
 
 

Uznesenia 
 

z  dvadsiateho druhého   zasadnutia   obecného   zastupiteľstva   obce   Brusno   
konaného   dňa 19. augusta  2021 

   
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.Michala Uhríka, Pavla Lihana  za overovateľov zápisnice 
 
3.Ing. Jána Vaníka  za hlasovanie 
 
Prítomní poslanci: Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik,  Ing. Peter Ivic, 
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan,  Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
 
Hlasovali za (menovite):  Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, 
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, 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 
 
Návrh programu dvadsiateho druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brusno. 
 
Prítomní poslanci:  Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik,  Ing. Peter Ivic, 
 Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan,  Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
 
Hlasovali za (menovite): , Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, 
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, 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 za predsedu návrhovej komisie, 
Mgr. Dušana Krakovského, Ing. Petra Ivica  za členov návrhovej komisie. 
 
Prítomní poslanci: Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik,  Ing. Peter Ivic, 
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 
 
Hlasovali za (menovite): Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik,  Ing. Peter Ivic, 
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan,  Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 

proti (menovite): ............................ 
zdrţali sa (menovite): .........................… 
 
K bodu 5)Kontrola    plnenia    uznesení    prijatých    na    poslednom zasadnutí OZ 16. 06. 
2021 a nesplnených uznesení  k 30.06. 2021 

 
     Uznesenie č. 4 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A. b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
Kontrolu plnenia  uznesení Obecného zastupiteľstva   prijatých   na   poslednom zasadnutí 
OZ 16. 06. 2021 a nesplnených uznesení  k 30.06. 2021 

 
K bodu 6)Správa o výsledku kontroly č. 3/2021 – kontroly plnenia opatrení prijatých na  
odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri kontrole č. 2/2020 – ZŠ s MŠ Brusno – 
Fáber Dance 

 

     Uznesenie č. 5 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A. b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
Správu hlavného kontrolóra obce  o výsledku kontroly č. 3/2021 – kontroly plnenia 
opatrení   prijatých    na    odstránenie   a nápravu   nedostatkov   zistených   pri   kontrole 
č. 2/2020 – ZŠ s MŠ Brusno – Fáber Dance 

 
K bodu 7)Schválenie  predaja pozemku, diel 1 o výmere 303 m2,  orná pôda, ktorý bol 
odčlenený geometrickým plánom číslo 43884369 – 4/2021 zo dňa 23.03.2021  od parcely 
E KN č. 348/5, orná pôda k parcele C KN č. 1237/2, orná pôda za účelom  prístupovej 
cesty,  parkovania  v  zmysle   § 9 ods. 2 písm. a)  a c)  v  spojení s § 9a ods. 1 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb o  majetku  obci v znení  neskorších  predpisov  za  kúpnu  cenu  
10.12 €/m2 v zmysle znaleckého posudku  číslo 19/2021, vypracovaného Ing. arch. 



Pavlom Bugárom, zo dňa 25.05.2021 pre pána Martina Mlynárčika s manţelkou, Lúka 
741/90, 976 62  Brusno 

 
     Uznesenie č. 6 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
B. s c h v a ľ u j e 
 
Podľa  §  9  ods.  2  písm.  a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov priamy predaj pozemku z dôvodu  hodného osobitného 
zreteľa, diel 1 o výmere 303 m2,  orná pôda, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom 
číslo 43884369 – 4/2021 zo   dňa   23.03.2021    od   parcely   E   KN č. 348/5, orná pôda 
k parcele C KN č. 1237/2, orná pôda vedený na LV 1553, vedenom pre k.ú. Brusno   pre 
pána Martina Mlynárčika s manţelkou Luciou Mlynárčikovou, Lúka 741/90, 976 62  Brusno 
za  kúpnu  cenu  3 160.43 €  z   ktorej je 3 070.€ cena pozemku v zmysle znaleckého 
posudku    číslo   19/2021, vypracovaného   Ing. arch. Pavlom Bugárom, zo dňa 
25.05.2021 a  suma  90.43 € je cena za vypracovanie znaleckého posudku. 
Dôvod hodný   osobitného   zreteľa     spočíva     v     tom, ţe sa jedná o pozemok príľahlý 
k pozemku vo vlastníctve ţiadateľov a ktorý ţiadatelia chcú  vyuţívať ako prístupovú cestu 
a parkovanie. 
Kúpnu zmluvu vypracuje Obecný úrad Brusno, náklady na vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností uhradí kupujúci. 
 

Prítomní poslanci:  Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik,  Ing. Peter Ivic, 
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 

 

Hlasovali za (menovite):  Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, 
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan,  Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 

proti (menovite): ............................ 
zdrţali sa (menovite): .........................… 
 
Zámer predať  majetok obce  Brusno bol  zverejnený : 
na úradnej tabuli obce  dňa 17.06.2021 
na internetovej  stránke obce  dňa 17.06.2021 
Zámer predať  majetok obce Brusno bol  zverejnený na internetovej stránke, 
na úradnej tabuli obce do: 19.08.2021  

 
K bodu 8) Schválenie prenájmu nebytových  priestorov v Miestnom kultúrnom   stredisku  
č. 644/13  priestory    na   2. poschodí    1    miestnosť    so    skladom   a vstupná chodba  
v  zmysle  ustanovenia § 9a ods. 9,  písm. c/  zákona   SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších zmien a doplnkov pre Súkromné centrum špeciálno - 
pedagogického poradenstva  Brusno,  Školská 622, 976 62  Brusno   
 
      Uznesenie č. 7 

Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
B. s c h v a ľ u j e 
 
1.V zmysle ustanovenia § 9a ods. 9, písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších zmien a doplnkov,   prenájom nehnuteľného majetku  obce Brusno  
priestorov v Miestnom kultúrnom stredisku s.č. 644/13, vedený   na   LV  752, vlastník     



Obec    Brusno,    priestory     na    2. poschodí,  1  miestnosť   so  skladom a vstupná     
chodba     pre    Súkromné    centrum   špeciálno - pedagogického poradenstva v Brusne, 
Školská 622, 976 62  Brusno. Nájomnú    zmluvu    vypracuje Obecný   úrad    Brusno   na   
dobu neurčitú formou dodatku. Cena  za celý  predmet nájmu 250 €/mesačne, energie 
bude hradiť nájomca na základe vyúčtovania prenajímateľa. 
 
Prítomní poslanci: Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik,  Ing. Peter Ivic, 
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan,  Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 

 
Hlasovali za (menovite):  Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, 
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 

proti (menovite): ............................ 
zdrţali sa (menovite): .........................… 
 
Zámer prenajať majetok obce  Brusno bol  zverejnený : 
na úradnej tabuli obce  dňa:21.06.2021 
na internetovej  stránke obce  dňa:21.06.2021  
Zámer prenajať  majetok obce Brusno bol  zverejnený na internetovej 
stránke, na úradnej tabuli obce do: 19.08.2021  

K bodu 9)Ţiadosť    KB SPA,   s.r.o., Kúpeľná 1/2, 976 62  Brusno o odkúpenie pozemku  
C KN 1653/12 o výmere 888 m2 
 
      Uznesenie č. 8 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A. s c h  v a ľ u j e 
 
Zverejnenie zámeru predať  obecný majetok z dôvodu  hodného osobitného zreteľa 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno uznesením č. 8A/2021 zo dňa 19.08.2021 schválilo 
zámer odpredať   obecný   pozemok parc. č.  C KN 1653/12, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 888 m2 vo vlastníctve obce,  LV 1553, k.ú. Brusno, Obec Brusno 
z dôvodu    hodného   osobitného     zreteľa    v   zmysle      §   9a   ods. 8 písm e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí pre KB SPA  s.r.o., Kúpeľná1/2, 976 62  Brusno. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, ţe sa jedná o pozemok na ktorom  
ţiadateľ  realizuje stavbu, ktorá do budúcna  prinesie obci príjmy. 
 
Zámer predať majetok obce Brusno bol zverejnený: 
na úradnej tabuli obce dňa: 20.08.2021 
na internetovej stránke obce: 20.08.2021 
 
Prítomní poslanci:  Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik,  Ing. Peter Ivic, 
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan,  Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 

 
Hlasovali za (menovite):  Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, 
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 

proti (menovite): ............................ 
zdrţali sa (menovite): .........................… 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 



B. u k l a d á 
 
Obecnému úradu vypracovať znalecký posudok na určenie hodnoty predmetu predaja 
pozemku  parc.č. C KN 1653/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 888 m2 
 

Prítomní poslanci: Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik,  Ing. Peter Ivic, 
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan,  Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 

 
Hlasovali za (menovite):  Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik,  Ing. Peter Ivic, 
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan,  Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 

proti (menovite): ............................ 
zdrţali sa (menovite): .........................… 
 
K bodu 10)Ţiadosť  pána Štefana Rusnáka, Rad 597/19, 976 62  Brusno o odkúpenie časti 
parcely E KN 615/1 cca 600 m2 
 
      Uznesenie č. 9 

Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A.u k l a d á 
 
Obecnému úradu  vyzvať ţiadateľa na doplnenie  ţiadosti o geometrický plán na 
vymedzenie pozemku  pre dlhodobý  prenájom. 
 
Prítomní poslanci:  Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik,  Ing. Peter Ivic, 
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan,  Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 

 
Hlasovali za (menovite):  Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, 
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 

proti (menovite): ............................ 
zdrţali sa (menovite): .........................… 
 
K bodu11) Ţiadosť   Jednota    dôchodcov  v   Brusne o zmenu  účely poskytnutej dotácie 
z rozpočtu obce na rok 2021 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 

Uznesenie č.10 
 
Obecné   zastupiteľstvo    prerokovalo    ţiadosť  o   zmenu    účelu   poskytnutej   dotácie 
z rozpočtu obce  na rok 2021 zmluva č. 4/2021 zo dňa 20.05.2021 Jednota dôchodcov   
na Slovensku   so sídlom v Brusne. 
 
A. s c h v a ľ u j e   
 
Zmenu   účelu   poskytnutej   dotácie z rozpočtu obce  Brusno na rok 2021 pre  Jednotu 
dôchodcov   na Slovensku   so   sídlom   v Brusne  zmluva č. 4/2021 zo   dňa   28.05.2021 
v  čl. 3 ods. 1  zmeniť „ Dotácia   sa   prijímateľovi   poskytuje na účel: Návšteva  Trenčína 
a okolia, mesiac úcty k starším, propagačný materiál, stretnutie dôchodcov.“ 
 
Prítomní poslanci:  Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik,  Ing. Peter Ivic, 
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 



 
Hlasovali za (menovite):  Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, 
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 

proti (menovite): ............................ 
zdrţali sa (menovite): .........................… 
K bodu12) Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 

Uznesenie č.11 
A. s c h v a ľ u j e 
   
1. Zmenu rozpočtu č. 2/2021 vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm.  a)   
zákona   č. 583/2004 Z.z.    konkrétne    presun    rozpočtových prostriedkov v rámci 
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky nasledovne: 
 
 
Funč.kl. EK Zdroj Názov Schválený Zmena Po úprave 

Bežné výdavky 

04.5.1 635006 41 Budov objektov, oprava 
ciest 

13 000 € + 7 000 € 20 000 € 

06.4.0 633006 41 Vianočné osvetlenie 0 € + 10 000 € 10 000 € 

08.2.0 637002 41 Konkurzy a súťaţe 
/Čipkárskô/ 

14 000 € -13 000 € 1 000 € 

09.1.2 635006 41 Budov objektov alebo ich 
častí ZŠ a ZUŠ 

10 000 € + 10 000 € 20 000 € 

Kapitálové  výdavky 

05.1.0 714005 41 Váha na kuka voz 18 000 € -14 000 € 4 000 € 

SPOLU 55 000 € 0 € 55 000 € 

 
Prítomní poslanci: Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik,  Ing. Peter Ivic, 
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 

 
Hlasovali za (menovite):  Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, 
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan,  Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 

proti (menovite): ............................ 
zdrţali sa (menovite): ......................... 
 
K bodu 13/ R ô z n e: 
 
Informácie starostu obce: 
 
a) Rekonštrukcia strechy na Dome tradičných remesiel v Brusne 
 
Dňa 15.06.2021 bola zaslaná Výzva na predkladanie ponúk na zákazku „Rekonštrukcia 
strechy na Dome tradičných umení v Brusne“. V stanovenom termíne predloţili svoje 
ponuky 3 firmy. Na 1. mieste sa umiestnila firma Tec-trade, s.r.o., s cenou 38.964,- EUR 
s DPH, s ktorou bola následne podpísaná Zmluva o dielo,  termín realizácie je maximálne 
do 31.10.2021. 
 
b) Sanácia oporného múra v objekte starej školy v Brusne 
 



Dňa 04.08.2021 bola zaslaná Výzva na predkladanie ponúk na zákazku „Sanácia 
oporného múra v objekte starej školy v Brusne“. Termín predkladania ponúk bol do 
včerajšieho dňa do 18.08.2021, ponuky zatiaľ nie sú vyhodnotené. 
 
c) WiFi pre Teba v obci Brusno 
 
Dňa 26.07.2021 nám bolo z Ministerstva dopravy a výstavby SR zaslané stanovisko 
z vykonanej finančnej kontroly verejného obstarávania, v ktorom bolo konštatované, ţe 
neboli zistené ţiadne nedostatky a výsledok verejného obstarávania je zo strany 
ministerstva akceptovaný. Následne  bola  táto skutočnosť oznámená firme Telekom, a. s., 
s ktorou bola uzatvorená  Zmluva o dodaní tovaru, ţe môţe pristúpiť k realizácii zákazky. 
V zmysle zmluvy je firma povinná zákazku zrealizovať do 12 mesiacov od účinnosti zmluvy, 
t. j. od 26.07.2021, čo je však krajná lehota. 
 
d) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brusno pre obdobie 
rokov 2021 – 2028 
 
Program rozvoja obce Brusno pre obdobie rokov 2021 - 2028 vypracuje na základe 
ponuky a následnej objednávky firma  IDIK - A-gentúra, s.r.o. Aktuálne sa pripravujú 
podklady do „Programu rozvoja obce Brusno pre obdobie rokov 2021 - 2028“. Úloha: 
Kaţdý poslanec OZ zašle sám za seba podnety a pripomienky do Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brusno Termín: do 26.08.2021. 
 
e) Revitalizácia lavičiek a dreveného altánku pod hotelom 
 
V priebehu mesiacov júl a august 2021 prebieha rekonštrukcia (oprava) výmena 
drevených sedákov a opierok na lavičkách, obrúsené a natreté kovové konštrukcie cca 32 
ks na námestí, pri obecnom úrade, na Ţelezničnej ulici , Kúpeľnej ulici a na ulici Konopiská 
(centrálna časť). Postupne sa budú opravovať všetky lavičky v intraviláne obce.  
Revitalizácia altánku pod Hotelom. Ošmirgľované drevené prvky natreté, zakúpená nová 
krycia poplastovaná plachta, v priebehu pár dní by mala byť osadená. Tak isto budú 
spevnené drevené sedenia na námestí, pobrúsené a natreté detské hracie prvky. 
 
f) Povodňová situácia na ulici Pod Stráňou 
 
Dňa 18.07.2021 bol prívalovými daţďami zanesený odvodňovací rigól  na ulici Pod 
Stráňou. Štrk, piesok a hlavne bahno zanieslo ulicu na niektorých miestach aţ do hrúbky 
cca 20 cm, na ploche cca 3,5 x 35 m. Poďakovanie zamestnancom obecného úradu 
a členom DHZO (hasičom) Brusno za pomoc pri vyčistení miestnej komunikácie. 
Poslancom OZ predloţená fotodokumentácia. 
 
 
g) Čistiareň odpadových vôd – porucha v elektrickej rozvodnej skrini 
Dňa 27.07.2021 boli pravdepodobne atmosférickým výbojom zničené elektrické prvky (ako 
stykače, relátka, atď.) v rozvodnej skrini. Zakúpené nové elektrické prvky a postupne 
vymenené. 
  
h) Zistená diera na ulici Zámlynie pred rodinným domom č. 780/34 a výmena 
prelomenej odtokovej rúry 
 
Dňa 28.07.2021 spadol pri schádzaní z chodníka na trávnik do diery náš občan. Po 
vyrezaní časti chodníka a cesty bola zistená diera o rozmeroch cca 3 x 2 x 2 m (pod 



miestnou komunikáciou a chodníkom chýbal materiál v objeme cca 12 m3). Našťastie sa 
nič váţne nestalo. Výmena prelomenej odtokovej rúry v ceste na ulici Zámlynie 
nachádzajúcej sa v miestnej komunikácií (v ryhe cca 8 cm priamo pod asfaltom bez 
obsypu a patričnej hĺbky). Poslancom OZ predloţená fotodokumentácia. 
 
Lokalita Zámlynie z môjho pohľadu najviac zanedbaná ulica našej obce. 

- pri rozšírení cesty sa vybudoval chodník (z pochôdznej dlaţby hrúbky cca 3 
cm)  bez obrubníkov a vyvýšenia nad miestnu komunikáciu zarovno s cestou, 
prejazdom vozidiel zničená dlaţba a poškodené nerezová zábradlie 
 
- výjazd zo Zámlynia obnaţená odvodňovacia betónová rúra po celej šírke 
komunikácie, asfaltový koberec poloţený v  hrúbke cca 2-3 cm nad odvodňovacou 
rúrou atď. 

 
a) Dvor ZŠsMŠ Brusno a oprava chodníka 
Pri rodinnom dome č. 626/26 spravené opatrenia, aby voda z cesty a chodníka netiekla 
k nehnuteľnosti vlastníčky rodinného domu nespôsobovala jej škodu na nehnuteľnosti - 
vybudovaný nový odtokový ţľab, kanál, drenáţ, atď. To isté nás postupne čaká na ulici 
Kakatka, na ulici Oremlaz, a na ulici Lúka (Pod Hotelom). 
 
b) Spadnutý strom na ulici Pod Dubinkou 
 
Dňa 18.08.2021 spadnutý strom (borovica) vplyvom prívalových daţďov s vetrom na ulici 
Pod Dubinkou (pri RD p. V. Sojakovej) cesta na záhradky. Výrub 47 ks borovíc sa mal 
uskutočniť vo vegetačnom období. Vzhľadom k tomu, ţe sa odvolala nezisková 
organizácia Nufia z Košíc výrub sa vo vegetačnom období neuskutočnil. Je tam ohrozený 
majetok a zdravie. Kto ponesie zodpovednosť, ak sa niečo stane a strom z obecného 
pozemku zničí majetok p. Sojakovej? 
 
c) Veterná kalamita v Banskej Bystrici a okolí - popadané stromy 
 
Dňa 18.08.2021 od 01.00 hod. do 10.30 hod. zasahovali 4 členovia (pilčíci) DHZO Brusno 
pri veternej kalamite v Banskej Bytrici, v Nemciach, v Tajove, atď. Poďakovanie 
zúčastneným hasičom za pomoc blíţnym v čase núdze. 
 
 
d) Nákladné motorové vozidlo Iveco Daily 
 
Zakúpené jazdené nákladné motorové vozidlo Iveco Daily pre potreby obce. Staré  
motorové vozidlo Iveco ML bolo v nevyhovujúcom technickom stave. 
 
e) Vyčistený potok Brusnianka 
 
Pracovné rokovania a stretnutia s predstaviteľmi Lesov SR š.p., Odštepného závodu 
Slovenská Ľupča ohľadom vyčistenia koryta potoka Brusnianka. Lesáci si náš potok 
zobrali za prioritu a v rekordne krátkom čase sa podarilo vyčistiť koryto potoka Brusnianka 
od nánosov a naplavenín. Vyčistili koryto toku aj popod most na Okruţnej ulici pri 
Hasičskej zbrojnici, kde výška naplavenín miestami dosahovala výšku aţ     80 cm. Podľa 
údajov z Lesnej správy Brusno bolo spolu vyvezených z koryta potoka úctyhodných 630 t 
nánosov (piesku, štrku, hliny, atď.). Veľmi pekne chcem poďakovať Lesom SR š.p., 
Odštepnému závodu Slovenská Ľupča a všetkým lesákom pracujúcim na Lesnej správe 
v našej obci za perfektne odvedenú prácu pri čistení koryta potoka Brusnianka. 



 
f) Pracovné stretnutie na úrade BBSK 
 
Pracovné stretnutie u pána riaditeľa Úradu BBSK Ing. Matúša Hollého ohľadom zárubného 
múru pri ceste III/ triedy č. 2430 pod Domom tradičných remesiel za účasti p. Pavla Belka. 
Pri pracovnom rokovaní boli starostom prednesené a prerokované ostané poţiadavky 
obce, ktoré boli pred časom zaslané v ţiadosti obce Brusno, na ktoré sme doposiaľ 
nedostali ţiadnu odpoveď. 
 
g) Brigáda na revitalizácií chodníkov 
 
V dňoch 07.07.2021 a 24.07.2021 boli zorganizované dve oficiálne brigády na revitalizácií 
chodníkov. Obidvoch brigád sa spolu zúčastnilo 30 dobrovoľníkov, niektorí prišli aj 
z Banskej Bystrice a Badína. Ţiaľ mi sami si nevieme nájsť čas a spraviť niečo prospešné 
a pekné pre nás všetkých. Poďakovanie všetkým dobrovoľníkom za veľký kus dobre 
odvedenej práce. Okrem týchto dvoch  spomenutých brigád bolo mnoţstvo neoficiálnych 
brigád od jari ktoré boli v réţií našich hasičov. Veľké „Ďakujem“ za pomoc pri revitalizácií 
chodníkov a za pripravené občerstvenie pre brigádnikov. 
 
h) Klimatizácia na Obecnom úrade 
 
V štyroch kanceláriách na poschodí obecného úradu bola zakúpená a namontovaná 
konzolová klimatizácia zn. Sinclair. Teplota v priebehu horúcich letných dní dosahovala 
v uvedených kanceláriách v poobedňajších hodinách cez 30 stupňov Celzia. Najvyšší čas 
k zakúpeniu klimatizácie a vytvoreniu priaznivejšieho prostredia pre zamestnancov 
obecného úradu. 
 
i) Kniha Čarovné Horehronie 
Vyšla publikácia s názvom „Čarovné Horehronie“ do ktorej sa zapojila aj naša obec. Kniha 
je turistickým sprievodcom po obciach nášho krásneho regiónu. 
 
j) Muzikálový festival Jozefa Bednárika 
 
V dňoch 20.-21.08.2021 sa uskutoční v Kúpeľoch Brusno 14. ročník Muzikálového 
festivalu Jozefa Bednárika. 
Vybavené zľavnené vstupenky pre občanov s trvalým pobytom v obci Brusno. 
V piatok 20.08.2021 vstupenka po 5,- € a sobotu 21.08.2021 po 10,-€. 
 
k) Vianočná výzdoba námestia a parku 
 
Predloţený návrh a vizualizácia poslancom OZ novej vianočnej výzdoby na námestí 
a v parku. 
 
l) Poďakovanie pani doktorke MUDr. Márií Kuniakovej 
 
Osobné poďakovanie starostu pani doktorke MUDr. Márií Kuniakovej za prácu všeobecnej 
lekárky, ktorú vykonávala v našej obci. Poďakovanie za zabezpečenie lekárskej 
starostlivosti i za ľudský prístup k pacientom v časoch pokojných aj v časoch pandémie 
spôsobenej ochorením COVID-19. 
 
m) Záhradný architekt 



Osobné stretnutie so záhradným architektom za účelom riešenia a oţivenia parkov v našej 
obci. Spracúva sa návrh záhradným architektom zatiaľ dvoch parkov. Pracovná pozícia - 
záhradník bude do budúcna pre obec nevyhnutnosťou, či ako stály zamestnanec alebo na 
dohodu. 

n) Stojiská zabezpečené proti meveďom 

Povinnosť zabezpečiť kontajnerové stojiská pred vniknutím medveďa hnedého sa po 
novom vzťahuje na 360 lokalít Slovenskej republiky (aj na našu obec). Pôvodne bolo 151 
lokalít, úpravu presadilo Ministerstvo ţivotného prostredia SR v novelizovanej vyhláške š. 
348/2020 Z.z. 

o) Pracovné stretnutie s majiteľmi pozemkov pri ZŠsMŠ v Brusne   

Dňa 20.07.2021 prebehlo pracovné stretnutie s majiteľmi pozemkov pri ZŠsMŠ Brusno. 
Bliţšie informácie podá zástupca starostu obce JUDr. Tomáš Hláčik. 

Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
     Uznesenie č. 12 

 

A.b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
1. Informácie starostu obce: 
 
2. Informácie zástupcu starostu obce: 
 
a)Vysporiadanie pozemkov  pri Základnej škole s materskou školou parcela registra 
„C“ 1352/1 vedená na LV 811, parcela registra „E“ 247/1 vedená na LV 2069, parcela 
registra „E“ 246/1 vedená a LV 2849, parcela registra „C“ 1356/5 vedená na LV 2848 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
     Uznesenie č. 13 

 
A.b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
Informácie  zástupcu starostu obce: 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
     Uznesenie č. 14 

 
B.u k l a d á 
 

Obecnému úradu  dať vypracovať  znalecký posudok na určenie hodnoty pozemku pri 
Základnej škole s materskou školou Brusno, parcela registra „C“ 1352/1 vedená na LV 811, 
parcela registra „E“ 247/1 vedená na LV 2069, parcela registra „E“ 246/1 vedená 

na LV 2849, parcela registra „C“ 1356/5 vedená na LV 2848. 
 
Prítomní poslanci:  Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik,  Ing. Peter Ivic, 
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 

 



Hlasovali za (menovite):  Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, 
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan,  Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 

proti (menovite): ............................ 
zdrţali sa (menovite): .........................… 
 
3.  Informácie zo zasadnutia komisií: 
 
Finančná komisia: 
 
1.Ţiadosť pani Ľudmily Slabeciusovej, Športová 549/31, 976 62  Brusno o odpustenie 
úhrady nájomného v zmysle zmluvy o nájme. č. 5/2013 a dodatku č. 1 k zmluve – 
priestorov v zdravotnom stredisku počas  vyhlásenia a trvania mimoriadnej situácie  
COVID-19 od 21.12.2020 do 30.04.2021 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Brusno 
 
 
     Uznesenie č. 15 

 
A. s c h v a ľ u j e 

 
Zníženie nájomného za nájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska na 
ul. Športová súp. č. 535/1, Brusno, evidovanom na pozemku parcela reg. 945/3 zapísanej 
na LV č. 752 v k. ú. Brusno v prospech obce Brusno o výmere: 1.05 masér – 12,80 m2, 
1.06 pedikúra – 12,80 m2, spoločné priestory o výmere 12,40 m2 - spolu podlahová plocha 
o celkovej výmere 38 m2, a to   
pre nájomcu: Ľudmila Slabeciusová, Športová 549/31, 976 62 Brusno, IČO: 47620242 

výška nájmu: 10 % zmluvného nájomného v prípade, ţe Slovenská republika 
v dotknutom období ţiadateľovi nerefunduje nájomné 

počas obdobia :  od  01.01.2021 do 30.04.2021 

 
Prítomní poslanci: Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik,  Ing. Peter Ivic, 
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 

 
Hlasovali za (menovite):  Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, 
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 

proti (menovite): ............................ 
zdrţali sa (menovite): .........................… 
 
2.Ţiadosť pani Andrey Vierikovej, Školská 355/25, 976 62  Brusno o odpustenie úhrady 
nájomného  v  zmysle  zmluvy  o  nájme.  č. 6/2013 a  dodatku  č. 1 k zmluve – priestorov 
v zdravotnom stredisku, počas  vyhlásenia a trvania mimoriadnej situácie  COVID-19 od 
19.12.2020 do 19.04.2021 
 

Uznesenie č.  16 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A. s c h v a ľ u j e 

 
Zníženie nájomného za nájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska na 
ul. Športová súp. č. 535/1, Brusno, evidovanom na pozemku parcela reg. 945/3 zapísanej 



na LV č. 752 v k. ú. Brusno v prospech obce Brusno o výmere: 1.05 masér – 12,80 m2, 
1.06 pedikúra – 12,80 m2, spoločné priestory o výmere 12,40 m2 - spolu podlahová plocha 
o celkovej výmere 38 m2, a to   
pre nájomcu: Andrea Vieriková - AMBRA, Školská 355/25, 976 62 Brusno, IČO: 
43391711 

výška nájmu: 10 % zmluvného nájomného v prípade, ţe Slovenská republika 
v dotknutom období ţiadateľovi nerefunduje nájomné 

počas obdobia :  od  01.01.2021 do 30.04.2021    

 

Prítomní poslanci:  Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik,  Ing. Peter Ivic, 
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 

 
Hlasovali za (menovite):  Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, 
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan,  Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník 

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

Komisia životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva : 
        

1.Ţiadosť Ing. Moniky Šagátovej o dokúpenie  obecného pozemku predzáhradky pred 
rodinným domom ulica Kakatka  s.č 496/ a časti dvora pri rodinnom dome 

 
 

Uznesenie č.   17 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A. b e r i e  n a  v e d o m i e 

 

Informácie  zo zasadnutia komisie ţivotného prostredia a výstavby, lesného a vodného 
hospodárstva. 
 

 

Kultúrno – školská a športová komisia: 
        

1.Zápis do kroniky obce – predloţené poznámky  za rok 2020. 
 

Uznesenie č.   18 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A. b e r i e  n a  v e d o m i e 

 

Informácie  zo zasadnutia kultúrno – školskej a športovej komisie 

 

 

        ………………………. 
         Ing. Jozef Šimeček 

             starosta obce 
 
 
 




