OBEC HEĽPA Farská 588/2, 976 68 HEĽPA

Zápisnica
z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Heľpa
konaného dňa 31. decembra 2020 na Obecnom úrade v Heľpe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Prítomnosť/kvórum = 8/5
Obecné zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa, nakoľko bola prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.
K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Dvadsiate siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Heľpa o 10.00 hod. zvolal a otvoril
starosta obce.
Predniesol návrh na overovateľov zápisnice: Ján Kukuľa, Miroslav Lilko
Za zapisovateľku zápisnice: Anna Rúfusová
Starosta dal hlasovať o predloženom návrh.
Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 592 za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Prítomnosť/kvórum = 7/4 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Nehlasoval: Málik
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe schvaľuje za overovateľov zápisnice Jána Kukuľu
a Miroslava Lilku
Za zapisovateľku zápisnice Annu Rúfusovú
Starosta: prečítal návrh programu rokovania OZ
Návrh programu zasadnutie OZ:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Skúška hlasovacieho zariadenia
Procedurálne otázky
Návrh Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie
udržateľného mestského rozvoja „ Brezno“
5. Ukončenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Heľpa
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Starosta: navrhol vyradiť bod programu skúška hlasovacieho zariadenia, nakoľko sa nepodarilo
spustiť videokonferenciu a otvoril diskusiu
Košťál: nie je potrebné bod 2 vyhadzovať, keďže sú dve poslankyne pripojené online, pretože
by sa potom nerátali ako prítomné
Kukuľa Jozef: navrhol najprv schválenie predneseného programu a potom robiť úpravy
Málik: zasadnutie je neštandardné, program nie je profesionálne pripravený, nemá základné
atribúty ktoré má mať povinné, nie je návrh na hlasovanie
Kukuľa Ján: spýtal sa či k memorandu nebude ani diskusia, nakoľko v návrhu programu nie je
uvedená
Starosta: máme bod programu ku krému otvoríme diskusiu
Starosta nebudem vypúšťať bod skúška hlasovacieho zariadenia a dám hlasovať o návrhu ako
bol prečítaný
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu programu rokovania
Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 593 za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 7/4 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Nehlasoval: Málik
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe schvaľuje program zasadnutia
Kukuľa Jozef: navrhol doplniť do programu, pred bod 5 - bod rôzne a interpelácie
Ďalej navrhol do programu doplniť bod -prelomenie nepodpísaného uznesenia č. 584/2020
o schvaľovaní VZN č. 2/2020
a bod zrušenie uznesenia č.590/2020
Starosta: navrhol o každom návrhu hlasovať zvlášť a dal hlasovať o doplnení programu o bod
rôzne a interpelácie
Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 594 za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 7/4 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Nehlasoval: Málik

27. zasadnutie 31. december 2020

Strana 2 z 21

OBEC HEĽPA Farská 588/2, 976 68 HEĽPA
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe schvaľuje doplnenie programu rokovania o bod rôzne a
interpelácie
Kukuľa Jozef pred bod č. 4 Memorandum.....doplniť bod -Prelomenie nepodpísaného
uznesenia č.584/2020
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu
Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 595 za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 7/4 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Prítomný, nehlasoval: Málik
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe schvaľuje doplnenie programu o bod prelomenie
nepodpísaného uznesenia č. 584/2020
Kukuľa Jozef: navrhol program rokovania doplniť o bod zrušenie unesenia č.590/2020
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu
Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 596 za: 7
proti: 0
zdržal sa: 1 Kukuľa Ján
Prítomnosť/kvórum = 7/4 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Nehlasoval: Málik
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe schvaľuje doplnenie programu rokovania o bod zrušenie
uznesenia 590/2020
Obecné zastupiteľstvo sa ďalej riadilo nasledovným programom:
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Procedurálne otázky
4. Prelomenie nepodpísaného uznesenia č. 584/2020 o schvaľovaní VZN č. 2/2020
5. Zrušenie uznesenia č.590/2020
6. Návrh Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie
udržateľného mestského rozvoja „ Brezno
7. Rôzne
8. Interpelácie
9. Ukončenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Heľpa
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K bodu 2: skúška hlasovacieho zariadenia
Starosta skonštatoval, že máme pripojené dve poslankyne Andreu Oravkinovú a Andreu
Bošeľovú, spojenie funguje
Bošeľa Milan požiadal aby sa menovite, konštatovalo hlasovanie jednotlivých poslancov,
nakoľko na poslankyne, ktoré sú online všetci nevidia
K bodu 3: Procedurálne otázky
Starosta : tento bod programu bol zaradený z dôvodu, že zasadnutie OZ malo byť online, a aby
sme si ujasnili ako budeme hlasovať. V predchádzajúcom bode sme si ujasnili, že hlasovanie
budeme konštatovať menovite
K bodu 4:
Jozef Kukuľa prečítal návrh uznesenia

Názov materiálu :

Návrh na uznesenie :

Prelomenie nepodpísaného uznesenia č.584/2020 o schvaľovaní VZN č.2 /
2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad

Obecné zastupiteľstvo v Heľpe schvaľuje

uznesenie o VZN č.2/2020 tak ako bol predložené a pripomienkované
obecným úradom a poslancami OZ z 11.decembra 2020
Dôvodová správa :
Starosta obce nepodpísaním tohto uznesenia a tvrdením , že sme na budúci rok neupravovali poplatky
a dane, hrubo zasiahol do schváleného viacročného rozpočtu obce Heľpa na roky 2021,22,23 . Bez
logického zdôvodnenia a zmeny rozpočtu, zneužil sistačné právo pri uznesení o VZN. Napriek výkladu
zákona že VZN nemá právo starosta obce vetovať to urobil cez možnosť nepodpísania uznesenia! Pre
aj tak napnutí rozpočet to znamená ročnú stratu približne 10.000,- €
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Jozef Kukuľa: poprosil by som Vás keďže sa naskytla možnosť ešte zasadať aby sme toto nepodpísanie
uznesenia starostom prelomili, aj keď poslanec Lilko ma upozornil, že vyvesené doteraz nebolo a na
stránke obce vyšiel článok, že sme poplatky nezvýšili. Tak ako starosta má právo nepodpísať tak aj my
máme právo prelomiť 3/5 väčšinou. V prípade, že by sme dostatok hlasov nenašli, nadväzuje ďalší bod
o zrušení uznesenia č. 590/2020 aby sme taký rozpočet zrušili a išli do provizória
Košťál: na tomto rozpočte aj VZN sme spolupracovali so všetkými referátmi obce, ktoré zastrešujú túto
oblasť a prišli sme k nejakým riešeniam, je smutné že jeden človek, pán starosta takto niekoľko
týždňovú prácu zmarí
Málik: citoval výklad o nepodpísaní VZN starostom obce..... návrh VZN vznikol ako konsenzus, prácne
sme prišli k nejakému riešeniu v procese prípravy toto nepripomienkoval, mrzí ma, že sme sa narobili
na príprave, keď starosta nepodpísal mal o tom oboznámiť poslancov a už mala byť na stole rozpočtová
zmena, ako sa ide vysporiadať s deficitom v rozpočte, je to totálne neprofesionálne a trápne
Bošeľová: Požiadala starostu o vysvetlenie dôvodu nepodpísania uznesenia
Starosta: Mrzí ma že schôdza sa zneužila na túto záležitosť, ale tak ako pán poslanec Málik čítal“ by
malo mať“ to sú všetko len vysvetlenie zákonov, na ktoré môže mať iný názor každý právnik, ja nie som
momentálne pripravený na túto záležitosť, mám to na stole ale poviem len holý fakt, za obec sme
pripravili VZN, ktoré bolo vyvesené na úradnej tabuli obce, neboli tam zvýšené dane a poplatky
z dôvodu, že poslancom som poslal tabuľku kde bolo jasne vysvetlené, koľko obec vynakladá na
likvidáciu KO od obyvateľov. Keď bolo sedenie poslancov k VZN opustil som rokovaciu sálu, pretože
poslanci mi vulgárne nadávali, poslanecký návrh bol zvýšenie poplatku o 3Eur osoba/ rok, podľa
analýzy, ktorú som im predložil nebolo potrebné poplatky zvyšovať, toto súčasne nastavenie pokryje
výdavky s likvidáciou komunálneho zmesového odpadu od obyvateľov obce, obec má peniaze
v rezervnom fonde, takže môže použiť financie na vyrovnanie deficitu
Lilko: Obecný úrad prišiel s tým že je potrebné zmeniť dane, pretože sú v rozpore zo zákonom, máme
tam veľký nesúlad, takže referát obecného úradu prišiel s návrhom že je to potrebné dať do súladu, nie
my ani voliči, toto čo som počul mi príde ako populizmus
Jozef Kukuľa: Dalo sa čakať, že na súlad bude starosta takto reagovať, nebaví ma vysvetľovať čo patrí
do poplatkov za smetí, obec zo svojho rozpočtu dopláca na smetí, aj keď sme v „bohatá obec“ obec si
nemôže dovoliť na likvidáciu smetí doplácať, tabuľky ktoré nám predkladáš hovoria o zavadzajúcich
číslach, čo sa týka triedeného odpadu, nevieme to manažovať, doplácame na jeho následne triedenie,
rozpočet upravíme podľa toho ako uvádzaš, skúsme to tak ako to hovoríš, je to lacné PR pre voličov,
sme posledná dedina, ktorá má taký nízky poplatok za odpad, vedľajšie obce už platia po 20 eur a nestačí
im to,
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Málik: V prvom rade si predložil deficitný rozpočet, tie tabuľky ktoré uvádzaš sú tvoje choré
výplody, toto VZN si nepripomienkoval, ani na zasadnutí keď sa schvaľovalo, je to
populistické, zmena, ktorá je potrebná bola konzultovaná aj s príslušnými referátmi
Kukuľa Ján je to trápne aj celé zasadnutie, ale pán starosta bolo by potrebné zabezpečiť, aby
ekonómka neuvádzala na schôdzi že obec na likvidáciu smetí dopláca, takže riešime len to, čo
nám je predkladané
Lilko: Keď poslanci zdvihnú poplatky to nie len ľuďom , ale aj sebe, nevycucáme si to z hlavy
ale na základe požiadaviek
Kukuľa Jozef: áno obec Heľpa má prebytok hospodárenia, ale tieto peniaze nemôžeme použiť
na krytie likvidácie odpadu
Málik: faktická poznámka, bolo vyvesené staré VZN
Starosta podal vysvetlenie k VZN, a tiež citoval zo zákona, že obyvatelia za triedený odpad
nesmú doplácať a podal ďalšie vysvetlenie k jednotlivým položkám platenia za odpad
Starosta: keď sme na VZN pracovali nepripomienkoval si, prečo sme navyšovali rezervný
fond?
Kukuľa Jozef: dávam návrh na ukončenie diskusie
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu na ukončenie diskusie
Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 597 za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 7/4 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Nehlasoval: Málik
OZ v Heľpe schvaľuje procedurálny návrh na ukončenie diskusie k bodu 4
Starosta dal hlasovať o návrhu prelomenie nepodpísaného uznesenia č. 584/2020
Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 598 za: 6
proti: 0 zdržal sa: 1 Andrea Orvakinová
Prítomnosť/kvórum = 7/5 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ trojpätinová väčšina
prítomných poslancov
Nehlasoval: Málik
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Obecné zastupiteľstvo v Heľpe schvaľuje uznesenie o VZN č.2/2020 tak ako bol
predložené a pripomienkované obecným úradom a poslancami OZ z 11.decembra 2020

K bodu 5:
Kukuľa Jozef prečítal návrh uznesenia

Názov materiálu :

Zrušenie uznesenia č.590 / 2020

Návrh na uznesenie :

Obecné zastupiteľstvo v Heľpe ruší
uznesenie č. 590 / 2020

Dôvodová správa :
Starosta obce nepodpísaním uznesenia o Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad, narušil príjmy v schválenom rozpočte. V prípade že sa nepodarí
prelomiť nepodpísanie tohto uznesenia mám za to že rozpočet nie je
možne realizovať v schválenej podobe.
- skonštatoval, keďže sa podarilo prelomiť nepodpísané uznesenie č. nie je potrebné o tomto
bode hlasovať a svoj návrh z rokovania stiahol
K Bodu 6: Memorandum
Starosta prečítal návrh na uznesenie

Návrh Memoranda o spolupráci na príprave
Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja „Brezno“
Materiál obsahuje:

1.
2.
3.

Návrh na uznesenie
Dôvodová správa
Návrh Memoranda - Príloha k návrhu na uznesenie
Materiál sa doručuje:
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1.
2.

Starosta obce
Poslanci obecného zastupiteľstva

Počet príloh:

1

Dátum vyexpedovania materiálu:

31.12.2020

Predkladá: starosta obce

Podpis:

NÁVRH NA UZNESENIE Číslo 599/2020
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe

Návrh Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného
mestského rozvoja „Brezno“
I/

Berie na vedomie
plánované zaradenie územia udržateľného mestského rozvoja „Brezno“ do podpory v rámci
špecifickej alokácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre udržateľný mestský rozvoj z
programového obdobia 2021-2027

II/

Schvaľuje
Memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného
mestského rozvoja „Brezno“, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia

III/

Poveruje
Starostu obce
podpísaním Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie
udržateľného mestského rozvoja „Brezno“ a vykonaním ďalších krokov potrebných na získanie
podpory v rámci špecifickej alokácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre udržateľný
mestský rozvoj z programového obdobia 2021-2027
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DÔVODOVÁ SPRÁVA
Číslo poradia:
Návrh Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného
mestského rozvoja „Brezno“

Mesto Brezno ako jadrové mesto a 13 navzájom katastrálne susediacich obcí - Bystrá, Mýto pod
Ďumbierom, Valaská, Hronec, Podbrezová, Predajná, Jasenie, Beňuš, Polomka, Závadka nad Hronom
Heľpa, Michalová a Pohronská Polhora vyjadrili predbežný súhlas s určením územia Udržateľného
mestského rozvoja „Brezno“ (UMR „Brezno“) a tým vyjadrili ochotu spolupracovať na príprave
Integrovanej územnej stratégie UMR „Brezno“ ako súčasť IÚS Banskobystrického kraja s využitím
postupov podľa Jednotného metodického rámca pre prípravu integrovaných územných stratégií a
investícií v SR v programovom období 2021 – 2027.

Územie UMR je chápané ako územie interakcií jadrového mesta a obcí jeho zázemia, pričom tieto
územia musia spĺňať tieto základné podmienky:

-

minimálny počet obyvateľov s trvalým bydliskom na území UMR je 40 000
územie je tvorené minimálne územím jadrového mesta a priamo susediacich obcí

UMR je územím intenzívnych interakcií jadrového mesta (Brezno) a obcí jeho zázemia, v ktorom
možnosť a efektívnosť využitia rozvojového potenciálu, riešenia problémov a výziev je podmienená
medzi komunálnou spoluprácou a implementáciou spoločnej stratégie – napr. oblasť dopravnej
infraštruktúry, oblasť zásobovania vodou, oblasť odpadového hospodárstva, protipovodňových
opatrení, rekreácie a podobne.

Jednou z podmienkou vytvorenia UMR „Brezno“ je podpísanie Memoranda o spolupráci na príprave
Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja „Brezno“ a z toho dôvodu
prekladáme návrh materiálu na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Príloha k uzneseniu OZ
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MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja „Brezno“
(„ďalej len Memorandum“)

Mesto Brezno
sídlo: Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
štatutárny orgán: JUDr. Tomáš Ábel, PhD.
IČO: 00313319
a
Obec Beňuš
sídlo: Beňuš č.355, 976 64 Beňuš
štatutárny orgán: Katarína Srnková
IČO: 00313289
a
Obec Bystrá
sídlo: Bystrá 1, 977 01 Brezno
štatutárny orgán: Marian Alberty
IČO: 00647853
s
Obec Heľpa
sídlo: Farská 588/2, 976 68 Heľpa
štatutárny orgán: Peter Hyriak
IČO: 00313424
a
Obec Hronec
sídlo: Zlievárenská ulica 516, 976 45 Hronec
štatutárny orgán: Bohuslav Nemky
IČO: 00313483
a
Obec Jasenie
sídlo: Jasenie č. 497, 976 75 Jasenie
štatutárny orgán: Ing. Marek Kordík PhD.
IČO: 00313521
a
Obec Michalová
sídlo: Trosky 1, 976 57 Michalová
štatutárny orgán: Ing. Terézia Tisovčíková
IČO: 00313599
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a
Obec Mýto pod Ďumbierom
sídlo: Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom
štatutárny orgán: Ing. Roman Švantner
IČO: 00313637
a
Obec Podbrezová
sídlo: Sládkovičova 76/6,976 81 Podbrezová
štatutárny orgán: Mgr. Ladislav Kardhordó
IČO: 00313688
a
Obec Pohronská Polhora
sídlo: Hlavná 62, 97656 Pohronská Polhora
štatutárny orgán: Ing. Dušan Nepšinský
IČO: 00313700
a
Obec Polomka
sídlo: Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka
štatutárny orgán: Ing. Ján Lihan
IČO: 00313726
a
Obec Predajná
sídlo: Nám. Juraja Pejku 67, 976 63 Predajná
štatutárny orgán: Ing. Tatiana Čontofalská
IČO: 00313751
a
Obec Valaská
sídlo: Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská
štatutárny orgán: Mgr. Peter Jenča
IČO: 00313904
a
Obec Závadka nad Hronom
sídlo: Osloboditeľov 144/27, 97 667 Závadka nad Hronom
štatutárny orgán: Ing. Ján Tešlár
IČO: 00313947
ďalej len „zúčastnené strany
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Uvedomujúc si zodpovednosť za rozvoj územia udržateľného mestského rozvoja, ktoré je
definované v článku 3 tohto Memoranda, ako aj rozvoj Banskobystrického kraja,
zdôrazňujúc dôležitosť a nevyhnutnosť spolupráce a partnerského prístupu v procese prípravy
Integrovanej územnej stratégie UMR „Brezno“ a tým aj Integrovanej územnej stratégie
Banskobystrického kraja,
zúčastnené strany
vyhlasujú toto memorandum
Článok 1
Definovanie základných pojmov

1. Integrovaná územná stratégia (ďalej aj „IÚS“) je komplexná rozvojová stratégia územia
integrujúca všetky aspekty rozvoja a rozvojové aktivity v území. IÚS sú spracovávané ako
Programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej „PHRSR“) samosprávnych
krajov v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi v zmysle zákona č. 539/2008 Z.
z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.
IÚS sú základnou stratégiou pre zabezpečenie integrovaného územného rozvoja
podporovaného územnými nástrojmi Európskej únie, ako sú integrované územné investície.
2. Integrované územné investície (ďalej „IÚI“) sú jedným z kľúčových finančných nástrojov
implementácie IÚS. Investície, ktoré získajú podporu z jedného alebo viacerých fondov,
jedného alebo viacerých programov alebo z viac ako jednej priority toho istého programu,
sa môžu realizovať ako IÚI. Nástroj IÚI nahrádza systém dopytovo orientovaných výziev,
avšak nevylučuje ich využitie v špecifických prípadoch.
3. Spoločný program rozvoja obcí označovaný doposiaľ ako Program hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja viacerých obcí (ďalej aj „PHRSR VO“) je strednodobý
rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v
Národnej stratégii regionálneho rozvoja SR a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v
programe rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obce nachádzajú, a je
vypracovaný podľa záväzných častí územnoplánovacích dokumentácií združených obcí v
súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o podpore regionálneho rozvoja“). Ak nemá obec vypracovaný
vlastný program rozvoja obce, môže si vypracovať pri uplatnení partnerstva s jednou
územne susediacou obcou alebo viacerými územne susediacimi obcami spoločný program
rozvoja obcí.
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4. Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „IÚS UMR“)
je nástrojom na podporu využitia rozvojového potenciálu a riešenia spoločných problémov
jadrového mesta a jeho zázemia tvoriace územie udržateľného mestského rozvoja. Je
spoločnou stratégiou územia UMR.
5. Územie udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „územie UMR“) je územie
jadrového mesta a obcí jeho zázemia, v ktorom prebiehajú intenzívne interakcie a
medzikomunálna spolupráca a implementácia spoločnej stratégie zabezpečuje efektívne
využitie rozvojového potenciálu a riešenie problémov.
6. Sociálno-ekonomickí partneri sú subjekty verejnej správy, podnikatelia a mimovládne
organizácie pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na miestnej, regionálnej alebo
celoštátnej úrovni.

Článok 2
Predmet a účel Memoranda
Hlavným predmetom a účelom tohto Memoranda je najmä:

1. Určiť územie UMR „Brezno“ ako integrovaného mestského strategicko-plánovacieho
regiónu.
2. Spolupracovať na príprave Integrovanej územnej stratégie UMR „Brezno“ ako súčasť IÚS
Banskobystrického kraja s využitím postupov podľa Jednotného metodického rámca pre
prípravu integrovaných územných stratégií a investícií v SR v programovom období 2021
– 2027.
3. Zriadiť Kooperačnú radu UMR „Brezno“ ako koordinačný nástroj funkčného mechanizmu
partnerstva, komunikácie a rozhodovania pri príprave IÚS UMR „Brezno“ s určením
základných princípov, pravidiel a ďalších podmienok tejto územnej spolupráce.

Článok 3
Vymedzenie územia UMR „Brezno“
Zúčastnené strany sa dohodli, že územie UMR „Brezno“ tvoria:

1. územie mesta Brezno
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a tieto navzájom katastrálne susediace obce

2. Bystrá
3. Mýto pod Ďumbierom
4. Valaská
5. Hronec
6. Podbrezová
7. Predajná
8. Jasenie
9. Beňuš
10. Polomka
11. Závadka nad Hronom
12. Heľpa
13. Michalová
14. Pohronská Polhora

Článok 4
Princípy spolupráce UMR „Brezno“
Vyššie uvedené zúčastnené strany podpisom tohto Memoranda deklarujú, že v rámci tejto spolupráce
budú dodržiavať najmä princíp partnerstva, zabezpečenia udržateľného rozumného (smart) rozvoja
územia za súčasného rešpektovania objektívne oprávnených záujmov sociálno-ekonomických
partnerov v území UMR „Brezno“.
Článok 5
Integrovaná územná stratégia UMR „Brezno“

1. Zúčastnené strany potvrdzujú, že Integrovaná územná stratégia UMR „Brezno“ bude
spoločnou stratégiou územia UMR. IÚS UMR bude spracovávaná obdobne ako PHRSR
VO v súlade s princípom partnerstva za účasti sociálno-ekonomických partnerov v zmysle
zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a za dodržania nižšie uvedených
podmienok.
2. Z dôvodu naplnenia účelu tohto Memoranda sa zúčastnené strany zaväzujú:
a) aktívne sa podieľať na príprave IÚS UMR „Brezno“ a za tým účelom si poskytovať
potrebnú súčinnosť,
b) umožniť zástupcom sociálno-ekonomických partnerov z podnikateľského a neziskového
sektora aktívne sa podieľať na príprave a implementácii IÚS UMR „Brezno“ v súlade s
princípom partnerstva
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3. Mesto Brezno sa zaväzuje :
a) organizačne a administratívne koordinovať procesy prípravy IÚS UMR „Brezno“ a
vytvárať odborné, personálne, administratívne a finančné predpoklady pre prípravu IÚS
UMR a pre efektívnu spoluprácu zúčastnených strán UMR „Brezno“
b) iniciovať vytvorenie Kooperačnej rady UMR „Brezno“ podľa čl. 2 ods. 3 a administratívne
a organizačne podporovať jej činnosť.
4. IUS UMR „Brezno“ bude schvaľovať Kooperačná rada UMR po predchádzajúcom
prerokovaní návrhu IUS UMR so všetkými zúčastnenými stranami tohto Memoranda, ktoré
budú mať právo sa k návrhu IUS UMR vyjadriť a predložiť svoje návrhy a pripomienky.
Na schválenie IUS UMR sa nevyžaduje súhlas obecného, či mestského zastupiteľstva
každej zúčastnenej strany, s výnimkou prípadu uvedeného v odseku 5 tohto článku.
5. Zúčastnené strany sa dohodli, že IÚS UMR „Brezno“ bude spracovaný tak, že bude zahŕňať
stratégie územného a miestneho rozvoja a operácie zúčastnených strán v takom rozsahu, že
mesto Brezno a obce nemusia spracovávať osobitný PHRSR obce (Plán rozvoja obce)
podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja. Ak sa niektorá zo zúčastnených strán
rozhodne IÚS UMR akceptovať ako svoje PHRSR (Plán rozvoja obce, či mesta), musí
takýto postup obce, či mesta schváliť obecné zastupiteľstvo príslušnej obce, resp. mestské
zastupiteľstvo príslušného mesta.
Článok 6
Kooperačná rada UMR „Brezno“

1. Kooperačná rada UMR „Brezno“ je koordinačný nástroj funkčného mechanizmu
partnerstva, komunikácie a rozhodovania pri príprave IÚS UMR „Brezno“.
2. Zúčastnené strany sa zaväzujú, že v záujme dosiahnutia účelu tohto Memoranda vytvoria
Kooperačnú radu UMR „Brezno“. Zriadenie a činnosť tejto rady sa bude riadiť nižšie
uvedenými podmienkami a pravidlami.
3. Kooperačná rada UMR „Brezno“ koordinuje prípravu a schvaľuje IÚS UMR a slúži na
zabezpečenie participatívneho manažmentu integrovaného rozvoja územia UMR “Brezno“.
4. Kooperačná rada UMR „Brezno“ je zložená zo zástupcov :
a) miestnej územnej samosprávy (mesta a obcí) tvoriacich územie UMR „Brezno“,
b) podnikateľského sektora, akademického sektora a školstva,
c) štátnej správy a občianskej spoločnosti.
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5. Činnosť Kooperačnej rady UMR „Brezno“ koordinuje jej predseda. Predsedom
Kooperačnej rady UMR „Brezno“ je primátor mesta Brezno alebo ním poverená osoba.
Zástupom predsedu Kooperačnej rady UMR „Brezno“ je Ing. Tatiana Čontofalská,
starostka obce Predajná.
6. Predseda Kooperačnej rady zastupuje Kooperačnú radu UMR navonok aj dovnútra v
zmysle mandátu mu zvereného touto radou. Počas neprítomnosti predsedu Kooperačnej
rady UMR „Brezno“ v plnom rozsahu jeho práv a povinností zastupuje jeho zástupca.
7. Úlohy spojené s realizáciou činnosti Kooperačnej rady UMR „Brezno“ vykonáva jej
sekretariát, ktorý zriaďuje a jeho činnosť personálne, organizačne a finančne zabezpečujú
Zúčastnené strany pomerným dielom podľa počtu obyvateľov, ak sa zúčastnené strany
nedohodnú inak v tomto Memorande.
8. Podrobnosti o zložení a kreovaní, činnosti, pôsobnosti a spôsobe rozhodovania Kooperačnej
rady UMR „Brezno“ a o postavení predsedu tejto rady určí Štatút Kooperačnej rady UMR
„Brezno“, ktorý schvaľujú všetky zúčastnené strany tohto Memoranda.

Článok 7
Spoločné ustanovenia

1. Zúčastnené strany berú na vedomie, že IUS UMR „Brezno“ je súčasťou IUS
Banskobystrického samosprávneho kraja a Banskobystrický samosprávny kraj poskytuje
potrebnú súčinnosť a metodicky pomáha pri kreovaní a činnosti Kooperačnej rady UMR
„Brezno“ a pri príprave IUS UMR „Brezno“.
2. Písomnosti si budú zúčastnené strany doručovať prioritne emailom na adresu sekretariátu
Kooperačnej rady, alebo ako doporučenú zásielku na adresu: Mestský úrad Brezno,
sekretariát primátora mesta, Nám. Gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno.
3. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, že ju adresát odmietne prevziať. V prípade,
že sa zásielku nepodarilo adresátovi doručiť, považuje sa táto za doručenú na tretí deň po
jej uložení poštovým podnikom.
4. Podiel mesta/obce na majetku, ktorý by mal byť prípadne získaný spoločnou činnosťou,
bude ešte pred začatím jednotlivých krokov smerujúcich k nadobudnutiu majetku
dohodnutý v osobitnej zmluve medzi príslušnými obcami.
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Článok 8
Záverečné ustanovenia

1. Zúčastnené strany budú riešiť spory vyplývajúce z interpretácie alebo implementácie tohto
Memoranda rokovaním alebo inými prostriedkami na urovnanie sporov v súlade s
princípom partnerstva a vzájomnej spolupráce a vzájomného rešpektovania sa.
2. Každá zúčastnená strana deklaruje, že pred podpisom tohto Memoranda jej mestské
zastupiteľstvo, resp. obecné zastupiteľstvo vyslovilo súhlas s uzavretím tohto Memoranda.
3. Zúčastnené strany sa dohodli, že k tomuto Memorandu môžu dodatočne pristúpiť aj ďalšie
obce, a to písomným dodatkom odsúhlaseným všetkými zúčastnenými stranami.
4. Toto Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zúčastnených strán môže
odstúpiť od tohto Memoranda aj bez uvedenia dôvodu, avšak musí byť urobené písomne a
musí byť doručené mestu Brezno, inak je neplatné. Odstúpenie je účinné dňom jeho
doručenia mestu Brezno. Spôsob vysporiadania majetkových a finančných práv pri
odstúpení od Memoranda bude dojednaný v osobitnej zmluve medzi zúčastnenými stranami
a odstupujúcim mestom, alebo obcou.
5. Toto Memorandum je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami odsúhlasenými
všetkými zúčastnenými stranami.
6. Toto Memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými zúčastnenými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Brezno.
5. Každá zúčastnená strana obdrží jedno vyhotovenie tohto Memoranda.
6. Zúčastnené strany vyhlasujú, že toto Memorandum uzatvárajú dobrovoľne, na základe
svojej slobodnej vôle a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

Mesto Brezno dňa ..................................
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........................................................
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor
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Obec Beňuš dňa .....................................

........................................................
Katarína Srnková
starostka

Obec Bystrá dňa .....................................

........................................................
Marian Alberty
starosta

Obec Heľpa dňa ......................................

........................................................
Peter Hyriak
starosta

Obec Hronec dňa .....................................

........................................................
Bohuslav Nemky
starosta

Obec Jasenie dňa ....................................

........................................................
Ing. Marek Kordík PhD.
starosta

Obec Michalová dňa .....................................

........................................................
Ing. Terézia Tisovčíková
starostka

Obec Mýto p./Ďumb. dňa .......................

........................................................
Ing. Roman Švantner
starosta

Obec Podbrezová dňa .............................

........................................................
Mgr. Ladislav Kardhordó
starosta

Obec Pohronská Polhora dňa .....................................

........................................................
Ing. Dušan Nepšinský
starosta

Obec Polomka dňa ...................................

........................................................
Ing. Ján Lihan
starosta
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Obec Predajná dňa ...................................

........................................................
Ing. Tatiana Čontofalská
starostka

Obec Valaská dňa .....................................

........................................................
Mgr. Peter Jenča
starosta

Obec Závadka n./Hr. dňa ..........................

........................................................
Ján Tešlár
starosta

Kukuľa Jozef: Mohol by nám pán Ábel primátor mesta Brezno, niečo k tomu povedať?
Starosta pokúsim sa s ním telefonický spojiť, ale mesto Brezno malo zasadnutie v inom čase
Kukuľa Jozef nie je potrebné v zásade mi vadí jedná vec, že ťa poverujeme konať v ďalších
krokoch čo to znamená, aké ďalšie kroky
Starosta: Podal vysvetlenie k prerokovanému dokumentu, akékoľvek financovanie v rámci
tohto memoranda bude schvaľované obecným zastupiteľstvom
Málik: načo nám je zapájať sa keď starosta urobí ako si myslí, nie ako poslanci rozhodnú, mali
sme tu hocijaké zoskupenie a poslanci sa nedozvedia ani informácie
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu memoranda
Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 599 za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Prítomnosť/kvórum = 7/4 – uznesenie bolo prijaté, nakoľko bola „za“ nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Nehlasoval: Málik
Obecné zastupiteľstvo v Heľpe schvaľuje:
Návrh Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie
udržateľného mestského rozvoja „Brezno“
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K bodu 7: Rôzne
Kukuľa Jozef: Ohľadne Covid či sa obec Heľpa pripravuje na testovanie, akou formou
Lilko: zamestnanci, ktorí vykonávajú zimnú údržbu, potrebujú reťaze
Košťál: s Lilkom sme boli v karanténe nebolo nám umožnené online zúčastniť sa, teraz to ide
prečo?
Starosta: aj mňa mrzí že vznikajú takého disproporcie, nie sú proti nikomu namierené, mal som
za to že keď dvaja poslanci z deviatich sa takto prípoja nebude to problém, j to len v záujme
rokovania
Kukuľa Jozef nepáči sa my Tvoje vyjadrenie že vyhovuješ väčšine
Málik: minule sme žiadali, aby si nezvolával do rokovacej miestnosti, nebolo to možné, dnes
to ide, ja som na dnešnom zasadnutí nehlasoval, pretože si nedodržal nič v súlade so zákonom
a rokovacím poriadkom
Starosta: Právo účasti poslanca na zasadnutí nie je vymožiteľné, vy sa rozhodnete či sa
zúčastníte, alebo nie
Starosta: Reťaze sú záležitosť rozpočtu, preto sme to dnes neprerokovali, keďže toto
zastupiteľstvo malo iný cieľ. Čo sa týka covidu, zapojili sme sa do projektu návrat detí do škôl
je tam len taký návod na postup, my sme vytvorili odberné miesto, ktoré máme schválené
regionálnym úradom zdravotníctva a riešime spôsob financovania. Nie je jednoduché byť
prevádzkovateľom stáleho odberného miesta, oslovil som prevádzkovateľa zdravotného
strediska v obci, je posledný deň v roku ale nejaké konkrétne usmernenia nemáme, technický
sme pripravení, najväčší problém je otázka financovania
Kukuľa Jozef: prečo nejdeme testovať, ako obec, o ničom nás neinformuješ
Málik: opäť sa toto zastupiteľstvo dozvedá niečo po funuse, my sme v októbri navrhovali
testovanie, zase bez základných orgánov obce si o niečom rozhodol
Bošeľa: kúpili sme traktor a ručne odpratávame, prečo
Starosta: traktor bolo potrebné aj odskúšať, zapájame všetkých ľudí
Kukuľa Ján: taký traktor mám aj ja museli sme ho technický upraviť aby sme ho využívali
Lilko: Budú sa testovať iba detí ?
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Starosta: Zatiaľ presne nevieme, mali by to byť zatiaľ detí, keďže ta výzva sa volá návrat detí
do škôl
K bodu 8: Interpelácie
K uvedenému bodu poslanci nemali žiadne interpelácie
K bodu 9: Záver
Starosta obce ukončil dvadsiate siedme zasadnutie Obecného
a poďakoval prítomným za účasť.

zastupiteľstva obce Heľpa

............................................
Peter Hyriak, starosta obce

..................................................

...........................................

Ján Kukuľa, overovateľ

Miroslav Lilko, overovateľ

...............................................................
Anna Rúfusová, zapisovateľka
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