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

zo dňa 30.9.2013 
Prítomní:    MUDr.  Marián Hojstrič – predseda komisie, poslanec  MsZ 

 Stanislav Barbuš  – podpredseda komisie, poslanec MsZ    
 Ing. Anna Mnichová - členka komisie 
 Ing. Juraj Skurka - člen komisie  
 Ing. Lizák Vladimír -  člen komisie  
 Ing. Tomáš Kandra -  člen komisie  
 Radoslav Furín – člen komisie - ospravedlnený 

   
  

 
Program:  

1. Otvorenie. 
2. Prejednanie požiadaviek na výrub drevín (Termokomplex s.r.o., ZŠ Maurerova a BD 

Slovinská 5), spojené s  miestnym zisťovaním. 
3. Rôzne. 
4. 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 (Termokomplex s.r.o., ZŠ Maurerova a BD 

Slovinská 5), spojené s  miestnym zisťovaním: 
Komisia posúdila žiadosti o výrub drevín na základe vykonaného miestneho zisťovania: 
 

a) Žiadosť spoločnosti Termokomplex s.r.o., Hlavná 42, Krompachy, o povolenie 
výrubu 4 ks listnatých stromov – 2 ks briez a 2 ks javorov na parcele č. 2080  
v k. ú. Krompachy na Maurerovej ul. z dôvodu vytvárania tieňa na solárne kolektory 
a ich ohrozenia konármi stromov a z dôvodu ohrozenia komunikačného kábla 
riadiaceho systému konármi. 

Stanovisko komisie:  
Komisia: neodporúča výrub 2 ks briez a 2 ks javorov z dôvodu, že pri výbere miesta 
umiestnenia a realizácii slnečných kolektorov boli investorovi miestne pomery, teda existencia 
drevín, známe, teda mali byť umiestnené tak, aby im dreviny neprekážali. Na 2 ks briez komisia 
odporúča čiastočný orez  konárov z dôvodu uvoľnenia vzdušného vedenia komunikačného kábla 
riadiaceho systému. Je potrebné preverenie funkčnosti, účelu využitia a vlastníctve predmetného 
kábla. 
Hlasovanie: Prítomní – 6,  Za – 6,  Proti – 0,  Zdržal sa – 0  
 

b) Žiadosť Základnej školy s MŠ, Maurerova ul. 14, Krompachy,  o povolenie 
výrubu stromov pri pavilónoch „B“ a  „C“ .  

Stanovisko komisie:  
Komisia: odporúča doplniť žiadosť na k tomuto účelu vyhotovenom tlačive s uvedením počtu, 
druhu drevín, ich hrúbky meranej vo výške 1,3 m od terénu, čísla parcely a situáciu s vyznačením 
miest na ktorých dreviny rastú.  Po tomto spresnení komisia žiadosť znovu posúdi. Výrub môže 
byť komisiou odporučený za podmienky náhradnej výsadby nízkokmenných drevín v takom 
počte, v akom bude realizovaný výrub drevín. 
Hlasovanie: Prítomní – 6,  Za – 6,  Proti – 0,  Zdržal sa – 0  



 
c) Žiadosť vlastníkov bytov BD Slovinská 5, zast. Bc. Reginou Bandžuchovou 

o výrub 4 ks ihličnatých stromov z dôvodu, že dreviny tienia byty a zabraňujú 
výhľad z bytov a sú napadnuté škodcami.  

Stanovisko komisie:  
Komisia odporúča povoliť výrub 4 ks ihličnanov na parcele č. 520/1 a 531/2 v k. ú. 
Krompachy na Slovinskej ul č. 5. Za podmienky, že bude vykonaná náhradná výsadba drevín. 
Hlasovanie: Prítomní – 6,  Za – 6,  Proti – 0,  Zdržal sa – 0  

 
K bodu č. 3. Rôzne: 

Komisia berie na vedomie predloženú PD stavby „Polyfunkčný objekt p. č. 1024/1, Hlavná 
ul. Krompachy investorov Ing. Lubora Cukera a Ing. Diany Uhrinovej.  
Hlasovanie: Prítomní – 6,  Za – 6,  Proti – 0,  Zdržal sa – 0  
 
K bodu č. 4.  Záver:  
Na záver zasadnutia sa predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť  
na zasadnutí komisie. 

 
 
V Krompachoch, dňa 15.8.2013 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal:  Ivo Hinďoš      

referent OVŽPaTS  

 


