
Zápisnica zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 
podnikateľskej, regionálneho rozvoja a verejného poriadku dňa 6.12.2017 

 

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

Vladimír Puchala – podpredseda komisie, poslanec MsZ, neprítomný, ospravedlnený 

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, prítomný 

Ďalší prítomní: 

1. Stanislav Barbuš - zástupca primátorky mesta 

2. Ivo Hinďoš–zamestnanec Oddelenia výstavby, živ. prostredia a technických služieb MsÚ 

Program: 

1/ Privítanie 

2/ Kontrola pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta: 

a) Podanie č. OOSaSV 14558/2017 zo dňa 26.9.2017, 

b) Podanie č. OOSaSV 17277/2017 zo dňa 30.10.2017,  

c) Podanie č. OOSaSV 17333/2017 zo dňa 31.10.2017,  

d) e-mailom zaslaný návrh o využití osôb vykonávajúcich v meste aktivačné 

práce 

3/  Informácia o nových prevádzkach, opätovne určenej prevádzkovej dobe 

a zrušení prevádzok: 

a) Dentinex, s.r.o., Štúrova č. 6, 053 42  Krompachy – zmena sídla spoločnosti 

4/  Informácia zodpovedného zamestnanca Oddelenia výstavby, životného 

prostredia a technických služieb Mestského úradu v Krompachoch o pláne 

zimnej údržby komunikácií a rámcovej zmluve medzi Mestom Krompachy             

a obchodnou spoločnosťou EKOVER, s.r.o., ul. Maurerova č. 56/51,                   

053 42  Krompachy 

5/  Návrh rozpočtu mesta na roky 2018, 2019, 2020  

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. OOSaSV 14558/2017 zo dňa 26.9.2017 

Dňa 26.9.2017 bolo doručené na Mestský úrad v Krompachoch spoločné podanie manželov,              

na postup pri realizácii stavby. Oznámenie o vybavení podania bolo vydané dňa 24.11.2017. 

Komisia nevyjadrila žiadne výhrady k vybaveniu podania.   

 
2. Podanie č. OOSaSV 17277/2017 zo dňa 30.10.2017 

Dňa 30.10.2017 bol doručený na Mestský úrad v Krompachoch návrh na vydanie 

predbežného opatrenia, podľa § 5 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení 

neskorších predpisov, z dôvodu zrejmého zásahu do pokojného stavu. Vo veci bolo dňa 

23.11.2017 vydané rozhodnutie, ktorým bol návrh na vydanie predbežného opatrenia 

zamietnutý. Komisia nevyjadrila žiadne výhrady k vybaveniu podania.  

 

 



3. Podanie č. OOSaSV 17333/2017 zo dňa 31.10.2017 

Ku dňu konania komisie bol predmet podania stále v riešení. Vec bola stiahnutá                          

z rokovania.  

 

4. e-mailom zaslaný návrh o využití osôb vykonávajúcich v meste aktivačné práce zo dňa 

23.11.2017 

Členovia komisie majú rovnaké skúsenosti so správaním sa žiakov Špeciálnej základnej 

školy, na Lorencovej ulici v Krompachoch, ako navrhovateľ. Deti nekontrolovane 

prebehujú cez cestu, hlučne sa správajú a sú nepríjemné k ostatným spoluobčanom. 

V budúcnosti Mesto Krompachy vyvinie úsilie, aby boli tieto negatívne javy odstránené.  

 
K bodu 3. Informácia o prevádzkach v meste Krompachy: 

a) Dentinex, s.r.o., Štúrova č. 6, 053 42  Krompachy – zmena sídla spoločnosti 
 

K bodu 4. Informácia Oddelenia výstavby, životného prostredia a technických služieb 

Mestského úradu v Krompachoch   
 

Ivo Hinďoš informoval členov komisie o pláne tohtoročnej zimnej údržby komunikácií 

a rámcovej zmluve medzi Mestom Krompachy a obchodnou spoločnosťou EKOVER, s.r.o.,    

ul. Maurerova č. 56/51, 053 42  Krompachy. Plán opráv ciest na rok 2018 bol z rokovania 

Mestského zastupiteľstva v Krompachoch stiahnutý z dôvodu, že po zimnom období                     

sa primerane zaktualizuje podľa potrieb v meste.  
 

K bodu 5. Návrh rozpočtu mesta na roky 2018, 2019, 2020  

 

Návrh rozpočtu mesta na roky 2018, 2019, 2020 bol zverejnený na webstránke mesta 

Krompachy dňa 29.11.2017.   

Komisia na svojom zasadnutí bez ďalších návrhov, pripomienok a podaní prijala uznesenie, 

ktorým odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Krompachoch, schváliť návrh predloženého 

rozpočtu. 

 

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

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

ukončil.  

 

V Krompachoch dňa 8.12. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

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

   referentka OOSaSV                        predseda  komisie 

 

 

 



 


