
Prišiel máj – lásky čas
Prišiel máj, čas teplých večerov, dlhých prechádzok a neopakovateľných
momentov.
Slnečné lúče romanticky pália, záhrady rozvoniavajú nádhernými
ružami, vtáčiky štebocú a vietor jemne rozfukuje vlásky. Je čas
uvedomiť si potrebu rozdať to najkrajšie, čo život ponúka. 
Takmer každý mesiac v roku má istý prívlastok. Inak to nie je ani
s piatym mesiacom v roku, ktorý sa považuje za čas lásky.
Jedna zo starých ľudových múdrostí vraví, že dievča, aby po celý rok
dostatok lásky malo, musí ho v prvý májový deň mládenec pobozkať
pod rozkvitnutou čerešňou. V češtine máj - květen zase znamená, že
všetko začína kvitnúť a je v rozpuku. A nielen kvety, stromy, ale 
i dievčence a ženy. Láska je mocná čarodejnica  a cez bozky sa jej moc
znásobuje. A práve bozk je jedným z prejavov náklonnosti i  fyzickým
vyjadrením lásky a vznikol v starom Grécku. Bolo to v čase, keď bo-
jovníci bývali často na dlhých výpravách a ich ženy si tak nezriedka
spestrovali svoju samotu holdovaním plodov boha vína Dionýza. Muži
po návrate privoniavali k ústam svojich žien, aby sa presvedčili, či moku
nebolo o čosi navyše. Osvietený rímsky cisár Flavius Valerius 
Konštantín I. Veľký (275-337) už o bozku hovoril, že je to ušľachtilá
záruka predbežnej manželskej zmluvy. O bozku a najmä o láske sa píše
v mnohých múdrych knihách. V Biblii sa nádherne opisuje, čo to tá
láska vlastne je: „Láska je vždy trpezlivá a nežná. Nikdy nezávidí. Láska
sa nikdy nechváli a nikdy nie je premúdrená. Nikdy nie je neúprimná 

a sebecká. Neuráža sa a nie je umienená. Láska si neberie za vzor
hriechy iných, ale pozostáva z pravdy. Je vždy pripravená odpúšťať,
dôverovať, dúfať a zniesť čokoľvek príde.“ 
Nik neodolá čaru neutíchajúcich májových večerov pri žblnkote 
hronských vĺn a romantickom západe slniečka. Lásku potrebuje každý,
či už má kamenné srdce alebo neutíchajúci hlad robiť zlo. Ona roztopí
srdce nielen básnika, ale aj najhoršieho človeka. Je potrebné len veriť 
v jej nekonečnú silu. 

Vážení občania!
Je tu mesiac neobmedzených možností a zmien, bude pokračovať júnom
zmien, júlom zmien a augustom zmien, alebo... možno... nie? Ja verím,
že áno. A určite tých dobrých zmien.
Ale dovoľte mi ako staronovej starostke poďakovať všetkým občanom
za účasť v novembrových voľbách a zároveň sa poďakovať za dôveru,
ktorú ste mi dali na ďalšie štyri roky. Pre mňa je to veľká pocta, ale
zároveň aj záväzok voči Vám všetkým. Uvedomujem si, že obecný úrad
je pre Vás inštitúcia, ktorá Vám má slúžiť a ja urobím všetko preto, aby
to v skutočnosti tak bolo. Po mnohých rokoch skúseností, ktoré ma
voviedli do tajov riadenia „samosprávy” by som Vám chcela sľúbiť, že
v úzkej spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva, pracovníkmi
obecného úradu, hasičmi, športovcami a ostatnými aktivistami obce sa
budeme snažiť dôsledne napĺňať poslanie „Verejná služba” a načúvať
a realizovať podľa možnosti Vaše potreby a požiadavky.

Viera Krakovská, starostka obce
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Čipkárskô 
2011

Znova nastane ten očakávaný okamih.

S cieľom oživovať tradície a zachovať dedičstvo svojich predkov,  
sa bude konať 12. ročník súťaže „Čipkárskô“ dňa 21. 5. 2011 
o 10,00 hod.

Pozývame Vás všetkých v mene organizačného výboru!

Program Čipkárskô 2011
Od 14. 5. 2011 do 21. 5. 2011 medzinárodné tvorivé sympózium 
výtvarných umelcov

Od 20. 5. 2011 Zabudnuté podoby Brusna - výstava dobových
pohľadníc a starých máp

20. 5. 2011 o 18,00 – horolezec Jaro Dutka – prednáška s besedou

Sobota 21. 5. 2010

10,00 – Štart súťaže vo varení čipkárskeho - zakúrenie do mašín

10,15 – Hudobný program  ZŠ s MŠ na súťažisku

10,45 – Začiatok detských sprievodných súťaží

11,00 – Sprievodná hudobná produkcia Milan Peťko 

11,00 – Otvorenie výstavy umelcov v Dome umeleckých remesiel

11,00 – Začiatok sprievodných súťaží pre dospelých (vrh kluchtou 
a pitie piva)

13,00 – Ukončenie varenia, hodnotenie čipkárskeho

14,00 – Hudobný program základnej  umeleckej školy

15,00 – Folklórny súbor  Jánošík zo Zvolena

16,30 – Hudobná skupina PULSE

18,00 – Hudobná skupina VESTIS

20,00 – Čipkárska veselica 

Súťažné pravidlá 
Súťaže sa môže zúčastniť najviac 30 štvorčlenných družstiev utvorených
z občanov a rodákov z Brusna a Ondreja, pričom najviac jeden člen
družstva nemusí spĺňať túto podmienku.

Súťaží sa vo varení klasického čipkárskeho v klasických čipkárskych
mašinách s kúrením cez komín.

Prihlášku do súťaže   možno podať na obecnom úrade v Brusne.
Uzávierka prihlášok  – 13. 5. 2011

Prezentácie súťažných družstiev: 09,15 – 09,45 hod.

Členovia poroty: budú známi až pred hodnotením.

Každé družstvo obdrží minimálne dva dni pred súťažou finančné
prostriedky vo výške 16,- € na nákup surovín. Za kvalitu a nezávadnosť
použitých surovín zodpovedá kapitán družstva. 
Súťaž bude odštartovaná moderátorom súťaže o 10,00 hod. Zakúrenie do
mašín musí byť vykonané až po odštartovaní. Súťaží sa vo varení kla-
sického čipkárskeho v klasických čipkárskych mašinách s kúrením cez
komín. Iný spôsob kúrenia, varenia alebo tepelnej úpravy je zakázaný.
Všetky suroviny musia byť pripravované priamo v súťaži s výnimkou
mäsa, ktoré môže byť vopred nakrájané. 
Ukončenie varenia je o 13,00 hod. Nehodnotí sa poradie ukončenia
varenia. Hodnotenie bude anonymné. Hodnotí sa chuť a kvalita
čipkárskeho. Oceňuje sa päť najlepších družstiev. Porota môže podľa
vlastného uváženia udeliť aj osobitné ceny. Vyhlásenie výsledkov súťaže
bude vykonané bezprostredne po ohodnotení kvality a chute čipkár -
skeho všetkých družstiev. Protesty sa prijímajú u hlavného rozhodcu do
15 minút po vyhlásení výsledkov. Za podanie protestu sa platí plnou
misou čipkárskeho. Protesty podané po tomto limite alebo protesty, za
ktoré nebolo zaplatené, nebudú zohľadňované. 

Kritériá hodnotenia: 
Chuťové vlastnosti: max. 10 bodov  
Kvalita: max. 15 bodov  (zelenina – 5 b., mäso – 5 b., 

trhance a zemiaky – 5 b.)

Penalizácia:
Družstvo môže byť penalizované stratou 1 až 5 bodov, ak:

- zakúrilo do mašiny pred odštartovaním,
- použilo suroviny, ktoré boli pripravené mimo súťaže,
- porušilo etiku súťaže alebo pravidlá súťaže,
- neudržiava čistotu a poriadok na súťažisku.

Diskvalifikácia:
Družstvo môže byť vyradené zo súťaže, ak:

- hrubo porušilo etiku súťaže alebo pravidlá súťaže,
- uvarilo namiesto čipkárskeho niečo iné.

Ing. Ján Vaník

Chodila dievčina po hore plačúci,

postretla čipkára, hej, čo čipky predáva.

Čipkáru, čipkáru, pre živého boha,

či mi je čipôčka, hej, na čepiec hotová.

Hotová, hotová, ale ju nenesiem,

budeš, dievča, čakať, hej, až na druhú jeseň.

Nebudem, nebudem do jeseni čakať,

zunovalo sa mi, hej, moje vlásky česať.

Nebudem, nebudem do jeseni čakať,

zunovalo sa mi, hej, moje vlásky česať.
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Sčítanie patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štati-
stické zisťovania, ktoré sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách
sveta realizujú v desaťročných intervaloch.   V roku 2011 sa sčítanie
obyvateľov, domov a bytov uskutoční po prvý raz v histórii vo všetkých
členských štátoch Európskej únie naraz, v súlade s Nariadením Európ -
skeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov
a bytov, pri využití rovnakých (porovnateľných) definícií zisťovaných
údajov. Z tohto dôvodu budú výsledky sčítania obyvateľov, domov 
a bytov v Slovenskej republike aj medzinárodne porovnateľné, čo má 
osobitný význam z hľadiska rozhodovania a prognózovania.
Podľa zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 
v roku 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
nes kor  ších predpisov (ďalej len „zákon o sčítaní“) sa uskutoční na celom
území Slovenskej republiky sčítanie obyvateľov, domov a bytov (ďalej
len „sčítanie“). Sčítanie riadi, podľa § 8 zákona o sčítaní Štatistický úrad
Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ktorý v súčinnosti s príslušnými
ústrednými orgánmi štátnej správy, obvodnými úradmi, obcami 
a vyššími územnými celkami, okrem iných úloh, usmerňuje, koordinuje,
organizačne zabezpečuje prípravu sčítania a jeho vykonanie.
Sčítaním sa zisťujú údaje o obyvateľoch (štátnych občanoch Slovenskej
republiky a cudzincoch zdržujúcich sa na území Slovenskej republiky
v rozhodujúcom okamihu sčítania), o úrovni bývania obyvateľov 
a štruktúre domového a bytového fondu. Pri sčítaní obyvateľov, domov
a bytov si obyvatelia budú môcť po prvý raz v histórii vybrať, či sčítacie
tlačivá vyplnia v listinnej podobe alebo v elektronickej forme.

Sčítanie sa vzťahuje podľa § 2 ods. 4 zákona o sčítaní na:
• obyvateľov (fyzické osoby, ktoré majú v čase sčítania trvalý alebo ob-

vyklý pobyt na území SR, alebo sa na území SR dočasne zdržiavajú)
okrem cudzincov používajúcich diplomatické výsady a imunitu,
vzťahuje sa aj na cudzincov s pobytom na území SR kratším ako 
90 dní, ktorí sú povinní podľa § 3 ods. 2 zákona o sčítaní poskytnúť
údaje v obmedzenom rozsahu (pohlavie, dátum narodenia a štátna 
príslušnosť),

• na každú budovu (obývanú aj neobývanú) určenú na bývanie, alebo
inú budovu (ďalej len „dom“), ktorá je obývaná v rozhodujúcom
okamihu sčítania, okrem zastupiteľských úradov cudzích štátov,

• byty (obývané aj neobývané) a na všetky iné obydlia a prístrešia 
(rekreačné objekty, núdzové obydlia, prevádzkové budovy a iné), 
v ktorých v rozhodujúcom okamihu sčítania niekto býval, alebo trávil
odpočinok, s výnimkou zastupiteľských úradov cudzích štátov.

Rozhodujúcim okamihom sčítania pre zápis údajov do sčítacích tlačív
je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. Čas
sčítania stanovila vláda Slovenskej republiky nariadením vlády č.
1/2011 od 13. mája do 6. júna 2011. V ustanovenom čase sa zisťujú
údaje v listinnej podobe od 21. mája do 6. júna 2011, v elektron-
ickej forme od 21. mája do 29. mája 2011

Od 13. mája do 20. mája 2011 sčítací komisár navštívi domácnosti vo
svojom sčítacom obvode, požiada o vyplnenie sčítacích tlačív (formulár
A. Údaje o obyvateľovi, B. Údaje o byte, C. Údaje o dome) v listinnej
podobe, alebo elektronickej forme.
Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisár navštívi domácnosti
a zozbiera vyplnené sčítacie formuláre v listinnej podobe od obyvateľov,
ktorí sa nesčítali elektronicky.

1. Spôsob sčítania
Údaje zo sčítania sa zaznamenajú na sčítacom tlačive. Sčítacie tlačivo
je štatistický formulár v listinnej podobe alebo v elektronickej forme.
Elektronická forma štatistických formulárov je identická so sčítacími
formulármi v listinnej podobe.
Sčítacím tlačivom pre sčítanie obyvateľov je formulár A. Údaje o oby -
vateľovi, pre sčítanie bytov formulár B. Údaje o byte a pre sčítanie
domov formulár C. Údaje o dome.
Obyvateľ si vyberie, či sčítacie tlačivá vyplní v listinnej podobe alebo
v elektronickej forme. Ak sa obyvateľ rozhodne vyplniť sčítacie
tlačivá elektronicky, informuje o tom sčítacieho komisára.
Sčítanie sa vykoná metódou samosčítania tak, že obyvatelia vyplnia
príslušné sčítacie formuláre.

• Sčítací formulár A. Údaje o obyvateľovi vypĺňa každý člen domác-
nosti.

• Sčítací formulár B. Údaje o byte vypĺňa jedna osoba za celý byt.
• Sčítací formulár C. Údaje o dome vypĺňa vlastník alebo správca domu

– jeden formulár za celý dom.

Sčítacie tlačivá sa vyhotovujú:
• v listinnej podobe v štátnom jazyku a v jazyku maďarskom, rómskom,

rusínskom a ukrajinskom,
• v elektronickej forme v štátnom jazyku, v jazyku maďarskom, róm-

skom, rusínskom, ukrajinskom a v anglickom.

Elektronické sčítanie bude možné vykonať prostredníctvom internetovej
stránky www.scitanie2011.sk

Sčítanie vykonajú sčítací komisári, ktorí budú na činnosť vyškolení.
V našej obci sú to:

Adam Lehocký, Brusno ul. Zámlynie 780/34,
Veronika Lihanová, Brusno ul. Oremlaz 414/15, 
Ing. Matúš Petruška, Brusno ul. Pod Brezinkou 305/27, 
Peter Šebeš, Brusno ul. Železničná 115/14, 
Andrej Pikula, Brusno ul. Okružná 121/23,  
Mgr. Róbert Pavúk, Brusno ul. Brusenec 349/8,  
Mgr. Lýdia Pšenková, Brusno ul. Oremlaz 412/13,  
Beáta Uhríková, Brusno ul. Okružná 194/54.

2. Úlohy sčítacieho komisára
Sčítací komisár je povinný:
• zúčastniť sa školenia,
• prevziať od obecného (mestského/miestneho) úradu

- sčítacie tlačivá formulár A. Údaje o obyvateľovi,
- sčítacie tlačivá formulár B. Údaje o byte,
- sčítacie tlačivá formulár C. 
- údaje o dome,
- obálku Údajov o obyvateľovi,
- obálku s identifikátorom a heslom,
- formulár D: Zoznam osôb v dome,
- Tlačivo 1: Zoznam domov v sčítacom obvode,
- Evidenčné tlačivo 3: Pracovný zošit sčítacieho komisára za domy,
- Evidenčné tlačivo 4: Pracovný zošit sčítacieho komisára za byty,
- Formulár 9A: Identifikačný list sčítacieho obvodu,
- sumarizačné tlačivo 10 (Evidenčné tlačivo 10 – Prehľad údajov za

obec),
• vykonať sčítanie v čase sčítania v určených sčítacích obvodoch,
• preukazovať sa počas výkonu činnosti osobitným poverením, ktoré vy-

dáva starosta obce, alebo príslušný ústredný orgán štátnej správy,
• vyplniť na požiadanie obyvateľa alebo cudzinca, ktorý má na území

SR pobyt kratší ako 90 dní, podľa jeho pokynov sčítacie tlačivo,
• prevziať vyplnené sčítacie tlačivá od obyvateľov, alebo cudzincov, ove-

riť úplnosť ich vyplnenia a odovzdať ich obci, alebo príslušnému
ústrednému orgánu štátnej správy,

• chrániť vyplnené sčítacie tlačivá pred stratou, zničením, poškodením
alebo zneužitím,

• zachovávať mlčanlivosť o údajoch, s ktorými sa oboznámi pri sčítaní.

Sčítací komisár má za výkon činnosti nárok na odmenu.

i Informácie 
pre občanov

Sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov v roku 2011
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Vážení občania, 
na našom obecnom úrade existujú obecné kroniky, do ktorých má mož-
nosť nahliadnuť každý občan. No nie každý má dostatok času, aby pri-
šiel na obecný úrad a listoval v kronike. Preto sme sa rozhodli
zverejňovať údaje o našej obci aj v tomto obecnom časopise. Budeme
postupne uverejňovať historické obdobia. V minulých číslach sme sa
venovali histórii brusnianskych kúpeľov a  histórii obcí Brusno a Svätý
Ondrej nad Hronom, ktoré boli v tom období samostatnými obcami  až
do roku 1960. Doteraz sme uverejnili obdobie od roku 1939 do oslo-
bodenia obce sovietskou armádou. V predchádzajúcich číslach  boli
uverejnené informácie z kroniky obce Svätý Ondrej nad Hronom v ro-
koch od 1951 až do roku 1956.V tomto čísle sú zapísané udalosti v ro-
koch 1957 a 1958. 
Históriu budeme zverejňovať autenticky, nebudeme do toho vstupovať,
a preto niektoré pojmy a fakty budú dnes pre vás aj úsmevné.

istória našej obceH

Dočasná miestna správna komisia na svojom zasadnutí dňa 31. júla
1949 podľa zákona o obecných pamätných knihách č. 80/1920 Zb. z. 
a  n. zvolila Štefana Šelesta, zamestnaním železničiar, za obecného kro-
nikára. 

1958

Mimoriadne udalosti - Povodeň
Počasie ku koncu júna bolo studené a daždivé. Dňa 29. júna od polnoci
a celý deň i večer padal hustý dážď. V dôsledku toho hladina Hrona
rýchlo stúpala a vo večerných hodinách sa úplne vyliala z brehov 
a úplne zaplavila pobrežie Hrona. Voda dosiahla výšku, ktorá bola pri
poslednej povodni v roku 1931 a miestami ešte túto výšku prekračo-
vala. Voda zaplavila takmer celú lúku na Oremlaze a domy z dolnej
strany až po dom Františka Pánika. Ďalej bola zaplavená časť pozemkov
na Lúke. Hron vystúpil tak vysoko, že sa voda skoro prelievala pri 
poštovom úrade, pri budove Jánošík. Šťastie bolo, že v noci z 29. na 
30. júna prestal dážď padať a tým aj hladina vody pomaly klesala. Po-
žiarnici mali pohotovosť od poludňajších hodín toho júna, pritom obe-
tavo pracovali a pomáhali zachraňovať drevo a iný materiál, ktorý
odnášala voda z dvorov na Oremlaze. I keď požiarnici brodiac sa vo
vode účinne pomáhali, niektorí občania na Oremlaze  nevedeli oceniť
obetavú a bezplatnú prácu požiarnikov, ale ich ešte kritizovali a podce-
ňovali a keďže miestny národný výbor nevyvodil s týmito občanmi 
patričné dôsledky, veliteľ požiarneho zboru Jozef Balko sa vzdal fun kcie
veliteľa Požiarneho zboru v Ondreji. 

Náhle úmrtie
Dňa 18. februára 1958 zomrel náhlou smrťou v Švermových železiar-
niach v Podbrezovej 47-ročný František Kelemach. Menovaný šiel 
v osudný deň ráno zdravý do práce. Po desiatej  hodine prišla naň sla-
bosť, padol na zem a ani privolaný lekár mu nemohol zachrániť život. Po
nebohom ostala manželka a dve malé deti. 

Dodávkové normy poľnohospodárskych produktov 
na rok 1957 – 1958

Držitelia pôdy odovzdávajú 100 kusov vajec, 20 kg hovädzieho mäsa,
250 litrov mlieka od jednej kravy a 170 kg vlny od jednej ovci.

Rozpočet MNV na rok 1958

Pamätná kniha obce vätý Ondrej nad HronomS
Skupina 1a2 3 4 5a 5b 6

Bravčové

mäso
20 kg 17 kg 16 kg 15 kg 14 kg 13 kg

Hovädzie

mäso
31 kg 38 kg 38 kg 35 kg 33 kg 25 kg

Mlieko 145 lit. 145 lit. 145 lit. 140 lit. 140 lit. 140 lit.

Vajcia jednotne 142 kusov od hektára

Ovčia vlna 170 kg jednotne

Zrniny 190 kg 142 kg 115 kg 72 kg 42 kg

Zemiaky 1150 kg 800 kg 475 kg 528 kg 330 kg 84 kg

Príjmy Výdavky

Miestne dane a

poplatky
26 960 Kčs Poľnohospodárstvo 9 800 Kčs

Príjmy z funkčnej

činnosti
64 700 Kčs Miestne hospodárstvo 42 000 Kčs

Úhrn vlastných príjmov 91 660 Kčs Školstvo

Podiely na št. príjmoch Materská škola 3 290 Kčs

Daň pôdohospodárska 7 000 Kčs
Všeob. vzdelávacie

školy
35 000Kčs

Daň živnostenská 5 000 Kčs Školská jedáleň 86 400 Kčs

Daň z príjmov

obyvateľov
8 000 Kčs Školstvo spolu 124 330 Kčs

Podiely na št. príjmoch

spolu
20 000 Kčs Vnútorná správa 45 000 Kčs

Prídely 99 000 Kčs Výdavky spolu 221 490 Kčs

Úhrn príjmov spolu 210 660 Kčs
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Populácia v roku 1958 
Počet nenarodených 26. Zomrelo 8. Prírastok 18. Sobášov 15.

Výstavba obce - Stavba školskej budovy
S radosťou a plným uspokojením píšem túto stať, lebo po 13-tych ro-
koch už nepíšem "príprava pre stavbu školy", ale stavba školy. Po 
trinástich rokoch čakania, žiadania, písania, intervenovania a komi sio-
nálneho jednania sa konečne prikročilo k skutočnej práci ku stavbe škol-
skej budovy na Záhumní.  Stavbu uskutočňovali Pozemné stavby 
v Banskej Bystrici. Stavebníkom bolo Povereníctvo školstva, ktoré
nieslo i finančný náklad. S prípravnou prácou (s vymeriavaním) sa za-
čalo dňa 15. augusta a s výkopom základov sa začalo 22. augusta 1958.
Do konca roka sa vykopali základy a príprava pre ich betónovanie. Ďalej
sa realizovala kanalizácia po Hron. Výkop základov pod budovu 
a výkop pre kanalizáciu sa robil bagrom a tiež aj iné práce sa robili me-
chanizáciou, takže manuálnych pracovníkov bolo málo. Vedúcim práce
bol pán J. Kolík. 

Akcia Z
V rámci Akcie Z sa v tomto roku vybudovala príjazdná cesta ku stave-
nisku školy a oprava ciest na Záhumní, na Lúke a v iných uliciach. Prí-
jazdnú cestu ku škole zrealizoval Jozef Hláčik z Brusna s pomocníkmi
J. Kvietkom a ďalšími. 

Stav obytných budov a domácich zariadení v roku 1958
Budovy: murované - 186 Krytiny: škridla - 164

drevené - 78 eternit - 43
vakované - 27 singel - 50
poschodové - 15 plech  - 7
prízemné - 171

Vodovod bol v 104 domácnostiach, elektrika v 219, práčky - obyčajné
48, so šmýkačkou 21, variče - obyčajné 50 a plynové 2, vysávače 4,
rúry elektrické 6, chladničky 6, rádio 190, motocykle - ľahké 8, veľké 7,
bicyklov 70.

Súkromná výstavba rodinných domov v roku 1958
V tomto roku počet postavených rodinných domov podľa predchádza-
júcich rokov poklesol na 9. Pravda, aj to hodne znamenalo v bytovej
výstavbe v našej obci. 
V tomto roku postavili rodinné domy títo občania:

Prvý lekár z našej obci
Dňa 12. júla 1958 bol v Bratislave promovaný na lekára Ján Jaroslav
Vierik – Kováčovie. Menovaný pochádza z maloroľníckej rodiny.
Matka Mária Vieriková, rodená Kútik, otec Michal Vierik. Menovaný
Michal Vierik otec Jaroslava, zomrel náhlou smrťou v Potoku, keď šiel
pešo cez Požarinu do Korytnice. Jaroslav Vierik sa stal prvým lekárom
ako rodák z našej obce a promovaný ostal ako lekár pracovať na klinike
v Bratislave.

1959

Príprava pre založenie JRD
V povojnových rokoch priemyselná výroba značne stúpla. Naproti tomu
poľnohospodárstvo vo výrobe zaostávalo, i keď životná úroveň z roka na
rok stúpala a spotreba potravín, teda poľnohospodárskych produktov sa
stále zvyšovala.
Preto strana a vláda si vzala za úlohu previesť socializáciu dediny, a tak
združstevnením prejsť od súkromnej malovýroby ku kolektívnej
veľkovýrobe. Lebo len kolektívnou výrobou sa mohla dosiahnuť zvýšená
rastlinná  i živočíšna výroba. Toto sa mohlo dosiahnuť len zakladaním
jednotných roľníckych družstiev v skratke JRD.
Nebola to ľahká práca. Roľníci naučení od nepamäti súkromne
hospodáriť na poli nemali porozumenia pre spoločnú prácu v družstve
a vzdať sa vlastnej pôdy, preto sa založeniu družstva všemožne bránili.
Preto strana a vláda venovala zakladaniu družstiev veľkú pozornosť 
a veľkú propagáciu. Propagovalo sa v kinách, divadlách, v knihách,
v časopisoch, na verejných schôdzach, na pohovoroch s roľníkmi, 
a predsa i napriek tejto propagácii zakladania JRD len veľmi pomaly
postupovalo. Zo začiatku sa družstvá zakladali len v poľnohospo -
dárskych oblastiach s lepšou  pôdou, kde sa dali plne využiť mecha -
nizačné prostriedky a až potom sa združstevnenie dostávalo i do
horských oblastí. Jedenásty zjazd KSČ si vytýčil úlohu previesť úplnú
socializáciu dedín v najkratšom čase. V dôsledku toho sa i v našej obci
a tiež i v susednej obci Brusno začala v zimných mesiacoch v roku
1958/59 veľká agitácia pre založenie JRD. Maštalári boli z ONV 
v Banskej Bystrici stranícki funkcionári a tiež i straníci a iní zamest-
nanci v rôznych úradoch z našej obce. Agitátori navštevovali roľníkov
po domoch a presviedčali ich o význame spoločného hospodárenia.
Nebola to ľahká práca a vyžadovala mnoho trpezlivosti, kým niektorého
zatvrdlivejšieho roľníka presvedčili a získali k podpísaniu prihlášky za
člena JRD.
Tí občania, ktorých agitátori nemohli doma presvedčiť, boli predvolaní
do kancelárie MNV, kde za prítomnosti členov rady MNV bolo s nimi
hovorené a niektorí boli predvolaní na ONV do Banskej Bystrici. Tu
musím pripomenúť, že niektorí agitátori, vyšší stranícki funkcionári 
u niektorých roľníkov, ktorí nechceli podpísať prihlášku, použili 
i vyhrážky, napr. ak nepodpíšete, nedáme vám syna – dcéru doštudovať,
prepustíme syna – dcéru z úradu, nedáme vám povolenie na stavbu
rodinného domu atď. Za takýchto okolností po viac týždňovej agitačnej
práci prevažná väčšina občanov s väčšou i menšou výmerou pôdy pri -
hlášky podpísala, a tak sa mohlo prikročiť k záložnému JRD i v našej
obci. 

Založenie JRD
Dňa 23. mája 1959 v poludňajších hodinách bolo v našej obci veľmi
rušno. Miestny rozhlas vysielal veselú hudbu a spevy. Jozef Moravčík
z Osvetovej besedy v Banskej Bystrici oboznamoval miestnym rozhla-
som našich občanov o význame udalostí, ktoré sa budú v našej obci
konať o založení JRD. Večer sa zišli naši občania a iní pozvaní hostia do
vkusne vyzdobenej sály u Jánošíka k slávnostnému aktu. Na tejto
schôdzi boli okrem našich občanov prítomní: predseda ONV v Banskej
Bystrici  Štefan Ťažký, predseda poľnohospodárskeho odboru rady ONV
v Banskej Bystrici p. Fridrich, predseda odboru pre vnútorné veci
p. Habáni, zástupcovia patronátnych závodov a ďalší stranícki
funkcionári a iní hostia z Banskej Bystrice. Ďalej členovia MNV 
v Ondreji - predseda DO - KSS a riaditeľ školy v Ondreji – Ján
Adamove, predsedovia organizácií v Ondreji a v Brusne a všetci, ktorí
podpísali prihlášky do JRD.

Program
O 20-tej hodine schôdzu otvoril a prítomných členov a hostí privítal
predseda MNV v Ondreji p. Vincent Fortiak. Obšírny referát o význame
JRD predniesol predseda poľnohospodárskeho odboru Rady ONV 
v Banskej Bystrici p. Fridrich, ďalej prehovoril predseda ONV p. Štefan
Ťažký a zástupcovia patronátnych závodov. Za tým nasledovala voľba
členov správy družstva, voľba predsedu a revíznej komisie. Do správy
družstva boli jednohlasne zvolení títo občania: predseda družstva Juraj
Balko, roľník – povozník č. d. 78, podpredseda Juraj Vierik, roľník –
povozník č. d. 73. Členovia správy: Dominik Citara, roľník – povozník
č. d. 186, Jozef Pavúk, dôchodca č. d. 104, Jozef Uhrík (kostolník),
roľník – povozník č. d. 90, Ondrej Vaník, dôchodca č. d. 59, Ondrej
Lihan, roľník - povozník č. d. 27 a Vendelín Kováčik, tajomník MNV
v Ondreji. Ďalší bod programu bolo prijatie stanov, na ktorých sa uznie -
sol prvý celoštátny zjazd JRD konaný v Prahe v dňoch 14. a 15. februára
1953 a ktorý schválila vláda ČSR. Pri zakladaní družstva bolo 
158 členov prihlásených do družstva. Toto družstvo bolo Odborom 

Priezvisko 

a meno
Číslo domu Zamestnanie Pozemok, miesto stavby

Tišliar Dezider 221
úradník 

št. lesov

na Oremlaze, pozemok 

št. lesov

Strmeň Jozef 212
úradník 

št. lesov

na Oremlaze, pozemok

št. lesov

Murgaš Ondrej riaditeľ št. lesov v záhrade št. lesnej správy

Kollár Ján 210 šofér št. lesov v záhrade št. lesnej správy

Mokroš Lukáč 265 železničiar
vo farskej záhrade 

pri Hrone

Peťko Štefan železničiar na Lúke, obecný pozemok

Kliment 

František
246 robotník na Lúke, obecný pozemok

Plško Ján 258 murár, majster na Lúke, vlastný  pozemok

Diabelko

Vendelín 
robotník

na Záhumní, vlastný

pozemok

Šucka Ján 190 sústružník previedol nadstavbu domu
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pre poľnohospodárske  rady ONV v Banskej Bystrici dňa 3. 6. 1959
výmerom  schválené. Celková výmera pôdy činila 714 ha a 25 árov. 
Z toho orná pôda 109 ha, 13 árov a 13 m2. Lúky 257 ha, 33 árov,
pasienky 287 ha, 38 árov a 88 m2. Záhrady 3 ha, 60 árov a 10 m2.
Poľnohospodárstva pôda spolu 657 ha, 54 árov a 63 m2. Ďalej lesná pôda
17 ha, 99 árov. Zastavané plochy a dvory 69 árov a 15 m2. Neplodné
plochy 36 ha, 40 árov a 22 m2. 

Predpis dodávok na rok 1959
Predpis dodávok poľnohospodárskych výrobkov pre súkromne
hospodáriacich roľníkov na rok 1959 bol tento: hovädzie mäso 14 043
kg, bravčové mäso 6 275 kg, vajec 27 089 kusov, mlieko 39 639 litrov.

Stav hospodárskych zvierat
Podľa súpisu k 1. júlu 1959 bol tento stav hospodárskych zvierat: 
ho vä dzí dobytok spolu 167 kusov, z toho kráv 92, jalovíc 12, volov 16,
mladý dobytok do 2 rokov 47, ošípaných 166, koní 13, kôz 39, oviec
420, sliepok s kohútmi 528, husí a kačíc 80. K prvému októbru 1959
stav hovädzieho dobytka klesol na 143 kusov. Stav ošípaných sa zvýšil
na 228 kusov chovom JRD 56 kusov.

Zavedenie inseminácie
Dňa 1. júna 1959 odviedol odbor poľnohospodárskej rady ONV 
v Banskej Bystrici z našej obci 2 plemenné býky ako nespôsobilé na
dobrú plemenitbu a iné býky už neboli dodané, preto týmto dňom bola
v našej obci zavedená inseminácia kráv a jalovíc. Naši občania hľadeli
na toto nové opatrenie opovržlivo a s nedôverou, v insemináciu si robili
veľké posmešky.

Úprava domácich zakáľačiek
Dňom 1. 10. 1959 nadobudla platnosť vyhláška Ministerstva pôdo-
hospodárstva č. 170/1959 o novej úprave domácich zakáľačiek. Podľa
tejto vyhlášky sa zrušilo odovzdávanie škvarenej masti 3,5 a 7 kg 
a zaplatí sa len poplatok 20 Kčs za každú zakáľačku. Podľa citovanej
vyhlášky sa povoľuje zakáľačka pre JRD, ak má splnené dodávky
jatočných ošípaných za všetky štvrťroky od začiatku roka. 

Zaistenie r. k. duchovného
V utorok dňa 13. 1. 1959 zaistili orgány VB v Banskej Bystrici r. k. du -
chov ného našej obce Imricha Mokroša a dali ho do vyšetrovacej väzby.
Dňa 13. 2. odsúdil Ľudový súd v Banskej Bystrici menovaného na 
6 rokov odňatia slobody a na 5 rokov stratu občianskych práv. Meno-
vaný farár bol i napriek občasnej prchkej povahe u väčšiny farníkov
obľúbený a dlho spomínaný ako starostlivý kňaz a dobrý kazateľ.
V dôsledku hore uvedenej udalosti bola naša fara do konca januára
bez farára. Dňa 1. februára 1959 nastúpil na našu faru farár Mikuláš
Valach – 58-ročný z Poník.

Zastavenie prevádzky na píle
Píla Smrečina v našej obci bola zriadená na elektrický pohon. Pílu
postavil v roku 1928 súkromník a neskoršie ju odkúpili a zrekonštruo-
vali bratia Štrenitzerovci. Títo ju vlastnili až do znárodnenia v roku
1946. Píla bola stále v prevádzke. Priemerný prierez guľatiny za 8 hodín
bol 46 kubíkov. Zamestnaných bolo spolu 48 pracovníkov. Táto píla
mala značný hospodársky význam nielen pre našu obec, ale i pre okolité
obce. V predchádzajúcich rokoch bola vybudovaná a do prevádzky daná
nová moderne zmechanizovaná píla v Banskej Bystrici. Kapacita
výroby na tejto píle vzhľadom na jej mechanizáciu bola veľká 
a v dôsledku toho bola postupne zastavená prevádzka na pílach 
v okolitých obciach ako v Predajnej, Ľubietovej, Lučatíne a 31. júla
1959 bola zastavená prevádzka aj na našej píle. Pracujúci na tejto píle
prišli do Banskej Bystrice na pílu, iní prešli k štátnym lesom a niektorí
na iné pracoviská. Strojové a iné zariadenie ostalo ešte prechodne na
píle a ostalo pod správou Miestneho národného výboru v Ondreji. 
Zastavenie prevádzky tejto píly ani našich a ani občanov z okolitých
obcí veru nepotešilo.

Ťažký úraz
Dňa 11. apríla 1959 vo večerných hodinách utrpel úraz Anton Meliška,
ženatý pán, zamestnaný ako posunovač u Švermových železiarňach 
v Podbrezovej. Menovanému bola pri posune spadnutím pod idúce
vozne pohmoždená ľavá ruka, v dôsledku čoho mu musela byť amputo-
vaná.

Výstavba - Stavba školskej budovy
So stavbou školy sa pokračovalo bez prestávky i v zimných mesiacoch.
Práca pokračovala tak rýchle, že do začiatku školského roka 1959/60

bola budova zvonku i zvnútra hotová a mohlo sa v nej vyučovať. 
S úpravou školského dvora a priestoru okolo školy sa pracovalo i počas
vyučovania takmer do konca roka. Pri tejto stavbe školy pomáhali 
i občania z Ondreja a Brusna a odpracovali zdarma 2 120 brigádnických
hodín. Škola je jednoposchodová a je vybavená ústredným kúrením,
vodovodom, rozhlasom, automatickým zvonením. Podlaha – parkety.
Budova má vonkajšie rozmery 42 x 18 metrov a sú v nej tieto miestnosti
– 9 učební, 3 kabinety, 1 šatňa, 1 zborovňa, 1 riaditeľňa a splachovače
WC a 1 vestibul. Stavebný náklad činil 1 273 000 Kčs, ktoré uhradilo
Povereníctvo školstva. Vnútrajšok školy bol zásluhou riaditeľa školy
vybavený vkusným školským zariadením. Nedostatkom tejto budovy
však bol malý počet učební a bez jedinej bytovej jednotky. Dňa 2. sep-
tembra 1959 sa v našej škole začalo normálne vyučovať. Pre nedostatok
učební sa však i ďalej muselo vyučovať v starej škole na Záhumní. 
Žiacke dielne boli umiestnené na prízemí v budove bývalého Notariátu.
Ináč nová škola mala pekný vzhľad a keďže je postavená na vhodnom
pozemku, skrášlila našu obec. 

Oprava bývalého Notariátu
V zimných mesiacoch roku 1959 dal MNV opraviť poschodie budovy
bývalého Notariátu. V miestnosti, kde sa v roku 1952 zbúrala jedna
priečka, sa znova postavila provizórna priečka z dosák, čím sa z jednej
väčšej miestnosti získali dve menšie. Tieto miestnosti slúžili k sobášnym
účelom - čakáreň a sobášna miestnosť. Všetky miestnosti sa vymaľovali,
okná a dvere nafarbili. Táto obnova stála 6 000 Kčs a uhradil ju MNV
z odmeny 10 000 Kčs, ktoré národný výbor dostal z ONV ako odmenu
v súťaži vo výzdobe obcí pri príležitosti osláv pätnásteho výročia
Slovenského národného povstania.

Súkromná výstavba rodinných domov
V roku 1959 postavili rodinné domy svojpomocou títo občania:

Rozpočet MNV na rok 1959

Populácia
V roku 1959 sa narodilo 13 chlapcov, 11 dievčat.

Priezvisko a meno Zamestnanie Pozemok, miesto stavby

Rafaj Anton železničiar
na Záhumní, vlastný

pozemok

Hudák Michal železničiar
na Záhumní, vlastný

pozemok

Ďuriančik František úradník
na Záhumní, vlastný

pozemok

Lamperová E. domáca na Lúke, vlastný  pozemok

Vrzal Juraj robotník na Lúke, obecný pozemok

Ing. Poradská - Luptáková

Mária
tech. úradníčka na Lúke, vlastný  pozemok

Príjmy Výdavky

Miestne dane 

a poplatky
27 300 Kčs Poľnohospodárstvo 9 800 Kčs

Príjmy z funkčnej

činnosti
64 100 Kčs Miestne hospodárstvo 11 200 Kčs

Úhrn vlastných 

príjmov
94 400 Kčs Školstvo a kultúra 149 400 Kčs

Podiely 

na št. príjmoch
Vnútorná správa 45 000 Kčs

Daň pôdohospodárska 7 000 Kčs Výdavky spolu, 215 400 Kčs

Daň živnostenská 3 000 Kčs

Daň z príjmov

obyvateľov
15 000 Kčs

Podiely 

na št. príjmoch spolu
25 000 Kčs

Prídely 96 000 Kčs

Úhrn príjmov spolu 215 400 Kčs
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1960

Zlúčenie obcí
V tomto roku bol vydaný vládny program o územnej reorganizácii štátu.
Podľa tohto vládneho programu sa zlučovali kraje, okresy i obce. Aj 
v našej obci i v Brusne sa začalo z podnetu OV strany rokovať o zlúčení
obcí. Za týmto účelom zvolal predseda DO - KSS a riaditeľ školy 
v Ondreji schôdzu obidvoch výborov DO - KSS na deň 25. 2 1960 do
sály u Jánošíka. Teraz už i funkcionári z Brusna mali iný vzťah k tejto
veci než dosiaľ. A tak došlo k dohode, že obce sa zlúčia. Teraz išlo už
len o pomenovanie obce. Pri prvom pojednávaní bolo dohodnuté, že sa
ponechajú obidva názvy, teda Ondrej a Brusno. Keď však malo dôjsť  
k skutočnému ustáleniu názvu, tu už neprišlo k zhode. Ondrejčania žia-
dali názov Ondrej - Brusno. Brusňania zas opačne. Konečne sa dohodlo
na tom, dať obci úplne iné pomenovanie. A tu bol zas kameň úrazu. 
Ondrejčania navrhovali názov Hronov, vraj keď majú Hronov 

v Čechách, kde nemajú Hron, prečo by sme my nemohli mať taký názov,
keď máme Hron. Brusňania zas navrhovali Pohronské Kúpele. Po
dlhých prieťahoch sa predsa dohodli  obidve strany na názve Hronov
kúpele. KNV v Banskej Bystrici však schválil len Hronov. Dňa 7. mája
1960 bolo v Štátnych kúpeľoch v Brusne slávnostné zasadnutie 
obidvoch národných výborov. Na tomto slávnostnom zasadnutí za prí-
tomnosti zástupcov všetkých zložiek NF obidvoch obcí, zástupcov 
OV - KSS a ONV v Banskej Bystrici a za veľkej účasti občanov a iných
hostí došlo úradne k zlúčeniu obcí s názvom Hronov. Predsedom novej
obce sa stal p. Vincent Fortiak, tajomníkom MNV p. Dušan Vilmon.
Nový národný výbor v novej obci si vytýčil program zveľaďovať obec po
stránke hospodárskej, kultúrnej a politickej a ja verím, že pri vzájomnom
porozumení, dobrej spolupráci a za pomoci občanov sa to aj uskutoční.
Týmto zápisom aj ja končím kroniku obce Svätý Ondrej nad Hronom. 

Štefan Šelest - kronikár

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.

B/ schvaľuje
1. Program zasadania OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Vaník, p. Pavol Lihan, 

p. Kamil Uhrík.
3. Hlasovanie: Ing. Ján Vaník.
4. Overovateľov zápisnice: JUDr. Imrich Kolpák, p. Miroslav 

Kelemach.
5. Zapisovateľa zápisnice Ing. Viera Sokolová.
6. Zmenu rozpočtu, rozpočtové opatrenia na nasledujúce akcie: 

- Rozšírenie elektrickej siete na hrádzi Hrona. 
- Rekonštrukcia prečerpávacej stanice kanalizácia Kakatka

AKCIE:
- Ondrejská ulica

- výmena kameninovej rúry (bývalá kanalizácia) za účelom 
stiahnutia spodnej vody - studničky 2 300 €.

- Prekládky deviatich kanalizačných prípojok (boli osadené 
vysoko) a tri kanalizačné prípojky nové Kvietkovie dom, Rad, 
p. Emília Fortiaková - 1900 €.

- Zvody dažďovej vody z domov striech - vybudovanie novej 
odvodňovacej rúry - 7990 €.

- Oprava plynovej prípojky - 60 €.
- Pod Dubinkou

- Využitie panelov z prístupovej komunikácie na cestu na 
záhradky. 

- Pod Brezinkou
- Vybratie podložia, navoz makadamu po celej dĺžke ulice pod

Brezinkou vzhľadom na to, že sa  budú realizovať dve vrstvy 
asfaltovania a to 5 a 5 cm.

- Mriežka pri p. Otovi Samuelčíkovi, asfaltovanie prístupovej cesty
a mriežka z cesty od  Milana  Huťku - 1 473,49 €.

- Vytýčenie plynu - 308,81 €.
- Chránička telekomunikačného vedenia - 59,50 €.

- Regenerácia sídiel
- Odkopanie zeleného pásu k cintorínu Brusno o výmere 147 m2

a jeho následné zaasfaltovanie -  rozšírenie komunikácie do 
strán - 13 9990,83 €.

- Výmena rúry popod cestu (pri p. Jurajovi Vierikovi) - 1 237,6 €. 
Izolácia stredotlakého plynovodu - 597,11 €.

- Rozšírenie plochy asfaltovania pri vchode do cintorína 
v Brusne - 56 m2 -797,3 €. 

- Schodík vstup do cintorína v Brusne - bude dodané sponzorsky.
- Vstup do rodinného domu ponad rigol (p. Janek ) - 1 115,27 €

7. Založené právo na chodníky parcela 574/1, ostatné plochy 
o výmere 528 m2, v zmysle zmluvy o zriadení záložného práva 
k hnuteľným veciam a k nehnuteľnostiam uzatvorenej podľa § 151
a násl. občianskeho zákonníka medzi Sprostredkovateľským 
orgánom pod riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program
Priemysel a služby - Slovenská agentúra pre cestovný ruch 
a Obcou Brusno zo dňa 10. 2. 2010 Záložné právo na chodníka
parcela 582, ostatné plochy o výmere 1 689 m2, parcela  1 622/1,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 629 m2, parcela 652/11.
ostatné plochy o výmere 6652 m2 v zmysle zmluvy o zriadení 
záložného práva k hnuteľným veciam a nehnuteľnostiam 
uzatvorenej podľa § 151 a násl. občianskeho zákonníka medzi
Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre 
Sektorový operačný program Priemysel a služby - Slovenská
agentúra pre cestovný ruch a obcou Brusno zo dňa 6. 5. 2009.

8. Odpredaj vozidla LIAZ CAS 25 prostredníctvom cenovej ponuky.
9. Finančnú dotáciu vo výške 330 € pre Mareka Peťka a Vanesu

Šankovú na reprezentačné účely v súťaži „Česko-Slovensko má
talent“. (Finančné prostriedky môžu použiť za oblečenie, obuv,
ubytovanie, dopravu).

Hlasovanie: 7 poslancov za , 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania. 

C/ ukladá
1. Hlavnej kontrolórke obce Ing. Márii Balcovej vykonať následnú

finančnú kontrolu v Centre voľného času pri Základnej škole 
s materskou školou Brusno v zmysle zákona 502/2001 Z.z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite v zmysle platných 
predpisov.

D/ ruší
1. Uznesenie č. 29/B10/2010 zo dňa 26. 7. 2010 prenájom 

požiarneho vozidla LIAZ CAS 25 pre obec Pohronský Bukovec.
Nesplnenie podmienok zo strany obce Pohronský Bukovec.

E/ odporúča
1. Pani starostke upraviť počty členov CVČ vo výkaze školstva 

40-01 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR tak, aby
počty členov CVČ zodpovedali počtu právoplatne prijatých 
členov, t. z. 3442 členov.

Uznesenie  z 31. zasadania OZ bolo prijaté. 
Hlasovanie: 5 poslancov za, 2 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

 Viera Krakovská, starostka obce

Obecné 
zastupiteľstvo 
informuje

Uznesenie č. 31/2010
z mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva obce
Brusno zo dňa 10. 11. 2010  
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Uznesenie č. 4/2010
Uznesenie č. 1/2010
K bodu 3. 

Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce,
konaných dňa 27. 11. 2010

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE BRUSNO
A/ berie na vedomie

Správu o výsledkoch volieb na starostu obce Brusno, na poslancov
obecného zastupiteľstva obce Brusno prednesenú predsedom 
miestnej volebnej komisie obce Brusno.
Prítomní poslanci: 
Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco, Róbert Hermánek, 
JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, JUDr. Imrich Kolpák, 
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Mgr. Anna Vaníková, 
Ing. Ján Vaník,
proti (menovite): -,                 zdržali sa (menovite): -.

Uznesenie č. 2/2010
K bodu 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE BRUSNO
konštatuje, že

novozvolená starostka obce Brusno - Viera Krakovská zložila 
v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov sľub starostu obce.
Prítomní poslanci: 
Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco, Róbert Hermánek, 
JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, JUDr. Imrich Kolpák, 

Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Mgr. Anna Vaníková,      
Ing. Ján Vaník, 
proti (menovite): -,                 zdržali sa (menovite): -.

Uznesenie č. 3/2010
K bodu 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného 
zastupiteľstva 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE BRUSNO
konštatuje, že 

poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Brusno: 
Miroslav Balco, Róbert Hermánek, JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter
Ivic, JUDr. Imrich Kolpák, Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan,
Mgr. Anna Vaníková, Ing. Ján Vaník  zložili v zmysle § 26 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Prítomní poslanci: 
Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco, Róbert Hermánek, 
JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, JUDr. Imrich Kolpák, 
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Mgr. Anna Vaníková, 
Ing. Ján Vaník, 
proti (menovite): -,                 zdržali sa (menovite): -.

K bodu 6. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE BRUSNO
určuje 

a) Dagmar Srniaková za zapisovateľa zápisnice  
b) Ing. Ján Vaník, p. Miroslav Balco  za overovateľov zápisnice. 
c) JUDr. Imrich Kolpak za hlasovanie.
Prítomní poslanci: 
Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco, Róbert Hermánek, JUDr.
Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, JUDr. Imrich Kolpák, Mgr. Dušan
Krakovský, Pavol Lihan, Mgr. Anna Vaníková, Ing. Ján Vaník 
proti (menovite): -,                 zdržali sa (menovite): -.

Uznesenia
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Brusno konaného dňa 16. 12. 2010

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Návrh rozpočtu a investičné akcie obce na rok 2011.
3. Žiadosť DHZ v Brusne o poskytnutie priestorov MKS dňa 

5. 3. 2011 za účelom usporiadania tradičnej fašiangovej zábavy.

B/  schvaľuje
1. Program zasadania OZ.
2. Návrhovú komisiu v zložení: p. Róbert Hermánek. p. Kamil

Uhrík, JUDr. Imrich Kolpák
3. Hlasovanie: Ing. Ján Vaník.
4. Overovateľov zápisnice: p. Miroslav Balco, p. Miroslav 

Kelemach.
5. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Viera Sokolova.
6. Zmena rozpočtu.
7. Odstránenie starej nefunkčnej budovy, ktorá je v areáli ZUŠ,

opravu oplotenia.
8. Poskytnutie priestorov MKS dňa 5. 3. 2011 za účelom 

usporiadania tradičnej fašiangovej zábavy pre DHZ Brusno.
9. Ukončenie nájmu v nebytových priestoroch v budove s. č. 535

(Kortex) ku dňu 25. 10.  2010  pre Firmu LUKRAS s.r.o. Školská
610 Brusno .

10. Prenájom nebytových priestorov v bývalej Základnej škole,
Školská 606 za účelom využívania priestoru na výrobu nábytku
pre firmu LUKRAS s.r.o. Školská 610, Brusno v zmysle 
vnútorných predpisov obce.

11. Dodávku zariadenia do čerpacej stanice v Kakatke náklad podľa
skutočne prevedených prác.

12. VZN č. 71/2010 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2011/2012.

13. Zmenu uznesenie Č. 29/B 14/2010 z 26.7.2010 odpredaj pozemku
C KN 166, záhrady o výmere 54 m2, CKN 167, záhrady o výmere
52 m2, C KN 161/2 , ostatné plochy o výmere 140 m2, pre 
p. Martu Kohútovú priamym predajom v zmysle zákona 258/2009
Z.z. § 9 a) odst. 8 písm. e) osobitný zreteľ po á 6 €/ m2.

14. Prenájom obecných pozemkov C KN 1237/1,1236,1233,1232,
orná pôda za účelom kosenia  pre p. Silvestra Dutku v cene 
1 € ročne.

15. Odpredaj pozemku C KN 56 diel 1 z KN E 98/1, trvalý trávnatý
porast o výmere 150 m2 pre  p. Darinu Peťkovú priamym 
predajom v zmysle zákona 258/2009 Z.z. § 9 a) odst. 8 písm. 
e) osobitný zreteľ po á 6 €/ m2, v zmysle GP č. 31024106-77/210
zo dňa 10. 10. 2010.

16. Odkúpenie pozemku C KN 651/2 o výmere 32 m2 vo verejnom
záujme od p. Márie Meškanovej s manželom v cene 20 €/ m2.

17. Inventarizačné komisie viď príloha.
18. Finančnú úhradu 0,55 €/km za služby poskytované občanom 

nákladným automobilom IVECO.
19. Nákup súčiastok, náhradných dielov (filtre, baterky, brzdy, 

4 ks pneumatík) olej, pre nákladné auto IVECO v sume 1000 €.
Hlasovanie: 8 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania. 

C/ ukladá
1. Finančnej komisii v spolupráci s komisiou kultúry a športu 

prehodnotiť vnútorné predpisy organizácií (štatút, stanovy) ich 
dodržiavanie za účelom poskytnutia dotácie z rozpočtu obce 
pre rok 2011.

D/ ruší
1. Uznesenie č. 30/F 1/2010 z 3. 9. 2010 o zrušení nájomnej zmluvy

prevádzky Espresso u Kvietkov pre p. Dušana Rybára. Budú 
stanovené nové podmienky nájomnej zmluvy.

Hlasovanie: 6 poslancov za, 1 proti, 1 sa zdržal hlasovania.

E/ odporúča
1. Pani starostke k žiadosti p. Rolanda Groma, Brusno o odpredaj

časti pozemku C KN 1370 oznámiť, že uvedená parcela nie je vo
vlastníctve obce.

Viera Krakovská, starostka obc

Uznesenie č. 32/2010
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno 
zo dňa 15. 11. 2010
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K bodu 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva obce Brusno 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE BRUSNO
schvaľuje

program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
v Brusne
Prítomní poslanci: 
Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco, Róbert Hermánek, JUDr.
Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, JUDr. Imrich Kolpák, Mgr. Dušan
Krakovský, Pavol Lihan, Mgr. Anna Vaníková,      Ing. Ján Vaník, 
proti (menovite): -,                 zdržali sa (menovite): -.

K bodu 8. Voľba pracovných komisií
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE BRUSNO
volí

a) JUDr. Imrich Kolpák za predsedu mandátovej komisie, 
b) Mgr. Anna Vaníková, p. Róbert Hermánek za členov mandátovej

komisie
c) JUDr. Tomáš Hláčik za predsedu návrhovej komisie, Mgr.

Dušan Krakovský, p. Pavol Lihan za členov návrhovej komisie. 
Prítomní poslanci: 
Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco, Róbert Hermánek, JUDr.
Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, JUDr. Imrich Kolpák, Mgr. Dušan
Krakovský, Pavol Lihan, Mgr. Anna Vaníková, Ing. Ján Vaník, 
proti (menovite): -,                 zdržali sa (menovite): -.

K bodu 9. Overenie platnosti voľby starostu obce a poslancov 
obecného zastupiteľstva obce a zlučiteľnosti ich funkcií
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE BRUSNO
berie na vedomie 

správu mandátovej komisie z 16. 12. 2010 o overení platnosti voľby
starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva a o zlučiteľnosti
funkcií starostu a poslancov  z  16. 12. 2010.
Prítomní poslanci: 
Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco, Róbert Hermánek, JUDr.
Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, JUDr. Imrich Kolpák, Mgr. Dušan
Krakovský, Pavol Lihan, Mgr. Anna Vaníková, Ing. Ján Vaník, 
proti (menovite): -,                 zdržali sa (menovite): -.

Uznesenie č. 8/2010
K bodu 10. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu 
pri výkone funkcie starostu obce (Členom tejto komisie môže byť iba
poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve
zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí
poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej
strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých
poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov)  
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE BRUSNO
volí  

podľa čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení neskorších predpisov Miroslava Balca za
predsedu a Róberta Hermáneka, Mgr. Dušana Krakovského za 
členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie
starostu obce. 
Prítomní poslanci: 
Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco, Róbert Hermánek, JUDr.
Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, JUDr. Imrich Kolpák, Mgr. Dušan
Krakovský, Pavol Lihan, Mgr. Anna Vaníková, Ing. Ján Vaník, 
proti (menovite): -,                 zdržali sa (menovite): -.

Uznesenie č. 9/2010
K bodu 11. Voľba členov komisie na prešetrovanie sťažností 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE BRUSNO
volí  

podľa čl. 6 ods. 4 písm. b) smernice obce o vybavovaní sťažností 
p. Pavol Lihan  za predsedu a Mgr. Dušan Krakovský, p. Róbert
Hermánek za členov komisie na prešetrovanie sťažností, ktorá 
smeruje na hlavného kontrolóra obce pri výkone samosprávnej 
pôsobnosti obce. 
Prítomní poslanci: 
Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco, Róbert Hermánek, JUDr.
Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, JUDr. Imrich Kolpák, Mgr. Dušan
Krakovský, Pavol Lihan, Mgr. Anna Vaníková, Ing. Ján Vaník, 
proti (menovite): -,                 zdržali sa (menovite): -.

Uznesenie č. 10/2010
K bodu 12. Voľba predsedov a členov  komisií obecného zastupiteľstva  
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE BRUSNO
volí  

1.  JUDr. Tomáš Hláčik za predsedu a Ing. Miroslav Šuch, 
Ing. Imrich Kolpák, Elena Vaníková, Miroslav Kelemach, 
Ing. Ivan Šelest za členov komisie životného prostredia 
a výstavby, lesného a vodného hospodárstva.  

2. Ing. Peter Ivic za predsedu a Ing. Marta Skřivánková, 
Ing. Igor Žabka, Erika Jančíková, Ing.  Mária Priškinová 
za členov finančnej komisie.

3. Ing. Ján Vaník, za predsedu a Mária Kubusová ml., Marián Pejko,
Mgr. Dušan Krakovský, Mgr. Monika Zázrivcová, PaedDr. Pavel
Hronček, Zuzana Lihanová st. za členov komisie 
kultúrno-školskej a športovej.

4. JUDr. Imrich Kolpák za predsedu a Pavol Lihan, 
Mária Diabelková, Ivan Marko za členov komisie na ochranu 
verejného poriadku.

5. Mgr. Anna Vaníková, za predsedu a Eva Rauchová, Mária 
Živická, Ivan Gorný, Bc. Danica Parobeková, Margita
Zázrivcová, Ivan Barla za členov komisie sociálno-zdravotnej. 

Prítomní poslanci: 
Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco, Róbert Hermánek, JUDr.
Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, JUDr. Imrich Kolpák, Mgr. Dušan
Krakovský, Pavol Lihan, Mgr. Anna Vaníková, Ing. Ján Vaník,
proti (menovite): -,                 zdržali sa (menovite): -.

Uznesenie č. 11/2010
K bodu 13. Platové pomery novozvoleného starostu obce Brusno 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE BRUSNO
určuje

v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 4  ods. 2 zákona 
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat
starostovi obce tak, že starostovi obce Brusno zvyšuje základný plat
20% a 40 % mesačne odmeny. 
Prítomní poslanci: 
Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco, Róbert Hermánek, JUDr.
Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, JUDr. Imrich Kolpák, Mgr. Dušan
Krakovský, Pavol Lihan, Mgr. Anna Vaníková, Ing. Ján Vaník, 
proti (menovite): -,                 zdržali sa (menovite): -.

Uznesenie č. 12/2010
K bodu 14. Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva 
na uzavretie manželstiev pred matričným úradom
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE BRUSNO
poveruje

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov Ing. Ján Vaník, Ing. Peter Ivic,
JUDr. Imrich Kolpák, poslancov obecného zastupiteľstva  uzatvárať
manželstvá.  
Prítomní poslanci: 
Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco, Róbert Hermánek, JUDr.
Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, JUDr. Imrich Kolpák, Mgr. Dušan
Krakovský, Pavol Lihan, Mgr. Anna Vaníková, Ing. Ján Vaník, 
proti (menovite): -,                 zdržali sa (menovite): -.

Uznesenie č. 13/2010
K bodu 15. Zastupovanie starostu 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE BRUSNO
berie na vedomie

poverenie starostu obce, ktorým starosta obce v zmysle § 13b 
ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov poveril Ing. Petra Ivica nar. 12.8.1955, bytom
Brusno, Ondrej nad Hronom ul. Lúka 728/83, poslanca obecného
zastupiteľstva obce zastupovaním starostu obce.  
Prítomní poslanci: 
Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco, Róbert Hermánek, JUDr.
Tomáš Hláčik,  JUDr. Imrich Kolpák, Mgr. Dušan Krakovský,
Pavol Lihan, Mgr. Anna Vaníková, Ing. Ján Vaník, 
proti (menovite): -,                zdržali sa (menovite): Ing. Peter Ivic,
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Uznesenie č. 14/2010
K bodu 16. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva 
na zvolávanie a vedenie zasadaní obecného zastupiteľstva 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE BRUSNO
poveruje

v zmysle § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta,
ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov Ing. Jána Vaníka, poslanca obecného
zastupiteľstva  zvolávať a viesť zasadanie obecného zastupiteľstva.  
Prítomní poslanci: 
Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco, Róbert Hermánek, JUDr.
Tomáš Hláčik,  Ing. Peter Ivic, JUDr. Imrich Kolpák, Mgr. Dušan
Krakovský, Pavol Lihan, Mgr. Anna Vaníková,
proti (menovite): -,            zdržali sa (menovite): Ing. Ján Vaník.

Uznesenie č. 15/2010
K bodu 17. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy 
pri ZŠ s MŠ Brusno, ZUŠ Brusno  
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE BRUSNO
deleguje

v zmysle § 25 ods. 1, ods. 4 a ods. 7  zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskor-
ších právnych predpisov 

1. Vieru Krakovskú, starostku obce, Pavla Lihana, Miroslava Balca,
JUDr. Tomáša Hláčika  poslancov obecného zastupiteľstva 
za členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou
Brusno.

2. Vieru Krakovskú, starostku obce, JUDr. Imricha Kolpáka, 
Ing. Jána Vaníka poslancov obecného zastupiteľstva za členov
Rady školy  pri Základnej umeleckej škole Brusno. 

Prítomní poslanci: 
Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco, Róbert Hermánek, JUDr.
Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, JUDr. Imrich Kolpák, Mgr. Dušan
Krakovský, Pavol Lihan, Mgr. Anna Vaníková, Ing. Ján Vaník, 
proti (menovite): -,                 zdržali sa (menovite): -.

Uznesenie č. 16/2010
K bodu 18. Pracovný kalendár obecného zastupiteľstva 
na I. polrok 2011  
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE BRUSNO
schvaľuje

pracovný kalendár obecného zastupiteľstva
na I. polrok 2011.

Prítomní poslanci: 
Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco, Róbert Hermánek, JUDr.
Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, JUDr. Imrich Kolpák, Mgr. Dušan
Krakovský, Pavol Lihan, Mgr. Anna Vaníková, Ing. Ján Vaník, 
proti (menovite): -,                 zdržali sa (menovite): -.

Uznesenie č. 17/2010
K bodu 19. Diskusia  
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE BRUSNO
berie na vedomie

diskusné príspevky. 
Prítomní poslanci :
Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco, Róbert Hermánek, JUDr.
Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, JUDr. Imrich Kolpák, Mgr. Dušan
Krakovský, Pavol Lihan, Mgr. Anna Vaníková, Ing. Ján Vaník, 
proti (menovite): -,                 zdržali sa (menovite): -.

Uznesenie č. 18/2010
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE BRUSNO
schvaľuje  

podpisové vzory k účtom  pres styk s bankou: 
Viera Krakovská, Viera Citarová, Ing. Peter Ivic.
Prítomní poslanci: 
Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco, Róbert Hermánek, JUDr.
Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, JUDr. Imrich Kolpák, Mgr. Dušan
Krakovský, Pavol Lihan, Mgr. Anna Vaníková, Ing. Ján Vaník, 
proti (menovite): -,                 zdržali sa (menovite): -.

Uznesenie 19/2010
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE BRUSNO
schvaľuje 

úpravu rozpočtu – bežné výdavky pre Základnú umeleckú školu
Brusno v sume 19.609.29 €
Prítomní poslanci: 
Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco, Róbert Hermánek, JUDr.
Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, JUDr. Imrich Kolpák, Mgr. Dušan
Krakovský, Pavol Lihan, Mgr. Anna Vaníková, Ing. Ján Vaník, 
proti (menovite): -,                 zdržali sa (menovite): -. 

Viera KRAKOVSKÁ, starostka obce 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Návrh rozpočtu na roky 2011 - 2013.
2. Správu hlavnej kontrolórky obce za rok 2010.
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Brusno

na roky 2011 - 2013.

B/  schvaľuje
1. Program zasadania OZ.

Hlasovanie: 9 poslancov za,   0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.
2. Návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Imrich Kolpák,  Ing. Ján

Vaník, p. Pavol Lihan.
Hlasovanie: 9 poslancov za,   0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

3.  Hlasovanie: p. Pavol Lihan.
Hlasovanie: 9 poslancov za,   0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

4. Overovateľov zápisnice: p. Miroslav Balco, Mgr. Anna Vaníková.
Hlasovanie: 9 poslancov za,   0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

5. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Peter Ivic.
Hlasovanie: 9 poslancov za,   0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

6. Rozpočet obce na rok 2011 s nasledovnými pripomienkami:
- Úhradu podkladov  pre futbalový klub FK 34 uhrádzať 

prostredníctvom obecného úradu.
- Splnenie právnych ustanovení vyplývajúcich  zo stanov 

FK 34 do 31. 3. 2011- v prípade nesplnenia termínu  
celý príspevok vrátiť.

- 1/3 (4 427 €) zo schváleného rozpočtu pre FK 34  použiť 
na financovanie mládežníckeho klubu.

- Dotáciu pre  klub OLYMP neschváliť.
- Dotáciu pre lyžiarsky oddiel vziať na prevádzku lyžiarskeho

vleku.
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 72/2011 o určení
výšky dotácie na prevádzku  a mzdy žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a dieťa  školského zariadenia na rok
2011.
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

8. Verejno-obchodnú súťaž na predaj vozidla  LIAZ CAS E.Č.BB
176 BS  cisternová automobilová striekačka s podmienkou 
predaja za najvyššiu cenu.
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

9. Verejno-obchodnú súťaž na predaj vozidla AVIA A-30K S E.Č.
BB-152AV jednostranný sklápací automobil za najvyššiu cenu.
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

10. Mgr. Dušana Krakovského poslanca OZ za člena Rady Základnej
školy s materskou školou Brusno.
Hlasovanie : 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

11. p. Vieru Krakovskú, starostku obce za člena Rady  Základnej
umeleckej školy Brusno.
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

12. Sobášnou miestnosťou je sobášna sieň nachádzajúca sa  v budove
Obecného úradu Brusno, ul. Ondrejská 360/1.
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

13. Vrátenie kúpnej ceny za pozemok KN-C 7/1, 7/6 v k.ú. Brusno 
vo výške 912,- € pre p. Máriu Stolárovú.
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

Uznesenie č. 2/2011
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno 
zo dňa 31. 1. 2011
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Čiastkovú správu kontrolórky obce o financovaní CVČ Brusno.
3. Informácia o zaradení obce Brusno do protipovodňových prác.
4. Znalecký posudok - Poverenícka chata.

B/  schvaľuje
1. Program zasadania OZ

Hlasovanie: 8 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.
2. Návrhovú komisiu v zložení: p. Miroslav Balco, Mgr. Anna 

Vaníková, p. Róbert Hermánek.
Hlasovanie: 8 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

3.  Hlasovanie: JUDr. Imrich Kolpák.
Hlasovanie: 8 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

4. Overovateľov zápisnice : Ing. Ján Vaník, Mgr. Dušan Krakovský.
Hlasovanie: 8 poslancov za,   0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

5. Zapisovateľa zápisnice: Ing. Peter Ivic.
Hlasovanie: 8 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

6. Všeobecné záväzné nariadenie č. 73/2011  o poskytovaní 
sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na
uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby 
v útulku.
Hlasovanie: 8  poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

7. Zásady hospodárenia s majetkom obce Brusno.
Hlasovanie: 8 poslancov za, 0 proti 0, sa zdržal hlasovania.

8. Povodňový plán záchranných prác obce Brusno.
Hlasovanie: 8 poslancov za, 0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

9. Štatút povodňovej komisie obce Brusno.
Hlasovanie: 8 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

10. Obecný  hasičský zbor v zložení:
1. Bc. Branislav Hudák veliteľ
2. Pavol Sáliš zástupca veliteľa
3. Miroslav Hraško veliteľ družstva
4. Ing. Jozef Šimeček veliteľ družstva
5. Karol Krajčír veliteľ družstva
6. František Ďuriančik veliteľ družstva
7. Ján Kajda technik strojník
8. Michal Oravec technik strojník
9. Igor Švec technik strojník

10. Andrej Zeman technik strojník
11. Martin Pančuška technik strojník
12. Ing. Imrich Kolpák starší hasič
13. Ján Zázrivec starší hasič
14. JUDr. Tomáš Hláčik starší hasič
15. Jaroslav Šelest mladší hasič
16. Ľuboš Hláčik mladší hasič
17. Miroslav Chamko starší hasič
18. Peter Kňažko mladší hasič
19. Martin Chamko mladší hasič
20. Róbert Rusnák mladší hasič
Hlasovanie: 8 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

11. Pôvodné uznesenie č. 32/D 1/2010 z 15.11.2010 
ponechanie prevádzky Espressa u Kvietkov pre p. Dušana Rybára
ml.  s tým, že v mesiaci apríli 2011 sa začnú práce, ktoré  boli 
dohodnuté v jesenných mesiacoch 2010  a to vchod  do prevádzky
zozadu od Hron, postavenie zábrany  od terajšieho vchodu.
Hlasovanie: 8 poslancov za,  0 proti,  0 sa zdržal hlasovania.

12. Doplnenie VZN č. 60/2008  o prevádzkovom  poriadku pohre-
biska a domu smútku článok 6, ods. 6: -  trojhrob vo výške 1.50 €

za obdobie 1 kalendárneho roka, -  štvorhrob vo výške 2 € za 
obdobie 1 kalendárneho roka.
Hlasovanie: 8 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

13. Zriadenie športových tried zameraných na futbal pre chlapcov 
a volejbal pre dievčatá za podmienky, že  tieto budú financované
z preneseného výkonu štátnej správy.
Hlasovanie: 7 poslancov za, 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania.

14. JUDr. Imricha Kolpáka, poslanca OZ za člena do Urbárskeho 
a pasienkového spoločenstva  Brusno.
Hlasovanie: 8  poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

C/  odporúča pani starostke
1. Zabezpečiť od Urbárskeho  a pasienkového pozemkového 

spoločenstva Ondrej  fakturačné doklady za omylom vyťažený
lesný porast 73 m3.

2. Začať správne konanie na osadenie  zrkadla na  ceste III/06645.
3. Presunúť žiadosť firmy Krenn,  lesná technika  na budúce 

zasadanie OZ.
4. Presunúť žiadosť ZŠ s MŠ Brusno na navýšenie finančných 

prostriedkov na budúce zasadanie OZ.

D/ ukladá
1. Hlavnej kontrolórke obce vykonať analýzu hospodárenia 

originálnych kompetencií ZŠ s MŠ Brusno za roky 2006 – 2010.
2. Riaditeľovi ZŠ s MŠ Brusno: 

1) Upraviť  príkaznú zmluvu CVČ tak, aby boli zohľadnené 
sankcie za nedodržanie podmienok príkazníka.

2) Upraviť internou smernicou podmienky  použitia finančných
prostriedkov v CVČ na účely  reprezentačné, telefónne hovory
a ostatné výdavky.

E/ odvoláva
1. Ing. Vieru Sokolovú  z členstva Urbárskeho a pasienkového 

spoločenstva Brusno.

Viera Krakovská, starostka obc

Uznesenie č. 3/2011
zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Brusno 
zo dňa 28. 3. 2011

C/  neschvaľuje
1. Žiadosť Firmy KRENN,  s.r.o. Brusno  o poskytnutie pozemku 

v lokalite Lúka  na výstavbu zámočnícko-zváračskej haly 
z dôvodu, že uvedený pozemok  je vedený ako orná pôda, obec 
v uvedenej lokalite plánuje individuálnu bytovú výstavbu.
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

2. Žiadosť   p. Jany Melicherovej, Medzibrod o poskytnutie 
nebytových priestorov za účelom predaja textilu, hračiek 
a rôzneho priemyselného tovaru.
Hlasovanie: 9 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržal hlasovania.

D/ ukladá
1. Komisii verejného poriadku prejednať sťažnosť p. Izidora 

Slabeciusa na Espresso u Kvietkov.
2. Komisii verejného poriadku vykonať náhodnú kontrolu 

dodržiavania záverečných hodín v pohostinstvách.

E/ odporúča pani starostke
1. Prejednať s Banskobystrickou regionálnou správou ciest, 

Okresným riaditeľstvom  PZ odbor  dopravy Banská Bystrica
možnosť osadenia dopravného zrkadla  na križovatke pred 
budovou  č. 140 pri moste.

2. Informovať p. Tibora Lipku - členská samospráva sa k jeho 
žiadosti vyjadrí po  prehodnotení rozpočtu za 1. štvrťrok.

3. Osloviť  Stredoslovenskú energetiku ohľadne preloženia 
elektrického stĺpa v záhrade p.  Miroslava Hermáneka.

4. Osloviť Banskobystrickú regionálnu správu ciest o zabezpečenia
zábradlia  na Oremlaze pri rodinnom dome s. č. 474, Tibora 
Dobríka nad rigolom

F/ ruší
1. Uznesenie č. 30/B 11/2010 z 3.9.2010 o odpredaji pozemku pre 

p. Máriu Stolárovú.

Viera Krakovská, starostka obc



Obecné zastupiteľstvo obce Brusno vo veciach územnej samosprávy 
v zmysle § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. p) zákona č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskorších predpisov a § 80 písm. j) zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“)
sa uznieslo na tomto: 

všeobecne záväznom nariadení 
§ 1

Predmet nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky, rozsah posky-
tovania sociálnej služby a výšku úhrady za poskytované sociálne služby
na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základ-
ných životných potrieb fyzickej osoby v útulku. 

§ 2
Poskytovanie sociálnej služby v útulku 

V útulku sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné pod-
mienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá
zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať obec
Brusno:

a) poskytuje
1. ubytovanie na určitý čas,
2. sociálne poradenstvo,
3. nevyhnutné ošatenie a obuv,
b) utvára podmienky na
1. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
2. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
4. záujmovú činnosť.

§ 3
Okruh osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba v útulku

Obec poskytuje sociálnu službu v útulku obyvateľom obce Brusno, ktorí
sú bezdomovci, chudobní, opustení, sociálne vylúčení.  

§ 4
Postup pri poskytovaní sociálnej služby v útulku

1) Konanie o odkázanosti na sociálnu službu v útulku sa začína na 
základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo na podnet starostky
obce o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb 
v útulku. 

2) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v útulku 
obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko fyzickej osoby, ktorej

sa má poskytovať sociálna služba, dátum jej narodenia, adresa 
pobytu, rodinný stav, štátne občianstvo. K žiadosti fyzická osoba
pripojí vyjadrenie lekára o zdravotnom stave fyzickej osoby. 
Tlačivo sa nachádza na Obecnom úrade obce Brusno.

3) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v útulku sa po-
dáva na Obecnom úrade obce Brusno. Tlačivo sa nachádza na
Obecnom úrade obce Brusno. 

4) Obec na základe žiadosti a súhlasu fyzickej osoby alebo vlastného
podnetu vykoná v rámci sociálnej posudkovej činnosti šetrenie so-
ciálnej situácie fyzickej osoby.

5) Obec na základe vyjadrenia lekára a sociálnej posudkovej činnosti
zistí sociálny stav fyzickej osoby, o čom vydá rozhodnutie o odká-
zanosti na sociálnu službu v útulku. 

6) Sociálnu službu v útulku možno poskytovať fyzickej osobe bezod-
kladne, ktorá pre svoj nepriaznivý sociálny stav je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby pred nadobudnutím právoplatnosti roz-
hodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v útulku najskôr odo
dňa podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby v útulku. 

§ 5
Doba prevádzky a podmienky poskytovania sociálnych 

služieb v útulku
1 Doba prevádzky a podmienky poskytovania sociálnych služieb 

v útulku sú upravené v domácom poriadku útulku, ktorý je 
prílohou č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

2) Obecný úrad obce Brusno je povinný pred uzatvorením zmluvy 
o poskytovaní sociálnej služby v útulku informovať fyzickú osobu
o obsahu domáceho poriadku útulku, o čom sa spíše záznam. 

3) Prijímateľ sociálnej služby v útulku je povinný dodržiavať domáci
poriadok útulku. 

§ 6
Spôsob určenia úhrady za sociálnu službu v útulku

Úhrada za  sociálnu službu v útulku v  kalendárnom mesiaci sa určí
v zmluve o poskytovaní sociálnej služby v útulku podľa rozsahu úkonov
a vo výške stanovenej vo všeobecne záväznom nariadení v prepočte na
kalendárne dni poskytovania sociálnej služby v útulku.

§ 7
Výška dennej úhrady za sociálnu službu v útulku

1) Fyzická osoba je povinná platiť úhradu za poskytovanú so-
ciálnu službu v útulku podľa svojej sociálnej a finančnej situá-
cie pred začatím poskytovania sociálnej služby v útulku.

2) Fyzická osoba vopred platí dennú úhradu za sociálnu službu 
v útulku za:

1. ubytovanie za jednu noc 0,70 €,
2. sociálne poradenstvo 0 €,
3. nevyhnutné ošatenie a obuv 0,20 €,
4. poskytnutie základnej osobnej hygieny 0 €,
5. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín 0,20 €,
6. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva 0,20 €,
7. záujmovú činnosť 0 €.

3) Sadzba dennej úhrady za sociálne služby v útulku sa vypočíta
ako súčet úhrad za poskytnuté sociálne služby. 

4) Z dôvodu hodného osobitného zreteľa môže starostka obce
Brusno rozhodnúť o odpustení platenia úhrady za sociálnu
službu v útulku fyzickej osobe.

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 11. 3. 2011                                 
Viera Krakovská, starostka obce       
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Finančné ukazovatele za obec

Komunálne a drobné stavebné odpady v obci za rok 2010 

Ochrana životného prostredia

Narábanie s odpadmi

Náklady na ochranu životného prostredia €

v tom

mzdové náklady 16 624,46

ostatné náklady 16 647,87

hradené iným subjektom ––––

platby
štátnym organizáciám ––––

súkromným osobám a organizáciám 36 432,65

Tržby za poskytnuté služby na ochranu ŽP 43 454,47

Číslo 
druhu

odpadu

Kód
nakladania
s odpadom 

Y - kód
nebezpeč.
odpadu

Množstvo
odpadu
v tonách

Obchodné meno,
sídlo prevádzky

Názov
odpadu

2 3 4 5 7

Zmesový
komunálny
odpad

20 03 01 D1 544,12
SEKOLÓG, 
Tisovská cesta
38, Brezno

Sklo 20 01 02 R7 25,79

Sita 
Slovensko a.s.
Hronská 27, 
Sliač

Papier +
lepenka

20 01 01 R7 21,69

Plasty 20 01 39 R7 11,814

i VZN obce Brusno
č. 73/2011

o poskytovaní sociálnej služby na 
zabezpečenie nevyhnutných podmienok 
na uspokojovanie základných životných 
potrieb fyzickej osoby v útulku



Pokračovanie tabuľky zo strany 12.

Poďme správne robiť správnu vec

Prichádza jar a s ňou veľa odpadu zo záhrad a domácnosti. Máte veľa
konárov z orezávania ovocných stromov? Čo s tým? My vám prinášame
efektívne riešenie – začnite kompostovať v domácom kompostéri 
a konáre jednoducho podrvte v drviči záhradného odpadu. 

Separácia a spracovanie bioodpadu
Každý obyvateľ v priemere ročne vyprodukuje  331 kg komunálneho
odpadu. Z tohto množstva až 45 % (v každej obci sa škála pohybuje
rôzne – v rozmedzí od 40 % do 70 %) tvorí bioodpad. Skladá sa 
z pokosenej trávy zo záhrad, lístia, konárikov stromov, ovocných a ze-
leninových odpadov, drevených pilín, kôry či trusu hospodárskych
zvierat. Všetko toto pravidelne vyvážame alebo spaľujeme, prípadne
vytvárame čierne skládky niekde v priestoroch, ktoré priamo neohrozujú
naše súkromie. Prečo? Ak nepotrebné suroviny správne zužitkujeme,
premeníme na hnojivá, ušetríme životné prostredie aj svoje peniaze za
nákup umelých hnojív. 
Jednou z najstarších a najrozšírenejších človekom riadených recyklácií
je kompostovanie, ktoré zintenzívňuje a optimalizuje bežné pôdne
mikrobiologické procesy. Pomocou kompostovania je možné z rozlič -
ných bioodpadov získať kvalitné organické hnojivo - kompost. 
Prednosťou je stálosť materiálu, estetický tvar a urýchlenie procesu
kompostovania.

V čom kompostovať
Kompostér – ideálny pomocník pri kompostovaní. Je vyrobený z re-
cyklovaného plastu, nádoba kompostéra nemá dno (z dôvodu voľného
styku s pôdou a prístupu mikroorganizmom, červom a dážďovkám).
Prikrýva ho veko s otočným ventilom na reguláciu prístupu vzduchu.
Bočné dvierka slúžia na vyberanie kompostu a viaceré otvory na
prevzdušňovanie hmoty. Pre majiteľov záhrad do 300 m2 je vhodný
kompostér s objemom 400 litrov (napr. kompostér JRK PROFI 400 na

stránkach www.kompostery.sk) a pre väčšie záhrady nad 300 m2 je
vhodný kompostér s objemom 700 (napr. kompostér JRK PROFI 700 na
stránkach www.kompostery.sk). Kompostovacie silo - určené do
stredne veľkých záhrad. Cenovo dostupná estetická alternatíva na kom-
postovanie vo voľnej hromade. Oproti dreveným ohradám jeho
prednosťou je stálosť materiálu (drevo časom prirodzene zahníva).

Pri kúpe kompostéra, nech ide o akúkoľvek výrobnú značku, odporú -
čame zvážiť tri základné kritériá: kvalita materiálu, z ktorého je vy-
robený (ideálne vysokohustotný polyetylén) – podporuje hlavne stabilitu
a životnosť kompostéra; hmotnosť – z koľkých kilogramov plastu je vy-
robený (kompostéry JRK sú z poctivých 15 – 20 kg plastu), čo je pod-
mienkou dobrej stability a prevenciou pred prasknutím spôsobeným
tlakom vo vnútri kompostéra; počet prevzdušňovacích otvorov – od
ktorých závisí správnosť procesu kompostovania a jeho rýchlosť.
Neustály vývoj a zlepšovanie technológií prinášajú kvalitný proces
kompostovania s dobrým výsledkom.

Ako správne kompostovať 
Pri kompostovaní je dôležité odpadový materiál zmenšovať a drviť.
Pokiaľ odkladáte rozdrvený záhradný odpad do kompostéra, premení sa
oveľa rýchlejšie v hodnotný kompost bohatý na živiny. Rozdrvený
odpad zo záhradného drviča môžete tiež použiť na mulčovanie pod

stromy a kríky, ktoré tak chránite pred vysychaním, obmedzíte rast
buriny a zlepšíte kvalitu pôdy. Nezanedbateľným dôvodom pri spraco-
vaní odpadu záhradnými drvičmi je aj skutočnosť, že na Slovensku je
spaľovanie odpadu zo záhrad, akým sú odrezané konáre, tráva a pod. už
niekoľko rokov zákonom zakázané. K ďalším zásadám patrí správna
skladba materiálu, dostatočný prístup vzduchu a dostatočná vlhkosť.

Výsledok
Kompost je kvalitné organické hnojivo, ktorým sa do pôdy vracajú
všetky cenné živiny. Zrelý kompost možno použiť na rôzne účely.
Napríklad  na jar pridávame kompost k zelenine a ku kvetinám, čo pod-
poruje úrodnosť pôdy a rastliny sú zásobované potrebnými živinami.
Väčšie množstvo kompostu nahrnieme k ovocným či okrasným stro-
mom. Vrstva kompostu priaznivo ovplyvňuje príjem dažďovej vody 

a kyprosť pôdy. Môžeme
ho použiť tiež pri zak-
ladaní nových záhrad
alebo trávnikov. 
Kompostovanie v kom-
postéroch má množstvo
výhod. Urýchlenie pro-
cesu kompostovania až 
o polovicu doby nutnej
pri kompostovaní na hro-
ma dách. Regulácia te p -
loty, vlhkosti, prístupu
vzdu   chu a svetla. Úspora 
miesta na záhrade (kom -

pos tér nahradí nevzhľadnú hromadu). Estetika. Odstránenie nepríjem-
ného zápachu, ktorý vábi hmyz a drobné zvieratá. Finančná úspora na
odvoze domových odpadov – kompostovaním je možné spracovať až
30 % kuchynských odpadov. Zužitkovanie odpadov zo záhrady 
a získanie kompostu - vynikajúceho zdroja živín a organických látok. 
Orezávate ovocné stromy a neviete čo s konármi? Podrvte ich v drviči
záhradného odpadu. 
Poradia Vám na stránkach www.zahradne-drvice.sk alebo na
www.kompostery.sk v sekcii Poradňa alebo telefonicky.  

Veľa šťastia s kompostovaním praje 
Ing. Nina Ročiaková, 

JRK Waste Management s.r.o.

13

Číslo 
druhu

odpadu

Kód
nakladania
s odpadom 

Y - kód
nebezpeč.
odpadu

Množstvo
odpadu
v tonách

Obchodné meno,
sídlo prevádzky

Názov
odpadu

2 3 4 5 7

Vyradené
zariadenia

20 01 23 R5 Y 45 0,89

Elektro 
RECYKLING,
Robotnícka 10, 
B. Bystrica

Vyradené
elektrické 
zariadenia

20 01 35 R4 Y 31 0,99

Elektro
odpad

20 01 31 R4 2,51

Stavebný
odpad

17 09 04 D1 37,98 SEKOLÓG, 
Tisovská 
cesta 38, 
Brezno

Výkopová
zemina

17 05 06 D1 829,72

Prednosťou je 
stálosť materiálu, 
estetický tvar 
a urýchlenie 
procesu 
kompostovania.
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I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových
záchranných prác

Zámerom PPZP je vypracovanie súboru opatrení zameraných na
záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného
prostredia v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni. 
Cieľom PPZP je včasné vyrozumenie určených osôb a orgánov za
účelom zabezpečenia úloh vyplývajúcich z mimoriadnej situácie.
Súčasne zabezpečiť varovanie obyvateľstva a jeho informovanie 
o vzniku mimoriadnej situácie na území obce Brusno, prijatých 
a vykonávaných opatreniach na eliminovanie nebezpečenstva.

Povodňové záchranné práce
(1) Povodňové záchranné práce sa vykonávajú na záchranu životov,

zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia 
v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni na
povodňou ohrozených územiach a na povodňou zaplavených úze-
miach.

(2) Povodňové záchranné práce riadi obec, obvodný úrad alebo obvodný
úrad v sídle kraja podľa osobitného predpisu. Vykonávanie zásahov
povodňových záchranných prác riadi okresné riaditeľstvo Hasič-
ského a záchranného zboru alebo krajské riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru do času, kým riadenie neprevezme obec, ob-
vodný úrad alebo obvodný úrad v sídle kraja.

(3) Povodňovými záchrannými prácami sú:
a) hlásna povodňová služba,
b) ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčas-

ného zberu úrody ohrozenej povodňou,
c) odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy

územia povodňou,
d) provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou

odrezaná, vrátane výstavby provizórnych mostných objektov
alebo lávok,

e) ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej ener-
gie, plynu a telekomunikačných sietí pred poškodením povodňou,

f) evakuácia,
g) dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zne-

škodňovanie uhynutých zvierat a iných odpadov,
h) zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povod-

ňami,
i) odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných

priestranstiev a z komunikácií,
j) zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asa-

nácia,
k) iné práce na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho de-

dičstva a životného prostredia vykonané na príkaz obce, orgánu
ochrany pred povodňami počas III. stupňa povodňovej aktivity
alebo na príkaz obvodného úradu, obvodného úradu v sídle kraja
alebo obce podľa osobitného predpisu  počas mimoriadnej situá-
cie.

(4) Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia
III. stupňa povodňovej aktivity a sú ukončené do času odvolania II.
stupňa povodňovej aktivity.

Predkladanie správ, vyhodnocovanie výdavkov a povodňo-
vých škôd
(1) Priebežné správy o povodňovej situácii predkladajú v čase od vy-

hlásenia do odvolania
a) II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity

a mimoriadnej situácie

1. správcovia drobných vodných tokov a vlastníci, správcovia 
a užívatelia stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú umiest-
nené na vodnom toku alebo v inundačnom území, a zhotovite-
lia stavieb, ktoré zasahujú do vodného toku alebo na inundačné
územie obvodnému úradu životného prostredia a správcovi vo-
dohospodársky významných vodných tokov,

2. správca vodohospodársky významných vodných tokov minis-
terstvu, krajskému úradu životného prostredia, obvodnému
úradu životného prostredia a obvodnému úradu,

b) III. stupňa povodňovej aktivity okrem obdobia od vyhlásenia do
odvolania mimoriadnej situácie
1. obec obvodnému úradu a obvodnému úradu životného prostre-

dia,
2. obvodný úrad životného prostredia krajskému úradu životného

prostredia,
3. krajský úrad životného prostredia ministerstvu, ministerstvu

vnútra a obvodnému úradu v sídle kraja,
c) mimoriadnej situácie

1. obec obvodnému úradu,
2. obvodný úrad obvodnému úradu v sídle kraja a obvodnému

úradu životného prostredia,
3. obvodný úrad v sídle kraja ministerstvu vnútra, ministerstvu 

a krajskému úradu životného prostredia.
(2) Ústav vyhotovuje správu o povodňovej situácii, v ktorej sú analy-

zované meteorologické príčiny a hydrologické príčiny a priebeh po-
vodne.

(3) Správca drobných vodných tokov a osoby podľa § 17 ods. 3 písm.
c) až e) predkladajú správu o vykonaných povodňových zabezpe-
čovacích prácach a o výdavkoch vynaložených na vykonávanie po-
vodňových zabezpečovacích prác správcovi vodohospodársky
významných vodných tokov do 20 pracovných dní od času odvola-
nia II. stupňa povodňovej aktivity.

(4) Správca vodohospodársky významných vodných tokov vypracúva
správu o vykonaných povodňových zabezpečovacích prácach a vý-
davkoch vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečo-
vacích prác z vlastných podkladov a zo správ predložených podľa
odseku 3 a predkladá ju ministerstvu do 30 pracovných dní od času
odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

(5) Vykonávanie povodňových záchranných prác a výdavky na vyko-
návanie povodňových záchranných prác analyzuje a vyhodnocuje
obec, obvodný úrad, obvodný úrad v sídle kraja a ministerstvo
vnútra podľa osobitného predpisu.

(6)  Štátne orgány, vyššie územné celky, obce a osoby vyhodnocujú po-
vodňové škody na majetku vo svojom vlastníctve, správe alebo uží-
vaní. Vyhodnotenie povodňových škôd predkladá
a) osoba obci, v ktorej katastrálnom území povodňová škoda vznikla,
b) obec na majetku obce a na majetku osoby obvodnému úradu ži-

votného prostredia,
c) obvodný úrad životného prostredia krajskému úradu životného

prostredia,
d) vyšší územný celok krajskému úradu životného prostredia,
e) krajský úrad životného prostredia ministerstvu a ministerstvu

vnútra,
f) správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca

drobných vodných tokov ministerstvu,
g) ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy minister-

stvu.
(7) Správnosť vyhodnotenia povodňových škôd overujú verifikačné ko-

misie, ktoré ustanovujú prednostovia obvodných úradov životného
prostredia a prednostovia krajských úradov životného prostredia.

(8) Vyhodnotenie povodňových záchranných prác v rozsahu potrebnom
na vypracovanie súhrnnej správy o priebehu povodní, ich násled-
koch a vykonaných opatreniach predkladá
a) obvodný úrad obvodnému úradu životného prostredia a obvod-

nému úradu v sídle kraja do 20 pracovných dní od času odvolania
II. stupňa povodňovej aktivity,

b) obvodný úrad v sídle kraja krajskému úradu životného prostredia
do 25 pracovných dní od času odvolania II. stupňa povodňovej
aktivity.

(9) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy predkladajú
správu o následkoch spôsobených povodňami najneskôr do 30 pra-
covných dní po odvolaní II. stupňa povodňovej aktivity minister-
stvu.

(10) Súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných
opatreniach predkladajú:
a) vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré

je umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území, obci

i
Povodňový plán 
záchranných 
prác

A/ TEXTOVÁ ČASŤ
Povodňový plán záchranných prác obce Brusno (ďalej len
PPZP) je vypracovaný v zmysle zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. 
o ochrane pred povodňami a vyhlášky MŽP č. 261/2010 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových
plánov a postup ich schvaľovania.
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do 15 pracovných dní od času odvolania II. stupňa povodňovej
aktivity,

b) obec obvodnému úradu životného prostredia do 20 pracovných
dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity,

c) vyšší územný celok a obvodný úrad životného prostredia kraj-
skému úradu životného prostredia do 25 pracovných dní od času
odvolania II. stupňa povodňovej aktivity,

d) krajský úrad životného prostredia ministerstvu a ministerstvu
vnútra do 30 pracovných dní od času odvolania II. stupňa povod-
ňovej aktivity.

(11) Ministerstvo v spolupráci s ministerstvom vnútra predkladá Správu
o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky
vláde Slovenskej republiky.

§ 26 Obec
(1) Obec riadi a zabezpečuje vykonávanie opatrení na ochranu pred po-

vodňami na území obce.
(2) Obec spolupracuje vo veciach ochrany pred povodňami s obvod-

ným úradom životného prostredia, s obvodným úradom, s okres-
ným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru, so správcom
vodohospodársky významných vodných tokov a so správcami drob-
ných vodných tokov v katastrálnom území obce.

(3) Obec vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku
ochrany pred povodňami tieto činnosti:
a) v oblasti prevencie

1. usmerňuje a kontroluje činnosť osôb pri plnení úloh na úseku
ochrany pred povodňami 

2. spolupracuje so správcom vodohospodársky významných vod-
ných tokov, správcom drobných vodných tokov a poverenými
osobami pri vypracovaní, prehodnocovaní a aktualizáciách
predbežného hodnotenia povodňového rizika,

3. spolupracuje s poverenými osobami a so správcom vodohos-
podársky významných vodných tokov na vyhotovení návrhov
plánov manažmentu povodňového rizika, ich prehodnocovaní
a aktualizácii, najmä pri navrhovaní preventívnych opatrení na
ochranu pred povodňami situovaných v katastrálnom území
obce, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov,
zmenšujú maximálny prietok povodne alebo chránia územie
pred zaplavením počas povodne,

4. spolupracuje v rámci svojich možností na vykonávaní preven-
tívnych opatrení na ochranu pred povodňami v katastrálnom
území obce, najmä preventívnych opatrení, ktoré spomaľujú
odtok vody z povodia do vodných tokov, zvyšujú retenčnú
schopnosť povodia alebo podporujú prirodzenú akumuláciu
vody v lokalitách na to vhodných, zmenšujú maximálny prietok
povodne alebo chránia intravilán pred zaplavením povrchovým
odtokom s ich vlastníkmi, správcami alebo užívateľmi,

5. spracúva povodňový plán zabezpečovacích prác, ak má drobný
vodný tok alebo jeho ucelený úsek v nájme alebo vo výpožičke
a tento predkladá na schválenie obvodnému úradu životného
prostredia, 

6. ukladá všeobecne záväzným nariadením obce povinnosť vy-
pracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác práv-
nickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt
môže byť postihnutý povodňou a prikladá ich k povodňovému
plánu obce,

7. vypracúva povodňový plán záchranných prác obce, ktorého sú-
časťou sú povodňové plány záchranných prác právnických osôb
a fyzických osôb – podnikateľov podľa šiesteho bodu,

8. zriaďuje na plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami po-
vodňovú komisiu obce a vypracúva jej štatút, ak plnenie úloh
obce na úseku ochrany pred povodňami počas povodňovej si-
tuácie nezabezpečuje krízový štáb; obec o rozhodnutí zriadiť
povodňovú komisiu obce informuje obvodný úrad životného
prostredia,

9. zabezpečuje v rámci možností pracovné sily a vecné pro-
striedky na ochranu pred povodňami, vyhotovuje súpis vecných
prostriedkov, zabezpečuje ich riadne uskladnenie a udržiavanie,

10. oznamuje termín konania povodňovej prehliadky vlastníkom,
správcom alebo užívateľom stavieb, objektov alebo zariadení,
ktoré sú umiestnené v predmetnom vodnom toku, stavieb kri-
žujúcich predmetný vodný tok, stavieb v jeho inundačnom
území alebo v území ohraničenom záplavovou čiarou povodne
so strednou pravdepodobnosťou výskytu alebo v území, ktoré
je pravdepodobne ohrozené povodňami,

11. zúčastňuje sa povodňových prehliadok na vodných tokoch, ktoré
pretekajú cez katastrálne územie obce,

b) počas povodňovej situácie
1. vyhlasuje a odvoláva II. stupeň povodňovej aktivity a III. stu-

peň povodňovej aktivity pre územie obce na návrh správcu vo-
dohospodársky významného vodného toku alebo správcu
drobného vodného toku, alebo z vlastného podnetu a informuje
o tom bezodkladne obvodný úrad životného prostredia, ob-
vodný úrad alebo koordinačné stredisko integrovaného zá-
chranného systému alebo Hasičský a záchranný zbor, správcu
vodohospodársky významných vodných tokov a ústav,

2. upozorňuje na nebezpečenstvo povodne obce smerom po prúde
vodného toku,

3. zriaďuje a vykonáva na svojom území hliadkovú službu počas
III. stupňa povodňovej aktivity a počas mimoriadnej situácie, ak
ju nie je schopná samostatne vykonávať, spolupracuje pri jej or-
ganizácii so správcom vodohospodársky významných vodných
tokov a prípadne so správcom drobného vodného toku,

4. dohliada, aby vlastníci, správcovia a užívatelia stavieb, objek-
tov a zariadení na území obce, ktoré môžu byť ohrozené po-
vodňou, vykonali opatrenia na ochranu pred povodňami podľa
povodňového plánu záchranných prác,

5. vyžaduje od fyzických osôb osobnú pomoc na plnenie úloh pri
ochrane pred povodňami, pokiaľ nejde o fyzické osoby oslobo-
dené od osobných úkonov

6. ukladá povinnosť osobe poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie
úloh počas povodňovej situácie,

7. vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriad-
nej situácie priebežné správy o povodňovej situácii a predkladá
ich obvodnému úradu a obvodnému úradu životného prostredia

8. operatívne rieši problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii opat-
rení na ochranu pred povodňami,

c) po povodni
1. zabezpečuje obnovenie základných podmienok pre život ľudí 

a pre hospodársku činnosť na povodňou zaplavenom území,
2. vyhodnocuje povodňové škody na majetku obce a na majetku

osôb, ktoré vznikli v katastrálnom území obce,
3. vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch

a vykonaných opatreniach, ktorú predkladá obvodnému úradu
životného prostredia.

(4) Obec vykonáva pri ochrane pred povodňami v rámci preneseného
výkonu pôsobnosti štátnej správy na úseku územného plánovania
a stavebného poriadku tieto činnosti:
a) poskytuje správcovi vodohospodársky významných vodných

tokov alebo poverenej osobe informácie z územnoplánovacej do-
kumentácie a prípadne ďalšie informácie, ktoré môžu prispieť 
k vypracovaniu, prehodnocovaniu a aktualizácii predbežného hod-
notenia povodňového rizika,

b) poskytuje správcovi vodohospodársky významných vodných
tokov alebo poverenej osobe podklady potrebné na vyhotovenie,
prehodnotenie a aktualizáciu mapy povodňového rizika,

c) koordinuje povoľovanie stavieb a určovanie regulatív priestoro-
vého usporiadania a funkčného využívania územia v územnom
pláne obce alebo v územnom pláne zóny s opatreniami na ochranu
pred povodňami, ktoré sú uvedené v schválenom pláne manaž-
mentu povodňového rizika,

d) zabezpečuje vyznačenie všetkých záplavových čiar zobrazených
na mapách povodňového ohrozenia do územného plánu obce
alebo územného plánu zóny pri najbližšom preskúmavaní schvá-
leného územného plánu podľa osobitného predpisu;12) ak obec
nemá spracovaný územný plán obce využíva mapy povodňového
ohrozenia v činnosti stavebného úradu,

e) žiada správcu vodohospodársky významného vodného toku 
o vypracovanie návrhu rozsahu inundačného územia alebo 
o navrh nutie zmeny rozsahu inundačného územia na obstaranie
územného plánu obce alebo územného plánu zóny v blízkosti 
neohradzovaného vodného toku, jeho zmeny alebo doplnku,

f) spolupracuje so správcom vodohospodársky významných vod-
ných tokov a s poverenými osobami pri vypracúvaní, prehodno-
covaní a aktualizácii plánu manažmentu povodňového rizika,
najmä pri navrhovaní preventívnych opatrení na ochranu pred po-
vodňami situovaných na území obce, ktoré spomaľujú odtok vody
z povodia do vodných tokov alebo chránia územie obce pred za-
plavením povrchovým odtokom, zmenšujú maximálny prietok po-
vodne,chránia územie obce pred zaplavením vodou z vodného
toku alebo chránia územie obce pred zaplavením vnútornými vo-
dami a navrhované preventívne opatrenia sú situované na území
obce.
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(5) Obec okrem úloh podľa odsekov 3 a 4
a) vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu, ak hrozí bezprostredné

ohrozenie životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva alebo
životného prostredia povodňou a ihneď o tom informuje obvodný
úrad alebo koordinačné stredisko integrovaného záchranného sys-
tému, alebo okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru,
obvodný úrad životného prostredia, správcu vodohospodársky 
významných vodných tokov a ústav,

b) zabezpečuje v rámci svojich možností vybavenie obecného ha-
sičského zboru potrebnými prostriedkami a výstrojom na výkon
povodňových záchranných prác podľa osobitného predpisu,

c) poskytuje obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho
náhlej núdzi spôsobenej povodňou podľa osobitného predpisu,

d) určuje rozsah inundačného územia podľa osobitného predpisu 
a dokumentáciu určeného inundačného územia odovzdáva orgá-
nom územného plánovania

Povodňová komisia obce Brusno

por. č.

titul
funkcia 
v štábe

zamestnávateľ číslo tel. číslo tel.
adresa 

bydliska

číslo tel.

meno adresa číslo tel. e-mail číslo tel.

priezvisko funkcia číslo tel. číslo faxu číslo faxu

aktualizácia 
15. 1. 2011

1. 
Viera
Krakovská predseda

Obec Brusno, 
976 62 Brusno, ul. Ondrejská 360/1
starostka obce

048/4194424

0905447075

obecbrusno@stonline.sk

048/4194424

Brusno ul. 

Zámlynie

786/38

048/4194519

0905447075

2.
Peter
Ivic, Ing.

podpredseda
ATOTECH SK s.r.o

zástupca starostky obce

048/4700163

0903805161 peter.ivic@atotech.com
Brusno ul.

Lúka 728/83

048/4194595

0903805161

3.
Imrich
Kolpák, JUDr.

člen verejný obstarávateľ 0908365298 imrich.kolpakl.@gmail.com
Brusno ul.

Lúka 690/47
0908365298

4.
Branislav
Hudák, Bc.  

člen

OR HaZZ Banská Bystrica, 

Komenského 25

referent

branislav.hudak@hazz.minv.sk

Brusno 

ul.Zámlynie

783/3

902395323

5.
Ing. Jozef
Šimeček

člen

OR HaZZ Banská Bystrica, 

Komenského 25  

odborný inšpektor 

jozef.simecek@gmail.com

jozef.simecek@hazz.minv.sk
Pod Stráňou

90/5
0908949923

6.
Miroslav
Hraško

člen
Obsluha technologických zariadení
DOKA DREVO BB

0948249156
048/4194423

Lúka 742/118 0948249156

7.
Dagmar

Srniaková
člen

Obecný úrad Brusno

samostatne odborný referent
0903402867 dagmarsrniakova@mail.t-com.sk

Zámlynie

787/15
048/4194687

Krízový štáb obce Brusno

por. č.

titul
funkcia 
v štábe

zamestnávateľ číslo tel. číslo tel.
adresa 

bydliska

číslo tel.

meno adresa číslo tel. e-mail číslo tel.

priezvisko funkcia číslo tel. číslo faxu číslo faxu

aktualizácia 
15. 1. 2011

1. 
Viera
Krakovská predseda

Obec Brusno, 
976 62 Brusno, ul. Ondrejská 360/1
starostka obce

048/4194424

0905447075

obecbrusno@stonline.sk

048/4194424

Brusno ul. 

Zámlynie

786/38

048/4194519

0905447075

2.
Peter
Ivic, Ing.

podpredseda
ATOTECH SK s.r.o

zástupca starostky obce

048/4700163

0903805161 peter.ivic@atotech.com
Brusno ul.

Lúka 728/83

048/4194595

0903805161

3.
Dagmar

Srniaková
člen

Obecný úrad Brusno

samostatne odborný referent
0903402867 dagmarsrniakova@mail.t-com.sk

Zámlynie

787/15
048/4194687

4.
Peter
Vrzal

člen
Súkr. podnikateľ-elektrikár

Obec Brusno, 976 62  
0907886025 vrexim@stonline.sk

Brusno 

ul.Zámlynie

782/36

0907886025

5.
Milan
Ďuriančik

člen
Obecný úrad 

samostatne odborný referent

048/4194423

0904441302

milanduriancik@mail.t-comsk

048/4194424

Pod Brezinkou

294/14
0904441302

6.
MUDr.
Ladislav
Michalides

člen
Obv. zdravotné stredisko Brusno 
obvodný lekár

048/4194221
0903506657

Banská Bystrica 
ul.Stredná 16 

0903506657

7.
Ing. Jozef
Šimeček

člen

OR HaZZ Banská Bystrica, 

Komenského 25  

odborný inšpektor

jozef.simecek@gmail.com

jozef.simecek@hazz.minv.sk

Pod Stráňou

90/5
0908949923
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Poslaním McH je uľahčiť a spríjemniť chvíle mamičkám na materskej
dovolenke, odstrániť spoločenskú izoláciu, do ktorej sa počas celoden-
nej starostlivosti o dieťa dostávajú. Úlohou McH je vzdelávať mamičky
v oblasti dojčenia, výchovy a výživy dieťatka, umožniť im prístup 
k novým informáciám, ponúknuť im možnosť uplatniť sa v rámci svojej
profesie i záujmov, ako aj sprostredkovať výmenu skúseností s inými
mamičkami.
McH by malo tvoriť plynulý prechod medzi domácim prostredím 
a starostlivosťou v materskej škole. Zásadným rozdielom oproti
materskej škole je, že dieťatko sa môže všetkých aktivít zúčastňovať

spolu s mamičkou. Tak sa bez stresu z odlúčenia od rodičov učí
nadväzovať prvé sociálne kontakty s rovesníkmi. McH nie je konkuren-
ciou materskej školy, práve naopak, úzkou spoluprácou so škôlkou
prispieva k prirodzenému vstupu detí do kolektívu.
Materské centrum Hviezdička na úvod pre mamičky a deti pripravili
ponuku 6 kurzov:

1. Cvičenie na fitloptách, 
2. Tanečnopohybová prípravka - Zumba pre deti, 
3. Šikovné rúčky alebo zamazané pršteky, 
4. Salsa pre mamičky s najmenšími bábätkami, 
5. Hocus a Lotus - angličtina pre najmenších, 
6. APR - Kurz rodičovstva. 

CVČ Brusno pri ZŠ s MŠ Brusno v spolupráci 
s obcou Brusno otvorilo  8. 3. 2011 pri príležitosti
Medzinárodného dňa žien 
Materské centrum Hviezdička /McH/. 

Ďalšie informácie Vám radi poskytnú v MC Hviezdička alebo 
na tel.: 0915 793082 alebo 0903 121999.

„Nech máme toľko spokojných mamičiek a šťastných detičiek,
koľko je na nebi žiarivých hviezdičiek.“

Tešíme sa na Vás a Vaše detičky.
Mgr. A. Šabo, RŠ

Vážení spoluobčania,

azda niet medzi nami človeka, ktorý by nemal záľubu v nejakej činnosti
alebo koníčka, ktorému sa venuje a ktorý pre neho znamená relax aj
odpočinok od pracovných či iných povinností. Záľuby nám pomáhajú
zmysluplne tráviť voľný čas a zároveň nás napĺňajú neopakovateľným
pocitom vlastnej sebarealizácie. O to krajšie a emotívnejšie je, ak sa
záľuba človeka viaže na akéhokoľvek tvora zastupujúceho svet
živočíšnej ríše. Aj v našej dedine žijú desiatky tých, ktorí svoj voľný
čas, ba mnohí dokonca i život, zasvätili starostlivosti o tvora, ktorému
sa zvykne vravievať, že je najlepším priateľom človeka – o psa. Avšak
dobrá starostlivosť o tohto tvora si vyžaduje veľa lásky a vnútorného
presvedčenia vychádzajúceho z pocitu zodpovednosti o toho druhého.
Zrkadlom tejto starostlivosti je potom spokojné a zdravé zviera a nád-
herný obojstranný vzťah obohacujúci predovšetkým jeho majiteľa.
Chovanie psov patrí k bežným zjavom tak v mestách ako aj na ded-
inách, preto je určite dobré vedieť, ako sú upravené v zákone pod-
mienky? 
Touto otázkou sa zaoberá zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky chovania psov. Treba hneď povedať, že tento zákon
sa nevzťahuje na služobných psov, na tie platia osobitné predpisy. 
Z pohľadu zákona je najdôležitejšia evidencia psov. Tejto evidencii pod-
lieha každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej
republiky. Majiteľ psa je povinný zaplatiť všetky poplatky, ktoré
stanovila obec. Treba povedať, že poznaním a dodržiavaním predpisov
v súvislosti s chovom psov sa môžeme vyhnúť nepríjemným mimoria -
dnym udalostiam v súvislosti s držaním psov, ktoré často končia aj pred
súdom.

Kto za psa zodpovedá a kto smie psa vodiť na verejných pries-
transtvách?
Treba si v prvom rade uvedomiť, že podľa zákona za psa vždy zod-
povedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom
vykonáva dohľad. Vodenie psa mimo chovného priestoru je asi naj -
dôležitejšia otázka, o ktorej by sme si povedali trochu viac, lebo toto sa
môže dotýkať tak držiteľov psov ako aj možných ostatných dotknutých
osôb. V § 4 ods. 1 sa uvádza, že vodiť psa mimo chovného priestoru
alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky
spôsobilá a schopná ho ovládať  v každej situácii, s tým že pes nesmie
nikoho ohrozovať ani útočiť. Zároveň obce môžu svojím všeobecne
záväzným nariadením ustanoviť, kde je zakázaný voľný pohyb psa a kde
je zákaz vstupu so psom. Z hľadiska ovládania psa v každej situácii ide
o veľmi dôležité ustanovenie, ktoré má zabezpečiť ochranu tretích osôb
pred napadnutím psom a ustanovenie je dôležité aj pre osobu, ktorá psa
vlastní. Porušenie sa trestá v priestupkovom konaní. Môže ísť o tieto
porušenia: majiteľ psa umožní, aby psa viedla osoba, ktorá ho nedokáže
ovládať v každej situácii, neohlási, že pes pohrýzol človeka, neohlási
svoje osobné údaje osobe, ktorú pes pohrýzol, nezabránil tomu, aby pes
útočil resp. pohrýzol človeka, evidenčnou známkou nepreukáže
totožnosť psa alebo poruší zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného
pohybu psa. V neposlednom rade treba povedať, že pokiaľ bol pes svo-
jím majiteľom vyprovokovaný k útoku voči inému človeku, má to aj
trestno-právne dôsledky útoku so zbraňou.

Vážení občania!
Dnes i v  našej dedine platí zákaz voľného pohybu psov, ale nie je to na
nič platné. Na dedine často natrafíte na psa. Nie sú to len maličké psíky,
ale žiaľ často aj ovčiaky a iné psy veľkého vzrastu. Ich majitelia si vôbec
neuvedomujú, čo môžu spôsobiť. Nie každý pes je milý alebo, čo by
bolo lepšie, nevšímavý. Mnohé sú agresívne, pretože sú niekoľko rokov
uviazané na reťazi, ale jedného dňa si ich majiteľ zmyslí, že pes by sa
mohol prebehnúť a jednoducho ho vypustí na ulicu. Majitelia si snažia
uľahčiť zodpovednosť za psov tým, že ich vypustia na noc von, aby ich
nemuseli venčiť. 
Prosíme Vás, aby ste dbali na dodržiavanie VZN ohľadne držania
psov. Po dedine totiž voľne pobehuje viacero psov, ktorí znečisťujú
verejné priestranstvá a v niektorých prípadoch aj ohrozujú ľudí.

starostka obce

i
Chovanie psov patrí 
k bežným zjavom 
na dedinách
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Naša materská škola zažila v zimnom a jarnom období plno akcií. 
V zime to boli Mikuláš a vianočné besiedky, kde rodičia a starí rodičia
spolu s deťmi tvorili zaujímavé vianočné výrobky. Potom deti zarecito-
vali básničky a zaspievali pesničky. Vo februári sme mali karneval, tu
sa deti vytancovali a súťažili dosýta.
Naša materská škola v spolupráci s CVČ Brusno organizovala lyžiarsky
výcvik na Táloch. Deti, ktoré vedeli lyžovať, sa zdokonaľovali v lyžo-
vaní a nelyžiari sa naučili lyžovať a chodiť na vleku. Celý týždeň sme
mali pekné počasie a nálada bola veselá. Naši predškoláci – hruštičky -
boli pred zápisom do školy na návšteve v prvej triede, kde na nich čakali
rôzne úlohy, ktoré si pre nich pripravila prvácka pani učiteľka spolu so
svojimi prváčikmi. Naše hruštičky pri týchto úlohách preukázali svoje
vedomosti a schopnosti. Škôlkari sa potešili, že aspoň na chvíľu si
vyskúšali byť žiakmi v škole. 
Keďže materská škola má profiláciu v školskom vzdelávacom programe
Krok za krokom celým rokom environmentálnu výchovu, tak sme pre

deti v spolupráci s Lesmi SR pripravili v marci dopoludnie zamerané na
zvieratá. Deti si vyskúšali svoje vedomosti a zručnosti pri jednotlivých
úlohách, ktoré im pripravil lesník pán Ján Zázrivec. Tešíme sa na ďalšie
stretnutie a sme zvedaví, čo si pre nás zase nové pripraví a s čím nás
oboznámi.                                                                                                   
V materskej škole sme mali aj rôzne výchovné koncerty zamerané na
hudobné nástroje a folklór. Zapojili sme sa do rôznych výtvarných
súťaží, tak sme zvedaví, ako sa umiestnime. V mesiaci marec sa konal
aj zápis detí do MŠ. Na školský rok 2011/2012 sa prihlásilo 18 detí. 
O našu materskú školu majú záujem aj rodičia s okolitých dedín, na čo
sme patrične hrdí. 
V marci bola v materskej škole aj štátna školská inšpekcia, ktorá po
kontrole dospela k výsledku, že materská škola je na veľmi dobrej úrovni
a to v oblasti riadenia materskej školy, v podmienkach výchovy 
a vzdelávania a v stave a úrovni výchovy a vzdelávania. 
Záver inšpekcie znel: K silným stránkam MŠ patrilo príjemné a mo-
tivujúce prostredie, množstvo aktivít vychádzajúcich so zamerania školy
a dobré vzájomné vzťahy. Vypracované vnútorné predpisy, pokyny 
a usmernenia zabezpečili jej bezproblémovú prevádzku. MŠ má vo
vzťahu k potrebám detí a k zameraniu veľmi dobré personálne 
a priestorové podmienky. Rozhodovanie sa realizovalo v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Na veľmi dobrej úrovni boli
spracované a realizované podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia detí a nadštandardné materiálno technické podmienky. K sil-
ným stránkam výchovy a vzdelávania patrilo podporovanie pohybovej
aktivity detí, v dôsledku čoho patrili psychomotorické koncepcie 
v edukačnom procese k najlepšie rozvíjaným. Všetky činnosti sa reali-
zovali v príjemnej akceptujúcej atmosfére. 

Bc. D. Šanková

ZŠ s MŠ
Brusno

Materská škola
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Základné údaje o tíme

VO CVČ vznikol 24. júna 2010 prihlásením a registrovaním sa za 
riadneho člena SVF so sídlom v Bratislave.

Prezident klubu: Mgr. Alexander Šabo
Vedúci klubu: PaeDr. Miroslav Kučeřík
Tréneri: Mgr. Jaroslav Debnárik, Mgr. Ján Pikula a Jaroslav Petrík
Počet družstiev oddielu: 1
Počet členov klubu: 25
Počet starších ako 18 rokov: 4
Počet mladších ako 18 rokov: 25
Tréneri: 3
Hráčky: 25
Funkcionári: 2

Volejbalový oddiel CVČ Brusno

Celkový stav Zápasy Body Sety Lopty

por. družstvo celkom výhra prehra - v/p ratio v/p ratio

1. Lokomotíva Čadca 28 28 0 56 84:7 12 2241:1362 1,65

2. VKŽ Prievidza 28 24 4 52 75:15 5 2118:1433 1,48

3. Ml. Pov. Bystrica B 28 17 11 45 53:42 1,26 2009:1943 1,03

4. MVK Detva 28 13 15 41 50:52 0,96 2129:2148 0,99

5. ŠK ŽU Žilina B 28 12 16 40 47:55 0,85 2088:2216 0,94

6. CVČ Brusno 28 8 20 36 35:69 0,51 1920:2288 0,84

7. Tatran B. Bystrica 28 8 20 36 33:68 0,49 1918:2289 0,84

8. VK Iskra Hnúšťa B 28 2 26 30 12:81 0,15 1486:2230 0,67

V školskom roku 2010/2011 navštevuje ZUŠ v Brusne 410 žiakov.
Pôsobnosť našej školy je nielen v Brusne, ale aj v okolitých obciach –
v Medzibrode, Nemeckej, Ľubietovej, Strelníkoch, a aj vo vzdialene-
jších Selciach a v Priechode.
Školský vzdelávací program ZUŠ je zameraný na školské vzdelávanie
v hudobnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Rešpektuje
systém starostlivosti o talenty a venuje osobitnú starostlivosť každému
žiakovi, jeho zameraniu a individuálnym schopnostiam. Naša práca je
charakteristická vysokým stupňom individuálnej starostlivosti o žiaka.
Žiaci môžu absolvovať vyučovanie v 3 umeleckých odboroch:

- hudobný odbor navštevuje 270 žiakov,
- výtvarný odbor navštevuje 95 žiakov,
- literárno-dramatický navštevuje 45 žiakov.

Hudobný odbor
O štúdium v hudobnom odbore je neustály záujem. Žiaci získavajú
zručnosť v hre na hudobnom nástroji a základné hudobno-teoretické ve-
domosti na hodinách hudobnej náuky. Získavajú aj orientáciu v dejinách
hudby, zoznamujú sa s dielami hudobných skladateľov.
V hudobnom odbore majú možnosť naučiť sa hrať na klavíri, keyboarde,
husliach, akordeóne, zobcovej flaute sopránovej a altovej, na klarinete,
saxofóne, na gitare, na bicích nástrojoch a študovať spev. Študijné 
zameranie hudba a počítač, ktoré sme otvorili v tomto školskom roku
predstavuje novú formu vzdelávania v rámci ZUŠ. Vytvorením tohto
študijného zamerania nám ide predovšetkým o snahu reagovať na
súčasný technický pokrok. Výsledkom je implementácia IKT do hu-
dobných oblastí umenia.
Hudobná skupina Brusnica je už mnohým určite známa. Lídrom
skupiny je pán učiteľ Tomáš „Hollub“ Krista a pán učiteľ Mgr. Rastislav
Kašiar v spolupráci s ďalšími pedagógmi školy. Repertoár tejto skupiny

Tvorivý život 
v Základnej umeleckej škole



tvoria slovenské a české piesne. Brusnica pravidelne vystupuje 
v Kúpeľoch Brusno, na Vianočných koncertoch a vždy koncom mája
pri príležitosti súťaže vo varení Čipkárskeho.  

V tomto školskom roku si skupina zahrala aj na výchovných koncer-
toch pre základné školy v Selciach, Ľubietovej, na Strelníkoch 
a v Brusne. Plánujeme samozrejme koncerty ešte aj v iných obciach.
Najväčším doterajším úspechom kapely Brusnica je účasť na celoslo -
venskej súťažnej prehliadke detských a mládežníckych hudobných
skupín ZUŠ-iek Kremnické Laso. Pri premiérovom vystúpení v apríli
minulého školského roku sa umiestnili na krásnom III. mieste. Na túto
súťaž sa  kapela Brusnica chystá aj v tomto školskom roku samozrejme
s novým súťažným programom. 

Dňa 13. novembra 2010 sa skupina zúčastnila koncertu 5. Festivalu 
diabetu v Banskej Bystrici, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti 
20. výročia vzniku Zväzu diabetikov Slovenska. Veľmi pekná a pre deti
podnetná a povzbudzujúca bola spolupráca skupiny Brusnica so

skupinou Schody. Pieseň V slepých uličkách si zaspievala naša 
Viktória Živická so spevákom Schodov Jurajom Jamrichom a hit od
Katapultu Až  zaspieval Juraj Jamrich so sprievodom kapely Brusnica. 

V tomto školskom roku sa pripravujú na gitarovú súťaž „Čadca 2011“
Eva a Mária Maruniakové zo Seliec, ktoré nás už niekoľko rokov vždy
úspešne reprezentujú. Na Medzinárodnú gitarovú súťaž „Bojnice 2011“
sa pripravuje Mária Maruniaková. 

Literárno-dramatický odbor
Je naším najmladším odborom v ZUŠ-ke. Začali sme nesmelo s jednou
skupinkou väčších detí, postupne detí pribúdalo a v súčasnosti máme 
v Brusne, Medzibrode, Selciach a Priechode 45 žiakov. 

Prvých absolventov v tomto odbore sme mali v roku 2004, odvtedy sa
nám podarilo vychovať niekoľko desiatok skvelých mladých ľudí, ktorí
majú dodnes kontakt s divadelným umením. Žiaci tohto odboru nadobú-
dajú skúsenosti a vedomosti, ktoré sú potrebné pre ich budúce  povola-
nia a ich úspech závisí od vytvárania dobrých medziľudských vzťahov
a vzájomnej spolupráce.

Pravidelne sa zúčastňujeme regionálnej divadelnej prehliadky „My sme
malí divadelníci“ v Slovenskej Ľupči. V tomto školskom roku si v réžii
Mgr. Lenky Longauerovej malí divadelníci naštudovali predstavenie 
„Klások“ a najstarší členovia LDO sa predstavili s inscenáciou „Keď
gróf rozkáže čarovať“.    
Žiaci literárno-dramatického odboru svojou recitáciou, konferovaním 
a malými divadelnými inscenáciami spestrujú každé vystúpenie našej
školy.

Výtvarný odbor
Pre žiakov, ktorí si radi niečo sami vytvoria, namaľujú či nakreslia, je tu
výtvarný odbor, ktorý navštevuje 95 žiakov. Postupne si osvojujú
množstvo výtvarných techník z kresby, maľby, grafiky, dekoratívnych
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Ako vlani, tak aj tohto roku sa Faber dance team zúčastnil medzi národ-
nej súťaži Majstrovstvá Slovenska v plesových choreografiách v Žiari
nad Hronom. Tancovali latinsko-americké tance sambu a cha-chu na
choreografiu ,,Já tak rád trsám“. Svojím tanečným výkonom očarili
obecenstvo, ale hlavne porotu a stali sa majstrami Slovenska. O túto
výhru sa pričinili aj naši známi tanečníci z Brusna Marek Peťko 
a Vaneska Šanková, ktorí naďalej trénujú pri Jurajovi Fáberovi 
a zúčastňujú sa na rôznych súťažiach, kde sa umiestňujú na popredných
miestach.

Faber dance team majstrami 
Slovenska v plesových 
choreografiách
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činností a modelovania. Snažíme sa s deťmi realizovať aj mnohé alter-
natívne a menej známe techniky a tak ich zaujať a prebudiť v nich istú
kreativitu. 
Počas hudobných koncertov ZUŠ aj výtvarný odbor má svoje zastúpe-
nie. Koncert spojený s výstavou žiackych prác ulahodí nielen divácke -
mu uchu, ale aj diváckym očiam. 
Zapájame sa do rôznych výtvarných súťaží, ako napr. Vesmír očami
detí, kde sme aj v tomto školskom roku dosiahli úspech. Práce žiakov
budú zaradené do celoslovenského kola.  Medzi ocenenými žiakmi boli:
Mário Mikloš, Kristián Ďuriančik, Ema Hudecová a Nina Hudecová.
Určite sa pokúsime svoj talent a zručnosti využiť aj nabudúce.
Žiakov sa snažíme viesť k tomu, aby vedeli využívať všetko to, čo sa
naučia vo Výtvarnom odbore aj v bežnom živote, neučiť len umenie pre
umenie.
Rovnako sme si spolu so žiakmi  pripomenuli jeden z najarchaickejších
zvykov – Vynášanie Moreny. Morena symbolizovala zimu, preto ak
ľudia chceli, aby prišla jar, museli ju utopiť alebo upáliť. Keďže zimy už
bolo dosť, rozhodli sme sa utopiť Morenu aj v našej obci.
V súčasnosti Výtvarný odbor vedie pani učiteľka Mgr. Žofia Barlová.
Vyučuje sa v Dome remesiel, kde majú žiaci vytvorené lepšie pod-
mienky pre svoje výtvarnícke aktivity v krásnej triede. 

Do spomínaného od bo ru
jednoznačne patrí aj prá -
ca s hlinou. 25 žia  kov
pod vedením pá na uči -
teľa Michala Uhríka 
do  káže vykúzliť naozaj
pre krás ne hlinené „diel -
ka“. Práca s hlinou ich
učí trpezlivosti, zruč -
nosti a radosť z výsledku
ich napĺňa krásnym 
po citom, že si dokážu 
vy tvoriť niečo sami vlas -
t nými rukami. 
Takto tvorivo si my žije -
me v našej ZUŠ-ke 
a pozývame všetky deti
medzi nás, aby sa spolu

s nami mohli niečo nové naučiť, venovať sa umeniu pod vedením
skúsených pedagógov jednotlivých odborov.

Mgr. Lenka Longauerová, Mgr. Žofia Barlová



Na našu veľkú radosť už úspešne fungujeme takmer 3 roky, počas
ktorých sa mnohé naše aktivity zmenili, niektoré zanikli, iné – nové ale
tiež staronové – zas vznikli. Čo sa však nezmenilo, je naša snaha a chuť
robiť niečo pre ľudí v našej obci, pre deti, mládež aj dospelých, skrátka
pre všetkých, ktorí o to majú záujem. 

Počas roka 2010 už naplno fungovala naša internetová stránka
www.strieska.eu. Postupne sa zapĺňa aktuálnymi článkami aj fo-
tografiami z uskutočnených akcií. Na tejto stránke nájdete všetko, čo 
o našom OZ potrebujete vedieť. Je tu tiež kniha hostí, kam môžete písať
svoje postrehy, námety, názory, otázky... A ak pohľadáte, určite nás
nájdete aj na Facebooku. V priebehu roka sa nám úspešne podarilo
zorganizovať niekoľko aktivít a podujatí, ktoré by sme Vám v nasledu-
júcich riadkoch radi priblížili. Najväčšou a aj finančne a časovo
najnáročnejšou aktivitou, ktorú OZ S3eŠKa v roku 2010 pripravilo 
a zrealizovalo, bol Letný detský kresťanský tábor pre deti od 6 do 
15 rokov, ktorý už tradične tvorí jeden zo základov našej činnosti. 
Tábo ra, ktorý sa uskutočnil v Škole v prírode v Detvianskej Hute od 
2. 8. do 8. 8., sa zúčastnilo 30 detí (nielen z Brusna, ale aj okolitých
obcí a miest) a 13 vedúcich. Vedúci sa snažili počas
spoločne stráveného týždňa povzbudzovať deti k du -
chovnému životu a slušnému správaniu a to všetko
hravou nenútenou formou. Celý program tábo ra bol za-
ložený na hrách a aktivitách, ktoré boli viac či menej pre-
pojené a súviseli s hlavnou témou tábora: „Rozprávkovo
alebo povesti prastarých bájnych časov“. Deti mali
možnosť spoznávať prírodu, okolie Detvianskej Huty 
a v neposlednom rade aj samých seba. Tábor im umožnil
stretnúť sa s kamarátmi, získať kopu zážitkov, nových
priateľstiev  a skúseností. V apríli sme od pani starostky
dostali návrh urobiť na oslavách obce Čipkárskô 2010
súťaže pre deti. Táto ponuka nás naozaj veľmi potešila,
a tak sme sa vrhli do prípravy a vymýšľania súťaží. Na
stretnutia sme si ako pomocníkov pozvali aj staršie deti
(žiakov ZŠ), ktoré nám pomohli hlavne pri realizácii 
priamo na Čipkárskom. Vďaka patrí aj Jožkovi Vaníkovi,
ktorý nám veľmi pomohol a sám sa vložil do organizácie týchto súťaží,
zabezpečil pomôcky a tiež priestor – futbalové ihrisko. Dňa 22. mája
sme spolu s deťmi prežili krásny, slnečný, priam letný deň plný hier,
súťaženia a radosti. Sladké odmeny pre každého súťažiaceho venoval
Obecný úrad, výhry pre víťazov zas lyžiarsky od diel a naše OZ. Dú-
fame, že sa z detských súťaží na ihrisku stane pekná tradícia a že sa naše
OZ bude môcť aj takýmto spôsobom podieľať na aktívnom trávení
voľného času našich najmenších.

Koledovanie detí pre Dobrú novinu spojené so zbierkou pre núdznych
v treťom svete, do ktorej sa každoročne zapájame, je projektom orga-
nizácie eRko. Počas vianočných sviatkov navštevujú skupinky detí
domácnosti v Brusne a zvestujú obyvateľom prostredníctvom vinšov 
a kolied radostnú zvesť o narodení Pána a umocňujú tú pravú vianočnú
atmosféru. Prvýkrát sa deti stretli 4. 12. 2010, čo bolo pred sviatkom
Sv. Mikuláša. Okrem informácií o Dobrej novine a aktivitách, ktoré deti
čakajú, ich preto navštívil aj Mikuláš s čertom, od ktorých deti dostali
sladké odmeny. Samotné koledovanie bolo 2. januára 2011 a celá
vykoledovaná suma bola potom poslaná na účet eRka, ktoré túto akciu
zastrešuje.
Tradícia Vianočných koncertov opäť ožila v našej obci práve v uplynu-
lom roku. Prvý Vianočný koncert po 7 rokoch sa uskutočnil 
26. 12. 2010 v priestoroch kinosály MKS v Brusne. O 17-tej hodine 
v hľadisku zhasli svetlá. Farebné sviece, vianočný stromček, výzdoba 
a pár reflektorov dokonale dotvárali sviatočnú atmosféru. Na úvod si
pozornosť všetkých divákov získali tóny vianočných piesní v podaní
mládežníckeho zboru La Parrocha Loca. Po nich nastúpila na scénu
kapela Highlander, ktorej zostavu tvoria žiaci našej základnej školy.
Základnú umeleckú školu reprezentovala skupina Brusnica. Medzi 

vystúpeniami jednotlivých interpretov boli v tombole vyžrebované 
zaujímavé ceny. A začalo sa "zrockovievať". To už bola na svoje pred-
stavenie pripravená kapela Smells Hard, jej vystúpenie dvíhalo divákov
zo stoličiek. Chýbať nemohla brusnianska skupina P.U.L.S.E., ktorá ako
vždy zožala veľký úspech. Program uzavrela banskobystrická zostava
Pas de Pitié. Ich netradičný hudobný štýl bol obecenstvom prijatý veľmi
vrelo.
A čo ďalej? Naplánovali sme si toho dosť. Už teraz je v plnom prúde
príprava letného tábora, o ktorom sa viac dozviete na našej www stránke
alebo na plagáte v Čipkárskych zvestiach. Určite budeme mať záujem 
o prípravu súťaží pre deti na Čipkárskom 2011. Tiež by sme chceli
pokračovať v tradícii Dobrej noviny a Vianočných koncertov. Novým
podujatím, ktoré plánujeme by mala byť aj tanečná zábava.

Na záver by sme sa chceli poďakovať za podporu a spoluprácu obci
Brusno, Rímsko-katolíckemu farskému úradu v Brusne, Základnej 
ume leckej škole v Brusne a  Hnutiu kresťanských spoločenstiev detí
eRko.

Občianske združenie

S3eŠKa

Rok rýchlo ubehol a my by sme Vám radi prostredníctvom 
Čipkárskych zvestí opäť napísali čosi o našich aktivitách usku-
točnených v predchádzajúcom roku, ale tiež o tom, čo v tomto
roku pripravujeme.
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Vážené dámy, vážení páni!

V činnosti Jednoty dôchodcov na Slovensku patrilo k najvýznamnejším
udalostiam 20. výročie jej založenia. Jej vývoj a bohatú činnosť pri 
bilancovaní roka 2010 sme si pripomenuli na celoštátnom zhromaždení
v Bratislave dňa 8. 4. 2010, ktorého som sa zúčastnil ako delegát za
okres Banská Bystrica. Začiatky založenia našej organizácie boli ťažké.
Revolučné vrenie z konca 80. rokov a na začiatku 90. rokov minulého
storočia vyvolalo potrebu vzniku organizácie, ktorá by hájila záujmy
jednej z najväčších skupín obyvateľov v štáte - dôchodcov. A tak dňa 
3. 1. 1990 boli na ministerstve vnútra a životného prostredia schválené
„Stanovy Jednoty dôchodcov na Slovensku“. Od tohto dňa sa na 
Slovensku začali zakladať v mestách a dedinách miestne alebo mestské
organizácie Jednoty dôchodcov. Aj v našej obci bola založená naša or-
ganizácia 1. 10. 1993. Od tohto obdobia sa aj my v našej obci snažíme
pre Vás organizovať podujatia, ktoré aspoň malou mierou spríjemnia
chvíle nášho života. 
A tak sme v apríli minulého roku zorganizovali kultúrno-nákupný 
zájazd do  Poľska – Jablonky, ktorého sa zúčastňujú všetci, ktorí majú 
záujem o nákup lacnejšieho tovaru. V mesiaci máj naši členovia v počte
12 pomáhali pri stavaní prístreškov pre súťažiacich vo varení čipkár-
skeho, ktoré organizuje Obecný úrad Brusno. Tiež sme dovážali stoly 
a lavice. A ako družstvo sme sa zúčastnili varenia čipkárskeho. Súťa-
žiace družstvo tvorili: Belicová, Luptáková, Kostúr a Hláčik. Už tra-
dične v auguste organizujeme pre Vás posedenie pri guláši. Sme radi, že
táto akcia sa nám páči, že je u Vás obľúbená a chceli by sme s touto
dobrou tradíciou pokračovať aj ďalej. Záleží len na finančných 
prostriedkoch, či ich budeme mať dosť aj v budúcnosti. My sa však vy-
nasnažíme, aby sme pokračovali v tomto načatom diele aj ďalej. Ďalej
sme pokračovali  v našej práci aj v mesiaci október a to zájazdom do
Poľska - Jablonky. Autobus bol plne obsadený a spokojnosť s nákupmi
tiež. Mrzí ma však, že poľskí policajti nás zastavili na hranici a dali do-
pravcom pokutu vo výške 200 €. Nebola to naša vina, ale aj tak ma to
mrzí. Škodu utrpel náš prepravca, hoci situácia sa dala riešiť ináč.

Mesiac október už tradične nazývame „Mesiacom úcty k starším“. 
A tak aj vlani sme v spolupráci s Obecným úradom Brusno zorganizo-
vali oslavy pre všetkých jubilantov, ktorí sa dožili 70. - 75. - 80. - 85. -
90. narodenín. Malé posedenie sa uskutočnilo v kultúrnom dome, kto-
rého sa zúčastnil hojný počet jubilujúcich spoluobčanov, ktorí si zaspo -
mínali na prežité roky svojho života. Hoci neboli vždy ľahké, ale život
človeka je už raz taký, raz je radostný a potom prídu opäť každodenné
starosti, úskalia a strádania. A potom sa opäť vyjasní, vyjde slniečko 
a život človeka ide ďalej. 
Dnešná výročná schôdza má vo svojom programe o jeden bod viac, ako
býva zvykom. Totiž  každý tretí rok sa volí nový výbor našej ZO. A to
je tento rok. Ja, ako predseda našej organizácie odchádzam z tejto funk-
cie zo zdravotných dôvodov a z dôvodu vysokého veku. Na moje miesto
si zvolíte nového predsedu, mladšieho, ktorý chce pracovať v našej 
organizácii. Chcel som pôvodne úplne skončiť s funkcionárčením, ale
nový predseda si dal podmienku, aby som mu ešte pomáhal dostať sa do
obrazu v práci v Jednote dôchodcov, a tak som mu sľúbil pomoc. Tiež
z výboru odchádza náš dlhoročný podpredseda pán Kostúr. Chcem sa
mu vo svojom mene poďakovať, zároveň aj za vás všetkých za jeho dlho-
ročnú prácu v našej organizácii. Bol od samého začiatku, dá sa povedať
od zrodu našej organizácie jej podpredsedom a svoju funkciu si vždy
plnil zodpovedne, svedomite a čestne. Pán Kostúr, ďakujeme Ti za vy-
konanú prácu. Srdečná vďaka! 
Chcem sa tiež poďakovať všetkým členom a členkám, ktorí nehľadiac na
svoj voľný čas, boli ochotní prísť pomôcť pri rôznych akciách, ktoré sme
poriadali minulý rok. Vďaka Vám! Tiež chcem poďakovať obecnému
úradu za dobrú spoluprácu a finančnú pomoc, ktorú nám spolu s poslan -
cami poskytuje každý rok na našu činnosť, bez ktorej by sme neboli
schopní poriadať tie akcie, ktoré robíme.
Ďakujem tiež „Urbárskym spoločenstvám Ondreja a Brusna“ za ich fi-
nančnú pomoc, ktorá nám uľahčuje prežitie v tejto hospodárskej kríze. 
Výbor našej ZO pracoval v počte 7 členov. Mali sme 6 výborových za-
sadnutí. Účasť bola uspokojivá. 
Ako som už spomínal, na dnešnej schôdzi si o malú chvíľu budete voliť
nový výbor na obdobie 2011–  2014. Voľte si takých členov výboru, 
u ktorých je predpoklad, že našu organizáciu budú viesť ešte lepšie, budú
vyvíjať takú činnosť, s ktorou budete všetci spokojní. 
Aj v budúcnosti chceme spolupracovať s hasičským a záchranárskym
zborom aspoň na takej úrovni ako doposiaľ. 
Činnosť našej organizácie nie je veľká, robíme podľa daných možností
a schopností. Ale aj tak chceme pracovať čo najlepšie, aby sa Vám naša
robota páčila, aby sme z nej mali všetci radosť. Dúfam, že spoločnými
silami sa nám to podarí.

Ďakujem za pozornosť.
Tibor Hláčik

Správa o činnosti 
Miestnej organizácie 
Jednoty dôchodcovD

Ponuka rekreácií pre dôchodcov v rekreačných zariadeniach „SOREA“

V. T. Hotel SOREA Hrebienok tel. 421/52/4422762
30. 4. – 21. 5.    4 noci    81,60 €  

21. 5. – 2. 7.                 98,28 €
2. 7. – 24. 9.               107,12 €
24. 9. – 15. 10.               98,28 €
15. 10. – 17. 12.             81,60 €

N. T.     Hotel SOREA Ďumbier   tel. 421/44/5263232
30. 4. – 2. 7.      4 noci   91,12 €
2. 7. – 24. 9.                   97,92 €
24. 9. – 29. 10.               91,12 €
29. 10. – 17. 12.             81,28 €

N. T.     Hotel SOREA MÁJ tel. 421/44/5208100
30. 4. – 2. 7.      4 noci    143,40 €
2. 7. – 3. 9.                   167,20 €
3. 9. – 1. 10.                 153,60 €
1. 10. – 17. 12.             143,40 €

N. T.     Hotel SOREA SNP   tel. 421/44/5591661
30. 4. – 21. 5.    4 noci   86,72 €
21. 5. – 2. 7.                   92,84 €
2. 7. – 3. 9.                   101,68 €
3. 9. – 24. 9.                   92,84 €
24. 9. – 17. 12.               86,72 €

Kúpele     Hotel SOREA SĹŇAVA tel. 421/33/7980111
30. 4. – 2. 7.      4 noci    117,32 €
2. 7. – 3. 9.                   126,48 €
3. 9. – 17. 12..               117,32 €

Hotel SOREA LUBOVŇA  tel. 421/52/4321751 - 54
POBYT                          139,00 €

V. T.     Hotel SOREA Hutník I:   tel. 421/52/4467441, 46 - 9
30. 4. – 21. 5.     4 noci    91,80 €
21. 5. – 16. 7.                   103,72 €
16. 7. – 3. 9.                      113,92 €
3. 9. – 15. 10.                103,72 €

15. 10. – 17. 12.                  91,80 €

V. T.     Hotel SOREA Hutník II.   
30. 4. – 11. 6.     4 noci    81,60 €
21. 5. – 16. 7.                     86,72 €
16. 7. – 3. 9.                       91,80 €
3. 9.  – 15. 10.                   86,72 €

15. 10. – 17. 12.                 81,60 €

V. T.     SOREA TITRIS   tel. 421/52/4467351 - 3
30. 4. – 21. 5.     4 noci    121,54 €
21. 5. – 2. 7.                     127,98 €
16. 7. – 24. 9.                   151,10 €
24. 9. – 15. 10.                 127,98 €
15. 10. – 17. 12.               121,54 €

V. T.     SOREA URÁN   tel. 421/52/4467841
30. 4. – 21. 5.                 96,92 €
21. 5. – 2. 7.                 109,84 €
2. 7. – 16. 7.                 116,96 €
16. 7. – 24. 9.               129,20 €
24. 9. – 15. 10.             109,84 €
15. 10. – 17. 12.             96,98 €

Bližšie informácie získate 
u p. Tibora Hláčika.



Dobrovoľný 
hasičský 
zbor

Od poslednej informácie v Čipkárskych 
zvestiach sa v hasičskej organizácii 
uskutočnilo mnoho rôznych akcií, a preto 
spomeniem len tie najzávažnejšie. 

Dňa 8. 1. 2011 sa v telocvični ZŠ s MŠ v Brusne uskutočnil 7. ročník
Obecného volejbalového turnaja o Putovný pohár starostky obce
Brusno. Hralo sa na dva víťazné sety do 25 bodov. Naši hasiči dosiahli
nasledovné výsledky:

Hasiči - Lúka 0 : 2 (14 : 25, 14 : 25)
Hasiči - Oremláz 0 : 2 (10 : 25, 20 : 25)
Hasiči - Patočina 0 : 2 (16 : 25, 9 : 25)
Hasiči - Medzibrod 0 : 2 (13 : 25, 9 : 25)

Občerstvenie na akcii zabezpečovali hasiči. Veľmi chutný guláš uvaril
pre všetkých účastníkov Miroslav Chamko s pomocníkmi.

Výročná členská schôdza 
Dňa 15. 1. 2011 sa v MKS v Brusne uskutočnila výročná členská
schôdza DHZ v Brusne, na ktorej sa zúčastnili ako  hostia:
- starostka obce Brusno Vierka Krakovská,
- delegát OV DPO Banská Bystrica – Dušan Kukučka,
- za ZŠ a MŠ Brusno Mgr. Ján Pikula,
- predseda Jednoty dôchodcov v Brusne Tibor Hláčik.

Program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej a volebnej komisie
2. Správa o činnosti a ďalších úlohách DHZ
3. Správa o hospodárení za rok 2010
4. Plán hlavných úloh na rok 2011
5. Diskusia
6. Zmeny v zložení členov výboru a revíznej komisie
7. Ocenenie členov organizácie
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
Celé rokovanie hasičov viedol tajomník DHZ v Brusne JUDr. Imrich
Kolpák. Správu o činnosti predniesol predseda DHZ v Brusne Dušan
Zázrivec. Správa poukazovala na klady, ale ukázala aj na rezervy v našej
činnosti. Správa zhodnotila všetky oblasti v našej činnosti. Predsedníčka
revíznej komisie Marcela Kolpáková v správe o hospodárení poukázala
na naše príjmy a výdaje v uplynulom období. Plán hlavných úloh na rok
2011 predniesol veliteľ DHZ Pavol Sáliš. Na schôdzi boli ocenení
medailami Za vernosť I. – III. stupňa 11 členovia organizácie. Medailou
Za príkladnou prácou boli ocenení Milan Plško a Ivan Valuška.
Medailou Za mimoriadne zásluhy bol ocenený predseda organizácie
Dušan Zázrivec.

Výbor DHZ v roku 2011

Revízna komisia

Fašiangové slávnosti
Tohtoročný fašiang v Brusne končil mimoriadne dlhú plesovú sezónu.
Málokedy sa totiž podarí usporiadať fašiangovú zábavu až 5. marca.
Pekné slnečné počasie privítalo hasičov, masky, muzikantov a ostat-
ných hostí v novej hasičskej zbrojnici. V čase od 09,00 hod. do 
14,00 hod. dve skupiny sprievodu (v časti obce Brusno a Ondrej)
muzikantov, masiek a ostatného sprievodu navštevovalo občanov v ich
rodinných domoch. Hudobný sprievod zabezpečovali Kesterovci 
z Brezna s „nežným“ doprovodom, obed „Český guláš“ pripravoval
Vlado Kováčik s asistentkami. Na večernej zábave hudbu mixoval 
DJ Schuffle a našťastie sa nevyskytli žiadne negatívne javy. V polnočnej
tombole, do ktorej prispelo 23 sponzorov, sa losovalo 41 cien. Na celej
akcii sa podieľalo 35 členov DHZ v Brusne. Nasledujúci deň sme sa
poďakovali v miestnom rozhlase občanom, podnikateľom a inštitúciám
za finančné a vecné dary.

Sponzormi podujatia boli:    
Obecný úrad Brusno, 
ZŠ s MŠ Brusno, 
Hotel Brusno, 
p. Štefan Hrčka - Kúpele Brusno a.s., 
Docent Medvecký s manželkou - lekáreň Boston,
p. Vlastimil Pavlovský - obchod Ferum, 
p. Dušan Rybár – espresso U Kvietkov,  
p. Peter Jonák - pohostinstvo „Pri  Hrone“, 
p. Pavol Lihan – A grafik Banská Bystrica, 
p.  Štefánia Pančušková – obchod Kvety, 
p. Mariana Meškanová – kvetinárstvo, 
p.  Ľubica Dobišová  - kozmetika, 
p. Peter Karcel - PEZU zelovoc, 
Ing. Ľuboš Krajčír - firma LUKRAS s.r.o., 
Ing. Ján Hláčik, T – com Banská Bystrica, 
Ing. Peter Ivic - firma Atotech Banská Bystrica, 
p. Peter Maďar – firma Miromax Banská Bystrica, 
p. Viliam Hláčik - firma HAVE Brezno, 
p. Dušan Kubička - firma DEVA FM, Slovenská Ľupča,
p. Ondrej Demeter - firma PREDOS Predajná, 
p. Andrea Vieriková – Kaderníctvo Ambra, 
PaedDr. Ivan Vierik – obchod „Drogéria“, 
p.  Oľga Huťková Brusno

Členská schôdza
Dňa 15. 4. 2011 sa uskutočnila sa v hasičskej zbrojnici členská schôdza,
kde boli členovia informovaní o činnosti výboru od rokovania VČS, 
o príprave výcvikového roka, o hasičských súťažiach, tiež o príprave
stráženia Božieho hrobu a ďalších pripravovaných akciách. 

Stráženie Božieho hrobu
V dňoch 21. – 22. 4. 2011 sme vykonávali v kostole stráženie Božieho
hrobu. V hodinových intervaloch sa postupne striedali členovia nášho
zboru. V nedeľu sme boli účastníkmi svätej omše. Na celej akcii sa
podieľalo 26 hasičov.

POŽIARE 
Dňa 3. 1. 2011 o 22,15 bol nahlásený požiar cez OR HaZZ Banská
Bystrica na rodinnom dome rodiny Slabeciusovej, bytom Brusno, 
ul. Hronská 513. Na mieste dorazilo vozidlo Iveco Dayli a bolo zistené,
že požiar vznikol od komína, kde cez dvierka na komíne sa chytili aj
drevo na povale. Pomocou vody cez hadice „D“ bol požiar uhasený. 
K požiaru prišlo aj vozidlo z OR HaZZ Banská Bystrica. Celkom sa na
lokalizácii požiaru zúčastnili 6 hasiči z Brusna. Ukončenie hasenia 
o 23,00 hod.
Dňa 9. 4. 2011 o 07,45 hod. bol nahlásený požiar Milanom Plškom na
Zámlyní, kde horel trávnatý porast za domom č. 783 až pod hlavnú
cestu. Nebezpečenstvo zvyšoval aj silný nárazový vietor, ktorý spô-
soboval značné škody na území Slovenska. Hasiči na motorovom vozi-
dle Iveco Dayli lokalizovali požiar vodou za pomoci hadicového
vedenia „D“ a ručného náradia. Našťastie nedošlo ku škodám na ma-
jetku. Na hasení sa zúčastnilo 11 hasičov. 
Dňa 10. 4. 2011 o 17,05 hod. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Banskej
Bystrici nás požiadalo o pomoc pri lokalizácii lesného požiaru v časti

1. Predseda ZÁZRIVEC Dušan

2. Veliteľ SÁLIŠ Pavol

3. Preventivár ĎURIANČÍK František

4. Tajomník KOLPÁK Imrich, JUDr. 

5. Strojník KAJDA Ján

6. Referent pre výchovu ŠIMEČEK Jozef, Ing.

7. Pokladník HRAŠKO Miroslav

8. Hospodár KOVÁČIK Vladimír

9. Referent mládeže KAJDOVÁ Jana

10. Brigádnicky referent KARCEL Marián

11. Referentka žien KRAKOVSKÁ Zuzana, Mgr.

12. Organizačný referent HLÁČIK Tomáš, JUDr.

13. Člen výboru KOLPÁK Imrich, Ing.

14. Člen výboru UHRÍK Marek, Ing.

15. Člen výboru ŠELEST Jaroslav

1. Predseda komisie KOLPÁKOVÁ Marcela

2. Člen komisie LAMPER Marián

3. Člen komisie HLÁČIK Ľuboš



Horný Jelenec. Požiar horel na ploche okolo 100 ha a spôsobil škodu na
lesnom poraste vo výške cca 200 000 euro. Našich 7 hasičov vy-
pomáhalo na hasičskom vozidle Iveco Dayli a ich hlavnou náplňou bola
dodávka vody za pomoci čerpadla Magirus k požiaru. Hasiči sa vrátili
domov o 00,20 hod. V nasledujúcich dňoch bola využitá na hasenie aj
letecká technika.
Dňa 22. 4. 2011 o 11,15 hod. sme boli znovu požiadaní o pomoc pri ha -
sení lesného požiaru na Starých Horách. K požiaru vyrazilo 10 hasičov
na vozidle Iveco Dayli a na súkromnom motorovom vozidle, kde sme
dodávali vodu k požiaru cez čerpadlo Magirus a drobné plamene sa
hasili aj za pomoci genfo vakov. Návrat hasičov bol o 22,10 hod.

Deň požiarnikov
Tohtoročný Deň požiarnikov sme oslávili viacerými podujatiami. Dňa
6.5.2011 odznela v miestnom rozhlase relácia ku Dňu požiarnikov 
a neskôr sme navštívili miestne cintoríny, kde sme zapálili sviečky na
pamiatku našich zosnulých členov. Večer sme sa stretli v obradnej 
miestnosti obecného úradu za prítomnosti starostky obce p. Viery
Krakovskej na prijatí hasičov jubilantov. V tomto roku sa dožívajú 
životných jubileí nasledovní hasiči: František Chromek, Marián 
Karcel, Imrich Kolpák, Michal Balko, Mária Sálišová, Anna Turčanová,
Marián Kollár, Vladimír Vilmon, Dušan Zázrivec. Prijatia sa zúčastnili
okrem oslávencov aj ďalší hostia a členovia DHZ.  Všetkým jubilantom
bol odovzdaný darček, kvietok a bol vykonaný zápis do pamätnej knihy
obce. Dňa 7.5.2011 sme organizovali pre detí a mládež v rámci CVČ pri
ZŠ s MŠ v Brusne hasičské podujatie na ktorom sa zúčastnili viaceré
hasičské zbory okresu Banská Bystrica. Súťažilo sa v priestoroch školy

vo viacerých disciplínach a najviac dostala zabrať tartanová dráha, kde
sa behali štafety družstiev. Dňa 8. 5. 2011 sme sa zúčastnili pri príleži-
tosti nášho patróna sv. Floriána na svätej omši v kostole sv. Ondreja,
ktorú celebroval pán farár Branislav Dado. Hasiči svojou účasťou 
a čítaním písma svätého dotvárali atmosféru nášho hasičského sviatku.
Po ukončení svätej omši sme sa premiestnili do hasičskej zbrojnice na
vysvätenie tohto hasičského stánku a hasičskej techniky. Dňa 12. 5.2011
bol ocenený v Žiline náš člen JUDr. Imrich Kolpák za dlhoročnú, ak-
tívnu a záslužnú prácu v dobrovoľnej požiarnej ochrane najvyšším 
vyznamenaním dobrovoľného hasiča, titulom „Zaslúžilý člen DPO SR“.

PRIPRAVUJEME

1. Čipkárskô 2011 dňa 21. 5. 2011 - súťažné družstvo a úlohy 
pre hasičov na tejto akcii  

2. Okresná súťaž „Hra Plameň“ v Lučatíne 28. 5. 2011 
3. Okresná súťaž hasičských družstiev v Podkoniciach 5. 6. 2011
4. Okrsková súťaž  18. ročník  30. júla 2011 v Lučatíne
5. August – účasť na hasičskej súťaži v Jasení
6. Okresné kolo hry Plameň v Brusne 21. 9. 2011
7. November – účasť  halovom futbalovom  turnaji  hasičov okrsku 

v Nemeckej

JUDr. Imrich Kolpák
tajomník DHZ v Brusne
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Brat môj, 
ja som teplota tvojho ohniska za chladných
a mrazivých zimných nocí.
Ja som príjemný chládok pre teba i zvieratá
v páliacej horúčave letného slnka,
závlaha tvojich polí, lúk a pasienkov.
Ja som stena tvojej chaty, trámy tvojho domu,
v ktorom bývaš, doska na tvojom stole,
z ktorého jedávaš, zo mňa je posteľ, 
na ktorej spíš i hriadeľ studne, z ktorej čerpáš vodu.
Ja som drevo, z ktorého staviaš lode,
porisko tvojej sekery, vráta tvojej ohrady, 
drevo tvojej kolísky a nakoniec i rakvy.
Som tým, čím pre blahobyt a dobrotu je chlieb,
pre radosť a krásu kvet.
Brat môj, ktorý kráčaš mojou cestou,
či odpočívaš v mojom náručí –
čuj moju prosbu: „NENIČ MA!“

Náš príspevok začíname básňou o lese, o jeho prosbe k nám ľuďom. My,
ktorí do lesa pravidelne chodíme, máme čím ďalej, tým viac pocit, že sa
k prírode správame macošsky a s neúctou. Mnohí z Vás by sa čudovali,
koľko smetia a PVC odpadu dokážu ľudia do lesa doniesť a v ňom 
i nechať. Našťastie je mnoho takých, ktorí sa o les starajú a snažia sa ho
chrániť. Vďaka nim sú naše lesy krásne a stále je v nich čo obdivovať.

Opíšeme Vám aspoň najkrajšie túry, ktoré sme absolvovali
počas zimných mesiacov:        

5. 2. 2011 Brezno – Bystrianska jaskyňa
Každoročný zimný prechod s turistami z Brezna bol naplánovaný
dvoma trasami. My sa pridávame  ku skupine, ktorá vyrážala z Brezna
cez Dúbravku, Skalku k Retranslačke. To bolo dohodnuté miesto stret-
nutia s druhou skupinou, ktorá išla z Pohanského na Diel. Cestou do
nás narážal ostrý ľadový vietor, no slniečko svietilo a mali sme krásne
výhľady na končiare Nízkych Tatier. Spoločne stúpame k nášmu cieľu
– Bystrianskej jaskyni. Čaká nás prehliadka jaskyne s jej správcom,
ktorý nám pútavo rozprával o zaujímavostiach jaskyne, spiacich ne-
topieroch... Nakoniec sa pristavíme pri pamätnej tabuli, kde spoločne
položíme kyticu a uctíme si tak pamiatku padlých v druhej svetovej
vojne.

19. 2. 2011 Slovenský raj – Suchá Belá
Vystupujeme v Podlesku a kráčame k vstupnej bráne Suchej Belej.
Hneď v úvode cesty zisťujeme, že správy  HZS boli pravdivé: chodníky
sú pokryté vrstvou ľadu a popraškom snehu. Našťastie stupačky, rebríky
a lávky sú dobre schodné. Celou cestou fotíme nádherné ľadopády 
(Misove vodopády, Bočný vodopád, Okienkový vodopád) a smejeme sa
z našich šťastných pádov na ľadových chodníkoch. Po namáhavom 
výstupe k ústiu Suchej Belej pokračujeme na Kláštorisko, kde sa tešíme
na teplú polievku a kávu. Žiaľ, chata je zatvorená, a tak bez oddychu
začíname zostup. V Podlesku spokojní, že sa nikomu nič nestalo 
a všetky pády skončili šťastne, nastupujeme do autobusu a plní krás-
nych zážitkov odchádzame domov.

26. februára 2011 – 1. zimné stretnutie čitateľov časopisu Krásy
Slovenska
Stretnutie sa konalo pri príležitosti 90. výročia vzniku časopisu v Chate
pri Zelenom plese vo Vysokých Tatrách. Slnečné počasie potešilo
všetkých na prechádzke k Veľkému Bielemu plesu, spolu s členmi HZS
bolo možné absolvovať výstup do Kopského sedla. Súčasťou programu
bolo aj ocenenie významných osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj
časopisu. Dobrú náladu dotvárala goralská muzika Dana Damera.

12. 3. 2011  Výstup na vrch Zvolen
Na tradičnú každoročnú akciu OZ KST Pustý hrad Zvolen ideme s KST
TOMO z Brezna. Plánované sú dve trasy. V Starých Horách sa rozde -
ľujeme na dve skupiny. Jedna odchádza s turistami zo Zvolena 
a Krpelian na náročnejšiu trasu z Jelenca cez Prašnické sedlo, Motyčskú
hoľu na vrch Zvolen(1402 m. n. m.). Druhá skupinka pokračuje na
Donovaly, lanovkou na Novú Hoľu a pokračujú na vrch Zvolen. Celý
deň máme slnečno, no na vrchu Zvolen fúkal nepríjemný nárazový 
vietor, a tak sme sa ponáhľali čím skôr zostúpiť. Obe skupiny mali
náročný zostup, pretože terén bol na niektorých miestach pokrytý
ľadom, šmýkalo sa a boli sme radi, že všetci  bez úrazu zišli do 
Liptovských Revúc a na Donovaly.
Okrem týchto náročnejších túr sme chodievali na prechádzky do okolia
Brusna. V marci sme mali prednášku „Prvá pomoc pri úraze“ s pani
Oravčíkovou, členkou Slovenského Červeného kríža z Brezna.

Za sponzorské dary ďakujeme: OÚ v Brusne, Kúpeľom Brusno a. s.
a Kvetinárstvu M. Mešťanovej.

Turistický oddiel

ONDROBRUS

Prosba lesa

Vysoké Tatry - Biela Voda

Okolie Brusna
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Plán turistických akcií na rok 2011

01. 05. 11  Starohorské vrchy: Donovaly Bully - Šachtička - Banská  
Bystrica (nenáročná,  čas: cca 6 hod)

07. 05. 11  Veporské vrchy: Hviezdicový výstup na Hrb
15. 05. 11  Slovenský kras: Plešivecká planina 
20. 05. 11  Beseda s horolezcom Jarom Dutkom
21. 05. 11  Čipkárskô
12. 06. 11  Nízke Tatry: Telgárt - Kráľova hoľa - Orlová - Bartková - 

Pohorelá (čas: cca 7 hod., stredne náročná)

03. 07. 11  Nízke Tatry: Demänovská dolina - Sinná - Bôr - sedlo 
Poľana - Demänovská dolina (Vrbické pleso) (7 hod. 35min., 
náročná)             
(variant 2): bez výstupu na Sinnú zo sedla Sinnej (cca 6 hod.)  

24. 07. 11  Poľské Tatry: Lysá Poľana - Morské oko - Hrubý vrch 
(odchod o 4:30 hod.) (náročná , čas: cca 8 hod)

14. 08. 11  Belianske Tatry: Ždiar - Monkova dolina - Kopské sedlo 
-  chata Plesnivec - Tatranská Kotlina (čas: cca 7,30 hod.)

04. 09. 11  Malá Fatra: Terchová - Obšívanka -Vrátna dolina  
(variant 1) (náročná : 5 hod )
(variant 2): Biely potok - Jánošíkove diery -Veľký Rozsutec
- Štefanová  ( čas : cca 7,30 hod., stredne náročná

25. 09. 11  Oravské Beskydy: Oravská Polhora (Slaná voda) - Malá 
Babia hora - Babia hora - Hviezdoslavova horáreň -               
Oravská Polhora (Slaná voda) (čas: cca 6 hod., stredne  
náročná)

16. 10. 11  Slovenský raj: Čingov - Tomášovský výhľad - Závojový 
vodopád - Čingov (cca 8 hod., stredne náročná)

06. 11. 11  Veľká Fatra: Vlkolínec - Malinô Brdo - Smrekovica - 
Podsuchá (čas: cca 6 hod. 45 min.)

27. 11. 11 Veporské vrchy: Pohronská Polhora - lazy Krátke -    
Chodník Jakuba Surovca + Čertova jaskyňa - Salaš 
Zbojská  (čas: cca 6 hod. 30 min. nenáročná, časť Čertova 
dolina náročná (záleží od počasia)
(variant 2): bez prechodu roklinou (o cca 3 hod. menej) 

07. 01. 12 Valachovo

Tešíme sa na hojnú účasť!!! Horám zdar

zk

V apríli tohto roku sa stretľi členovia urbárskeho a pasienkového
pozemkového spoločenstva v Ondreji na svojom valnom zhromaždení.
Jeho úlohou bolo zhodnotiť činnosť za predchádzajúce päťročné obdo-
bie a zvoliť si nový výbor na ďalšie obdobie.

Členovia spoločenstva sa prvýkrát stretli v októbri roku 2005 na 
ustanovujúcom valnom zhromaždení. Jeho hlavným poslaním bolo za-
loženie spoločenstva, schválenie stanov, voľba členov výboru i dozornej
rady. Za členov výboru boli zvolení: J. Gera, Ing. Ľ. Žabka, I. Balko, 
J. Martiaková, S. Dutka, P. Lihan a J. Ľupták. Členmi dozornej rady sa
stali Ing. K. Bakoš, T. Kostúr a J. Kliment.
Počas piatich rokov svojej činnosti dosiahlo spoločenstvo veľmi dobré
výsledky v starostlivosti o les i vo finančnom zhodnotení vyťaženej
drevnej hmoty. Za celé obdobie bolo vysadených okolo 44 000 strom -
čekov, pozornosť sa venovala aj ochrane lesa pred škodcami. Každo -
ročne dosahovalo spoločenstvo kladný hospodársky výsledok, štyrikrát
boli členom vyplatené dividendy. Konečný stav účtu  k 30. 4. 2011 pred-
stavoval 54 247 Eur / 1 634 245 Sk.
Chcel by som sa poďakovať členom výboru, dozornej rady, odbornému
lesnému hospodárovi i všetkým ostatným občanom, ktorí pomáhali
zveľaďovať náš spoločný majetok.

Ján Gera, predseda spoločenstva

UaPPS Ondrej

Slovenský raj – Suchá Belá
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Záverečný turnaj organizoval už tradične OVK Brusno dňa 30. 4. 2011
v športovej hale  ZŠ s MŠ v Brusne. Volejbalový 9 – hodinový maratón
začínal o 08,30 hod a končil vyhodnotením turnaja  Na turnaji sa
zúčastnili všetky družstvá a hralo sa na dva víťazné sety, každý s každým
s nasledovnými výsledkami.

Konečné poradie

Na záverečnom turnaji OVK Brusno reprezentovali: Michal Bakoš,
Miloš Ďuriančík, Roland Grom,  Peter Húska, Peter Jonák, Adam 
Kliment, Igor Kočan, Miroslav Leitner, Miroslav Murgaš,  Peter Tišťan.

Po ukončení turnaja boli ocenené všetky zúčastnené družstvá z rúk
riaditeľa súťaže Ing. Milana Flocha. 
OVK Brusno po tretí krát zvíťazilo v tejto súťaži a stali sa držiteľmi
putovného pohára. O suverenite Brusna hovoria výsledky počas celého
súťažného ročníka a záverečného turnaja play-off, keď družstvo zvíťazilo
vo všetkých stretnutiach a neprehralo ani jeden set. 

Čo nového 
vo volejbale?

Volejbal - Horehronská liga 2010/2011

OVK Brusno – Ulička Brezno 2:0 (19, 12)

Vojsko Nemecká – Vepor Brezno 2:0 (14,  21)

VK 40 Brezno – Ulička Brezno 2:1 (12, -17, 7)

OVK Brusno – Vepor Brezno 2:0 (19, 19)

Vojsko Nemecká – VK 40 Brezno 2:1 (-23, 19, 13)

Vepor Brezno – Ulička Brezno 0:2 (-24, -22)

OVK Brusno – VK 40 Brezno 2:0 (16, 22)

Vojsko Nemecká – Ulička Brezno 2:1 (-22, 24, 14)

Vepor Brezno – VK 40 Brezno 2:1 (20, -15, 9)

OVK Brusno – Vojsko Nemecká 2:0 (18, 18)

Por. Družstvo
Počet 

zápasov
Výhra Prehra

Počet 
setov

Body

1. OVK Brusno 4 4 0 8:0 8

2. Vojsko Nemecká 4 3 1 6:4 7

3. Ulička Brezno 4 1 3 4:6 5

4. VK 40 Brezno 4 1 3 4:7 5

5. Vepor Brezno 4 1 3 2:7 5

Monika Dugátová
Jakub Šnírer
Zuzana Hrašková
Iva Vaľková
Jakub Pavol Urbančok
Samuel Jozef Šagát

Terézia Kapustová  vo veku + 75 rokov
Elena Balková vo veku + 61 rokov
Štefan Krajči vo veku + 57 rokov
Ján Pavúk vo veku + 63 rokov
Samuel Podolinský vo veku + 76 rokov
Mária Žabková vo veku + 88 rokov
Jozef Haluška vo veku + 80 rokov
Gizela Ďuriančiková vo veku + 93 rokov
Anton Rafaj vo veku + 87 rokov
Ján Šebeš vo veku + 72 rokov
Mária Gregorová vo veku + 82 rokov
Vincent Chválik vo veku  + 82 rokov

Opustili nás...
Narodili sa...

Nesmelým bozkom začína rozprávka, 
končí sa úsmevom malého dieťatka. 

To nie je rozprávka, to je už život sám, 
nech veľa šťastia prinesie i Vám.

Odpočívajte pokojne v krásnej rodnej zemi,
ktorú ste mali  tak veľmi radi.

Vašu pamiatku 
si v srdciach zachováme.

Zbohom!


