
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 

podnikateľskej, regionálneho rozvoja a verejného poriadku konaného dňa 
25.1.2016 

 

Prítomní:  Vladimír Puchala – predseda komisie, poslanec MsZ, prítomný  

Ing. Ľuboš Ontko – podpredseda komisie, poslanec MsZ, prítomný 

Ľubomír Semko - člen komisie, ospravedlnený 

Anna Papcunová - členka komisie, ospravedlnená 

Peter Jenčík - člen komisie, ospravedlnený 

Miroslav Kundrát - člen komisie, prítomný 

Rudolf Čiasnoha – člen komisie, ospravedlnený 

Vladislav Probala - člen komisie, prítomný 

 
Ďalší prítomní: 

Mgr. Jozef Kuna – náčelník Mestskej polície mesta Krompachy 

    

Program: 

1/ Privítanie 

2/ Kontrola pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta: 

a) Podanie č. 20097/15 zo dňa 2.11.2015 

b)   Správa o vybavovaní sťažností, petícií a iných podaní občanov za rok 2015 

3/  Informácia o opätovne určenej prevádzkovej dobe v prevádzkach: 

a) Trafika – Diskont Omega, Hlavná 8, 053 42  Krompachy 

b) Cukráreň BALKÁN III., Hlavná ulica, 053 42  Krompachy    

c) Obuv - detský a kojenecký tovar, Námestie slobody 6, 053 42  Krompachy 

d) KADERNÍCTVO KATKA, Hlavná 13, 053 42  Krompachy – nová 

prevádzka   

e) Kozmetika AFRODITA, Hlavná 45, 053 42  Krompachy 

f) Oznámenie o zmene spoločníka a konateľa SALVEO KROMPACHY s.r.o. 

4/ Diskusia 

5/         Uznesenie  -  návrh  na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 

            Krompachy č.  1/2016 o potvrdení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev 

            na území mesta Krompachy 

6/         Záver  

 

K bodu 1. Otvorenie:  

Zasadnutie otvoril predseda komisie Vladimír Puchala a privítal prítomných. 

 

K bodu 2. Kontrola pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta: 

 

1. Podanie č. 20097/15 zo dňa 2.11.2015 

Dňa 3.11.2015 bol zapísaný na Mestskom úrade v Krompachoch návrh na vydanie 

predbežného opatrenia, podľa § 5 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších 

predpisov. Mesto Krompachy malo predbežne zakázať zásah do práv navrhovateľa a uložiť 

vlastníčke susednej nehnuteľnosti vykonať nápravu z minulosti a to obnoviť predošlé 

oplotenie. Vo veci bolo dňa 18.11.2015 vydané rozhodnutie, ktorým bol návrh na vydanie 

predbežného opatrenia zamietnutý. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2015.  

Komisia nevyjadrila žiadne výhrady k vybaveniu podania.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



2. Správa o vybavovaní sťažností, petícií a iných podaní občanov za rok 2015. 

Členovia komisie zobrali na vedomie Správu o vybavovaní sťažností, petícií a iných podaní 

občanov za rok 2015. K jej spracovaniu nevyjadrili žiadne výhrady.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

K bodu 3. Informácia o opätovne určenej prevádzkovej dobe v prevádzkarňach: 

a) Trafika – Diskont Omega, Hlavná 8, 053 42  Krompachy 

b) Cukráreň BALKÁN III., Hlavná ulica, 053 42  Krompachy    

c) Obuv - detský a kojenecký tovar, Námestie slobody 6, 053 42  Krompachy 

d) KADERNÍCTVO KATKA, Hlavná 13, 053 42  Krompachy – nová 

prevádzka   

e) Kozmetika AFRODITA, Hlavná 45, 053 42  Krompachy 

f) Oznámenie o zmene spoločníka a konateľa SALVEO KROMPACHY s.r.o.

  

K bodu 4. Diskusia: 

a) Náčelník mestskej polície Mgr. Jozef Kuna informoval členov komisie 

o predpokladanom rozšírení kamerového systému v meste. Na zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch dňa 27.1.2016 bude predložená Správa o činnosti MsP 

v Krompachoch za rok 2015.   

b) Na konci Krompách, pri hlavnej ceste vedúcej na Košice, sa v poslednej dobe zastavujú 

autá a vyhadzujú odpad.   

c) Je potrebné zjednotiť prácu stolnotenisového oddielu v Krompachoch.    

d) Je potrebné zvážiť využitie budovy bývalej materskej školy na Trangusovej ulici 

v Krompachoch.   

     

K bodu 5. Uznesenie:   

            Komisia Mestského  zastupiteľstva v Krompachoch podnikateľská, regionálneho 

rozvoja a verejného poriadku na svojom zasadaní dňa 25.1.2016 prijala uznesenie, ktorým 

schválila predložený návrh Všeobecne záväzného nariadeniu Mesta Krompachy č.  1/2016 

o potvrdení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Krompachy 

 

Hlasovanie:         Prítomní – 4, Za – 4, Proti – 0, Zdržal sa - 0.  

 

K bodu 6. Záver:  
Na záver zasadnutia sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie 

komisie ukončil.  

 

 V Krompachoch dňa 26.1. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal/a:  JUDr. Ingrid Chudíková           Vladimír Puchala 

   referentka OOSaSV                       predseda  komisie 

 


