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Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie MsZ pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a ochranu 

prírody, konaného dňa 01.12.2015 

 

 

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

   Stanislav Barbuš, podpredseda komisie, poslanec MsZ 

   Ing. Anna Mnichová, členka komisie     

Ing. Vladimír Lizák, člen komisie 

František Kuraj, člen komisie      

Ospravedlnení:   Radoslav Furín, člen komisie 

Ing. Tomáš Kandra, člen komisie 

Ing. Marián Bandžuch, člen komisie     

     

 

1) otvorenie, 

2) spoločné zasadnutie komisií k rozpočtu na roky 2016-2018, 
3) rôzne,  
4) záver. 

  

K bodu č. 1.  

Otvorenie: 

spoločné zasadnutie komisií MsZ k rozpočtu na roky 2016-2018 otvorila primátorka mesta 

Krompachy Ing. Iveta Rušinová a pristúpila k prerokovaniu hlavného bodu programu zasadnutia 

komisií. 

 

K bodu č. 2.  
Spoločné zasadnutie komisií k rozpočtu na roky 2016-2018: 
Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta Krompachy, podrobne oboznámila členov komisií s návrhom 

rozpočtu mesta Krompachy na roky 2016-2018 a zodpovedala všetky otázky členov komisií 

týkajúcich sa rozpočtu mesta. Na záver sa poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 

Stanovisko komisie: komisia berie na vedomie informáciu k návrhu rozpočtu mesta Krompachy 

na roky 2016-2018. 

Hlasovanie: Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 3  

Rôzne: 
 

Ivo Hiďoš oboznámil Komisiu MsZ pre výstavbu, územný plán, životné prostredie  

a ochranu prírody so žiadosťami obyvateľov mesta Krompachy o výrub drevín na 

verejných priestranstvách, a to VSB Poštová 2, Ondreja Segľu, ul. SNP 91 a obyvateľov 

bytového domu Hlavná 960/41. 

 

Stanovisko komisie: komisia odporúča požiadať Okresný úrad, OŽP v Spišskej Novej Vsi 

o povolenie výrubu predmetných drevín. K miestnej obhliadke s odborným pracovníkom OŽP 

v rámci konania  o povolení drevín navrhuje prizvať člena komisie Františka Kuraja. Výrub 
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odporúča v prípade vydania rozhodnutia po nadobudnutí jeho právoplatnosti v mimo 

vegetačnom období.   

K žiadosti Ondreja Segľu komisia odporúča žiadateľovi požiadať o výrub KSK 

Košice, ako vlastníka pozemku, ktorý by v prípade súhlasu následne požiadal o výrub 

príslušný orgán ochrany prírody a vykonal výrub po vydaní právoplatného rozhodnutia 

o povolení výrubu v mimo vegetačnom období.   

Hlasovanie: Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

  

 

V Krompachoch, dňa 01.12.2015 

Zapísal: Ivo Hinďoš, zapisovateľ komisie 

 

 

MUDr. Marián Hojstrič, v. r. 

         predseda komisie 


