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Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 

podnikateľskej, regionálneho rozvoja a verejného poriadku konaného dňa 
14.4.2015 

 

Prítomní:    

Vladimír Puchala – predseda komisie, poslanec MsZ, ospravedlnený  

Ing. Ľuboš Ontko – podpredseda komisie, poslanec MsZ, prítomný 

Ľubomír Semko - člen komisie, prítomný 

Anna Papcunová - členka komisie, prítomná 

Peter Jenčík - člen komisie, prítomný 

Miroslav Kundrát - člen komisie, prítomný 

Rudolf Čiasnoha – člen komisie, prítomný 

Vladislav Probala - člen komisie, prítomný 

 
 

Ďalší prítomní: Anna Nemčíková – prednostka Mestského úradu v Krompachoch  
   

Program:  

1/ Privítanie 

2/ Odovzdanie osvedčení o zvolení členom Komisie Mestského zastupiteľstva 

    v Krompachoch podnikateľskej, regionálneho rozvoja a verejného poriadku   

3/ Schválené dotácie  z rozpočtu mesta za roky 2008 až  2014 - informácia  

4/ Kontrola pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta: 

a) Podanie č. 18605/14 zo dňa 30.10.2014   

b) Podanie č. 21160/14 zo dňa 18.11.2014   

5/ Informácia o novozriadených prevádzkach v meste Krompachy: 

a) KEBAB EXPRES, Cintorínska č. 31, 053 42  Krompachy   

b) Prevádzka 101 Drogérie, Hlavná 1359, 053 42  Krompachy 

c) Pneuservis FMB, Trangusova č. 22, 053 42  Krompachy    

d) KARMEN, veľkoobchod potravín s.r.o., Slovinská č. 1,053 42  Krompachy 

– zmena prevádzkovej doby 

e) Čínsky obchod, Hlavná  č. 10, 053 42  Krompachy – zmena prevádzkovej 

doby    

f) KARMEN, veľkoobchod  potravín s.r.o., prevádzka Drogérie K-018,       

ul. SNP č. 8, 053 42  Krompachy – zmena prevádzkovej doby    

g) Ľudia a perspektíva – občianske združenie, Družstevná č. 4,                     

053 42  Krompachy – zmena prevádzkovej doby    

6/ Diskusia 

7/ Uznesenie  -  Navrhované dotácie  z rozpočtu mesta na rok 2015 

    Uznesenie  -  Schválenie plánu činnosti Komisie Mestského zastupiteľstva 

     v Krompachoch podnikateľskej, regionálneho rozvoja a verejného poriadku   

8/ Záver  

 

K bodu 1. Otvorenie:  

Zasadnutie otvoril podpredseda komisie Ing. Ľuboš Ontko a privítal prítomných. 

 

K bodu 2. Odovzdanie osvedčení o zvolení členom Komisie Mestského zastupiteľstva 

                  v Krompachoch podnikateľskej, regionálneho rozvoja a verejného poriadku   
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       Členom Komisie Mestského  zastupiteľstva v Krompachoch podnikateľskej, 

regionálneho rozvoja a verejného poriadku, odovzdala prednostka Mestského úradu 

v Krompachoch Anna Nemčíková osvedčenie o zvolení.     
                                                                                                                                                                            

K bodu 3. Schválené dotácie z rozpočtu mesta za roky 2008 až  2014 - informácia  
 

Členovia Komisie Mestského  zastupiteľstva v Krompachoch podnikateľskej, 

regionálneho rozvoja a verejného poriadku, zobrali na vedomie spôsob prideľovania dotácií 

Mestom Krompachy v rokoch 2008 až 2014.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

K bodu 4. Kontrola pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta: 

  

a) Podanie č. 18605/14 zo dňa 30.10.2014   

Žiadosťou o dokončenie úpravy nového hrobového miesta sa oznamovateľ domáhal, 

aby sa dalo prechádzať k okolitým hrobom ako doposiaľ. Podanie bolo vybavené listom         

zo dňa 26.11.2014. Opakované podanie vo veci  nebolo mestu Krompachy doručené.   

Komisia nevyjadrila žiadne výhrady k vybaveniu podania.  

b) Podanie č. 21160/14 zo dňa 18.11.2014   

Oznamovateľ uvedeným podaním vyjadril názor na pôsobenie okrskovej volebnej 

komisie v Krompachoch, počas volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014. Podanie 

bolo postúpené Miestnej volebnej komisii v Krompachoch, listom zo dňa 26.11.2014. 

Rovnako uvedeným listom bolo postúpenie podania dané na vedomie oznamovateľovi. 

Opakované podanie vo veci nebolo mestu Krompachy doručené.   

Komisia nevyjadrila žiadne výhrady k vybaveniu podania.  

 

K bodu 5. Informácia o novozriadených prevádzkach v meste Krompachy: 

 

Členovia Komisie Mestského  zastupiteľstva v Krompachoch podnikateľskej, 

regionálneho rozvoja a verejného poriadku zobrali na vedomie informáciu o novozriadených 

prevádzkach v meste Krompachy, ako aj o zmenách prevádzkovej doby doterajších.  

 

a) KEBAB EXPRES, Cintorínska č. 31, 053 42  Krompachy   

b) Prevádzka 101 Drogérie, Hlavná 1359, 053 42  Krompachy 

c) Pneuservis FMB, Trangusova č. 22, 053 42  Krompachy    

d) KARMEN, veľkoobchod potravín s.r.o., Slovinská č. 1, 053 42  Krompachy – 

zmena prevádzkovej doby 

e) Čínsky obchod, Hlavná  č. 10, 053 42  Krompachy – zmena prevádzkovej doby   

f) KARMEN, veľkoobchod  potravín s.r.o., prevádzka Drogérie K-018, ul. SNP       

č. 8, 053 42  Krompachy – zmena prevádzkovej doby    

g) Ľudia a perspektíva – občianske združenie, Družstevná č. 4, 053 42  Krompachy 

– zmena prevádzkovej doby    
 

K bodu 6. Diskusia: 

a) Komisia jednohlasne prijala pre Mesto Krompachy návrh, aby na ceste z Krompách 

do Spišských Vlách bol zriadený cyklistický chodník.   

b) Členovia Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch podnikateľskej, 

regionálneho rozvoja a verejného poriadku, zobrali na vedomie materiál 

„Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom výrobnej haly s výmerou 

3513 m² v Hnedom priemyselnom parku na Hornádskej ulici v Krompachoch“ 

zverejnenom na webovej stránke Mesta Krompachy.   
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K bodu 7. Uznesenie:   

 

a) Uznesenie  -  Navrhované dotácie z rozpočtu mesta na rok 2015  

 

Komisia Mestského  zastupiteľstva v Krompachoch podnikateľská, regionálneho 

rozvoja a verejného poriadku prijala uznesenie, aby dotácie z rozpočtu mesta na rok 2015    

boli pre jednotlivé subjekty schválené v takej výške, na akej sa uznesie Mestské 

zastupiteľstvo v Krompachoch dňa 15.5.2015.  

Je však potrebné, aby sa bral do úvahy zreteľ na zmysluplné trávenie voľného času 

mládeže v športe, kultúre alebo umení.  

 

Hlasovanie: Prítomní – 7,  Za – 7,  Proti – 0,  Zdržal sa - 0  

 

c) Uznesenie  -  Schválenie plánu činnosti Komisie Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch podnikateľskej, regionálneho rozvoja a verejného poriadku   

 

           Komisia Mestského  zastupiteľstva v Krompachoch podnikateľská, regionálneho 

rozvoja a verejného poriadku prijala uznesenie, ktorým schválila Plán činnosti Komisie 

Mestského zastupiteľstva v Krompachoch podnikateľskej, regionálneho rozvoja a verejného 

poriadku na rok 2015.   

 

Hlasovanie: Prítomní – 7,  Za – 7,  Proti – 0,  Zdržal sa - 0  

 

K bodu 8. Záver:  
Na záver zasadnutia sa podpredseda komisie poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie komisie ukončil.  

 

 V Krompachoch dňa 15.4. 2015 

 

 

 

 

 

 

Zapísal/a:  JUDr. Ingrid Chudíková           Ing. Ľuboš Ontko 

   referentka OOSaSV                    podpredseda  komisie 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


