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B. s c h v a ľ u j e

Zmenu programu rokovania dvadsiateho štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva,
doplniť bod :
12.Žiadosť Slovenské misijné hnutie, Skuteckého 4, 974 01 Banská Bystrica
o poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci
v školskom roku 2021/2022
13.Schválenie zmluvy pre umiestnenie Z-Boxu
14. Rozpočtové opatrenie
Prítomní poslanci: Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic,
Mgr. Dušan Krakovský, Bc. Danica Parobeková, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník
Hlasovali za (menovite): Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic,
Mgr. Dušan Krakovský, Bc. Danica Parobeková, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník
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, Bc. Danica Parobeková, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník
Hlasovali za (menovite): Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic,
Mgr. Dušan Krakovský, Bc. Danica Parobeková, Michal Uhrík,
Ing. Ján Vaník
proti (menovite): ............................
zdržali sa (menovite): .........................…
K bodu 5)Kontrola
plnenia
19.08.2021 a 21.09.2021

uznesení Obecného zastupiteľstva v Brusne, prijatých
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 v Brusne, prijatých
a 21.09.2021.

19.08.2021

K bodu 6)Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 5/2021 - kontroly plnenia
opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri kontrole
č. 7/2020 (kontrolou zákonnosti postupu Základnej školy s materskou školou Brusno pri
verejnom obstarávaní zákazky s nízkou hodnotou na predmet zákazky „Detské ihrisko“
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 o výsledku kontroly č. 5/2021 - kontroly plnenia opatrení
prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri kontrole č. 7/2020
(kontrolou zákonnosti postupu Základnej školy s materskou školou Brusno pri verejnom
obstarávaní zákazky s nízkou hodnotou na predmet zákazky „Detské ihrisko“.
K bodu 7) Program rozvoja obce pre obdobie 2021-2028
Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno
A. b e r i e n a v e d o m i e
Vyhodnotenie prieskumu verejnej mienky a podnety verejnosti.
Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno
A. b e r i e n a v e d o m i e bez pripomienok
Návrh stratégie rozvoja obce Brusno do roku 2028.
K bodu 8) Schválenie predbežného súhlasu
k podpísaniu Zmluvy o budúcej
zmluve o odovzdaní a prevádzkovaní diela „ Predĺženie vodovodu Pod Dubinkou“
Uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno
A. s c h v a ľ u j e
Predbežný súhlas k podpísaniu Zmluvy o budúcej
a prevádzkovaní diela „ Predĺženie vodovodu Pod Dubinkou“

zmluve o odovzdaní

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

Ing. Ján Vaník
proti (menovite): ............................
zdržali sa (menovite): .........................…
K bodu 9) Schválenie
predaja pozemku
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., Kúpeľná 1/2, 976 62
Brusno.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že sa jedná o pozemok na ktorom
žiadateľ realizuje stavbu, ktorá do budúcna prinesie obci príjmy
Uznesenie č. 9
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno
A. 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, parc. č. C KN 1653/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 888 m2 vo
vlastníctve obce, LV 1553, k.ú. Brusno, Obec Brusno pre KB SPA s.r.o., Kúpeľná1/2, 976
62 Brusno, za kúpnu cenu 65 €/m2
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že sa jedná o pozemok na ktorom
žiadateľ realizuje stavbu, ktorá do budúcna prinesie obci príjmy.
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, Bc. Danica Parobeková, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník
Hlasovali za (menovite): Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic,
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková, Michal Uhrík,
Ing. Ján Vaník
proti (menovite): ............................
zdržali sa (menovite): .........................…
Zámer predať majetok obce Brusno bol zverejnený:
na úradnej tabuli obce dňa: 20.08.2021
na internetovej stránke obce: 20.08.2021
Zámer predať majetok obce Brusno bol zverejnený na internetovej stránke,
na úradnej tabuli obce do: 19.10.2021
K bodu 10) Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Brusno č. 4/2021
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenie
Uznesenie č. 10
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno
A. s c h v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 4/2021 o určení výšky príspevku na
činnosť školy a školského zariadenia.
Prítomní poslanci: Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic,
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník
Hlasovali za (menovite): Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic,
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Bc . Danica Parobeková, Michal Uhrík,
Ing. Ján Vaník
proti (menovite): ............................
zdržali sa (menovite): .........................…
K bodu 11) Žiadosť Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nám. SNP 19, 975 90 Banská
Bystrica o finančnú dotáciu na Centrum voľného času na rok 2022
Uznesenie č.11
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno
A. n e s c h v a ľ u j e
Poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí do 15 rokov veku
s trvalým pobytom na území obce Brusno na školský rok 2021/2022 pre Centrum
voľného času ako súčasť Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa, Hurbanova 9, 974
01 Banská Bystrica.
Prítomní poslanci: Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, Mgr.
Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník
Hlasovali za (menovite): Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Mgr. Dušan
Krakovský, Bc . Danica Parobeková, Ing. Ján Vaník
proti (menovite): Pavol Lihan
zdržali sa (menovite): Ing. Peter Ivic, Michal Uhrík
K bodu 12) Žiadosť Slovenské misijné hnutie, Skuteckého 4, 974 01 Banská Bystrica
o poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci
v školskom roku 2021/2022
Uznesenie č.12

Obecné zastupiteľstvo obce Brusno
A. n e s c h v a ľ u j e
Poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí do 15 rokov veku
s trvalým pobytom na území obce Brusno na školský rok 2021/2022 pre Slovenské
misijné hnutie, Skuteckého 4, 974 01 Banská Bystrica.

Prítomní poslanci: Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic,
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník
Hlasovali za (menovite): Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik,
Mgr. Dušan Krakovský, Bc . Danica Parobeková, Ing. Ján Vaník
proti (menovite): Pavol Lihan
zdržali sa (menovite): Ing. Peter Ivic, Michal Uhrík
K bodu 13) Zmluva pre umiestnenie Z- BOXU
Uznesenie č.13
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno
A. s c h v a ľ u j e
Zverejnenie zámeru prenajať
zreteľa

obecný majetok z dôvodu

hodného osobitného

Obecné zastupiteľstvo obce Brusno uznesením č. 13A/2021 zo dňa 19.10.2021 schválilo
zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce pre umiestnenie Z-BOXU na ploche
o výmere 1.36 m2, parcela C KN č. 1646, zastavané plochy a nádvoria vedené na LV 752
za nájom 5 € ročne na dobu trvania nájomného vzťahu pre Packeta Slovakia s.r.o.,
Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, v zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o poskytovanie všeobecne
prospešných služieb pre občanov obce.
Prítomní poslanci: Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, Mgr.
Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník
Hlasovali za (menovite): Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic,
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková, Michal Uhrík,
Ing. Ján Vaník
proti (menovite): ............................
zdržali sa (menovite): .........................…
Zámer predať majetok obce Brusno bol zverejnený :
na úradnej tabuli obce dňa:19,.10.2021
na internetovej stránke obce dňa: 19.10.2021
K bodu 14) Rozpočtové opatrenie
Uznesenie č.14
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno
A. s c h v a ľ u j e

1.Zmenu rozpočtu č. 3/2021 vykonanú rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm a)
zákona č. 583/2004 Z.z. a to presun prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom
sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky nasledovne:
Na strane výdavkov
FK.

EK

Názov
Schválený Zmena
Kapitálové výdavky
717002 41
Rekonštrukcia
30 000 € -10 000 €
a modernizácia ČOV
717002 41
Rekonštrukcia oporný múr, 45 000 € + 10 000 €
Poverenícka, šport
SPOLU
75 000 €
0€

05.2.0
06.2.0

Zdroj

Po
úprave
20 000 €
55 000 €
75 000 €

Prítomní poslanci: Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic,
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník
Hlasovali za (menovite): Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic,
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková, Michal Uhrík,
Ing. Ján Vaník
proti (menovite): ............................
zdržali sa (menovite): .........................…
K bodu 15) R ô z n e:
1.Informácie starostu obce:
a)

Sanácia oporného múru v objekte starej školy v Brusne

Dňa 04.08.2021 bola zaslaná Výzva na predkladanie ponúk na zákazku „Sanácia
oporného múru v objekte starej školy v Brusne“. Najnižšiu ponuku zaslala firma Bielostav,
s.r.o., 24.626,71 EUR, termín dokončenia v zmysle zmluvy: do 15.11.2021
b)

WiFi pre Teba v obci Brusno

Firma Slovak Telekom, a.s. vybudovala a dňa 16.09.2021 odovzdala do užívania v zmysle
Zmluvy o dielo prístupové body na internet v rámci projektu Wifi pre Teba v obci Brusno.
Prístupové body sú funkčné, na webovej stránke obce bol zverejnený oznam pre
obyvateľov a návštevníkov obce o sprístupnení bezplatného internetového pripojenia.
c)

Oprava výtlkov a vybudovanie stojiska na kontajnery v obci Brusno

Po zrealizovanom verejnom obstarávaní bola podpísaná Zmluva o dielo s firmou
CAVATOR, s.r.o. na opravu výtlkov a vybudovanie stojiska na kontajnery v obci Brusno,
v celkovej sume 13.226,410 EUR, s termínom ukončenia realizácie do 30.11.2021.
d)

Výmena plynového kotla v objekte Obecného úradu

Koncom mesiaca august 2021 bola zrealizovaná výmena kotla v objekte obecného úradu,
dodávateľom bol p. Jozef Michalec, cena 4.972,46 EUR. Pôvodné plynové zariadenia (2 x

kotol + 1 x plynový bojler) boli nahradené jedným plynovým zariadením – kondenzačným
kotlom s prietokovým ohrevom vody. Zároveň bol nainštalovaný nový komín ku
kondenzačnému kotlu.
e)

Výrub stromov v lokalite Dubinka

Dňa 12.10.2021 bola zaslaná výzva na predkladanie ponúk na výrub stromov v lokalite
Dubinka. Termín predkladania ponúk bol do dnes t.j. 19.10.2021, do 16.00 hod.
Predmetom zákazky je:






výrub 47 ks stromov, druh borovica lesná,
odvetvenie stromov,
výrezy na dĺžku max. 5 m,
sortimentácia na palivo, vlákninu a na stolárske rezivo,
manipulácia na miesto nakládky.

Odhadovaný objem drevnej hmoty je cca 50 m3.
a)

Rekonštrukcia strechy na Dome tradičných remesiel v Brusne

Prebiehajú práce na rekonštrukcií strechy. Firma Tec – Trade s.r.o. v stanovenom termíne
stihne zrealizovať výmenu strešného plášťa na základe podpísanej Zmluvy o dielo.
b)

Výmena žľabov a zvodov na objekte Obecného úradu

Koncom mesiaca september 2021 bola zrealizovaná výmena časti žľabov a zvodov na
objekte obecného úradu. Pôvodný zvodový systém bol priamo napojený na obecnú
kanalizáciu a slúžil na odvetranie kanála, čo bolo cítiť aj v objekte obecného úradu. Smrad
bol pred časom odstránený vybudovaním nových lapačov strešných splavenín a nového
odtokového potrubia so zaústením do vody, čím sa vytvoril sifón z potrubia. Doplnené
nové žľaby a kolená na vstupe do objektu obecného úradu.
c)

Havarijná situácia na vodnom toku Sopotnica

Dňa 08.09.2021 bolo zvolané pracovné stretnutie starostom obce Brusno Ing. Jozefom
Šimečkom za účelom riešenia vzniknutej havarijnej situácie na potoku Sopotnica.
Pracovného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Lesov SR, š.p. OZ Slovenská Ľupča - Ing.
Peter Dúbravský (riaditeľ OZ) a Ing. Vlastimil Meniar (referent technickej prípravy výroby,
ekológ) a zástupcovia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ Banská Bystrica
Ing. Štefan Kertész (riaditeľ Správy povodia horného Hrona, Zvolen) a Ing. František
Šmiga (vedúci úseku vodohospodárskej prevádzky, Zvolen).
Z pracovného stretnutia vyplynulo, že vodný tok Sopotnica (4-23-02-2771) je v správe od
01.01.2020 Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ Banská Bystrica, Správa
povodia horného Hrona Zvolen, ale majetok, tzn. korytová úprava je ešte stále majetkom
Lesov SR, š.p., nakoľko majetok ešte nebol delimitovaný.
Regulácia vodného toku Sopotnica chýba na viacerých miestach a vodný tok vymyl už aj
priestor pod miestnou komunikáciou na ulici Kakatka, kadiaľ prechádzajú inžinierske siete.
Zaslaná žiadosť na Generálne riaditeľstvo Lesy SR, š.p. so sídlom Námestie SNP 8,
Banská Bystrica o okamžité riešenie havarijnej situácie.
d)

Revitalizácia zelene v obci

Spracovaný návrh revitalizácie zelene Ing. Jakubom Akurátnym. Prvotný návrh je
spracovaný na námestie a na park pri kaviarni. Jedná sa o realizáciu a doplnenie
sortimentálnej skladby o trvalkové a kvitnúce druhy (oživenie parkov).
e)

Znalecké posudky

Spracované dva Znalecké posudky vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov
znalcom Ing. Petrom Pocklanom. Pozemky sa nachádzajú na Školskej ulici a na Kúpeľnej
ulici.
f)

Vojnový hrob na cintoríne v Brusne

Zrealizovaná rekonštrukcia vojnového hrobu maďarského vojaka menom Andras Mados
na cintoríne v Brusne. Finančné prostriedky na rekonštrukciu vojnového hrobu boli získané
z Úradu vlády SR v sume 1500,- €. Realizátorom prác bola firma MramorLand s.r.o..
g)
Žiadosť na SHP Harmanec o sponzorský dar v podobe hygienických
produktov
SHP Harmanec a.s. ako darca a obec Brusno ako obdarovaný prijal dar - materiálnej
pomoci vo forme výrobkov papierovej hygieny na účely spotreby pre ZŠsMŠ Brusno
a ZUŠ Brusno. Vďaka za sprostredkovanie daru a aj za dovoz Ing. Petrovi Marunovi.
h)

Zdravotné stredisko a miestne kultúrne stredisko

Zakúpené a nainštalované senzorové dávkovače na penu, držiaky na papierové utierky
a na toaletný papier v sociálnych zariadeniach zdravotného strediska a miestneho
kultúrneho strediska.
i)

Odtokové žľaby na ulici Kakatka a Oremlaz

Na ulici Kakatka a Oremlaz vybudované nové odtokové žľaby na stiahnutie povrchových
vôd.
j)

OO CR Horehronie

Z oblastnej organizácie pre cestovný ruch Horehronie získané finančné prostriedky v sume
4000,- €. Použité financie budú na katastrálnu mapu obce Brusno, skladacie alebo trhacie
mapy a na vyhotovenie 6 ks drevorezieb zvierat (2x vlk, medveď, orol, sova-výr
a veverička), ktoré budú nainštalované na revitalizovaných chodníkoch.
k)

Z-Box

Rokovanie s firmou Packeta Slovakia s.r.o. o umiestnení Z-Boxu v našej obci. Z-Box
o veľkosti pôdorysnej plochy 1,36 m2. Revolučná sieť samoobslužných výdajných miest,
24 hodín denne a 7 dní v týždni.
l)

Lipy malolisté na cintorínoch

Posúdenie zdravotného stavu a statickej stability vybraných 12 ks líp malolistých rastúcich
na cintorínoch v Brusne. Odborná expertíza bude spracovaná firmou Platan-Plus so
sídlom vo Zvolene.

m)

Recyklogroup výpoveď

Dňa 28.09.2021 boli obcou Brusno ukončené dve Zmluvy o spolupráci so spoločnosťou
Recyklogroup, a.s. so sídlom v Bratislave. Jedná sa o Zmluvu o zabezpečení a realizácií
triedeného zberu v obci a Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení systému združeného
nakladania s odpadmi z obalov.
n)

Oporný múr pod domom smútku a pod Domom tradičných remesiel

Žiadosti adresované na Banskobystrický samosprávny kraj ohľadom havarijného stavu
zárubného múru pri ceste III/triedy č. 2431 a pracovných stretnutí s predstaviteľmi BBSK
padli na úrodnú pôdu. Snáď sa to už podarí a do konca roka 2021 budú oba múry pri ceste
III/triedy zrekonštruované. Viac informácií k pripravovanej akcií podá zástupca
JUDr. Tomáš Hláčik.
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno
Uznesenie č. 15
A.b e r i e n a v e d o m i e
1. Informácie starostu obce:
2. Informácie zástupcu starostu obce:
1.Stretnutie spoluvlastníkov parciel, ktoré chce obec odkúpiť pri základnej škole.
Obsahom stretnutia bude rokovanie
o
podmienkach predaja pozemkov
a oboznámenie prítomných so znaleckým posudkom na stanovenie hodnoty predmetných
pozemkov.
2.Poškodenie detského ihriska pri zdravotnom stredisku.
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno
Uznesenie č. 16
A.b e r i e n a v e d o m i e
Informácie zástupcu starostu obce.
3. Informácie zo zasadnutia komisií:
Finančná komisia:
1.Žiadosť PaedDr. Janky Balážovej, Oremlaz 417, 976 62 Brusno o zníženie stočného za
kalendárny rok 2021
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno
Uznesenie č. 17
A. s c h v a ľ u j e

1.Zníženie poplatku za stočné za kalendárny rok 2021 z dôvodu poruchy na vodovodnom
potrubí v januári 2021 pre PaedDr. Janku Balážovú, Oremlaz 417, 976 62 Brusno
priemer za predchádzajúce 3 roky t.j. 185 m3.
Prítomní poslanci: Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic,
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník
Hlasovali za (menovite): Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic,
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková, Michal Uhrík,
Ing. Ján Vaník
proti (menovite): ............................
zdržali sa (menovite): .........................…
2. Žiadosť pani Lívie Jošvaiovej, Konopiská 268/17, 976 62
stočného za posledné sledované obdobie k 12.08.2021

Brusno o zohľadnenie

Obecné zastupiteľstvo obce Brusno
Uznesenie č. 18
A. s c h v a ľ u j e
1.Zníženie poplatku za stočné za kalendárny rok 2021 z dôvodu poruchy na vodovodnom
potrubí pre pani Líviu Jošvaiovú, Konopiská 268/17, 976 62 Brusno priemer za posledné
3 roky t.j. 139 m3.
Prítomní poslanci: Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic, Mgr.
Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník
Hlasovali za (menovite): Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic,
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková, Michal Uhrík,
Ing. Ján Vaník
proti (menovite): ............................
zdržali sa (menovite): .........................…
Komisia životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva :
1.Žiadosť pána Jaroslava Coka s manželkou, Ondrejská 368/3, 976 62 Brusno
o odkúpenie parcely C KN 1636/15 o výmere 10 m2
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno
Uznesenie č. 19
A. s c h v a ľ u j e
1. Zverejnenie zámeru predať novovytvorený pozemok parcela C KN č.1636/15, druh
pozemku zastavaná plocha o výmere 10 m2, katastrálne územie Brusno, ktorý vznikol
Geometrickým plánom č. 43894369-29/2021 vyhotoviteľ Ing. Peter Pisarovič – , zo dňa
20.07.2021 z pôvodnej parcely E KN č. 138/2 druh pozemku zastavaná plocha o výmere
30 m2, vedený na LV 1553, vedenom pre k.ú. Brusno, v zmysle § 9 ods. 2 písm. a)

a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. a to z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorým je malá výmera pozemku a cena za vypracovanie znaleckého posudku
a náklady na obchodno verejnú súťaž alebo dražbu by prevyšovala
kúpnu cenu
pozemku.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok je oplotený v užívaní
žiadateľa.
Zámer predať majetok obce Brusno bol zverejnený :
na úradnej tabuli obce dňa: 20.10.2021
na internetovej stránke obce dňa: 20.10.2021
Prítomní poslanci: Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic,
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková, Michal Uhrík, Ing. Ján Vaník
Hlasovali za (menovite): Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Ing. Peter Ivic,
Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková, Michal Uhrík,
Ing. Ján Vaník
proti (menovite): ............................
zdržali sa (menovite): .........................…
Komisia ochrany verejného poriadku
1. Susedský spor
Uznesenie č. 20
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno
A. b e r i e n a v e d o m i e
Informácie zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku
……………………….
Ing. Jozef Šimeček
starosta obce

