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

a ochranu prírody, konaného dňa 18.4.2018 

 

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

Stanislav Barbuš, podpredseda komisie, poslanec MsZ 

Bc. Eva Bovová, členka komisie 

Ing. Vladimír Lizák, člen komisie 

Ospravedlnení:   František Kuraj, člen komisie 

Ing. Anna Mnichová, členka komisie 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Prejednanie žiadostí o výrub drevín  

3. Prejednanie pripravovaných investičných akcií „Modernizácia spevnenej plochy na  

ulici Maurerovej s.č.788“ a „Modernizácia chodníka na Ul. SNP“  

4. Prejednanie návrhu opráv miestnych komunikácií  

5. Prejednanie rozdelenia dotácií z rozpočtu mesta v roku 2018  

6. Prejednanie majetkových prevodov 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

Komisia prejednala jednotlivé body programu, a tiež ďalšie náležitosti predložené pri  

zasadnutí komisie: 

 

Bod č. 1.  Otvorenie: 

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

podpredseda komisie Stanislav Barbuš, privítal prítomných a pristúpil k prerokovaniu bodov 

programu zasadnutia komisie. 

 

Bod č. 2. Prejednanie žiadosti o výrub drevín: 
Komisia prejednala predloženú žiadosť o výrub drevín na pozemkoch parc. č. C KN 2967 a 2966  

v k. ú. Krompachy, lipa a smrek pri bytovom dome Hlavná 32. 

Stanovisko komisie: komisia neodporúča výrub drevín, ak to bude potrebné, výrub drevín odporúča 

zahrnúť do projektu parkovísk Hlavná stred, na ktorom sa pracuje. 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 

 

Bod č. 3. Prejednanie pripravovaných investičných akcií „Modernizácia spevnenej plochy na  

ulici Maurerovej s.č.788“ a „Modernizácia chodníka na Ul. SNP“: 
Komisia prejednala pripravované investičné akcie „Modernizácia spevnenej plochy na  

ulici Maurerovej s.č.788“ a „Modernizácia chodníka na Ul. SNP“ v Krompachoch. 

Stanovisko komisie: komisia berie na vedomie pripravované investičné akcie „Modernizácia 

spevnenej plochy na ulici Maurerovej s.č.788“ a „Modernizácia chodníka na  

Ul. SNP“ v Krompachoch. 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 

 

Bod č. 4. Prejednanie návrhu opráv miestnych komunikácií v roku 2018: 
Komisia prejednala predložený návrh opráv MK v meste Krompachy v roku 2018. 

Stanovisko komisie: komisia odporúča MsZ návrh opráv MK na rok 2018 schváliť. 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 
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Bod č. 5. Prejednanie rozdelenia dotácií z rozpočtu mesta v roku 2018:  
Komisia preskúmala predložené rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2018. 

Stanovisko komisie: komisia súhlasí s prerozdelením finančných prostriedkov pri dodržaní podmienok 

uvedených vo VZN č. 9/2016. Odporúča, aby žiadatelia vždy  predložili k žiadosti kompletné výdavky 

za dva predchádzajúce roky. 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 

 

Bod č. 6. Prejednanie majetkových prevodov: 

6.1. Žiadosť Vojtecha Teichmana o odkúpenie časti pozemku  parc. č. C KN 1137 v k. ú. 

Krompachy na Trangusovej ulici: 

Komisia preskúmala predloženú žiadosť Vojtecha Teichmana o odkúpenie časti pozemku  parc.  

č. C KN 1137 v k.ú. Krompachy na Trangusovej ulici 

Stanovisko komisie: komisia neodporúča odpredaj časti pozemku  parc. č. C KN 1137  

v k. ú. Krompachy, pretože v Územnom pláne mesta Krompachy je predmetný pozemok vedený ako 

miestna komunikácia. 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 

 

6.2. Návrh Ondreja Soľáka a Anny Soľákovej na odkúpenie ich rodinného domu  

Stará Maša 1313/33 Mestom Krompachy: 

Komisia preskúmala a prejednala návrh Ondreja Soľáka a manželky Anny Soľákovej podaný mestu 

Krompachy na odkúpenie rodinného domu Stará Maša s.č. 1313 v ich vlastníctve na pozemku parc.  

č. C KN 1279 v k. ú. Krompachy.  

Stanovisko komisie: komisia neodporúča Mestu Krompachy kúpu rodinného domu  

Stará Maša s. č. 1313 na pozemku parc. č. C KN 1279 v k. ú. Krompachy. 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 

 

7. Rôzne: 

7.1. Žiadosť Nemocnice Krompachy o súhlas s realizáciou prác na rekonštrukcii  

Gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia: 

Komisia preskúmala predloženú žiadosť Nemocnice Krompachy o súhlas Mesta Krompachy 

s realizáciou prác na rekonštrukcii Gynekologicko– pôrodníckeho oddelenia a predloženú dokumentáciu 

v prílohe žiadosti. Nemocnica Krompachy sa uchádza o získanie NFP z MZ SR z výzvy  

„Modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za 

účelom zistenia ich produktivity a efektívnosti“.  

Stanovisko komisie: komisia odporúča predmetnú rekonštrukcii Gynekologicko–pôrodníckeho 

oddelenia schváliť. 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 

 

7.2. V rámci projektu zvýšenia bezpečnosti dopravy realizáciou bezpečných prechodov pre chodcov 

komisia odporúča zabezpečiť prechod pre chodcov medzi parkom a cukrárňou na Hlavnej ulici,  

cesta III/3255. 
Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 

 

7.3.  Komisia žiada na jej nasledujúcom zasadnutí predložiť dokumentáciu k stavebnému konaniu 

garážového boxu na Lorencovej ul. v lokalite Podskalka na pozemkoch parc. č. C KN 982/2 a 1052 

v k. ú. Krompachy. 
Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 
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7.4. Komisia žiada predložiť na jej nasledujúcom zasadnutí oznámenie dôvodu vytvorenia zábran na 

MK medzi MŠ Robotnícka ul.  a bytovým domom na Starej ceste, pozemok č. C KN 2831/1  

k. ú. Krompachy. 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 

 

8. Záver 

Predseda komisie MUDr. Marián Hojstrič poďakoval  prítomným za účasť. 

 

 

 

 

Zapísal: Ivo Hinďoš    

V Krompachoch, dňa  18.4.2018      

          

 

 

  

 

 Marián Hojstrič, v. r. 

                 predseda komisie 


