MESTO BREZNO – KOMISIA PRE VEREJNÝ PORIADOK
A RIEŠENIE PROBLÉMOV S NEPRISPÔSOBIVÝMI OBČANMI
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Číslo spisu:
2017-17/33

Brezno
08.09. 2017

ZÁPIS č. 09/2017
zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok a riešenie problémov s neprispôsobivými
občanmi pri MsZ Brezno konaného dňa 07.09. 2017 na Mestskom úrade Brezno
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisu

Členovia komisie:
Predseda komisie:
Členovia komisie: Viliam Hláčik, Marián Kupka, npor. Marek Kirdaj, Michal Medveď,
Igor Muco, Ing. Milan Kováčik, Ing. Jozef Brveník
Sekretár komisie: Katarína Križianová
Ospravedlnení: Ing. Vladimír Strmeň, JUDr. Marián Holý
Neprítomní:
Ostatní prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Komisia bola uznášaniaschopná
Rokovanie viedol: Ing. Milan Kováčik, podpredseda 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 Mgr. Jurošovej Ivety, vedúcej strediska ŠZ Kotva, P. Halny 39, BR na
majiteľku susedného pozemku p. Stráňavskú, P. Halny 30, BR vo veci narúšania
občianskeho spolunažívania
4. Správa o činnosti Mestskej polície Brezno za I. polrok 2017
5. Rôzne
6. Záver

Bod č. 1/
Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril podpredseda Ing. Milan Kováčik a privítal všetkých prítomných,
ktorých oboznámil s programom zasadnutia.

Bod č. 2/
Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia komisie sú splnené.

Bod č. 3/
Sťažnosť Mgr. Jurošovej Ivety, vedúcej strediska ŠZ Kotva, P. Halny 39, BR na
majiteľku susedného pozemku p. Stráňavskú, P. Halny 30, BR vo veci narúšania
občianskeho spolunažívania
Komisia riešila sťažnosť Mgr. Jurošovej, vedúcej strediska ŠZ Kotva na majiteľku susedného
pozemku p. Stráňavskú, ktorá dlhodobo svojim správaním a konaním narúša občianske
spolunažívanie. Zasadnutia komisie sa zúčastnili obidve strany. Mgr. Jurošová komisii
ozrejmila a fotkami doložila predmet sťažnosti a to, že p. Stráňavská pri čistení svojho
pozemku vyklčované dreviny a kríky prehodila cez plot do areálu strediska so slovami: „že je
to invázna rastlina, ktorá sa šíri z pozemku strediska“. Týmto konaním p. Stráňavská
spôsobila, že likvidáciu drevín musí finančne znášať stredisko. Ďalej Mgr. Jurošová uviedla,
že spory rôzneho charakteru zo strany p. Stráňavskej trvajú už 20 rokov a upozornila p.
Stráňavskú na 8 smrekov, ktoré rastú na jej pozemku v bezprostrednej blízkosti cca 30 cm od
spoločného plota, ktoré je nevyhnutné odstrániť nakoľko je reálna hrozba, že môže dôjsť ku
škode na zdraví a majetku. Ďalej Mgr. Jurošová uviedla, že p. Stráňavská opakovane verbálne
útočí na ňu a ostatných zamestnancov strediska a to vyhrážkami a nadávkami a takéto
správanie bolo aj voči predchádzajúcej vedúcej strediska a nikto nie je povinný toto znášať.
P. Stráňavská k veci uviedla, že dôvod jej konania a správania je v tom, že 5 rokov žiadala
vedúcu zariadenia, aby jej inváznu rastlinu pochádzajúcu z pozemku strediska prišiel niekto z
nich odstrániť z pozemku, keď sa tak nestalo urobila čo urobila. Čo sa týka smrekov, že ona
nebude nič rezať a ak to vedúcej vadí nech ich dá na svoje náklady odstrániť. Ďalej komisiu
informovala, že vec dala riešiť právnikovi.
K uvedenému bodu komisia prijala uznesenie č. 11/2017.

Bod č. 4/
Správa o činnosti Mestskej polície Brezno za I. polrok 2017
Členovia komisie k uvedenému bodu prijali uznesenie č. 12/2017.

Bod č. 5/
Rôzne
Ing. Milan Kováčik, podpredseda komisie požiadal náčelníka MsP, aby na ul. ČSA 22 (1.
vchod od mesta) polícia vyriešila vrak, ktorý tam dlhodobo stojí a zaberá parkovacie miesto.

Bod č. 6/
Záver
Po prerokovaní bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a o 16:30
h. ukončil zasadnutie komisie.
Podpis
Ing. Milan Kováčik
podpredseda komisie

Podpis
Katarína Križianová
sekretár komisie
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