
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 

podnikateľskej, regionálneho rozvoja a verejného poriadku konaného dňa 
19.4.2017 

 

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, prítomný 

Miroslav Kundrát - člen komisie, prítomný 

Rudolf Čiasnoha – člen komisie, ospravedlnený 

Vladislav Probala - člen komisie, ospravedlnený 

Ďalší prítomní: 

1. Stanislav Barbuš - zástupca primátorky mesta 

2. Ing. Štefan Ondáš - vedúci Oddelenia výstavby, životného prostredia a technických služieb 

Mestského úradu v Krompachoch 

Program: 

1/ Privítanie 

2/ Kontrola pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta: 

a) Podanie č. OOSaSV 4622/2017 zo dňa 14.2.2017 

b) Podanie č. OOSaSV 8022/2017 zo dňa 7.3.2017 

3/  Informácia o nových prevádzkach, opätovne určenej prevádzkovej dobe a zrušení 

prevádzok: 

a) Alena Dzurová, prevádzka KVETY ALENA, ul. Hlavná č. 11, 053 42  Krompachy, 

b) Viera Pijáková, VIESTA Farby-laky s.r.o., ul. SNP č. 29, 053 42  Krompachy,   

c) Dagmar Ondovová, Radka Macháčková (kozmetika, nechty), 

d) VB reality s.r.o., prevádzkareň v objekte pošty Krompachy, 

e) Paula Janošíková, prevádzka Piller kaštieľ,  

f) Mgr. Ľubomíra Puškárová, prevádzka Reštaurácia Centrum, ul. Lorencova č. 21, 

053 42  Krompachy,  

g) Miroslava Benišová, Salón Mirka, Lorencova č. 1092/2, 053 42  Krompachy. 

4/   Uznesenie – Plán opravy ciest v meste 2017     

5/ Diskusia  

6/ Záver  

 

K bodu 1. Otvorenie:  

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

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

1. Podanie OOSaSV č. 4622/2017 zo dňa 14.2.2017 

Podanie postúpené z Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, z dôvodu osadenia označníka v jednej 

z lokalít mesta Krompachy. Ide o opakované podanie napriek tomu, že o dôvodoch osadenia                     

bol oznamovateľ viackrát upovedomený. Na uvedené podanie odpovedalo Mesto Krompachy dňa 

6.3.2017. Komisia nevyjadrila žiadne výhrady k vybaveniu podania.   

 

2. Podanie OOSaSV č. 8022/2017 zo dňa 7.3.2017 

Dňa 6.3.2017 bolo e-mailom doručené na Mestský úrad v Krompachoch podanie, z dôvodu hádky medzi 

susedmi, v bytovom dome vo vlastníctve Mesta Krompachy. Oznamovateľ požiadal Mesto Krompachy 

o riešenie problému so správaním sa suseda voči nemu a jeho rodine. Sused sa rozhodol presťahovať  

do iného bytu vo vlastníctve Mesta Krompachy. Vo veci bolo dňa 27.3.2017 vydané oznámenie 

o vybavení podania. Komisia nevyjadrila žiadne výhrady k vybaveniu podania.   

 



K bodu 3. Informácia o nových prevádzkach, opätovne určenej prevádzkovej dobe  

                  a zrušení prevádzok: 

a) Alena Dzurová, prevádzka KVETY ALENA, ul. Hlavná č. 11, 053 42  Krompachy – zrušenie 

prevádzky, 

b) Viera Pijáková, VIESTA Farby-laky s.r.o., ul. SNP č. 29, 053 42  Krompachy – zmena osoby 

prevádzkovateľa,   

c) Dagmar Ondovová, Radka Macháčková (kozmetika, nechty) - zmena prevádzkovania činnosti, 

d) VB reality s.r.o., prevádzkareň v objekte pošty Krompachy – ukončenie nájomnej zmluvy, 

e) Paula Janošíková, prevádzka Piller kaštieľ – zrušenie prevádzky,  

f) Mgr. Ľubomíra Puškárová, prevádzka Reštaurácia Centrum, ul. Lorencova č. 21,                            

053 42  Krompachy – zrušenie prevádzky,  

g) Miroslava Benišová, Salón Mirka, Lorencova č. 1092/2, 053 42  Krompachy – zmena 

prevádzkových hodín. 

 

K bodu 4. Uznesenie – Plán opravy ciest v meste 2017 

 

Komisia na svojom zasadaní zobrala na vedomie informáciu Ing. Štefana Ondáša – návrh Plánu 

opravy ciest v meste 2017 a nevyjadrila k nemu žiadne výhrady. 

 

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

 

K bodu 5. Diskusia: 

a) Bolo by vhodné, v nasledujúcom období do plánu opravy ciest zahrnúť aj cestu pred garážami            

pri Gymnáziu v Krompachoch.  

b) Okolo Gymnázia na Líščí vrch chodia autá z gelnickými značkami. Naložia drevo a odídu preč.        

Ide o nelegálnu manipuláciu s drevom.   

c) Pizzeria Giulia je prevádzkovaná v doterajšom objekte len do konca mesiaca. Nasledujúci mesiac 

sa sťahuje do Piller kaštieľa. Ako sa realizujú zmluvné vzťahy pri prenajímaní nebytových 

priestorov vo vlastníctve Mesta Krompachy? Vysvetlené Stanislavom Barbušom, zástupcom 

primátorky mesta.    

d) Pri bývalej skládke Haľňa je potrebná zvýšená kontrola, aby nedochádzalo k devastácii 

novoupraveného okolia. V súčasnej dobe sa jazdí po trávniku s motorkami.  

e) Bolo by vhodné zabezpečiť, aby pri ceste z Krompách do Kolinoviec sa urobil chodník a chodci 

nemuseli chodiť po ceste.     

f) Ako funguje v súčasnosti zmluvný vzťah k nájomcovi Hnedého priemyselného parku? Vysvetlené 

Stanislavom Barbušom, zástupcom primátorky mesta.    

g) Urobí sa parkovisko aj pri bytovom dome na ul. SNP č 1053/7 v Krompachoch?  

 

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

ukončil.  

 

  

V Krompachoch dňa 19.4. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

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

   referentka OOSaSV                       predseda  komisie 



 

 

 


