajem Vám krásne

a veselé vianočné sviatky.
Nech sú plné lásky, pokoja a
oddychu. Nech sú Vaše srdcia

obklopené láskou
všetkých blízkych ľudí.

Nech žiaria šťastne
ako Betlehemská hviezda.

Nech nájdete pod stromčekom
veľa darčekov, ktoré Vás

potešia.
A v novom roku

nech Vás sprevádza zdravie,
spokojnosť a životný

optimizmus.

Viera Krakovská, starostka obce
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Riaditeľom školy je Mgr. Alexander Šabo.
V materskej škole je zástupkyňou RŠ pre MŠ pani Janka

Zajačková. Ako učiteľky pracujú: Leonora Rezsőfiová, Monika
Tišťanová, Daniela Šanková.

V základnej škole je zástupkyňou RŠ pre ZŠ Mgr. Anna
Vaníková. Triedni učitelia majú zverené nasledovné triedy: 

1. ročník - Mgr. Iveta Gregorová
2. ročník - Mgr. Mariana Kamenská
3. ročník - Mgr. Katarína Fajferová
4. ročník - Mgr. Agnesa Tománková
5. a - Mgr. Pavol Chromek
6. a - Mgr. Ján Pikula
7. a - Mhr. Mária Urbančoková Jakubovie
7. b - Mgr. Magdaléna Galatová
8. a - Mgr. Daniela Maciková
8. b - Mgr. Janka Spišáková
9. a - Mgr. Lucia Košíková
Bez triednictva sú PhDr. Michal Pavelka, Mgr. Anna Uhríková,

Mgr. Ladislav Balyo a Mgr. Branislav Dado.
V školskom klube vedú deti:

1. oddelenie vychovávateľka Milena Grúberová
2. oddelenie vychovávateľka Renata Hudáková.

Základnú školu navštevuje 251 žiakov, z toho 178 žiakov 
z Brusna, 60 žiakov z Medzibrodu, 11 žiakov z Pohronského
Bukovca a 2 žiaci zo vzdialenejších obcí.

Materskú školu navštevuje 45 detí, z toho 43 z Brusna 
a 2 z Pohronského Bukovca.

Predstavujeme vám aj našich prváčikov: Dominika
Csizmárová, Marek Ďuriančík, Patrik Ďuriančík, Samuel
Fortiak, Pavol Haviar, Michal Havlík, Ema Hudecová, Tobias
Huťa, Zuzana Chramcová, Barbora Chrastinová, Ema
Kováliková, Kamil Málik, Martin Mikloš, Adam Pančuška,
Peter Pikla, Ján Slabécius, Dušan Strmeň, Patrik Šebeš, Natália
Šebešová, Pavel Šiket, Lucia Tišliarová a Juraj Zrubák.

Mgr. A. Šabo, riaditeľ ZŠ s MŠ

Základná škola s materskou školou
Brusno v školskom roku 2005/2006

Základná umelecká škola v Brusne, ktorej zriaďovateľom je
obec Brusno, má svoje riaditeľstvo v obci Brusno. Okrem obce
Brusno má vytvorené detašované  pracoviská v Slovenskej
Ľupči, Ľubietovej a v Selciach. Súčasťou školy sú aj hudobné 
a výtvarné triedy v obciach Strelníky, Priechod, Medzibrod, 
a Nemecká.

V školskom roku 2005/2006 školu navštevuje 420 žiakov 
v troch vyučovacích odboroch: 

Hudobný odbor – hra na klavíri, hra na gitare, hra na dychové
nástroje /zobcová flauta, klarinet, saxofón, priečna flauta/, hra
na keyboarde, hra na bicích nástrojoch a sólový spev.

Výtvarný odbor - maľba, kresba, grafika, práca s modelo-
vacími materiálmi.

Literárno-dramatický odbor – umelecké slovo, technika
vodenia bábok.

V ZUŠ pracuje 21 pedagogických pracovníkov, z toho 
8 v Brusne. Z celkového počtu navštevuje ZUŠ Brusno 
103 žiakov, z toho hudubný odbor – 75 žiakov, výtvarný 
odbor – 20 žiakov a literárno-dramatický odbor – 8 žiakov. 

Ľubica Czippelová, riaditeľka ZUŠ

Základná umelecká škola Brusno 
v školskom roku 2005/2006

Opustili nás...

Anna Hlinková, Helena Čellárová, Michal
Huťka, Anton Peťko, Alžbeta Živická,
Mária Nigrínyová, Štefan Stolár, Marta
Hláčiková, Mária Krakovská, Štefan
Jarabák, Mária Nácarová, Peter Mikloš,
Krantišek Majliš, Jozef Schnierer,
Ladislav Vincze, Helena Lodererová, 
Štefan Mikloš st., Vincent Ďuriančik,
Margita Čiliaková, Margita Ďuriančiková,
Štefan Mikloš - ml., Božena Gavalcová,
Lýdia Plšková, Ladislav Beteg-Biguš,
Eduard Toman, Ján Ďuriančík, František 
Ďuriančik, Oľga Pavlovská, Jolana 
Ďuriančíková

Občianske združenie „Šťastná škola“ je právnická osoba,
založená 29. 12. 2003. Cieľom združenia je všestranná
podpora detí a mládeže na území obce Brusno, rozvoj ich
vedomostí, schopností a zručností.  
Príjem OZ:
2 % z dane v roku 2004 16 899,40 Sk 
Vianočné trhy 2004 4 500,- Sk
2 % z dane v roku 2005 19 676,- Sk
Spolu 41 075,40 Sk

Výdaje OZ:
Vianočné trhy 2004 2 935,5 Sk
Iné výdavky 7 758,6 Sk
Plánované výdavky 30 000,- Sk
Stav účtu ku dňu 31. 10. 2005 2 498,- Sk

Poznámka: 
Iné výdavky: výdavky spojené s realizáciou projektu

Dúhová záhrada výdavky spojené s činnosťou OZ Šťastná
škola (poplatky v banke, kolky, cestovné a pod.).

Plánované výdavky: Členovia OZ rozhodli, že financie
získané z 2 % dane v roku 2004 a 2005 využijú na
zakúpenie digitálneho projektora pre ZŠ - 15 000,- Sk, čo je
50 % z ceny projektora a sumou 15 000,- Sk podporia
činnosť predmetových komisií na  ZŠ a materskú školu.

Na záver chcem poďakovať rodičom, starým rodičom,
deťom, zamestnancom školy a ostatným občanom obce,
ktorí podporili činnosť OZ Šťastná škola či už rozhodnutím
darovať 2 % z dane, alebo pomocou pri realizácii
vianočných trhov 2004. Zároveň verím, že svoju priazeň
nám zachováte aj na nasledujúce obdobia.

Mgr. Janka Spišáková

Hospodárenie občianskeho združenia
Šťastná škola ku dňu 25. 12. 2005



Narodili sa...

Petronela Kočická, Adriana Kelemachová,
Miroslav Balco, Peter Belica, Dávid Hirka,
Matúš Matušek, Patrik Koložvári, Tomáš
Huťa, Filip Žabka, Simona Kováčová,
Sofia Šelestová, Tamara Dlhošová
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Dňa 20. 10. 2005 prijala starostka obce v obradnej sieni pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším 46 jubilantov, ktorí sa dožili
v tomto roku 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. Obrad bol
organizovaný v spolupráci s Miestnou organizáciou Jednoty
dôchodcov v Brusne.

Dňa 1. 11. 2005 sa uskutočnil slávnostný obrad pri
príležitosti prijatia desiatich novonarodených občanov obce.

Dňa 14. 11. 2005 prijala pani starostka na území našej obce
indonézskeho veľvyslanca J. E. pána Bintanga Parlindungana
Simorangkira. Prvá návšteva p. veľvyslanca sa uskutočnila
v mesiaci august. Vtedy v našej obci, v miestnych kúpeľoch,
vystúpil umelecký súbor z Indonézie. Druhá návšteva sa
uskutočnila pri príležitosti ukončenia jeho diplomatickej misie
na Slovensku. V obci sa mu veľmi páčilo, bol nadšený jej krásou
a hlavne prírodnými krásami. Pri rozlúčke poprial pani
starostke a všetkým občanom veľa zdravia a veľa osobných aj
pracovných úspechov a podpísal sa aj do pamätnej knihy obce.

Slávnosti v obci



(Pokračovanie z predchádzajúceho čísla) 

Po potlačení povstania Františka
Rákóczyho II. 15. júla 1713 konala sa 
v Svätom Ondreji nad Hronom kano-
nická vizitácia a v zápisnici o nej 
v zápisnici čítame: „Kostol má zasvätený
sv. Ondrejovi apoštolovi a sviatok jeho
posvätenia slávieva sa v nedeľu cez
oktávu jeho sviatku. Kostol má sakristiu
zasklepenú, inak má celý iba drevenú
povalu. Hneď pri svojom vchode má
vežu s troma zvonmi. Oltáre sú v ňom tri.
Uprostred hlavného oltára je obraz najsv.
Trojice, po stranách s obrazmi sv. apoš-
tolov Petra a Ondreja. Bočné oltáre sú
dva. Na strane evanjeliovej je starý oltár
s obrazom sv. Martina a na strane
epištolovej s obrazom sv. Ondreja apoš-
tola. Na hlavnom oltári je svätostánok na
uschovávanie najsv. Sviatosti oltárnej 
a skutočne som v ňom aj našiel najsv,
Sviatosť v korporáli. Druhý svätostánok
je v stene, má železné dvierka, ale zámka
na nich vyžaduje opravu. V svätyni
kostola na strane evanjeliovej je socha
prebl. Panny Márie s Ježiškom a upros-
tred nej je kríž na  priečnej hrade.
Krstiteľnicu má kamennú s medenou
miskou. Je na nej vrchnák bez zámky.
Farárovi sa preto nariaďuje, aby zámku
naň čím skôr zaobstaral. Kazateľnicu má
murovanú s drevenou hornou časťou.
Chóry má tri. Na jednom z nich je pekne
zamaľovaný pozitív s tromi mutáciami.
Lavice sú pohodlné a rozostavené sú 
v dvoch radoch. Cintorín okolo kostola
je ohradený múrom... Farárom je Pavol
Ivičič... Fara sa práve stavia na
poschodie... Rektorom školy je Michal
Sartoria, katolík vo veku 26 rokov a tu
účinkuje tri roky. V tejto farnosti žije 930
duší, z ktorých je 282 katolíkov a ostatní
sú luteráni."

Z tejto kanonickej zápisnice nad slnko
jasnejšie vyplýva, že v roku 1713 v sväto-
ondrejskom kostole ešte vždy stál
evanjelikmi zakúpený oltár sv. Trojice.
Zakúpený bol už však svätostánok 
a ozdobený bol sochami sv. Petra a sv.
Ondreja. Bočné oltáre od roku 1692 stáli
ešte vždy na svojom mieste, hoci kostol
za rákóczyovského povstania bol i v ru-
kách evanjelikov. Socha prebl. Panny
Márie a kríž v svätyni pravdepodobne
boli zakúpené až v roku 1709. Za
evanjelickej okupácie v časoch rákó-
czyovského povstania počet katolíkov
značne poklesol. Na budove kostola 
v rokoch 1692–1713 neboli uskutočnené
nijaké podstatnejšie zmeny.

Z nasledujúcich desaťročí nezachovali
sa nám o sväto-ondrejskom kostole

nijaké správy, lebo asi neboli v ňom
uskutočnené nijaké väčšie prestavby.
Zmena nastala až po roku 1744. Dozve-
dáme sa to z kánonickej vizitačnej
zápisnice z roku 1754, ktorá sa o kostole
zmieňuje slovami: „Kostol má zasvätený
sv. Ondrejovi apoštolovi. O jeho posviac-
ke nezachovali sa nijaké správy. Celý je z
kameňa a zasklepený. Čiastočne vlas-
tným nákladom a čiastočne z milodarov
dal ho zasklepiť terajší farár v roku 1744.
Má tri oltáre. Hlavný oltár sv. Ondreja
obnovený bol v roku 1745. Na evanje-
liovej strane stojí v roku 1748 postavený
nový oltár Polestnej prebl. Panny Márie
a na strane epištolnej starý oltár s obra-
zom sv Ondreja apoštola. Tieto dva
oltáre nie sú konsekrované  ani oltárnymi
kameňmi vybavené. Nevedno, kto ho
postavil. V murovanej jeho veži sú tri
zvony. .. Kazateľnica je murovaná...
Organ má tri mutácie. Miestnym farárom
je Štefan Sovovič...  Rektorom školy je
Pavol Ivanič... Farská budova je drevená
a na spadnutie, takže v čase víchra je
nebezpečné v nej bývať. Školská budova
je tiež drevená, len o niečo lepšia. Veriaci
vo farnosti sú katolíci, je ich dovedna 
1 756 duší.“  Takto popisuje sväto-ondrej-
ský kostol kanonická vizitačná zápisnica
z roku 1754. Skoro tými istými slovami
popisuje ho aj Súpis z tohože roku, ktorý
v súvislosti s farou však už poznamenáva
„farskej budovy niet.“

Medzi rokom 1713 a rokom 1754, teda
v roku 1744, zasklepená bola celá kostol-
ná loď, v roku 1745 obnovený bol hlavný
oltár, v roku 1748 postavený bol nový
oltár Bolestnej prebl. Panny Márie, stará
fara úplne spustla. Farníci sa však už
všetci postupne vrátili do katolíckej
Cirkvi.

V roku 1761 zachoval sa nám Súpis
sväto-ondrejskej farnosti, z ktorého v sú-
vislosti s jeho kostolom vynímame iba
tieto údaje: „Táto obec / Svätý Ondrej
nad Hronom / je farskou obcou a ako
filiálky patria k nej obce Brusno 
a Medzibrod. Je tu teda i kostol. Kto ho
postavil a či je konsekrovaný, to zistiť
nemožno. Zasvätený je sv. Ondrejovi.
Celá jeho budova je kamenná maľova-
ným sklepením vybavená. Je 12 siah dlhá
a 5,5 siahy široká, 4 siahy a 1,5 stopy
vysoká. Je nepoškodená a bezchybná...
Farská budova je poschodová, drevená,
sčrvočená a deravá, je to hniezdo ploštíc
a iných jedovatých insektov. Okrem toho
je už celkom aj na spadnutie, takže v čase
víchra nemožno v nej bývať bez
ohrozenia života. Toho istého sa možno
obávať aj v súvislosti s bočnými jej
staviskami. .. Miestny ludimagister, ktorý

zastáva tak úrad organistu ako i kantora,
je 20-ročný Michal Sartoris... Býva 
v školskej budove zhotovenej z dreve-
ného materiálu, ktorá je v priemernom
stave. .. Mŕtvoly sa pochovávajú vo
farskej obci... Počet duší v celej farnosti
je 1950.“ V citovanom Súpise je výslovne
podotknuté, že v roku 1761 všetci
obyvatelia farnosti boli rímskokatolíc-
keho náboženstva. Jasne z neho vysvitá
aj tá smutná skutočnosť, že zubom času
už úplne zruinovaná farská budova 
v rokoch 1754–1761 opravená nebola. 

Nasledujúci Súpis sväto-ondrejskej
farnosti z roku 1766 neprináša nič
neznámeho a úplne sa zhoduje s pred-
chádzajúcim. Podľa neho kostol už mal
štyri zvony, ale potreboval novú strechu 
a novú vežu. Stará fara ešte vždy stála
neopravená, hoci jej patrónom bol sám
uhorský kráľ.

V čase kánonickej vizitácie v roku
1783 práve sa uskutočňovala oprava
sväto-ondrejského kostola, lebo sa vizi-
tačná zápisnica zmieňuje o kostole
slovami: "Má jeden oltár a jeden nepo-
rušený oltárny kameň, organ so 6 mutá-
ciami, 4 neposvätené zvony, kazateľnicu
a skriňu na uschovávanie náčinia... Tento
kostol bol len nedávno postavený 
a omietaním sa prvý raz dáva do
poriadku. Nateraz nie sú v ňom nijaké
lavice a sedadlá, ale sa už chystá materiál
na ich opravu... Na oltári je dobre
uzavretý svätostánok." Miestnym fará-
rom bol v roku 1783 46-ročný Štefan
Kolarovič, organistom 50-ročný miestny
rodák Michal Sartoris. Stará farská
budova vtedy už nejestvovala, ako to
vysvitá zo slov kanonickej zápisnice:
„Farská budova je murovaná a bola len
nedávno postavená. Pre farára sú v nej tri
izby a pre služobníctvo jedna. Okrem
toho je ešte v nej jedna potravinová
komora, stodola, pivnica, maštale,
kočiareň, nie je však dosť bezpečná pred
ohňom a je bez studne." Presný čas
postavenia tejto murovanej farskej
budovy nie je udaný. Postavená mohla
byť dakedy medzi rokmi 1766 –1783. Vo
farskej obci žilo v čase kanonickej
vizitácie 669, v Brusne 527 a v Medzi-
brode 869 obyvateľov slovenskej
národnosti a rímskokatolíckeho nábo-
ženstva. Sväto-ondrejský kostol – ako
sme vyššie spomenuli – sa v čase
vizitácie práve opravoval a na opravu
nebolo dostatok finančných prostried-
kov. Preto biskup František Berchtoldt
pokladal za potrebné pripojiť k vizitačnej
zápisnici poznámku: „Vlastným nákla-
dom zväčšený a vo všeobecnosti do
lepšieho stavu privedený miestny kostol,

Andrej Kliman

Dejiny rímskokatolíckeho kostola v bývalom Sv. Ondreji nad Hronom.
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keďže je veľkými výdavkami jeho
pokladňa už celkom vyčerpaná, bude
ešte potrebovať dlažbu, chór, lavice,
oltáre a inú výzdobu. V dôsledku toho
teda slávnemu patronátu vrele odporú-
čame zakúpenie týchto náležitostí.“

V roku 1783 Medzibrod bol ešte
filiálkou sväto-ondrejskej farnosti, ale už
boli urobené prvé kroky na jeho osamos-
tatnenie. Dôkazom toho nám je poz-
námka biskupa Františka Berchtoldta:
„Pri príležitosti kanonickej vizitácie
medzibrodskí filialisti predložili mi
žiadosť, aby som im dovolil v obecnom
cintoríne postaviť kaplnku... Keďže však
tak sl. Zvolenskou stolicou ako i Nami na
najvyššom mieste už bola predložená
žiadosť o dosadenie miestneho kaplána
o spomenutej obce a v prípade jeho
dosadenia vzhľadom na veľký počet
tamojšieho ľudu už neprichádza do
úvahy stavba kaplnky, lež kostola,
medzibrodskí filialisti nech vyčkajú
láskavé kráľovské rozhodnutie ohľadne
zaplánovaného miestneho kaplána.“
Osamostatnenie Medzibrodu vzhľadom
na túto okolnosť uskutočnilo sa potom
až v roku 1787 a tamojší kostol
nákladom kráľovskej komory iba v roku
1790 bol postavený a o rok neskoršie
požehnaný.

Po vyššie spomenutej generálnej
oprave kanonická vizitačná zápisnica 
z roku 1804 popisuje sväto-ondrejský
kostol slovami: „Celý kostol je zaskle-
pený, ale nie je ani len čiastočne vymaľo-
vaný. Je nepravidelnými kameňmi vy-
dláždený, šindľami pokrytý a okolo neho
je cintorín medzi kamennými stĺpmi
drúčikmi oplotený. V tom sa však pred
dvoma rokmi už prestalo pochovávať,
lebo bol už zriadený nový cintorín vyše
krčmy.  Nad bočným vchodom kostola
smerom k dedine Svätý Ondrej vyčnieva
6 siah vysoká a 2 siahy široká veža so
štyrmi zvonmi, o ktorých posviacke
nenachádzame správy... Sakristiu má
tento kostol  5 siah dlhú a 2 siahy širokú.
Je dosť vlhká, celá zasklepená a postu-
puje sa z nej na drevenú, maľovanú 
a obrazmi vyzdobenú kazateľnicu. Pri
dverách sakristie stojí akoby na oltáriku
obraz sv. Jána Krstiteľa a na menze toho
oltárika je medená krstiteľnica s podob-
ným príklopom.... V ktorom roku a koho
nákladom bol tento kostol pôvodne
postavený, to sa z vizitácií dozvedieť
nemožno práve tak, ako sa nemožno
dozvedieť z nich ani podrobnosti o jeho
posviacke. Po prvý raz čiastočne nákla-
dom farára Štefana Sovoviča a čiastočne
zo zozbieraných milodarov zasklepený
bol v roku 1744, po druhý raz po
zväčšení jeho svätyne nákladom
kostolnej pokladne za farára Štefana
Kolároviča... Má dva oltáre. Hlavný oltár
je opretý o stenu, takže ho pri každom
čistení treba rozoberať. To je potom
príčinou toho, že je kostol ničený

pliesňou. V dôsledku toho farár prosí
Jeho biskupskú Osvietenosť, aby naria-
dila tento oltár od steny odtiahnuť a zvý-
šiť, lebo je primerane ku kostolnej lodi 
a k oltárnej menze prinízky... Bočný oltár
je zasvätený Bolestnej prebl. Panne
Márii a stojí na epištolnej strane... Chór
je murovaný a podopretý kamennými
piliermi. Je 3 siahy a 3 stopy dlhý a 5 siah
široký. Organový chór je mriežkami
oddelený a je 1,5 siahy dlhý a široký.
Stojí na ňom poškodený organ so 6 mu-
táciami. .. V kostole nachodí sa aj
spovedelnica, stojí na epištolnej strane
niže zábradlia svätyne. Lavice  a sedadlá
sú v ňom rozložené v lodi a siahajú až po
stenu. Sú však úzke a z mäkkého dreva
len povrchne zhotovené, niektoré sú už
aj polámané. Bolo by ich treba nahradiť
inými, ktoré by nesiahali až po stenu, aby
ľudia z obidvoch strán mohli do nich
vchádzať.“

Z citovanej kanonickej vizitačnej
zápisnice sa dozvedáme, že pri generál-
nej oprave v roku 1783 boli uskutočnené
ďalekosiahle zmeny. Stará murovaná
kazateľnica bola v ňom vtedy nahradená
drevenou. Starý oltár sv. Ondreja bol 
z neho akiste odstránený, lebo sa už
nespomína. Svätyňa kostola bola
zväčšená. Medzibrod od tých čias bol
osamostatnený, takže celá  sväto-ondrej-
ská farnosť mala už len 1175 farníkov.
Jedinou filiálkou tejto farnosti bolo 
v roku 1804 Brusno. Keďže prístup ku
kostolu v zimnom čase bol spojený 
s veľkými ťažkosťami, vtedajší miestny
farár Sopini rád by bol dal urobiť ku
kostolu kryté schodište. Preto na začia-
tok kanonickej vizitačnej zápisnice 
z roku 1804 vpísal túto svoju prosbu:
„Kostol je síce dosť blízko k fare, ale pre
strmý vrch je iba ťažko a v zimnom čase
nie bez nebezpečenstva prístupný, farár
si preto dovoľuje ponížene prosiť Jeho
biskupskú Osvietenosť, aby ráčila odpo-
rúčať starším dediny postavenie krytých
drevených schodov na zamedzenie
nebezpečenstva na ceste ku kostolu.“
Farár Gabriel Zerdahdyi sa otázkou
krytých schodov aj zaoberal, ako to
vysvitá z jeho pripomienky: „Na umož-
nenie ľahšieho prístupu ku kostolu 
v zimnom čase a s cieľom zamedzenia
nebezpečenstva a nešťastia nech farár 
a farníci po vyžiadaní si materiálu od sl.
panstva urobia schody ku kostolu.“
Prepotrebné kryté schodište ku kostolu
však predbežne urobené nebolo. Vizi-
tujúci biskup vo svojich pripomienkach
venoval pozornosť aj hlavnému oltáru a
v súvislosti s ním nariadil: „Aby hlavný
oltár od mokrej a plesnivej steny neutr-
pel väčšiu škodu, nech je od nej odtiah-
nutý.“ Tento jeho príkaz pravdepodobne
bol aj splnený. 

Z kanonickej vizitačnej zápisnice z ro-
ku 1822 sa dozvedáme, že sa pre zaplne-
nie nového cintorína od 27. 11. 1810 už

znovu pochovávalo v starom cintoríne
pri kostole. O samom sväto-ondrejskom
kostole sa však táto kanonická vizitačná
zápisnica zmieňuje slovami: „Tento
kostol je... okolo hlavného oltára vymaľo-
vaný, neforemnými kameňmi a okolo
bočných oltárov nahnitými už doskami
vydláždený. Jeho múry sú síce naoko
mohutné, ale zo strachu pred zrútením
boli zvonku piliermi podopreté. V roku
1819 bol nanovo šindľami pokrytý... Nad
jeho svätyňou je šindľami pokrytá
vežička, ozdobená krížom a na nej je
zavesený zvon asi vo váhe 0,5 centanária
s obrazom sv. Andreja... Zvonica je na
južnej strane kostola, je 6 siah vysoká, 
2 siahy široká, šindľami pokrytá a sú 
v nej 2 zvony: jeden vo váhe 4,5 centária,
... druhý vo váhe 1 centária. Tretí vo váhe
asi 8 centárií je práve teraz prelievaný 
v Banskej  Bystrici... Tento kostol bol
postavený na počesť sv. Ondreja
apoštola. Kedy? – To neznáme. Kým? –
To nevieme. Konsekrovaný sotva 
bol. Dlažba kostola je síce ešte v dobrom
stave, ale jeho okná už vyžadujú opravu.
Celý jeho chór je murovaný a spočíva 
na dvoch murovaných pilieroch. Vystu-
puje sa naň po drevených schodoch.
Organ má 6 mutácií, ale veľmi poško-
denú klaviatúru i mechy. Muzikálny 
chór je uzavretý mriežkou a okrem
organistu je prístupný aj ľudovým
spevákom... 

Sv. Ondrejovi zasvätený hlavný oltár
obnovený bol v roku 1745 a nový oltár
Bolestnej prebl. Panny Márie postavený
bol v roku 1748. Kedy bol postavený
ďalší oltár sv. Jána Krstiteľa, to zistiť
nemožno. Ani jeden z nich nebol
konsekrovaný... Na stenách kostola sú na
skle namaľované obrazy sv. Anny, prebl.
Panny Márie, ukrižovaného a v hrobe
ležiaceho Pána. Pre chlapov je v kostole
25 a pre ženy 27 lavíc z mäkkého dreva...
Sakristia je pri hlavnom oltári na
severnej strane kostola, je dosť vlhká, 
5 siah dlhá, 2 siahy široká, jasná... Boží
hrob je od roku 1818 nový, predtým
nebol žiadny.“

O farskej budove citovaná kanonická
vizitačná zápisnica poznamenáva: „Far-
ská budova je z kameňov vymurovaná 
s výnimkou jednej miestnosti, ktorá má
slúžiť za špajzu a postavená je z dreva pri
kuchyni. Celá už vyžaduje opravu. Farár
má v nej 3 izby, ale tretia z nich je iba
tehlami vydláždená, nemá pec, hoci je aj
zasklepená. Služobníctvo má vlastnú
miestnosť, okrem ktorej je ešte aj jedna
sklepená komôrka. Maštaľ je dosť
primeraná pre 12 kusov dobytka, ale už
je v zlom stave. Stodola je dvojitá pod
jednou strechou a postačuje na uscho-
vanie obilia."

V roku 1822 boli všetci Ondrejčania 
a Brusňania výlučne len rímskokatolíc-
keho náboženstva, iba krčmár, jeho žena
a dcéra boli iného náboženstva.
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Elena Cmarková

V súvislosti so sväto-ondrejským
kostolom vizitujúci biskup Anton Makay
pripojil k vizitačnej zápisnici  tieto
dôležité poznámky: „Kostol podľa nášho
zistenia je vlhký – a hoci je železnými
sponami stiahnutý jeho múry sú i muro-
vanými piliermi podopreté – po
odtrhnutí sa týchto pilierov od nich
môžu vzniknúť na múroch početné
trhliny, ktoré môžu zaviniť nebezpečné
deformácie aj na jeho klenbe. Ďalej sme
zistili, jeho sakristia je vlhká i poprás-
kaná a dlažba kostola je zničená. Aby sa
tieto závady odstránili, obrátime sa so
žiadosťou na sl. najvyšší komorgrófsky
úrad. K tejto svojej žiadosti pripojíme aj
návrh, že keďže je prístup ku kostolu
veľmi ťažký a v zimnom čase spojený je
aj s nebezpečenstvom, mal by byť
uľahčený obstaraním kamenných alebo
drevených – rozhodne však krytých –
schodov. Obloky, lavice a organ nech dá
opraviť miestny farár nákladom kostolnej

pokladne... Do farnosti dubovskej na
základe filiálneho práva patriaci mlyn 
v Bukovci, keďže táto obec aj s tamojšou
kráľovskou baňou ako filiálka patrí do
ondrejskej farnosti, týmto odpojujeme od
dubovskej farnosti a pripájame do tejto
ondrejskej farnosti.“

Po kanonickej vizitácii biskup Anton
Makay aj skutočne požiadal hlavný
komorgrófsky úrad o opravu sväto-on-
drejského kostola, ktorú už veru nebolo
možno ďalej odkladať. Miestny farár si
však nesľuboval veľa od jeho opravy 
a pochyboval o jej dobrom výsledku. Po
náležitom preskúmaní celej kostolnej
budovy totiž zistil, že „jeho loď prime
rane svojej dĺžke a výške a jeho múry na
podopretie ohromnej jeho klenby
nemajú dosť hlboké fundamenty, a preto
kostol nie je dosť pevný. Jeho múry sú
okrem toho postavené z najhoršieho
stavebného materiálu, čoho dôsledkom
je vlhkosť celého kostola a najmä jeho

sakrestie. Toto je teda príčinou toho, že
vnútorná omietka z neho postupne
opadáva a akási lepra t. j. žltovka – ako
to vidieť na klenbe a múroch – sa v ňom
zjavuje.“ Veľká trhlina na klenbe 
a niektoré nemilé zjavy na stenách
kostola prinútili však miestneho farára
Michala Tománeka  k tomu, aby povolal
na prehliadku kostola hlavného komor-
ského grófa baróna Jána Révayho. Ten sa
v roku 1822 v sprievode svojich poradcov
a ľupčianskeho správcu aj dostavil na
jeho prehliadku a rozkázal múry kostola
podoprieť novými opernými piliermi.
Jeho rozkaz uskutočnený bol po stálom
odkladaní však až roku 1824 za ľupčian-
skeho správcu Mauchsa. Hoci miestny
farár vtedy aj neveril v možnosť záchrany
svojho kostola, kostol predsa sa len
podarilo zachrániť pred katastrofou.“

Pokračovanie v budúcom čísle 

Rodisku

Veniec hôr hniezdo v ňom
V strede striebro Hrona

Slniečko ráno spoza Rudohoria
Spať chodí za hoľu
Za Prašivú krásnu

To len meno má pre škaredú 
Hlboké doliny Brusna

jedna krajšia ako druhá
pijú z prameňov kyslú vodu

Vôkol lúky pestrá dúha
Vonia z nich mladosť máj
Tu čakala náruč materina
Dnes čaká len rodný kraj

a lásku domova pripomína

Som bohatá

Blúdim po rodnom chotári
Nič mi tu nepatrí

a predsa je celý môj
V mysli spomienok roj

Prilietajú z diaľky 
z detstva mladosti 

moje poklady krásy 
Ukrývam ich 

Odkladám na horšie časy

Takto, možno trochu nostalgicky, ale krásne a s veľkou
láskou, píše o svojom rodisku pani Elena Cmarková,
rodená Pavelková. 

Narodila sa v roku 1948 v Brusne. Jej životné cesty sú od
študentských čias spojené s Banskou Bystricou, kde si
vybudovala vlastnú úspešnú profesijnú cestu. Mnohé roky
pracovala v štátnom podniku Slovenská pošta. „Príjemný,
dovolený únik z náročného manažérskeho prostredia a
aktívny oddych pre ňu – činorodého človeka dnešnej doby
– predstavuje básnická tvorba. Popri pracovných po-
vinnostiach, chvíľach súkromia, rodinnej pohody 
a umeleckej tvorbe nezabúda ani na vzájomne
obohacujúce a pravidelné stretnutia s členmi spoločenstva
klubu LITERA 2, ktorý životodarne funguje pri
Literárnom a hudobnom múzeu – Štátnej vedeckej
knižnici v Banskej Bystrici.“  Takto hovorí o jej živote
Vladimír Patráš.

Pani Elena Cmarková je autorkou dvoch básnických
zbierok. V roku 2004 vyšla zbierka poézie Istoty a v roku
2005 zbierka pod názvom Známky. Sú výpoveďou ženy,
ktorá citlivo vníma život a svoje vnímanie premieta do
krátkych veršovaných útvarov s hlbokými myšlienkami.

Ak máte záujem spoznať tvorbu tejto autorky, obidve
básnické zbierky sa nachádzajú v Miestnej knižnici 
v Brusne.

Mgr. Lucia Košíková

6



Nízkotatranský horský /MTB/ cyklomaratón v Brusne je
posledný v každoročnej sérii cyklomaratónov pod názvom
MERIDA PELOTON MTB CUP. Je to otvorený medzi-
národný seriál cyklistických pretekov, ktorých trasa vedie
najmä v teréne.

V roku 2005 došlo pri organizovaní Nízkotatranského
maratónu v našej obci k jednej zmene. Spoluorganizátor SCK
Ďumbier v spolupráci s mestom Brezno prvýkrát zorganizoval
samostatný cyklomaratón a odstúpil od organizácie v našej
obci. Keďže v minulosti sa značnou mierou podieľal na
príprave Brusnianskeho cyklomaratónu, chcem sa členom
SCK Ďumbier týmto poďakovať a popriať im veľa síl pri
vlastnej organizácii v Brezne. Aj keď podujatie je jednodňové,
predchádza mu mnoho jednaní a schvaľovaní či už s lesným
závodom, ochranármi, správou ciest a pod. Keďže celá séria
maratónov vrcholí práve v našej obci, je tu i celkové vyhlásenie
výsledkov celej série.

Prvooktóbrové podujatie sa uskutočnilo za premenlivého
počasia na rozdiel oproti prekrásnemu vlaňajšiemu. Ešte že
predtým dlhšie nepršalo, lebo pretekári by okúsili nástrahy
z roku 2003, keď výdatne lialo. Dĺžka jedného okruhu je 
50 km, prevýšenie viac ako 1500 m. Umiestnenie trate bolo
vyberané tak, aby účastníci mali možnosť obdivovať prekrásne
výhľady na hrebeň Prašivej, Veľkej a Malej Chochuly 
a Slovenského rudohoria. Nachádzajú sa na nej 3 občerstvo-
vacie stanice. Najrýchlejšie časy sa pohybovali okolo 
2,5 hodiny na jeden okruh. Organizátori musia zabezpečiť
označenie trasy, kontroly, zdravotnú starostlivosť, meraciu
techniku, občerstvenie a pod.

Bez výdatnej pomoci sponzorov by takéto podujatie nebolo
uskutočniteľné. 

Úlohou našej obce je zabezpečenie štartu a cieľa pretekov.
Tým je naša obec zaradená do dôležitej skupiny v rámci
športového diania v európskom meradle.

Zaujímavosťou tohto ročníka bola priama účasť ministra
financií Ivana Mikloša. Starostlivo sme sledovali jeho výkon
po celej trase. Dokončil ho v pohode a ešte sa aj zúčastnil
vyhlásenia výsledkov, odovzdávania cien a žrebovania tomboly. 

Dokonca podaroval jednu z hlavných cien najmladšiemu
účastníkovi cyklomaratónu, keď ju vyhral jeden účastník jeho
teamu.

Je to jeden z najkrajších cyklomaratónov s medzinárodnou
účasťou a prekrásna jesenná príroda Nízkych Tatier mu dodáva
nezabudnuteľný zážitok.

Do seriálu od roku 2004 pribudli 3 maratóny /Zvolenský,
Brezniansky, Košický/:
7. 5. 2005 Šarišský maratón – Prešov

11. 6. 2005 Zvolenský horský cyklomaratónik Zvolen
18. 6. 2005 Brezniansky cyklomaratón Brezno
3. 7. 2005 Pruchnicki maraton Pruchnik(PL)
9. 7. 2005 Salzkammergut MTB Trophy – Bad Goisen 

(Rakúsko)
16. 7. 2005 Slanský cyklomaratón Zlatá Baňa
6. 8. 2005 DEMA Banskoštiavnický maratón – Banská 

Štiavnica
13. 8. 2005 DEMA HORAL ALTO MTB 

maratón Svit – Nízke Tatry
27. 8. 2005 1. košický bikemaratón Košice 
3. 9. 2005 Merida – Zelená stopa SNP – Banská Bystrica
17. 9. 2005 Merida Bike Tour Jedovnice – Brno (ČR)
1. 10. 2005 Nízkotatranský maratón – Brusno + záverečné 

vyhodnotenie

Ing. Igor Žabka

Trať 100 km 2 x 50 - Kategória "M - Muži od 15 do 39 r."

Leitner Miroslav Brezno SVK 05:31:18.47

Fekete Barnabaš Kazincbarcika HUN 05:42:18.36

Sabol Martin ml. CK MTB Prešov SVK 05:50:43.22

Trať 100 km 2 x 50 - Kategória "S - (seniori) od 40 do 49 r."

Pastorek Ivan CK AP Predná Hora SVK 06:22:58.44

Hliničan Ľuboš Author Aries Trenčín SVK 06:25:07.55

Tichý Ján B. Bystrica SVK 06:59:34.64

Trať 50 km (1520m) - Kategória "M - Muži od 15 do 39 r."

Haring Martin
ŠK OUTDOOR CLUB
ZVOLEN

SVK 02:21:02.03

Kovačik Miroslav sck Dumbier Brezno SVK 02:30:11.02

Suchár Miroslav CK MTB PREŠOV SVK 02:31:54.52

Trať 50 km (1520m) - Kategória "ZS - Ženy od 15 do 39 r."

Kalinová Ľubomira KELLY'S BICYCLES SVK 02:49:14.24

Pastoreková Lucia CK AP Predná Hora SVK 03:02:12.63

Šitavancová Ivana VYSOT sport Kunín CZE 03:25:18.28

Nízkotatranský MTB cyklomaratón Brusno 1. 10. 2005

Niektoré výsledky v roku 2005
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O podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
Obecné zastupiteľstvo obce BRUSNO vo veciach územnej

samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods.
1 zákona. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení:

§ 1 Predmet nariadenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len ,,nariadenie")

upravuje pravidlá postupu pri poskytovaní dotácie
právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi z rozpočtu
obce.

2) Dotáciou sa rozumie nenávratná dotácia poskytovaná
právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi.

§2 Poskytovanie dotácie
l) Obecné zastupiteľstvo obce v rozpočte obce na príslušný

rozpočtový rok rozpočtuje podľa ods. 2 prostriedky na
konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov.

2) Právnickej osobe, ktorej zakladateľom nie je obec a fyzickej
osobe - podnikateľovi, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na
území obce, môže obec poskytovať dotácie z rozpočtu obce
len na podporu všeobecne prospešných služieb a všeobecne
prospešných alebo verejnoprospešných účelov:
a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchov-

ných a kultúrnych hodnôt, 
b) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
c) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
d) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia

obyvateľstva,
e) ochrana práv detí a mládeže.

§3 Podmienky poskytovania dotácie
1) Obec môže na základe odôvodnenej žiadosti poskytnúť

právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi uvedenej 
v § 2 ods. 2 nariadenia dotáciu podľa § 2 nariadenia na
konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov,
schválených v rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok.

2) Písomná žiadosť musí obsahovať:
a) presné označenie a adresu žiadateľa (pri právnickej osobe

a fyzickej osobe - podnikateľ uviesť obchodné meno,
sídlo, IČO)

b) účel poskytnutia dotácie (označenie konkrétneho
použitia, úloh )

c) peňažný ústav a číslo účtu, na ktorý možno dotáciu
poukázať,

d) údaje o predpokladaných nákladoch akcie, na ktorú sa
žiada dotácia,

e) rozsah, výška dotácie,
f) podpis oprávnenej osoby,
g) ak je žiadateľom nezisková organizácia alebo nadácia,

doloží žiadateľ doklad o registrácii.
3) Žiadosť o poskytnutie dotácie na nasledujúci rok právnická

osoba a fyzická osoba - podnikateľ predkladajú na obecný
úrad obce do 30. septembra kalendárneho roka. V mimo-
riadnych a opodstatnených prípadoch právnická osoba 
a fyzická osoba - podnikateľ môže podať žiadosť aj 
v inom termíne. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2005
právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ môže predlo-
žiť na obecný úrad do 31. augusta 2005.

4) Právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi možno
poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce len jedenkrát za kalen-
dárny rok.

5) Dotáciu možno poskytnúť právnickej osobe a fyzickej osobe
- podnikateľovi, ktorý nemá daňový nedoplatok na mies-
tnych daniach a miestnom poplatku voči obci.

6) Na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce nie je právny nárok.
7) O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce rozhodujú orgány

obce.
8) Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s roz-

počtom obce. Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ,
ktorému bola poskytnutá dotácia je povinná zúčtovať
prostriedky do 30 kalendárnych dní po ich použití,
najneskôr však do 30.11.2005.

9) Ak poskytnuté prostriedky nemožno vyčerpať do konca ka-
lendárneho roka, právnická osoba a fyzická osoba - podni-
kateľ je povinná požiadať obec o predĺženie termínu
zúčtovania.  V odôvodnených prípadoch je možné požiadať
i o zmenu účelu použitia prostriedkov.

10) Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ, ktorej boli
poskytnuté prostriedky a neboli použité, je povinná ich
vrátiť v termíne zúčtovania na príjmový účet obce.

A/ berie na vedomie:
l. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Správy o činnosti komisií OZ.
3. Vypovedanie nájomnej zmluvy v priestoroch u Kvietkov

nájomcom p. Eduardom Rauchomm k 30.6.2005.
4. lnformáciu o investičných akciách.
5. 0dloženie písomného podnetu Obce Brusno Okresnou

prokuratúrou Banská Bystrica o priestupku Janky
Ďuriančíkovej.

B/ schvaľuje:
l. Program zasadania OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Ivic, Ing. Igor

Žabka, p. Kamil Uhrík.
3. Overovateľov zápisnice: Ing. Viera Sokolová, p. Dušan

Zázrivec.
4. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Viera Sokolová.

5. Plán zasadaní obecného zastupiteľstva na II .polrok 2005 so
zmenou, plánované OZ 25.7.2005 sa prekladá na 8.8.2005.

6. Zvýšenie nájomného za prenájom telocvične:
domáci: 200.-Sk bez sprchy; 300.-Sk so sprchou; 
cudzí: 400.-Sk bez sprchy; 500.-Sk so sprchou. 
Posilňovňa: 50.-Sk bez sprchy; 150.-Sk so sprchou; 
deti a dorast zdarma.

7. Sponzorské 2.000.-Sk pre ZŠ s MŠ Brusno ku Dňu detí.
8. Odstupné 49.000.- Sk pre p. Ivonu Benedekovú, učiteľku

materskej školy.
9. Ordinačné hodiny v detskej ambulancii Brusno:

Pondelok: 7.00 - 9.00 hod. v Brusne
Utorok: 7.00 - 9.00 hod. v Medzibrode
Streda: 7.00 - 9.00 hod. v Brusne
Štvrtok: 7.00 - 9.00 hod. v Brusne
Piatok: 7.00 - 9.00 hod. v Brusne

9.00 - 9.30 hod v Brusne poradňa

Všeobecné záväzné nariadenie obce Brusno č. 48/2005

Uznesenie č. 23/2005
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno zo dňa 23. mája 2005

Obecné zastupiteľstvo
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10. Priestory miestneho kultúrneho strediska pre Mariášový
turnaj bezplatne.

1l. Jednorázový sociálny príspevok 3.000.-SK pre p. Karola
Hudáka, Brusno 616.

12. Predaj časti pozemku KN 4479 registra "E" na LV č.1553
po á 70.-Sk/m2 pre Elektrovod Holding a.s., Čulenova 5,
816 46 Bratislava 1.

13. VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu
obce.

14. Komisiu na výberová konanie „Požiarna zbrojnica“
v zložení: všetci poslanci OZ, JUDr .Imrich Kolpák, p.
Branislav Hudák.

15. Predbežný súhlas na využívanie obecných lesov na poľovné
účely pre Urbárske a pasienkové spoločenstvo Ondrej.

16. Odpredaj osobného motorového vozidla Škoda Felícia ŠPZ
BB 646 AN v zmysle znaleckého posudku.

C/ odporúča:
1. Pani starostke riešiť požiadavku ZUŠ Brusno o navýšenie

rozpočtu pracovným stretnutím 28.5.2005 za účasti vedenia
ZŠ s MŠ, ZUŠ a ekonómky školy s upresnením normatívu.

2. Pani starostke rokovať s majiteľom kúpeľov p. Hrčkom 
o možnosti navštevovať filmové predstavenie občanmi obce 
v kúpeľnom kine a zrušenie premietania v MKS Brusno.

3. Pani starostke upozorniť organizácie na území obce na
povinnosť predložiť požiadavku na finančné prostriedky do
30.11. v zmysle VZN o podmienkach poskytovania dotácie
z rozpočtu obce.

D/ neschvaľuje:
1. Ordinačné hodiny v Brusne od 6.00 do 7.00 hod. počas

zastupovania v Slovenskej Ľupči MUDr. Bojom.
Uznesenie z 23-ho zasadania OZ bolo prijaté. 
Hlasovanie: 9 poslancov za , 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Rozpočet za II.Q 2005.
3. Auditorskú správu.
4. Plnenie investícií na rok 2005.
5. Spolufinancovanie obce, budovanie a rozvoj informačnej

spoločnosti pre verejný sektor (internet). 
6. Kúpu kosačky - vyžínačky.
7. List rodičov detí MŠ -nesúhlas s rozviazaním pracovného

pomeru učiteľky Ivony Benedekovej.  
8. Žiadosť Ľubomíra Bullu, Partizánska 15, Slovenská

Ľupčao výmenu pozemku pri kaplnke Panny Márie
v kúpeľoch.

B/ schvaľuje:
1. Program zasadania OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Kamil Uhrík, Miroslav

Kelemach, Róbert Hermánek. 
3. Overovateľov zápisnice: Miroslav Balco, Pavol Lihan.
4. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Viera Sokolová.
5. Rozdelenie rozpočtu pre futbalový oddiel na dva účty:

A družstvo, žiaci a dorast.
6. Správu nezávislého auditora určenú pre obec Brusno.
7. Vytvorenie detašovaného pracoviska ZUŠ v Selciach

a Priechode.
8. Prevádzku ovocia a zeleniny pre Eleonóru Chválikovú,

Brusno 776 v rodinnom dome Petra Hudáka, Brusno
č.113, otváracie hodiny pondelok až piatok: 8.00-12.00
hod. 14.00-17.00 hod. sobota: 7.00-l1.00 hod.

9. Otvorenie prevádzky Kaviareň - cukráreň v nebytových
priestoroch rodinného domu s. č. 143 s predajom cukrá-
renských výrobkov, káva ,čaj, značkové nápoje bez
podávania čapovaného piva pre p. Štefániu Pančušková,
Brusno 729. Podmienka obecného zastupiteľstva: 
v uvedených priestoroch nie je dovolené zriadiť pohos-
tinstvo. Otváracie hodiny prevádzky: v letnom období od
9.00 hod. do 21.00 hod.,v zimnom období od 10.00 hod.
do 20.00 hod.

10. Otvorenie prevádzky predajne textilu a obuvi v rodin-
nom dome Jaroslava Šelesta, Brusno117 pre p. Evu
Valachovú, Petófiho, č. 18, 93562 Pohronský Ruskov,
otváracie hodiny: pondelok až piatok: 8.00 - l2.30 hod.
l4.00 - l7.00 hod., sobota: 8.00 - l2.00 hod. 

11. Sociálnu výpomoc 10.000.-Sk pre p. Elenu Pršancovú,
Brusno 520.

12. Otvorenie prevádzky Farby - laky - drogéria v nebytových
priestoroch s.č. 416 (vlastník Igor Hermánek) pre p. Máriu
Dobríkovú, Brusno 477. Otváracie hodiny: pondelok až
piatok od 8.30 hod. do 16.30 hod., sobota od 7.00 hod. do
12.00 hod.

13. Komisiu pre verejné obstarávanie pre akcie rekonštrukcia
strechy ZŠ s MŠ Brusno, nákup vozidla pre zber a zvoz
triedeného odpadu a PDO, prestrešenie lavičky ponad
Hronv roku 2005 v zložení : všetci poslanci obecného
zastupiteľstva.

14. Zberný dvor pre separovaný odpad. (Priestor medzi
zdravotným strediskom a Kortexom)

15. Opravu nakladača UNC 060.
16. Odmenu poslancovi OZ Ing. Petrovi Ivicovi pri príležitosti

životného jubilea 2.500.-Sk.
17. Zápis zo zasadania komisie na ochranu verejného záujmu

pri obecnom úrade Brusno, konanej dňa 13.7.2005.
18. Odpredaj osobného automobilu Škoda Felícia Combi ŠPZ

BB 646 AN za trhovú cenu 130.000 Sk - 150.000 Sk.
Minimálna cena 130.000.-Sk. (Ponuka na odpredaj sa
zverejní na obecnej tabuli).

C/ odporúča:
l. Pani starostke rokovať s p. Čemom ohľadne cyklomara-

tónu.
D/ neschvaľuje:

l. Žiadosť p. Lenky Srncovej, Brusno 679 o prenájom
priestorov v budove bývalého obecného úradu s. č. 140
za účelom zriadenia predajne textilu a doplnkového
tovaruz dôvodu prenajatých priestorov pre p. Annu
Arvayovú.

Uznesenie z 24-ho zasadania OZ bolo prijaté.
Hlasovanie: 8 poslancov za , 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

Uznesenie č. 24/2005
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno zo dňa 8. augusta 2005
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Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:
l. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Správy o činnosti komisií OZ: 
- Kultúrno-školskej a športovej
- Komisie na ochranu verejného poriadku
- Komisie životného prostredia, výstavby, lesného a vod-

ného hospodárstva.
3. Informácie pani starostky.

D/ schvaľuje:
l. Program zasadanie OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Ivic, p. Dušan

Zázrivec, p. Kamil Uhrík. 
3. Overovateľov zápisnice: p. Pavol Lihan, p .Róbert

Hermánek. 
4. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Viera Sokolová.
5. Prenájom priestorov v budove bývalého obecného úradu

s. č. 140 za účelom zriadenia predajne textilu a
doplnkového tovaru pre p. Lenku Srncovú, Brusno 679.
Otváracie hodiny pondelok až piatok od 8.00 do 17.00
hod.

6. Prenájom používania
- sauny na 250.-Sk/hod.
- telocvične na 200.-Sk/hod 
- telocvične so sprchou na 300.-Sk/hod.
- posilňovne na 50.-Sk/hod.

7. Bezplatný prevod hudobných nástrojov od Vojenského
útvaru 5574 Nemecká, podľa priloženého zoznamu pre
Základnú umeleckú školu Brusno.

8. Prenájom priestorov v budove bývalého obecného úradu 
s. č. 140 za účelom zriadenia predajne kŕmnych zmesí pre
Lenku Meliškovú, Brusno 412.

9. Prenájom priestorov u Kvietkov s. č. 401, rozšírenie
espressa pre Dušana Rybára ml., Brusno 777.

10. Predaj pozemku KN 421/10 o výmere 31,5 m2 po á 70.-Sk/m2

pre Pavla Plška, ŠKN 10, Nemecká.
11. Komisiu pre výber dodávateľa na vozidlo na zvoz komunál-

neho a separovaného odpadu, dňa 6.10.2005 v zložení: 
Ing. Viera Sokolová, p. Miroslav Balco, Ing. Igor Žabka, 
p. Róbert Hermánek, p. Kamil Uhrík, p. Miroslav Kelemach.

12. Finančný príspevok 5.000.- pre p. Elenu Cmarkovú na knihu
poézie.

C/ odporúča:
l. Pani starostke - osloviť Regionálny úrad verejného

zdravotníctva v Banskej Bystrici o možnosti riešenia
opakovaných hnačkových. ochorení v obci na základe
podnetu p. poslanca Lihana.

- požiadať listom okresného lekára o riešenie problému
detského lekára v Brusne.

- požiadať Kúpele Brusno a.s. o vysvetlenie zníženia
prietoku minerálnej vody z prameňa Ďumbier.

Uznesenie z 25-ho zasadania OZ bolo prijaté.
Hlasovanie: 9 poslancov za , 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania

23. januára 2006
1/ Kontrola plnenia uznesení
2/ Schválenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
3/ Schválenie investičných akcií na rok 2006
4/ Vyhodnotenie vyučovacieho procesu ZŠ za I. polrok 
5/ Rôzne
6/ Diskusia
7/ Schválenie uznesení
8/ Záver
27. marca 2006
1/ Kontrola plnenia uznesení
2/ Schválenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
3/ Záverečný účet obce za rok 2005
4/ Správa o zápise do obecnej kroniky
5/ Príprava osláv čipkárskeho
6/ Rôzne
7/ Diskusia
8/ Schválenie uznesení
9/ Záver
29. mája 2006
1/ Kontrola plnenia uznesení
2/ Schválenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
3/ Vyhodnotenie činnosti komisií
4/ Plán zasadaní obecného zastupiteľstva na II. polrok 2005
5/ Prehodnotenie rozpočtu obce za I. Q. 2005
6/ Informácia o investičných akciách a ich finančnom zabezpečení
7/ Rôzne
8/ Diskusia
9/ Schválenie uznesení
10/ Záver

Uznesenie č. 25/2005
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno zo dňa 26. septembra 2005

Plán zasadaní obecného zastupiteľstva 
na I. polrok 2006
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Úsilie o vstup Slovenskej republiky do
európskeho spoločenstva sprevádzali aj
nevyhnutné legislatívne kroky k tomu,
aby bol zladený aj právny rámec činností
environmentálneho charakteru.

To sa samozrejme dotklo aj odvetvia
vodného hospodárstva, a to zvýšenými
nárokmi na čistenie odpadových vôd
a v rovnakej miere na kvalitu vody
určenej na ľudskú spotrebu.  Po nado-
budnutí účinnosti legislatívnych pred-
pisov v gescii Ministerstva zdravotníctva
sa tak rozšíril  počet vodných zdrojov
v správe vodárenskej spoločnosti  klasi-
fikovaných ako nevyhovujúcich pre verej-
né zásobovanie z titulu nadlimitných
hodnôt predovšetkým arzénu, dusič-
nanov, železa, mangánu a iných nežia-
dúcich ukazovateľov.

Náhradu resp. úpravu vody bolo
možné v týchto prípadoch riešiť v pre-
važnej miere len investičnou výstavbou
so značnými nárokmi na financovanie
výstavby.

Medzi tieto spotrebiská  sa zaradilo aj
Brusno, kde vo vodnom zdroji Bukovec
bol zaznamenaný nadlimitný obsah
arzénu  v hodnotách až 0,0341 mg/l.

Pre prevádzkovateľa vodovodu tak
vznikol  problém, ktorý si vyžadoval
neodkladné riešenie, a to aj v súvislosti
s rozhodnutím štátneho okresného hygie-
nika z októbra 1999, ktorým zakázal
prevádzkovateľovi verejnej vodovodnej
siete distribuovať vodu z VZ Bukovec ako
pitnú pre obyvateľov Brusna. Provizórne
riešenie dodávky vody dovozom cister-
nami odčerpávalo finančné zdroje
prevádzkovateľovia neposkytovalo obča-
nom požadovaný komfort pri napĺňaní
svojich oprávnených požiadaviek ako
spotrebiteľov.

Ako to všetko čo najrýchlejšie vyriešiť -
to bola jedna z  prioritných úloh pred-
stavenstva obce, manažmentu GR a od-
štepného závodu. Po následných roko-
vania so zástupcami kúpeľov Brusno
bolo prijaté technické riešenie, ktorým sa

náhradný zdroj vody pre obec získa
intenzifikáciou vodného zdroja Peklo
a zachytením prelivu vodného zdroja
využívaného Liečebnými kúpeľmi
Brusno. Pre komplexné riešenie systému
vodovodu v obci bolo navrhnuté reali-
zovať systém s čerpaním získanej vody
do vodojemu 400 m3, výstavbu zásob-
ného a rozvodného potrubia.  Navrho-
vaná stavba nadväzovala na I. etapu
vodovodu Brusno – zásobovanie  vodou,
zrealizovanú  v investorstve vodárenskej
spoločnosti.

Tento technický zámer bol spracovaný
v projekte stavby, ktorý zhotovila pro-
jekcia StVS a.s. v septembri 2000.
Nasledovali kroky inžinierskej prípravy,
ktoré zabezpečili vydanie územného roz-
hodnutia na stavbu v termíne 28. 9. 2001
a stavebného povolenia 24. 2. 2003. Tým
bola úspešne zavŕšená jedna etapa
prípravy stavby v celom rozsahu hradená
z prostriedkov Stredoslovenskej vodá-
renskej spoločnosti a.s. Banská Bystrica

Nasledujúca etapa bola rovnako
náročná, bolo potrebné nájsť finančné
zdroje, ktoré by umožnili stavbu
realizovať ako jednu z prioritných, a to
ešte v roku 2005.

Spoločným úsilím predstaviteľov obce
a manažmentu a.s. sa podarilo zaradiť
pripravenú stavbu do programu
realizácie s účasťou štrukturálnych
fondov pre rok 2005.  Na stavbu bol
schválený nenávratný finančný príspe-
vok Európskeho fondu regionálneho
rozvoja vo výške 75 % oprávnených
nákladov - 21, 509 mil. Sk,  20 % opráv-
nených nákladov  príspevok zo štátneho
rozpočtu – 5, 735 mil. Sk . Ostatné nákla-
dy financuje konečný prijímateľ – vodá-
renská spoločnosť. Verejnou súťažou bo-
la vygenerovaná cena za dielo 17,1 mil. Sk.

Teraz už nestálo nič v ceste, aby sa
naplnil cieľ, ktorý bol zakotvený aj v
investičnom pláne Strednodobého plánu
rozvoja StVS a.s. na roky 2005–2010. Po
splnení všetkých náležitostí a postupov

v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
bola stavba začatá 28.apríla 2005. Dodá-
vateľ stavby Stavpoč – Ing. František
Jendroľ   na základe zmluvyo dielo a jej
dodatkov bol zaviazaný stavbu ukončiť 
v termíne do 30. 9. 2005.

V priebehu realizácie stavby sa musel
dodávateľ stavby vysporiadať s nároč-
nými stavebno-technickými podmien-
kami  realizácie, najmä pri výstavbe
objektov čerpacej stanice, vodojemu
a ďalších objektov. Aj pri týchto ťažkých
podmienkach dielo bolo ukončené
v zmluvne stanovenom termíne a dobrej
kvalite.

Po splnení všetkých náležitosti inves-
torom Obvodný úrad ŽP v Banskej
Bystrici, rozhodnutím z 27. 10. 2005
povolil užívanie tejto vodohospodárskej
stavby.

Realizáciou diela s nákladom vyše 
17,0  mil. Sk bol dosiahnutý cieľ inves-
tície – dodávať temer dvom tisíckam
obyvateľov Brusna kvalitnú pitnú vodu 
z verejného vodovodu. 

K úspešnej realizácii stavby prispeli
všetci účastníci výstavby za príkladnej
súčinnosti obce Brusno a jej starostky
pani Krakovskej. V neposlednom rade
patrí poďakovanie tiež samotným
občanom Brusna, ktorí vyšli v ústrety pri
stavebných prácach na pozemkoch v ich
vlastníctve.

Zároveň sa touto cestou prevádzko-
vateľ verejného vodovodu ospravedlňuje
všetkým občanom obce Brusno za
problémy a nepríjemnosti, ktoré sa
vyskytli pri uvádzaní nového diela do
prevádzky.

Predmetný článok  môže byť použitý
pre účely zverejnenia v tlačovej forme
v pôvodnom a nezmenenom  znení pre
obecný spravodaj obce Brusno. Pre
ostatné média jeho použitie prosíme
vopred konzultovať.

V B. Bystrici  24. 11. 2005
Svätoslav Mravec

Stavba Brusno – zásobovanie pitnou vodou ukončené
alebo kvalitná pitná voda pre občanov Brusna ...
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2. Domov sociálnych služieb
Dňa 21. 12. 2004 sme požiadali Ministerstvo výstavby 

a regionálneho rozvoja SR o poskytnutie finančných prostried-
kov na rekonštrukciu bývalej materskej škôlky na „DOMOV
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB“.

Rekonštrukciou by sme získali 37 miest pre prestárlych
občanov, a to na denný, týždenný a ročný pobyt. Projekt rieši
spoločenskú miestnosť pre dôchodcov, vývarovňu jedál pre 
150 občanov a taktiež internetovú miestnosť. Celkový finančný
náklad na rekonštrukciu je na cenovú úroveň roku 2004 vo
výške 21 699 630.- Sk. Obec by mala spolufinancovať vo výške
5% z celkových nákladov stavby.

Doposiaľ sme obdržali list, v ktorom nám oznamujú, že po
formálnej stránke neboli zistené žiadne nedostatky a že
posúvajú projekt na technické hodnotenie.
3. Operný múr

Podbrezinka bol zrealizovaný a cel-kový náklad bol vo výške
396 012.- Sk. Stavba bola realizovaná z vlastných prostriedkov.
4. Požiarna zbrojnica 

Práce začali v jesenných mesiacoch a bolo prestavané 
564 358.-Sk z vlastných prostriedkov ku dňu 30. 11. 2005.
5. Kotolňa OÚ

Celkový finančný náklad – 85.000.- Sk. Práce pozostávali 
z demontáže starých kotlov a čerpadla a z nákupu nových
kotlov a ich montáže. Práce boli vykonané z vlastných
prostriedkov
6. Lávka cez rieku Hron

Uvedená rekonštrukcia sa realizovala na základe pripo-
mienok občanov, ktorí každodenne lávku využívajú. Jednalo sa
o zlý technický stav a taktiež o jej nedostatočné osvetlenie.

Celkový finančný náklad je 1 117 834. Sk. Práce sme realizovali
z vlastných prostriedkov. Ku dňu 30.11.2005 bolo preinves-
tované 434 253.-Sk.
7. Nákup viacúčelového zberového vozidla

Predložili sme na Recyklačný fond projekt na zakúpenie
viacúčelového zberového vozidla. V mesiaci august Recyklačný
fond  schválil nákup  vozidla s tým, že nám predpísal vyzbie-
ranie – vyseparovanie komodít v tomto zložení  a v týchto
množstvách :

Vyseparovaný odpad budeme zvážať z obcí mikroregiónu
RENTAR, t.z. z Pohronského Bukovca, Medzibrodu, Lučatína,
Moštenice, Hiadľa, Povrazníka, Strelník a Ľubietovej.

Recyklačný fond nám schválil 4.5 mil Sk a obec bude
spolufinancovať sumou 225 tis. Sk.

Týmto vozidlom budeme zvážať aj komunálny odpad.

8. Stavebný obvod  "Láger"
V roku 2004 sme požiadali o dotáciu na technickú

infraštruktúru, t.z. na výstavbu komunikácie a verejného osvet-
lenia Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Ministerstvo nám poskytlo dotáciu vo výške  543 100.- Sk, obec
spolufinancovala z vlastných prostriedkov vo výške  1.300 627.- Sk.
V mesiaci november bola stavba ukončená kolaudáciou.
9. Televízne zariadenie

V súčasnosti prebiehajú rokovanias firmami, ktoré sa
zaoberajú digitálnym vysielaním. Podľa vyjadrenia týchto
firiem sa cena bude odvíjať od počtu programov a od toho, či
budeme budovať nový stožiar.

Zatiaľ nemáme investičný zámer. Predbežná cena pre
obyvateľa obce je orientačná a pohybuje sa vo výške 4.500,- Sk,
a to za prijímač a za anténu.

Mesačný poplatok sa bude odvíjať od toho, či obec
zafinancuje celú stavbuz prostriedkov obce, alebo bude túto
stavbu financovať firma, ktorá samozrejme investíciu zahrnie
do mesačného poplatku.

Nakoľko nie je hotový investičný zámer považujte tieto
informácie za predbežné a budú upresnené po definitívnych
rokovaniach.
10. Rekonštrukcia, resp. výmena svetelných bodov

Tak ako som uviedla viackrát, medzi najvyššie výdavky v obci
patrí elektrická energia - hlavne verejné osvetlenie. Po
spracovaní energetického auditu  boli potvrdené naše
predpoklady.

Bolo vymenených 123 svetelných bodov.
Celkový finančný náklad bol 524.297,50.- Sk. Práce boli

realizovanéz vlastných prostriedkov.
11. Plynofikácia Miestneho kultúrneho strediska Brusno

Momentálne je vypracovaný projekta je vydané stavebné
povolenie. Práce budú zrealizované v roku 2006. Celkový
finančný náklad na projektovú dokumentáciu bol 85.000.- Sk 
a to z vlastných prostriedkov.
12. Dom tradičných umení

Ako iste môžete vidieť, práce na rekonštrukcii bývalého
notariátu sa blížia  k úplnému ukončeniu.

Pre vašu informáciu - Práce sa začaliv roku 2004. Obec sa
uchádzala o fi-nančnú podporu na uvedenú rekonštrukciu 
z predvstupových fondov cez Ministerstvo pôdohospodárstve
SR - agentúra SAPARD. Náš projekt bol vyhodnotený kladne,
a tak obec obdržala finančné prostriedky vo výške: 
7 645 094.- Sk od Ministerstva pôdohospodárstva SR
1.452 567,80 Sk od Ministerstva financií SR,  DPH vo výške 19%
200.000.- Sk - spolufinancovala obec.
Celková preinvestovaná čiastka je vo výške 9. 297 661,80 Sk.
Objekt bude slúžiť na výstavy, stále expozície a na výučbu
umelecky talentovanej mládeže.

2003 2004
2005 spolu

Dotácie 4 000 000,- Sk 3 000 000,- Sk 3 300 000,- Sk 10 300 000,- Sk

Vlastné prostriedky - 150 000,- Sk 982 828,50 Sk 1 132 828,50 Sk

Spolu 4 000 000,- Sk 3 150 000,- Sk 4 282 828,50 Sk 11 432 828,50 Sk

2006 2007 2008 2009 2010

Plasty (t) 29 30 31 31 31

Papier (t) 130 132 135 138 141

Sklo (t) 60 61 63 63 64

Kovové obaly (t) 6 8 10 10 10

Predpísané hodnoty komodít

Vyhodnotenie investičných akcií r. 2005
1. Kanalizácia - kmeňová stoka "A".
Kmeňová stoka "A" má dĺžku 1645,18 m, dĺžka prípojok je 475 m.  Stavba bola realizovaná na etapy, a to v troch rokov rok

2003, 2004 a rok 2005. 
V roku 2005 sme obdržali finančné prostriedky od Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR 

vo výške 3.300 000,- Sk. Obec spolufinancovala sumou 982 828,50 - Sk z vlastných prostriedkov.

Náklady na výstavbu kanalizácie
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Dom tradičných umení

1. Kanalizačný zberač- kmeňová stoka "BC"  a "BC 1"
Ide o kanalizačné zberače za miestnym potokom. Vzhľadom

na to, že súčasťou výstavby nového vodojemu a vodovodného
potrubia bol rozvod vodovodnej siete aj pre rodinné domy
umiestnené za miestnym potokom, využili sme príležitosť aj na
umiestnenie kanalizačného zberača pre túto časť obce. Pretože
sa jednalo o terén, kde sú veľmi stiesnené podmienky na
umiestnenie ďalších sietí, využili sme poslednú možnosť
umiestnenia aj kanalizačného zberača. Kmeňová stoka BC 
a BC 1 bola realizovaná v dĺžke 521 m.

Cena diela bez DPH 1.970 507,30
DPH 19% 374 396,40
Cena  spolu s DPH 2.344 903,70
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. B.Bystrica

financovala dielo vo výške  1.970 507,30 Sk. Obec z vlastných
prostriedkov financovala vo výške 374 396,40 Sk.
2. Rekonštrukcia rozhlasu

Obec požiadala ministerstvo financií o finančnú podporu na
rekonštrukciu obecného rozhlasu. Ministerstvo nám prispelo
finančnou čiastkou vo výške 200.000.- Sk. Obec spolu-
financovala čiastkou 19.986.- Sk. Bolo vymenených 50 kusov
reproduktorov s príslušenstvom a 1000 m vodiča.
3. Výmena a rekonštrukcia strechy základnej školy

Obec ako zriaďovateľ základnej školy s materskou školou
požiadala Ministerstvo školstva SR o poskytnutie finančných
prostriedkov na rekonštrukciu strechy hlavnej budovy
základnej školy.

Naša žiadosť bola kladné vybavená a ministerstvo školstva
poskytlo finančnú dotáciu vo výške 2.000 000.- Sk. Spolu-
financovanie Základnej školy je vo výške 60.000.- Sk Celkové
náklady sú vo výške 2 060 000,-Sk. Práce budú ukončené
k 31. 12. 2005.

Investície
mimo stanoveného plánu

Obec je zapojená
v Národnom projekte č. V

Národný projekt č. V  vychádzajúci z  Európskeho sociál-
neho fondu aktivizuje nezamestnaných a nezamestnaných 
s nízkou motiváciou odkázaných na dávku v hmotnej núdzi. Po
úspešnom ukončení predchádzajúcej etapy pokračujeme
v ďalšej etape v období od 1. 5. 2005 do 31. 12. 2005. 

Cieľom zámeru je: "Naplnenie sociálneho a ekonomického
rozvoja obce, zlepšenie jej životného prostredia."

Počas doby trvania projektu uchádzači o zamestnanie
zveľaďovali obec: pravidelne čistili miestne komunikácie, ve-
rejné plochy, cintoríny, okolie tržnice a zastávok, pravidelne
kosili zelené porasty, strihali kríky. Okrem týchto prác podľa
potreby v jednotlivých mesiacoch vozili štrk na úpravu obecnej
komunikácie Pod Brezinkou, upratovali sobášnu sieň po
maľovaní, pripravovali obecné oslavy Čipkárskô, betónovali
vodomernú šachtu pre požiarnu zbrojnicu. Podieľali sa na
doručovaní obecnej pošty, na oprave oplotenia verejného prie-
stranstva v obci - časť Pltisko, Navozili posypový materiál na
zimnú údržbu ciest a chodníkov. 

Uvedený projekt pomohol občanom, ktorí sú v hmotnej
núdzi, vylepšiť si ekonomickú situáciu v rodine.

Do projektu bolo zapojených:

Máj 2005 13 uchádzačov odpracovali 520 hodín
Jún 2005 14 uchádzačov odpracovali 535 hodín
Júl 2005 16 uchádzačov odpracovali 590 hodín
August 2005 16 uchádzačov odpracovali 630 hodín
September 2005 17 uchádzačov odpracovali 650 hodín
Október 2005 18 uchádzačov odpracovali 625 hodín

Mesiace november a december budú vyhodnotené až na konci kalendárne-
ho roka.

Lager
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Getzemanská záhrada

Chrám kde je kameňKde sa potil krvou

Miesto narodenia Ježiša

Zákonom č.579/2004 Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky sa rozhodlo o rozčlenení a navýšení
počtu staníc záchrannej zdravotnej služby. Našu obec
MZ SR vybralo tiež ako jednu zo sídiel staníc záchrannej
zdravotnej služby. Umiestnenie tejto stanice bude
v priestoroch bývalých dielní základnej školy, v budove
s popisným číslom 606. Stanicu záchrannej zdravotnej
služby bude prevádzkovať spoločnosť UCB Servis
spol. s r. o. Bratislava. Táto spoločnosť vyšla z výberového
konania, ktoré vyhlasovalo Ministerstvo zdravotníctva SR

v roku 2005, ako najlepšia. Svoju činnosť začne od 1.
februára 2006. Prednemocničnú neodkladnú prvú pomoc
bude poskytovať nielen občanom našej obce, ale aj
občanom obcí z blízkeho okolia. Pomoc v zdravotnej
tiesni môžu občania žiadať na známych telefónnych
číslach: 112 – tiesňová linka integrovaného záchranného
systému a 155 – tiesňová linka záchrannej zdravotnej
služby. Pomoc bude poskytovaná okamžite pomocou
dopravných prostriedkov ambulancií záchrannej
zdravotnej služby na vozidlách so stálym pohonom
všetkých kolies. Občania Brusna môžu navštíviť
pracovníkov stanice záchrannej zdravotnej  služby aj
osobne z dôvodu poskytnutia rád, ale aj nevyhnutného
ošetrenia.

Všetky tieto služby budú poskytované bezplatne.
Ošetrenie nenahrádza služby poskytované obvodným
lekárom /nepredpisovanie receptov.../

Peter Kováčik

Do pozornosti občanom

Pútnické miesta z IzraelA
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Či jasné slnko zlatí vás,
či búrkami sa zachvievate,
vy Tatry jasné, plné krás,

tešíte a zabíjate.
(Symbolický cintorín)

Turistika - krásny koníček pre mnohých z nás. Všestranne osožná pre zdravie a utuženie tela 
i ducha či vytvorenie nových priateľstiev rôzneho veku i pohlavia.
Jožko Zvara, veľký nadšenec turistického oddielu, nám na rok 2005 pripravil sedem turistických
podujatí. Náročné i menej náročné. 

8. mája – Hrb
12. júna – Donovaly - Brusno

3. júla – Chabenec
31. júla – Brnčalova chata
28. augusta – Banikov
18. septembra Kasprov Vrch

2. októbra – Chleb

Z týchto túr sa uskutočnili len štyri -  Hrb, Chabenec, Brnčalova chata a Banikov. Prečo sa
neuskutočnili všetky? Pre nezáujem našich občanov. Nie sme schopní zaplniť autobus. Teší nás,
keď sa k nám pridajú nadšenci z Medzibrodu, Hiadľa a Lučatína.
Jedna ľudská múdrosť hovorí: "Príroda je chrám Boží." Preto Vás chceme pozvať, milí naši

spoluobčania, do radov turistického oddielu. 
Poznávajme spolu dokonalosť prírody! 

Nadšenci turistického oddielu

Zo zápisníka turistického oddielu 
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Pohár do Brusna
V sobotu 10. 12. 2005 sa uskutočnil v športovej hale
na Podháji turnaj futbalových veteránov – 
IV. ročník memoriálu Štefana Jačianského. 

Výsledky: 
Martin – Brusno 3:4
Dukla Banská Bystrica – Brusno 2:3
Martin – Dukla Banská Bystrica 6:5
Víťazom turnaja sa stalo mužstvo Brusna, za ktoré
nastúpili aj dvaja jeho odchovanci – Martinčania
Ján Diabelko a Jozef Huťka. Na druhom mieste
skončili domáci Martinčania, ktorí hrali v zostave:
Jadroň – Blahušiak, Plazák, V. Huťka, Ľ. Lukášik, 
J. Milan, Kusý, I. Šefčík, I. Bučko, V. Kovanič, M.
Kovanič. Tretia skončila Dukla Banská Bystrica 
v zostave: Dvorský – Praženica, Balon, Dikazc,
Faktor, J. Turňa, P. Pilko, M. Vetrák, P. Králka. Za
najlepšieho brankára turnaja bol vyhlásený 
J. Karolčík z celku Brusna, najlepším hráčom v poli
bol Dvorský z Banskej Bystrice a najlepším strel−
com turnaja sa stal M. Kovanič z domáceho celku.
Turnaj svojou návštevou poctil aj reprezentačný
tréner futbalistov Slovenska Dušan Galis a generál−
ny sekretár SFZ Dušan Tittel.

Družstvo Brusna reprezentovali.
Horný rad zľava: Ľ. Čunderlík,J. Karolčík, František Slabecius, Štefan Kocka, 

Jozef Huťka
Dolný rad zľava: Pavol Lihan, Jozef Vierik, Ján Diabelko, O. Líška

5.Liga dorast sk.C   
1 Pliešovce 13 10 2 1 45 : 12 32 
2 Podbrezová B 13 10 1 2 66 : 22 31 
3 St.Kremnička 13 9 0 4 40 : 24 27 
4 Hriňová 13 7 3 3 37 : 19 24 
5 H.Nemce 13 7 1 5 43 : 37 22 
6 Žarnovica 13 7 1 5 30 : 29 22 
7 Brusno 13 7 1 5 31 : 36 22 
8 Badín 13 6 3 4 28 : 16 21 
9 Lutila 13 6 2 5 38 : 27 20 
10 Kováčová 13 5 0 8 28 : 39 15 
11 Medzibrod 13 3 1 9 24 : 44 10 
12 Sl.Ľupča 13 3 1 9 22 : 53 10 
13 D.Niva 13 2 1 10 20 : 50 7 

3.Liga SZ sk.C     
1 Hrochoť 13 8 4 1 33 : 10 28  
2 H.Nemce 13 8 3 2 57 : 23 27  
3 Žiar n.Hr. B 13 8 1 4 40 : 19 25  
4 Kremnica 13 8 1 4 36 : 24 25  
5 Selce 13 7 2 4 51 : 25 23  
6 Zvolen B 13 7 2 4 37 : 24 23  
7 Nová Baňa 13 6 1 6 27 : 24 19  
8 Brusno 13 6 1 6 18 : 25 19  
9 Heľpa 12 5 2 5 28 : 23 17  
10 Brezno 13 5 2 6 12 : 22 17  
11 B.Štiavnica 13 5 0 8 17 : 41 15  
12 Kováčová 13 3 1 9 14 : 37 10  
13 Pliešovce 12 2 2 8 17 : 43 8  
14 Sl.Ľupča 13 1 0 12 8 : 55 3 

3.Liga MŽ sk.C
1 H.Nemce 13 11 0 2 107 : 11 33  
2 Kremnica 13 11 0 2 42 : 12 33  
3 Brusno 13 9 1 3 49 : 28 28
4 Zvolen B 13 9 1 3 42 : 10 28  
5 Žiar n.Hr. B 13 9 0 4 46 : 27 27  
6 Kováčová 13 8 2 3 41 : 15 26  
7 Nová Baňa 13 7 2 4 30 : 18 23  
8 B.Štiavnica 13 5 2 6 24 : 36 17  
9 Selce 13 4 0 9 16 : 59 12  
10 Sl.Ľupča 12 3 1 8 18 : 34 10  
11 Brezno 13 2 1 10 6 : 37 7  
12 Heľpa 12 2 1 9 8 : 51 7  
13 Pliešovce 11 2 0 9 17 : 48 6  
14 Hrochoť 13 1 1 11 12 : 72 4 

Tabuľky mládežníckych mužstiev – jeseň 2005

Futbalisti „A“ mužstva prezimujú po jesennej časti IV. ligy juh na veľmi peknom 4. mieste.


