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Z á p i s n i c a   č. 3/2019 

 zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch podnikateľskej 

a verejného poriadku konaného dňa 4.12.2019 

 

Prítomní:   Ing. Ján Zahuranec st. – 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 - Rámcová zmluva medzi Mestom Krompachy a obchodnou spoločnosťou 

EKOVER, s.r.o., ul. Maurerova č. 56/51, 053 42  Krompachy  

3/ Kontrola pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta: 

a) Podanie č. OOSaSV 10735/2019 zo dňa 27.3.2019 

b) Podanie č. OOSaSV 11043/2019 zo dňa 4.4.2019 

c) Podanie č. OOSaSV 14116/2019 zo dňa 1.7.2019 

d) Rozsudok Krajského súdu Košice č. 10 Sp/14/2016 zo dňa 27.5.2019 

e) Podanie č. OOSaSV 14789/2019 zo dňa 24.7.2019 

f) Podanie č. OOSaSV 17470/2019 zo dňa 25.9.2019 

g) Podanie č. OOSaSV 18212/2019 zo dňa 21.10.2019 

 

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

prevádzok: 

a) JUNIOR GAME spol. s.r.o., Kálov č. 356, 010 01  Žilina, prevádzka Herňa 

Krumbach, Hlavná ulica č. 26, 053 42  Krompachy – ukončenie činnosti 

 

5/  Diskusia  

6/ Záver  

 

K bodu 1. Privítanie 

Zasadnutie otvoril predseda komisie Ing. Ján Zahuranec a privítal prítomných. 
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K bodu 2. Uznesenie - Rámcová zmluva medzi Mestom Krompachy a obchodnou 

                  spoločnosťou EKOVER, s.r.o. 

Vedúci Oddelenia výstavby, životného prostredia a technických služieb Mestského 

úradu v Krompachoch, Ing. Štefan Ondáš, informoval členov komisie o náležitostiach 

rámcovej zmluvy medzi Mestom Krompachy a obchodnou spoločnosťou EKOVER, s.r.o.,  

ul. Maurerova č. 56/51, 053 42  Krompachy.  

Komisia na svojom zasadaní prijala uznesenie, ktorým odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Krompachoch schváliť návrh predloženej rámcovej zmluvy. 

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

K bodu 3. Kontrola pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta 

1. Podanie č. OOSaSV 10735/2019 zo dňa 27.3.2019 

Dňa 27.3.2019 bol doručený na Mestský úrad v Krompachoch návrh na vydanie 

predbežného opatrenia, z dôvodu zrejmého zásahu do pokojného stavu, podľa § 5 

Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, a to pri posúdení 

potreby posypu na pozemku navrhovateľa, vešania zaisťovacích predmetov na jeho vstupnú 

bránu, osadenia stĺpu s osvetlením na susedovom pozemku a prechod cudzích osôb  

cez pozemok navrhovateľa zaťažený vecným bremenom. Vo veci bolo dňa 13.5.2019 

vydané rozhodnutie, ktorým bolo konanie o návrhu na vydanie predbežného opatrenia 

zastavené. Následne bol podaný protest prokurátora Krajskej prokuratúry Košice,  

ktorému Mesto Krompachy vyhovelo. Vo veci bude vydané nové rozhodnutie. Komisia 

vybavenie podania zobrala na vedomie.  

 

2. Podanie č. OOSaSV 11043/2019 zo dňa 4.4.2019 

Dňa 4.4.2019 bolo doručené na Mestský úrad v Krompachoch podanie z dôvodu,  

že v záhradkárskej osade v Krompachoch, jeden z vlastníkov pozemkov chová koňa, 

hydinu, psa a kozu a nerešpektuje organizačný poriadok záhradkárskej osady. Z jeho 

pozemku sa šíri neznesiteľný zápach, ktorý obťažuje susedov. Na chatke nemá súpisné 

číslo, pravdepodobne ide o nelegálnu stavbu. Podanie bolo postúpené na Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves a Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu 

Spišská Nová Ves. Zároveň bol vo veci vykonaný štátny stavebný dohľad. Oznámenie 

o vybavení podania bolo vydané dňa 16.4.2019. Komisia vybavenie podania zobrala  

na vedomie.  

 

3. Podanie č. OOSaSV 14116/2019 zo dňa 1.7.2019 

Dňa 1.7.2019 bolo doručené na Mestský úrad v Krompachoch podanie z dôvodu, že okolo 

jedného z bytových domov v Krompachoch sa údajne premnožili túlavé mačky.  

Tieto mačky znepríjemňujú život obyvateľom okolitého bytového domu, spôsobujú smrad 

a špinia okolie. Mačiek stále pribúda, keďže sú prikrmované niektorými obyvateľmi 

bytovky. Môžu byť aj choré. Oznámenie o vybavení podania vydalo Mesto Krompachy dňa 

8.8.2019, kde obyvateľov bytového domu požiadalo, aby mačky neprikrmovali  

na verejných priestranstvách. Komisia vybavenie podania zobrala na vedomie.  
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4. Rozsudok Krajského súdu Košice č. 10Sp/14/2016 zo dňa 27.5.2019 

Rozsudkom Krajského súdu Košice bolo zrušené rozhodnutie Mesta Krompachy a vec 

vrátená Mestu Krompachy na ďalšie konanie a to návrh na vydanie predbežného opatrenia, 

z dôvodu zrejmého zásahu do pokojného stavu, podľa § 5 Občianskeho zákonníka  

č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, pri otváraní a zatváraní brány navrhovateľa, 

k pozemku zaťaženom vecným bremenom. Mesto Krompachy návrhu vyhovelo opakovane 

dvoma rozhodnutiami, podľa požiadaviek navrhovateľa. Po rozšírení predmetu konania  

sa navrhovateľ opäť odvolal. V zákonnej lehote bude vec postúpená na rozhodnutie 

odvolaciemu orgánu. Komisia vybavenie podania zobrala na vedomie.  

 

5. Podanie č. OOSaSV 14789/2019 zo dňa 24.7.2019 

Dňa 24.7.2019 bolo postúpené z Úradu Košického samosprávneho kraja podanie, v ktorom 

sa navrhovateľka sťažovala na úradné neosvedčenie podpisu na listine mimo sídla 

Mestského úradu v Krompachoch, v mieste bydliska blízkej osoby navrhovateľky, 

zamestnankyňou mestského úradu. Zamestnankyňa pri vybavovaní žiadosti navrhovateľky 

postupovala správne. Ak nie je možnosť zabezpečiť náhradného zamestnanca, 

osvedčovanie podpisov na listinách a listín sa vykonáva len v úradných hodinách. 

Oznámenie o vybavení podania bolo vydané dňa 22.8.2019. Komisia vybavenie podania 

zobrala na vedomie.  

 

6. Podanie č. OOSaSV 17470/2019 zo dňa 25.9.2019 

Dňa 25.9.2019 bol doručený na Mestský úrad v Krompachoch návrh na vydanie 

predbežného opatrenia, z dôvodu zrejmého zásahu do pokojného stavu, podľa § 5 

Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, obyvateľmi bytového 

domu v Krompachoch, z dôvodu nadmernej hlučnosti jedného zo susedov a jeho ďalším 

protiprávnym konaním Návrhu bolo vyhovené rozhodnutím zo dňa 12.11.2019. Komisia 

vybavenie podania zobrala na vedomie.  

 

7. Podanie č. OOSaSV 18212/2019 zo dňa 21.10.2019 

Dňa 21.10.2019 bol doručený na Mestský úrad v Krompachoch návrh na vydanie 

predbežného opatrenia, z dôvodu zrejmého zásahu do pokojného stavu, podľa § 5 

Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. Pri zatepľovaní 

rodinného domu došlo k posunutiu stĺpika oplotenia suseda. Návrh bol zamietnutý 

rozhodnutím zo dňa 21.11.2019. Komisia vybavenie podania zobrala na vedomie.  

K bodu 4. Informácia o nových prevádzkach, opätovne určenej prevádzkovej dobe 

a zrušení prevádzok: 

a) JUNIOR GAME spol. s.r.o., Kálov č. 356, 010 01  Žilina, prevádzka Herňa Krumbach, 

Hlavná ulica č. 26, 053 42  Krompachy – ukončenie činnosti pri prevádzkovaní stávkových 

hier (kurzových stávok).  

 

K bodu 5. Diskusia 

a) Viacerí členovia komisie vyjadrili názor, že aj v okolí ich bydliska sa rozmáha 

prikrmovanie túlavých mačiek a iných zvierat. Týka sa to aj kačíc na Slovinskom 

potoku, kde obyvatelia prikrmujú divoké kačky na chodníku, ktoré ho potom znečisťujú.   
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K bodu 6. Záver 

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

ukončil.  

 

V Krompachoch dňa 5.12. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal/a:  JUDr. Ingrid Chudíková         Ing. Ján Zahuranec v.r. 

       zapisovateľka                                    predseda  komisie 


