
Zápisnica 
 zo zasadnutia Komisie verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve             

v Krompachoch, konaného dňa 13. 2. 2013 

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, ospravedlnený,  
Pavol Olšavský - člen komisie, 
Magdaléna Čatlošová -  člen komisie 

 
Za mestský úrad:  
Ing. Štefan Ondáš - vedúci Oddelenia výstavby, životného prostredia a technických služieb MsÚ 
 
Ďalší prítomní: Mgr. Jozef  Kuna – náčelník MsP     
 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta : 
a ) Anonymná sťažnosť č. 19702/12 zo dňa 3.12.2012 
b ) Podanie č. 2323/12 zo dňa 13.12.2012 
  
Správa o vybavovaní sťažností, petícií a podaní občanov, došlých  na Mestský úrad 
v Krompachoch, v roku 2012 
 

3. Uznesenie  -  návrh  na schválenie Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta 
Krompachy č.  5/2011 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mesta Krompachy 

4. Rôzne – 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 : 

 
a ) Anonymná sťažnosť č. 19702/12 zo dňa 3.12.2012 
 
Prostredníctvom anonymného podania oznamovateľ upozorňoval na nevyhovujúce životné 

podmienky dvoch rodín s maloletými deťmi, s trvalým pobytom mimo mesta Krompachy, zapríčinené 
najmä alkoholizmom rodičov.  

Podanie bolo listom zo dňa 5.12.2012 postúpené na príslušný obecný úrad a Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, pracovisko Krompachy.   
 

b ) Podanie č. 2323/12 zo dňa 13.12.2012 
  
Podanie bolo nazvané petícia. Z dôvodu, že podanie nespĺňalo náležitosti petície, podľa zák. 

č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ani sťažnosti, podľa zák. č. 9/2010 
Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, bolo posúdené ako podanie podľa zák. č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov. 

Listom zo dňa 25.1.2013 Mesto Krompachy poskytlo stanovisko k názoru obyvateľov bytového 
domu, o stave tohto bytového domu, čo sa týka nedoplatkov bývalých nájomníkov, nedostatkov            
v príslušenstve, otázky vlastníctva k bytovému domu, umiestnenia zariadenia verejnej 
telekomunikačnej siete na strechu bytovému domu, aká je výška nájomného za nájom strechy,        
komu boli prostriedky poskytnuté, v akej výške a na aký účel, údajné poškodenie statiky budovy            
a strechy bytového domu umiestnením zariadenia verejnej telekomunikačnej siete, predaj bytov 
v tomto bytovom dome, nedostatkom v nájomnom byte. Zároveň odpovedalo na dopyt, k jednotlivým 
otázkam výkonu správy tohto bytového domu. 



 
Správu o vybavovaní sťažností, petícií a podaní občanov v roku 2012, zobrali prítomní           

na vedomie. 
 
K bodu 3. Uznesenie  -  návrh  na schválenie Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 
Mesta Krompachy č.  5/2011 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mesta 
Krompachy 
 
Hlasovanie: Prítomní – 5,  Za – 5,  Proti – 0,  Zdržal sa - 0  
 

Komisia Verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch, jednohlasne 
odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Krompachoch, schváliť návrh  Doplnku č. 1 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu Mesta Krompachy č.  5/2011 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku          
na území mesta Krompachy. 
 
K bodu 4. Rôzne - diskusia  

1.1. Žiadosť o prehodnotenie dopravného značenia v meste Krompachy, v spolupráci s Mestskou 
políciou mesta Krompachy a to najmä na uliciach Štúrova, Hlavná, Cintorínska, SNP. 

1.2.  Zamedziť státiu zásobovacích áut, na chodníkoch pri cestných komunikáciách,                      
pri zásobovaní podnikateľských subjektov.   

1.3. Žiadosť o dokončenie úpravy chodníka, na ul. SNP, pri vchode obytného domu č. 1053/7,                   
na ktorom bol v minulosti strhnutý asfalt. 

1.4. Pravidelne kontrolovať efektivitu vykonávania aktivačnej činnosti.  
 
K bodu 5. Záver  
Na záver zasadnutia sa predseda komisie poďakoval prítomným a zasadnutie komisie ukončil.  
 
 
V Krompachoch dňa 13.2. 2013 
 
 
 
 
 
 
Zapísal/a:  JUDr. Ingrid Chudíková     Ing. Ľuboš Ontko 

   referentka OOSaSV                predseda  komisie 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


