Zápisnica
zo zasadnutia Komisie verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve
v Krompachoch, konaného dňa 4. 12. 2013
Prítomní:
Ing. Ľuboš Ontko – predseda komisie, poslanec MsZ, ospravedlnený,
Rudolf Čiasnoha – podpredseda komisie, poslanec MsZ,
Ing. Martin Uhrín - člen komisie, ospravedlnený,
Miroslav Kundrát - člen komisie,
Miroslav Uličný - člen komisie,
Pavol Olšavský - člen komisie,
Magdaléna Čatlošová - člen komisie
Za mestský úrad:

Stanislav Barbuš – zástupca primátorky mesta
Mgr. Emil Muľ – prednosta MsÚ
Ing. Štefan Ondáš –vedúci Oddelenia výstavby, životného prostredia
a technických služieb MsÚ
Ing. Mária Brejková – Ondová asistentka primátorky mesta

Ďalší prítomní: Mgr.Jozef Kuna – náčelník MsP
Program:
1. Otvorenie
1. Kontrola pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta:
a ) Podanie č. 14328/13 zo dňa 9.8.2013
b ) Podanie č. 14804/13 zo dňa 2.9.2013
c ) Podanie č. 14795/13 zo dňa 2.9.2013
d ) Podanie č. 18290/13 zo dňa 23.10.2013
2. Dodatočne bol na program rokovania zaradený návrh rozpočtu bezpečnosti mesta
3. Rôzne – diskusia
4. Uznesenie: dodatočne bol na program rokovania zaradený návrh VZN Mesta Krompachy
č. 5/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
mesta Krompachy
6. Záver
K bodu 1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril podpredseda komisie Rudolf Čiasnoha a privítal prítomných.
K bodu 2. Kontrola pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta :
a ) Podanie č. 14328/13 zo dňa 9.8.2013
Žiadosť o nápravu pri susedskom spolunažívaní. Obyvatelia Veternej ulice v Krompachoch,
boli pravidelne obťažovaní hlučným susedom. Občan po vykonaní pohovoru prisľúbil nápravu vo veci.
Podanie bolo vybavené listom zo dňa 3.10.2013. Komisia nevyjadrila žiadne výhrady
k vybaveniu podania.
b ) Podanie č. 14804/13 zo dňa 2.9.2013
Anonymná sťažnosť na nelegálne prerábanie bytu. V bytovom dome na Mlynskej ulici
v Krompachoch po prešetrení bolo zistené, že sťažnosť je opodstatnená. Vlastníci bytu boli doriešení
v priestupkovom konaní, podľa zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov. Prerábanie bytu si následne zlegalizovali.
Upovedomenie o odložení anonymnej sťažnosti bolo vybavené listom zo dňa 12.9.2013.
Komisia nevyjadrila žiadne výhrady k vybaveniu podania.

c ) Podanie č. 14795/13 zo dňa 2.9.2013
Žiadosť o vydanie predbežného opatrenia, podľa § 5 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.
v znení neskorších predpisov, zákazom fajčenia pred vstupnými vchodovými drevami bytového domu,
na Maurerovej ulici v Krompachoch. Dňa 18.9.2013 zobral navrhovateľ návrh v celom rozsahu späť.
Rozhodnutie o zastavení konania, podľa § 30 ods. 1 písm. b) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. bolo vydané dňa 23.9.2013.
Komisia nevyjadrila žiadne výhrady k vybaveniu podania.
d) Podanie č. 18290/13 zo dňa 23.10.2013
Žiadosť o nápravu pri susedskom spolunažívaní. Obyvatelia bytového domu v Krompachoch,
mali pri susedskom spolunažívaní pravidelne nezhody. Po vykonaní pohovoru bola dosiahnutá
náprava vo veci.
Podanie bolo vybavené listom zo dňa 19.11.2013.
Komisia nevyjadrila žiadne výhrady k vybaveniu podania.
K bodu 3. Návrh rozpočtu bezpečnosti mesta
Náčelník Mestskej polície mesta Krompachy informoval prítomných, o čerpaní rozpočtu
mestskej polície a kamerového systému mesta za rok 2013.
Zároveň predložil návrh rozpočtu na mestskú políciu a kamerový systém na rok 2014.
Členovia Komisie verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch, návrh
rozpočtu bezpečnosti mesta zobrali na vedomie a jednohlasne odporučili Mestskému zastupiteľstvu
v Krompachoch ho prijať.

Hlasovanie:

Prítomní – 5,

Za – 5,

Proti – 0,

Zdržal sa - 0

K bodu 4. Rôzne - diskusia
1.1.Žiadosť o dokončenie úpravy chodníka, na ul. SNP, pri vchode bytového domu
č. 1053/7 v Krompachoch, na ktorom bol v minulosti strhnutý asfalt.
1.2.Schody na Maurerovej ulici v Krompachoch, pred bytovým domom
č. 791/ 45, 46, 47 sú rozsypané. Je potrebné ich opraviť, lebo môže dôjsť
k úrazu.
K bodu 5. Uznesenie - Návrh VZN Mesta Krompachy č. 5/2013 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy
Hlasovanie:

Prítomní – 5,

Za – 5,

Proti – 0,

Zdržal sa - 0

Členovia Komisie verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch,
jednohlasne odporučili Mestskému zastupiteľstvu v Krompachoch, prijať návrh VZN Mesta Krompachy
č. 5/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Krompachy.
.
K bodu 6. Záver
Na záver zasadnutia sa podpredseda komisie poďakoval prítomným a zasadnutie komisie
ukončil.

V Krompachoch dňa 5.12. 2013

Zapísal/a:

JUDr. Ingrid Chudíková
referentka OOSaSV

Rudolf Čiasnoha
podpredseda komisie

