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

Číslo spisu:
4/2022-2

Brezno
02.01. 2022

ZÁPIS č. 01/2022
zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok pri MsZ Brezno konaného dňa 02.01. 2022 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, Michal Medveď, Viliam
Hláčik, Igor Muco, Ing. Milan Hašan, Róbert Schmidt, Martin
Marcinek
Mgr. Katarína Zaňáková

Ospravedlnení:
Neprítomný/neospravedlnený:
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
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/
Rôzne
Ing. Brveník dal podnet z dôvodu zvýšenia bezpečnosti občanov na mostíku ponad Hron na
Čipkovom námestí, kde žiadal zvýšiť hliadkovú činnosť a navrhol nainštalovať osvetlenie zo
strany Lichardovej ul.
P. Marcinek upozornil na tvoriacu sa čiernu skládku medzi Baštovej ul. a hlavnou cestou.
Navrhol umiestniť fotopascu. Náčelník odpovedal, že MsP nemá momentálne k dispozícii
voľnú fotopascu a preto o spoluprácu požiada TS.
Členovia komisie odporúčajú mestu Brezno zaoberať sa rozšírením kamerového systému min.
5 – 7 kamier, ktoré budú umiestnené v kritických lokalitách mesta vytypovaných v spolupráci
s MsP.
P. Muco upozornil na odpadové koše na hlavnej ceste od Drakšiara smer Predné Halny, keď
sú preplnené dochádza k rozvláčaniu odpadu po okolí líškami, túlavými psami, mačkami
a pod.
Náčelník MsP informoval komisiu o dobrej spolupráci s OZ Tuláčik, ktoré zabezpečuje pre
mesto všetky úkony ohľadne odchytu psov a MsP v prípade potreby robí asistenciu.
P. Marcinek upozornil, že v lokalite Hlavina sú rozmnožené šváby.
K uvedenému bodu komisia prijala uznesenie č. 01/2022.

Bod č. 4/
Záver
Po prerokovaní bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a o 15:30
h. ukončil zasadnutie komisie.

Podpis
Ing. Vladimír Strmeň
predseda komisie

Podpis
Mgr. Katarína Zaňáková
sekretár komisie
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