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

Číslo spisu:
2019-17/11

Brezno
14.06. 2019

ZÁPIS č. 04/2019
zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok pri MsZ Brezno konaného dňa 13.06. 2019 na
Mestskom úrade Brezno
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisu

Členovia komisie:
Predseda komisie: Ing. Vladimír Strmeň
Členovia komisie:, Viliam Hláčik, Ing. Jozef Brveník, Marek Kirdaj, Michal Medveď, Ing.
Milan Hašan, Martin Marcinek
Sekretár komisie:

Bc. Katarína Križianová

Ospravedlnený:

Igor Muco

Neprítomný:

Róbert Schmidt

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. Kontrola plnenia uznesení
3. Riešenie sťažnosti p. Turekovej Valérie na suseda p. Medveďa Ľudevíta vo veci
narúšania občianskeho spolunažívania
4. Organizačná poriadok Mestskej polície Brezno
5. Rôzne
6. 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/
Riešenie sťažnosti p. Turekovej Valérie na suseda p. Medveďa Ľudevíta vo veci
narúšania občianskeho spolunažívania
P. Tureková sa obrátila na komisiu so sťažnosťou na suseda p. Medveďa vo veci narúšania
občianskeho spolunažívania tým, že p. Medveď bezdôvodne na ňu verbálne útočí t. j. nadáva,
kričí, je nervózny, poslal jej vulgárny list a obviňuje ju z hlučného správania, búchania,
rušenia aj napriek tomu, že tak nekoná a často doma nebýva nakoľko pracuje mimo mesta
Brezna. Je možné, že hlučná rómska rodina, ktorá býva nad jej bytom a robí veľký hluk si
môže p. Medveď mýliť, že ide z jej bytu. Takéto neprístojné správanie p. Medveďa trvá už od
jeho nasťahovania cca 2 roky čo potvrdila pred komisiou aj bývalá dôverníčka p. Štulajterová,
ktorá svoju funkciu donedávna vykonávala 13 rokov. P. Tureková povedala, že občas v byte
v rámci normy nacvičovala spev popri heligónke, ale väčšinou v doobedňajších hodinách, ale
aj to už vyriešila a bude cvičiť mimo bytu. Žiadala ospravedlnenie p. Medveďa a upustenie od
neprístojného správania voči jej osobe.
P. Medveď po oboznámení sa so sťažnosťou svojej susedy sa k veci vyjadril, že v byte býva
700 dní a z toho má 300 dní peklo kvôli susede, ktorá ho ruší hlukom, buchotom, spevom
a hrou na harmoniku, posúvaním nábytku, búchaním na radiátor. Všetky tieto rušivé momenty
má písomne zaznamenané od 11/2017 čo aj predložil komisii. Ďalej p. Medveď dodal, že má
veľké zdravotné problémy a preto žiada od susedy, aby okamžite prestala realizovať hudobnú
produkciu a spievať, v opačnom prípade podá trestné oznámenie. Čo sa týka hluku od
rómskej rodiny nevie posúdiť či to čo ho ruší môže vychádzať od nich.
K uvedenému bodu komisia prijala uznesenie č. 05/2019.

Bod č. 4/
Organizačná poriadok Mestskej polície Brezno
Organizačný poriadok MsP z dôvodu krátkosti času na oboznámenie sa s obsahom materiálu
bol posunutý na prerokovanie na najbližšie zasadnutie komisie dňa 25.07. 2019.

Bod č. 5/
Rôzne
Najbližšie zasadnutie bude dňa 25.07. 2019 o 15:00 hod. a súčasťou programu bude návrh
harmonogramu zasadnutí a rámcový program na II. polrok 2019.

Bod č. 6/
Záver
Po prerokovaní bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a o 17:00
h. ukončil zasadnutie komisie.
Podpis
Podpis
Ing. Vladimír Strmeň
Bc. Katarína Križianová
predseda komisie
sekretár komisie
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