MESTO BREZNO – KOMISIA PRE VEREJNÝ PORIADOK
A RIEŠENIE PROBLÉMOV S NEPRISPÔSOBIVÝMI OBČANMI
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Číslo spisu:
2015-17/21

Brezno
31.07. 2015

ZÁPIS č. 05/2015
zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok a riešenie problémov s neprispôsobivými
občanmi pri MsZ Brezno konaného dňa 30.07. 2015 na Mestskom úrade Brezno
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisu

Členovia komisie:
Predseda komisie: Ing. Vladimír Strmeň
Členovia komisie: npr. Marek Kirdaj, Viliam Hláčik, Ing. Jozef Brveník, Michal Medveď
Sekretár komisie:
Katarína Križianová
Ospravedlnení:
Ing. Milan Kováčik, JUDr. Marián Holý, JUDr. Branislav Škondej
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:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Návrh na menovanie člena komisie
Žiadosť od prednostu MsÚ na prešetrenie skutočností vo veci p. Pustajovej, SNP č. 4
a vo veci bratov Giertlovcov
Žiadosť p. Turňovej Eleny, Školská 40 o posúdenie stavu spôsobeného susedovými
stromami vysadenými v blízkosti jej nehnuteľností
Mestský kamerový systém
Rôzne
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
Uznesenia prijaté na zasadnutí komisie 12.06. 2015 sú splnené.

Bod č. 3/
Dňa 01.04. 2015 nastúpil do funkcie náčelníka MsP Ing. Ján Fedor, člen komisie a preto
komisia v rámci diskusií sa na svojich zasadnutiach zaoberala návrhmi nového člena. Po
vzájomnej dohode bol na komisiu prizvaný p. Marián Kupka, Kukučínova č. 28, Brezno,
ktorý sa komisii predstavil a oboznámil členov komisie so svojimi predstavami pre prácu
v komisii.
K uvedenému bodu členovia komisie prijali jednohlasne uznesenie č. 14/2015,

Bod č. 4/
Žiadosť od prednostu MsÚ na prešetrenie skutočností vo veci p. Pustajovej, SNP č. 4
a vo veci bratov Giertlovcov
- vo veci p. Pustajovej Dáši, SNP č. 1241/4 – predmetom žiadosti sú nevyhovujúce
podmienky, havarijný stav a zlé hygienické podmienky v prenajatom dome (nájom už cca 38
rokov) a neochota situáciu riešiť s majiteľom nehnuteľnosti p. Kaliským, od ktorého p.
Pustajová žiada opravu strechy.
K uvedenému bodu členovia komisie prijali jednohlasne uznesenie č. 15/2015.
- vo veci bratov Giertlovcov Jána, Mliekárenská č. 19 a Milana, Mliekárenská č. 26 –
predmetom žiadosti je spor bratov, ktorý jeden z nich zamedzuje druhému prístup cez
pozemok ku rodinnému domu.
Komisia vykoná do najbližšieho zasadnutia komisie obhliadku vzniknutej situácie, ktorá je
základom sporu bratov a následne prijme uznesenie.

Bod č. 5/
Žiadosť p. Turňovej Eleny, Školská 40 o posúdenie stavu spôsobeného susedovými
stromami vysadenými v blízkosti jej nehnuteľností
Na komisiu sa so žiadosťou obrátila p. Turňová Elena, ktorá žiadala posúdiť stav vzniknutý
susedovými stromami, ktoré sú vysadené v blízkosti jej domu a zasahujú konármi na strechu
domu a prístavby a tým spôsobujú škodu na jej majetku.
Sused p. Donoval Vojtech, Školská č. 42 sa pre zdravotný stav nemohol na komisiu dostaviť
a preto ho zastupovala dcéra p. Turňová Beata, ktorá sa vyjadrila, že ju mrzí aký postup
jednania zvolila p. Turňová, pretože každý rok robia prerezávku stromov a keby jej suseda
povedala, aký má problém so smrekom a čerešňou, tak jej určite vyhovie. Povedala, že je
ochotná v období vegetačného pokoja prerezať sporné stromy tak, aby p. Turňovej
nezasahovali do nehnuteľností. Zároveň požiadala komisiu, aby do uznesenia komisie bola
zapracovaná aj jej požiadavka na p. Turňovú Elenu a to, aby zabránila vytekaniu vody
z odkvapových rúr na ich pozemok.
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Komisia po vypočutí obidvoch zainteresovaných strán prijala k uvedenému bodu jednohlasne
uznesenie č. 16/2015.

Bod č. 6/
Mestský kamerový systém
Predseda komisie spolu s náčelníkom MsP členom komisie bližšie ozrejmili zámer obnovy
a rozšírenia MKS a informovali o pracovnom stretnutí vedenia mesta, poslancov
a zamestnancov MsÚ k tejto tematike, ktoré bolo realizované dňa 18.06. 2015.
Komisia plne podporila prezentovaný zámer a požiadala náčelníka, aby si do najbližšieho
zasadnutia komisie pripravil predbežné etapy realizácie MKS, rozpočet a požadované
informácie. Na komisiu k tomuto bodu budú prizvaní zástupcovia mesta.

Bod č. 7/
Rôzne
V mesiaci august 2015 z dôvodu dovoleniek členov komisie zasadnutie dňa 27.08. 2015 sa
presúva na deň 03.09. 2015 – POZOR ZMENA !!!

Bod č. 8/
Záver
Po prerokovaní bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a o 16:30
h. ukončil zasadnutie komisie.

Podpis
Ing. Vladimír Strmeň
predseda komisie

Podpis
Katarína Križianová
sekretár komisie
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