Zápisnica
zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch
podnikateľskej, regionálneho rozvoja a verejného poriadku konaného dňa
10.6.2015
Prítomní:

Vladimír Puchala – predseda komisie, poslanec MsZ, prítomný
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, ospravedlnený

Ďalší prítomní: Stanislav Barbuš – zástupca primátorky mesta
Program:
1/ Privítanie
2/ Kontrola pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta:
a) Podanie č. 9286/15 zo dňa 18.3.2015
b) Podanie č. 10420/15 zo dňa 15.4.2015
3/ Informácia o novozriadených prevádzkach v meste Krompachy:
a) VICTORIA, Peter Forgáč, ul. Včelná č. 875/14, 053 61 Spišské Vlachy
prevádzka Second Hand VICTORIA, Hlavná č. 5, 053 42 Krompachy
b) Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec, prevádzka
Mäso – údeniny, TESCO, Stará cesta č. 4, 053 42 Krompachy
c) SECOND HAND, Bazár, ul. SNP č. 64, 053 42 Krompachy – zrušenie
prevádzkarne
d) KARMEN, veľkoobchod potravín s.r.o., prevádzka KARMEN 018 (ABC
Shop), SNP 8, 053 42 Krompachy – zmena prevádzkovej doby
e) Zoznam samostatne hospodáriacich roľníkoch v meste Krompachy
k 2.4.2015
f) ANADA s.r.o. (TEXTIL – SHOP), Štúrova 9/11, 053 42 Krompachy
4/ Diskusia
5/ Uznesenie
6/ Záver
K bodu 1. Otvorenie:
Zasadnutie otvoril predseda komisie Vladimír Puchala a privítal prítomných.
K bodu 2. Kontrola pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta:
a) Podanie č. 9286/15 zo dňa 18.3.2015
Žiadosťou o opravu oplotenia bývalého klziska v Krompachoch sa oznamovateľ
domáhal, aby vlastník tohto objektu opravil jeho poškodené oplotenie a zároveň
aby sa prešetrilo vybavovanie jeho podaní zo dňa 5.4.2011 a 28.6.2011,
ktorými už v minulosti žiadal mesto o opravu oplotenia bývalého klziska. Podanie
bolo vybavené listom zo dňa 15.4.2015. Opakované podanie vo veci nebolo mestu
Krompachy doručené.
Komisia nevyjadrila žiadne výhrady k vybaveniu podania.

b) Podanie č. 10420/15 zo dňa 15.4.2015
Nájomníci bytového domu v Krompachoch, žiadali Mesto Krompachy ako vlastníka
tohto bytového domu, o riešenie problému s neprispôsobivými nájomníkmi. Podanie
bolo vybavené listom zo dňa 6.5.2015. Opakované podanie vo veci nebolo mestu
Krompachy doručené.
Komisia nevyjadrila žiadne výhrady k vybaveniu podania.
K bodu 3. 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) VICTORIA, Peter Forgáč, ul. Včelná č. 875/14, 053 61 Spišské Vlachy, prevádzka
Second Hand VICTORIA, ul. Hlavná č. 5, 053 42 Krompachy
b) Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec, prevádzka
Mäso – údeniny, TESCO, Stará cesta č. 4, 053 42 Krompachy
c) SECOND HAND, Bazár, ul. SNP č. 64, 053 42 Krompachy – zrušenie prevádzkarne
d) KARMEN, veľkoobchod potravín s.r.o., prevádzka KARMEN 018 (ABC Shop),
SNP 8, 053 42 Krompachy – zmena prevádzkovej doby
e) Zoznam samostatne hospodáriacich roľníkoch v meste Krompachy k 2.4.2015
f) ANADA s.r.o. (TEXTIL – SHOP), Štúrova 9/11, 053 42 Krompachy – nová
prevádzka (dodatočne zaradená na rokovanie komisie).
K bodu 4. Diskusia:
a) Komisia jednohlasne prijala pre Mesto Krompachy návrh, aby na ceste z Krompách
do Spišských Vlách bol zriadený cyklistický chodník.
b) Bolo by vhodné, aby obchodná spoločnosť Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23,
962 21 Lieskovec, prevádzka Mäso – údeniny, TESCO, Stará cesta č. 4,
053 42 Krompachy, zabezpečila v sobotu prevádzkovú dobu aj po 15.00 hod..
c) Členovia Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch podnikateľskej,
regionálneho rozvoja a verejného poriadku navrhli, aby v rámci spolupráce
s Mestskou políciou mesta Krompachy, mali na požiadanie zabezpečený prístup
ku kamerovému systému mesta.
d) Priestor pred budovou Mestskej polície mesta Krompachy, kde parkuje služobné
vozidlo, je potrebné označiť príslušnou dopravnou značkou.
e) Po dokončení opravy mosta na Lorencovej ulici v Krompachoch, je potrebné doriešiť
zásobovanie prevádzok z Lorencovej a nie z Hlavnej ulice, aj s príslušným
dopravným značením “Zákaz zastavenia mimo vozidiel zásobovania“.
f) Je potrebné, aby členovia Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch
podnikateľskej, regionálneho rozvoja a verejného poriadku, mali opäť vystavené
preukazy.
g) Na ulici Mlynská – Slovinská je potrebné hlbšie osadiť zábradlie, aby nedošlo
k jeho poškodeniu.
h) Bolo by vhodné, keby bol opäť schválený projekt na osadenie ďalších kamier
v meste.
Na komisii boli položené otázky:
a) Ako je to v súčasnej dobe s využitím Hnedého priemyselného parku? Zodpovedal
na mieste Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta.

b) Budú poplátané diery na pozemných komunikáciách v meste? Zodpovedal na mieste
Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta.
c) Realizovanie chodníka na Štúrovej ulici v Krompachoch? Zodpovedal na mieste
Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta.
d) Budú sa na Slovinskej ulici v Krompachoch stavať garáže? Po prešetrení skutkového
stavu bude zodpovedané na najbližšej komisii dňa 19.8.2015, príp. osobne
na príslušnom oddelení Mestského úradu v Krompachoch.
e) Aké bude využitie a výška budovy, ktorá sa v súčasnej dobe realizuje oproti
bytovému domu na ulici SNP č. 1053/7 v Krompachoch? Po prešetrení skutkového
stavu bude zodpovedané na najbližšej komisii dňa 19.8.2015, príp. osobne
na príslušnom oddelení Mestského úradu v Krompachoch.
f) Kedy budú jednotlivým bytovým domom poskytnuté finančné prostriedky,
ktoré im dlhuje Bytové hospodárstvo mesta Krompachy, spol. s r.o.? Po prešetrení
skutkového stavu bude zodpovedané na najbližšej komisii dňa 19.8.2015,
príp. osobne na príslušnom oddelení Mestského úradu v Krompachoch.
K bodu 5. Uznesenie:
Komisia Mestského zastupiteľstva v Krompachoch podnikateľská, regionálneho
rozvoja a verejného poriadku na svojom zasadaní dňa 10.6.2015 neprijala žiadne uznesenie.
K bodu 6. Záver:
Na záver zasadnutia sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie
komisie ukončil.
V Krompachoch dňa 10.6. 2015

Zapísal/a:

JUDr. Ingrid Chudíková
referentka OOSaSV

Vladimír Puchala
predseda komisie

