
Zápisnica č. 2 
zo zasadnutia Komisie MsZ pre výstavbu, územný plán, životné prostredie  

a ochranu prírody, konaného dňa 3.4.2019 

 

 

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

Ing. Ľuboš Ontko – podpredseda komisie 

Ing. Vladimír Lizák, člen komisie 

Ing. Štefan Mních, člen komisie 

Ing. Vladimír Sajdák, člen komisie 

Tomáš Gula 

Vladimír Puchala 

Ján Pribičko 

 

Neprítomní:   Ing. Ján Zahuranec, ml. 

 

Prizvaní:   podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  
1. Otvorenie 

2. Dotácie z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2019 

3. Žiadosti o majetkové prevody 

4. Pripravované investičné akcie Mesta Krompachy 

5. Investičná akcia  Lidl, Trangusova ul.  

6. Žiadosti o orezanie a výruby drevín  

7. Návrhu plánu opráv miestnych komunikácií na rok 2019 

8. Zrážkové vody Horská ul. 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

Komisia prerokovala jednotlivé body programu a ďalšie náležitosti predložené pri  

zasadnutí komisie: 

 

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 zasadnutia komisie. 

 

K bodu č. 2 Dotácie z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2019: 
Komisii bol predložený zoznam žiadateľov s požadovanou výškou dotácií z rozpočtu  

Mesta Krompachy v roku 2019.  

Stanovisko komisie: prerozdelenie dotácií z rozpočtu mesta v roku 2019 komisia ponecháva na 

schválenie Mestskému zastupiteľstvu Krompachy. 

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8  

 

K bodu č. 3. Žiadosti o majetkové prevody: 

Komisia prerokovala predložené návrhy majetkových prevodov: 

 

3.1. Zámer predaja pozemkov v celkovej výmere 34.358,00 m2: 



 parcela E KN 1596/1, trvalý trávnatý porast s výmerou 13.562 m2 zapísaná  

v liste vlastníctva č. 2287 pre k. ú. Krompachy, 

 parcela E KN 1596/2, trvalý trávnatý porast s výmerou 3.007 m2 zapísaná v liste 

vlastníctva č. 2287 pre k. ú. Krompachy, 

 parcela E KN 1597, trvalý trávnatý porast s výmerou 17.789 m2 zapísaná v liste 

vlastníctva č. 2287 pre k. ú. Krompachy. 

Stanovisko komisie: komisia neodporúča schváliť odpredaj predmetných pozemkov.    Odporúča 

ich prenájom.  

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 

 

3.2. zámer predaja časti pozemkov podľa geometrického plánu č. 41/2018 zo dňa 27.09.2018 

v celkovej výmere 35 m2: 

 parcela C KN 3064/4, záhrada s výmerou 30 m2 odčlenená od parcely E KN 90916/2, 

trvalý trávnatý porast s výmerou 57 m2 zapísaná v liste vlastníctva č. 2287 pre k. ú. 

Krompachy  

 parcela C KN 3064/3, záhrada s výmerou 5 m2, prevedená z parcely E KN 90916/1, 
trvalý trávnatý porast s výmerou 5 m2 zapísaná v liste vlastníctva č. 2287 pre k. ú. 

Krompachy. 

Stanovisko komisie: komisia odporúča schváliť odpredaj predmetných pozemkov. 

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 

 

K bodu č. 4. Pripravované investičné akcie Mesta Krompachy: 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta  a Ing. Štefan Ondáš oboznámili členov komisie 

s pripravovanými investičnými akciami v roku 2019: 

Stanovisko komisie: berie na vedomie informáciu o investičných akciách Mesta Krompachy  

v roku 2019. 

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 

 

K bodu č. 5. Investičná akcia  Lidl, Trangusova ul.: 

Komisia bola informovaná Ing. Ivetou Rušinovou, primátorkou mesta o investičnej akcii Lidl 

na Trangusovej ulici v roku 2019.  

Stanovisko komisie: berie na vedomie informáciu o pripravovanej investičnej akcii Lidl 

v Krompachoch. 

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za:8 

 

K bodu č. 6.  Žiadosti o orezanie a výruby drevín: 

Komisia prerokovala žiadosti o orezanie a výrub drevín. Zástupca komisie so zamestnankyňou 

mesta vykonali obhliadku. Bola vyhotovená fotodokumentácia.  

Ing. Vladimír Sajdák, člen komisie oboznámil prítomných o jednotlivých drevinách. 

 

6.1. Smrek obyčajný, Slovinská 6, vysychá. 

Stanovisko komisie: odporúča MsÚ požiadať Okresný úrad, OŽP o povolenie výrubu dreviny. 

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 
 

6.2. Lipa malolistá, Rázusova ul., ohrozuje nehnuteľnosť. 

Stanovisko komisie: odporúča MsÚ Krompachy požiadať Okresný úrad, OŽP o povolenie 

výrubu dreviny. 

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 



6.3.  2 ks brezy, Trangusova / Hlavná ul. 

Stanovisko komisie: odporúča MsÚ Krompachy orezanie predmetných drevín. 

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 

 

K bodu č. 7. Návrh plánu opráv miestnych komunikácií na rok 2019: 

Komisia bola oboznámená Ing. Ivetou Rušinovou, primátorkou mesta a Ing. Štefanom Ondášom 

s pripravovanými opravami miestnych komunikácií v meste Krompachy. 

Stanovisko komisie: berie na vedomie pripravované opravy miestnych komunikácií v meste 

Krompachy. 

Hlasovanie: Prítomní: 7 Za: 7 

 

K bodu č. 8. Zrážkové vody Horská ul.: 
Komisia prerokovala odvádzanie zrážkových vôd na Horskej ulici.  

Stanovisko Komisie: odporúča prerokovať s vlastníkom priechodného pozemku možnosti 

uloženia kanalizačného potrubia pre odvádzanie zrážkových vôd. 

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8  

 

K bodu č. 9. Rôzne: 

 

9.1. Komisia odporúča pre  Dom smútku: 

- Osloviť spoločnosť Ekover, s.r.o., aby zabezpečila v hale Domu smútku inštaláciu elektronickej 

tabule pre uvedenie mien zosnulých a ich dátumu narodenia a úmrtia. 

- Osloviť spoločnosť Ekover s.r.o., aby zabezpečila opravu západnej fasády Domu smútku 

a vnútorného zariadenia, svietidiel. 

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 

 

9.2. Komisia odporúča pre umiestnenie Pamätníka holokaustu zmeniť lokalitu, napríklad pri 

židovskom cintoríne na Cintorínskej ul. 

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 

  

9.3. Ing. Štefan Ondáš informoval komisiu o proteste prokurátora voči VZN č. 5/2011 o čistote 

mesta.  

Stanovisko komisie: odporúča MsZ Krompachy prerokovať tento protest a napadnuté VZN  

č. 5/2011 v časti § 8 ods. 7, § 9 ods. 2 do časti ustanovujúcej výnimky pre mesto), ods. 8 až 10, 

zrušiť. 

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 

 

10. Záver: 

Predseda komisie MUDr. Marián Hojstrič  poďakoval  prítomným za účasť. 

 

 

Zapísal: Ivo Hinďoš    

V Krompachoch, dňa  3.4.2019    

 

 

Marián Hojstrič, v. r. 

                 predseda komisie 


