
Zápisnica č. 1/2022 
zo zasadnutia Komisie MsZ pre výstavbu, územný plán, životné prostredie  

a ochranu prírody, konaného pre opatrenia proti šíreniu COVID-19 nie prezenčne, ale 

prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej dňa 25.4.2022 

 

 

Prítomní:   

1. Ing. Ľuboš Ontko, podpredseda komisie, poslanec MsZ 

2. Ing. Vladimír Lizák, člen komisie 

3. Tomáš Gula, člen komisie 

4. Ing. Štefan Mních, člen komisie 

5. Ing. Vladimír Sajdák, člen komisie  

6. Ing. Ján Zahuranec, ml., člen komisie  

7. Ján Pribičko, člen komisie 

Neprítomný: 

1. MUDr. Marián Hojstrič, predseda komisie, poslanec MsZ 

2. Vladimír Puchala, člen komisie - ospravedlnený 

 

Sumárne:  Prítomní: 7 
 Neprítomní: 2  

 

 

Program: 

  

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie žiadostí o výrub drevín 

3. Prerokovanie investičných zámerov – žiadostí stavebníkov  

4. Prerokovanie žiadostí o prevod majetku mesta a projektov mesta  (ak bude 

potrebné rokovať v tomto bode, materiál bude Vám zaslaný dodatočne, 

prípadne na zasadnutí komisie) 

5. Prerokovanie návrhu VZN o odpadoch 

6. Prerokovanie návrhu aktualizovaného plánu investičných akcií na rok 2022 

7. Rôzne – žiadosti o dotácie a ďalšie 

8. Záver 
 

K bodu č. 1.  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 žiadostí o orezanie drevín.  

 

2.1.  Členovia komisie prerokovali žiadosť o orezanie drevín – 1 ks javor letný a 1 ks hrab 

na pozemkoch parc. č. E KN 91171/11 a 8949/1 v  k. ú. Krompachy. 

Stanovisko komisie: bezprostredné ohrozenie nehrozí, ale tento priestor si vyžaduje riešenie 

starostlivosti o dreviny. Komisia odporúča okrem orezania predmetných drevín aj výrub 

viacerých poškodených a nahnutých stromov. 

Hlasovanie: Za: 7, Zdržal sa: 0, Proti: 0 

 



2.2. Členovia komisie prerokovali žiadosť o orezanie dreviny -  1 ks vŕba biela na pozemku 

parc. č. C KN 1039/1 v k. ú. Krompachy. 

Stanovisko komisie: komisia odporúča orezanie koruny vŕby bielej. 

Hlasovanie: Za: 7   , Zdržal sa: 0   Proti: 0 

 

2.3. Členovia komisie navrhujú orezanie lipy na Maurerovej ul. pri schodisku k Hlavnej 

ul., za bytovým domom č. 47. 

Hlasovanie: Za: 7   , Zdržal sa: 0   Proti: 0 

 

K bodu č. 3. Prerokovanie investičného zámeru – žiadostí stavebníkov. 

 

3.1. Členovia komisie oboznámili sa so žiadosťou o stanovisko k investičnému zámeru 

„Nájomné bytové domy Krompachy, na pozemkoch parc. č. C KN 896/5, 896/4, 896/3, 

898/1 a 898/2  k. ú. Krompachy. 

Stanovisko komisie: investičný zámer je v súlade s ÚP mesta Krompachy, ale počet bytov je 

predimenzovaný na dané územie. 

K technickej infraštruktúre je nutné riešiť miestnu komunikáciu Kúpeľná ul. až po  

Lorencovu ulicu, vrátane rúrového priepustu, reguláciu potoka, dobudovanie chodníka v tejto 

časti a riešiť frekvenciu dopravy na Kúpeľnej ulici počas výstavby a po výstavbe pri užívaní 

bytových domov. Potrebné je tiež riešiť nakladanie s komunálnym odpadom.  

Komisia po preskúmaní žiadosti má za to, že sa jedná o 3 bytové domy. 

 

3.2. Členovia komisie oboznámili sa so žiadosťou o stanovisko k investičnému zámeru 

„Novostavba rodinného domu“ na pozemkoch parc. č. C KN 3176/2 a 3173/2  

k. ú. Krompachy 

Stanovisko komisie: investičný zámer je v súlade s ÚP mesta Krompachy, ale upozorňujeme 

na absenciu inžinierskych sietí, príjazdovej komunikácie a v prípade povolenia stavby musí byť 

v stavebnom povolení uvedené, že stavebník si tieto vybuduje na vlastné náklady.  

Hlasovanie:   Za: 7      Proti: 0      Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 4 – nebolo potrebné riešiť. 

 

K bodu č. 5. Prerokovanie návrhu VZN o odpadoch 
Komisia prerokovala predložený návrh VZN mesta Krompachy o odpadoch. 

Stanovisko komisie: berie na vedomie návrh VZN mesta Krompachy o odpadoch.  

Komisia žiada o predloženie informácie o štruktúre nákladov likvidácie komunálneho odpadu 

po uvedení linky na spracovanie komunálneho odpadu v Hincovciach. 

Hlasovanie:   Za: 7      Proti: 0      Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 6. Prerokovanie návrhu aktualizovaného plánu investičných akcií 

na rok 2022 
Stanovisko komisie: komisia sa nevie vyjadriť z dôvodu potreby podrobného vysvetlenia 

jednotlivých investičných akcií. 

Komisia žiada o zdôvodnenie investičnej akcie „Zateplenie 15 b. j. na Námestí slobody“. 

 



Komisia preskúmala predložený návrh aktualizovaného plánu prípravy investičných akcií na 

rok 2022. 

 

K bodu č. 7 Rôzne: 

 

7.1. Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2022 

Komisia preštudovala zoznam žiadaných dotácií a ich prerozdelenie na rok 2022. Komisia 

nezaujala žiadne stanovisko. 

Stanovisko komisie: komisia požaduje predloženie plnenie dotácií za rok 2021. 

 

7.2. Komisia žiada informáciu, prečo detské jasle na Maurerovej ulici prevádzkuje fyzická 

osoba. 

 

7.3. Komisia sa zaoberala povoľovaním vyhradených parkovacích miest. 

Stanovisko komisie: neodporúča povoľovanie vyhradených parkovacích miest mimo ťažko 

zdravotne postihnutých osôb. Odporúča v tomto zmysle upraviť VZN mesta Krompachy  

č. 4/2014 o miestnych daniach. 

 

7.4. Komisia odporúča posúdiť stav starých stromov v Parku I na Hlavnej ulici ako prevenciu 

proti prípadným úrazom. Odporúča reorganizáciu drevín pri ceste a Slovinskom potoku opačne, 

aby neboli tuje okolo potoka, ale priestranstvo bolo vizuálne spojené s potokom a od cesty aby 

mal park proti prašnú stenu.  

   

 

 

       Ing. Ľuboš Ontko, v. r. 

                     podpredseda komisie 
 

 

Zapísal: Ivo Hinďoš    

V Krompachoch, dňa  25.4.2022 
 

 

 


