MESTO BREZNO – KOMISIA PRE VEREJNÝ PORIADOK
A RIEŠENIE PROBLÉMOV S NEPRISPÔSOBIVÝMI OBČANMI
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Číslo spisu:
2016-17/35

Brezno
25.11. 2016

ZÁPIS č. 10/2016
zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok a riešenie problémov s neprispôsobivými
občanmi pri MsZ Brezno konaného dňa 24.11. 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.

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

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
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/
V tomto bode sa riešila reakcia na odpoveď k petícii občanov mesta s p. Kokavcovou,
OZ Tuláčik a celková problematika zabehnutých zvierat na území mesta
K uvedenej petícii sa p. Kokavcová vyjadrila, že túto záležitosť už riešila s vedením mesta
s písomným vyjadrením zo strany mesta, že petícia je neopodstatnená.
P. Kokavcová poprosila komisiu, aby do budúcna bola prizvaná naraz aj s druhou stranou,
pretože táto petícia sa rieši už od augusta 2016 a s p. Krutelom sa nestretla, nerozprávala čo je
na škodu veci, pretože si myslí, že by takáto priama komunikácia bola prospešná. P.
Kokoavcová informovala komisiu o tom, že mestu Brezno – investičnému oddeleniu navrhla
prednedávnom riešenie na zabránenie, eliminovanie hlučnosti štekotu psov z útulku a to
vytvorením protihlukovej steny do tvaru „U“ zo slamených balíkov, čo mesto zaujalo
a momentálne sa pracuje na projekte s možnosťou realizácie. Tento variant je podstatne
lacnejší, ako betónové steny ide o sumu cca 5.000,- € oproti sume 50.000,- €.
Členovia komisie vyzvali p. Kokavcovú, aby objasnila skutočnosti uvedené v petícii t.j. že
útulok je prevádzkovaný na čierno. K tomu sa p. Kokavcová vyjadrila, že útulok už má
pridelené identifikačné číslo a útulok je momentálne evidovaný v štádiu „útulok vo výstavbe“
nakoľko treba splniť a zrealizovať veľa stanovených podmienok, čo ide do financií a času.
Členovia komisie sa opýtali aká je kapacita zabehnutých zvierat v útulku a či sa jedná o psov
len z Brezna. P. Kokavcová odpovedala, že kapacita útulku je maximálne 60-70 ks psov a psy
v útulku nie sú len z mesta Brezna.
Ďalej p. Kokavcová informovala komisiu, že pred 2 týždňami mala pracovné stretnutie
s primátorom mesta vo veci „zmluvy o spolupráci“ medzi mestom resp. mestskou políciou
a útulkom. Ešte
pred vypracovaním zmluvy chcela určité záležitosti konzultovať
s náčelníkom MsP a preto mu viackrát volala, aby dojednala stretnutie, ale náčelník si čas
nenašiel.
Ing. Strmeň, predseda komisie informoval prítomných, že v uznesení komisie č. 16/2016
odporúčané riešenie presťahovania útulku do lokality Rohozná – Šimunička je už nereálne,
pretože v tejto lokalite mesto plánuje výstavbu rodinných domov.
Členovia komisie k uvedenému prijali jednohlasne uznesenie č. 18/2016.

Bod č. 4/
Rôzne
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 17:30
h. ukončil zasadnutie komisie.

Podpis
Ing. Vladimír Strmeň
predseda komisie

Podpis
Katarína Križianová
sekretár komisie
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