MESTO BREZNO – KOMISIA PRE VEREJNÝ PORIADOK
A RIEŠENIE PROBLÉMOV S NEPRISPÔSOBIVÝMI OBČANMI
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Číslo spisu:
2015-17/39

Brezno
16.11. 2015

ZÁPIS č. 09/2015
zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok a riešenie problémov s neprispôsobivými
občanmi pri MsZ Brezno konaného dňa 12.11. 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. Branislav Škondej, JUDr. Marián Holý, npor. Marek
Kirdaj
Sekretár komisie:
Katarína Križianová
Ospravedlnení:
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.

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 rozpočtu MsP na rok 2016
Mestský kamerový systém
Odchyt zabehnutých zvierat na území mesta Brezna v spolupráci s občianskym
združením Tuláčik
6. Rôzne
7. 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
Na zasadnutí dňa 22.10. 2015 neboli prijaté uznesenia.
Uznesenie č. 24/2015 zo dňa 24.09. 2015 po vzájomnej dohode zainteresovaných strán a po
súhlase komisie bolo zmenené v texte nasledovne:
I. konštatuje,
že podanie podnetu bolo opodstatnené,
II. žiada,
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 radikálne
orezanie starej čerešne, ktorá je vysadená v blízkosti chatky v súlade s povolením na
výrub drevín,
III. žiada,
pre zlepšenie medziľudských a susedských vzťahov vyhovieť p. Koľajovi Milanovi,
ktorý prostredníctvom Mgr. Krišku požiadal p. Štulrajtera, aby v období vegetačného
pokoja t. j. od 01.10. 2015 do 31.03. 2016 vyrezal smrek v súlade s povolením na výrub
drevín.
Obidvom zainteresovaným bude uznesenie v novom znení zaslané.

Bod č. 3/
Návrh rozpočtu MsP na rok 2016
Ing. Ján Fedor, náčelník MsP informoval komisiu s návrhom rozpočtu MsP na rok 2016.
Informoval, že rozpočtuje bežné výdavky nie mzdové výdavky. V bežných výdavkoch
v porovnaní s rokom 2015 plánuje na rok 2016 zlepšiť vybavenosť MsP a príslušníkov MsP
a to napr. obnovenie vysielačiek, nový program (systém) do PC na zefektívnenie evidencie
a vybavovanie priestupkovej agendy s prepojením na USEP, výmena vchodových dverí do
budovy, ktoré sú v zlom technickom stave, nákup nových počítačov a očkovacích látok pre
príslušníkov MsP na hepatitídu a kliešťovú encefalitídu, čítačku čípov pre zvieratá.
Ďalej prítomných upozornil, že nakoľko MsP je užívateľ MKS, tak do rozpočtu na rok MsP
nerozpočtoval výdavky za realizáciu obnovy MKS – toto rieši investičný odbor MsÚ.
Taktiež MsP nemá rozpočtované výdavky na odchyt túlavých zvierat príp. na veterinárne
poplatky za úkony.

Bod č. 4/
Mestský kamerový systém
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Náčelník prítomných oboznámil so súčasným stavom MKS t. j. kvalitou kamier po
technickej stránke, funkčnosti a nefunkčnosti kamier, nevyhovujúcim serverom na operačnom
stredisku MsP, s umiestnením súčasných kamier v meste a o celkovej prevádzke a chode
MKS.
Ďalej náčelník informoval o možnostiach výberu rôznych typov kamier na trhu a vyjadril sa,
že podľa skúseností a štúdií sú najvhodnejšie digitálne kamery, buď stacionárne alebo otočné
vybavené s infra prisvietením dovoľujúcim monitorovanie i v noci. Nevyhnutnosť infra
prisvietenia kamier vysvetlil tak, že v noci sú terajšie zastaralé kamery nevyužité, nakoľko nie
sú po technickej stránke schopné nasnímať zábery použiteľné ako dôkaz pre ďalšie riešenie
priestupku alebo trestného činu pre MsP, OO PZ, kriminálku a poisťovacie spoločnosti.
Podľa predbežných vlastných výpočtov inovácia a rozšírenie kamier na všetkých
vytypovaných inkriminovaných miestach s vyššou kvalitou približne 22 ks kamier by
predstavovala objem finančných prostriedkov cca 280.000,- € a preto by bola možná
realizácia na 3 etapy.
Náčelník prítomným na mape mesta Brezna presne ukázal súčasné umiestnenie kamier
s podrobným komentárom o ich technickom stave, o percentuálnej využiteľnosti, poskytol
nový návrh premiestnenia a umiestnenia kamier s odôvodnením.

Bod č. 5/
Odchyt zabehnutých zvierat na území mesta Brezna v spolupráci s občianskym
združením Tuláčik
Na komisiu bola k tomuto bodu prizvaná p. Kokavcová z Občianskeho združenia TULÁČIK
so zámerom vzájomnej diskusie, kde komisia bližšie chcela prediskutovať predstavu
vzájomnej spolupráce medzi mestom Breznom, Mestskou políciou Brezno a OZ Tuláčik.
P. Kokavcová prítomných informovala, že:
- na realizáciu nových priestorov útulku dostalo OZ Tuláčik od mesta 5.000,- €
a k dnešnému dňu boli výdavky vo výške 15.000,- €, mesto bude mať k dispozícii ešte
nevybudované 2 ks záchytných kotercov,
- ročne odchytia 100 - 120 psov, 80 % je psov z rómskych osád, dokonca pýtajú za 1
psa/10,- € tu by bola vhodná spolupráca s MsP alebo OO PZ,
- o šteniatka je záujem a nie je problém ich adoptovať,
- každého psa po prijatí do útulku treba vyšetriť a poskytnúť mu základné úkony
a očkovania, vo vážnych prípadoch je dokonca nevyhnutná operácia,
- v roku 2016 chystajú zakúpiť ojazdené vozidlo na prepravu odchytených zvierat,
- od 01.01. 2016 primátor mesta sľúbil zamestnanca mesta na 8 hod. pracovný úväzok,
ktorý bude pracovať v útulku a bude zabezpečovať spoločný odchyt zvierať s MsP
s následnou opaterou,
Ing. Ján Fedor reagoval nasledovne:
- čítačka je v riešení 1 ks cca 100 -340,- €, ale poznamenal, že majiteľ psa nie je povinný
začípovať psa a dokonca nie je povinný dať psovi ciašku s ev. č. z MsÚ , čo samozrejme
sťažuje hľadanie majiteľa zabehnutého psa,
- realizácia vybudovania záchytných koterce sú taktiež v riešení s TS 1 ks cca 210,- € (MsP
nemá v rozpočte túto realizáciu),
- momentálne MsP má zviazané ruky pri nahlásení zabehnutého psa, pretože aj keď vykoná
odchyt nemá ho kde a ako umiestniť, nakoľko nemá na to prispôsobené vozidlo
a v rozpočte nemá žiadne finančné prostriedky vyčlenené na tieto úkony,
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-

pokiaľ v čo najkratšom čase budú zrealizované vyššie uvedené podmienky a spolupráca
s OZ Tuláčikom, OO PZ a MsP sa rozbehne, určite budú v krátkom čase viditeľné
priaznivé výsledky.

Komisia po vypočutí diskusie prijala nasledovné stanovisko:
Ing. Vladimír Strmeň, predseda komisie spolu s Ing. Jánom Fedorom, náčelníkom MsP
zrealizujú spoločné pracovné stretnutie s primátom mesta, kde budú prezentovať požiadavky,
ktoré sú nevyhnutné na realizáciu odchytu zabehnutých zvierat na území mesta Brezna
a o výsledku stretnutia budú členov komisie informovať na najbližšom zasadnutí komisie.
Taktiež na stretnutí sa budú zaoberať aj MKS a rozpočtom MsP.
p. Kupka navrhol, aby bola vypracovaná smernica (koncepcia) týkajúca sa spolupráce,
podmienok a činnosti pri odchyte zabehnutých zvierat.

Bod č. 6/
Rôzne
JUDr. Škondej sa náčelníka MsP opýtal či plánuje v roku 2016 rozšíriť MsP o rómske príp.
občianske hliadky.
odpoveď Ing. Fedora:
- všetky projekty pre rómske hliadky zatiaľ skončili,
- pre občianske hliadky sme už predložili požiadavku na MsÚ, kde pripravujú projekt. MsP
žiadala 10-12 ľudí na hliadkovú činnosť a 3-4 ľudí na MKS,
- je to projekt, ktorý je v trvaní 9 mesiacov,
- problém je v tom, že MsP nemá priestory pre nových ľudí a financie na vystrojenosť.

Bod č. 7/
Záver
Po prerokovaní bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a o 18:00
h. ukončil zasadnutie komisie.
POZOR !!! Najbližšie zasadnutie komisie bude dňa 17.12. 2015 o 15:00 hod. !!!

Podpis
Ing. Vladimír Strmeň
predseda komisie

Podpis
Katarína Križianová
sekretár komisie
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