
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie Školstva a športu pri MsZ Krompachy, konaného dňa 30.1.2017 

___________________________________________________________________________ 

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie, ktorý privítal všetkých prítomných.  

 

Predseda komisie oboznámil prítomných členov s programom zasadnutia, s ktorým súhlasili 

všetci prítomní členovia. 

 

Program rokovania: 

1. Úvod, privítanie 

2. Spolupráca SZĽH v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

Rokovanie 

 Predseda komisie Školstva a športu p. Igor Jendruch privítal prítomných členov ako aj hostí, 

a to p. primátorku Ivetu Rušinovú a p. Miloša Kleina zároveň ich požiadal o slovo.  

P. Klein informoval o projekte možnosti vybudovania športovej haly s ihriskom na zelenej lúke, 

ktorá by mala byť osadená v blízkosti školy. Investorom a prevádzkovateľom projektu bude 

SZĽH. Pre vybudovanie objektu je potrebná plocha o min. rozmeroch 76m x 56 m. Nakoľko 

takáto plocha nie je v areály škôl, členovia komisie sa informovali o možnosti umiestnenia 

objektu pri štadióne Pod okruhliskom, kde by už nebolo potrebné budovať šatne. Nakoľko 

plocha na výstavbu je nepostačujúca, p. primátorka informovala o možnosti umiestnenia stavby 

na Farských lúkach. Ďalšou lokalitou na umiestnenie športovej haly, o ktoré sa informovali 

členovia komisie, bolo bývalé kúpalisko. P. primátorka informovala v prípade výberu o potrebe 

odkúpenia pozemkov. P. Vaľko zhodnotil danú lokalitu za nepostačujúcu – je to dosť úzke 

a v prípade odkúpenia pozemkov nákladné. 

Členka komisie p. Farkašová sa informovala, či nový objekt na viacúčelové športové využitie 

bude dostatočne využívaný, nakoľko v meste máme dve multifunkčné ihriská. 

P. primátorka informovala  komisiu o výzve na budovanie cyklotrasy, ktorá by viedla od VÚB 

po ul. Zemanskej, ďalej poza nemocnicu na Slovinky. Komisia sa zaujímala o možnosti  

cyklotrasy do Kolinoviec, a to cez kopec „Líščí vrch“. Nakoľko dané pozemky nie sú 

vysporiadané, bolo by to zdĺhavé a nákladné. 

Na záver komisia dala súhlasné stanovisko vybudovania športovej haly v lokalite na Farských 

lúkach. 

 

Predseda komisie sa poďakoval prítomným členom za účasť a zasadnutie ukončil.  

 

V Krompachoch dňa 2.2.2017  

 

Zápis vyhotovil: Ing. Ján Znanec 



 


