MESTO BREZNO – KOMISIA PRE VEREJNÝ PORIADOK
A RIEŠENIE PROBLÉMOV S NEPRISPÔSOBIVÝMI OBČANMI
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Číslo spisu:
2015-17/9

Brezno
17.04. 2015

ZÁPIS č. 02/2015
zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok a riešenie problémov s neprispôsobivými
občanmi pri MsZ Brezno konaného dňa 16.04. 2015 na Mestskom úrade Brezno
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisu

Členovia komisie:
Predseda komisie: Ing. Vladimír Strmeň
Členovia komisie: Ing. Milan Kováčik, Ing. Ján Fedor, JUDr. Marián Holý, npr. Marek
Kirdaj, JUDr. Branislav Škondej, Viliam Hláčik, Ing. Jozef Brveník
Sekretár komisie:
Katarína Križianová
Ospravedlnený:
Člen komisie: p. Michal Medveď
Neprítomní:
Ostatní prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Komisia bola uznášaniaschopná
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. Otvorenie
2. 14:10 hod. prešetrenie odstúpenej sťažnosti obyvateľov bytového domu 9. mája č. 30
vo veci neprispôsobivého správania partnerov p. Kováčikovej Alžbety a p. Albrechta
Vladimíra obidvaja bytom Brezno, 9. mája č. 30.
3. 14:30 hod. podnet na konanie od aktivistov z ulice Lichardova vo veci znečisťovania
okolia rieky Hron, Židľovo a pod. neprispôsobivými občanmi.
4. Prešetrenie žiadosti p. Dudáša, Brezno, Jelšova 2 pri riešení problémov na miestnej
komunikácii na ul. Jelšová.
5. Prešetrenie žiadosti Banskobystrického samosprávneho kraja vo veci porušovania
verejného poriadku rómskou mládežou a deťmi pred sociálnym zariadením ŠZ Kotva.
6. Kontrola plnenia uznesení
7. Prehľad rozpočtov MsP za roky 2014-2015, viď. príloha č. 1
8. Rôzne (návrh nového člena komisie)
9. Záver

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

Bod č. 2/
Prešetrenie odstúpenej sťažnosti obyvateľov bytového domu 9. mája č. 30 vo veci
neprispôsobivého správania partnerov p. Kováčikovej Alžbety a Albrechta Vladimíra
obidvaja bytom Brezno, 9. mája č. 30
Komisia na zasadnutie predvolala sťažovateľov v zast. dôverníčku p. Bubelínyovú Soňu a
protistranu partnerov p. Kováčikovú a p. Albrechta. Na predvolanie sa nedostavil bez
ospravedlnenia p. Albrechta. Ďalej sa šetrenia zúčastnila obyvateľka vchodu p. Šipulová.
Sťažnosť bola podaná na základe neustáleho porušovania verejného poriadku
a občianskeho spolunažívania neprispôsobivým správaním obidvoch partnerov a ďalšieho
rodinného príslušníka – brata p. Kováčikovej, ktorý s nimi obýva byt. Byt majú v nájme od
dcéry p. Kováčikovej, ktorá sa v súčasnej dobe zdržiava v zahraničí. Nakoľko v tomto byte
bývajú 1 rok už boli v mesiacoch 09-10/2014 a 01/2015 na podnet obyvateľov vchodu riešení
rôznymi inštitúciami t.j. Sociálnym oddelením MsÚ Brezno, MsP Brezno, OO PZ Brezno a
Okresným úradom Brezno, ale z vyjadrenia zástupcov vchodu k náprave správania členov
rodiny do dnešného dňa nedošlo a stále od nich počuť v denných aj v nočných hodinách krik,
nadávanie z dôvodu popíjania alkoholických nápojov a štekot psa.
P. Kováčiková uznala, že občas je od nich počuť krik nakoľko dosť hlasno
komunikuje a taktiež štekot psa. Uviedla, že alkohol požíva jej druh a brat, ktorí sú
nezamestnaní a keďže ona pracuje do večera nemá tomu, ako zabrániť.
Komisia po vypočutí obidvoch zainteresovaných strán sťažnosť považuje za opodstatnenú a
k uvedenému bodu prijala jednohlasne uznesenie č. 04/2015.

Bod č. 3/
Podnet na konanie od aktivistov z ulice Lichardova vo veci znečisťovania okolia rieky
Hron, Židľovo a pod. neprispôsobivými občanmi
Za aktivistov sa komisie zúčastnil Ing. Marhavý Bohumil, ktorý komisii opísal
znečisťovanie okolia rieky Hron neprispôsobivými občanmi a zgrupovanie, popíjanie,
fetovanie neprispôsobivých občanov v okolí lavice cez rieku Hron.
Ing. Marhavý žiadal zvýšenú kontrolu policajných hliadok na inkriminovaných
miestach a taktiež navrhol komisii, aby iniciovala zriadenie rómskych hliadok, ktoré budú
vyslovene na riešenie problémov s neprispôsobivými občanmi.
Ďalej Ing. Marhavý požiadal komisiu, aby písomne vyzvala Okresný úrad Brezno,
pozemkový a lesný odbor – Ing. Auxta, aby vykonal opatrenia na zlepšenie stavu v súlade so
zákonom na inkriminovanom pozemku, ktorého vlastníkom je Slovenský pozemkový fond.
Pozemok je znečistený, nepokosený príp. neoplotený, kde dochádza k popíjaniu,
znečisťovaniu a fetovaniu.
Komisia k uvedenému bodu prijala jednohlasne uznesenie č. 05/2015.

Bod č. 4/
Prešetrenie žiadosti p. Dudáša, Brezno, Jelšova 2 pri riešení problémov na miestnej
komunikácii na ul. Jelšová
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Zasadnutia komisie sa zúčastnil p. Dudáš, ktorý komisii ozrejmil problémy na
miestnej komunikácii na Jelšovej ul. a to po prašnej ceste sa neprimeranou rýchlosťou vozia
na terénnych motorkách, štvorkolkách, autách čo spôsobuje hluk, prašnosť. Ďalej dochádza
k znečisťovaniu životného prostredia umývaním vozidiel v potoku a informoval o psíčkaroch,
ktorí v uvedenej lokalite púšťajú psov navoľno a útočia na domáce zvieratá.
Komisia po vypočutí problémov prijala k uvedenému bodu jednohlasne uznesenie č. 06/2015.

Bod č. 5/
Prešetrenie žiadosti Banskobystrického samosprávneho kraja „Domova dôchodcov
sociálnych služieb LUNA Brezno“ vo veci porušovania verejného poriadku rómskou
mládežou a deťmi pred sociálnym zariadením ŠZ Kotva
Komisia vychádzajúc zo žiadosti Ing. Grlickej, riaditeľky DD a DSS Luna a strediska ŠZ
Kotva a zisteného stavu MsP a OO PZ vo veci porušovania verejného poriadku rómskou
mládežou a deťmi pred sociálnym zariadením ŠZ Kotva, P. Halny č. 39 prijala k uvedenému
bodu jednohlasne uznesenie č. 07/2015.

Bod č. 6/
Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia prijaté na zasadnutí komisie 12.03. 2015 sú splnené.

Bod č. 7/
Prehľad rozpočtov MsP za roky 2014-2015, viď. príloha č. 1
Komisia na základe stanovených úloh zo zasadnutia 12.04. 2015 sa zaoberala rozpočtom MsP
za rok 2015 s porovnaním roka 2014, ktorý je o 72.857,- € nižší
z toho činí
610 (mzdy): - 69.751,- €
630+640 (tovary a služby, transfery): - 3.106,- €.
Komisia po prehodnotení činnosti, súčasného stavu a plánovaných organizačných
a pracovných zmien MsP v najbližšom období cca do 01.07. 2015 prijala k uvedenému bodu
jednohlasne uznesenie č. 08/2015.

Bod č. 8/
Rôzne – návrh nového člena komisie
K uvedenému bodu Ing. Vladimír Strmeň, predseda komisie zistí či existuje zoznam
s náhradníkmi, ktorí sa uchádzali pracovať v komisii a ak náhradníci nie sú, členovia komisie
na najbližšom zasadnutí navrhnú nového člena.
zodp.: Ing. Vladimír Strmeň

Bod č. 9/
Záver
Po prerokovaní bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a o 17:30
h. ukončil zasadnutie komisie.
Podpis
Ing. Vladimír Strmeň
predseda komisie

Podpis
Katarína Križianová
sekretár komisie
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