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Z á p i s n i c a   č. 2/2021 

 zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch podnikateľskej 

a verejného poriadku konaného dňa 16.6.2021 

 

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 

Branislav Čiasnoha -  člen komisie 

 

Neprítomní:   Martin Piatko – člen komisie 

 

Pozvaní:  

Ing. Štefan Ondáš - vedúci Oddelenia výstavby, životného prostredia a technických služieb 

Mestského úradu v Krompachoch     

             

Program: 

 

1/ Privítanie 

2/ Kontrola pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta: 

a) Rozhodnutie č. OOSaSV 1345/2021 zo dňa 23.2.2021 

b) Podanie č. OOSaSV 8402/2021 zo dňa 12.4.2021 

c) Podanie č. OOSaSV 9133/2021 zo dňa 4.5.2021 

 

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

zrušení prevádzok a zmene obchodného mena prevádzok: 

a) Hotel Plejsy***SPA&Fun Resort – ukončenie prevádzky nájomcom 

b) Peter Janoš s.r.o., Ulica SNP 104, 053 42  Krompachy – zrušenie vzorkovej 

predajne 

 

4/        Uznesenie: Investičný zámer mesta na vybudovanie stojísk podzemných 

                              kontajnerov 1. etapa.                              

5/  Záver  
 

K bodu 1. Privítanie 

Zasadnutie otvoril predseda komisie Ing. Ján Zahuranec a privítal prítomných. 

K bodu 2. Kontrola pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta 

1. Rozhodnutie č. OOSaSV 1345/2021 zo dňa 23.2.2021 

Dňa 23.2.2021 bolo mestu Krompachy doručené rozhodnutie Okresného úradu Košice, 

odbor opravných prostriedkov, vo veci návrhu na poskytnutie ochrany z dôvodu zrejmého 
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zásahu do pokojného stavu, podľa § 5 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení 

neskorších predpisov. Mesto Krompachy návrh na vydanie predbežného opatrenia, ktorým 

malo zastaviť ilegálne bohoslužby zamietlo. Rozhodnutie je v súčasnej dobe právoplatné.   

2. Podanie č. OOSaSV 8402/2021 zo dňa 12.4.2021 

Dňa 12.4.2021 bol doručený mestu Krompachy návrh manželov, ktorý vo svojom podaní 

uviedli, že v meste Krompachy vykonávali aktivačné práce do 17.3.2021, keď z vlastného 

rozhodnutia ukončili svoju činnosť. Dňa 12.4.2021 chceli ďalej pokračovať v aktivačnej  

činnosti. V súčasnej dobe na podanom návrhu netrvajú, ale v budúcnosti by opäť chceli  

pracovať pre mesto Krompachy. Oznámenie o vybavení podania bolo vydané dňa 2.6.2021.   

3. Podanie č. OOSaSV 9133/2021 zo dňa 4.5.2021 

Dňa 4.5.2021 bolo doručené na Mestský úrad v Krompachoch podanie z dôvodu, že z bytu  

jedného z bytových domov v Krompachoch sa šíri neznesiteľný zápach. Mesto Krompachy 

v rámci svojich možností zjednalo nápravu. Oznámenie o vybavení podania bolo vydané 

dňa 2.6.2021.   

K bodu 3. Informácia o prevádzkach v meste Krompachy: 

a) Hotel Plejsy***SPA&Fun Resort – ukončenie prevádzky nájomcom 

Peter Janoš s.r.o., Ulica SNP 104, 053 42  Krompachy – zrušenie vzorkovej predajne                    

 

K bodu 4.  

Uznesenie: Investičný zámer vybudovania stojísk podzemných kontajnerov 1. etapa.    

Vedúci Oddelenia výstavby, životného prostredia a technických služieb Mestského úradu 

v Krompachoch, Ing. Štefan Ondáš, informoval členov komisie o aktuálnom investičnom 

zámere mesta na vybudovanie stojísk podzemných kontajnerov a kontajnerov 

ANTIVANDAL. 

Komisia na svojom zasadaní prijala uznesenie, ktorým odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

v Krompachoch schváliť zámer vybudovania stojísk len podzemných kontajnerov.  

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

K bodu 5. Záver 

Na záver zasadnutia sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie 

ukončil.  

V Krompachoch dňa 17.6. 2021 

 

 

 

 

 

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

       zapisovateľka                                    predseda  komisie 


