
Zápisnica zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 
podnikateľskej, regionálneho rozvoja a verejného poriadku dňa 18.4.2018 

 

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

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

Ľubomír Semko - člen komisie, neprítomný, ospravedlnený 

Anna Papcunová - členka komisie, neprítomná, ospravedlnená 

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. Ing. Štefan Ondáš – vedúci Oddelenia výstavby, živ. prostredia a technických služieb MsÚ 

Program: 

      1/ Privítanie 

      2/ Kontrola pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta: 

a) Podanie č. OOSaSV 1376/18 zo dňa 12.2.2018 

b) Podanie č. OOSaSV 2654/2018 zo dňa 7.3.2018 

      3/  Informácia o nových prevádzkach, opätovne určenej prevádzkovej dobe a zrušení 

            prevádzok: 

a) MM CLASS s.r.o.  a P & M ROYAL s.r.o., obidve sídlom ul. Cintorínska  

č. 1173/3, 053 42  Krompachy 

b) Mariban s.r.o., ul. SNP č. 371/43,  053 42  Krompachy 

c) Ján Michalik, Starý jarok 51, 053 04  Spišské Podhradie  

d) Mgr. Ľubomíra Puškárová, ul. Hlavná č. 998/21, 053 42  Krompachy  

      4/   Návrh – Plán činnosti Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch   

                                     podnikateľskej, regionálneho rozvoja a verejného poriadku na rok 2018  

      5/    Návrh opráv ciest v Krompachoch na rok 2018 

      6/    Návrh rozdelenia dotácií z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2018   

      7/   Diskusia  

      8/  Záver   

 

K bodu 1. Otvorenie:  

Zasadnutie otvoril poverený člen komisie Vladislav Probala a privítal prítomných. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

 

1. Podanie č. OOSaSV 1376/18 zo dňa 12.2.2018 

Dňa 12.2.2018 bolo doručené na Mestský úrad v Krompachoch spoločné podanie zástupcov 

vlastníkov bytov bytového domu z dôvodu, aby Mesto Krompachy riešilo problém 

s neprispôsobivými nájomníkmi jedného z vlastníkov bytov. Oznámenie o vybavení podania  

bolo vydané dňa 19.3.2018. Komisia nevyjadrila žiadne výhrady k vybaveniu podania.   

 

2. Podanie č. OOSaSV 2654/2018 zo dňa 7.3.2018 

 

Dňa 6.3.2018 bol spísaný na Mestskom úrade v Krompachoch záznam, kde oznamovateľka žiadala 

o riešenie problémov s neprispôsobivými  nájomníkmi jedného z vlastníkov bytov, u ktorých  

má podozrenie na páchanie trestnej činnosti. Vec bola dňa 7.3.2018 postúpená za účelom objasnenia 

skutku na Obvodné oddelenie Policajného zboru v Krompachoch. Komisia nevyjadrila žiadne 

výhrady k vybaveniu podania.  

 

 



K bodu 3. Informácia o prevádzkach v meste Krompachy: 

a) MM CLASS s.r.o. a P & M ROYAL s.r.o., obidve sídlom ul. Cintorínska č. 1173/3,  

053 42  Krompachy – zmena prevádzkovateľa Hotela PLEJSY 

b) Mariban s.r.o., ul. SNP č. 371/43,  053 42  Krompachy – ukončenie činnosti 

c) Ján Michalik, Starý jarok 51, 053 04  Spišské Podhradie, prevádzka Trafika, ul. Hlavná č. 24,  

053 42  Krompachy – ukončenie činnosti 

d) Mgr. Ľubomíra Puškárová, ul. Hlavná č. 998/21, 053 42  Krompachy, prevádzka PILLER 

KAŠTIEĽ – ukončenie činnosti 

 

K bodu 4.  Návrh  –  Plán činnosti Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 

podnikateľskej, regionálneho rozvoja a verejného poriadku na rok 2018  

 

Komisia na svojom zasadnutí prijala uznesenie, ktorým bol schválený Plán činnosti Komisie Mestského 

zastupiteľstva v Krompachoch podnikateľskej, regionálneho rozvoja a verejného poriadku na rok 2018.  

 

            Hlasovanie:         Prítomní – 4,     Za – 4,     Proti – 0,           Zdržal sa - 0.  

 

K bodu 5. Návrh opráv ciest v Krompachoch na rok 2018 - dodatočne zaradený bod programu 

 

Komisia na svojom zasadnutí prijala uznesenie, ktorým bol schválený Návrh opráv ciest 

v Krompachoch na rok 2018. Komisiu k veci informoval Ing. Štefan Ondáš. 

 

            Hlasovanie:         Prítomní – 4,     Za – 4,     Proti – 0,           Zdržal sa - 0.  

 

K bodu 6. Návrh rozdelenia dotácií z rozpočtu mesta Krompachy pre rok 2018 - dodatočne 

zaradený bod programu 

 

Komisia na svojom zasadnutí prijala uznesenie, ktorým odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

v Krompachoch, schváliť pre jednotlivých žiadateľov sumu finančných prostriedkov poskytnutých 

z rozpočtu mesta, približne vo výške ako za rok 2017, s prihliadnutím na aktuálne potreby jednotlivých 

žiadateľov.  

 

            Hlasovanie:         Prítomní – 4,     Za – 4,     Proti – 0,           Zdržal sa - 0.  

 

K bodu 7. Diskusia 

a) Členovia komisie zobrali na vedomie, že asfaltová drť na nehnuteľnosti č. 19, na Ulici  

Kpt. Nálepku v Krompachoch, je už odprataná.   

b) Je potrebné prostredníctvom zvolených poslancov Košického samosprávneho kraja iniciovať 

výstavbu cyklistického chodníka z Krompách do Spišských Vlách.    

 

K bodu 8. Záver:  
Na záver zasadnutia sa pán Vladislav Probala poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie 

ukončil.  

 

V Krompachoch dňa 20.4. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   referentka OOSaSV                 poverený člen komisie          predseda  komisie 



 

 

 


