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

Číslo spisu:
10131/2021- 14

Brezno
09.07. 2021

ZÁPIS č. 04/2021
zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok pri MsZ Brezno konaného dňa 08.07. 2021 na
Mestskom úrade Brezno
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisu

Členovia komisie:
Predseda komisie:
Členovia komisie:
Sekretár komisie:

Ing. Vladimír Strmeň
Ing. Jozef Brveník, pplk. Mgr. Ján Vojtko, Martin Marcinek,, Michal,
Medveď, Róbert Schmidt, Viliam Hláčik, Igor Muco
Mgr. Katarína Križianová

Ospravedlnený:
Neprítomný/neospravedlnený:
Ostatní prítomní:

Ing. Milan Hašan

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 29.06. 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
K uzneseniu č. 05/2021 bola doplnená nová skutočnosť ohľadne parkovania vozidiel na
trávnikoch, v parkoch, chodníkoch a verejnej zeleni a to vo všetkých častiach Predných
a Zadných Halnach. Komisia odporučila zvýšiť kontrolnú činnosť MsP a zároveň MsÚ
prehodnotiť zmenu dopravného značenia na „Obytnú zónu“.
Uznesenie č. 03/2021 je v sledovaní. Po stanovenom termíne 15.08. 2021 komisia vykoná
kontrolu plnenia uznesenia.
Všetky ostatné uznesenia komisie sú splnené.

Bod č. 3/
Všeobecné informácie zo zasadnutia MsZ dňa 29.06. 2021
Predseda komisie poskytol informácie zo zasadnutia MsZ.

Bod č. 4/
Rôzne
Komisia prostredníctvom člena komisie p. Schmidta odporučila Technickým službám doplniť
odpadkové koše na všetky detské ihriská a vnútrobloky príp. častejšie vysýpať koše z dôvodu
väčšieho znečistenia verejného priestranstva. Tento problém sa týka aj prístreškov v okolí
Brezna.
Vzhľadom k tomu, že sa po otvorení Margitinho parku šíria sťažnosti na kúpanie vo verejnej
fontáne a znečisťovanie verejného priestranstva v parku, komisia odporúča MsÚ umiestnenie
kamery v parku, MsP zvýšenie hliadkovej činnosť a prostredníctvom médií odporúča
upozorniť verejnosť o zákaze kúpania sa vo fontáne.
Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční na výjazdovom zasadnutí dňa 06.08. 2021 o 14:00
hod.

Bod č. 5/
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
Mgr. Katarína Križianová
sekretár komisie
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