MESTO BREZNO – KOMISIA PRE VEREJNÝ PORIADOK
A RIEŠENIE PROBLÉMOV S NEPRISPÔSOBIVÝMI OBČANMI
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Číslo spisu:
2017-17/22

Brezno
14.07. 2017

ZÁPIS č. 07/2017
zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok a riešenie problémov s neprispôsobivými
občanmi pri MsZ Brezno konaného dňa 13.07. 2017 na Mestskom úrade Brezno
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisu

Členovia komisie:
Predseda komisie: Ing. Vladimír Strmeň
Členovia komisie: Ing. Jozef Brveník, Viliam Hláčik, Marián Kupka, npor. Marek Kirdaj,
JUDr. Marián Holý, Michal Medveď
Sekretár komisie: Katarína Križianová
Ospravedlnení: Igor Muco, Ing. Milan Kováčik
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.

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 22.06. 2017
OZ Tuláčik
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/
Všeobecné informácie zo zasadnutia MsZ dňa 22.06. 2017
Predseda v skratke poskytol informácie zo zasadnutia MsZ.

Bod č. 4/
OZ Tuláčik
Súčasťou 5. pracovného zasadnutia MsZ dňa 22.06. 2017 bola prerokovaná petícia –
presťahovanie útulku Tuláčik. Na základe uznesenia MsZ č. 118/2017 zo dňa 22.06. 2017
a uznesenia komisie č. 07/2017 zo dňa 09.06. 2017 komisia na svojom zasadnutí opakovane
riešila danú problematiku, keďže petícia je už druhá v poradí a opodstatnená. Komisia sa
zaoberala účelnosťou vynaložených prostriedkov zo strany mesta na prevádzku útulku a ďalej
sa zamerala na hľadanie novej vhodnej lokality, kde by bol predpoklad presťahovania útulku.
Po vzájomnej diskusii boli navrhnuté lokality Banisko – senník, Lazná – maštale, ošipáreň,
obaľovačka, priestory v Mostárni. V prípade potreby je možnosť použiť mestské haly
z priestorov bývalých kasární.
Komisia vykoná obhliadku navrhnutých lokalít a zároveň k riešeniu dlhodobého problému
ohľadne útulku prizve na zasadnutie komisie poslanca MsZ Ing. Miroslava Fašanga.
K uvedenému bodu komisia prijala uznesenie č. 08/2017.

Bod č. 5/
Rôzne
p. Kupka, člen komisie sa opýtal akým spôsobom majú postupovať občania pri dlhodobo
neriešených nedostatkoch napr. mestských komunikácií, osvetlenia, znečisťovania VP a pod...
Ing. Strmeň, predseda komisie mu odporučil menšie problémy riešiť prostredníctvom mailu
poslancom z konkrétneho obvodu a vážnejšie nedostatky mailom priamo primátorovi mesta.
Z dôvodu dovoleniek sa zasadnutie komisie mení z 03.08. 2017 na 17.08. 2017 o 15:00 hod.

Bod č. 6/
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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