MESTO BREZNO – KOMISIA PRE VEREJNÝ PORIADOK
A RIEŠENIE PROBLÉMOV S NEPRISPÔSOBIVÝMI OBČANMI
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Číslo spisu:
2015-17/35

Brezno
23.10. 2015

ZÁPIS č. 08/2015
zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok a riešenie problémov s neprispôsobivými
občanmi pri MsZ Brezno konaného dňa 22.10. 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, JUDr. Marián Holý, npor. Marek Kirdaj
Sekretár komisie:
Katarína Križianová
Ospravedlnení:
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.

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

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Rôzne
Obhliadka predmetu pretrvávajúceho sporu bratov Giertlovcov, Mliekárenská ulica na
tvare miesta
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 24.09. 2015 sú splnené okrem uznesenia č.
24/2015 zo dňa 24.09. 2015 - plnenie uznesenia ďalej v sledovaní.

Bod č. 3/
Rôzne
V tomto bode bola prejednaná požiadavka p. Kolaja Mareka, ktorý žiadal zmeniť text
v uznesení č. 24/2015 zo dňa 24.09. 2015 a to
„na základe ústneho prísľubu p. Koľaja Milana a jeho syna (nového vlastníka
záhradkárskej chatky) k zlepšeniu medziľudských a susedských vzťahov vykonal
v termíne do 31.05. 2016 opravu septiku tak, aby nedochádzalo k priesakom. Taktiež
v období vegetačného pokoja t. j. od 01.10. 2015 do 31.03. 2016 vykonal vyrezanie
starej čerešne, ktorá je vysadená v blízkosti chatky v súlade s povolením na výrub
drevín“,
na text v znení:
„na základe ústneho prísľubu p. Koľaja Milana a jeho syna (nového vlastníka
záhradkárskej chatky) k zlepšeniu medziľudských a susedských vzťahov vykonal
v termíne do 31.05. 2016 opravu septiku tak, aby nedochádzalo k priesakom. Taktiež
v období vegetačného pokoja t. j. od 01.10. 2015 do 31.03. 2016 vykonal orezanie
starej čerešne, ktorá je vysadená v blízkosti chatky v súlade s povolením na výrub
drevín“,
odôvodnenie p. Kolaja : nakoľko pri plnení uznesenia pri vykonávaní rezu čerešne privolaný
odborník sa vyjadril, že je veľká škoda vyrezať úplne zdravú čerešňu nakoľko je možné
urobiť orezávku tak, aby konáre nezasahovali na pozemok p. Štulrajtera, čo aj učinil
a fotodokumentáciu vykonaného orezania predložil k požiadavke.
Komisia s navrhovanou zmenou jednohlasne súhlasila. Pokiaľ bude súhlasiť aj p.
Štulrajter bude zmenené uznesenie a zaslané kompetentným.
Ďalej členovia komisie navrhli, aby na najbližšom zasadnutí boli riešené za prítomnosti Ing.
Jána Fedora nasledovné body:
1/ Návrh rozpočtu MsP na rok 2016,
2/ Mestský kamerový systém,
3/ Odchyt zabehnutých zvierat na území mesta Brezna v spolupráci s občianskym združením
Tuláčik (k tomuto bodu prizvať p. Kokavcovú – Tuláčik).
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Bod č. 4/
Obhliadka predmetu pretrvávajúceho sporu bratov Giertlovcov, Mliekárenská ulica na
tvare miesta
K uvedenému bodu členovia komisie zaujali jednohlasne stanovisko, že nakoľko vec bola
komisiou vyriešená uznesením č. 17/2015 zo dňa 03.09. 2015 nebude sa viac k tejto veci
vyjadrovať.

Bod č. 5/
Záver
Po prerokovaní bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a o 16:30
h. ukončil zasadnutie komisie.
POZOR ZMENA: Najbližšie zasadnutie komisie sa mení na deň 12.11. 2015 o 15:00
hod. !!!

Podpis
Ing. Vladimír Strmeň
predseda komisie

Podpis
Katarína Križianová
sekretár komisie
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