
               
         

Uznesenia 
 

z  tridsiateho  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  obce  Brusno  konaného  dňa 
09. marca 2022 

   
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. Mgr. Dušana Krakovského, Michala Uhríka za overovateľov zápisnice 
  
3. Ing. Jána Vaníka  za hlasovanie 
 
Prítomní poslanci: Miroslav Balco, 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): Miroslav Balco, 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 3) Schválenie programu 
     Uznesenie č. 2 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
A. s c h v a ľ u j e 
Návrh programu tridsiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Brusno. 
 
Prítomní poslanci: Miroslav Balco, 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): Miroslav Balco, 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): .........................… 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
B. s c h v a ľ u j e 
Zmenu  programu  rokovania  tridsiateho  zasadnutia obecného zastupiteľstva,   



na návrh predsedníčky finančnej komisie doplniť bod 18). Schválenie kúpno predajnej 
zmluvy  parc. č. C KN 942/7 a 942/8  v  zmysle GP č. 43884369-6/2022 
 
Prítomní poslanci: Miroslav Balco, 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): Miroslav Balco, 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 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, 
Pavla Lihana, Miroslava Balca za členov návrhovej komisie. 
 
Prítomní poslanci: Miroslav Balco, 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): Miroslav Balco, 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 5) Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Brusne prijatých dňa 12. 
01. 2022 a 27. 01. 2022 
 
     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 dňa 13. 01. 
2022 a 27. 01. 2022. 
 
K bodu 6)  Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Brusno za rok 2021 
 
 
     Uznesenie č. 5 



 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A.b e r i e  n a  v e d o m i e 
Ročnú správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Brusno za rok 2021. 
 
K bodu 7) Informatívna správa hlavného kontrolóra obce o stave ochrany majetku obce, 
správe pohľadávok a o výsledkoch kontroly hospodárenia s majetkom obce za rok 2021 
 
     Uznesenie č. 6 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A.b e r i e  n a  v e d o m i e 
Informatívnu správa hlavného kontrolóra obce o stave ochrany majetku obce, správe 
pohľadávok a o výsledkoch kontroly hospodárenia s majetkom obce za rok 2021. 
 
K bodu 8) Správa  z  kontroly  č. 4/2021 – kontrola  plnenia  opatrení  prijatých na odstránenie 
a nápravu nedostatkov zistených pri kontrole č. 6/2020 (opatrenia ZUŠ) 
 
     Uznesenie č. 7 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A.b e r i e  n a  v e d o m i e 
Správu   z   kontroly   č. 4/2021 – kontrola   plnenia  opatrení  prijatých na odstránenie a 
nápravu nedostatkov zistených pri kontrole č. 6/2020 (opatrenia ZUŠ). 
 
K bodu 9) Správa  z  kontroly  č. 6/2021 - kontrola  plnenia  opatrení prijatých na odstránenie 
a nápravu  nedostatkov  zistených  pri  kontrole  č. 1/2020   (kontrolou   hospodárenia s 
finančnými prostriedkami v ZŠ s MŠ Brusno za rok 2019 
 
     Uznesenie č. 8 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A.b e r i e  n a  v e d o m i e 
Správu z    kontroly    č. 6/2021 - kontrola    plnenia    opatrení prijatých na odstránenie a 
nápravu    nedostatkov    zistených  pri  kontrole  č. 1/2020   (kontrolou   hospodárenia s 
finančnými prostriedkami v ZŠ s MŠ Brusno za rok 2019). 
 
K bodu 10) Správa    z  kontroly  č. 7/2021 - kontrola    poskytnutia    a    vyúčtovania   dotácií 
z rozpočtu Obce Brusno za rok 2020 
 
     Uznesenie č. 9 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
 
 
A.b e r i e  n a  v e d o m i e 



Správu      z   kontroly      č. 7/2021 - kontrola      poskytnutia    a    vyúčtovania   dotácií z 
rozpočtu Obce Brusno za rok 2020. 
 
K bodu 11) Správa  z  kontroly  č. 1/2022 – kontrola    stavu    a  úrovne  vybavovania  petícií 
a sťažností v podmienkach samosprávy Obce Brusno za rok 2021 
 
     Uznesenie č. 10 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A.b e r i e  n a  v e d o m i e 
Správu    z    kontroly  č. 1/2022 – kontrola      stavu    a    úrovne  vybavovania  petícií a 
sťažností v podmienkach samosprávy Obce Brusno za rok 2021. 
 
K bodu 12) Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 2/2022 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia na rok 2022 
 
     Uznesenie č. 11 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A.s c h v a ľ u j e 
Pozmeňujúci návrh predsedníčky finančnej komisie k VZN č. 2/2022 v § 2 ods. 1 tabuľka č. 
1 doplniť položku – na správu školských objektov ZŠ 74.03 €. 
 
Prítomní poslanci: Miroslav Balco, 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): Miroslav Balco, 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): .........................… 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
B.s c h v a ľ u j e 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia na rok 2022 v zmysle pozmeňujúceho návrhu 
 
Prítomní poslanci: Miroslav Balco, 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): Miroslav Balco, 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 13)  Všeobecne      záväzné     nariadenie      obce      Brusno      č.    3/2022    o 
určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  
Obce Brusno 
 
     Uznesenie č. 12 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A.s c h v a ľ u j e 
Všeobecne      záväzné     nariadenie    obce    Brusno      č.  3/2022    o určení miesta a 
času zápisu do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  Obce Brusno 
 
Prítomní poslanci: Miroslav Balco, 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): Miroslav Balco, 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 14)  Schválenie Programu rozvoja obce Brusno programovacie obdobie 2021 – 2028 
     
     Uznesenie č. 13 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A.s c h v a ľ u j e 
Program rozvoja obce Brusno programovacie obdobie 2021 – 2028. 
 
Prítomní poslanci: Miroslav Balco, 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): Miroslav Balco, 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)  Schválenie  prenájmu nehnuteľného majetku obce  z dôvodu hodného 
osobitného   zreteľa,  časť   nebytových   priestorov   nachádzajúcich   sa  na  prízemí v 
budove Domu tradičných remesiel, s.č. 576 postavený na ulici Ondrejská v k.ú. Brusno, na 
parcele registra „C“ KN  číslo 1133, vedené na LV 752, označenie jednotlivých nebytových 
priestorov: 

miestnosť č. 7 – informácie - plocha    22.68 m2 
miestnosť č. 8 – kuchyňa - plocha   12.88 m2 



miestnosť č. 9 – sklad - plocha    13.44 m2 
miestnosť č. 10 – šatňa - plocha    5.40 m2 
miestnosť č. 11 – WC personálu - plocha  2.97 m2 

         spolu celková podlahová plocha:    57.37 m2 
 
     Uznesenie č. 14 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A.s c h v a ľ u j e 
Prenájom nehnuteľného majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa, časť 
nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí v budove Domu tradičných remesiel, 
s.č. 576 postavený na ulici Ondrejská v k.ú. Brusno, na parcele registra „C“ KN  číslo 1133, 
vedené na LV 752, označenie jednotlivých nebytových priestorov: 
 miestnosť č. 7 – informácie - plocha    22.68 m2 

miestnosť č. 8 – kuchyňa - plocha   12.88 m2 
miestnosť č. 9 – sklad - plocha    13.44 m2 
miestnosť č. 10 – šatňa - plocha    5.40 m2 
miestnosť č. 11 – WC personálu - plocha  2.97 m2 

         spolu celková podlahová plocha:    57.37 m2 
 
pre nájomcu Marianna Meškanová, Lúka 726, 976 62 Brusno, IČO40093069 
za účelom prevádzkovania prevádzky „Kvety a Záhrada“  a za účelom poskytovania 
informačných  služieb  pre  obec  Brusno  zriadením  informačného  centra spojeného s 
prezentáciou tradičných remesiel, za sumu 16.00 €/m2 ročne + výdavky za energie od 
01.04.2022 na dobu neurčitú, výpovedná  doba 3 mesiace. 
 
Prítomní poslanci: Miroslav Balco, 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): Miroslav Balco, 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 16)  Žiadosť  spoločnosti    Evona  Electronic, spol.s r.o. Stará  Vajnorská  cesta  17, 
931 04  Bratislava o odkúpenie časti pozemku č. 762 o výmere 231 m2 
 
     Uznesenie č. 15 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A. n e s c h v a ľ u j e 
Žiadosť  spoločnosti Evona Electronic spol. s r.o., Stará Vajnorská cesta 17, 831 04  
Bratislava o odkúpenie  časti pozemku č. 762 o výmere 231 m2. 
 
Prítomní poslanci: Miroslav Balco, 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): Miroslav Balco, Ing. Alexandra Barlová PhD., JUDr. Tomáš Hláčik, 
Ing. Peter Ivic, Mgr. Dušan Krakovský, Pavol Lihan, Bc. Danica Parobeková,  Ing. Ján Vaník 
 
proti (menovite): ..................................... 
zdržali sa (menovite): Michal Uhrík 
 
K bodu 17) Žiadosť Martina Šebeša, Pod Dubinkou 230/21 o zohľadnenie stočného za 
obdobie  august 2021 – august 2022 
 
     Uznesenie č. 16 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A s c h v a ľ u j e 
Zníženie poplatku za stočné za kalendárny rok 2022 z dôvodu poruchy na spoji vodomeru 
pre pána Martina Šebeša, Pod Dubinkou 230/21, 976 62  Brusno na  priemer za posledné 
3 roky t.j. 70 m3. 
 
Prítomní poslanci: Miroslav Balco, 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): Miroslav Balco, 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 18) Schválenie kúpno predajnej zmluvy  na pozemky  parc.  C KN 942/7, 942/8 v 
zmysle GP č. 43884369 - 6/2022   
 
     Uznesenie č. 17 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A s c h v a ľ u j e 
Kúpu   pozemkov   parc.č. C KN 942/7   o   výmere   53 m2   druh   pozemku záhrada a 
parc.č. 942/8 o výmere 6 m2 druh pozemku záhrada odčlenené GP č. 43884369 – 6/2022 
z pozemku parc.č.  C KN  942 o výmere 195 m2 druh pozemku záhrada vedený na LV č. 
879 k.ú. Brusno od predávajúceho p. Mariána Lampera, 976 62  Brusno, Športová 550/9 za 
cenu 20 €/m2. 
 
Prítomní poslanci: Miroslav Balco, 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): Miroslav Balco, 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 19) R ô z n e 
 
1.Informácie starostu obce: 
1. Pomoc obyvateľom Ukrajiny 

Informácia Obecného úradu v Brusne o pomoci pre utečencov z Ukrajiny, zavesená na 
webovej stránke obce. Obec sa pripravuje na ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny - 
rodinný dom na ulici Pod Stráňou 102/2 (zakúpené postele, matrace, je potrebne 
v rodinnom dome spraviť revíziu komínov, tepelných spotrebičov na tuhé palivo, opraviť 
vodu, kuchynskú linku, zakúpiť skrine, zohnať a napíliť suché drevo, hlásiče CO, atď.). 
Zasadanie obecnej rady ohľadom vojnového konfliktu a riešenia vzniknutej situácie. Dňa 
28.04.2022 obec Brusno organizuje Darovanie krvi v MKS, záujemcovia sa môžu 
nahlásiť na OcÚ v Brusne 

 
2. Žiadosť o zakúpenie zariadenia pre ŠKD 

Informácia – žiadosť o zakúpenie zariadenia pre ŠKD. Na základe telefonického 
rozhovoru s pánom riaditeľom ZŠsMŠ v Brusne bolo dohodnuté, že budúci týždeň zvolá 
štatutár školy pracovné stretnutie za účasti starosta, vedenie ZŠsMŠ Brusno 
a zamestnanci ŠKD. 
 

3. Oporný múr Pod Brezinkou 

Na základe osobnej obhliadky (za účasti - starosta, vedúci THÚ, poslanci OZ zo 
stavebnej komisie) na ulici Pod Brezinkou bolo rozhodnuté, že je potrebné vybudovať 
úplne nový oporný múr, nakoľko hrozí odtrhnutie krajnice vozovky. V prvom rade sa 
spravilo predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie. Následne sa spraví návrh 
rezov a konzultácia s vlastníkmi pozemkov pod navrhovaným    oporným   múrom.  Po   
obojstrannom  odsúhlasení    sa    pristúpi k objednávke na projektovú dokumentáciu 
a následne verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela.   
 

4. Prepadnutá miestna komunikácia a chodník na ulici Oremlaz 
Havarijný stav na ulici Oremlaz prepadnutá miestna komunikácia a chodník. Nevyhnutá 
oprava havarijného stavu, pravdepodobne sa jedná o poruchy (sadanie) miestnej 
komunikácií a chodníka nad kanalizačným potrubím alebo položeným optickým káblom. 
 

5. Oporný múr pod Domom smútku na ulici Ondrejská 
Banskobystrický samosprávny kraj v rámci Zmluvy o spolupráci s obcou Brusno ukončil 
betonáž oporného múra. Zložené oplotenie (kované dielce) a  rozobraté morálne 
opotrebované murované tehlové stĺpiky budú nahradené novými oceľovými stĺpikmi. 
Priestor medzi oporným múrom a cestou III. triedy č. 2431, kde sa momentálne 
nachádza zemina a zvyšky betónu, bude stiahnutý do určitej hĺbky a nahradený štrkmi 
rôznej frakcie prípadne asfaltovým frézingom. 
 
 

6. Miestne kultúrne stredisko 



V suterénnych priestoroch MKS sa zrekonštruovali priestory pre zamestnancov OcÚ 
Brusno (bývalý CO sklad, alebo hasičská zasadačka). Po rekonštrukcií sa tam spravila 
kuchynka, jedáleň (oddychová časť), sociálne zariadenie (WC, sprcha, umývadlo). 
V rámci rekonštrukcie na spoločnej chodbe sa vybudovalo WC s umývadlom, ktoré tam 
absentovalo a bude slúžiť nájomníkom MKS. Výdavky na celkovú rekonštrukciu boli vo 
výške 12.522,94 EUR. 
 

7. Zakúpenie a výsadba sadeníc 
Obec Brusno ako vlastník a obhospodarovateľ lesa bola v mesiaci február 2022 
upozornená odborným lesným hospodárom Ing. Kohútom nato, že na svojom pozemku 
(porastová mapa LC Brusno diel č. 2196) musí vysadiť 500 ks sadeníc buka lesného 
(Fagus sylvatica). Obec pracuje na zakúpení sadeníc buka lesného  a v jarných 
mesiacoch plánuje spraviť výsadbu bukových sadeníc. Tak isto obec zakúpi 50 ks 
sadeníc duba zimného (Quercus petraea), ktoré budú vysadené v lokalite Pod Dubinkou 
smerom na záhradky. 
 

8. Slovenská správa ciest - oznámenie 
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica (investor 
stavby) oznámila obci Brusno, že dňa 01.03.2022 odovzdala stavenisko dodávateľovi 
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 spoločnosť STRABAG s.r.o.. 
 

9. WiFi pre teba 
V uplynulých dňoch bola uhradená žiadosť o platbu v rámci projektu s názvom „WiFi pre 
teba“ v sume 11.474,80 EUR. 
 

10. Objekt obecného úradu 
Výmena  starých  svietidiel  za   nové   LED svietidlá (9 ks) v suteréne, v podkroví, v 
kuchynke a na WC ženy. Potiahnutá nová elektroinštalácia z rozvádzača (prízemie) do 
kancelárií na I. nadzemnom podlaží. Zároveň bola spravená revízia elektrickej inštalácie 
a bleskozvodu. 
  

11. Pasportizácia hrobových miest 
Objednávka zo strany obce na pasportizáciu hrobových miest. Pasportizácia znamená - 
zameranie a snímkovanie cintorínov, fyzická pasportizácia hrobových miest, 
fotografovanie hrobových miest, naplnenie databázy údajmi, grafické spracovanie a 
zobrazenie hrobových miest (mapa), zobrazenie fotografií, zaškolenie pracovníka, tlač 
mapy cintorínov, automatické zverejňovanie nájomných zmlúv na webe, atď.. 
 

12. Úroveň vytriedenia odpadov 
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok 2021 v našej obci bol  
na úrovni 41,12 %. Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu 



a objemného odpadu na skládku odpadov závisí od úrovne vytriedenia komunálneho 
odpadu v obci Brusno (za rok 2021) a pre rok 2022 je na úrovni 18 EUR za tonu. 
 
 

13. Žiadosť o vyrezanie krovinového porastu Brusenec 
Žiadosť p. A. Rezníčka o vyrezanie krovinového porastu a orezanie stromov na 
prístupovej ceste do lokality Brusenec. Vlastníkom pozemku je obec Brusno. Nakoľko 
sa jedná o krovinový porast v extraviláne obce a rozprestierajúci sa na súvislej ploche 
viac ako 20 m2, bola žiadosť odstúpená na Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor 
starostlivosti o životné prostredie. 
 

14. Rozhodnutie o výrube stromov 
Obec Medzibrod vydala pre obec Brusno Rozhodnutie o výrube stromov jedná sa 
o stromy (smreky, hraby, duglasky, lipy, jelše), ktoré boli na základe vašich podnetov 
vyhodnotené obcou ako najrizikovejšie. Stromy sa nachádzajú na uliciach Kúpeľná, Pod 
Brezinkou, Pod Dubinkou, Športová, Lúka a Kakatka. 
 

15. Zberný dvor 
Dňa 18.01.2022 si starosta a vedúci THÚ boli prezrieť jeden z najnovšie vybudovaných 
zberných dvorov v obci Hontianske Nemce v okrese Krupina. Za milé privítanie 
a exkurziu zberného dvora, patrí poďakovanie pani starostke, poslancovi OZ 
a zamestnancom OcÚ v Hontianskych Nemciach. Projektová dokumentácia na zberný 
dvor v našej obci bola  spracovaná už v roku 2010 spolu aj so stavebným povolením, 
žiaľ nikdy sa však výstavba nezrealizovala. V dnešnej dobe ak chce obec riešiť zberný 
dvor musí začať úplne od začiatku. 
 

16. Lavičky na Hronskej ulici 
Na korune hrádzi na Hronskej ulici pribudli dve lavičky (železobetónové nohy a drevené 
sedáky s opierkami). Poďakovanie za sponzorský dar patrí poslancovi OZ a zároveň 
zástupcovi starostu. Zároveň lavičky slúžia ako zábrana prejazdu motorových vozidiel 
po hrádzi, keďže niektorí dopravné značenie nerešpektovali. 
 

2.Informácie zástupcu starostu obce: 
1. Vytvorenie  rezervy na zabezpečenie finančných prostriedkov pre pomoc utečencom z 
Ukrajiny. 
2. Psychologická pomoc  pre utečencov cez Centrum špeciálno pedagogického 
poradenstva v Brusne. 
3. Stretnutie so spoluvlastníkmi pozemkov pri základnej škole  termín 16.03.2022. 
 
      Uznesenie č. 18 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A.b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
1. Informácie starostu obce: 
2. Informácie zástupcu starostu obce: 



 
     Uznesenie č. 19 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
 
A s c h v a ľ u j e 
Vytvorenie    rezervy  finančných   prostriedkov   
10 tis. €   na   riešenie   humanitárnej  a sociálnej výpomoci. 
Prítomní poslanci: Miroslav Balco, 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): Miroslav Balco, 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): .........................… 
 
3.Informácie zo zasadnutí komisií OZ 
 
Komisia  životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva: 
- Žiadosť  o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce C KN 762 v blízkosti Hotela Brusno 
 
Kultúrno – školská a športová komisia: 
- Plán kultúrno – športových podujatí v roku 2022 
 
     Uznesenie č. 20 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno 
A.b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
1. Informácie z Komisie  životného prostredia a výstavby, lesného a vodného 
hospodárstva 
2. Informácie Kultúrno – školskej a športovej komisie 
 
 
 
 
 
         ………………………. 
          Ing. Jozef Šimeček 
                   starosta obce 
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