Zápisnica zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch
podnikateľskej, regionálneho rozvoja a verejného poriadku dňa 16.8.2017
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, neprítomný, ospravedlnený
Miroslav Kundrát - člen komisie, prítomný
Rudolf Čiasnoha – člen komisie, prítomný
Vladislav Probala - člen komisie, prítomný

Ďalší prítomní:
1. Stanislav Barbuš - zástupca primátorky mesta
2. Anna Nemčíková – prednostka Mestského úradu v Krompachoch
Program:
1/

2/

3/

4/
5/
6/

Privítanie
Kontrola pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta:
a) Podanie č. OOSaSV 10975/2017 zo dňa 26.5.2017,
b) Podanie č. OOSaSV 11158/2017 zo dňa 30.5.2017 a č OOSaSV 11568/2017 zo dňa
12.6.2017,
c) Podanie č. sekret. 12791/2017 zo dňa 25.7.2017.
Informácia o nových prevádzkach, opätovne určenej prevádzkovej dobe a zrušení
prevádzok:
a) Aldoor, Peter Jánoš, ul. SNP č. 105, 053 42 Krompachy – zrušenie živnosti
a premena na obchodnú spoločnosť,
b) Jana Kolčárová, ul. Veterná č. 845/23, 053 42 Krompachy – zrušenie prevádzkarne
„Cukrovinky“, ul. Lorencova č. 8, 053 42 Krompachy,
c) Andrea Tomašková, ul. Hlavná č. 995/12, 053 42 Krompachy – otvorenie
prevádzky „Kvetinárstvo Andrea“, ul. Hlavná č. 995/11, 053 42 Krompachy,
d) Katarína Čuchranová, 082 37 Široké č. 146, „Kaderníctvo Katka“, ul. Hlavná č. 13,
053 42 Krompachy – zmena otváracích hodín,
e) Falck Záchranná, a.s., ul. Bačíkova č. 7, 040 01 Košice - oznámenie o zmene
štatutárneho orgánu,
f) Pemas plus spol. s r.o., ul. Vinárska č. 1, 951 41 Lužianky – otvorenie prevádzky
„Teta drogéria“, ul. Hlavná č. 26, 053 42 Krompachy.
Informácia o vzdaní sa funkcie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru.
Diskusia
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. OOSaSV 10975/2017 zo dňa 26.5.2017
Podanie v ktorom bolo požiadané o vydanie predbežného opatrenia, z dôvodu zrejmého zásahu
do pokojného stavu, podľa § 5 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
z dôvodu, že na pozemku je umiestnený nebezpečný odpad. Vec bola postúpená dňa 29.5.2017
na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie. Potvrdil stanovisko Mesta
Krompachy, že ide o asfaltovú drť a vec bola vrátená Mestu Krompachy ako vecne a miestne
príslušnému správnemu orgánu. Bolo tak potvrdené stanovisko Mesta Krompachy k podaniu
č. OOSaSV 9604/2017 zo dňa 18.4.2017. Komisia nevyjadrila žiadne výhrady k vybaveniu podania.

2. Podanie č. OOSaSV 11158/2017 zo dňa 30.5.2017 a č. OOSaSV 11568/2017 zo dňa 12.6.2017
Bolo požiadané o vydanie predbežného opatrenia, z dôvodu zrejmého zásahu do pokojného stavu,
podľa § 5 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, z dôvodu umiestnenia
nebezpečného odpadu na dvore, jeho kosenia nad rámec súdom ustanoveného vecného bremena
a prečnievanie cudzieho motorového vozidla na pozemok vlastníka. Obsahovo totožné podanie
bolo Mestu Krompachy postúpené aj z Generálnej prokuratúry SR dňa 12.6.2017. Vo veci
nebezpečného odpadu konal v tom čase Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné
prostredie a tak vec bola vyčlenená na samostatné konanie. Oznamovateľ bol vyzvaný, aby odstránil
nedostatky svojho podania dňa 31.5.2017. K odstráneniu nedostatkov nedošlo a konanie bolo dňa
21.6.2017 rozhodnutím mesta zastavené. Komisia nevyjadrila žiadne výhrady k vybaveniu podania.
3. Podanie č. sekret. 12791/2017 zo dňa 25.7.2017
Obchodné spoločnosti žiadali o ochranu mestskú políciu aj Obvodné oddelenie Policajného zboru
v Krompachoch z dôvodu, že rómsky občania ohrozujú bezpečnosť osôb a plynulosť cestnej premávky
na priľahlej komunikácii, keď na nej ich deti v lete ležia. Zároveň ohrozujú majetok uvedených
obchodných spoločností, keď pri miestnom parkovisku obíjajú zo stromov ovocie. Podanie
bolo vybavené listom zo dňa 1.8.2017. Komisia nevyjadrila žiadne výhrady k vybaveniu podania.
K bodu 3. Informácia o prevádzkach v meste Krompachy:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Aldoor, Peter Jánoš, ul. SNP č. 105, 053 42 Krompachy,
Jana Kolčárová, ul. Veterná č. 845/23, 053 42 Krompachy,
Andrea Tomašková, ul. Hlavná č. 995/12, 053 42 Krompachy,
Katarína Čuchranová, 082 37 Široké č. 146,
Falck Záchranná, a.s., ul. Bačíkova č. 7, 040 01 Košice,
Pemas plus spol. s r.o., ul. Vinárska č. 1, 951 41 Lužianky.

K bodu 4. Informácia o vzdaní sa funkcie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru – bod

dodatočne zaradený do programu rokovania komisie
Pán Stanislav Barbuš oboznámil členov komisie, že doterajší veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru,
Karol Wolf ml., sa vzdal svojej funkcie. O novom veliteľovi bude hlasovať Mestské zastupiteľstvo
v Krompachoch na svojom zasadnutí dňa 23.8.2017. Navrhnutý je Ján Holda.
K bodu 5. Diskusia:
a) Pri Gymnáziu sa pravidelne schádza hlúčik 15-20 osôb, u ktorých je podozrenie z užívania
omamných látok. Štátna aj mestská polícia by sa mala na uvedenú lokalitu zamerať.
b) V meste sa bude vytvárať nový kamerový systém. Môžu sa s ním členovia komisie oboznámiť?
c) Na Trangusovej ulici, pod kontajnermi, došlo k zaasfaltovaniu kanála. Voda nemá kde odtekať.
d) Nedal by sa na Maurerovej ulici, pod obchodom SIGMA plus s. r.o., opäť obnoviť trávnik
v pôvodnom rozsahu?
K bodu 6. Záver:
Na záver zasadnutia sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie
ukončil.
V Krompachoch dňa 17.8. 2017

Zapísal/a:

JUDr. Ingrid Chudíková
referentka OOSaSV

Ing. Ľuboš Ontko
predseda komisie

