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

Číslo spisu:
10131/2021- 8

Brezno
17.05. 2021

ZÁPIS č. 02/2021
zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok pri MsZ Brezno konaného dňa 13.05. 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, Martin Marcinek, Ing. Milan Hašan, Michal
Medveď, Róbert Schmidt, Viliam Hláčik, Igor Muco

Sekretár komisie:

Mgr. Katarína Križianová

Ospravedlnení:

mjr. Mgr. Ján Vojtko

Neprítomný:
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
Kontrola plnenia uznesení
Všeobecné informácie zo zasadnutia MsZ dňa 14.04. 2021
Žiadosť o prešetrenie vo veci susedského sporu sťažovateľky p. Jurkovcovej na
susedu p. Zajacovú
5. Sťažnosť p. Mareka na p. Vozára vo veci susedského sporu
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/
Kontrola plnenia uznesení
K uzneseniu č. 14/2020 zo dňa 17.12. 2020 – ústna informácia náčelníka MsP o súčasnom
stave. Uznesenie č. 14/2020 bolo splnené.
K uzneseniu č. 01/2021 zo dňa 04.03. 2021 –
Parkovanie vozidla vo vjazde do školského areálu Pionierska 2 – podnet vyriešený,
Záhradná č. 12 - nevyhnutné zo strany MsP zmonitorovať situáciu súčasného stavu,
nehnuteľnosť patrí mestu Brezno a všetky neoprávnene bývajúce osoby treba riešiť
v spolupráci s MsÚ,
Nadstavba v prvom dome v Drakšiari – bez povolenia, vec nahlásená na MsÚ,
Jarmočisko – nehnuteľnosť mesta Brezno, na ktorú je spadnutý strom majú asanovať čaká sa
na búracie povolenie,
Lesná 10 – zhorený dom, ktorý je v súkromnom vlastníctve je momentálne v konaní.
Uznesenie č. 01/2021 je ďalej v sledovaní.
Ostatné uznesenia komisie sú splnené.

Bod č. 3/
Všeobecné informácie zo zasadnutia MsZ dňa 14.04. 2021
Predseda komisie poskytol informácie zo zasadnutia MsZ.

Bod č. 4/
Žiadosť o prešetrenie vo veci susedského sporu sťažovateľky p. Jurkovcovej na susedu
p. Zajacovú
Žiadosť o prešetrenie bola na komisiu odstúpená na riešenie z odboru ŽPSP MsÚ.
Predmetom žiadosti o prešetrenie susedského sporu je vysoký múr patriaci p. Zajacovej, ktorý
je v zlom technickom stave a z tohto dôvodu ohrozuje rodinu Jurkovcovú a hlavne malú
dcérku, ktorá sa na záhrade v okolí múru často pohybuje. P. Jurkovcová podala podnet
z dôvodu nemožnej komunikácie resp. žiadnej zo strany p. Zajacovej a preto nie je známe či
p. Zajacová si uvedomuje hrozbu a či sa mieni postarať o nápravu, pretože ide hlavne
o bezpečnosť všetkých osôb. P. Jurkovcová komisii predložila, ako dôkaz fotodokumentáciu
súčasného stavu múru a plota.
P. Jurkovcová komisii predložila návrh riešenia a to, že po súhlase p. Zajacovej je
ochotná na vlastné náklady buď omietnuť múr alebo upevniť drevený obklad po celej dĺžke
múru a v časti, kde je pletivo ho vymeniť za nové.
P. Zajacová sa pred komisiou vyjadrila, že si uvedomuje, že múr a pletivo sú v zlom
stave, ale čakala na uvoľnenie pandemických opatrení. Momentálne začala s drobným
opravami a hľadá odborníka na opravu celého múru a plota. S návrhom p. Jurkovcovej
nesúhlasí a opravu vykoná sama na vlastné náklady do 15.08. 2021.
Dňa 03.06. 2021 o 15:10 hod. komisia vykoná obhliadku skutočného stavu priamo na
mieste predmetu žiadosti.
K uvedenému bodu komisia prijala uznesenie č. 03/2021.
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Bod č. 5/
Sťažnosť p. Mareka na p. Vozára vo veci susedského sporu
Sťažnosť podal p. Marek za suseda p. Vozára z dôvodu odrezania rúry prívodu vody
k nehnuteľnosti p. Mareka, ktoré mal vykonať p. Vozár dňa 07.07. 2020. K tejto udalosti bola
privolaná štátna polícia, ktorá vec uzavrela odložením nakoľko šetrením nebolo preukázané,
že došlo k spáchaniu uvedeného priestupku. Nakoľko vec do dnešného dňa pretrváva p.
Marek požiadal komisiu o vyriešenie sporu.
Zasadnutia komisie za zúčastnili obidve strany. P. Marek komisii predložil
dokumentáciu t. j. upovedomenie OO PZ, kúpno-predajnú zmluvu a zmluvu piatich
účastníkov výstavby vodovodu. Uviedol, že po kúpe nehnuteľnosti cca 6 rokov riadne užíval
vodu z vodovodu až kým ho p. Vozár neodpojil.
P. Vozár k veci uviedol, že on žiadne odpojenie nehnuteľnosti p. Mareka od prívodu
vody nevykonal a k veci nemá viac čo dodať.
Komisia po vypočutí obidvoch zainteresovaných strán a z dôvodu závažnosti sporu
odporúča obrátiť sa na občiansko-súdne konanie.
K uvedenému bodu komisia prijala uznesenie č. 04/2021.

Bod č. 6/
Rôzne
P. Medveď upozornil. že na Kuzmányho ul. pri MIDAP-e, kde je stopka sa nachádza na plote
vpravo reklama, ktorá znemožňuje vodičom výhľad.
P. Marcinek upozornil, že v smere od Chalupkovej ul. k semaforu na NMRŠ je umiestnená
dopravná značka „Prechod pre chodcov“ tak, že prekrýva výhľad na semafor. Ďalej upozornil,
že v parku na Glianskej ul. parkuje dodávka p. Šmida.
Komisia požiadala náčelníka o kontrolu stavu dopravných značiek v meste Brezno.
K uvedenému bodu komisia prijala uznesenie č. 05/2021.

Bod č. 7/
Záver
Po prerokovaní bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a o 18:00
h. ukončil zasadnutie komisie.

Podpis
Ing. Vladimír Strmeň
predseda komisie

Podpis
Mgr. Katarína Križianová
sekretár komisie
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