MESTO BREZNO – KOMISIA PRE VEREJNÝ PORIADOK
A RIEŠENIE PROBLÉMOV S NEPRISPÔSOBIVÝMI OBČANMI
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Číslo spisu:
2015-17/31

Brezno
28.09. 2015

ZÁPIS č. 07/2015
zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok a riešenie problémov s neprispôsobivými
občanmi pri MsZ Brezno konaného dňa 24.09. 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, Viliam Hláčik, Ing. Jozef Brveník, Michal Medveď,
Marián Kupka
Sekretár komisie:
Katarína Križianová
Ospravedlnení:
JUDr. Branislav Škondej
Neprítomní:
JUDr. Marián Holý, npr. Marek Kirdaj
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. Riešenie sťažností a podnetov:
3.1. sťažnosť Ing. Tomáša Faška,
3.2. podnet na prešetrenie p. Rudolfa Štulrajtera,
3.3. sťažnosť p. Simony Turňovej,
3.4. sťažnosť Ing. Jána Turňu.
4. Rôzne
5. 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 dňa 03.09. 2015 sú splnené.

Bod č. 3/
K bodu 3.1. sťažnosť Ing. Tomáša Faška,
Ing. Tomáš Faško, bytom Bezno sa obrátil na komisiu so sťažnosťou na nedodržiavanie VZN
8/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Brezno
v obytnej zóne, v ktorej s rodinou býva. Porušovanie predmetného VZN sa dopúšťal majiteľ
prevádzky Motorestu – p. Duhan, ktorý vykonával dňa 08.08. 2015 a 22.08. 2015 hudobnú
produkciu pod otvoreným nebom, na terase motorestu do 01:00 hod. a svojim konaním rušil
nočný kľud. Preto dňa 22.08. 2015 cca o 24:00 hod. p. Faško nahlásil rušenie nočného kľudu
na Mestskej polícii v Brezne, ktorá vykonala výjazd a zjednala nápravu.
Ing. Faško sa na zasadnutie komisie nedostavil nakoľko sa ospravedlnil, pretože mal
pracovné povinnosti.
Komisia po šetrení sťažnosti a ozrejmení situácie spolu s Ing. Jánom Fedorom,
náčelníkom MsP zistila, že v prevádzke Motorestu p. Duhana dňa 08.08. 2015 bola hudobná
produkcia nepovolená a dňa 22.08. 2015 bola povolená do 01:00 hod. mestom Breznom.
Členovia komisie sa zhodli, že v prevádzkach, ktoré sa nachádzajú v obytnej zóne
a ktoré chcú vykonávať hudobnú produkciu pod otvoreným nebom doporučia mestu Brezno
vydávať povolenie v letných mesiacoch v čase do 23:00 hod. a nie do 01:00 hod.
K uvedenému bodu členovia komisie prijali jednohlasne uznesenie č. 23/2015.
K bodu 3.2. podnet na prešetrenie p. Rudolfa Štulrajtera, bytom Brezno,
na suseda p. Koľaja Milana, bytom Brezno, ktorý je majiteľom susednej chatky
v záhradkárskej osade Čachovo a to v dvoch podnetoch:
- septik bez betónového dna, ktorý presakuje na jeho pozemok a poškodzuje chatku
vlhkosťou,
- v bezprostrednej blízkosti je posadená čerešňa, ktorá znečisťuje jeho pozemok a chatku.
P. Rudolf Štulrajter sa zasadnutia komisie nezúčastnil, ale splnomocnil Mgr. Michala
Krišku, aby ho zastupoval. Mgr. Kriška doplnil do spisu Návrh na zákaz zasahovania do
pokojného stavu (§5 O.z. v platnom znení) – doplnenie a vydanie rozhodnutia, Osadový
poriadok záhradkárskej osady ZO SZZ č. I Brezno – Čachovo, 2x fotodokumentáciu.
P. Koľaj Milan sa zasadnutia komisie zúčastnil spolu so svojim synom, ktorý je zároveň aj
novým majiteľom záhradkárskej chatky.
Obidve zainteresované strany sa vyjadrili k obidvom podnetom a p. Koľaj Milan spolu
so svojim synom prejavili záujem vyriešiť predmet podnetu a pred komisiou prisľúbili, že
v termíne do 31.05. 2016 vykonajú opravu septiku tak, aby nedochádzalo k priesakom.
Taktiež v období vegetačného obdobia vykonajú vyrezanie starej čerešne.
Prostredníctvom Mgr. Krišku p. Koľaj požiadal p. Štulrajtera, aby svojich podnájomníkov
upozornil na správanie mladých chlapcov, ktorí v nočných hodinách svojou hlučnou zábavou
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rušia ostatných osadníkov a tiež pri zakladaní otvoreného ohňa dbali na bezpečnosť. Ďalej p.
Koľaj požiadal p. Štulrajtera, aby vyrezal smrek.
K uvedenému bodu členovia komisie prijali jednohlasne uznesenie č. 24/2015.
K bodu 3.3. sťažnosť p. Simony Turňovej, bytom Brezno,
na suseda p. Kováčika Mareka, bytom Brezno, ktorý úmyselným konaním púšťa psa, ktorý
úmyselne poškodil plot, ďalej obťažuje nad primeraným množstvom hluku, prachu, dymu a to
pri otvorenej garáži, v ktorej vykonáva podnikateľskú činnosť, ďalej nedodržuje otváracie
a zatváracie hodiny v prevádzke. P. Turňová podala sťažnosť aj na konanie náčelníka MsP
Brezno, ktorý prikázal svojim podriadeným pracovníkom neuskutočniť výjazd pri padaní
oznámenia na suseda.
P. Turňová sa zúčastnila zasadnutia spolu so svojim otcom.
P. Kováčik prišiel v doprovode svojho právnika JUDr. Piliara, ktorý ho v uvedenej
veci zastupoval.
P. Turňová Simona bližšie komisii ozrejmila dôvod podania sťažnosti a žiadala súhlas
na predloženie dôkazového materiálu - videonahrávky prostredníctvom mobilného aparátu
k údajnej neprimeranej hlučnosti z prevádzky p. Kováčika. Po upozornení p. Turňovej
komisiou, náčelníkom MsP a JUDr. Piliarom, že sa dopúšťa porušenia zákona č. 122/2013 Z.
z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a následne po súhlase všetkých členov komisie
p. Turňová Simona pustila obrazovo-zvukovú nahrávku z mobilného aparátu, ktorá bola
nahrávaná dňa 25.05. 2015 o 19:05 hod.
JUDr. Piliar, zastupujúci právnik p. Kováčika k sťažnosti a k vyjadreniam p. Turňovej
Simony predložil protokol č. 009/2015 o meraní imisií hluku vo vonkajších priestoroch zo
dňa 28.05. 2015 z Regionálneho úradu verejného zdravia B.B., v ktorom výsledky merania
nepresahujú povolenú normu. Ďalej podotkol, že jeho klient splniť všetky požiadavky
stanovené jednotlivými úradmi na výkon podnikateľskej činnosti a riadi sa nariadeniami,
povoleniami, ktoré predpisujú kompetentné úrady. Napriek tomu je zo strany p. Turňovej
neustále obťažovaný rôznymi udaniami, oznámeniami, sťažnosťami ..., ktoré spôsobujú
neustále predvolávania, kontroly a preto jeho klient zvažuje podať trestné oznámenie na
susedu za nebezpečné konanie.
K uvedenému bodu členovia komisie prijali jednohlasne uznesenie č. 25/2015.
K bodu 3.4. sťažnosť Ing. Jána Turňu, bytom Brezno,
na suseda Ing. Mariána Makucha, bytom Brezno, ktorý po písomnom upozornení zo dňa
30.04. 2015 v mesiaci máj 2015 zložil plot a v uvedenom liste napísal, že nový plot postaví na
skutočnú hranicu pozemku do mesiaca august 2015, čo tak do dnešného dňa neučinil.
Obidve zainteresované strany sa zúčastnili zasadnutia komisie, kde bližšie ozrejmili
situáciu ohľadne plota, ktorý oddeľuje ich pozemky.
Ing. Makuch sa vyjadril, že dňa 05.09. 2015 zabetónoval stĺpiky na spoločnú hranicu
pozemkov, ale problém je v tom, že krajné dva stĺpiky zabezpečili a zabetónovali Turňovci
a nedovolia sa mu pletivom pripnúť na ne, takže do dnešného dňa plot nestojí.
Ing. Turňa sa pred komisiou vyjadril, že nesúhlasí, aby sa pletivom pripojil na ich
okrajové stĺpiky, ktoré sú na spoločnej hranici pozemkov.
Členovia komisie po vypočutí obidvoch strán zistili, že úmyselné konanie p. Ing.
Turňu neprispieva k zlepšeniu susedských vzťahov skôr naopak. Preto členovia komisie
požiadali Ing. Turňu, aby upustil od svojho konania a pristúpil k vzájomnej dohode
k zlepšeniu stavu, čo aj Ing. Makuch kvitoval a navrhol finančný príspevok na výdavky
ohľadne stĺpikov alebo ponúkol vymeniť a zabetónovať svoje stĺpiky.
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Napriek snahe komisie, aby Ing. Turňa pristúpil k návrhu Ing. Makucha, nebol ústretový
ochotný prijať vzájomnú dohodu, preto komisia prijala jednohlasne uznesenie č. 26/2015.

Bod č. 4/
Rôzne
V tomto bode nemala komisia žiadne návrhy.

Bod č. 5/
Záver
Po prerokovaní bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a o 18:00
h. ukončil zasadnutie komisie.

Podpis
Ing. Vladimír Strmeň
predseda komisie

Podpis
Katarína Križianová
sekretár komisie
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