Z á p i s n i c a č. 2/2022
zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch podnikateľskej
a verejného poriadku konaného dňa 15.6.2022
Prítomní:

Ing. Ján Zahuranec st. – predseda komisie, poslanec MsZ
MUDr. Stanislav Farkaš – podpredseda komisie, poslanec MsZ
Štefan Beniš – člen komisie
Branislav Čiasnoha - člen komisie

Neprítomní:

Ing. Anna Kišš Mikulová – členka komisie

Pozvaní: Program:
1/

Privítanie

2/

Kontrola pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta:
a) Podanie č. OOSaSV 1520/2022 zo dňa 14.2.2022
b) Podanie č. OOSaSV 10683/757/2022/SP zo dňa 23.5.2022

3/

Informácia o nových prevádzkach, opätovne určenej prevádzkovej dobe, zrušení
prevádzok a o zmene obchodného mena prevádzok:
a) KOSKOM s.r.o., Štúrova č.2, 053 42 Krompachy – zrušenie prevádzky

4/

Diskusia

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. Podanie č. OOSaSV 1520/2022 zo dňa 14.2.2022
Mestu Krompachy bola dňa 14.2.2022 doručená sťažnosť z dôvodu, že dňa 31.1.2022
sťažovateľka podala žiadosť o zaradenie garáže. V odpovedi na žiadosť zo dňa 2.2.2022
je uvedené, že žiadosť podala dňa 1.2.2022, čo je v rozpore s doložkou o prevzatí
na žiadosti. Sťažnosť bola vybavená podľa zák. NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
v znení neskorších predpisov. Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti bolo vydané
v zákonnej lehote dňa 31.5.2022. Komisia vybavenie sťažnosti zobrala na vedomie.
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2. Podanie č. OOSaSV 10683/757/2022/SP zo dňa 23.5.2022
Dňa 23.5.2022 bola advokátskou kanceláriou doručená mestu Krompachy sťažnosť
na nekonanie mesta Krompachy. Predmetná sťažnosť bola dňa 23.5.2022 postúpená
na vybavenie vecne a miestne príslušnému orgánu, v súlade s § 9 zákona
NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. Komisia podnikateľská
a verejného poriadku postúpenie sťažnosti zobrala na vedomie a nevyjadrila žiadne
výhrady.
.

K bodu 3. Informácia o nových prevádzkach, opätovne určenej prevádzkovej dobe,
zrušení prevádzok a o zmene obchodného mena prevádzok:
a) KOSKOM s.r.o., Štúrova č.2, 053 42 Krompachy – zrušenie prevádzky
K bodu 4. Diskusia
a) Pri novom kostole, kde je pod cestou vpusť, by bolo dobré dať asfaltový spomaľovač
aj s dopravnou značkou, predovšetkým aby voda odtiaľ pomalšie odtekala.
b) Bolo by potrebné v meste prečistiť kanály, koše sú zanesené, staré alebo poškodené.
K bodu 5. Záver
Na záver zasadnutia sa predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie
ukončil.
V Krompachoch dňa 15.6. 2022

Zapísal/a:

JUDr. Ingrid Chudíková
zapisovateľka

Ing. Ján Zahuranec v.r.
predseda komisie
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