
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie výstavby, ÚP, ŽP a OP pri MsZ v Krompachoch  

zo dňa 20.6. 2013 
Prítomní:    MUDr.  Marián Hojstrič – predseda komisie, poslanec  MsZ 

 Stanislav Barbuš  – podpredseda komisie, poslanec MsZ   
     - ospravedlnený 

 Ing. Anna Mnichová - členka komisie 
 Ing. Juraj Skurka - člen komisie  
 Ing. Lizák Vladimír -  člen komisie  
 Ing. Tomáš Kandra -  člen komisie - ospravedlnený 
 Radoslav Furín – člen komisie - ospravedlnený  

 
Za mesto Krompachy: Ing. Anna Čupajová – stavebný úrad 
   

  
 
Program:  

1. Otvorenie, 
2. Prejednanie žiadostí o výrub drevín Cecílie Krempašskej a Jozefa Durkáča (viď. 

príloha), spojené s  miestnym zisťovaním, 
3. Informácia o sprac. projektovej dokumentácie „Krompachy - revitalizácia mesta  

po povodni“, 
4. Rôzne, 
5. Záver. 

 
 
K bodu 1. Otvorenie  
Zasadnutie otvoril predseda komisie MUDr.  Marián Hojstrič, privítal  prítomných členov 
komisie a prizvaných. 
 
K bodu 2. Prejednanie žiadostí o výrub drevín Cecílie Krempašskej a Jozefa Durkáča, 

spojené s  miestnym zisťovaním 
Komisia posúdila žiadosti o výrub drevín Cecílie Krempašskej a Jozefa Durkáča a bola 
vykonaná obhliadka za účasti pracovníka MsÚ Krompachy. 
Stanovisko komisie:  
2.1. Na základe žiadosti Jozefa Durkáča o výrub jedle srienistej pri bytovom dome Lorencova 12 
v Krompachoch bola opätovne vykonaná miestna obhliadka za účasti členov komisie 
a pracovníka MsÚ. Bola preskúmaná vzdialenosť v akej sa nachádza jedľa od bytového domu, 
ako aj stav jedle. Z dôvodu, že sa jedná o úplne zdravú a ojedinelú jedľu srienistú (abies 
concolor) vysokej spoločenskej hodnoty, ktorá nerastie v bezprostrednej vzdialenosti  
od bytového domu a naviac vytvára prirodzenú hlukovú a prachovú bariéru, komisia jej výrub 
neodporúča.   
Hlasovanie: Prítomní – 4,  Za – 4,  Proti – 0,  Zdržal sa – 0  
 
2.2. Na základe žiadosti Cecílie Krempašskej bola taktiež vykonaná miestna obhliadka. Komisia 
neodporúča premiestnenie kra pred bytovým domom Hlavná 16 v Krompachoch z dôvodu aby 
nebol narušený estetický vzhľad ulice narušením súmernosti rastúcich okrasných kríkov  
pred bytovými domami a  neodporúča výrub briez za bytovými domami Hlavná 16, 36 a 37 
v Krompachoch z dôvodu, že rastú v dostatočnej vzdialenosti od bytových domov, jedná sa 
o zdravé dreviny, ktoré taktiež tvoria prirodzenú prachovú a zvukovú bariéru od pozemnej 
komunikácie. 
Hlasovanie: Prítomní – 4,  Za – 4,  Proti – 0,  Zdržal sa – 0  



 
 
K bodu 3. Informácia o sprac. projektovej dokumentácie „Krompachy - revitalizácia mesta  
po povodni“ 

Ing. Anna Čupajová oboznámila členov komisie so  spracovanou projektovou dokumentáciou 
„KROMPACHY -  REVITALIZÁCIA MESTA PO POVODNÍ“, ktorú vypracovala 
spoločnosť VÁHOPROJEKT s.r.o. , Prešov.  Po vydaní stavebných povolení bude 
predložená PD na získanie finančných prostriedkov z EÚ prostredníctvom Zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Regionálneho operačného programu 
prioritná os 4 – Regenerácia sídiel, opatrenie 4.1. Regenerácia sídiel, kód výzvy ROP-4.1a 
-2013/01.  

 Stanovisko komisie:  

Komisia berie na vedomie predložený projekt a odporúča pokračovať v príprave podkladov 
k žiadosti nenávratný finančný prostriedok na túto investičnú akciu. 

 
K bodu 4. Rôzne 
Komisii neboli predložené na prejednanie žiadne doplňujúce návrhy. 
 
K bodu č. 5.  Záver  
Na záver zasadnutia sa predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť  
na zasadnutí komisie. 

 
 
V Krompachoch, dňa 20.6.2013 
 
 
 

 
 
 
MUDr.  Marián Hojstri č, v.r. 
     predseda komisie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal:  Ivo Hinďoš      

referent OVŽPaTS  


