Zápisnica

č. 1/2019

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch podnikateľskej
a verejného poriadku,
konaného dňa 3.4.2019
Prítomní:

Ing. Dárius Dubiňák – predseda komisie, poslanec MsZ
MUDr. Stanislav Farkaš – podpredseda komisie, poslanec MsZ
Štefan Beniš – člen komisie
Ing. Anna Mikulová – členka komisie
Branislav Čiasnoha - člen komisie

Neprítomní:

Martin Piatko – člen komisie

Pozvaní:

-

Program:
1. Privítanie
2. Informácia o prevádzkach v meste Krompachy
3. Uznesenie:
a) Návrh VZN Mesta Krompachy č. .../2019 ktorým sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie č. 5/2016 o obmedzení používania pyrotechnických
výrobkov na území mesta Krompachy
b) Návrh dotácií z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2019
4. Diskusia
5. Záver
K bodu 1. Privítanie
Zasadnutie otvoril predseda komisie Ing. Dárius Dubiňák a privítal prítomných.
K bodu 2. Informácia o prevádzkach v meste Krompachy:
a) BAJAJO, s.r.o., Slovinská ulica č. 1, 053 42 Krompachy – oznámenie o zrušení prevádzky
K bodu 3. Uznesenie
a) Návrh VZN Mesta Krompachy č. .../2019 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie č. 5/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta
Krompachy
Komisia na svojom zasadaní prijala uznesenie, ktorým odporúčala Mestskému
zastupiteľstvu v Krompachoch, schváliť návrh predloženého všeobecne záväzného nariadenia,
po zapracovaní pripomienok a návrhov.
Hlasovanie:

Prítomní – 5,

Za – 5,

Proti – 0,

Zdržal sa - 0.

b) Návrh dotácií z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2019.
Komisia na svojom zasadaní prijala uznesenie, ktorým odporúčala Mestskému
zastupiteľstvu v Krompachoch, schváliť návrh predložených dotácií tak, ako je uvedený
v prílohe k tejto zápisnici.
Hlasovanie:

Prítomní – 5,

Za – 5,

Proti – 0,

Zdržal sa - 0.

K bodu 4. Diskusia
Členovia komisie diskutovali o predložených materiáloch.
K bodu 5. Záver
Na záver zasadnutia sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie
ukončil.
V Krompachoch dňa 3.4. 2019

Zapísal/a:

JUDr. Ingrid Chudíková
zapisovateľka

Ing. Dárius Dubiňák
predseda komisie

