MESTO BREZNO – KOMISIA PRE VEREJNÝ PORIADOK
A RIEŠENIE PROBLÉMOV S NEPRISPÔSOBIVÝMI OBČANMI
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Číslo spisu:
2015-17/3

Brezno
13.03. 2015

ZÁPIS č. 01/2015
zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok a riešenie problémov s neprispôsobivými
občanmi pri MsZ Brezno konaného dňa 12.03. 2015 na Mestskom úrade Brezno
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisu

Členovia komisie:
Ing. Vladimír Strmeň, Ing. Milan Kováčik, Ing. Ján Fedor, JUDr. Marián Holý, npr. Marek
Kirdaj, JUDr. Branislav Škondej, Viliam Hláčik, Michal Medveď, Ing. Jozef Brveník
Sekretár komisie:
Katarína Križianová
Komisia bola uznášaniaschopná
Ospravedlnení:
Neprítomní:
Ostatní prítomní:
Rokovanie viedol: Ing. Vladimír Strmeň, predseda komisie pre verejný poriadok a riešenie
problémov s neprispôsobivými občanmi (ďalej len „komisia“).

Program:

Program porady bol doručený na pozvánke, na návrh prítomných členov
komisie bol program porady zmenený a doplnený a to nasledovne:

1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Predstavenie jednotlivých členov komisie
Voľba podpredsedu komisie
Harmonogram zasadnutí komisie v I. polrok 2015 a rámcový program zasadnutí v I.
polrok 2015
5. Správa o činnosti Mestskej polície Brezno za rok 2014
6. Rôzne
7. Záver

Bod č. 1/
Zasadnutie komisie otvoril predseda Ing. Vladimír Strmeň a privítal všetkých
prítomných, ktorých oboznámil s programom zasadnutia.

Bod č. 2/
Predstavili sa jednotliví členovia komisie.

Bod č. 3/
Komisia pristúpila k voľbe podpredsedu. Navrhnutý bol jediný poslanec z členov
komisie Ing. Milan Kováčik.
Členovia komisie uvedený návrh schválili jednohlasne.
K k voľbe podpredsedu komisie prijala uznesenie č. 01/2015.

Bod č. 4/
Predseda komisie navrhol harmonogram zasadnutí komisie a rámcový program zasadnutí:
Návrh harmonogramu zasadnutí komisie v I. polrok 2015 :
12.03.2015, 16.04.2015, 14.05.2015, 11.06.2015
Návrh rámcového programu zasadnutí v I. polrok 2015:
12.3.2015 o 14:00 hod.
1/
Úvodné otvorenie a pokyny
2/
Voľba podpredsedu komisie
3/
Harmonogram zasadnutí komisie v I. polrok 2015 a rámcový program zasadnutí v I.
polrok 2015
4/
Prerokovanie Správy o činnosti Mestskej polície Brezno za rok 2014
5/
Rôzne
16.04. 2015 o 14:00 hod.
1/
Kontrola plnenia uznesení
2/
Riešenie sťažností, žiadostí a podnetov
3/
Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
4/
Rôzne
14.05. 2015 o 14:00 hod.
1/
Kontrola plnenia uznesení
2/
Riešenie sťažností, žiadostí a podnetov
3/
Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
4/
Rôzne
11.06. 2015 o 14:00 hod.
1/
Kontrola plnenia uznesení
2/
Riešenie sťažností, žiadostí a podnetov
3/
Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
4/
Harmonogram zasadnutí komisie v II. polrok 2015 a rámcový program zasadnutí v II.
polrok 2015
5/
Rôzne
Členovia komisie uvedený návrh schválili jednohlasne.
K uvedenému bodu komisia prijala uznesenie č. 02/2015.
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Bod č. 5/
Komisia prerokovala predkladaný materiál na zasadnutie MsZ:
Správa o činnosti Mestskej polície Brezno za rok 2014
Stanovisko členov komisie:
Komisia uvedenú správu berie na vedomie s nasledovnými pripomienkami:
- k predloženej správe sa členovia komisie vyjadrili, že vzhľadom k tomu, že spracovateľ
správy náčelník MsP, ktorý je v tomto čase odvolaný bližšie informácie k správe nie sú pre
komisiu dostupné. Komisia poukázala hlavne na rapídne znížený rozpočtu na rok 2015
v porovnaní s rokom 2014 o 72.857,- €, čo bude mať za následok vykonať určité zmeny
a opatrenia, o ktorých by mala byť komisia informovaná. Preto sa komisia dohodla, že na
najbližšom zasadnutí pravdepodobne s novým náčelníkom MsP sa bude zaoberať
s rozpočtom, ktorý žiadajú vypracovať na jednotlivé položky tak, aby bolo zrejmé, kde došlo
k zníženiu.
Členovia komisie k uvedenému prijali jednohlasne uznesenie číslo 03/2015.

Bod č. 6/
Komisia bola oboznámená s rokovacím poriadkom komisií MsZ a zásadami odmeňovania
členov komisií MsZ.

Bod č. 7/
Po prerokovaní bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a o 15:00
h. ukončil zasadnutie komisie.

Podpis
Ing. Vladimír Strmeň
predseda komisie

Podpis
Katarína Križianová
sekretár komisie
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