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

a ochranu prírody, konaného dňa 22.10.2018 

 

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

Stanislav Barbuš, podpredseda komisie, poslanec MsZ 

Ing. Anna Mnichová, členka komisie 

Ospravedlnení:   Bc. Eva Bovová, členka komisie 

Ing. Vladimír Lizák, člen komisie 

Ing. Vladimír Sajdák 

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Prejednanie žiadosti o stavebné povolenie na prestavbu rodinného domu Robotnícka ul. č. 4 

(materiál bude predložený na zasadnutí komisie) 

3. Prejednanie návrhu VZN č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi (v prílohe) 

4. Prejednanie návrhu Doplnku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Krompachy  č. 2/2011 

o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov 

na území mesta (v prílohe) 

5. Prejednanie návrhu projektu dopravného značenia mesta Krompachy (projekt Vám bol zaslaný 

emailom dňa 5.10.2018) 

6. Prejednanie majetkových návrhov (materiál bude predložený na zasadnutí komisie) 

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 

predseda komisie MUDr. Marián Hojstrič, privítal prítomných a pristúpil k prerokovaniu bodov 

programu zasadnutia komisie. 

 

Bod č. 2.1. Prejednanie žiadosti o stavebné povolenie a PD pre prestavbu rodinného domu  

Robotnícka ul. č. 4: 
Komisia prejednala predloženú žiadosť o vydanie stavebného povolenia a PD pre stavbu „Prestavba 

rodinného domu“  na Robotníckej ul. č. 4 v Krompachoch. 

Stanovisko komisie: komisia navrhuje aby povolenie stavby bolo v súlade s ÚP mesta Krompachy. 

Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 

 

Bod 2.2. Prejednanie verejnej vyhlášky o začatí správneho konania vo veci posudzovania 

predpokladaných vplyvov na ŽP pre zámer „Aglomerácia Krompachy – dobudovanie verejnej 

kanalizácie a vodovodu“: 

Stanovisko komisie: komisia po preskúmaní predloženej vyhlášky pripomienkuje realizáciu vodovodu 

na ul. Kpt. Nálepku. 

Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 
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Bod 2.3. Preskúmanie žiadosti BD Spišská Nová Ves  o vyjadrenie k strieškam pred vchodmi 

bytového domu Hlavná 33  a 34: 

Stanovisko komisie: komisia odporúča riešiť striešky nad schodmi. 

Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 

 

Bod č. 2.4. Prejednanie návrhu doplnenia investičného plánu investičných akcií na rok 2018: 

- Rekonštrukcia a prístavba objektu zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku 

(detské jasle) 

- Výstavba zdroja tepla pre budovu Krytej plavárne v Krompachoch 

Stanovisko komisie: komisia odporúča MsZ Krompachy schváliť Doplnenie plánu investičných akcií 

na rok 2018. 

Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 

 

Bod č. 3. Prejednanie návrhu VZN č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi: 
Ing. Štefan Ondáš oboznámil členov komisie s návrhom VZN č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi. 

Stanovisko komisie: komisia odporúča MsZ Krompachy schváliť návrh VZN č. 2/2018 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi.  

Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 

 

Bod č. 4. Prejednanie návrhu Doplnku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Krompachy  č. 2/2011 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb 

a fyzických osôb – podnikateľov na území mesta: 
Stanislav Barbuš oboznámil členov komisie s návrhom Doplnku č. 1 Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Krompachy  č. 2/2011 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb 

a fyzických osôb – podnikateľov na území mesta. 

Stanovisko komisie: komisia odporúča MsZ Krompachy schváliť návrh  Doplnku č. 1 Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Krompachy  č. 2/2011 o povodňových plánoch záchranných prác 

právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na území mesta. 

Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 

 

Bod č. 5. Prejednanie návrhu projektu dopravného značenia mesta Krompachy: 
Komisia bola oboznámená s projektom DZ, ktorý bol každému členovi zaslaný v elektronickej forme.  

Ing. Vladimír Lizák predložil komisii pripomienky k PD PZ elektronickou cestou.  

Stanovisko komisie: komisia odporúča pripomienky Ing. Vladimíra Lizáka, člena komisie, zaslať 

projektantovi DZ.  

Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 

 

Bod č. 6. Prejednanie majetkových návrhov 

Majetkové návrhy neboli predložené z dôvodu, že t. č. neboli podané žiadne žiadosti. 

 

Bod č. 7. 1. Rôzne: 

Operačný plán zimnej údržby MK a verejných priestranstiev v meste Krompachy na obdobie 

2018-2019: 

Komisia preskúmala novo vypracovaný Operačný plán zimnej údržby MK a verejných priestranstiev 

v meste Krompachy na obdobie 2018-2019. 

Stanovisko komisie: komisia odporúča MsZ vziať Operačný plán zimnej údržby MK a verejných 

priestranstiev v meste Krompachy na obdobie 2018-2019 na vedomie. 

Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 
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Bod 7.2. Návrh Rámcovej zmluvy medzi Mestom Krompachy, ako objednávateľom 

a spoločnosťou Ekover s.r.o., Spišské Vlachy, ako zhotoviteľom: 

 Ing. Štefan Ondáš oboznáil členov komisie s návrhom Rámcovej zmluvy medzi Mestom Krompachy, 

ako objednávateľom a spoločnosťou Ekover s.r.o., Spišské Vlachy, ako zhotoviteľom. 

Stanovisko komisie: komisia odporúča MSZ schváliť návrh Rámcovej zmluvy medzi  

Mestom Krompachy, ako objednávateľom a spoločnosťou Ekover s.r.o., Spišské Vlachy, ako 

zhotoviteľom 

Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 

 

 

 

 

Bod č. 8 Záver: 

Predseda komisie MUDr. Marián Hojstrič poďakoval  prítomným za účasť. 

 

 

 

 

 

Zapísal: Ivo Hinďoš    

V Krompachoch, dňa  22.10.2018      

 

 

Marián Hojstrič, v. r. 

                 predseda komisie 


