
 
 

 

Uznesenia 
 

zo šiesteho – mimoriadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva 
obce Brusno konaného dňa 12. apríla 2019 
   
K bodu 2) Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, hlasovanie 
 

    Uznesenie č. 1 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A. u r č u j e 
1.Dagmar Srniakovú  za zapisovateľku 
 
2.Bc. Danica Parobeková, Mgr. Dušan Krakovský za  overovateľov zápisnice 
 
3.Ing. Ján Vaník  za hlasovanie 
 
Prítomní poslanci : Miroslav Balco, Ing. Alexandra Barlová PhD., 
Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková, 
Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
 

Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco, Ing. Alexandra Barlová PhD., 
Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková, 
Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 

proti (menovite): ............................ 
zdrţali sa (menovite): ............................ 
 

 

K bodu 3) Schválenie programu 

 

    Uznesenie č. 2 

Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A. s c h v a ľ u j e 
1. Program šiesteho – mimoriadneho   zasadnutia obecného zastupiteľstva 
obce Brusno. 
 
Prítomní poslanci : Miroslav Balco, Ing. Alexandra Barlová PhD., 
Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková, 
Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
 
Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco, Ing. Alexandra Barlová PhD.,   



Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková, 
Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
proti (menovite): ............................ 
zdrţali sa (menovite): ............................ 
 

K bodu 4) Voľba návrhovej komisie 

 
    Uznesenie č. 3 

Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A/ z r i a ď u j e 
Návrhovú komisiu 
 

B/ v o l í 
Ing. Alexandru Barlovú PhD.,  za predsedu návrhovej komisie, 
Michal Uhrík, Miroslav Balco,  za členov návrhovej komisie. 
 

Prítomní poslanci : Miroslav Balco, Ing. Alexandra Barlová PhD., 
Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková, 
Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
 
Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco Ing. Alexandra Barlová PhD.,    
Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková, 
Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 

proti (menovite): ............................ 
zdrţali sa (menovite): ............................ 
 

 

K bodu 5) Kontrola plnenie uznesení 
     
    Uznesenie č. 4 
Obecné zastupiteľstvo obce  Brusno 
 

A. b e r i e  n a  v e d o m i e 
1. Kontrolu plnenia uznesení. 
 
B. o d p o r ú č a 
1. Komisii ţivotného prostredia  a výstavby, lesného a vodného hospodárstva   
informovať p. Janu  Martiakovú a Ing. Gabrielu Pinkovú o predbeţnom 
súhlase obecného zastupiteľstva  na odpredaj na základe vypracovaného GP 
s predbeţnou cenou 10 €/m2. 
 
Prítomní poslanci : Miroslav Balco, Ing. Alexandra Barlová PhD., 
Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková, 
Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 



 
Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco Ing. Alexandra Barlová PhD.,   
 Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková, 
Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 

proti (menovite): ............................ 
zdrţali sa (menovite): ............................ 
 
K bodu 6) Prezentácia  Ing. Ridzoňová Hlásniková, Mgr. Šajgalová Klaster 
Horehronie zdruţenie cestovného ruchu 

 

    Uznesenie č. 5 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A. b e r i e  n a  v e d o m i e 
1. Prezentáciu, Klaster Horehronie, OOCR. 
Tvorí prílohu uznesenia. 
 
K bodu 7) Obhliadka  a posúdenie stavu objektov vo vlastníctve obce Brusno 
– Dom tradičných umení, Základná škola s materskou školou Brusno, 
Základná umelecká škola Brusno, Kabíny FK 34 Brusno – Ondrej 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
    Uznesenie č. 6 
A. b e r i e  n a  v e d o m i e 
  
1. Výsledky z obhliadky a posúdenie stavu objektov vo vlastníctve 
obce. 
 

B. k o n š t a t  u j e   že, 
 

Dom tradičných remesiel: 
-  potrebná izolácia celej budovy, vzhľadom na to, ţe presakuje spodná  voda 
do stien a podlahy 
- opraviť zadné prístupové schody a osvetlenie schodov / predné aj zadné/ 
- opraviť nefunkčné okná 
- odstrániť stály zápach z kanalizácie, cítiť ho v suteréne budovy 
- opraviť vnútorné schodište na prvé poschodie vo vnútri budovy 
- opraviť opadajúci kúpeľňový obklad 
- opraviť nefunkčné vodovodné batérie 
- opraviť rozpadajúcu strechu 
- opraviť vonkajšiu a vnútornú omietku, nefunkčnosť udrţania maliarskeho 
náteru 
- zabezpečiť revíziu elektrického rozvodu na základe presakovania vody 
  do ele. zásuviek 
- opraviť nefunkčné radiátory v spodnej časti budovy 



- opraviť prietok teplej vody v spodnej časti budovy 
- uzatvoriť miestnosti spodného podlaţia, chýbajú dvere 
- nutná rekonštrukcia vchodových dverí, sú v dezolátnom stave 
- oprava dverí v celej budove 
- zabezpečiť zvýšenie svetelnosti v miestnostiach, nedostatočné osvetlenie 
na vyučovací proces 
- zlepšiť materiálne vybavenie výtvarného odboru v súlade so ŠVP daným 
MŠ SR. 
 

Budova ZUŠ,  Pod Dubinkou  212,  Brusno 
- opraviť izoláciu okolo celej budovy 
- opraviť fasádu budovy, opadáva omietka 
- opraviť narušenú statiku zadného rohu budovy – dôsledku vlhkosti múrov 
- opraviť schody, ich funkčnosť a protišmykové prekrytie resp. prekrytie  
zastrešením 
- oprava oplotenia pri ţelezničnej trati a od zadného parkoviska 
- zabezpečiť izolovanie nefunkčného komína v teoretickej triede 
- revízia a následná oprava okien a najmä  hlavných vchodových dverí 
 
Návrh : 
 - vypracovať projekt na ateliér pre výtvarný odbor v podkroví budovy : 
   prístupové schody zo zadného parkoviska 

   strešné okná vyrezať a osadiť 

   plynové kúrenie v podkroví 
 
 Múr pri  Dome tradičných umení  a dome smútku – dať posúdiť  
statikom 

 

 Budova  starej školy 606/2 –  spevniť   parkovaciu plochu  na dvore 

 
 Budovy Základnej školy s MŠ 

-vysporiadať majetkoprávne pozemky za  telocvičňou za účelom  
zabezpečenia parkovania 
 
- telocvičňa  - výmena poškodených sedadiel 
- oprava šatní 
 
-jedáleň – kuchyňa – výmena technológie kuchyne 

- v jedálni vymeniť stoličky,  rekonštrukcia vzduchotechniky  cca 80 tis. € 
- maľovanie  jedálne a kuchyne 
 
- škola  skrinky  v šatniach vymeniť, 
- osvetlenie v triedach nezodpovedá hygienickým predpisom 
  
- Materská škôlka: 



- nové záchody v umyvárke pre deti 
- maľovanie celej materskej školy 
- nové koberce  v 4 triedach  + chodba 
- umývadlá v 4 triedach 
- dvere na triedach 
- nábytok do tried 
- detské postieľky 
- stoličky v jedálni 
 
 Šatne FK 34 Brusno-Ondrej 
- návrh na odkúpenie  prefabrikovanej garáţe za účelom vytvorenia  skladu  
pre FK 34 Brusno-Ondrej 
- pomoc zo strany obce s dobudovaním šatní a sociálnych zariadení 
v nových kabínach 
- vybudovať  chodník  pred tribúnou 
 
K bodu 8) Schválenie  Nájomnej zmluvy č. 1331/1900/6253/2019 pre 
Slovenskú správu ciest Miletičova 19, 826 19  Bratislava nájom časti 
pozemkov  ako  dočasný záber  pre  výstavbu a zlepšenie bezpečnostných 
parametrov mostov  na cestách I. triedy 

 

     Uznesenie č. 7 

Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 

A. s c h v a ľ u j e   
 
1. Schválenie  Nájomnej zmluvy č. 1331/1900/6253/2019 pre Slovenskú 
správu ciest Miletičova 19, 826 19  Bratislava nájom časti pozemkov  ako 
dočasný záber  pre  výstavbu a zlepšenie bezpečnostných parametrov 
mostov  na cestách I. triedy. 
V nájomnej zmluve  opraviť  zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. 
Prítomní poslanci :  Miroslav Balco, Ing. Alexandra Barlová PhD., 
Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková, 
Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
 
Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco, Ing. Alexandra Barlová PhD., 
Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková, 
Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
proti (menovite): ............................ 
zdrţali sa (menovite): …..............… 

 

K bodu 9) COOP Jednota  Krupina  Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina 
odkúpenie pozemku za účelom rozšírenia priestoru 

 

    Uznesenie č. 8 



Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 

A.   odstupuje   
Na rokovanie  Komisie ţivotného prostredia  a výstavby, lesného a vodného 
hospodárstva. 
 
K bodu 10) P. Stanislav Mikloš ţiadosť o odpredaj pozemku 

 

 

     Uznesenie č. 9 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A. s ch v a ľ u j e  

1. Podľa  § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení 
neskorších predpisov, predaj pozemku a to pozemku KN-C 

č. 1636/10 o výmere 1 m2, druh pozemku,  zastavaná plocha,   
vytvorený z parcely KN C 1636/1, druh pozemku  zastavaná plocha  
katastrálne územie Brusno v zmysle GP č. 14419475-054/2018 zo 
dňa 15.11.2018 kupujúcemu  Stanislav Mikloš rod. Mikloš za  
dohodnutú  kúpnu cenu 10 €/m2, pretoţe predávaný pozemok je 
zastavaný stavbou rodinného  domu vo vlastníctve  kupujúceho 
Stanislava Mikloša.  

Kúpnu  zmluvu  vypracuje   ţiadateľ.  Ţiadateľ  znáša  náklady  súvisiace 
s prevodom  vlastníckeho práva. 
 
Prítomní poslanci :  Miroslav Balco, Ing. Alexandra Barlová PhD., 
Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková, 
Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
 
Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco, Ing. Alexandra Barlová PhD.,  Ing. 
Peter Ivic, Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková, 
Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 

proti (menovite): ............................ 
zdrţali sa (menovite): …..............… 

    
K bodu 11) R ô z n e 

 

1. Slovenská sporiteľňa a.s. - odpoveď na reakciu Obce Brusno na zrušenie 
bankomatu 
 
2. Ţiadosť  o  poskytnutie  snímkovania LIDAR k.ú. Brusno 
 
     Uznesenie č. 10 

Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 



A. b e r i e    n a    v e d o m i e     informáciu pána   starostu  

odpoveď Slovenskej sporiteľne a.s. zrušenie bankomatu.  
 

     Uznesenie č. 11 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
  
A. s c h v a ľ u j e   
1.Poskytnutie  snímkovania  Lidar  pre Doc. PaedDr. Pavla Hrončeka PhD., 
za účelom vedeckého výskumu s vylúčením pouţitia  na komerčné účely.   
 
Prítomní poslanci :  Miroslav Balco, Ing. Alexandra Barlová PhD., 
Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková, 
Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
 
Hlasovali za (menovite):  Ing. Alexandra Barlová PhD.,  Ing. Peter Ivic, Mgr. 
Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková, Michal Uhrík, Ing. 
Ján Vaník 

proti (menovite): Miroslav Balco 
zdrţali sa (menovite): …..........….. 
 

 

    
 
 
 
      _________________________ 
       Ing. Jozef Šimeček 
          starosta obce 
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