
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie výstavby, ÚP, ŽP a OP pri MsZ v Krompachoch  

zo dňa 15.8.2013 
Prítomní:    MUDr.  Marián Hojstrič – predseda komisie, poslanec  MsZ 

 Stanislav Barbuš  – podpredseda komisie, poslanec MsZ    
 Ing. Anna Mnichová - členka komisie 
 Ing. Juraj Skurka - člen komisie  
 Ing. Lizák Vladimír -  člen komisie  
 Ing. Tomáš Kandra -  člen komisie - ospravedlnený 
 Radoslav Furín – člen komisie  

 
Za mesto Krompachy: Ing. Štefan Ondáš – vedúci OVŽPaTS 
   

  
 
Program:  

1. Otvorenie, 
2. Prejednanie požiadaviek na výrub drevín (Maurerova a Veterná ul.), spojené  

s  miestnym zisťovaním 
3. Prerokovanie spôsobu rekonštrukcie verejného osvetlenia, údržby a ich financovania 
4. Rôzne 
5. Záver. 

 
 
K bodu 1. Otvorenie  
Zasadnutie otvoril predseda komisie MUDr.  Marián Hojstrič, privítal  prítomných členov 
komisie a prizvaných. 
 
K bodu 2. Prejednanie žiadostí o výrub drevín (Maurerova a Veterná ul.), spojené  

   s  miestnym zisťovaním. 
Komisia posúdila žiadosti o výrub drevín na základe vykonanej obhliadky : 
a)  2, resp. 4 ks briez na Maurerovej ul. pod Základnou školu pri vstupe do areálu školy 
b) výrub krovín Lorencova 1 – 3 
c) orez, resp. výrub lipy a brezy za bytovým domom na Veternej ul. č. 3 
 
Stanovisko komisie:  
Komisia:  

a) neodporúča výrub briez na Maurerovej ul. pri vstupe do areálu školy. 
b) neodporúča   výrub krovín za bytovými domami Lorencova 1 – 3, pretože zo žiadosti nie 

je zrejmý dôvod a ani rozsah požadovaného výrubu drevín, ktorých sa to týka. 
Hlasovanie: Prítomní – 6,  Za – 6,  Proti – 0,  Zdržal sa – 0  
 
K bodu 3. Prerokovanie spôsobu rekonštrukcie verejného osvetlenia, údržby a ich 
financovania. Podklady spracovala Ing. Anna Čupajová. 
Ing. Štefan Ondáš oboznámil členov komisie s plánovanou rekonštrukciou verejného 
osvetlenia, jeho údržby a možnosťami financovania. 
 

 Stanovisko komisie:  

Komisia odporúča MsZ Krompachy schváliť realizáciu plánovanej rekonštrukcie verejného 
osvetlenia. Spôsob financovania odporúča prejednať na Finančnej komisii pri MsZ Krompachy. 

Hlasovanie: Prítomní – 6,  Za – 6,  Proti – 0,  Zdržal sa – 0  



 
 
K bodu 4. Rôzne 

a) Komisii bol predložený zámer nájomcu Nemocnica Krompachy, spol. s r.o.  
na rekonštrukciu kotolne a pavilónu chirurgie v nemocnici v Krompachoch v zmysle 
Čl. VI. Ods. 9 Nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľnosti uzatvorenej dňa 27.6.2008 a jej 
dodatkov.  Podklady spracovala Ing. Anna Čupajová.  

 
Stanovisko komisie: 
Komisia berie na vedomie a odporúča MsZ Krompachy schváliť rozsah prác uvedený 
v predloženom materiáli nájomcu Nemocnica Krompachy, spol. s r.o. na rekonštrukcii kotolne 
a pavilónu chirurgie v nemocnici v Krompachoch.  
Hlasovanie: Prítomní – 6,  Za – 6,  Proti – 0,  Zdržal sa – 0  
 

b) Komisia žiada na ďalšie zasadanie predložiť PD stavby, ktorá sa realizuje na ul. Hlavnej 
pri lekárni „Šalvia“. 
 

c) Komisia žiada predložiť na najbližšie zasadanie informáciu o zmene ÚP KSK Košice. 
 
K bodu č. 5.  Záver  
Na záver zasadnutia sa predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť  
na zasadnutí komisie. 

 
 
V Krompachoch, dňa 15.8.2013 
 
 
 

 
 
 
MUDr.  Marián Hojstri č, v.r. 
         predseda komisie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal:  Ivo Hinďoš      

referent OVŽPaTS  

 


