Zápisnica
zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch
podnikateľskej, regionálneho rozvoja a verejného poriadku konaného dňa
17.8.2016
Prítomní:

Ing. Ľuboš Ontko – predseda komisie, poslanec MsZ, ospravedlnený
Vladimír Puchala – podpredseda komisie, poslanec MsZ, prítomný
Ľubomír Semko - člen komisie, ospravedlnený
Anna Papcunová - členka komisie, prítomná
Peter Jenčík - člen komisie, prítomný
Miroslav Kundrát - člen komisie, prítomný
Rudolf Čiasnoha – člen komisie, ospravedlnený
Vladislav Probala - člen komisie, prítomný

Ďalší prítomní:
Stanislav Barbuš – zástupca primátorky mesta
Mgr. Jozef Kuna – náčelník Mestskej polície mesta Krompachy

Program:
1/
2/

3/

4/
5/

6/

Privítanie
Kontrola pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta:
a) Podanie č. 15298/2016 zo dňa 6.6.2016
b) Podanie č. 17283/2016 zo dňa 2.8.2016
Informácia o nových prevádzkach a opätovne určenej prevádzkovej dobe
v prevádzkach:
a) Súkromná zubná technika, ul. Mlynská č. 6, 053 42 Krompachy
Diskusia
a) Uznesenie – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy,
ktorým sa zrušuje VZN Mesta Krompachy č. 3/1997 o Domovom poriadku
mesta Krompachy
b) Uznesenie – Žiadosť o schválenie investičného zámeru
DREVOKROM s.r.o., ul. SNP č. 57, 053 42 Krompachy
Záver

K bodu 1. Otvorenie:
Zasadnutie otvoril podpredseda komisie Vladimír Puchala a privítal prítomných.
K bodu 2. Kontrola pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta:
1. Podanie č. 15298/2016 zo dňa 6.6.2016
Dňa 6.6.2016 bolo doručené na Mestský úrad v Krompachoch podanie, z dôvodu
osadenia označníka ulice a rodinných domov v jednej z lokalít mesta Krompachy. Bola podaná
žiadosť o jeho odstránenie. Vo veci bolo dňa 4.7.2016 vydané oznámenie o vybavení podania.
Komisia nevyjadrila žiadne výhrady k vybaveniu podania.
2. Podanie č. 17283/2016 zo dňa 2.8.2016
Dňa 27.7.2016 bolo doručené na Mestský úrad v Krompachoch podanie, z dôvodu
obťažovania neprispôsobivými občanmi zástupcov, zamestnancov a návštevníkov miestnych
obchodných spoločností. Vec bola dňa 9.8.2016 postúpená príslušným orgánom. Komisia
nevyjadrila žiadne výhrady k vybaveniu podania.

K bodu 3. Informácia o nových prevádzkach a opätovne určenej prevádzkovej dobe:
a) Súkromná zubná technika, ul. Mlynská č. 6, 053 42 Krompachy
K bodu 4. Diskusia:
a) Náčelník Mestskej polície mesta Krompachy informoval členov komisie o situácii
na Hornádskej ulici v Krompachoch.
b) Otázku na situáciu ohľadom zriadenia cyklistického chodníka v Krompachoch zodpovedal
pán Stanislav Barbuš.
c) Je potrebné zabezpečiť, aby ihriská v Krompachoch boli otvorené podľa prevádzkovej doby
zverejnenej na internete.
d) Prečo telocvične v školách fungujú ako blšie trhy? Nezodpovedá to ich účelu.
e) Dom na ul. SNP č. 117 v Krompachoch je na predaj.
K bodu 5. Uznesenie:
a) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy, ktorým sa zrušuje VZN
Mesta Krompachy č. 3/1997 o Domovom poriadku mesta Krompachy
Komisia na svojom zasadaní prijala uznesenie, ktorým odporúča Mestskému
zastupiteľstvu v Krompachoch, schváliť návrh predloženého všeobecne záväzného
nariadenia.
Hlasovanie:

Prítomní – 5,

Za – 5,

Proti – 0,

Zdržal sa - 0.

b) Žiadosť o schválenie investičného zámeru DREVOKROM s.r.o., ul. SNP č. 57,
053 42 Krompachy
Komisia na svojom zasadaní zobrala na vedomie žiadosť uvedenej obchodnej spoločnosti
a v prípade splnenia ďalších zákonných podmienok nemá výhrady k jej kladnému
vybaveniu.
Hlasovanie:

Prítomní – 5,

Za – 5,

Proti – 0,

Zdržal sa - 0.

K bodu 6. Záver:
Na záver zasadnutia sa podpredseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie
komisie ukončil.
V Krompachoch dňa 18.8. 2016

Zapísal/a:

JUDr. Ingrid Chudíková
referentka OOSaSV

Vladimír Puchala
podpredseda komisie

