
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 

podnikateľskej, regionálneho rozvoja a verejného poriadku konaného dňa 
22.6.2016 

 

Prítomní:  Ing. Ľuboš Ontko – predseda komisie, poslanec MsZ, prítomný  

Vladimír Puchala – podpredseda komisie, poslanec MsZ, prítomný 

Ľubomír Semko - člen komisie, prítomný 

Anna Papcunová - členka komisie, prítomná 

Peter Jenčík - člen komisie, neprítomný, ospravedlnený 

Miroslav Kundrát - člen komisie, prítomný 

Rudolf Čiasnoha – člen komisie, neprítomný, ospravedlnený 

Vladislav Probala - člen komisie, neprítomný, ospravedlnený 
Ďalší prítomní: 

Stanislav Barbuš – zástupca primátorky mesta 

Ing. Ján Ivančo – vedúci Oddelenia organizačno-správneho a sociálnych vecí Mestského úradu 

                v Krompachoch 

    

Program: 

1/ Privítanie 

2/ Informácia o prevádzkach v meste Krompachy 

3/ Diskusia  

4/         Uznesenie: 

a) Návrh VZN Mesta Krompachy o obmedzení používania pyrotechnických 

výrobkov na území mesta Krompachy 

b) Návrh VZN Mesta Krompachy o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Krompachy 

c) Návrh Zásad postupu pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach mesta 

Krompachy  

5/         Záver  

 

K bodu 1. Otvorenie:  

Zasadnutie otvoril predseda komisie Ing. Ľuboš Ontko a privítal prítomných. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

K bodu 2. Informácia prevádzkach v meste Krompachy: 
a) Cukrovinky – Jana Kolčárová, ul. Lorencova č. 8, 053 42  Krompachy – zmena 

prevádzkovej doby 

b) DV Group s.r.o., Južná trieda č. 48, 040 01  Košice, prevádzka Second Hand,              

ul. Hlavná č. 25, 040 01  Košice – nová prevádzka   

c) Horay s.r.o., ul. Slovinská č. 4, 053 42  Krompachy, prevádzka Obuv - rozličný 

tovar, ul. Hlavná č. 25, 053 42  Krompachy - zmena prevádzkovej doby 

d) SIGMA plus l s.r.o. – zmena obchodného mena 

e) Karmen – veľkoobchod potravín s.r.o., ul. Strojnícka č. 15, 080 01  Prešov, 

prevádzky v meste Krompachy - zmena prevádzkovej doby  

 

K bodu 3. Diskusia: 

a) Členovia komisie boli oboznámení so zákonnou úpravou zák. NR SR č. 447/2015 Z.z. 

o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

b) Členovia komisie boli oboznámení s e-mailom pána Petra Jenčíka k materiálom komisie, 

ktorý sa zo zasadnutia komisie ospravedlnil. 

 



 

K bodu 4. Uznesenie:   

a) Návrh VZN Mesta Krompachy o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov 

na území mesta Krompachy 

   Komisia na svojom zasadaní prijala uznesenie, ktorým odporúča Mestskému 

   zastupiteľstvu v Krompachoch, schváliť návrh predloženého všeobecne záväzného 

   nariadenia, po zapracovaní pripomienok a návrhov. 

 

            Hlasovanie:         Prítomní – 5,     Za – 5,     Proti – 0,           Zdržal sa - 0.  

 

   Zároveň komisia na svojom zasadaní prijala uznesenie, ktorým odporúča Mestskému 

   zastupiteľstvu v Krompachoch, čl. 3 ods. 1 predloženého všeobecne záväzného 

   nariadenia doplniť o písm. c): 

                          c) dňa 13.1. príslušného kalendárneho roka v čase od 16.00 hod. do 3.00 hod. 

                    nasledujúceho dňa 

 

            Hlasovanie:         Prítomní – 5,         Za – 5,        Proti – 0,            Zdržal sa - 0.  

 

b) Návrh VZN Mesta Krompachy o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Krompachy 

      Komisia na svojom zasadaní prijala uznesenie, ktorým odporúča Mestskému  

      zastupiteľstvu v Krompachoch, schváliť návrh predloženého všeobecne záväzného 

      nariadenia. 

 

            Hlasovanie:         Prítomní – 5,         Za – 5,        Proti – 0,             Zdržal sa - 0.  

 

c) Návrh Zásad postupu pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach mesta 

Krompachy  

Komisia na svojom zasadaní prijala uznesenie, ktorým odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

v Krompachoch, schváliť návrh predložených Zásad postupu pri vybavovaní sťažností 

      a petícií v podmienkach mesta Krompachy  

 

            Hlasovanie:         Prítomní – 5,          Za – 5,        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 23.6. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal/a:  JUDr. Ingrid Chudíková           Ing. Ľuboš Ontko 

   referentka OOSaSV                       predseda  komisie 



 


