MESTO BREZNO – KOMISIA PRE VEREJNÝ PORIADOK
A RIEŠENIE PROBLÉMOV S NEPRISPÔSOBIVÝMI OBČANMI
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Číslo spisu:
2016-17/29

Brezno
26.09. 2016

ZÁPIS č. 08/2016
zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok a riešenie problémov s neprispôsobivými
občanmi pri MsZ Brezno konaného dňa 22.09. 2016 na Mestskom úrade Brezno
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisu

Členovia komisie:
Predseda komisie:
Členovia komisie: Ing. Milan Kováčik, Ing. Jozef Brveník, Michal Medveď, Viliam Hláčik,
Marián Kupka, npor. Marek Kirdaj, Igor Muco
Sekretár komisie:
Katarína Križianová
Ospravedlnení: Ing. Vladimír Strmeň, JUDr. Marián Holý
Neprítomní:
Ostatní prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Komisia bola uznášaniaschopná
Rokovanie viedol: Ing. Milan Kováčik, podpredseda 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 Spoločenstva bytov Malinovského 17, 19 na p. Širgela z dôvodu opätovného
obťažovania susedov nad mieru primeranú hlukom - pokračovanie
4. Žiadosť v zast. MUDr. Krešákovej Dagmar o pomoc pri riešení susedských vzťahov
so susedom p. Šajgalíkom Viktorom
5. Sťažnosť p. Turňovej Simony na p. Kováčika Štefana, ktorého pes neustále
poškodzuje jej plot
6. Reakcia na odpoveď k petícii občanov mesta
7. Rôzne
8. Záver

Bod č. 1/
Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril podpredseda Ing. Milan Kováčik a privítal všetkých prítomných,
ktorých oboznámil s programom zasadnutia.

Bod č. 2/
Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia komisie sú splnené.

Bod č. 3/
Sťažnosť Spoločenstva bytov Malinovského 17, 19 na p. Širgela z dôvodu opätovného
obťažovania susedov nad mieru primeranú hlukom - pokračovanie
V predmetnej sťažnosti na predvolanie nereagoval p. Širgel a riešenia sťažnosti sa nezúčastnil
a ani sa vopred neospravedlnil.
Sťažovatelia v zastúpení Mgr. Čížovou, predsedníčkou spoločenstva informovali komisiu
o dlhodobom probléme vo veci spolunažívania nakoľko p. Širgel často požíva alkoholické
nápoje a potom je veľmi hlučný v denných a hlavne aj nočných hodinách. Nezúčastňuje sa
sedení bytového spoločenstva a ani po opakovaných verbálnych a písomných výzvach
nezjednal nápravu. Vec bola riešená na Mestskej polícii Brezno a na Obvodnom oddelení PZ
SR, kde bol riešený v blokovom konaní a následne bolo odporučené obrátiť sa na občianskoprávne konanie.
Členovia komisie k uvedenému prijali jednohlasne uznesenie č. 13/2016.

Bod č. 4/
Žiadosť v zast. MUDr. Krešákovej Dagmar o pomoc pri riešení susedských vzťahov so
susedom p. Šajgalíkom Viktorom
V predmetnej žiadosti na predvolanie nereagovala MUDr. Krešáková a riešenia žiadosti sa
nezúčastnila a ani sa vopred neospravedlnila aj napriek tomu, že je iniciátorka podania.
Zasadnutia sa zúčastnil p. Šajgalík, ktorý sa vyjadril, že zásadne nesúhlasí s podaným
podnetom, ktorý bol podaný nedôvodne, nakoľko pri výkone svojich vlastníckych práv
žiadnym spôsobom nad mieru primeranú pomerom neobťažuje svoju susedu. Šichtúň dreva je
skladovaný na jeho pozemku, neopiera sa o plot a nijak netieni susedkin pozemok.
Člen komisie Ing. Kováčik bol osobne preveriť podnet a na mieste nezistil žiadne nedostatky
vo veci porušovania vlastníckych práv.
Členovia komisie k uvedenému prijali jednohlasne uznesenie č. 14/2016.

Bod č. 5/
Sťažnosť p. Turňovej Simony na p. Kováčika Štefana, ktorého pes neustále poškodzuje
jej plot
Zasadnutia komisie sa zúčastnili obidve strany. Sťažovateľka p. Turňová prostredníctvom
komisie informovala p. Kováčika, že v pondelok t. j. 26.09. zloží plot medzi ich domami
a ako dôvod uviedla, že už má toho dosť, ako pes p. Kováčika ho ničí. P. Kováčik odpovedal,
že pes nepoškodzuje plot a nevidí dôvod, aby tak konala, pretože majú na pozemku
umiestnený elektrický oplotok tak, aby sa pes nedostal k ich plotu. Pokiaľ p. Turňová predloží
dôkaz, že jeho pes spôsobil škodu na ich plote škodu uhradí, ale „brucho“ na plote bolo
spôsobené nie psom, ale zlým natiahnutím pletiva na stĺpiky. Ďalej p. Kováčik navrhol p.
Turňovej, že umiestni karirohože od jej plota tak, aby sa nedotýkali jej plota a aby sa pes
nedostal k plotu, s čím p. Turňová súhlasila.
Členovia komisie k uvedenému prijali jednohlasne uznesenie č. 15/2016.
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Bod č. 6/
Reakcia na odpoveď k petícii občanov mesta
Členovia komisie si ozrejmili predložené materiály a po vzájomnej diskusii sa dohodli, že
tento bod bude riešený na najbližšom zasadnutí komisie dňa 20.10. 2016 za prítomnosti
pozvaných kompetentných osôb t. j. p. Krutela, p. Kokavcovej a vedenia mesta.

Bod č. 7/
Rôzne
Na základe predloženej Správy o činnosti MsP za I. polrok 2016 v MsZ konaného dňa 13.09.
2016 sa členovia komisie dohodli na pracovnom stretnutí v priestoroch MsP, Štúrova č. 1,
Brezno dňa 28.09. 2016 o 13:00 hod.

Bod č. 8/
Záver
Po prerokovaní bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a o 18:00
h. ukončil zasadnutie komisie.

Podpis
Ing. Vladimír Strmeň
predseda komisie

Podpis
Katarína Križianová
sekretár komisie
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