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Z á p i s n i c a   č. 1/2021 

 zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch podnikateľskej 

a verejného poriadku konaného dňa 19.2.2021 

 

Prítomní:   Ing. Ján Zahuranec st. – predseda komisie, poslanec MsZ 

MUDr. Stanislav Farkaš – podpredseda komisie, poslanec MsZ 

Štefan Beniš – člen komisie 

Ing. Anna Mikulová – členka komisie 

Martin Piatko – člen komisie 

Branislav Čiasnoha -  člen komisie 

 

Pozvaní:   Mgr Jozef Kuna - náčelník MsP 

             

Z dôvodu, že infekčné ochorenie COVID-19 stále pretrváva, bol dňa 17.2 2021 zaslaný materiál 

na rokovanie Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch podnikateľskej a verejného 

poriadku e-mailom, pričom členovia komisie sa k uvedeného materiálu tiež vyjadrili 

telefonicky alebo e-mailom.    

Program: 

 

1/ Uznesenie:  

Návrh plánu prípravy investičných akcií projekčná a realizačná činnosť na rok 2021  

2/ Uznesenie:  

Návrh plánu opravy ciest na rok 2021  

3/ Správa o vybavovaní sťažností, petícií a iných podaní občanov za rok 2020 – na vedomie 

K bodu 1. Uznesenie:  

Návrh plánu prípravy investičných akcií projekčná a realizačná činnosť na rok 2021  

Komisia prijala uznesenie, ktorým odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Krompachoch 

schváliť návrh plánu prípravy investičných akcií projekčná a realizačná činnosť na rok 2021 

bez výhrad. 

Hlasovanie:         Vyjadrili sa – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa - 0. 

K bodu 2. Uznesenie:  

            Návrh plánu opravy ciest na rok 2021  

Komisia prijala uznesenie, ktorým odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Krompachoch 

schváliť návrh plánu opravy ciest na rok 2021. Zároveň bol podaný návrh, aby sa na túto 

položku presunulo viac finančných prostriedkov a ďalší návrh, aby sa opravy realizovali najmä 

v lokalitách: Cintorínska ulica, Dolina, Fornety, Banská ulica a Slovinská ulica.   

Hlasovanie:         Vyjadrili sa – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa - 0. 
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K bodu 3.  

            Správa o vybavovaní sťažností, petícií a iných podaní občanov za rok 2020  

Komisia zobrala na vedomie Správu o vybavovaní sťažností, petícií a iných podaní občanov 

za rok 2020 bez výhrad.   

Hlasovanie:         Vyjadrili sa – 6, Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa - 0. 

V Krompachoch dňa 19.2. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal/a:  JUDr. Ingrid Chudíková         Ing. Ján Zahuranec v.r. 

       zapisovateľka                                    predseda  komisie 


