MESTO BREZNO – KOMISIA PRE VEREJNÝ PORIADOK
A RIEŠENIE PROBLÉMOV S NEPRISPÔSOBIVÝMI OBČANMI
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Číslo spisu:
2017-17/28

Brezno
18.08. 2017

ZÁPIS č. 08/2017
zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok a riešenie problémov s neprispôsobivými
občanmi pri MsZ Brezno konaného dňa 16.08. 2017 na Mestskom úrade Brezno
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisu

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

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. Anny Kaššovej, ŠLN 1231/10, BR na susedu p. Alžbetu Wagnerovú vo
veci narúšania občianskeho spolunažívania,
4. OZ Tuláčik – pokračovanie zo dňa 13.07. 2017 viď. uznesenie č. 08/2017
5. Rôzne
6. 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. Anny Kaššovej, ŠLN 1231/10, BR na susedu p. Alžbetu Wagnerovú vo veci
narúšania občianskeho spolunažívania
Na komisiu sa so sťažnosťou o vyriešenie susedských sporov obrátila p. Kaššová, ŠLN 10,
ktorá má dlhodobý problém s p. Wagnerovou bývajúcou nad ňou. Predmetom sťažnosti ako
uviedla sťažovateľka je narúšanie občianskeho spolunažívania dlhodobým opakujúcim sa
neprimeraným krikom a hlukom. Bližšie komisii uviedla, že spomínaný hluk a krik robia
vnúčatá, návštevy a vyzváňanie telefónu v nočných hodinách. Všetky tieto rušiče majú byť
zapríčinené nesprávne položenou plávajúcou podlahovinou, kde chýba izolácia. Všetky tieto
rušivé podnety sú údajne jednou z príčin, ktoré spôsobujú zhoršenie zdravotného stavu p.
Kaššovej.
K riešeniu sťažnosti prišla p. Wagnerová spolu s priateľom a zaťom. K uvedenej sťažnosti
uviedli, že p. Kaššová v tejto veci nikdy za nimi nebola a k predmetu sťažnosti sa vyjadrili, že
žiadnemu neprimeranému hluku a kriku nedochádza, nie je pravda, že by vnúčatá rušili
správaním okolie, taktiež žiadne „žúry“ s návštevami nerobia a podlahovinu s izoláciou
kládol odborník. Čo sa týka vyzváňania telefónu v nočných hodinách uviedli, že ich telefóny
nezvonia, takže nevie odkiaľ zvonenie p. Kaššová počuje.
K uvedenému bodu komisia prijala uznesenie č. 09/2017.

Bod č. 4/
OZ Tuláčik – pokračovanie zo dňa 13.07. 2017 viď. uznesenie č. 08/2017
Komisia pokračovala v riešení problematiky útulku Tuláčik za prítomnosti Ing. Miroslava
Fašanga, poslanca MsZ. Predmetom rokovania bolo hľadanie riešenia na odhlučnenie príp.
hľadanie novej lokality na presťahovanie útulku.
Ing. Fašang sa vyjadril, že zo zákona každé mesto musí mať zriadenú karanténnu stanicu pre
zabehnuté zvieratá (výdavky na zriadenie cca 40.000,- € a viac). OZ Tuláčik robí pre mesto
veľmi prospešnú činnosť. Je nevyhnutné zo strany mesta a aj zo strany OZ Tuláčik hľadať
také riešenie a kompromis, aby boli v prvom rade občania mesta spokojní a taktiež, aby podľa
možností útulok zostal na pôvodnom mieste, ale s realizáciou určitých opatrení na
eliminovanie hlučnosti a zápachu. Ing. Fašang po rozhovore s JUDr. Kokavcovou, OZ
Tuláčik navrhol nasledovné opatrenia zo strany OZ Tuláčik, ktoré budú financované z darov:
o v krátkej dobe znížiť počet psov v útulku na max. 50 ks z toho 20 ks najviac
štekajúcich bude umiestnených v hale, 10 ks v ošetrovni príp. v karanténe a 20 ks
v kotercoch vo dvore,
o koterce vo dvore budú na večer zakrývané celtovinou, ktorá bude tlmiť štekot,
o vysadia sa dreviny v okolí útulku tak, aby tlmili hluk,
o hala sa prerobí tak, aby tam mohli byť umiestnené psy.
Ing. Fašang podotkol, že premiestnenie útulku by OZ Tuláčik finančne nezvládol a pri výbere
novej lokality treba dbať, aby tam boli všetky inžinierske siete a bola možná dostupnosť.
Komisia v vzájomnej diskusii podporila predložené opatrenia zo strany útulku a doplnila
nasledovné návrhy:
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vzhľadom k tomu, že v útulku sa nachádza enormný počet psov treba určiť max.
kapacitu umiestnených psov a vo veľmi krátkej dobe znížiť stavy,
viesť presnú evidenciu psov, ktorá bude prístupná pre informáciu mesta,
psy do útulku môžu byť prijímané len z územia mesta Brezna nie zvážané zo širokého
okolia, obcí a miest,
určiť max. životnosť psa v útulku tzn. nedržať určitých psov, o ktorých nie je záujem
alebo „neatraktívnych“ psov v útulku dlhé roky t. j. určiť max. počet mesiacov príp.
rokov umiestnenia psa,
výsadba drevín na odhlučnenie v 2 – 3 radoch,
dňa 18.08. 2017 a v iných dňoch sa vykoná meranie hluku a na základe výsledku
merania komisia v spolupráci s vedením mesta predloží ďalšie opatrenia a návrhy.,
pokiaľ po prijatých opatreniach nedôjde k náprave veci a hlavne k eliminovaniu hluku
bude sa komisia zaoberať výberom novej lokality. Ďalej komisia opätovne apeluje na
vedenie mesta, aby došlo k uzavretiu zmluvného vzťahu o spolupráci medzi mestom
a OZ Tuláčik.

K uvedenému bodu komisia prijala uznesenie č. 10/2017.

Bod č. 5/
Rôzne
V tomto bode nemala komisia žiadne návrhy.

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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