
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 

podnikateľskej, regionálneho rozvoja a verejného poriadku konaného dňa 
24.8.2015 

 

Prítomní:  Vladimír Puchala – predseda komisie, poslanec MsZ, prítomný  

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

Ľubomír Semko - člen komisie, prítomný 

Anna Papcunová - členka komisie, prítomná 

Peter Jenčík - člen komisie, ospravedlnený 

Miroslav Kundrát - člen komisie, prítomný 

Rudolf Čiasnoha – člen komisie, ospravedlnený 

Vladislav Probala - člen komisie, ospravedlnený 

 
Ďalší prítomní: 

Stanislav Barbuš – zástupca primátorky mesta 

Mgr. Jozef Kuna – náčelník Mestskej polície mesta Krompachy    

Ing. Štefan Ondáš –  vedúci Oddelenia výstavby, životného prostredia a technických služieb MsÚ   

  

Program: 

1/ Privítanie 

2/ Kontrola pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta: 

a) Podanie č. 14316/15 zo dňa 22.7.2015   

b) Podanie č. 15129/15 zo dňa 11.8.2015 -  prerokovanie k stanovisku mesta  

3/ Informácia o novozriadených prevádzkach v meste Krompachy: 

a) TIPSPORT SK, a.s., J. Kalinčiaka č. 14, 010 01  Žilina, prevádzka stávkovej 

kancelárie, ul. Hlavná č. 26, 053 42  Krompachy    

4/ Diskusia: 

a) k Hnedému priemyselnému parku,  

b) k bezpečnostnej situácii v meste, 

c) k prerokovaniu materiálov do Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 

konaného dňa 26.8.2015,  

d) k využitiu budovy súčasnej hasičskej zbrojnice, 

e) rôzne.  

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. 14316/15 zo dňa 22.7.2015   

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR postúpilo Mestu Krompachy žiadosť 

obyvateľa mesta, o výmenu dverí za širšie a bez dverného prahu alebo o rozšírenie plochy 

pred dverami približne o 50 cm, s predĺžením šikmého nájazdu so zábradlím tak,             

aby prešiel s invalidným vozíkom. Podanie bolo vybavené listom zo dňa 27.7.2015. Mesto 

Krompachy sa aj v budúcnosti bude snažiť o riešenie problému žiadateľa. Komisia 

nevyjadrila žiadne výhrady k vybaveniu podania.  

 

 



b) Podanie č. 15129/15 zo dňa 11.8.2015   

Členovia komisie zobrali na vedomie doručenie uvedeného podania, ktorým obyvatelia 

Banskej ulice v Krompachoch, žiadajú o odstránenie existujúceho dopravného značenia. 

Vec je v súčasnej dobe v štádiu riešenia.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

K bodu 3. Informácia o novozriadených prevádzkach v meste Krompachy: 

Členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o novozriadenej prevádzke v meste 

Krompachy:  

a) TIPSPORT SK, a.s., J. Kalinčiaka č. 14, 010 01  Žilina, prevádzka stávkovej 

kancelárie, ul. Hlavná č. 26, 053 42  Krompachy    

 

K bodu 4. Diskusia: 

a) Zástupca primátorky mesta pán Stanislav Barbuš informoval členov komisie 

o aktuálnej situácii pri prevádzke Hnedého priemyselného parku.   

b) Náčelník Mestskej polície mesta Krompachy pán Mgr. Jozef Kuna informoval členov 

komisie o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy počas letných prázdnin.   

c) Predseda komisie pán Vladimír Puchala oboznámil členov komisie s materiálmi 

predloženými do Mestského zastupiteľstva dňa 26.8.2015.     

d) Dodatočne bolo do diskusie navrhnuté na zváženie členov komisie využitie budovy 

súčasnej hasičskej zbrojnice, po dokončení novej budovy o 3-4 mesiace. 

e) K podaniu č. 15129/15 zo dňa 11.8.2015 treba zvážiť možnosť zriadenia 

jednosmernej ulice, v okruhu Slovinská, Mlynská, Banská, osadenie spomaľovacieho 

prahu a pod.. Odstránenie dopravnej značky tak, ako je to požadované,                   

však v súčasnej situácii nie je objektívne možné.    

f) Z dôvodu bezpečnosti občanov, je potrebné opraviť schody vedúce cez kopec z ulice 

SNP k rehabilitačnému stredisku alebo zamedziť tadiaľ prístup. Rovnako je potrebné 

opraviť schody a dlaždice pred obchodným domom.  

g) Je potrebné vyriešiť parkovanie a dopravné značenie na Maurerovaj ulici 

v Krompachoch, kde autá pre nedostatok miesta parkujú na zeleni                          

alebo na chodníkoch tak, že bránia premávke okoloidúcich vozidiel. 

h) S nezodpovedanými otázkami komisie zo dňa 10.6.2015, boli po prešetrení 

skutkového stavu členovia oboznámení v rámci diskusie zapisovateľom.     

 

K bodu 5. Uznesenie:   

           Komisia Mestského  zastupiteľstva v Krompachoch podnikateľská, regionálneho 

rozvoja a verejného poriadku na svojom zasadaní dňa 24.8.2015 neprijala žiadne uznesenie.  

 

K bodu 6. Záver:  
Na záver zasadnutia sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie 

komisie ukončil.  

 

 V Krompachoch dňa 26.8. 2015 

 

 

 

 

 

 

Zapísal/a:  JUDr. Ingrid Chudíková           Vladimír Puchala 

   referentka OOSaSV                       predseda  komisie 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


