
Zápisnica 
 zo spoločného  zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 

a Komisie výstavby ÚP, ŽP a OP, konanej dňa 02.05.2013 

Prítomní:   Vladimír Puchala  – predseda komisie, poslanec MsZ, 
Vladislav Probala  – podpredseda komisie, poslanec MsZ  
Peter Jenčík  - člen komisie,  
Anna Papcunová  - členka komisie, 
Ladislav Trela -  člen komisie  
Ľubomír Semko -  člen komisie 
Jozef Kőhler – člen komisie  
Jaroslav Matúš – člen komisie - ospravedlnený 

 
Prizvaní:  Jozef Papcun 
 
 
Program:  

1. Otvorenie 

2. Žiadosť Jozefa Papcuna o vyjadrenie mesta Krompachy o súlade projektovej dokumentácie 
s územnoplánovacou dokumentáciou mesta, vyjadrenie k napojeniu stavby na miestnu 
komunikáciu k vydaniu územného rozhodnutia a spôsob využitia stavby na podnikateľskú 
činnosť. 

3. Záver. 
  

 
K bodu 1. Otvorenie  
Zasadnutie otvoril predseda komisie  Vladimír Puchala  a privítal prítomných členov komisie. 
 
 
K bodu 2.  Žiadosť Jozefa Papcuna o vyjadrenie mesta Krompachy o súlade projektovej 
dokumentácie s územnoplánovacou dokumentáciou mesta, vyjadrenie k napojeniu stavby na 
miestnu komunikáciu k vydaniu územného rozhodnutia a spôsob využitia stavby na 
podnikateľskú činnosť. 

 

 

Predseda komisie Puchala vyzval na začiatok Komisiu výstavby ÚP, ŽP a OP o podanie 
informácii k predmetnej stavbe o územnom pláne mesta týkajúcej sa stavby (charakter využitia objektu 
podľa územnoplánovacej dokumentácie). 

 

Majiteľ stavby p. Jozef Papcun informoval všetkých prítomných členov komisie: 

 o spôsobe využitia budovy. Obe podlažia budú slúžiť ako maloobchodná vzorková 
predajňa – výrobky zo soli, polodrahokamy a drahokamy. 

 zásobovanie tovaru motorovými vozidlami s hmotnosťou 3,5 tona -  max. 8 krát za rok 

 
 
 
Stanovisko Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu: 

1. Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu  pri Mestskom zastupiteľstve 
v Krompachoch zobrala tieto skutočnosti na vedomie, trvá však na tom, aby budúce 
prevádzky v tomto objekte boli v súlade s územným plánom mesta Krompachy, 

2. Žiadame, aby na ulici Štúrova  nebola zvýšená frekvencia premávky motorových vozidiel, 
ktorá je už v súčasnej dobe nevyhovujúca (preťažená motorovými vozidlami) pre život 
obyvateľov Štúrovej ulici. 

 

 

 

 



 
Hlasovanie: Prítomní – 7,  Za – 7,  Proti – 0,  Zdržal sa - 0  
 
 
K bodu 3. Záver  
 
Na záver zasadnutia sa predseda komisie poďakoval  všetkým prítomným členom komisie. 

 

 

V Krompachoch, dňa 06.05.2013 

 
 
        Vladimír Puchala v.r. 

      predsedseda komisie 

 

 
 
Zapísal/a:  Silvia Zavadová      

referentka OMaRR         


