
Zápisnica zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 
podnikateľskej, regionálneho rozvoja a verejného poriadku dňa 13.6.2018 

 

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, neprítomný, ospravedlnený 

Rudolf Čiasnoha – člen komisie, prítomný 

Vladislav Probala - člen komisie, neprítomný, ospravedlnený 

Program: 

1/ Privítanie 

2/ Kontrola pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta: 

a) Podanie č. OOSaSV 6347/2018 zo dňa 12.3.2018 

b) Podanie č. OOSaSV 8670/2018 zo dňa 9.4.2018 

c) Podanie č. OOSaSV 8740/2018 zo dňa 10.4.2018, č. OOSaSV 9145/2018  

zo dňa 24.4.2018 a č. OOSaSV 9489/2018 zo dňa 3.5.2018 

d) Podanie č. SEKR 9473/2018, č. SEKR 9474/2018, č. SEKR 9475/2018,  

č. SEKR 9476/2018 zo dňa 7.5.2018 

3/  Informácia o nových prevádzkach, opätovne určenej prevádzkovej dobe 

a zrušení prevádzok: 

a) Monika Alexandrová, sídlom ul. Cintorínska č. 31, 053 42  Krompachy –

ukončenie činnosti 

4/  Diskusia  

5/ 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 6347/2018 zo dňa 12.3.2018 

Dňa 12.3.2018 bolo doručené na Mestský úrad v Krompachoch podanie z dôvodu, že Mesto 

Krompachy ignoruje žiadosti účastníka konania o bezodkladné vymáhanie výkonu rozhodnutia  

a to vyprataním asfaltovej drte v mesiacoch február-marec 2018. Oznámenie o vybavení podania  

bolo vydané dňa 11.4.2018. Komisia nevyjadrila žiadne výhrady k vybaveniu podania.   

 

2. Podanie č. OOSaSV 8670/2018 zo dňa 9.4.2018 

 

Dňa 9.4.2018 bolo postúpené na Mestský úrad v Krompachoch anonymné podanie. Po prešetrení  

bolo založené do spisu. Komisia nevyjadrila žiadne výhrady k vybaveniu podania.  

 

3. Podanie č. OOSaSV 8740/2018 zo dňa 10.4.2018, č. OOSaSV 9145/2018 zo dňa 24.4.2018  

a č. OOSaSV 9489/2018 zo dňa 3.5.2018   

Žiadateľ opakovane žiadal o ochranu podľa § 5 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení 

neskorších predpisov, z dôvodu zrejmého zásahu do pokojného stavu, v dlhotrvajúcom susedskom 

spore. Podania boli vybavené listom zo dňa 15.5.2018. Komisia nevyjadrila žiadne výhrady  

k vybaveniu podaní.   

 

 

 



4. Podanie č. SEKR 9473/2018, č. SEKR 9474/2018, č. SEKR 9475/2018 a  č. SEKR 9476/2018 

zo dňa 7.5.2018   

Dňa 7.5.2018 boli na Mestský úrad v Krompachoch doručené podania a to podnet na funkčné 

využitie územia, podnet vo veci terénnych úprav a podnet na spaľovanie nebezpečného odpadu. 

Podanie č. SEKR 9473/2018 bolo spoločným podaním pre podania č. SEKR 9474-č. SEKR 9476 

zo dňa 7.5.2018. Podanie č. SEKR 9474/2018 bolo vybavené listom zo dňa 28.5.2018. Podanie  

č. SEKR 9475/2018 bolo po prešetrení postúpené Slovenskej stavebnej inšpekcii, listom zo dňa 

28.5.2018. Podanie č. SEKR 9476/2018, bolo postúpené Okresnému úradu Spišská Nová Ves, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, listom zo dňa 14.5.2018. Komisia nevyjadrila žiadne výhrady  

k vybaveniu podaní.  

  

K bodu 3. Informácia o prevádzkach v meste Krompachy: 

a) Monika Alexandrová, sídlom ul. Cintorínska č. 31, 053 42  Krompachy – ukončenie 

činnosti 
 

K bodu 4.  Diskusia 

a) Je potrebné prostredníctvom zvolených poslancov Košického samosprávneho kraja iniciovať 

výstavbu cyklistického chodníka z Krompách do Spišských Vlách.    

b) Na budúce zasadnutie komisie si členovia žiadali, aby príslušný zamestnanec Mestského úradu 

v Krompachoch členov informoval o výstavbe cyklistického chodníka z Krompách na Slovinsky 

a to po technickej a finančnej stránke, či k veci existuje dopravnú štúdia a či plánovaná výstavba  

nie je nebezpečná z dopravného hľadiska. Tieto informácie žiadajú členovia komisie zverejniť  

aj na webovej stránke  mesta Krompachy. Bolo by vhodné vytvoriť cyklistický chodník aj cez mesto 

Krompachy a do Spišských Vlách. Takýmto spôsobom by vzniklo prepojenie až na Slovinky.  

c) Je potrebné prostredníctvom zvolených poslancov Košického samosprávneho kraja iniciovať 

opravu cesty pod Hejbarkom.    

d) Je potrebné pokosiť, pohrabať a ostrihať kríky na kopci, medzi Slovinskou ulicou a Banskou ulicou 

v Krompachoch.  

e) Je potrebné dohliadnuť, aby na detských ihriskách boli používané zariadenia v súlade s vekom 

a hmotnosťou účastníkov.     

 

K bodu 5. Záver:  
Na záver zasadnutia sa Ing. Ľuboš Ontko poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie 

ukončil.  

 

V Krompachoch dňa 14.6.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   referentka OOSaSV                             predseda  komisie 

 

 

 


