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Číslo:              

2/2011 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch podľa § 10 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákonov 180/2013 Z. z., 

71/2015 Z. z., 303/2016 Z.z., 292/2017 Z. z. ustanovuje: 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krompachy č.2/2011 o povodňových plánoch záchranných 

prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na území mesta sa mení takto: 

1) Čl. IV vrátane nadpisu znie:  

„Čl. IV 

Uloženie povinnosti 

Na základe Povodňového plánu Mesta Krompachy a povodňových situácií v minulosti sú 

povinní vypracovať povodňové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – 

podnikateľov tieto právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia:  

  

a) SEZ a.s. Hornádska ulica č. 1, Krompachy 

b) Zlievareň SEZ a.s., Hornádska ulica č. 1, Krompachy 

c) Hasma s.r.o., Hornádska ulica č. 1, Krompachy 

d) Zinkoza a.s., Hornádska ulica č.1, Krompachy 

e) Umakov s.r.o., Hornádska ulica č.337 Krompachy 

f) BPS D&V s.r.o., Poľná 675, 05561 Jaklovce 

g) Východoslovenská energetika a.s., Mlynská ulica č. 31, Košice 

h) Dastet s.r.o., Trangusova ulica č. 11, Krompachy 

i) Stolárstvo Jánoš, Stará Maša č. 58, Krompachy 

j) Práčovňa BLUE, Trangusova ulica č. 34, Krompachy 

k) Nemocnica s.r.o. Krompachy, Banícka štvr$ť 1, Krompachy 

l) SVP š. p. odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, hať Krompachy 

m) Hasičský a záchranný zbor SR, hasičská stanica Krompachy Ulica. 29 augusta“ 
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Číslo:              

2/2011 

 

 

 

Čl. II 

 

Na tomto  Doplnku č.2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č.2/2011 

o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – 

podnikateľov na území mesta  sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch dňa 

.............    uznesením č.  ................... a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia 

na úradnej tabuli mesta..  

 

V Krompachoch 23.10.2019 

 

 

Ing. Iveta Rušinová 

  primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


