Zápisnica
zo zasadnutia Komisie výstavby, ÚP, ŽP a OP pri MsZ v Krompachoch
zo dňa 11.12.2013

Prítomní:

Prizvaní:

MUDr. Marián Hojstrič – predseda komisie, poslanec MsZ
Ing. Anna Mnichová - členka komisie
Ing. Juraj Skurka - člen komisie
Ing. Lizák Vladimír - člen komisie
Mgr. Emil Muľ
Ing. Anna Čupajová
Ing. Štefan Ondáš

Program:
1.
Otvorenie,
2.
Prejednanie návrhu rozpočtu mesta Krompachy na rok 2014;
3.
Prejednanie zámeru odpredaja pozemku – žiadateľ, Miroslava Masaryk, Mlynská 3,
053 42 Krompachy;
4.
Rôzne
5.
Záver.
K bodu 1. Otvorenie.
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie MUDr. Marián Hojstrič, privítal prítomných
členov komisie a prizvaných pristúpil k prejednávaniu jednotlivých bodov programu zasadnutia
komisie.
K bodu 2. Prejednanie návrhu rozpočtu mesta Krompachy na rok 2014.
Prednosta MsÚ V Krompachoch Mgr. Emil Muľ oboznámil prítomných
s predloženým rozpočtom a jeho štruktúrou . Následne sa komisia zaoberala v rámci
štruktúry rozpočtu kapitolami, ktoré posudzuje podľa pôsobnosti a činnosti komisie.
Ing. Anna Čupajová oboznámila prítomných s kapitolou prípravy a realizácie
investícii a Ing. Štefan Ondaš oboznámil prítomných s kapitolami naväzujucími na
životné prostredie, údržbu a správu miestnych komunikácií, vodovodov
a kanalizácie, verejného osvetlenia, malých obecných.
Stanovisko komisie: berie na vedomie predložený rozpočet a odporúča MsZ ho schváliť.

Hlasovanie: Prítomní – 4,

Za – 4,

Proti – 0,

Zdržal sa – 0

K časti prípravy investícií komisia vydáva toto stanovisko súhlasí s využitím
finančných prostriedkov vo výške 10 000 € na prestavbu rodinného domu pre potreby
ZŠ s materskou školou ul. SNP, nehnuteľnosť bude odkúpená z dotačných
finančných prostriedkov ale doporučuje:
1./ Zvážiť vhodnosť odkúpenia nehnuteľnosti pozemok parcela č. C KN 1687/2 k.ú.
Krompachy pre účely využitia školy ako aj vzťah k Územnému plánu mesta
Krompachy ( preložka cesty II/547 a modernizácia železnice).
2./ Osloviť a zvážiť kúpu nehnuteľnosti vedľa ZŠ s materskou školou pozemok
parcela č. C KN 2503 k.ú. Krompachy, ktorá susedí so základnou školou a areálom
školy.
K bodu 3. Žiadosť Miroslava Masaryka, Mlynská 3, 053 42 Krompachy o posúdenie
zámeru odkúpenia pozemku v lokalite Dolina – pozemok parcela č. C KN 758 k.ú.

Krompachy – vodná plocha o výmere 181 m2, za účelom vybudovania prístupovej cesty
k nehnuteľnostiam.
Stanovisko komisie: Pozemok parcela č. C KN 758 k.ú. Krompachy sa nachádza v území, ktoré
pri povodniach pravidelne zaplavované ( záplavové územie). Vodný tok Slovinský potok v tejto
časti nie je regulovaný a dochádza k jeho vybreženiu. Okrem prístupovej cesty
k nehnuteľnostiam bude potrebné vybudovať cez Slovinský potok aj most. Komisia žiada
doplnenie žiadosti o stanovisko vlastníka a správcu toku - Slovinského potoka Povodie
Hornádu a Bodvy k investičnému zámeru – stavbe prístupovej cesty a mosta. Po predložení
tohto stanoviska komisia sa bude opätovne zaoberať touto žiadosťou.
Hlasovanie: Prítomní – 4,
Za – 4,
Proti – 0,
Zdržal sa – 0
K bodu č. 4. Výrub stromov.
1./ Žiadosť spoločnosti SLOVPOL Krompachy s.r.o. Hlavná 9, 053 42 Krompachy o výrub
2 kusov tují na pozemku parcela č. C KN 1029 k.ú. Krompachy( pred objektom lekárne).
Stanovisko komisie: odporúča výrub povoliť.
2./ Žiadosť Pavla Harmana zástupcu vlastníkov bytov Hlavná 37, 38, 053 42 Krompachy
o výrub hrušky a orez stromov pred obytným domom Hlavná 37,38 .
Stanovisko komisie: odporúča vykonať obhliadku, posúdi stav drevín a na ďalšom zasadnutí komisie sa
bude zaoberať opätovne touto žiadosťou.

Hlasovanie:

Prítomní – 4,

Za – 4,

Proti – 0,

Zdržal sa – 0

K bodu č.5. Rôzne.
Komisia sa zaoberala stavom a riešením zamykania, vybudovaných prístreškov na uloženie
komunálneho odpadu v jednotlivých lokalitách mesta a prístupom občanov k spôsobu uloženia
odpadu do nádob a samotného zamykania týchto prístreškov.
Záver: komisia konštatovala, že znečistenie ktoré je následne po zlom uložení odpadu, alebo
vôbec neuložení odpadu do zbernej nádoby a nezamykanie týchto prístreškov spôsobujú samotní
obyvatelia mesta. Do týchto prístreškov prichádzajú občania, ktorí tam nemajú mať prístup.
odnášajú
a spôsobujú následne znečisťovanie verejných
Odpad uložený v sáčkovch
priestranstiev, ktorého čistenie musí zabezpečiť mestský úrad.
K bodu č. 6 Záver.
Po prejedaných bodoch programu predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť
a ukončil zasadnutie komisie.

V Krompachoch, dňa 13.12.2013

MUDr. Marián Hojstrič, v. r.
predseda komisie

Zapísala:

Ing. Anna Čupajová

