MESTO BREZNO – KOMISIA PRE VEREJNÝ PORIADOK
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

Číslo spisu:
2019-17/3

Brezno
08.03. 2019

ZÁPIS č. 01/2019
zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok pri MsZ Brezno konaného dňa 07.03. 2019 na
Mestskom úrade Brezno
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisu

Členovia komisie:
Predseda komisie: Ing. Vladimír Strmeň
Členovia komisie: Ján Maruškin, Róbert Schmidt, Martin Marcinek, Ing. Milan Hašan,
Mgr. Martin Juhaniak
Sekretár komisie: Bc. Katarína Križianová
Ospravedlnený:

Ing. Milan Hašan

Neprítomní:
Ostatní prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Komisia bola uznášaniaschopná

Rokovanie viedol:
„komisia“).

Program:

Ing. Vladimír Strmeň, predseda komisie pre verejný poriadok (ďalej len

Program porady bol doručený na pozvánke, na návrh prítomných členov
komisie bol program porady zmenený a doplnený a to nasledovne:

1. Otvorenie
2. Harmonogram zasadnutí komisie v I. polrok 2019 a rámcový program zasadnutí v I.
polrok 2019
3. Rôzne
4. Záver

Bod č. 1/
Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril predseda Ing. Vladimír Strmeň a privítal všetkých prítomných,
ktorých oboznámil s programom zasadnutia.

Bod č. 2/
Harmonogram zasadnutí komisie v I. polrok 2019 a rámcový program zasadnutí v I.
polrok 2019
Predseda komisie navrhol harmonogram zasadnutí komisie a rámcový program zasadnutí v I.
polrok 2019:
07.03. 2019 o 15:00 hod.
1/
Kontrola plnenia uznesení
2/
Riešenie sťažností, žiadostí a podnetov
3/
Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
4/
Rôzne
11.04.2019 o 15:00 hod.
1/
Kontrola plnenia uznesení
2/
Riešenie sťažností, žiadostí a podnetov
3/
Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
4/
Rôzne
16.05.2019 o 15:00 hod.
1/
Kontrola plnenia uznesení
2/
Riešenie sťažností, žiadostí a podnetov
3/
Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
4/
Rôzne
13.06.2019 o 15:00 hod.
1/
Kontrola plnenia uznesení
2/
Riešenie sťažností, žiadostí a podnetov
3/
Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
4/
Harmonogram zasadnutí komisie v II. polrok 2019 a rámcový program zasadnutí v II.
polrok 2019
5/
Rôzne
K uvedenému bodu komisia prijala uznesenie č. 01/2019.

Bod č. 3/
Rôzne
Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2018 je v štádiu rozpracovania a preto komisii bude
predložená na pripomienkovanie do konca mesiaca marec 2019 a uznesenie bude vyhotovené
pod č. 03/2019. Správa bude MsZ prerokovaná dňa 03.04. 2019.
Na poslednom MsZ sa komisia pre verejný poriadok rozšírila na počet členov 9 a preto nastali
zmeny v členstve a to členstva sa vzdávajú: Ing. Martin Ridzoň, PhD. listom ku dňu 20.02.
2019, Mgr. Martin Juhaniak a Ján Maruškin.
Komisia navrhuje za nových členov komisie: JUDr. Mariána Holého, npor. Mareka Kirdaja,
Ing. Jozefa Brveníka, Michala Medveďa, Igora Muca.
K uvedenému bodu komisia prijala uznesenie č. 02/2019.
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p. Martin Marcinek, člen komisie upozornil na parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve
na Baštovej ulici tak, že bránia pluhovaniu. Ďalej upozornil, že v dome p. Škodu býva väčší
počet rómov, ktorí prišli z P. Halán 10, kde dochádza k narúšaniu občianskeho
spolunažívania. Bolo odporúčané obrátiť sa v tejto veci na mestskú políciu.
P. Róbert Schmidt, člen komisie upozornil, že cez železničné priecestie v úseku pri
Mostárenskej ul. často rómovia prechádzajú cez železničné priecestie a v blízkosti rozoberajú
vraky, je to nebezpečná situácia. Bolo odporúčané poslať mail s fotkami na Železničnú
políciu B. Bystrica.

Bod č. 4/
Záver
Po prerokovaní bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a o 16:00
h. ukončil zasadnutie komisie.

Podpis
Ing. Vladimír Strmeň
predseda komisie

Podpis
Bc. Katarína Križianová
sekretár komisie
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