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

Číslo spisu:
2019-17/7

Brezno
21.05. 2019

ZÁPIS č. 03/2019
zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok pri MsZ Brezno konaného dňa 16.05. 2019 na
Mestskom úrade Brezno
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisu

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

Rokovanie viedol:
„komisia“).

Program:

1.
2.
3.
4.
5.

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
Kontrola plnenia uznesení
Všeobecné informácie zo zasadnutia MsZ dňa 15.05. 2019
Rôzne
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 15.05. 2019
Predseda poskytol informácie zo zasadnutia MsZ.

Bod č. 4/
Rôzne
p. Medveď informoval o nutnosti deratizácie hlodavcov v časti Kiepka hlavne v hornej časti
nakoľko sú tam veľmi rozmnožené potkany, ktoré idú z gazdovského dvora od Korytiakov po
celej ulici.
Ing. Brveník informoval komisiu o nespokojnosti občanov z ul. ČSA so situáciou, ktorá
nastala z dôvodu zmien na mestskej polícii a hlavne s tým, že neslúžia v noci a cez víkendy t.
j. 24 hodín. V bývalých kasárňach v prázdnej budove vždy udržiavali poriadok
s bezdomovcami a rôznymi asociálmi a teraz ich nemá kto skontrolovať a stav sa zhoršuje. Je
predpoklad, že ak to pôjde takto ďalej bude v tejto budove útočisko pre všetkých asociálov
z mesta t. j. bezdomovci, alkoholici, feťáci. Štátna polícia nereaguje na podnety okamžite,
pretože sú na iných zákrokoch a o preventívnych kontrolách môžeme len snívať. O toto sa
starala mestská polícia, ktorá reagovala na podnety okamžite a robila nepravidelné kontroly
v budove. Touto cestou chcem upozorniť na stúpajúci problém a to je necelý mesiac od
zrušenia 24 hodinových služieb na mestskej polícii.
p. Kirdaj reagoval na Ing. Brveníka, že OO PZ od zmien na MsP evidujú enormný nárast
podnetov hlavne v nočných hodinách a keďže ich je cca 8 ľudí podstav, tak nestíhajú včas
reagovať na takého podnety.
Komisia sa zoberala s tým, že krízové udalosti v meste mestská polícia 24 hodín monitorovala
ako prvá, preto sa opýtala náčelníka MsP Ing. Jána Fedora, ako je táto zmena vyriešená zo
strany mesta.
Odpoveď Ing. Fedora – od 15.04. mestská polícia má k dispozícii 9 policajtov a nepretržitá
prevádzka bola k tomuto dátumu zrušená. Od tohto dátumu mestská polícia nezabezpečuje
pohotovosť v prípade krízových udalostí v meste. Vec je riešená zodpovednými pracovníkmi
na MsÚ, kde bude nevyhnutné zmeniť všetky súvisiace smernice.
p. Muco taktiež informoval o zvýšenom narúšaní verejného poriadku v lokalite Halny
rómskymi spoluobčanmi v posledných dvoch týždňoch a myslí si, že je to spôsobené zmenou
výkonu mestskej polície. Miestna občianska poriadková služba nemá žiadne právomoci
a nenahradí autoritu mestskej polície a toto si uvedomujú rómsky spoluobčania a tak aj
konajú.
Pracovno-spoločenské výjazdové stretnutie komisie sa uskutoční dňa 14.06. 2019 namiesto
13.06. 2019.

Bod č. 5/
Záver
Po prerokovaní bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a o 16:30
h. ukončil zasadnutie komisie.
Podpis
Podpis
Ing. Vladimír Strmeň
Bc. Katarína Križianová
predseda komisie
sekretár komisie
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