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

Číslo spisu:
2019-17/5

Brezno
18.04. 2019

ZÁPIS č. 02/2019
zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok pri MsZ Brezno konaného dňa 17.04. 2019 na
Mestskom úrade Brezno
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisu

Členovia komisie:
Predseda komisie: Ing. Vladimír Strmeň
Členovia komisie: Ing. Milan Hašan, Róbert Schmidt, Martin Marcinek, Viliam Hláčik, Ing.
Jozef Brveník, Marek Kirdaj, Igor Muco
Sekretár komisie: Bc. Katarína Križianová
Ospravedlnený: Michal Medveď
Neprítomní:
Ostatní prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Komisia bola uznášaniaschopná

Rokovanie viedol:
„komisia“).

Program:

1.
2.
3.
4.

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:

Otvorenie
Privítanie a predstavenie nových členov komisie
Kontrola plnenia uznesení
Oboznámenie s harmonogram zasadnutí a rámcovým programom zasadnutí v I. polrok
2019
5. Návrh zápisov do mestskej kroniky za rok 2018
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/
Privítanie a predstavenie nových členov komisie
Predseda komisie predstavil nových členov komisie, ktorí boli delegovaní na základe
uznesenia MsZ č. 60/2019 zo dňa 03.04. 2019.

Bod č. 3/
Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia komisie sú splnené.

Bod č. 4/
Oboznámenie s harmonogram zasadnutí a rámcovým programom zasadnutí v I. polrok
2019
Predseda bližšie oboznámil nových členov komisie s termínmi zasadnutí a s plánom činností
komisie na I. polrok 2019 na základe uznesenia komisie č. 01/2019 zo dňa 07.03. 2019.

Bod č. 5/
Návrh zápisov do mestskej kroniky za rok 2018
Predseda vyzval členom komisie, aby do 10.05. 2019 predložili návrhy zápisov do mestskej
kroniky za rok 2018.
K uvedenému bodu komisia prijala uznesenie č. 04/2019.

Bod č. 6/
Rôzne
Členovia komisie vyzvali Ing. Jána Fedora, náčelníka MsP, aby oboznámil komisiu so
zmenami týkajúcich sa mestskej polície v rámci organizačných zmien s platnosťou od 15.04.
2019. Náčelník informoval, že od 15.04. 2019 v meste Brezno je z 19 policajtov len 9
policajtov vo výkone a k tomuto počtu je prispôsobená činnosť MsP, ktorá bola vo vzájomnej
diskusii ozrejmená komisii. Ďalej boli členovia oboznámení s nových organizačným
poriadkom MsP.
Komisia sa s Organizačným poriadkom MsP a s efektivitou zmien na MsP bude ďalej
zoberať na najbližších zasadnutiach.

Bod č. 7/
Záver
Po prerokovaní bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a o 16:30
h. ukončil zasadnutie komisie.

Podpis
Ing. Vladimír Strmeň
predseda komisie

Podpis
Bc. Katarína Križianová
sekretár komisie
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