
           
 

Uznesenia 
 

z  dvadsiateho šiesteho   zasadnutia   obecného   zastupiteľstva   obce   Brusno   
konaného   dňa 08. decembra  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.Bc.Danicu Parobekovú, JUDr. Tomáša Hláčika  za overovateľov zápisnice 
  
3.Ing. Jána Vaníka  za hlasovanie 
 
Prítomní poslanci: Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Pavol Lihan, 
Bc. Danica Parobeková,  Ing. Ján Vaník 
 
Hlasovali za (menovite): Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Pavol Lihan, 
Bc. Danica Parobeková, 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 šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brusno. 
 
Prítomní poslanci: Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Pavol Lihan,    
Bc. Danica Parobeková, Ing. Ján Vaník 
 
Hlasovali za (menovite): Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Pavol Lihan, 
Bc. Danica Parobeková, 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, 
Pavla Lihana, Bc. Danicu Parobekovú za členov návrhovej komisie. 
 
Prítomní poslanci: Ing. Alexandra Barlová PhD.,  JUDr. Tomáš Hláčik,  Pavol Lihan, 
Bc. Danica Parobeková,  Ing. Ján Vaník 
 
Hlasovali za (menovite): Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, Pavol Lihan, 
Bc. Danica Parobeková,  Ing. Ján Vaník 

proti (menovite): ............................ 
zdrţali sa (menovite): .........................… 
 
K bodu 5)Kontrola  uznesení prijatých OZ dňa 04.11.2021 

 
     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 v Brusne,  prijatých    04.11.2021. 
 
K bodu 6) Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti Základná škola s materskou školou 
Brusno, Centrum voľného času ako súčasť Základnej školy s materskou školou Brusno 

 
     Uznesenie č. 5 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A. b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti Základná škola s materskou školou Brusno, 
Centrum voľného času ako súčasť Základnej školy s materskou školou Brusno za školský 
rok 2020/2021. 
 
 
K bodu 7)  Správa       o      výchovno   –     vzdelávacej     činnosti,      jej      výsledkoch a 
podmienkach Základnej umeleckej školy Brusno 

 
      

 

     Uznesenie č. 6 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 



 
A. b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej 
umeleckej školy Brusno za školský rok 2020/2021. 
 

K bodu 8) Všeobecne    záväzné   nariadenie   obce   Brusno   č.  5/2021   o určení 
školského obvodu základnej školy a materskej školy 
 

     Uznesenie č. 7 

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

Všeobecne    záväzné   nariadenie   obce   Brusno   č.  5/2021   o určení školského 
obvodu základnej školy a materskej školy. 
 

Prítomní poslanci: Miroslav Balco, Ing. Alexandra Barlová PhD.,  JUDr. Tomáš Hláčik,  
Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková,  Ing. Ján Vaník 
 
Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco, Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, 
Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková, Ing. Ján Vaník 

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

K bodu 9)  Schválenie inventarizačných  komisií pre inventarizáciu majetku obce rok 2021 
     Uznesenie č. 8 

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

1.Inventarizačné komisie pre inventarizáciu majetku obce rok 2021. 
Zoznam tvorí prílohu uznesenia. 
 
Prítomní poslanci: Miroslav Balco, Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik,  
Pavol Lihan,Bc. Danica Parobeková,  Ing. Ján Vaník 
 
Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco, Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, 
Pavol Lihan,  Bc. Danica Parobeková,  Ing. Ján Vaník 

 
proti (menovite): ............................ 
zdrţali sa (menovite): .........................… 
 
K bodu 10) Schválenie poplatkov za prenájom Miestneho kultúrneho strediska 
 

     Uznesenie č. 9 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 



A. s c h v a ľ u j e 
 

POPLATKY ZA  PRENÁJOM MKS + SERVIS 
 
Kary, jubileá, oslavy  občania Brusna : 
do 50  osôb    50 € / deň 
do 120 osôb   75 €/ deň 
 
Kary, jubileá, oslavy cudzí: 
do 50 osôb   100 €/deň 
do 120 osôb   150 €/deň 
 
Prenájom MKS  - predajné akcie 
1 hod.     10 € 
prenájom MKS leto /deň  50 € 
prenájom MKS zima/deň  60 € 
 

Prítomní poslanci: Miroslav Balco, Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik,   
Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková,  Ing. Ján Vaník 
 
Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco,  Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, 
Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková,  Ing. Ján Vaník 

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

K bodu 11) Ţiadosť Mgr. Márie Demočovej, Záhonok 1959/33, 960 01 Zvolen, súkromné 
centrum voľného času, Radvanská 1, Banská Bystrica o poskytnutie finančných 
prostriedkov na záujmové vzdelávanie 
 

     Uznesenie č. 10 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A. n e s c h v a ľ u j e 
 

Ţiadosť Mgr. Márie Demočovej, Záhonok 1959/33, 960 01 Zvolen, súkromné centrum 
voľného času, Radvanská 1, Banská Bystrica o poskytnutie finančných prostriedkov na 
záujmové vzdelávanie pre detí od 5 do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce 
na rok 2021/2022. 
 
Prítomní poslanci: Miroslav Balco, Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik,   
Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková,  Ing. Ján Vaník 
 
Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco,  Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik,  
Bc. Danica Parobeková,  Ing. Ján Vaník 

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

K bodu 12) Schválenie Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy - „Brusno, časť 
Dubinka – IBV – vodovod a splašková kanalizácia“ 



 

     Uznesenie č. 11 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A.  o d k l a d á 

  
Bod 12) na najbliţšie  zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 

K bodu 13) Ţiadosť Ing. David Maljar a Patrícia Pavelková o prenájom nebytových 
priestorov v MKS Brusno 
 

     Uznesenie č. 12 

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

Predĺţenie nájomnej zmluvy nebytových priestorov k miestnosti č. 7 v suterénnych 
priestoroch Miestneho kultúrneho strediska Brusno za účelom skúšobnej miestnosti pre 
voľnočasové muzické aktivity do 31.12.2022 pre Ing. Dávida Maljara, Zámlynie 784/17, 
976 62  Brusno a  Patríciu Pavelkovú, Tulská 68, 974 04 Banská Bystrica. 
 
Prítomní poslanci: Miroslav Balco, Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik,   
Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková,  Ing. Ján Vaník 
 
Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco,  Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, 
Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková, Ing. Ján Vaník 

 
proti (menovite): ............................ 
zdrţali sa (menovite): .........................… 
 
K bodu 14) Rôzne 
 
1.Informácie starostu obce: 
 

1. Oprava   výtlkov   a   vybudovanie stojiska  na  kontajnery,  oprava  
cestného a kanalizačného rigolu 

 

V zmysle Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1 k tejto zmluve s firmou CAVATOR, s.r.o. bola 
zrealizovaná oprava výtlkov a vybudovanie stojiska na kontajnery. V prvej etape boli 
opravené najhoršie výtlky v intraviláne obce. V budúcom roku by sme chceli v oprave 
výtlkov pokračovať. Ďalej bola zrealizovaná oprava poškodeného a nebezpečného 
cestného a kanalizačného rigolu na kriţovatke ulíc Záhumnie - Lúka, následne bola 
zrealizovaná aj oprava cestného rigolu v havarijnom stave pod Miestnym kultúrnym 
strediskom. Celkovo bola uhradená suma 27 123,73 EUR. 

 

 

 



2. Výrub stromov v lokalite Dubinka 

V zmysle Zmluvy o dielo s firmou HALGAŠ FOREST, s.r.o. bol zrealizovaný výrub 
stromov v lokalite Dubinka, fakturácia v sume 3.608,35 EUR. Následne po výrube bol 
zrealizovaný prieskum trhu na predaj vyrúbaného dreva, najvýhodnejšiu ponuku 
predloţila firma NARIM, s.r.o. v celkovej sume             1 890,00 EUR. 

 

3. Z- Box 

V zmysle Zmluvy pre umiestnenie Z-boxu s firmou PACKETA SLOVAKIA, s.r.o. bol na 

priestranstve pred ţelezničnou stanicou umiestnený Z-box, ktorý slúţi na doručovanie 

zásielok objednaných prostredníctvom e-shopov. 

 

4. Kontajner HUMANA 

V zmysle „Zmluvy o zbere pouţitých textílií a šatstva na vykonávanie prípravy na 

opätovné pouţitie“ s občianskym zdruţením HUMANA Slovakia bol na trţnici nad 

Obecným úradom umiestnený kontajner na pouţité šatstvo a textílie, topánky, tašky, 

koţušinové a koţené doplnky. V blízkej budúcnosti by mal byť umiestnený ďalší 

kontajner na zber textílií a šatstva pri ţelezničnej stanici. 

 

5. Obchodná verejná súťaž na nákladný automobil IVECO 

V zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva bola zrealizovaná obchodná verejná 
súťaţ na nákladné motorové vozidlo IVECO ML 75E17. V rámci súťaţe bolo 
predloţených 5 ponúk, najvýhodnejšia bola ponuka p. Michala J. z Rabče, 2 635,00 
EUR. Minimálna akceptovaná cena v zmysle znaleckého posudku bola 1 275,00 EUR. 
Aktuálne prebieha príprava kúpno-predajnej zmluvy. 

 

6. Revitalizácia odborných učební na ZŠ s MŠ v Brusne 

V uplynulých dňoch bola uhradená záverečná ţiadosť o platbu v rámci projektu s 
názvom „Revitalizácia odborných učební na ZŠ s MŠ v Brusne“, všetky predloţené 
ţiadosti o platbu boli týmto uhradené. 

 

7. Adventná a vianočná výzdoba v obci Brusno 

V priebehu posledných dvoch týţdňov prebehla a prebieha inštalácia novo zakúpenej 
adventnej  a vianočnej výzdoby od spoločnosti ORGECO spol. s r.o.: 

- 3D LED sviečka 4 ks - inštalované v adventnom venci v parku pri hasičskej zbrojnici, 

- LED dekor 12 ks (3 ks anjel, 3 ks zvonček, 3 ks vianočná guľa, 3 ks sviečka) – 
inštalované na stĺpoch  verejného osvetlenia na námestí a v jeho blízkom okolí, 

- 3D LED brána 1 ks inštalovaná na námestí, brána s nápisom „Veselé vianoce“. 

 

8. Vyrobený a zabetónovaný stojan na vianočný stromček 

Firma ProfiTech-DK, s.r.o. vyrobila stojan na vianočný stromček. V mesiaci november 
bola vykopaná diera a bol zabetónovaný stojan na vianočný stromček. Vianočný 
stromček je prvýkrát osadený a ozdobený na námestí v Brusne. Do budúcna bude 
stojan slúţiť aj na stavanie mája.   



 

9. Cintorín v Brusne 

Odstránené pozostatky oplotenia cintorína (betónové stĺpy, brána), odvezený 
neporiadok. V budúcom roku by sme chceli dorobiť oplotenie od márnice smerom 
k lávke vedúcej ponad ţelezničnú trať. 

 

10. Zmluva o spolupráci 

Uzatvorená zmluva o spolupráci medzi Obcou Brusno a spoločnosťou Envi-CARE GR, 
s.r.o..  Predmetom zmluvy je poskytovanie konzultačných a poradenských sluţieb v 
oblasti zákona  č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov so 
zameraním na ţivotné prostredie v rozsahu špecifikovanom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy - 
číslo MO-0002/2021.     

 

11. Dar obci - osobné motorové vozidlo 

Darca Slovenská republika - Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií 
a poštových sluţieb  daroval obci Brusno zachovalé osobné motorové vozidlo značky 
Škoda Fabia Combi, rok výroby 2005, farba vozidla strieborná metalíza svetlá, výkon 
motora 55 kW a zdvihový objem 1 390 cm3. 

 

12. Výmena zvodidiel na ceste III. triedy č. 2431 

Banskobystrická regionálna správa (BBRSC) ciest vymenila zvodidlá na ceste III. triedy 
číslo 2431 v smere od obce Medzibrod do obce Brusno (stará cesta). Prísľub je zo 
strany Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ţe sa postupne vymenia aj 
zvodidlá pri ceste III. triedy číslo 2431 v smere od obce Brusno na obec Nemecká 
(pred Bukovcom). Poďakovanie BBSK a BBRSC za kladné vybavenie ţiadostí obce 
Brusno pri výmene zvodidiel. 

 

13. Slovenská správa ciest - oznámenie 

Oznámenie o začatí stavebných prác Slovenská správa ciest, Investičná výstavba 
a správa ciest Banská Bystrica (investor stavby) - názov akcie „Výstavba a zlepšenie 
bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy - I. etapa I/66 Brusno - most 
ev. č. 66 - 089“. Zhotoviteľom stavebných prác na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo 
je STRABAG s.r.o.. 

 

14. Mikuláš v ZŠ s MŠ Brusno 

Vzhľadom na pandemické opatrenia sa Mikuláš opäť nekonal na námestí v obci, ale po 
vzájomnej dohode predstaviteľov obce a školy sa konal v ZŠ s MŠ Brusno. Na darčeky   
prispela   obec   Brusno,   ZŠ s MŠ v Brusne a ZRPŠ.  Poďakovanie sv. Mikulášovi, 
anjelovi a čertovi, ţe ani tento rok nezabudli na naše deti. 

 

     Uznesenie č. 13 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 



A.b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
 Informácie starostu obce. 
 
2.Informácie zástupcu starostu obce: 
 
1.Ďalší postup  pri výkupe pozemkov  pri základnej škole, vlastníci budú písomne 
oboznámení so  znaleckým posudkom a cenou pozemku  za 1 m2. 
 
2.Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy  realizácia stavby „Brusno, časť Dubinka – 
IBV – vodovod a splašková kanalizácia“ medzi budúcim predávajúcim Obec Brusno, 
Ondrejská 360/1, 976 62  Brusno a budúcim kupujúcim Stredoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01  Banská Bystrica. 
 
     Uznesenie č. 14 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A.b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Informácie zástupcu starostu obce . 
 
3.Informácie zo zasadnutí komisiíí OZ: 
 
Komisia životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva 

 
1.Ţiadosť  MUDr. Eva Pavúková, Pod Dubinkou 259, 976 62 Brusno o odkúpenie 
pozemku 

 
      Uznesenie č. 15 

Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A.n e s c h v a ľ u j e 

 
Odpredaj časti obecného pozemku E KN č. 346/3 
 
B.u k l a d á 
 
Obecnému úradu informovať ţiadateľku na základe stanoviska   komisie  ţivotného 
prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva. 
 
Prítomní poslanci: Miroslav Balco, Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik,   
 Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková,  Ing. Ján Vaník 

 
Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco,  Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik,  
Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková, Ing. Ján Vaník 

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



1. Ţiadosť o rozpočtové opatrenie Základná škola s materskou školou, Školská 622/24, 
976 62 Brusno na základe čl. 2 ods. 3 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre 
zamestnancov,  ktorí  pri   odmeňovaní   postupujú   podľa   zákona   č. 553/2003 Z.z. o 
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021   
v   štátnej  sluţbe  na  rok 2021, vyplatenie  stabilizačných  odmien    v   sume 3 045.15 € 
 
 
      Uznesenie č. 16 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
 
A. s c h v a ľ u j e 
 
Schvaľuje  zmenu  rozpočtu  Základnej  školy  s  materskou  školou,  Školská   622/24, 
976 62  Brusno,  formou   navýšenia   originálnych    kompetencií  na  vyplatenie   odmien 
v zmysle  Vyššej kolektívnej zmluvy  na rok 2021, 100 € na 1 plný úväzok plus povinné 
odvody ( MŠ, ŠKD, CVĆ, ŠJ) v sume 2 444.74 €. 
 
 
B. s c h v a ľ u j e 
 
Schvaľuje zmenu rozpočtu Základnej školy s materskou školou ,  Školská   622/24, 976 62  
Brusno,  na   vyplatenie    stabilizačných  odmien   pre   pedagogických   zamestnancov    
v    sume    200 € na  1  plný  úväzok  plus  povinné  odvody  v  sume 3 045.15 €. 
 
C. s c h v a ľ u j e 
 
Zmenu rozpočtu č. 4/2021 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 príjmov 

FKl. EK Zdroj Názov Schválený Zmena Po úprave 

Bežné príjmy 

 111003 41  
Výnos dane z príjmov FO 

1 171 400 € + 5 490 € 1 176890 € 

09.1.2  41  
Originálne kompetencie - 
odmeny 

 
0 

 
+ 5 490 € 

 

SPOLU    

 
 
Prítomní poslanci: Miroslav Balco, Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik,   
Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková,  Ing. Ján Vaník 
 
Hlasovali za (menovite): Miroslav Balco,  Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik,  
Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková,  Ing. Ján Vaník 

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



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

             starosta obce 
 


