MESTO BREZNO – KOMISIA PRE VEREJNÝ PORIADOK
A RIEŠENIE PROBLÉMOV S NEPRISPÔSOBIVÝMI OBČANMI
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Číslo spisu:
2015-17/12

Brezno
13.05. 2015

ZÁPIS č. 03/2015
zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok a riešenie problémov s neprispôsobivými
občanmi pri MsZ Brezno konaného dňa 12.05. 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, npr. Marek Kirdaj, JUDr. Branislav Škondej, Viliam
Hláčik, Ing. Jozef Brveník, Michal Medveď
Sekretár komisie:
Katarína Križianová
Ospravedlnení:
JUDr. Marián Holý
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. Kontrola plnenia uznesení
3. Prešetrenie žiadosti Ing. Dudáša, Brezno, Jelšova 2 pri riešení problémov na miestnej
komunikácii na ul. Jelšová na tvare miesta
4. Správa Kronika 2014
5. Rôzne (návrh nového člena komisie)
6. Záver

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

Bod č. 2/
Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 04/2015 zo dňa 16.04. 2015 – informácia Ing. Jána Fedora, náčelník MsP, že
s p. Kováčikovou Patríciou sa nepodarilo skontaktovať, nakoľko sa doma nenachádzala,
pretože je dlhodobo odcestovaná v zahraničí. Pes je riadne evidovaný na MsÚ.
OO PZ a MsP nezaznamenala od 16.04. 2015 žiadne porušenie verejného poriadku.
plnenie uznesenia ďalej v sledovaní zodp. OO PZ a MsP
Uznesenie č. 05/2015 zo dňa 16.04. 2015 – informácia OO PZ a MsP o zvýšenej hliadkovej
činnosti,
bod č. II/ a bod č. III/ - plnenie zabezpečené prostredníctvom PhDr. Poliakovej, referent MsÚ
plnenie uznesenia ďalej v sledovaní
Uznesenie č. 06/2015 zo dňa 16.04. 2015 – dňa 12.05. 2015 pracovné stretnutie komisie s p.
Dudášom na tvare miesta.
plnenie uznesenia splnené
Uznesenie č. 07/2015 zo dńa 16.04. 2015 - informácia OO PZ a MsP o zvýšenej hliadkovej
činnosti, zlepšenie stavu verejného poriadku.
plnenie uznesenia splnené
Uznesenie č. 08/2015 zo dňa 16.04. 2015 – bod č. I – plnenie zabezpečené prostredníctvom
PhDr. Poliakovej, referent MsÚ
plnenie uznesenia ďalej v sledovaní

Bod č. 3/
Prešetrenie žiadosti Ing. Dudáša, Brezno, Jelšova 2 pri riešení problémov na miestnej
komunikácii na ul. Jelšová na tvare miesta
Komisia v tejto veci zasadla druhýkrát a to na tvare miesta na Jelšovej ul. č. 2 za prítomnosti
Ing. Dudáša a jeho dcéry Ing. Cvachovej, ktorí komisii popísali a ukázali problémy na
miestnej komunikácii, ktorá prechádza v blízkosti ich rodinného domu. Problémy sa týkajú
prašnosti z cesty, voľného pohybu psov bez košíka a vôdzky, motorkárov, štvorkolkárov. Na
vyriešenie problému žiadatelia navrhli – zákaz prechádzania psov na voľno, asfaltovú cestu,
zákaz vstupu motorkárom a štvorkolkárom.
Komisia po vypočutí problémov prijala k uvedenému bodu jednohlasne uznesenie č. 09/2015.

Bod č. 4/
Správa Kronika 2014
K uvedenému bodu Ing. Vladimír Strmeň, predseda komisie vyzval členov, aby po
preštudovaní návrhu zápisu do Kroniky 2014 svoje pripomienky adresovali priamo p. PhDr.
Štulrajterovej, kronikárke mesta Brezna kontakt viď. mail do 20.05. 2015.
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Bod č. 5/
Rôzne (návrh nového člena komisie)
Do najbližšieho pracovného stretnutia má p. Kirdaj za úlohu prizvať na zasadnutie dvoch
kandidátov na nového člena komisie.
Zodp.: v texte
Do najbližšieho pracovného stretnutia má p. Križianová za úlohu prizvať na zasadnutie Ing.
Gregorovú, vedúcu odboru životného prostredia a stavebného poriadku k bodu
„Prehodnotenie stavu kamerového systému s možnosťou rozšírenia a modernizácie, príp.
poskytnutie informácie o možnosti získania finančných prostriedkov z iných zdrojov ako
vlastných“
Zodp.: v texte
POZOR ZMENA !!!
Najbližšie zasadnutie komisie sa presúva z 11.06. 2015 na 12.06. 2015 o 11:00 hod.
Pracovno-spoločenské stretnutie sa uskutoční na Kiepke č. 75 u Ing. Kováčika.

Bod č. 6/
Záver
Po prerokovaní bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a o 16:00
h. ukončil zasadnutie komisie.

Podpis
Ing. Vladimír Strmeň
predseda komisie

Podpis
Katarína Križianová
sekretár komisie
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