
Zápisnica zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 
podnikateľskej, regionálneho rozvoja a verejného poriadku dňa 17.10.2018 

 

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, neprítomný, ospravedlnený 

Vladislav Probala - člen komisie, neprítomný, ospravedlnený 

 

Ďalší prítomní: Stanislav Barbuš  – zástupca primátorky mesta  

  Ing. Mária Haľková – odborný referent OVŽPaTS Mestského úradu v Krompachoch  

 

Program: 

1/ Privítanie 

2/ Kontrola pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta: 

a) Podanie č. OOSaSV 9766/2018 zo dňa 15.5.2018 

b) Podanie č. OOSaSV 10341/2018 zo dňa 5.6.2018 

c) Podanie č. OOSaSV 10876/2018 zo dňa 19.6.2018 

d) Podanie č. OOSaSV 11144/2018 zo dňa 26.6.2018 

e) Podanie č. OOSaSV 13520/2018 zo dňa 31.8.2018 

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

prevádzok: 

a) Edita Kaľavská, LACNÝ TEXTIL – SEKOND HAND, so sídlom  

Námestie slobody č. 14, 053 42  Krompachy – zmena názvu prevádzky 

4/  Uznesenie - návrh rámcovej zmluvy s obchodnou spoločnosťou Ekover, s.r.o. Spišské 

Vlachy  

5/ Uznesenie - návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 02/2018 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

Krompachy 

6/ Diskusia  

7/ 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 9766/2018 zo dňa 15.5.2018 

Dňa 14.5.2018 bolo oznámené na Mestský úrad v Krompachoch podanie, z dôvodu nadmerného 

vyrušovania oznamovateľa susedmi, hádkami a nepríjemnými zvukmi. Dňa 3.8.2018 došlo k zmene 

vlastníctva bytu oznamovateľa. Rozhodnutie o zastavení konania bolo vydané dňa 16.8.2018.    

 

2. Podanie č. OOSaSV 10341/2018 zo dňa 5.6.2018 

Dňa 5.6.2018 bolo doručené na Mestský úrad v Krompachoch podanie, z dôvodu nadmerného 

vyrušovania oznamovateľa susedmi hlukom. Po prešetrení  bolo zistené, že k nadmernej hlučnosti 

dochádza z dôvodu tenkých stien medzi bytmi. Riešiť susedský spor nebolo v kompetencii  

Mesta Krompachy. Oznámenie o vybavení podania bolo vydané dňa 16.8.2018.  

  

3. Podanie č. OOSaSV 10876/2018 zo dňa 19.6.2018                                                                                        

Bytové spoločenstvo reklamovalo opravu chodníka pred ich bytovým domom. Žiadosti bolo 

vyhovené. Podanie bolo vybavené listom zo dňa 16.8.2018.   



 

4. Podanie č. OOSaSV 11144/2018 zo dňa 26.6.2018   

Žiadosť o riešenie susedského sporu, z dôvodu nevhodného umiestnenia zvodu dažďovej vody,  

na pozemku jedného zo susedov. Ohliadku na mieste vykonala Komisia Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch výstavby, územného plánu, životného prostredia a ochrany prírody, ako aj poslanci 

MsZ. Podanie bolo vybavené listom zo dňa 5.10.2018.  

  

5. Podanie č. OOSaSV 13520/2018 zo dňa 31.8.2018   

Opätovné podanie z dôvodu zrejmého zásahu do pokojného stavu, podľa § 5 Občianskeho 

zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. Podanie bolo vybavené listom zo dňa 

25.9.2018.   

  

K bodu 3. Informácia o prevádzkach v meste Krompachy: 

a) Edita Kaľavská, LACNÝ TEXTIL – SEKOND HAND, so sídlom Námestie slobody  

č. 14, 053 42  Krompachy – zmena názvu prevádzky, na TEXTIL EDITA – LACNÝ TEXTIL. 

 

K bodu 4.  Uznesenie - návrh rámcovej zmluvy s obchodnou spoločnosťou Ekover, s.r.o. Spišské 

Vlachy - dodatočne zaradený bod programu  

 

Komisia na svojom zasadnutí prijala uznesenie, ktorým bolo odporúčané Mestskému zastupiteľstvu 

v Krompachoch, schváliť návrh rámcovej zmluvy, s obchodnou spoločnosťou Ekover, s.r.o. Spišské 

Vlachy. Komisiu k veci informovala Ing. Mária Haľková. 

 

            Hlasovanie:         Prítomní – 5,     Za – 5,     Proti – 0,           Zdržal sa - 0.  

 

K bodu 5.  Uznesenie - návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 02/2018 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

Krompachy - dodatočne zaradený bod programu  

 

Komisia prijala uznesenie, ktorým bolo odporúčané Mestskému zastupiteľstvu v Krompachoch, 

schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 02/2018 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy. Komisiu k veci 

informovala Ing. Mária Haľková. 

 

            Hlasovanie:         Prítomní – 5,     Za – 5,     Proti – 0,           Zdržal sa - 0.  

 

K bodu 6.  Diskusia 

a) Bolo by vhodné medzi občanmi vykonávať propagáciu zberu a triedenia odpadu. Čím viacej 

triedeného odpadu vyprodukujeme, tým menej budú domácnosti za odpad platiť.     

b) Na Ulici SNP v Krompachoch nefunguje už niekoľko týždňov mestský rozhlas.   

c) Na Slovinskej ulici v Krompachoch, za obytnými domami, je potrebné urobiť asfaltovú cestu.      

 

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

ukončil.  

 

V Krompachoch dňa 18.10.2018 

 

 

 

 

 

 

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

   referentka OOSaSV                             predseda  komisie 


