MESTO BREZNO – KOMISIA PRE VEREJNÝ PORIADOK
A RIEŠENIE PROBLÉMOV S NEPRISPÔSOBIVÝMI OBČANMI
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Číslo spisu:
2016-17/6

Brezno
25.02. 2016

ZÁPIS č. 02/2016
zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok a riešenie problémov s neprispôsobivými
občanmi pri MsZ Brezno konaného dňa 25.02. 2016 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, Ing. Jozef Brveník, Michal Medveď,
Marián Kupka, JUDr. Marián Holý, npor. Marek Kirdaj
Sekretár komisie:
Katarína Križianová
Ospravedlnení: Viliam Hláčik
Neprítomní: JUDr. Branislav Škondej
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. Spoločná sťažnosť obyvateľov vchodu č. 7, ul. 9. mája, Brezno na rodinu Bartošovú
vo veci narúšania občianskeho spolunažívania neprístojným správaním
4. Správa o činnosti Mestskej polícia Brezno za rok 2015
5. Rôzne
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
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/
Spoločná sťažnosť obyvateľov vchodu č. 7, ul. 9. mája, Brezno na rodinu Bartošovú vo
veci narúšania občianskeho spolunažívania neprístojným správaním.
Na komisiu sa obrátili obyvatelia vchodu č. 7, ul. 9. mája, Brezno so spoločnou sťažnosťou na
rodinu Bartošovú, ktorá cca 15 rokov svojim neprístojným správaním a konaním narušuje
pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov.
Zasadnutia sa zúčastnili viacerí sťažovatelia, ktorí priniesli rôzne písomnosti t. j. sťažnosti
a žiadosti od roku 2009, ktoré boli adresované rôznym inštitúciám s prosbou o pomoc vec
riešiť. K dnešnému dňu zo strany oslovených inštitúcií nedošlo k náprave a preto komisia
doporučila sťažovateľom prostredníctvom jednohlasne prijatého uznesenia č. 01/2016 kroky,
ktoré by mali učiniť ako spoločenstvo bytov k dosiahnutiu nápravy.
Ďalej sa zasadnutia komisie zúčastnila p. Bartošová Věra, ktorá priznala, že zo strany jej syna
Zdena dochádza k častým rušeniam ostatných vlastníkov bytov, pretože je to alkoholik,
grázel, ktorý u nej nebýva, ale chodí k nej za svojimi deťmi, ktoré má ona vo svojej zverenej
opatere. Poprosila komisiu o radu, ako má postupovať, aby zamedzila jeho návštevám
prípadne zdržiavaniu sa vo spoločných priestranstvách vchodu. Komisia vo vyššie uvedenom
prijatom uznesení č. 01/2016 poskytla radu p. Bartošovej.

Bod č. 4/
Správa o činnosti Mestskej polícia Brezno za rok 2015
Členovia komisie k uvedenému prijali jednohlasne uznesenie č. 02/2016.

Bod č. 5/
Rôzne
Komisia žiada člena komisie JUDr. Škondeja, aby sa zúčastnil najbližšieho zasadnutia
komisie, pretože pokiaľ sa bez ospravedlnenia nezúčastní zasadnutia komisie predseda
komisie bude povinný na základe Rokovacieho poriadku komisií podať MsZ návrh na
odvolenia člena.
Zasadnutie komisie zo dňa 23.06. 2016 sa presúva na deň 24.06. 2016, ktoré bude spojené so
spoločenským posedením v priestoroch záhrady rod. domu Ing. Kováčika na Kiepke.
Dňa 17.03. 2016 prineste 5,- € - vyúčtovanie akcie „Vianočná kapustnica“.

Bod č. 6/
Záver
Po prerokovaní bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a o 17:30
h. ukončil zasadnutie komisie.

Ing. Vladimír Strmeň v.r.
predseda komisie

Katarína Križianová v.r.
sekretár komisie
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