
Z á p i s n i c a   č. 2/2019 

 zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch podnikateľskej 

a verejného poriadku,   

konaného dňa 22.5.2019 

 

Prítomní:   Ing. Dárius Dubiňák – predseda komisie, poslanec MsZ 

MUDr. Stanislav Farkaš – podpredseda komisie, poslanec MsZ 

Štefan Beniš – člen komisie 

Ing. Anna Mikulová – členka komisie 

Branislav Čiasnoha -  člen komisie 

 

Neprítomní:   Martin Piatko – člen komisie 

 

Pozvaní:  

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

Mestského úradu v Krompachoch     

             

Program: 

 

1.   Privítanie  

2. Uznesenie: 

a) Návrh VZN Mesta Krompachy č. 4/2019 o dodržiavaní čistoty, verejného 

poriadku a ochrane verejnej zelene na území mesta Krompachy 

b) Návrh dotácií z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2019 - zdôvodnenie 

schválenej výšky dotácií                                                                                 

 

3. Diskusia  

4.   Záver  

K bodu 1. Privítanie 

Zasadnutie otvoril predseda komisie Ing. Dárius Dubiňák a privítal prítomných. 

K bodu 2. Uznesenie 

a) Návrh VZN Mesta Krompachy č. 4/2019 o dodržiavaní čistoty, verejného poriadku 

a ochrane verejnej zelene na území mesta Krompachy 

 

Komisia na svojom zasadaní prijala uznesenie, ktorým odporúčala 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. 

S obsahom a dôvodmi úpravy všeobecne záväzného nariadenia oboznámil členov komisie  

Ing. Štefan Ondáš. V rámci diskusie k danej problematike členovia komisie uviedli,  

že je potrebné, aby mestská polícia kontrolovala venčenie psov, či psy neznečisťujú pieskoviská 



a plochy, kde sa hrajú deti. Pri schodoch na Lesníckej ulici v Krompachoch, sa často konzumuje  

na verejnosti alkohol, je tam skládka fliaš ovocného vína, konzerv a škatuliek od cigariet.  

Je potrebné v tejto lokalite kontrolovať vodičov, či sú pod vplyvom alkoholu a či alkohol 

nepožívajú osoby mladšie ako 18 rokov.  

Nedostatočne alebo vôbec, sa nevykonáva kosenie v okrajových častiach mesta, konkrétne  

na Trangusovej ulici v Krompachoch, okolo potoka pri rodinných domoch. Je potreba ošetriť 

stromy pri Práčovni BLUE a okolitých domoch. Bolo by potrebné zlepšiť viditeľnosť  

pri výjazde z Trangusovej ulice, od benzínovej pumpy na hlavnú cestu a na križovatke  

pri Jubilejnom dome upraviť zrkadlo tak, aby poskytovalo presný obraz dopravnej situácie.  

b) Návrh dotácií z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2019 – zdôvodnenie schválenej výšky 

dotácií 

Komisia na svojom zasadaní prijala uznesenie, ktorým odporúčala Mestskému zastupiteľstvu 

v Krompachoch, schváliť návrh predložených dotácií tak, ako je uvedený aj s odôvodnením    

v prílohe k tejto zápisnici. Jednotliví žiadatelia ktorým komisia pridelila finančné prostriedky 

splnili verejnoprospešný účel. Subjekty ktorým nebola poskytnutá finančná dotácia buď 

nespĺňajú podľa komisie verejnoprospešný účel, alebo na chod svojho subjektu používajú aj 

iné zdroje, ktoré podľa komisie postačujú na ich fungovanie. 

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

K bodu 3. Diskusia 

Členovia komisie diskutovali o predložených materiáloch tak, ako je uvedené v bode 2.  

K bodu 4. Záver 

Na záver zasadnutia sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie 

ukončil.  

V Krompachoch dňa 22.5. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal/a:  JUDr. Ingrid Chudíková           Ing. Dárius Dubiňák 

       zapisovateľka                                    predseda  komisie 

 

 

 

 


