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Z á p i s n i c a   č. 1/2022 

 Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch podnikateľskej a verejného 
poriadku zo dňa 28.2.2022 

 
 

Členovia:   Ing. Ján Zahuranec st. – predseda komisie, poslanec MsZ 
MUDr. Stanislav Farkaš – podpredseda komisie, poslanec MsZ 
Štefan Beniš – člen komisie 
Ing. Anna Kišš Mikulová – členka komisie, neprítomná 
Branislav Čiasnoha -  člen komisie 

 
Pozvaní:   Mgr Jozef Kuna - náčelník MsP 
             
 
Program: 

 
1/Uznesenie: Správa o vybavovaní sťažností, petícií a iných podaní občanov za rok 2021  

2/Uznesenie: Návrh Doplnku č. 1 VZN Mesta Krompachy č. 4/2016 o pravidlách času   
    predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Krompachy  

 

K bodu 1.  

Uznesenie: Správa o vybavovaní sťažností, petícií a iných podaní občanov za rok 2021  

Materiál bol zaslaný členom Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch podnikateľskej 
a verejného poriadku na vedomie e-mailom dňa 22. februára 2022. Členovia komisie  
sa k uvedenému materiálu tiež vyjadrili telefonicky alebo e-mailom.    

Komisia prijala uznesenie, ktorým odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Krompachoch 
schváliť návrh Správy o vybavovaní sťažností, petícií a iných podaní občanov za rok 2021.  

Hlasovanie:         Vyjadrili sa – 4, Za – 4, Proti – 0, Zdržal sa - 0. 

K bodu 2.  

Uznesenie: Návrh Doplnku č. 1 VZN Mesta Krompachy č. 4/2016 o pravidlách času   
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Krompachy  

Materiál bol zaslaný členom Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch podnikateľskej 
a verejného poriadku na vedomie e-mailom dňa 22. februára 2022. Členovia komisie  
sa k uvedenému materiálu tiež vyjadrili telefonicky alebo e-mailom.    

Komisia bez pripomienok prijala uznesenie, ktorým odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
v Krompachoch schváliť návrh Doplnku č. 1 VZN Mesta Krompachy č. 4/2016 o pravidlách 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Krompachy. 

Hlasovanie:         Vyjadrili sa – 4, Za – 4, Proti – 0, Zdržal sa - 0. 
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V Krompachoch dňa 28.2. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal/a:  JUDr. Ingrid Chudíková             Ing. Ján Zahuranec  

       zapisovateľka                                     predseda  komisie 


