MESTO BREZNO – KOMISIA PRE VEREJNÝ PORIADOK
A RIEŠENIE PROBLÉMOV S NEPRISPÔSOBIVÝMI OBČANMI
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Číslo spisu:
2017-17/39

Brezno
27.10. 2017

ZÁPIS č. 10/2017
zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok a riešenie problémov s neprispôsobivými
občanmi pri MsZ Brezno konaného dňa 26.10. 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,
Ing. Milan Kováčik, Ing. Jozef Brveník, JUDr. Marián Holý
Sekretár komisie: Katarína Križianová
Ospravedlnení: Igor Muco
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.

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 21.09. 2017
Žiadosť Ing. Gajdošovej o súčinnosť pri zabezpečení práva prechodu a prejazdu
parcelou
5. Sťažnosť p. Turňovej Simony a Ing. Turňu Jána na majiteľa psa p. Kováčika Štefana,
ktorý poškodil plot
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/
Všeobecné informácie zo zasadnutia MsZ dňa 21.09. 2017
Predseda v skratke poskytol informácie zo zasadnutia MsZ.

Bod č. 4/
Žiadosť Ing. Gajdošovej o súčinnosť pri zabezpečení práva prechodu a prejazdu
parcelou
Zasadnutia komisie sa zúčastnila Ing. Gajdošová, ktorá konkrétnejšie popísala dôvod podania
žiadosti aj prostredníctvom geometrického plánu.
Komisia vzhľadom k zisteným okolnostiam v predloženej veci nemá kompetenciu vo veci
konať a preto k uvedenému bodu komisia prijala uznesenie č. 13/2017.

Bod č. 5/
Sťažnosť p. Turňovej Simony a Ing. Turňu Jána na majiteľa psa p. Kováčika Štefana,
ktorý poškodil plot
Pred zasadnutím komisie t. j. dňa 10.10. 2017 členovia komisie Ing. Milan Kováčik a p.
Marek Kirday s Ing. Jánom Fedorom, náčelníkom MsP vykonali obhliadku na tvare miesta,
kde bola situácia zdokumentovaná fotkami a o zistených skutočnostiach boli na zasadnutí
informovaní ostatní členovia, ktorí následne prijali uznesenie č. 14/2017.

Bod č. 6/
Rôzne
V tomto bode nemala komisia žiadne návrhy.
Na najbližšie zasadnutie komisie bude pozvaný prednosta MsÚ vo veci mestského
kamerového systému.

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
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