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Vec: Oznámenie a zverejnenie výsledku vybavenia petície                                                          
                                          
Dňa 10.10.2022 bola doručená na Mestský úrad v Krompachoch petícia obyvateľov mesta, ktorí 
prostredníctvom svojho zástupcu žiadali o ponechanie a zároveň rekonštrukciu ihriska  
na Lorencovej ulici č. 10 v Krompachoch. Uviedli, že ihrisko je denne využívané nielen 
v popoludňajších, ale aj dopoludňajších hodinách, a to najmä deťmi, ktoré ešte nie sú zaradené 
do systému predškolského vzdelávania. Ihrisko má ideálnu polohu, keďže najmä v horúcich 
letných mesiacoch je tam tieň a chládok. Zároveň je permanentne dostupné, na rozdiel od ihrísk, 
ktoré majú vymedzené otváracie hodiny, pričom v čase od 10.00 hod., je v letných mesiacoch 
intenzita slnka už veľmi vysoká. Osoby podávajúce petíciu majú záujem o ihriská, ktoré sú 
otvorené nonstop a nie až od 10.00 hod.. Zároveň obyvatelia Krompách petíciou žiadali, 
o obnovenie hojdačiek na tomto ihrisku a prípadne aj zaradenie nejakej novej atrakcie pre deti 
(minikolotoč, preliezka a pod.).  
 
Dňa 13.10.2022 sa k petícii vyjadrilo Oddelenie výstavby, životného prostredia a technických 
služieb Mestského úradu v Krompachoch:  
Mesto Krompachy v roku 2023 plánuje výstavbu ihriska na Lorencovej ulici, za bytovými 
domami, od čísla Lorencova 4 až po Lorencova 8. V rámci tohto projektu budú osadené detské 
prvky a to dve hojdačky hniezdo, dve reťazové hojdačky pre štyri deti, dve lode a tri kolotoče.  
Obnova ihriska na Lorencovej ulici č. 10, bude závisieť najmä od finančných možností mesta, 
ktoré budú v budúcom roku, najmä z dôvodu zvyšovania sa cien energií obmedzené. Mesto musí 
prioritne dofinancovať už rozpracované projekty. Požiadavka petície bude predložená k tvorbe 
rozpočtu na rok 2023. Zástupca obyvateľov mesta podávajúcich petíciu má záujem zúčastniť sa 
rokovania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, pri schvaľovaní rozpočtu, s možnosťou 
vystúpiť k uvedenému bodu. Po schválení rozpočtu, budeme obyvateľov mesta informovať,  
či bude mať mesto dostatočné zdroje na realizáciu požadovanej obnovy ihriska, na Lorencovej 
ulici č. 10 v Krompachoch, prostredníctvom ich zástupcu resp. periodika Krompašský 
spravodajca.   
 
Odôvodnenie a prijatie primeraných opatrení:  
Dňa 9.11.2022 sa na základe predvolania dostavil na preštudovanie spisu petície zástupca 
obyvateľov mesta podávajúcich petíciu. Uviedol, že pokiaľ bude v roku 2023 zrealizované nové 
detské ihrisko na Lorencovej ulici v Krompachoch, pri bytových domoch č. 4 až č. 8, považuje 



  

 

petíciu za vybavenú, k spokojnosti obyvateľov mesta. Petíciu podávali najmä z dôvodu,  
že detské ihrisko na Lorencovej ulici č. 10 v Krompachoch je už značne schátrané a je potrebná 
jeho rekonštrukcia. Uvítali by však, pokiaľ by na ihrisku, na Lorencovej ulici č. 10, boli osadené 
aspoň dve hojdačky. Zároveň zástupca obyvateľov berie na vedomie, že o schvaľovaní rozpočtu 
mesta, budú obyvatelia podávajúci petíciu informovaní prostredníctvom webovej stránky mesta 
Krompachy resp. požaduje telefonické oznámenie o jeho konaní.     
 
Záver: petícia opodstatnená   
 

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.   

  
S pozdravom 

 
 
 
 
 
 

  Ing. Iveta Rušinová 
 primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť zodpovedá: JUDr. Ingrid Chudíková 
 
Odkontroloval: Ing. Ján Ivančo 



  

 

 


