MESTO BREZNO – KOMISIA PRE VEREJNÝ PORIADOK
A RIEŠENIE PROBLÉMOV S NEPRISPÔSOBIVÝMI OBČANMI
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Číslo spisu:
2017-17/5

Brezno
10.02. 2017

ZÁPIS č. 02/2017
zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok a riešenie problémov s neprispôsobivými
občanmi pri MsZ Brezno konaného dňa 09.02. 2017 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 uznesenia č. 18/2016 zo dňa 24.11. 2016 v priestoroch OZ Tuláčik
Kontrola plnenia uznesení
Všeobecné informácie zo zasadnutia MsZ dňa 27.01. 2017
Prerokovanie tém s Ing. Lukáčom, riaditeľom TS súvisiace s verejným poriadkom na
území mesta Brezna napr. kompostéry, cesty, chodníky, koše, výrub stromov, stojiská
a pod.
6. Rôzne
7. 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 uznesenia č. 18/2016 zo dňa 24.11. 2016 v priestoroch OZ Tuláčik
Komisia vykonala kontrolu uznesenia priamo v priestoroch útulku Tuláčik, kde bolo zistené
čiastočne splnené uznesenie t. j. nedokončená protihluková stena do tvaru „U“ zo slamených
balíkov a zmluva o spolupráci nebola zatiaľ uzavretá.
Ing. Ján Fedor, náčelník MsP poskytol informácie ohľadne súčasného stavu odchytu
zabehnutých zvierat mestskou políciou na území mesta Brezna a taktiež informoval
o pracovnom stretnutí v B. Bystrici, ktoré sa týkalo tejto problematiky. Od vedenia mesta sa
dozvedel, že v BB vykonáva odchyt prostredníctvom 1 pracovníka mesta a v jeho
neprítomnosti ho nahradia zaškolení policajti MsP. Následne psov, pri ktorých nebol zistený
majiteľ odovzdávajú do karanténnej stanici vo Zvolenie. Momentálne sa zisťujú podrobnosti
k tejto veci, pretože aj pre mesto Brezno by takáto spolupráca bola veľmi prospešná a hlavne
efektívna s minimálnymi výdavkami a v súlade s právnymi predpismi.
Členovia komisie na základe informácie náčelníka MsP prijali jednohlasne uznesenie č.
01/2017.

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

Bod č. 4/
Všeobecné informácie zo zasadnutia MsZ dňa 27.01. 2017
Predseda v skratke podal informácie zo zasadnutia MsZ.

Bod č. 5/
Prerokovanie tém s Ing. Lukáčom, riaditeľom TS súvisiace s verejným poriadkom na
území mesta Brezna napr. kompostéry, cesty, chodníky, koše, výrub stromov, stojiská
a pod.
Ing. Lukáč, riaditeľ TS v úvode poďakoval za pozvanie a komisiu informoval s plánovanou
činnosťou TS v roku 2017:
- v priebehu roka sa bude pokračovať v spevňovaní parkovacích plôch a vo vytváraní
stojísk pre kontajnery,
- vznikne 120 nových parkovacích miest,
- výroba odpadových košov – väčších ako doteraz,
- na údržbu zelene pribudli 2x traktorové kosačky s vyklápaním priamo na korbu vozidla,
TS udržiavajú 80 hektárov kosných plôch,
- plánuje sa presťahovať kompostáreň do inej lokality – Mliekárenská ul., momentálne sa
pripravuje projekt a taktiež zakúpenie novej techniky čo bude veľká pomoc pre ďalšiu
činnosť a hlavne výkon TS,
- obnova chodníkov a ciest,
- údržba a stavebné práce budov vo vlastníctve mesta, ako aj v areáli plavárne,
- každá domácnosť v rodinnom dome dostane do užívania kompostér,
- naďalej sa priebežne bude vykonávať orezávka + výruby stromov, na MsÚ sú podané
žiadosti, ktoré sú vo vybavovaní. Nový tím profesionálov na túto činnosť je už
pripravený, čaká sa na lepšie počasie a povolenie z MsÚ.
p. Kupka sa opýtal:

2

- či bude v nedeľu otvorená kompostáreň ? Odp. TS: Áno bude, ale do momentu kým to ľudia
nebudú zneužívať !,
- TS by mohli vyriešiť problém pri vysýpaní ťažkých vriec trávy do kontajnera, keďže je to
vysoko. Odp. TS: informáciu zobrali na vedomie.
p. Muco sa opýtal:
- kompostéry dostanú všetky domy, kde nebude podlžnosť voči mestu ? Odp. TS: Áno,
- pokiaľ sa veľkokapacitný kontajner v priebehu jarného alebo jesenného upratovania naplní
za jeden deň dalo by sa doniesť druhý ? Odp. TS: V tomto nie je žiadny problém len treba dať
informáciu, že je kontajner plný a viackrát sa môže vysypať.
Ing. Strmeň za celú komisiu poďakoval za účasť Ing. Lukáčovi a p. Kvačkajovej a za
poskytnuté informácie a zároveň vysoko vyzdvihol prácu všetkých pracovníkov TS, pretože
v meste nastali citeľné zmeny k lepšiemu a aj ďalšie plány, ktoré majú TS vytýčené určite
pozdvihnú kvalitu bývania občanov v meste a mesto ako také.

Bod č. 6/
Rôzne
p. Kupka, člen komisie pripomienkoval VZN č. 05/2016 v § 15 ods. 3 písm. a3) je buď
uvedené zlé katalógové číslo odpadu, alebo celý tento bod je protizákonný, pretože možnosť
mesta nerealizovať zber BRO, pri 50% kompostovaní, sa týka kuchynského odpadu a nie
odpadu zo záhrad, parkov a cintorínov. O tomto hovorí vyhláška 79/2015 Z. z. o odpadoch v
§ 81 ods. 21.
p. Kupka navrhol riešenie: 1. Úplne vypustiť bod a3), alebo 2. zmeniť v bode a3) katalógové
číslo na 200208 /jedná sa biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a nie odpad biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov).
Táto pripomienka bude Ing. Strmeňom predložená na zasadnutí MsZ dňa 15.02. 2017 v bode
„návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi v meste Brezno“.
Komisia požiadala náčelníka MsP, aby do najbližšieho zasadnutia komisie zistil informácie
ohľadne karanténnej stanice vo Zvolene, o ktorých bude komisiu informovať.
POZOR ZMENA !
Dátum zasadnutia komisie z 23.03. 2017 sa presúva na 16.03. 2017 z dôvodu prejednania
materiálu do MsZ „Správa o činnosti MsP Brezno za rok 2016“ v stanovenom termíne.

Bod č. 7/
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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