
Zápisnica 
 zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cesto vného ruchu, konanej     

dňa 24. 02. 2014 

Prítomní:   Vladimír Puchala  – predseda komisie, poslanec MsZ 
Vladislav Probala  – podpredseda komisie, poslanec MsZ 
Peter Jenčík  - člen komisie 
Anna Papcunová  - členka komisie - ospravedlnená 
Ladislav Trela -  člen komisie  
Ľubomír Semko -  člen komisie  - ospravedlnený 
Jozef Kőhler – člen komisie  
Jaroslav Matúš – člen komisie  - ospravedlnený 

 
Za mestský úrad: Ing. Iveta Rušinová – primátorka mesta 

Stanislav Barbuš – zástupca MsÚ 
Ing. Mária  Ondová – Brejková – asistentka primátorky 

 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Vyhodnotenie činnosti za rok 2013 a oboznámenie sa s Harmonogramom a plánom činnosti 

komisie na rok 2014 
3. Oboznámenie sa s činnosťou „Oblastnej organizácie cestovného ruchu SPIŠ“ 
4. Oboznámenie sa s akciou „Pankuškové fašiangy“ 
5. Informovanie o priebehu realizácie projektu Hnedý priemyselný park Krompachy  
6. Záver.  

 
K bodu 1. Otvorenie  
Zasadnutie otvoril predseda komisie  Vladimír Puchala  a privítal prítomných členov komisie. 
 
K bodu 2.  Vyhodnotenie činnosti za rok 2013 a oboznámenie sa s Harmonogramo m a plánom 
činnosti komisie na rok 2014 
 
Predseda komisie vyhodnotil činnosť komisie za rok 2013 a oboznámil všetkých prítomných členov 
komisie s novým harmonogramom a plánom činností komisie na rok 2014.   
 
Hlasovanie: Prítomní – 5,  Za – 5,  Proti – 0,  Zdržal sa - 0  
 
Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu  pri Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch, 
jednohlasne súhlasila s predloženým harmonogramom a plánom činností komisie na rok 2014. 
 
K bodu 3. Oboznámenie sa s činnos ťou „Oblastnej organizácie cestovného ruchu SPIŠ“  
 
Predseda komisie Vladimír Puchala, požiadal  Stanislava Barbuša – zástupcu MsÚ, aby informoval 
prítomných členov komisie o  činností a prínose Oblastnej organizácie cestovného ruchu  SPIŠ. 
 
K bodu 4.  Oboznámenie sa s akciou „Pankuškové faši angy“ 
 
Asistentka primátorky informovala o podrobnom programe a kultúrnych podujatiach počas 
Pankuškových fašiangoch, dňa 28. 02. 2014 – 1. 3. 2014. 
 
K bodu 5.  Informovanie o priebehu realizácie proje ktu Hnedý priemyselný park Krompachy  
 
Ing. Iveta Rušinová – primátorka mesta informovala komisiu o predkladanom dokumente  
na Mestskom zastupiteľstve, dňa 26. 2. 2014 – Majetkový návrh „Nájomná zmluva s výhercom súťaže 
na areál Hnedý priemyselný park: KFŠ – DELTA s.r.o., Bardejov“ a o priebehu realizácie projektu 
Hnedý priemyselný park Krompachy.   
 



Komisia RRaCR zobrala na vedomie predkladaný dokument a navrhla, aby bol vybraný tím, ktorí by 
navštívili prevádzku (technológiu pyrolýzy) tejto firmy KFŠ – DELTA s.r.o.,  ktorá je už zriadená v ČR 

a na Slovensku (oboznámiť sa s technológiou, poznať výsledky práce). 

 
 
 
K bodu 6.  Záver 
 
Na záver zasadnutia sa predseda komisie poďakoval  všetkým prítomným členom komisie a navrhol 
termín stretnutia dňa 14. 04. 2014. 
 

V Krompachoch, 26. 02. 2014 

 

 
Zapísal/a:  Silvia Zavadová     Vladimír Puchala v.r. 

referentka OMaRR     predsedseda komisie   
   


