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Zápisnica č. 2/2020 
zo zasadnutia Komisie MsZ pre výstavbu, územný plán, životné prostredie  

a ochranu prírody, konaného dňa 29.7.2020 

 

Prítomní:  Ing. Ľuboš Ontko – podpredseda komisie, poslanec MsZ 

Tomáš Gula, člen komisie 

Ing. Vladimír Lizák, člen komisie 

Ing. Štefan Mních, člen komisie 

Ján Pribičko, člen komisie 

Vladimír Puchala, člen komisie 

Ing. Vladimír Sajdák, člen komisie 

Ing. Ján Zahuranec, ml., člen komisie 

Neprítomní: MUDr. Marián Hojstrič, predseda komisie, poslanec MsZ - ospravedlnený

  

- podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie žiadostí o výrub drevín (materiál v prílohe) 

3. Prerokovanie majetkových prevodov mesta Krompachy – žiadosti (materiál 

bude predložený na zasadnutí komisie) 

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 podpredseda komisie Ing. Ľuboš Ontko a privítal prítomných. 

 

 

K bodu č. 2. Prerokovanie žiadostí o výrub drevín: 

 

2.1. Výrub 1 ks breza previsnutá, parc. č. C KN 1353, k. ú. Krompachy: 

Stanovisko komisie: neodporúča výrub dreviny. 

Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

2.2. Výrub 2 ks vŕba biela, par. č. C KN 498, k. ú. Krompachy: 
Stanovisko komisie: odporúča výrub drevín. 

Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

2.3. Výrub 1 ks tuja, 1 ks agát, 2 ks lipa malolistá, parc. č. C KN 3013/1, k. ú. Krompachy: 

Stanovisko komisie: neodporúča výrub drevín. 

Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

2.4. Výrub 1 ks smrek, 1 ks borovica, parc. č. C KN 2994, k. ú. Krompachy: 

Stanovisko komisie: neodporúča výrub drevín. 

Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 
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2.5. Výrub 1 ks smrek obyčajný, parc. č. C KN 231, k. ú. Krompachy: 

Stanovisko komisie: neodporúča výrub dreviny. 

Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

2.6. Výrub 1 ks smrek, parc. č. 2757, k. ú. Krompachy: 

Stanovisko komisie: odporúča výrub dreviny. 

Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

 

K bodu č. 3: Prerokovanie majetkových prevodov mesta Krompachy – žiadostí: 

 

3.1. Žiadosť o majtkoprávne vysporiadanie pozemku parc. č. E KN 91759/1  

v k. ú. Krompachy: 

Stanovisko komisie: odporúča odkúpenie pozemku. 

Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

3.2. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. C KN 692/3, oddeleného od pozemku  

parc. č. C KN 692 v k. ú. Krompachy, podľa predloženého GP: 

Stanovisko komisie: odporúča odpredaj pozemku, ale upozorňuje, že je potrebné preveriť, či 

pozemok je podľa ÚP mesta Krompachy určený na IBV a upozorňuje, , že v mieste nie sú 

žiadne inžinierske siete a prev danú parcelu nie je prístup z MK. Nachádza sa tu aj vzdušné el. 

vedenie. 

Hlasovanie: za: 6, zdržal sa: 0, proti: 2 

 

3.3. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. C KN 896/4 v k. ú. Krompachy: 

Stanovisko komisie: odporúča odpredaj pozemku. 

Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

3.4. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. C KN 1619 v k. ú. Krompachy: 

Stanovisko komisie: odporúča odpredaj pozemku. 

Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

K bodu č. 4. Rôzne: 

 

Ing. Štefan Ondáš oboznámil členov komisie s návrhom a rozpočtom opravy oplotenia 

futbalového ihriska v Krompachoch. 

Stanovisko komisie: komisia odporúča realizovať opravu oplotenia futbalového ihriska 

v Krompachoch.. 

Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

 

K bodu č. 5 Záver: 

Podpredseda komisie Ing. Ľuboš Ontko poďakoval  prítomným za účasť a ukončil zasadnutie 

komisie. 

 

 

          Ing. Ľuboš Ontko, v. r. 

                  podpredseda komisie 
Zapísal: Ivo Hinďoš    

V Krompachoch, dňa  29.7.2020 


