
Zápisnica č. 4 
zo zasadnutia Komisie MsZ pre výstavbu, územný plán, životné prostredie  

a ochranu prírody, konaného dňa 28.5.2019 

 

 

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

Ing. Ľuboš Ontko – podpredseda komisie, poslanec MsZ 

Ing. Vladimír Lizák, člen komisie 

Ing. Štefan Mních, člen komisie 

Ing. Ján Zahuranec, ml., člen komisie 

 

Neprítomní:   Ing. Vladimír Sajdák, člen komisie - ospravedlnený 

Ján Pribičko, člen komisie - ospravedlnený 

Tomáš Gula, člen komisie - ospravedlnený 

Vladimír Puchala, člen komisie - ospravedlnený 

 

Prizvaní:   podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  
1. Otvorenie 

2. Opätovné prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Krompachy na rok 

2019 na základe uznesenie MsZ z dôvodu odôvodnenia stanoviska komisie ku každej  

zo žiadostí 

3. Prerokovanie žiadostí o výrub drevín 

4. Rôzne  

5. 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. Opätovné prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta 

Krompachy na rok 2019 z dôvodu zaujatia stanoviska komisie ku každej zo žiadostí: 
Komisii bol opätovne predložený zoznam žiadateľov s požadovanou výškou dotácií z rozpočtu  

Mesta Krompachy v roku 2019 s návrhom rozdelenia dotácií z rozpočtu mesta Krompachy 

pre rok 2019 a súvisiacou dokumentáciou, ktorá bude opätovne predložená MsZ Krompachy.  

Stanovisko komisie: je vyjadrené v prílohe č. 1 tejto zápisnice. 

Hlasovanie: Prítomní: 5 Za: 5 

 

K bodu č. 3: Prerokovanie žiadostí o výrub drevín: 
3.1. Dreviny Maurerova ul. medzi prevádzkou Sima plus s.r.o. a bytovým domom: 

Stanovisko komisie: neodporúčame zásah, stromy sú v dobrej zdravotnej kondícii, nie je vidieť 

podmáčaný svah a ani argumentácia tienenia stromov nemá opodstatnenie, keďže orientácia 

údajne tienených okien je na východo-severo-východ a slnko tam svietiť nemôže. 

Hlasovanie: Prítomní: 5 Za: 5 

 



3.2. Maurerova ul. (ten istý bytový dom ako v bode č. 3.1.) - na rohu bytového domu sa 

nachádza tis:  

Stanovisko komisie: neodporúčame výrub. 

Hlasovanie: Prítomní: 5 Za: 5 

 

3.3.  Kúpeľná ul.  – orez líp: 

Stanovisko komisie: odporúčame orez, lipy majú suché konáre v korunách. 

Hlasovanie: Prítomní: 5 Za: 5 

 

3.4. Mlynská ul. – výrub drevín: 

Stanovisko komisie: na obhliadke sme nezistili pleseň na fasáde a ani naklonenie stromov 

smerom k bytovému domu. Smreky sú v pomerne dobrom zdravotnom stave, taktiež aj tis  

a cypruštek. Ako argument sa dá považovať tienenie korún smrekov do bytov. V momentálnom 

stave nepovažujem výrub týchto drevín za opodstatnený. 

Hlasovanie: Prítomní: 5 Za: 5 

 

3.5. Štúrova ul. - 2x suchý smrek: 

Stanovisko komisie: výrub odporúčame. 

Hlasovanie: Prítomní: 5 Za: 5 

 

K bodu č. 4. Rôzne:  

4.1. Návrh VZN Mesta Krompachy o čistote mesta: 

Stanovisko komisie: bez pripomienok. 

Hlasovanie: Prítomní: 5 Za: 5 

 

4.2. Ivo Hinďoš informoval členov komisie o prebiehajúcich investičných akciách v meste. 

4.2.1. Výstavba Lidl: prebiehajú štyri stavebné konania. Konanie o povolení stavby pozemných 

komunikácií a parkovísk je v konečnej fáze. Výstavba bude realizovaná v dohľadnom čase. 

4.2.2. Bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi stavby „Prepojenie obslužnej komunikácie 

a vytvorenie parkoviska“ – t. j. medzi bytovými domami Hlavná ul. 32 a Hlavná ul. 24. Realizácia, 

ak budú vhodné poveternostné podmienky, začne tento týždeň.  

4.2.3. Je schválený nový projekt dopravného značenia. 

4.2.4. Mesto podalo projekt pre poskytnutie dotácie na II. etapu „Bezpečné priechody“ a pracuje 

na projekte pre III: etapu. z dôvodu ďalšieho zvyšovania bezpečnosti chodcov a cestnej premávky. 

 

10. Záver: 

Predseda komisie MUDr. Marián Hojstrič  poďakoval  prítomným za účasť. 

 

 

 

Marián Hojstrič, v. r. 

                 predseda komisie 

 

 

Príloha: návrh rozdelenia dotácií žiadateľom 

 

Zapísal: Ivo Hinďoš    

V Krompachoch, dňa  28.5.2019    

 


