MESTO BREZNO – KOMISIA PRE VEREJNÝ PORIADOK
A RIEŠENIE PROBLÉMOV S NEPRISPÔSOBIVÝMI OBČANMI
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Číslo spisu:
2017-17/15

Brezno
15.05. 2017

ZÁPIS č. 05/2017
zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok a riešenie problémov s neprispôsobivými
občanmi pri MsZ Brezno konaného dňa 11.05. 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, Viliam Hláčik,
Marián Kupka, Igor Muco, npor. Marek Kirdaj
Sekretár komisie: Katarína Križianová
Ospravedlnení:

JUDr. Marián Holý, Michal Medveď

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:

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 p. Ďurčíkovej na susedu p. Kollegovú vo veci narúšania občianskeho
spolunažívania
4. VZN č. 05/2016 o odpadoch + metodická príručka
5. Kronika mesta Brezna 2016
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 uznesení
Uznesenia komisie sú splnené.

Bod č. 3/
Sťažnosť p. Ďurčíkovej na susedu p. Kollegovú vo veci narúšania občianskeho
spolunažívania
Na komisiu podala písomnú sťažnosť p. Ďurčíková, ktorá sa sťažovala na neprístojné
správanie susedy p. Kollegovej, kde denne dochádza k narúšaniu občianskeho spolunažívania.
P. Ďurčíková komisii bližšie popísala správanie p. Kollegovej a zároveň vyslovila podozrenie,
že p. Kollegová má psychické problémy. O veci informovala aj dôverníčku vchodu a dcéru p.
Kollegovej, ale k náprave do dnešného dňa nedošlo a tento stav pretrváva cca 2 roky.
Na komisiu sa dostavila aj p. Kollegová, ktorá sa k veci vyjadrila a komisii bolo hneď
jasné, že p. Kollegová má vážny zdravotný psychický problém.
Komisia k uvedenému bodu prijala uznesenie č. 04/2017.

Bod č. 4/
VZN č. 05/2016 o odpadoch + metodická príručka
Na podnet p. Kupku sa komisia zaoberala VZN č. 05/2016 o odpadoch vrátane metodickej
príručky. Členom komisie p. Kupka ozrejmil a upresnil nedostatky vo VZN. Okrem
nedostatkov informoval o skutočnom stave odberných miest v Brezne a to na detskom ihrisku
sú 2 ks kontajnerov, na Vrbovej ul. je vysypaný bodrel a na Mliekárenskej ul. žiadny pohyb.
Občan mesta nemá, kde vysypať pokosenú trávu.
Členovia komisie uvedenú informáciu zobrali na vedomie a predseda komisie sa skontaktuje
s riaditeľom TS.
K uvedenému bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie.

Bod č. 5/
Kronika mesta Brezna 2016
Komisia k uvedenému bodu nemala žiadne návrhy a prijala uznesenie č. 05/2017.

Bod č. 6/
Rôzne
Podnet odstúpený od Mgr. Juhaniaka, prednostu MsÚ vo veci sporu ohľadne plotu bratov
Giertlovcov z Mliekarenskej ul. nebol komisiou riešený nakoľko na uvedenom kontakte
sťažovateľa t. č. 0907134626 po opakovanom pokuse nikto nedvíhal telefón. Predseda
komisie sa skontaktoval s p. Giertlom Milanom a ten o žiadnom podnete nevedel ani dôvode
podania podnetu jeho bratom.
Pracovno-spoločenské stretnutie komisie sa uskutoční dňa 09.06. 2017 v priestoroch záhrady
Ing. Kováčika.

Bod č. 7/
Záver
Po prerokovaní bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a o 17:00
h. ukončil zasadnutie komisie.
Podpis
Ing. Vladimír Strmeň
predseda komisie

Podpis
Katarína Križianová
sekretár komisie

2

