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Zápisnica 
zo spoločného zasadnutia Komisie MsZ pre výstavbu, územný plán, životné prostredie  

a ochranu prírody a komisie  FaMK , konaného dňa 16.3.2016 

 

Prítomní:  MUDr. Marián Hojstrič, predseda komisie, poslanec MsZ 

Stanislav Barbuš, podpredseda komisie, poslanec MsZ   

František Kuraj, člen komisie 

Ing. Vladimír Lizák, člen komisie 

 

Ospravedlnení:   Ing. Anna Mnichová, členka komisie  

Radoslav Furín, člen komisie 

Ing. Tomáš Kandra, člen komisie 

Ing. Marián Bandžuch, člen komisie     

     

1. Otvorenie. 

2. Prejednanie Návrhu plánu prípravy investičných akcií projekčná a realizačná 

činnosť  na rok 2016. 

3. Prejednanie investičného zámeru p. Kráľovej, Maurerova 25, Krompachy. 

4. Prejednanie žiadostí obyvateľov o výrub drevín. 

5. Prejednanie žiadosti p. Mnicha o prenájom pozemku na Banskej ul. 

6. Prejednanie žiadosti a jej dodatku spoločnosti STI o odkúpenie časti pozemku.  

7. Rôzne. 

8. Záver. 

 

K bodu č. 1.  

Otvorenie: 

Zasadnutie komisie MsZ pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a ochranu prírody 

otvoril predseda komisie MUDr. Marián Hojstrič, privítal prítomných   

a pristúpil k prerokovaniu bodov programu spoločného zasadnutia komisií. 

K bodu č. 2.  

Prejednanie Návrhu plánu prípravy investičných akcií projekčná a realizačná činnosť  na 

rok 2016: 

Ing. Anna Čupajová podrobne oboznámila členov komisie s Návrhom plánu prípravy 

investičných akcií, projekčná a realizačná činnosť  na rok 2016 mesta Krompachy. 

Stanovisko komisie: komisia berie na vedomie Návrh plánu prípravy investičných akcií 

projekčná a realizačná činnosť  na rok 2016 a odporúča doplniť do investícií:  

ako bod 18. MK Ul. Kpt. Nálepku  

a ako bod 19. účelovú pozemnú komunikáciu v areáli nemocnie od obnoveného pavilónu po 

vrátnicu. 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 3.  

Prejednanie investičného zámeru p. Kráľovej, Maurerova 25, Krompachy. 

Ing. Anna Čupajová podrobne oboznámila členov komisie s investičným zámerom  

p. Kráľovej, Maurerova 25, Krompachy – realizácia balkóna.  

Stanovisko komisie: komisia odporúča vyhovieť žiadosti p. Kráľovej. 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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K bodu č. 4.  

Prehodnotenie žiadostí o výrub stromov: 

Ivo Hinďoš oboznámil členov komisie so žiadosťami obyvateľov  

mesta Krompachy o výrub drevín: 

a) na verejnom priestranstve pri bytovom dome Maurerova 787/4-6 

b) BD Slovinská 3, Ing. Ján Ivančo 

c) Mária Mášova, Jesenského 5 

Stanovisko komisie: komisia odporúča aby MsÚ Krompachy podal na orgán ochrany prírody 

a krajiny žiadosť o výrub predmetných drevín. Oznámenie Gymnázia  a žiadosť  

Františka Micu bude postúpené z MsÚ na Mesto Krompachy, ako príslušný orgán ochrany 

prírody a krajiny. 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 5.  

Prejednanie žiadosti Ing. Jána  Mnicha o prenájom pozemku na Banskej ul.: 

Ing. Anna Čupajová podrobne oboznámila členov komisie so žiadosťou Ing. Jána Mnicha  

s manželkou o prenájom pozemku na Banskej ul. 

Stanovisko komisie: komisia neodporúča vyhovieť žiadosti Ing. Jána Mnícha s manželkou, 

nakoľko už dňa 18.2.2016 komisia prehodnotila investičný zámer a žiadosť o prenájom 

pozemku Ing. Jána Mnícha na  Banskej ul. a s predloženým návrhom investičného zámeru  

a s prenájmom pozemku nesúhlasila z estetických a technických dôvodov 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 6.  

Prejednanie žiadosti a jej dodatku spoločnosti STI o odkúpenie časti pozemku: 
Komisie pre výstavbu,  ÚP, ŽP a OP podrobne preskúmala žiadosť spoločnosti STI o odkúpenie 

časti pozemku s priloženými kópiami z KM a geometrický plán. 

Stanovisko komisie: komisia navrhuje:  

1. rokovať o presných výmerách a zriadením vecného bremena na prístup k nehnuteľnosti 

STI,  pozemok par. č. 1042/2 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

2. odpredaj časti pozemku parcelné č. 1033/9 neodporúča pre možný rozvoj MŠ 

v budúcnosti. 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 2 Proti: 2 Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 7.  

Rôzne: 

7.1. Dotácie z rozpočtu mesta Krompachy. 

Komisia preskúmala predložený zoznam dotácií z rozpočtu mesta Krompachy za roky  

2008 – 2015 a požiadavky na dotácie v roku 2016. 

Stanovisko komisie: komisia berie na vedomie požiadavky na dotácie z rozpočtu mesta na rok 

2016. 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

7.2. Návrh odkúpenia nehnuteľnosti a pozemku Ing. Anny Novotnej na ul. SNP: 
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Ing. Anna Čupajová podrobne oboznámila členov komisie s návrhom ponuky odpredaja 

nehnuteľnosti a pozemku Ing. Anny Novotnej na ul. SNP, par. č. 2503, 2504, 2506 a 2505 v k. 

ú. Krompachy. 

Stanovisko komisie: komisia odporúča Mestu Krompachy sa touto záležitosťou o zámere 

možného predaja a kúpou predmetných nehnuteľností zaoberať. 

 

7.2. Presun finančných prostriedkov v rozpočte mesta Krompachy. 

Ing. Štefan Ondáš informoval členov komisie o zámere Mesta Krompachy presunúť 

nevyčerpané finančné prostriedky určené v rozpočte mesta na zimnú údržbu na účely pre 

obnovu odpadkových košov v hodnote 3000 € a na ihriská v hodnote 7000 €. 

Stanovisko komisie: komisia berie na vedomie informáciu o presune nevyčerpaných 

finančných prostriedkoch určených v rozpočte mesta na zimnú údržbu na účely pre odpadkové 

koše a ihriská. 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

  

7.3. Sťažnosť Vladislava Probalu, Štúrova ul. 

Komisia preskúmala sťažnosť Vladislava Probalu na situáciu na Štúrovej ulici.  

Stanovisko komisie:  

a) Mesto Krompachy riešilo Štúrovu ulicu – chodník a prístupovú komunikáciu, 

b) V zmysle plánu investičných akcií bude realizovaná cesta a areáli ZS II. 

c) Odporúča Mestu Krompachy jednať so správcom a nájomníkmi obchodných prevádzok 

Fresh, Benišová, atď., zásobovaných z dvora na Štúrovej ulici o úprave dvora prevádzok.  

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

Zapísal: Ivo Hinďoš, zapisovateľ komisie    

V Krompachoch, dňa 16.3.2016 

 

 

 

MUDr. Marián Hojstrič, v. r. 

         predseda komisie 

. 


