MESTO BREZNO – KOMISIA PRE VEREJNÝ PORIADOK
A RIEŠENIE PROBLÉMOV S NEPRISPÔSOBIVÝMI OBČANMI
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Číslo spisu:
2016-17/12

Brezno
21.03. 2016

ZÁPIS č. 03/2016
zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok a riešenie problémov s neprispôsobivými
občanmi pri MsZ Brezno konaného dňa 17.03. 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, Viliam Hláčik,
Marián Kupka, 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:

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. Sťažnosť p. Miroslava Bučka, MPČĽ 39, Brezno na p. Mareka Rastislava a jeho
partnerku p. Ryšianovú obidvaja bytom MPČĽ 39 vo veci narúšania občianskeho
spolunažívania neprimeraným správaním maloletých detí.
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 25.02. 2016 sú splnené.

Bod č. 3/
Sťažnosť p. Miroslava Bučka, MPČĽ 39, Brezno na p. Mareka Rastislava a jeho
partnerku p. Ryšianovú obidvaja bytom MPČĽ 39 vo veci narúšania občianskeho
spolunažívania neprimeraným správaním maloletých detí.
Na komisiu sa obrátil so sťažnosťou p. Miroslav Bučko na p. Mareka Rastislava a jeho
partnerku p. Ryšianovú vo veci narúšania občianskeho spolunažívania neprimeraným,
hlučným správaním ich maloletých detí a to skákaním, behaním, hraním sa s loptou počas
celého dňa.
Zasadnutia sa zúčastnil s p. Bučkom aj dôverník vchodu Ing. Karak, ktorý sa s tvrdením p.
Bučka stotožnil a komisii ozrejmil, že takéto skúsenosti majú aj ostatní obyvatelia vchodu
a dokonca aj rodina bývajúca v byte pred p. Bučkom mala takýto istý problém. Po upozornení
matky detí p. Ryšianovej dôverníkom vchodu k náprave nedošlo.
Ďalej sa zasadnutia komisie zúčastnili p. Marek s p. Ryšianovou, ktorí priznali, že občas sa
ich deti správajú hlučne, ale o nič nie viacej, ako deti p. Bučka, ktoré taktiež svojim hraním
rušia pokoj.
Komisia po vypočutí obidvoch zainteresovaných strán prijala k uvedenému bodu jednohlasne
uznesenie č. 03/2016.

Bod č. 4/
Rôzne
Informácia predsedu komisie Ing. Vladimíra Strmeňa o odvolaní člena komisie JUDr.
Branislava Škondeja MsZ dňa 16.03. 2016, ktorý na vlastnú žiadosť z rodinných dôvodov
požiadal o uvoľnenie z členstva a zároveň vyzval členov komisie, aby do najbližšieho
zasadnutia komisie porozmýšľali nad novým členom.
Informácia predsedu komisie Ing. Vladimíra Strmeňa k Správe o činnosti MsP Brezno za rok
2015 MsZ dňa 16.03. 2016 zobralo na vedomie.
P. Michal Medveď požiadal náčelníka MsP o zvýšenú kontrolu v poobedňajších hodinách
v okolí Metaliku, kde sa zgrupujú Rómovia, pretože deti, ktoré idú zo školy majú strach.
Členovia komisie navrhli, aby TS umiestnili odpadové koše napr. na ČSA ul., Pionierskej ul.
– v okolí škôl, na ŠLN, na NDH, v okolí LIDL a iné vytypované lokality pre psíčkarov.
Ďalej členovia komisie upozornili, že na ul. Cesta osloboditeľov na zastávkach parkujú
vozidlá, pretože chýba vodorovné dopravné značenie.

Bod č. 5/
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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