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

Číslo spisu:
4/2022-6

Brezno
22.04. 2022

ZÁPIS č. 03/2022
zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok pri MsZ Brezno konaného dňa 21.04. 2022 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, pplk. Mgr. Ján Vojtko, Michal Medveď,
Róbert Schmidt, Martin Marcinek

Sekretár komisie:

PhDr. Katarína Zaňáková

Ospravedlnení:

Ing. Milan Hašan, Viliam Hláčik, Igor Muco

Neprítomný/neospravedlnený:
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 06.04. 2022
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
Uznesenia komisie sú splnené.

Bod č. 3/
Všeobecné informácie zo zasadnutia MsZ dňa 06.04. 2022
Predseda komisie poskytol informácie zo zasadnutia MsZ.

Bod č. 4/
Rôzne
P. Marcinek, člen komisie upozornil na pribúdajúce prístavby v lokalite Hlavina.
P. Schmidt, člen komisie upozornil na vozidlá, ktoré parkujú na trávnatej ploche (predtým
tam bol stánok s potravinami) vo vjazde do vnútrobloku na ul. 9. mája pri križovatke oproti
kostola. Parkujúce vozidlá tvoria zábranu pre záchranné zložky. Ďalej upozornil, že firma
Telekom pri ukladaní káblov v rôznych častiach mesta nedala terén do pôvodného stavu. Na
ul. M. Benku pri múre na chodníku je nedostatočne urobená asfaltová plocha. Na sídlisku
ŠLN za DSS po vybudovaní stojiska zostal neporiadok t. j. kopy štrku a zeme a taktiež pred
arénou je nedorobená poškodená dlažba, kde je uložená hŕba novej dlažby.
Ing. Brveník, člen komisie sa ako člen rybárskeho zväzu poďakoval Technickým službám
Brezno za aktivitu a dobrú spoluprácu v lokalite Banisko – Lazná, kde boli vykonané práce
súvisiace s orezávkou krovia a vyčistením vodného toku.
K uvedenému bodu komisia prijala uznesenie č. 03/2022.

Bod č. 5/
Záver
Po prerokovaní bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a o 17:30
h. ukončil zasadnutie komisie.

Podpis
Ing. Vladimír Strmeň
predseda komisie

Podpis
PhDr. Katarína Zaňáková
sekretár komisie
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