MESTO BREZNO – KOMISIA PRE VEREJNÝ PORIADOK
A RIEŠENIE PROBLÉMOV S NEPRISPÔSOBIVÝMI OBČANMI
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Číslo spisu:
2017-17/8

Brezno
17.03. 2017

ZÁPIS č. 03/2017
zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok a riešenie problémov s neprispôsobivými
občanmi pri MsZ Brezno konaného dňa 16.03. 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, JUDr. Marián Holý, Michal
Medveď, Viliam Hláčik, Marián Kupka, npor. Marek Kirdaj, Igor Muco
Sekretár komisie: Katarína Križianová
Ospravedlnení:
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.
6.
7.

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

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Všeobecné informácie zo zasadnutia MsZ dňa 15.02. 2017
Opakovaná sťažnosť obyvateľov bytov 9. mája č. 7, Brezno vo veci rodiny Bartošovej
Správa o činnosti Mestskej polície Brezno za rok 2016
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.
Predseda komisie informoval MsZ dňa 15.02. 2017 o prijatom uznesení komisie č. 01/2017
(OZ Tuláčik).

Bod č. 3/
Všeobecné informácie zo zasadnutia MsZ dňa 15.02. 2017
Predseda v skratke poskytol informácie zo zasadnutia MsZ.

Bod č. 4/
Opakovaná sťažnosť obyvateľov bytov 9. mája č. 7, Brezno vo veci rodiny Bartošovej
Zasadnutia komisie sa zúčastnil za nájomníkov vchodu 9. mája č. 7 Ing. Paciga, ktorý
komisiu informoval so nezmeneným stavom vo veci neprístojného správania rodiny
Bartošovej. Za uplynulý rok sa dokonca situácia zhoršilo o to, že byt nadobudla do vlastníctva
rodina Bartošová a tým SBD sa zbavilo zodpovednosti vec riešiť. Ďalej Ing. Paciga
informoval komisiu, že sa dokonca do bytu nasťahovala najproblematickejšia osoba Zdeno –
syn p. Bartošovej. Ing. Paciga viackrát zopakoval, že situácia je neznesiteľná a trvá už 18
rokov.
Členovia komisie po vzájomnej diskusii Ing. Pacigu informovali, že zo strany komisie boli
prijaté stanoviská viď. uznesenie č. 01/2016 zo dňa 15.02. 2016 a následne bolo doporučené
vec riešiť na súde prostredníctvom advokáta.
Členovia komisie k uvedenému prijali jednohlasne uznesenie č. 02/2017.

Bod č. 5/
Správa o činnosti Mestskej polície Brezno za rok 2016
Ing. Ján Fedor, náčelník MsP podal informácie k správe o činnosti MsP Brezno za rok 2016
a odpovedal komisii na otázky.
Členovia komisie k uvedenému prijali jednohlasne uznesenie č. 03/2017.

Bod č. 6/
Rôzne
V tomto bode nemala komisia žiadne návrhy.

Bod č. 7/
Záver
Po prerokovaní bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a o 17:45
h. ukončil zasadnutie komisie.

Podpis
Ing. Vladimír Strmeň
predseda komisie

Podpis
Katarína Križianová
sekretár komisie
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