Zápisnica
štrnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská dňa 30. decembra 2020
v zasadačke
Obecného úradu Valaská

Začiatok zasadnutia: 11.00 hod.
Koniec zasadnutia: 11.35 hod.
Prítomní poslanci:
Ing. Ján Dundovič, PhDr. Mgr. Zuzana Kúdelková, Blažena Pastírová, Ing. Peter Bánik,
Martin Krupa, PaedDr. Matúš Magera, Jozef Vrbovský, Milena Dobrotová
Ospravedlnení: Ing. Bc. Mária Pohančániková, Ing. Zuzana Rolincová MSc., Mgr. Lucia
Karolová, Mgr. Róbert Hlaváčik

1. Otvorenie
Starosta obce, Mgr. Peter Jenča, privítal prítomných poslancov a občanov na 14. zasadnutí
Obecného zastupiteľstva vo Valaskej. Starosta obce na základe prezenčnej listiny oznámil, že
na zasadnutí OcZ je prítomných 8 poslancov. Starosta obce ospravedlnil kontrolórku obce
Valaská Ing. Bc. Máriu Pohančánikovú, Ing. Zuzanu Rolincovú MSc., Mgr. Róberta Hlaváčika
a Mgr. Luciu Karolovú.
2. Schválenie programu rokovania
Predkladá: starosta obce.
Starosta obce prečítal návrh programu, ktorý bol zverejnený na webovom sídle obce a úradnej
tabuli 29. decembra 2020 a to nasledovne:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Procedurálne otázky
4. Návrh Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného
mestského rozvoja „Brezno“
5. Záver
Starosta obce sa opýtal či nemá niekto návrh na zmenu programu.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia, ako bol zverejnený:
Uznesenie č. 131/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská
SCHVAĽUJE
program 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská a to nasledovne:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Procedurálne otázky
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4. Návrh Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného
mestského rozvoja „Brezno“
5. Záver
Hlasovanie:
Prítomných: 8
Za: 8 (Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Krupa, Vrbovský,
Dobrotová, PaedDr. Magera)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie jednohlasne schválené
Starosta obce sa opýtal či má niekto návrh alebo doplnenie na zmenu programu.
Nikto z prítomných nemal návrh na zmenu alebo doplnenie programu.
3. Procedurálne otázky (určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice)
Starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice: Mgr. Danu Kmeťovú, prednostku OcÚ
Valaská
za overovateľov zápisnice poslancov: PhDr. Mgr. Zuzanu Kúdelkovú, Jozefa Vrbovského
Do návrhovej komisie navrhol za predsedu: Ing. Ján Dundovič
za členov: Martina Krupu a Blaženu Pastírovú
Starosta otvoril rozpravu k predmetnému bodu:
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Starosta obce dal hlasovať za predmetný návrh.
Uznesenie č. 132/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská
I/ URČUJE
A/ Zapisovateľku: Mgr. Danu Kmeťovú
B/ Overovateľov zápisnice: PhDr. Mgr. Zuzanu Kúdelkovú
Jozefa Vrbovského
II/ ZRIAĎUJE návrhovú komisiu v zložení:
Predseda: Ing. Ján Dundovič
Členovia: Martin Krupa; Blažena Pastírová
Hlasovanie:
Prítomných: 8
Za: 8 (Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Krupa, Vrbovský,
Dobrotová, PaedDr. Magera)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie jednohlasne schválené
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4. Návrh Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie
udržateľného mestského rozvoja „Brezno“
___________________________________________________________________________
Predkladá: starosta obce
Mesto Brezno a 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) 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 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 podmienok vytvorenia UMR „Brezno“ je podpísanie Memoranda o spolupráci na
príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja „Brezno“ a z toho
dôvodu predkladáme návrh materiálu na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
Starosta otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Ing. Ján Dundovič:
Čo robíme na rýchlo, obava z mojej strany tiež, ale ako som si včera vypočul informácie túto
obavu nemám, mestá a obce sa snažia o získanie finančných prostriedkov, ak som dobre
zachytil, že by sa jednalo o 50 mil. eur naviac.
Mgr. Peter Jenča – starosta obce:
Týmto uznesením ma poveríte na podpis tohto dokumentu, zvolali sme to naozaj narýchlo, ale
bol by hriech aby sme to nevyužili. V čl. 6 je riešené postavenie Kooperačnej rady a jej činnosti,
kde predsedom bude primátor mesta Brezna a podpredsedníčkou Ing. Čontofalská, starostka
obce Predajná.
Mgr. Dana Kmeťová – prednostka OcÚ:
Doplnila informácie pána starostu. Uviedla, že materiály obec obdržala v popoludňajších
hodinách 28. decembra. Skutočne obec zvažovala všetky za a proti, najmä z dôvodu krátkosti
času. 29. decembra kontaktovali primátora mesta, pani Čontofalskú a ďalších starostov aby sa
k predmetnému materiálu vyjadrili. Zároveň uviedla, že na splnenie podmienky, aby sme sa
mohli o takéto niečo uchádzať, musia byť splnené obe podmienky a to minimálny počet
obyvateľov 40 tisíc a územím tvorené minimálne jedného mesta a priamo susediacich obcí.
Teraz pri tomto stave – uvedených obcí a mesta, túto podmienku spĺňame. Takisto sme sa
pýtali, či toto uznesenie, resp. memorandum nemôžme riešiť až v januári. Žiaľ, podklady aby
sme ako región splnili všetky podmienky, aby vôbec vláda o tom rokovala, je potrebné všetko
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zúradovať do 31. 12. 2020. Doplnila, že v tejto veci primátor mesta už konal na prelome leta
a jesene, kde pôvodne sa mal riešiť Zvolen, Banská Bystrica a Brezno. Rozhodli sa, že všetci
pôjdu samostatne, tak primátor Brezna kontaktoval obce. Jedná sa o dokument, ktorý je
podporným dokumentom pre možnosti na získanie podpory v rámci alokácie príslušných
eurofondov. A takisto ako aj vás zaujímali otázky, kto bude členom Kooperačnej rady, lebo
v memorande je len spomenutý predseda a podpredseda. Predpokladáme, že členmi budú
všetky obce uvedené v memorande a zastupovať ich budú starostovia. Zaujímali sme sa, či sa
budú platiť členské príspevky, či budú obce povinné platiť, odpoveď znela nie. Z memoranda
pre nás neplynú žiadne finančné, ani iné majetkovo-právne záväzky.
Mgr. Peter Jenča – starosta obce
Ak vám nepostačujú tieto informácie, sme dohodnutí s primátorom mesta, že sa s ním
telefonicky spojíme.
Mgr. Dana Kmeťová – prednostka OcÚ
Využila ešte možnosť doplniť informácie. V podstate aj takýmto spôsobom by sme sa vedeli
v krátkej budúcnosti jedná sa o programovacie obdobie rokov 2021 -2027 napr. o čerpanie
eurofondov napr. na ul. Hronskú, či námestie, alebo na budovanie kanalizácie, na oblasť
cestovného ruchu.
Martin Krupa:
Zaujímalo ho, prečo je pani Čontofalská určená ako podpredsedníčka danej Kooperačnej rady?
Mgr. Peter Jenča – starosta obce
Predpokladám, že preto, že pani Čontofalská je zároveň aj predsedníčkou R ZMO Horehronia
a Stredného Rudohoria. Je potrebné aby som volal primátora mesta, aby zodpovedal na vaše
otázky?
Mgr. Dana Kmeťová – prednostka OcÚ
Poznačila som si otázku pani poslankyne Rolincovej, ktorú tak isto zaujímalo či členské
budeme platiť, a kto bude členom Kooperačnej rady ale taktiež ju zaujímal čl. 7 ods. 4 podiel
mesta/obce, ktorý by mal byť prípadne získaný spoločnou činnosťou. V danom článku je ale
ďalej uvedené, že to bude riešené samostatnou zmluvou. Ale musím povedať, že každý subjekt
má svoju vlastnú právnu subjektivitu.
Starosta sa opýtal či má niekto ešte nejaké otázky, nakoľko poslanci vyjadrili, že nie je potrebné
sa spojiť s primátorom mesta, ukončil rozpravu.
Starosta požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu uznesenia.
Uznesenie č. 133/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská
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
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II/

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

III/

Poveruje
Starostu obce – Mgr. Petra Jenču, 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

Hlasovanie:
Prítomných: 8
Za: 8 (Ing. Dundovič, PhDr. Mgr. Kúdelková, Pastírová, Ing. Bánik, Krupa, Vrbovský,
Dobrotová, PaedDr. Magera)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie jednohlasne schválené
5. Záver rokovania
Starosta obce poďakoval poslancom za spoluprácu, za ich trpezlivosť a poprial všetkým všetko
dobré do nového roka. Ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva o 11.35 h.
Z dôvodu technického zlyhania, nebolo možné vykonať prepis zvukového záznamu.
Prílohu zápisnice tvorí Návrh Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej
stratégie udržateľného mestského rozvoja „Brezno“
Valaská, 30. 12. 2020
.............................................
Mgr. Dana Kmeťová
prednostka OcÚ Valaská

.............................................
Mgr. Peter Jenča
starosta obce Valaská

..............................................
PhDr. Mgr. Zuzana Kúdelková
overovateľka zápisnice

..............................................
Jozef Vrbovský
overovateľ zápisnice
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Príloha k uzneseniu OcZ č.
133/2020

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 Abel, 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
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a
Obec Michalová
sídlo: Trosky 1, 976 57 Michalová
štatutárny orgán: Ing. Terézia Tisovčíková
IČO: 00313599
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
7

Obec Závadka nad Hronom
sídlo: Osloboditeľov 144/27, 97 667 Závadka nad Hronom
štatutárny orgán: Ing. Ján Tešlár
IČO: 00313947
ďalej len „zúčastnené strany
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
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
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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 sociálnoekonomických 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
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
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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.
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.
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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.
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 vyporiadania 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 ..................................

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