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

Brezno
27.05. 2016

ZÁPIS č. 05/2016
zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok a riešenie problémov s neprispôsobivými
občanmi pri MsZ Brezno konaného dňa 26.05. 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, , npor. Marek Kirdaj
Sekretár komisie:
Katarína Križianová
Ospravedlnený:
JUDr. Marián Holý
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. Pracovné stretnutie v priestoroch útulku Tuláčik, Brezenská č. 4, Brezno a prejednanie
návrhu zmluvy o spolupráci medzi mestom Breznom a Tuláčikom,
3. Kontrola plnenia uznesení
4. VZN č. 3/2016 o parkovaní motorových vozidiel a výkone Taxi služby na území
mesta
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/
Pracovné stretnutie v priestoroch útulku Tuláčik, Brezenská č. 4, Brezno a prejednanie
návrhu zmluvy o spolupráci medzi mestom Breznom a Tuláčikom
Členovia komisie uskutočnili pracovné stretnutie v priestoroch útulku Tuláčik z dôvodu
podnetov občanov na nadmerný hluk spôsobený štekotom psov a taktiež z dôvodu
oboznámenia sa s chodom prevádzkovania útulku a s činnosťou útulku.
Členov privítala p. Morozuková Katarína poverená p. JUDr. Kokavcovou zástupkyňou OZ
Tuláčik, ktorá bola odcestovaná, aby poskytla komisii potrebné informácie. P. Morozuková
spolu so ostatnými dobrovoľníkmi ukázala priestory útulku, psov, ordináciu, členov
oboznámila s postupom od odchytu psov, umiestnenie v útulku a až po adopciu, taktiež
vysvetlila jednotlivé činnosti potrebné pri starostlivosti o zvieratá, lekársku starostlivosť,
nakladanie s exkrementami, čistenie kotercov, výbehov a kŕmenie a pod.
Členovia komisie po poskytnutí informácii a obhliadke útulku skonštatovali, že zvieratá
počtom cca 43 ks boli v dobrom fyzickom stave, boli čisté, dobre kŕmené, v dostačujúcich
kotercoch a výbehoch. Na zvieratách bolo viditeľné, že je o nich dobre postarané a priestory
útulku boli čisté, bez zápachu. Čo sa týka hlučnosti a štekotu psov bol primeraný počtu
umiestnených psov, zvýšený štekot hlavne počas kŕmenia a prítomnosti cudzích osôb
v útulku. Členovia skonštatovali, že chod a priestory útulku sú dobré, ale lokalita vzhľadom
k tomu, že v blízkosti sa nachádza obytná zóna je nevhodná.
Mesto Brezno pripravuje zmluvu o spolupráci medzi mestom a útulkom a preto bol prizvaný
na komisiu Mgr. Vetrák, právnik MsÚ, ktorý sa zasadnutia nezúčastnil a ani neospravedlnil.
Komisia nahliadla do návrhu pripravovanej zmluvy a skonštatovala, že je nevyhovujúca pre
mesto Brezno, preto bude mailom zaslaná členom komisie a náčelníkovi MsP, aby do
najbližšieho zasadnutia komisie dňa 17.06. 2016 členovia pripravili pripomienky a náčelník
nový návrh zmluvy.

Bod č. 3/
Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia komisie sú splnené.

Bod č. 4/
VZN č. 3/2016 o parkovaní motorových vozidiel a výkone Taxi služby na území mesta
VZN č. 3/2016 bolo pred zasadnutím komisie zaslané členom komisie, ktorí po jeho
preštudovaní nemali žiadne pripomienky.

Bod č. 5/
Rôzne
Zasadnutia komisie sa nezúčastnil Ing. Ján Fedor, náčelník MsP Brezno. Komisia prijala
jednohlasne uznesenie č. 08/2016.

Bod č. 6/
Záver
Po prerokovaní bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a o 18:00
h. ukončil zasadnutie komisie.

Ing. Vladimír Strmeň v.r.
predseda komisie

Katarína Križianová v.r.
sekretár komisie
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