
Zápisnica č. 5 
zo zasadnutia Komisie MsZ pre výstavbu, územný plán, životné prostredie  

a ochranu prírody, konaného dňa 14.8.2019 

 

 

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

Ing. Štefan Mních, člen komisie 

Ing. Ján Zahuranec, ml., člen komisie 

Ing. Vladimír Sajdák, člen komisie 

Tomáš Gula, člen komisie 

Vladimír Puchala, člen komisie 

 

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

- ospravedlnený 

Ing. Vladimír Lizák, člen komisie - ospravedlnený 

Ján Pribičko, člen komisie - ospravedlnený 

 

 

Prizvaní:   podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  
1. Otvorenie 

2. Prerokovanie investičného zámeru „Čistiareň odpadových vôd Kovohuty, a.s., 

Krompachy“ 

3. Prerokovanie investičného zámeru „Ekologizácia šachtovej pece vrátane periférií 

a konvertorov“ spoločnosti Kovohuty, a.s. 

4. Prerokovanie návrhov majetkových prevodov a pripravovaných projektov  

5. Prerokovanie žiadostí o výrub drevín 

6. Rôzne 

7. 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  – privítal prítomných a pristúpil k prerokovaniu 

bodov programu zasadnutia komisie. 

 

K bodu č. 2. Prerokovanie investičného zámeru „Čistiareň odpadových vôd Kovohuty, 

a.s., Krompachy“: 

Komisia preskúmala predloženú PD stavby. 

Stanovisko komisie: odporúča Mestu Krompachy, stavebnému úradu, povoliť stavbu „Čistiareň 

odpadových vôd Kovohuty, a.s., Krompachy“ stavebníkovi Kovohuty, a.s.  

Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 

 

K bodu č. 3: Prerokovanie investičného zámeru „Ekologizácia šachtovej pece vrátane 

periférií a konvertorov“ spoločnosti Kovohuty, a.s.: 

Komisia preskúmala predloženú PD stavby. 



Stanovisko komisie: odporúča Mestu Krompachy, stavebnému úradu, povoliť stavbu 

„Ekologizácia šachtovej pece vrátane periférií a konvertorov“ stavebníkovi Kovohuty, a.s.  

Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 

 

K bodu č. 4: Prerokovanie návrhov majetkových prevodov a pripravovaných projektov: 

Komisia preskúmala predložené návrhy majetkových prevodov a oboznámila sa 

s pripravovanými  projektmi. 

 

4.1. Majetkový návrh  - Odkúpenie nehnuteľnosti na ulici SNP v Krompachoch: 

Stanovisko komisie: prenecháva tento návrh majetkového prevodu na posúdenie finančnej 

komisii a MsZ Krompachy.  

Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 

 

4.2. Majetkový návrh – odpredaj pozemku pod garážou nas Lorencovej ulici 

v Krompachoch M. Ć.: 

Stanovisko komisie: odporúča predaj predmetného pozemku. 

Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 

 

4.3.  Majetkový návrh – odkúpenie pozemkov na ulici J. Jesenského v Krompachoch: 

Stanovisko komisie: neodporúča odkúpenie predmetných pozemkov. 

Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 

 

4.4.  Schválenie finančnej spoluúčasti mesta Krompachy na projekte Podpora 

dobudovania technickej infraštruktúry v meste Krompachy: 

Stanovisko komisie: odporúča MsZ schváliť finančnú spoluúčasť mesta Krompachy na projekte 

„Podpora dobudovania technickej infraštruktúry v meste Krompachy“, SO 01, SO 02, SO 03. 

Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 

 

4.5. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu – Adaptačné 

opatrenia v oblasti riadenia kvality ovzdušia v meste Krompachy: 

Stanovisko komisie: odporúča MsZ schváliť predloženie žiadosti  o poskytnutie dotácie 

z Environmentálneho fondu – „Adaptačné opatrenia v oblasti riadenia kvality ovzdušia v meste 

Krompachy“ – na nákup čistiacej techniky a výsadbu zelene. 

Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 

 

4.6. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu  

–  Zhodnocovanie BRKO a podpora domáceho kompostovania v meste  Krompachy: 

Stanovisko komisie: odporúča MsZ schváliť predloženie žiadosti  o poskytnutie dotácie 

z Environmentálneho fondu – Zhodnocovanie BRKO a podpora domáceho kompostovania 

v meste  Krompachy. 

Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 

 

 

K bodu č. 5. Prerokovanie žiadosti o výrub drevín: 
Komisia preskúmala žiadosť SVB SNP 7 o výrub 3 ks smrekov a 1 ks  javora na pozemoch 

parc. č. C KN 2840 a 2838 v k. ú. Krompachy pri bytovom dome na Ul. SNP č. 7. Zástupca 

členov komisie vykonal miestnu obhliadku posudzovaných drevín. 

Stanovisko komisie: odporúča orezanie, ošetrenie drevín. Neodporúča výrub týchto drevín.  

Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 

 



K bodu č. 6. Rôzne:  

6.1. Komisia odporúča prešetrenie prekopávky VP pri b. d. Lorencova 7, kde došlo 

k prepadnutiu odkvapového chodníka a hrozí úraz najmä detí. 

Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 

 

6.2. Ivo Hinďoš, OVŽPaTS, MsÚ Krompachy, informoval členov komisie o prebiehajúcich 

investičných akciách v meste. 

 

10. Záver: 

Podpredseda komisie Ing. Ľuboš Ontko  poďakoval  prítomným za účasť. 

 

 

 

 

     Ľuboš Ontko, v. r. 

                podpredseda komisie 

 

 

 

 

Zapísal: Ivo Hinďoš    

V Krompachoch, dňa  14.8.2019    

 


