
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 

podnikateľskej, regionálneho rozvoja a verejného poriadku konaného dňa 
15.2.2017 

 

Prítomní:  Ing. Ľuboš Ontko – predseda komisie, poslanec MsZ, prítomný  

Vladimír Puchala – 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: 

- 

Program: 

1/ Privítanie 

 

2/ Kontrola pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta: 

a) Podanie č. 21557/16 zo dňa 8.11.2016 

 

3/  a) Uznesenie – Plán zasadnutí Komisie Mestského zastupiteľstva  

                v Krompachoch podnikateľskej, regionálneho rozvoja a verejného poriadku 

                na rok 2017, 

b) Uznesenie – Správa o vybavovaní sťažností, petícií a iných podaní občanov 

za rok 2016, 

 

4/ Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu  

 iných činností č. 19/2017 

 

5/ Diskusia  

 

6/ Záver  

 

K bodu 1. Otvorenie:  

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

K bodu 2. Kontrola pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta: 

1. Podanie č. 21557/16 zo dňa 8.11.2016 

Dňa 8.11.2016 bola doručená na Mestský úrad v Krompachoch anonymná žiadosť občanov o 

nápravu v hostinci v Krompachoch, z dôvodu hluku a neúčelného utrácania štátnych sociálnych 

dávok na hazardné hry. Na uvedenú žiadosť odpovedalo Mesto Krompachy                na svojej 

webovej stránke dňa 25.11.2016. Zároveň sa k podaniu vyjadril aj štatutárny zástupca 

obchodnej spoločnosti prevádzkujúcej uvedený hostinec. Opakované podanie vo veci nebolo 

Mestu Krompachy doručené. Komisia nevyjadrila žiadne výhrady k vybaveniu podania.   

 

K bodu 3.  

a) Uznesenie – Plán zasadnutí Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 

podnikateľskej, regionálneho rozvoja a verejného poriadku na rok 2017. 



Komisia na svojom zasadaní prijala navrhovaný Plán zasadnutí Komisie Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch podnikateľskej, regionálneho rozvoja a verejného poriadku     

na rok 2017, 

 

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

b) Uznesenie – Správa o vybavovaní sťažností, petícií a iných podaní občanov za rok 2016. 

Komisia na svojom zasadaní prijala Správu o vybavovaní sťažností, petícií a iných podaní 

občanov za rok 2016 a nevyjadrila k nej žiadne výhrady. 

 

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

 

K bodu 4.  

Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných 

činností č. 19/2017 

 

Komisia na svojom zasadaní prijala Ročnú zmluvu o zbere, odvoze, zneškodňovaní 

komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 19/2017 a nevyjadrila k nej žiadne výhrady. 

 

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

 

K bodu 5. Diskusia: 

a) Bolo by vhodné, keby hliadka Mestskej polície mesta Krompachy pravidelne kontrolovala 

hostinec, ktorý je predmetom anonymnej žiadosti občanov, či sa tam zdržiavajú maloleté 

osoby a za akým účelom, z dôvodu predchádzania anonymným podaniam.  

b) Pri obytnom dome na ul. SNP č 1053/7, 053 42  Krompachy je potrebné dohliadať, či autá 

parkujúce na parkovisku dodržiavajú povinnú vzdialenosť od steny obytného domu 

a neparkujú priamo pod oknami.   

c) Bolo by vhodné pri ceste na Starú Mašu vybudovať chodník pre chodcov z dôvodu 

predchádzania dopravným nehodám. 

 

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

ukončil.  

 

  

V Krompachoch dňa 17.2. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   referentka OOSaSV                       predseda  komisie 


