
Zápisnica č. 7 
zo zasadnutia Komisie MsZ pre výstavbu, územný plán, životné prostredie  

a ochranu prírody, konaného dňa 4.12.2019 

 

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

Ing. Štefan Mních, člen komisie 

Ing. Ján Zahuranec, ml., člen komisie 

Ing. Vladimír Lizák, člen komisie 

Ján Pribičko, člen komisie 

Vladimír Puchala, člen komisie 

Tomáš Gula, člen komisie 

 

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

- ospravedlnený 

Ing. Vladimír Sajdák, člen komisie - ospravedlnený 

– ospravedlnený 

 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  
1. Otvorenie 

2. Prerokovanie návrhov majetkových prevodov a pripravovaných projektov  

3. Prerokovanie žiadostí o výrub drevín 

4. Rôzne 

5. 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  a privítal prítomných. 

 

K bodu č. 2. Prerokovanie návrhov majetkových prevodov a pripravovaných projektov: 

Nebolo potrebné prerokovanie návrhov majetkových prevodov. 

 

K bodu č. 3: Prerokovanie žiadostí o výrub drevín: 

 

3.1. Dreviny pri b. d. Maurerova ul. č. 39, 40, 41:  

Stanovisko komisie: neodporúča výrub drevín  

 

3.2. Dreviny Hlavná ul. č. 41, parcela č. C-KN 2943/2, 2925/1, k. ú. Krompachy: 

Stanovisko komisie: neodporúča výrub drevín  

 

3.3. Dreviny Hlavná ul. č. 30, 31, parcela č. C-KN 2996, k. ú. Krompachy: 

Stanovisko komisie: neodporúča výrub borovice, výrub brezy odporúča povoliť. 

 

3.4. Drevina Turistická 21, parcela č. E-KN 91761, k. ú. Krompachy: 

Stanovisko komisie: odporúča výrub smreka pichľavého povoliť. 



 

3.5. Drevina Lorencova 11, parcela č. C-KN 1006, k. ú. Krompachy: 

Stanovisko komisie: neodporúča výrub dreviny, odporúča odborné orezanie. 

 

3.6.Dreviny pri b. d. Lorencova ul. č. 10 na parcele C-KN č. 1006, k. ú. 

Krompachy: 

Stanovisko komisie: odporúča výrub borovice, výrub smreka neodporúča. 

 

3.7.Drevina Rázusova 24, parcela č. C-KN 2315: 

Stanovisko komisie: neodporúča výrub dreviny. 

 

3.8.Dreviny pri horskom potoku pod Robotníckou ul. – plánované zatrubnenie 

potoka: 

Stanovisko komisie: odporúča výrub zahrnúť do PD stavby a výrub realizovať pred začatím 

stavebných prác. 

 

Hlasovanie k bodu č. 3: za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

 

K bodu č. 4. Rôzne:  

 

4.1. Žiadosť spoločnosti  OPTOMONT, s.r.o. o vyjadrenie k PD líniovej stavby 

„INS_FTTH_SN_Krompachy“: 

 

Komisia preskúmala predloženú žiadosť s TS a situáciami PD stavby. 

Stanovisko komisie:  

- Uloženie vedení na UL. SNP koliduje s PD plánovanej rekonštrukcie MK. 

- Odporúča riešenie pokládky chráničky s revíznymi šachtami pre prípadné pripoloženie, 

resp. obnovu podzemných vedení v jednotlivých úsekoch. 

- Odporúča realizovať trasy podzemných vedení tak, aby stavba bola v maximálnej miere 

šetrná voči jestvujúcej zeleni.  

Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

4.2. Plán prípravy investičných akcií na rok 2020: 

Vedúci OVŽPaTS oboznámil členov komisie s plánom prípravy investičných akcií na rok 

2020, projekčnej a realizačnej činnosti. 

Stanovisko komisie:  

Odporúča MsZ Krompachy schváliť plán prípravy investičných akcií na rok 2020. Pri 

kompostárni odporúča zvážiť varianty jej umiestnenia. Napr. priestory bývalých odkalísk, 

bývalej skládky komunálneho odpadu, bývalej ozdravovne, bývalej elektrárne, a pod. 

Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

4.3. Návrh realizácie ďalších nevyhnutných prác na rekonštrukcii hlavného objektu 

a na detskom ihrisku MŠ na Robotníckej ul. č. 3 v Krompachoch. 

Komisia preskúmala návrh realizácie ďalších nevyhnutných prác na rekonštrukcii objektu MŠ 

a detského ihriska pri MŠ Robotnícka č. 3 v Krompachoch, ktoré boli zistené počas realizácie 

stavby.  

Stanovisko komisie: odporúča MsZ Krompachy schváliť realizáciu ďalších nevyhnutných 

prác na hlavnom objekte a detskom ihrisku MŠ Robotnícka č. 3 v Krompachoch. 

Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 



 

4.4. Komisia odporúča nasledovné: 

4.4.1. Na cestných obrubníkoch na ukončení parkovacích miest staršieho parkoviska medzi 

b. d. Hlavná 31 a Hlavná 32 zrealizovať ich úkosy. 

4.1.2. Na chodníku SNP pri jeho oprave mali byť realizované obrubníky.  

K tomuto bodu uviedol zamestnanec mesta, MsÚ, že chodník bol v nevyhovujúcom 

technickom stave, preto realizovala sa  oprava jeho povrchu v najviac poškodených miestach. 

Na realizáciu obrubníkov nebol dostatok finančných prostriedkov v rozpočte mesta. Finančné 

prostriedky boli čerpané na nevyhnutné opravy výtlkov MK pre zabezpečenie bezpečnosti 

cestnej premávky a chodcov.    

Hlasovanie: za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

K bodu č. 5 Záver: 

Podpredseda komisie Ing. Ľuboš Ontko  poďakoval  prítomným za účasť. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

     Ľuboš Ontko, v. r. 

                podpredseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Ivo Hinďoš    

V Krompachoch, dňa  4.12.2019 


