
Zápisnica 
 zo zasadnutia Komisie verejného poriadku pri Mests kom zastupite ľstve             

v Krompachoch, konaného d ňa 19. 2. 2014 

Prítomní:    
Ing. Ľuboš Ontko – predseda komisie, poslanec MsZ,  
Rudolf Čiasnoha – podpredseda komisie, poslanec MsZ, 
Ing. Martin Uhrín -  člen komisie,  ospravedlnený, 
Miroslav Kundrát - člen komisie,  
Miroslav Uličný - člen komisie,   
Pavol Olšavský - člen komisie, 
Magdaléna Čatlošová -  člen komisie 

 
Ďalší prítomní: Mgr.Jozef  Kuna – náčelník MsP     
 

Program:  

          1.    Otvorenie 
          2.    Kontrola pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta: 

a ) Podanie č. 19391/13 zo dňa 18.11.2013   
b ) Podanie č. 20469/13 zo dňa 10.12.2013     
c ) Podanie č. 72/14 zo dňa 27.12.2013       

          3.    Rôzne – diskusia  
4. Uznesenie:  Správa o vybavovaní sťažností, petícií a iných podaní občanov za rok 2013   
5. Záver  

            
K bodu 1. Otvorenie  

Zasadnutie otvoril predseda komisie Ing. Ľuboš Ontko a privítal prítomných. 
 
K bodu 2. Kontrola pripomienok, podnetov a s ťažností obyvate ľov mesta : 

 
a) Podanie č. 19391/13 zo dňa 18.11.2013:   
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu v Krompachoch, 

požiadalo Mesto Krompachy o pomoc, pri riešení problému s neprispôsobivým obyvateľom             
tohto bytového domu, ktorý pravidelne narúša pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov a v meste 
Krompachy žobraním obťažuje spoluobčanov.  

Podanie bolo vybavené listom zo dňa 5.12.2013. Opakované podanie vo veci Mestu 
Krompachy nebolo doručené.   

Komisia nevyjadrila žiadne výhrady k vybaveniu podania.  
 

b) Podanie č. 20469/13 zo dňa 10.12.2013:        
Dvaja oznamovatelia vo svojom podaní uviedli, že sestra jedného z nich nadáva                   

jeho mentálne postihnutému synovi z dôvodu, že je nahnevaná, že žije v spoločnej domácnosti 
s ďalšou oznamovateľkou. Týmto bráni oznamovateľovi v riadnom výkone opatrovníctva.  

Po vykonaní pohovoru sestra oznamovateľa prisľúbila vykonať vo veci nápravu. Podanie 
bolo vybavené listom zo dňa 8.1.2014. Opakované podanie vo veci Mestu Krompachy nebolo 
doručené.   

Komisia nevyjadrila žiadne výhrady k vybaveniu podania. Náčelník MsP a členovia komisie   
budú permanentne dohliadať, aby opatrovníctvo k uvedenej postihnutej osobe bolo vykonávané 
riadne. V prípade zistenia nedostatkov, obratom nahlásia toto konanie na Mestský úrad 
v Krompachoch.     

  
c) Podanie č. 72/14 zo dňa 27.12.2013:        
V bytovom dome vo vlastníctve Mesta Krompachy, jedno z plnoletých detí nájomcu, 

usporadúva hlučné spoločenské akcie vždy, keď nájomca, ktorému Mesto Krompachy byt prenajalo, 
nie je doma.  

Po vykonaní pohovoru s nájomcom, aj s rušiteľom pokojného bývania, bola prisľúbená vo veci 
náprava.  



Podanie bolo vybavené listom zo dňa 24.1.2014. Opakované podanie vo veci Mestu 
Krompachy nebolo doručené.   

Komisia nevyjadrila žiadne výhrady k vybaveniu podania.  
                                                                                                                                                                                    

K bodu 3. Rôzne - diskusia  
a) Mestská polícia mesta Krompachy bude sankcionovať parkovanie na Lorencovej ulici 

v Krompachoch, pred vchodmi č. 4, 5, 6, 7, 8 tak, ako ustanovil náčelník MsP v písomnom 
upozornení, zverejnenom na vchodových dverách týchto bytových domov.  

b) Bolo by potrebné zvýšiť počet policajtov Mestskej polície mesta Krompachy o dvoch 
príslušníkov. V súčasnej dobe je obtiažne zostaviť hliadky a je posunutá aj doba služieb. 
Od 1.1.2014 sú zredukované služby Mestskej polície mesta Krompachy. Policajti slúžia 
denne od 12.00 hod. do 24.00 hod..  

c) Pri mestskom cintoríne je vyvrátená značka zákaz státia.     
d) Schody na Maurerovej ulici v Krompachoch, pred bytovým domom č. 791/ 45, 46, 47        

sú rozsypané. Je potrebné ich opraviť, lebo môže dôjsť k úrazu. Rovnako je tam potrebné  
opraviť aj zábradlie a dokončiť opravu oporného múru.  

e) Opakovaná žiadosť o dokončenie úpravy chodníka, na ul. SNP, pri vchode bytového  
domu č. 1053/7 v Krompachoch, na ktorom bol v minulosti strhnutý asfalt. 

f) Bolo by vhodné stanoviť nižší poplatok za používanie verejného WC z 0,50 € na 0,10-
0,20 €. Občania z dôvodu vysokého poplatku, používajú na vykonávanie potreby verejné 
priestranstvo, pri Mestskom úrade v Krompachoch.  
     

                                                                                                                                                                                                                                                              
K bodu 4. Uznesenie – Správa o vybavovaní s ťažností, petícií a iných podaní ob čanov za rok 
2013.   

 
Hlasovanie: Prítomní – 6,  Za – 6,  Proti – 0,  Zdržal sa - 0  
 

Členovia Komisie verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch, zobrali     
na vedomie  Správu o vybavovaní sťažností, petícií a iných podaní občanov za rok 2013 a nevyjadrili 
k nej žiadne výhrady.   

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
K bodu 5. Záver  

Na záver zasadnutia sa predseda komisie poďakoval prítomným a zasadnutie komisie ukončil.  
 
 
V Krompachoch dňa 20.2. 2014 
 
 
 
 
 
 
Zapísal/a:  JUDr. Ingrid Chudíková         Ing. Ľuboš Ontko 

   referentka OOSaSV                    predseda  komisie 
 
 
 

 
 

 


