
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 

podnikateľskej, regionálneho rozvoja a verejného poriadku konaného dňa 
21.6.2017 

 

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, prítomný 

Vladislav Probala - člen komisie, prítomný 

Ďalší prítomní: 

1. Stanislav Barbuš - zástupca primátorky mesta 

2. Mgr. Jozef Kuna, náčelník Mestskej polície Krompachy 

Program: 

1/ Privítanie 

2/ Kontrola pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta: 

a) Podanie č. OOSaSV 9604/2017 zo dňa 18.4.2017 

b) Podanie č. OOSaSV 09499/2017 zo dňa 10.4.2017 

3/  Uznesenie – návrh nových Zásad postupu pri vybavovaní sťažností a petícií 

v podmienkach mesta Krompachy zo dňa 21.6.2017 

4/ Diskusia  

5/ 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 č. OOSaSV 9604/2017 zo dňa 18.4.2017 

V tomto podaní oznamovateľ uviedol, že má neznámym páchateľom na svojom dvore uložený 

nebezpečný odpad. Po preverení vedúcim Oddelenia výstavby, životného prostredia a technických 

služieb Mestského úradu v Krompachoch bolo zistené, že ide o asfalt, ktorý sa bežne zhodnocuje             

pri oprave prístupových ciest. Vec bola odložená záznamom, podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Keďže oznamovateľ naďalej trval na tom,                        

že ide o nebezpečný odpad, vec bola postúpená na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, dňa 29.5.2017. Komisia nevyjadrila žiadne výhrady k vybaveniu 

podania.   

 

2. Podanie č. OOSaSV 09499/2017 zo dňa 10.4.2017 

Dňa 10.4.2017 bola doručená sťažnosť na hliadku Mestskej polície Krompachy, ako aj vybavenie 

predchádzajúcej sťažnosti náčelníkom Mestskej polície Krompachy. MsP mala doručiť písomnosť 

zo súdu resp. preveriť pobyt adresáta. Pri doručovaní sa hliadka MsP údajne správala nevhodne, 

keď doručovala písomnosť medzi 19.45 hod. a 20.00 hod. večer a hlučne sa domáhala otvorenia 

dverí. Sťažovateľka bola práve v kúpeľni a nikomu večer neotvára. Podľa nej legálne                              

je len doručovanie Slovenskou poštou a žiaden iný spôsob doručovania neakceptuje. Podanie        

bolo vybavené podľa zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov. Vo veci bolo dňa 8.6.2017 vydané oznámenie o vybavení podania, kde bol schválený 

postup náčelníka Mestskej polície Krompachy aj jej hliadky. Komisia nevyjadrila žiadne výhrady 

k vybaveniu podania.   

 



K bodu 3. Uznesenie – návrh nových Zásad postupu pri vybavovaní sťažností a petícií 

v podmienkach mesta Krompachy zo dňa 21.6.2017 
 

Komisia na svojom zasadaní návrh nových Zásad postupu pri vybavovaní sťažností a petícií 

v podmienkach mesta Krompachy zo dňa 21.6.2017 zobrala na vedomie a odporučila                           

ho Mestskému zastupiteľstvu v Krompachoch schváliť. 

 

      Hlasovanie:         Prítomní – 8,     Za – 8,     Proti – 0,           Zdržal sa - 0.  

 

K bodu 4. Diskusia: 

Členovia komisie položili náčelníkovi MsP otázky: 

 

a) Majú hliadky MsP pridelené každá v meste svoj úsek? Bolo by vhodné, keby pri Gymnáziu bola 

zvýšená hliadkovú činnosť, lebo sa tam schádza partia, ktorá požíva alkoholické nápoje a zanecháva 

za sebou neporiadok.  

Odpoveď: MsP o tomto probléme vie a monitoruje pohyb uvedených osôb. Je to partia,                    

ktorá sa presúva po celom meste, kde sú nestrážené lokality. Rovnaký problém bol aj na Okruhlisku 

alebo na Sadovej ulici za vodojemom. Partiu tvoria aj Rómovia z Gelnice. Mestská polícia 

Krompachy, by od septembra mala prijať dvoch nových policajtov. Je to nutné okrem iného                 

aj na pokrytie  hliadkovej činnosti v meste.   

b) Kontroluje sa parkovanie na tráve?  

Odpoveď: V meste bolo od začiatku roka ku dnešnému dňu spáchaných vyše 540 priestupkov. 

Parkovanie na tráve sa permanentne kontroluje, ale aj sústavne porušuje, z dôvodu nedostatočného 

počtu parkovacích miest v meste. Takmer každá rodina vlastní niekoľko motorových vozidiel. 

Problém je aj s tzv. vrakmi, keď zjavne nepojazdné auto stojí celý rok na jednom mieste a nikto        

sa k nemu nehlási. Ale pokiaľ má ŠPZ, mestská polícia ho nemôže dať odtiahnuť ani vniknúť             

do neho.  

Návrh: Nevyriešilo by problém parkovné?  

c) Minulý týždeň po pohrebe, keď zahynul 26-ročný motorkár, asi 50 motorkárov položilo na verejné 

priestranstvo vence a kvety. Bolo to legálne?  

Odpoveď: Áno, akcia bola riadne ohlásenú a vence a kvety odtiaľ odviezla pohrebná služba.  

 

Návrhy: 

a) Na Maurerovej ulici by sa malo z dôvodu bezpečnosti parkovať len po jednej strane cesty,                                 

aj keď je v meste málo parkovacích miest.  

b) Na Maurerovej ulici, kde je križovatka s Poštovou ulicou, by bolo vhodné umiestniť príslušnú 

dopravnú značku, aby autá neparkovali takmer v križovatke. Je otázkou času, kedy dôjde 

k dopravnej nehode.      

c) Bolo by vhodné, keby riaditeľka Materskej školy na Maurerovej ulici v Krompachoch, oboznámila 

na rodičovskom združení rodičov s tým, že keď vozia deti do škôlky, môžu vojsť motorovým 

vozidlom až do areálu školy. Keď parkujú na verejnom priestranstve pod bývalou hasičskou 

zbrojnicou, deti vybiehajú rovno na cestu, pričom zvrchu schádzajú dole ťažké nákladné autá 

obchodnej spoločnosti EKOVER, s.r.o.. Takisto je len otázkou času, kedy dôjde k dopravnej 

nehode.      

   

K bodu 5. Záver:  
Na záver zasadnutia sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie 

ukončil.  

 

V Krompachoch dňa 26.6. 2017 

 

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

   referentka OOSaSV                       predseda  komisie 



 


