MESTO BREZNO – KOMISIA PRE VEREJNÝ PORIADOK
A RIEŠENIE PROBLÉMOV S NEPRISPÔSOBIVÝMI OBČANMI
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Číslo spisu:
2016-17/003

Brezno
22.04. 2016

ZÁPIS č. 04/2016
zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok a riešenie problémov s neprispôsobivými
občanmi pri MsZ Brezno konaného dňa 21.04. 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:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosť p. Turňovej o skrátenie otváracích hodín autodielne p. Kováčika
Informácie zo zasadnutia MsZ zo dňa 20.04. 2016
Návrh nového člena komisie (15:15 hod.)
Riešenie zabehnutých zvierat na území mesta Brezna v spolupráci s občianskym
združením Tuláčik (15:30 hod.)
7. Rôzne
8. 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
Uznesenie č. 03/2016 prijaté na zasadnutí komisie dňa 17.03. 2016 je v sledovaní.

Bod č. 3/
Žiadosť p. Turňovej o skrátenie otváracích hodín autodielne p. Kováčika
Vzhľadom k tomu, že žiadosť bola adresovaná na riešenie MsÚ Brezno k uvedenému bodu
bola prizvaná Mgr. Ďuriančíková, referentka MsÚ, ktorá komisii ozrejmila postup pri
vybavovaní žiadosti. P. Turňovej t. j. bola zaslaná odpoveď, že rozhodnutie o otváracích
a zatváracích hodinách prevádzky p. Kováčika je v súlade so zák. č. 369/1991 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení a v súlade so VZN č. 08/2013 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území mesta Brezno. Čo sa týka prašnosti a hlučnosti bolo jej
doporučené, aby poslala žiadosť na Regionálny úrad verejného zdravia B.B.
Vzhľadom k tomu, že úradný postup bol v súlade so zákonom a nie je možné individuálne
stanoviť – zmeniť čas prevádzkových hodín podľa návrhu p. Turňovej komisia prijala
k uvedenému bodu jednohlasne uznesenie č. 04/2016.

Bod č. 4/
Informácie zo zasadnutia MsZ zo dňa 20.04. 2016
Ing. Strmeň, predseda komisie poskytol členom komisie informácie zo zasadnutia MsZ, ktoré
sa uskutočnilo dňa 20.04. 2016.

Bod č. 5/
Návrh nového člena komisie
Na návrh p. Medveďa, člena komisie bol na zasadnutie prizvaný p. Igor Muco, Jarmočisko
32, Brezno, ktorý sa komisii predstavil a oboznámil členov komisie so svojimi predstavami
pre prácu v komisii.
K uvedenému bodu členovia komisie prijali jednohlasne uznesenie č. 05/2016.

Bod č. 6/
Riešenie zabehnutých zvierat na území mesta Brezna v spolupráci s občianskym
združením Tuláčik
Na komisiu bola k uvedenému bodu prizvaná JUDr. Kokavcová Jana, občianske združenie
Tuláčik, ktorá sa v stanovenom čase na komisiu nedostavila a ani neospravedlnila.
Dôvodom pozvania JUDr. Kokavcovej bolo riešenie viacerých podnetov občanov na
zabehnuté zvieratá a zvýšeného štekotu v priestoroch útulku. Preto komisia poveruje predsedu
komisie, aby sa skontaktoval s predsedníčkou finančnej komisie Ing. Máriou Majerčíkovou
za účelom preverenia a zistenia zmluvného vzťahu a vzájomnej spolupráci, predmetu zmluvy,
zverejnenie zmluvy, plnenie zmluvy a pod. medzi mestom Breznom a Tuláčikom.
Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční v teréne v priestoroch útulku Tuláčik.
K uvedenému bodu členovia komisie prijali jednohlasne uznesenie č. 06/2016.
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Bod č. 7/
Rôzne
Členom komisie bude zaslané aktuálne VZN č. 6/2016 o parkovaní motorových vozidiel a
výkone Taxi služby na území mesta a na najbližšom zasadnutí komisie bude zaradené do
programu.

Bod č. 8/
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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