
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 

podnikateľskej, regionálneho rozvoja a verejného poriadku konaného dňa 
12.10.2015 

 

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. 15129/15 zo dňa 11.8.2015    

3/ Informácia o novozriadených prevádzkach v meste Krompachy: 

a) Diskonto s.r.o., Osloboditeľov č. 57, 053 14  Spišský Štvrtok, prevádzka 

DISKONT Krompachy, ul. Hlavná 9, 053 42  Krompachy  

b) THAM NGUYEN VAN, s.r.o., Železničná 220/34, 050 01 Revúca, 

prevádzka Čínsky obchod, ul. Hlavná č. 10, 053 42  Krompachy 

c) C&K Limousines, spol. s r.o., ul. SNP č. 87, 053 42 Krompachy, prevádzka 

CM-ručná autoumyvárka, ul. SNP č. 87, 053 42  Krompachy – schválenie  

prevádzkovej doby  

4/ Diskusia: 

a) k využitiu budovy Hasičskej zbrojnice,  

b) k bezpečnostnej situácii v meste, 

c) k prerokovaniu materiálov do Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 

konaného dňa 14.10.2015,  

d) 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: 

 

Podanie č. 15129/15 zo dňa 11.8.2015   

Členovia komisie zobrali na vedomie doručenie uvedeného podania, ktorým obyvatelia 

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

Podanie bolo vybavené listom zo dňa 8.9.2015. Po konzultácii s Okresným dopravným 

inšpektorátom v Spišskej Novej Vsi, nie je dôvod meniť existujúce dopravné značenie. 

Komisia nevyjadrila žiadne výhrady k vybaveniu podania.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



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

Členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o novozriadených prevádzkach 

v meste Krompachy:  

a) Diskonto s.r.o., Osloboditeľov č. 57, 053 14  Spišský Štvrtok, prevádzka DISKONT 

Krompachy, ul. Hlavná 9, 053 42  Krompachy  

b) THAM NGUYEN VAN, s.r.o., Železničná 220/34, 050 01 Revúca, prevádzka Čínsky 

obchod, ul. Hlavná č. 10, 053 42  Krompachy 

c) C&K Limousines, spol. s r.o., ul. SNP č. 87, 053 42 Krompachy, prevádzka            

CM-ručná autoumyvárka, ul. SNP č. 87, 053 42  Krompachy – schválenie  

prevádzkovej doby  

 

K bodu 4. Diskusia: 

a) K využitiu hasičskej zbrojnice: v súčasnej dobe je návrh, aby sa časť objektu využila 

pre dobrovoľných hasičov a časť poskytla občianskym združeniam a spolkom 

v meste.  

b) 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.  

c) Z dôvodu bezpečnosti občanov, je potrebné zvážiť dopravné značenie cesty „pod 

hejbarkom“ a iniciovať opravu uvedenej cesty príp. zníženie rýchlosti na uvedenom 

úseku.   

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

do Spišských Vlách bol zriadený cyklistický chodník.   

e) Predseda komisie pán Vladimír Puchala informoval členov komisie o aktuálnej 

situácii pri prevádzke Hnedého priemyselného parku.   

f) Je potrebné, aby členovia Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 

podnikateľskej, regionálneho rozvoja a verejného poriadku, mali opäť vystavené 

preukazy. 

g) Je potrebné zjednotiť prácu stolnotenisového oddielu v Krompachoch.    

h) Bolo by vhodné doriešiť systém kanalizácie v meste pod správu Podtatranskej 

vodárenskej spoločnosti a.s..  

     

Na komisii dňa 2.12.2015 budú položené otázky: 

a) Ako bola doriešená otázka kamerového systému na Kúpeľnej ulici v Krompachoch?      

 

K bodu 5. Uznesenie:   

           Komisia Mestského  zastupiteľstva v Krompachoch podnikateľská, regionálneho 

rozvoja a verejného poriadku na svojom zasadaní dňa 12.10.2015 neprijala žiadne uznesenie.  

 

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

komisie ukončil.  

 

 V Krompachoch dňa 13.10. 2015 

 

 

 

 

Zapísal/a:  JUDr. Ingrid Chudíková           Vladimír Puchala 

   referentka OOSaSV                       predseda  komisie 



 


