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Vec: Zverejnenie výsledku vybavenia petície                                                          

                                          

Dňa 4.9.2020 bola doručená na Mestský úrad v Krompachoch petícia obyvateľov Ulice Janka 

Jesenského v Krompachoch ktorí žiadali cit.:      

  

„o okamžité zastavenie ilegálnych bohoslužieb v rodinnom dome, na Ulici Janka Jesenského,  

ktoré prebiehajú pravidelne v sobotu a v nedeľu. Podľa doterajších zistení ide o Kresťanské 

spoločenstvo Milosť, v zastúpení ......................................, ktorý je aj vlastníkom uvedenej 

nehnuteľnosti a nemá žiadne povolenie na prevádzkovanie tejto činnosti. Spoločnosť ľudí, ktorá 

sa tam zhromažďuje vážnym spôsobom narúša inak kľudný charakter a bezpečnosť ulice.“ 

 

O uvedenej skutočnosti malo Mesto Krompachy vedomosť už na základe upozornenia 

Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi, odbor poriadkovej polície, 

Obvodné oddelenie Policajného zboru Krompachy. V zmysle ustanovenia §-u 76 ods. 6 zák.  

NR SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, útvary Policajného 

zboru upozorňujú štátne orgány, obce, právnické a fyzické osoby na skutočnosti, ktoré sa 

dotýkajú ich činnosti a môžu viesť k ohrozeniu alebo porušeniu verejného poriadku alebo 

k ohrozeniu bezpečnosti železničnej dopravy. Uvedené upozornenie bolo doručené na Mestský 

úrad v Krompachoch dňa 19.8.2020. Uvádzalo sa v ňom cit.:„v rodinnom dome na Ulici Janka 

Jesenského v Krompachoch, sa začali stretávať príslušníci sekty zvanej Kresťanské spoločenstvo 

Milosť. Príslušníci spoločenstva sú Rómovia všetkých vekových skupín zo zaostalých rómskych 

osád, zo služobného obvodu OO PZ Krompachy, OO PZ Spišské Vlachy a pravdepodobne  

aj zo služobného obvodu OO PZ Gelnica. Príslušníci sekty sa stretávajú v rodinnom dome  

na ul. Janka Jesenského v Krompachoch pravidelne každú nedeľu, v čase od 17.00 hod. a ich 

hlasný spev za hlučného hudobného doprovodu trvá až do 22.00 hod.. Problém spočíva 

predovšetkým v tom, že počas toho ako sa Rómovia schádzajú, cestou k predmetnému domu a aj 

cestou z neho, dochádza k narúšaniu verejného poriadku, čo obťažuje obyvateľov Ulice Janka 

Jesenského, pretože doposiaľ pokojná lokalita Krompách sa začína meniť na problémovú. 

Taktiež bolo zistené, že organizátorom týchto stretnutí je istý pán .......................................  

zo Spišskej Novej Vsi.„ 

 



  

 

Po doručení petície dňa 4.9.2020, bolo v súčinnosti s Mestskou políciou Krompachy opakovane 

zistené, že v rodinnom dome, na Ulici Janka Jesenského ............, 053 42  Krompachy, sa konajú 

podujatia náboženského charakteru, ktoré jeho účastníci nazývajú omšou – bohoslužbou a to 

v prospech štátom neregistrovaného Kresťanského spoločenstva Milosť, ako vyplýva zo 

zoznamu Registrovaných cirkví a náboženských spoločností SR, zverejnených na webovej 

stránke Ministerstva kultúry SR.   

 

Následne bol v rodinnom dome na Ulici Janka Jesenského č. ..............., 053 42  Krompachy, 

vykonaný dňa 22.9.2020 Stavebným úradom Mesta Krompachy štátny stavebný dohľad,  

kde bolo zistené, že objekt je využívaný v rozpore s vydaným kolaudačným rozhodnutím,  

ktoré ho klasifikuje ako rodinný dom s ateliérom. Podľa vlastníkov stavby ............................, 

v súčasnej dobe je využívaný v prospech občianskeho združenia .........................., kde sa dvakrát 

v týždni schádza cca 50 ľudí. Podľa vyjadrenia uvedených vlastníkov zo dňa 13.9.2020, 

ukončenie tejto činnosti nepredpokladajú a budú robiť všetko pre jej zachovanie. Vlastník 

objektu je podľa vlastného vyjadrenia  predsedom tohto občianskeho združenia, ale uvedená 

skutočnosť nebola preukázaná v Evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra SR.   

 

Zároveň dňa 17.9.2020 uvedené občianske združenie, s uvádzaným štatutárnym zástupcom  

.............................., oznámilo Mestu Krompachy konanie verejných kultúrnych podujatí pod 

názvom Jesenné prebudenie: 

 

Dňa 24.9.2020 o 14.00-16.00 hod.- Hornádska ulica č. 579/58, 053 42  Krompachy 

                         o 17.00-20.00 hod.- Ulica Janka Jesenského č. 2, 053 42  Krompachy 

Dňa 25.9.2020 o 14.00-16.00 hod.- Družstevná ulica č. 712/44, 053 42  Krompachy 

                         o 17.00-20.00 hod.- Ulica Janka Jesenského č. 2, 053 42  Krompachy 

Dňa 26.9.2020 o 10.00-12.00 hod.- Hornádska ulica č. 579/58, 053 42  Krompachy 

                         o 15.00-18.00 hod.- Ulica Janka Jesenského č. 2, 053 42  Krompachy 

 

Stavby na Hornádskej ulici v Krompachoch a Družstevnej ulici v Krompachoch sú rodinné domy 

a stavba na Ulici Janka Jesenského v Krompachoch, je rodinný dom s ateliérom, teda nejde 

o priestory vhodné na konanie verejných kultúrnych podujatí. V dôsledku toho by účastníkom 

podujatia hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie. Zároveň v oznámení nebol  

uvedený ani predpokladaný počet účastníkov podujatia a jeho konanie mohlo obmedziť verejnú 

dopravu. Z uvedených dôvodov Mesto Krompachy konanie uvedených podujatí  

zakázalo rozhodnutím. Primárnym cieľom podujatí mala byť osveta v marginálnej rómskej 

komunite, povzbudiť a inšpirovať Rómov k zmene životného štýlu s konzervatívnymi 

hodnotami. Podujatie malo byť sprevádzané živým hudobným vystúpením.   

 

Po preštudovaní spisu podanej petície dňa 30.9.2020, určený zástupca z dôvodu zrejmého zásahu 

do pokojného stavu, ktorý trvá od 3. júla 2020, požiadal Mesto Krompachy o ochranu, podľa § 5 

Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. Žiadal zákaz nelegálnych 

náboženských obradov a aby sa objekt na Ulici Janka Jesenského v Krompachoch užíval 

v súlade s vydaným kolaudačným rozhodnutím ako rodinný dom a ateliér, čím sa zamedzí  

nad mieru primeranú pomerom obťažovaniu susedov početnými hlučnými rómskymi návštevami 

v počte 50 ľudí. Uvedeným konaním sú porušené predovšetkým hygienické a protipožiarne 

normy.   

 

Podľa § 5 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, ak došlo 

k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže 



  

 

predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté 

právo domáhať sa ochrany na súde.    

 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ako aj z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie  

COVID-19, Mesto Krompachy návrhu obyvateľov Ulice Janka Jesenského v Krompachoch 

vyhovelo a vydalo rozhodnutie na poskytnutie ochrany z dôvodu zrejmého zásahu do pokojného 

stavu, podľa § 5 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. Zakazujú 

sa obrady náboženského charakteru v rodinnom dome, na Ulici Janka Jesenského 

v Krompachoch, vlastníkov .................................... Vlastníci nehnuteľnosti na Ulici Janka 

Jesenského v Krompachoch, sú povinní užívať tento objekt v súlade s vydaným kolaudačným 

rozhodnutím Stavebného úradu Mesta Krompachy ako rodinný dom a ateliér a nie nad mieru 

primeranú pomerom obťažovať susedov svojimi početnými hlučnými návštevami spolu aj do 50 

ľudí. Uvedeným konaním dochádza k porušeniu predovšetkým hygienických a protipožiarnych 

noriem.   

 

Opravný prostriedok proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie  

je vykonateľné jeho doručením vlastníkom rodinného domu, na Ulici Janka Jesenského 

v Krompachoch.  

Zverejnením tohto listu na webovom sídle Mesta Krompachy ako aj elektronickej úradnej 

tabuli je splnená povinnosť vyplývajúca z § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom 

práve v znení neskorších predpisov o zverejnení výsledku petície.   

Týmto listom je zároveň vybavené aj obsahovo totožné podanie, ktoré podpísalo 260 obyvateľov 

Hornádskej a Družstevnej ulice v Krompachoch, pod názvom „Petícia za zachovanie činnosti 

Občianskeho združenia Pomoc ľuďom“, zo dňa 1.10.2020 a to v zmysle § 5b zákona  

č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, nakoľko neobsahuje nové 

skutočnosti vo veci. Spôsob vybavenia pôvodnej petície zo dňa 4.9.2020, je osobe určenej  

na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci .....................................známy.  

  

S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Iveta Rušinová, v.r. 
 primátorka mesta 
 

 

 

 


