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

Číslo spisu:
10131/2021- 2

Brezno
05.03. 2021

ZÁPIS č. 01/2021
zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok pri MsZ Brezno konaného dňa 04.03. 2021 na
Mestskom úrade Brezno
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisu

Členovia komisie:
Predseda komisie:
Členovia komisie:

Ing. Vladimír Strmeň
Ing. Jozef Brveník, Michal Medveď, Róbert Schmidt, Viliam Hláčik,
Igor Muco

Sekretár komisie:

Mgr. Katarína Križianová

Ospravedlnení:

mjr. Mgr. Ján Vojtko, Martin Marcinek, Ing. Milan Hašan,

Neprítomný:
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 17.02. 2021
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
Všetky uznesenia komisie sú splnené.

Bod č. 3/
Všeobecné informácie zo zasadnutia MsZ dňa 17.02. 2021
Predseda komisie poskytol informácie zo zasadnutia MsZ.

Bod č. 4/
Rôzne
Ing. Brveník z dôvodu zlej epidemiologickej situácie a hlavne z dôvodu nerešpektovania
opatrení pripomenul nevyhnutnosť navýšenia stavu mestských policajtov, pretože súčasný
stav je nepostačujúci. Štát sa spolieha na samosprávu, že dodržiavanie opatrení budú
kontrolovať mestské a obecné polície a mesto Brezno s týmto stavom policajtov nemôže
naplniť očakávania viď. detské ihrisko Žihadielko na dopravnom ihrisku, aj napriek častým
kontrolám zo strany MsP je tam množstvo nedisciplinovaných občanov.
P. Schmidt požiadal náčelníka MsP, aby preveril parkovanie vozidla vo vjazde do školského
areálu Pionierskej 2 nájomníkom mestského bytu, ktorý býva v škole na druhom poschodí.
P. Schmidt požiadal náčelníka MsP o zistenie skutočnosti či v mestskom dome na Záhradnej
č. 12 neoprávnene bývajú nejaké osoby (nehnuteľnosť kúpená od p. Portelekyho). V prípade
zistenia, že v dome niekto býva vec riešiť v spolupráci s MsÚ.
P. Schmidt požiadal náčelníka MsP o preverenie či nadstavba v prvom dome v Drakšiari je
legálne povolená alebo sa jedná o čiernu stavbu. V prípade potreby vec riešiť v spolupráci
s MsÚ.
P. Muco dal podnet na riešenie dlhodobého padnutého stromu na mestskú nehnuteľnosť na
Jarmočisku., ďalej dal podnet na riešenie veľkého neporiadku v zhorenom dome na Lesnej
ulici, ktorý patrí súkromnej osobe. Dom je voľne dostupný, kde je veľký neporiadok a množia
sa tam potkany.
K uvedenému bodu komisia prijala uznesenie č. 01/2021.

Bod č. 5/
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
Mgr. Katarína Križianová
sekretár komisie
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