MESTO BREZNO – KOMISIA PRE VEREJNÝ PORIADOK
A RIEŠENIE PROBLÉMOV S NEPRISPÔSOBIVÝMI OBČANMI
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Číslo spisu:
2016-17/32

Brezno
21.10. 2016

ZÁPIS č. 09/2016
zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok a riešenie problémov s neprispôsobivými
občanmi pri MsZ Brezno konaného dňa 20.10. 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, Igor Muco
Sekretár komisie: Katarína Križianová
Ospravedlnení: 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:

1.
2.
3.
4.
5.

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

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Reakcia na odpoveď k petícii občanov mesta
Rôzne
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 komisie sú splnené.

Bod č. 3/
Reakcia na odpoveď k petícii občanov mesta
Zasadnutia komisie sa zúčastnil p. Krutel iniciátor reakcie na odpoveď k petícii, ktorý komisii
ozrejmil a popísal jej podstatu a to čo konkrétne spôsobuje nadmerný hluk t. j. podnik Sírius
a psí útulok Tuláčik. Ako dôkaz doniesol videonahrávky štekotu psov z útulku, ktoré snímal
z priestoru svojej nehnuteľnosti v čase o 08:00 hod, 17:00 hod., 20:00 hod..
P. Medveď, člen komisie, podporil p. Krutela a potvrdil pravdivosť jeho vyjadrení, nakoľko
býva na ul. Kiepka a z tejto lokality taktiež pribúdajú sťažnosti na nadmerný hluk.
Ing. Kováčik, podpredseda komisie, sa vyjadril, že činnosť útulku je veľmi prospešná pre
mesto, pretože z jeho postrehu poklesol v uliciach počet túlavých psov.
P. Kirdaj, člen komisie, naopak zareagoval na slová p. Kováčika, že on má opačnú skúsenosť
a počet túlavých psov neklesol.
Ing. Brveník, člen komisie, navrhol presťahovať útulok zo Staničnej ul. na Rohoznú –
Šimuničku do mestského objektu, kde sú ideálne podmienky pre takúto činnosť a hlavne je to
vhodná lokalita, kde štekot psov nikomu nebude vadiť.
P. Kupka, člen komisie, sa vyjadril, že mesto musí hľadať riešenie nakoľko sú ľudia
prednejší ako psy.
Ing. Strmeň, predseda komisie, vyjadril súhlas s názormi komisie a podotkol, že
dobrovoľnícku činnosť ľudí, ktorí venujú svoj voľný čas pomoci túlavých zvierat si veľmi
váži, ale nakoľko sa v poslednom období hromadia sťažnosti občanov, podnikateľských
subjektov na hluk bude mesto nútené hľadať riešenie a to napr. presťahovanie útulku do
vhodnej lokality.
Mgr. Juhaniak, prednosta MsÚ, podporil názory komisie a taktiež je toho názoru, že je
nevyhnutné riešiť vhodnú lokalitu na presťahovanie útulku.
Členovia komisie k uvedenému prijali jednohlasne uznesenie č. 16/2016.

Bod č. 4/
Rôzne
p. Kirdaj a Ing. Fedor – k vyjadreniu Mgr. Baloga splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity a Ing. Mgr. Pištu krajského koordinátora programu Zdravé komunity po pochode
„Za bezpečnosť slušných ľudí“, ktorý zorganizovala ĽS Naše Slovensko v Brezne dňa 01.10.
2016, že akcia nebola dostatočne zvládnutá reagovali, že celá akcia bola zvládnutá bez
problémov. Ing. Fedor informoval, že pred akciou sa stretli na pracovnom stretnutí MsP, PZ
SR a Ján Mora – poslanec NR SR a dohodli si podrobnosti priebehu akcie s tým, že celú akciu
zastrešovalo mesto Brezno – Mestská polícia Brezno.
Ing. Brveník – informoval o nadmernom výskyte líšok na území mesta.
Odp. Ing. Fedora: žiaľ je taká situácia, že pri odchyte líšky mestskou políciou nemá, kto líšku
prevziať a odviesť. Všetci kompetentní odmietajú spoluprácu.
Členovia komisie zmenili dátum zasadnutia komisie z 15.12. 2016 na 09.12. 2016 kedy sa
uskutoční aj vianočné posedenie.

Bod č. 5/
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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