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

zo dňa 2.4.2014 
 
 

 
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 -  ospravedlnený 
 Radoslav Furín  -  ospravedlnený 

Prizvaní:    
               Ing. Štefan Ondáš – ved. OVŽPaTS 
    Ing. Anna Čupajová – stavebný úrad 

  
Program:  
 

1. otvorenie, 
2. prejednanie návrhu VZN  o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území 

mesta Krompachy 
3. prejednanie dotácií z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2014, 
4. prejednanie investičných zámerov VSD a.s., 
5. prejednanie žiadostí o výrub stromu , 
6. rôzne, 
7. záver. 

 
K bodu 1. Otvorenie 
Zasadnutie  komisie otvoril predseda komisie MUDr. Marián Hojstrič, privítal  prítomných 
členov komisie a prizvaných a pristúpil  k prejednávaniu jednotlivých bodov programu 
zasadnutia komisie.  
 
K bodu 2. Prejednanie návrhu VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území 

mesta Krompachy 
Ing. Štefan Ondaš oboznámil prítomných s návrhu VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť 
taxislužby na území mesta Krompachy.  

 
Stanovisko komisie:  po prehodnotení stavu situácie s poskytovaním taxislužby v meste 
Krompachy komisia neodporúča  MSZ Krompachy schváliť navrhované VZN o zriaďovaní 
a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta Krompachy. 
Hlasovanie: Prítomní – 4, Za –4,  Proti – 0,  Zdržal sa – 0 
 
K bodu 3. Prejednanie dotácií z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2014 
Komisia posúdila predložený plán dotácií z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2014. 
 
Stanovisko komisie: komisia berie na vedomie predložený plán dotácií z rozpočtu mesta 
Krompachy na rok 2014 a odporúča dodržiavať ustanovenia VZN č. 2/2005 o poskytovaní 
dotácií. 
Hlasovanie: Prítomní – 4, Za – 4,  Proti – 0,  Zdržal sa – 0 
 
  



K bodu č. 4. Prejednanie investičných zámerov VSD a.s., Košice 
Ing. Anna Čupajová oboznámila komisiu s s predloženými žiadosťami VSD a.s., Košice 
o vyjadrenie Mesta Krompachy k investičným zámerom na území mesta Krompachy. 

 
Stanovisko komisie:  

a) stavbu „Krompachy, ul. Veterná a Robotnícka – úprava NN, DP“ odporúča riešiť 
tak, aby el. prípojky k rodinným domom neboli vedené ponad miestne komunikácie. 

b) Pre posúdenie stavby „Krompachy, ul. Štúrova, SNP – úprava NN, DP“ odporúča, 
aby žiadateľ VSD, a.s. predložil Mestu Krompachy podrobnejšiu projektovú 
dokumentáciu. 

c) k stavbe „V6809 a V6715- Oprava základov a uzemnení“ odporúča Mestu 
Krompachy vydať žiadateľovi VSD, a.s., Košice súhlasné stanovisko. 

Hlasovanie: Prítomní – 4, Za – 4,  Proti – 0,  Zdržal sa – 0 
 
K bodu 5. Prejednanie žiadostí o výrub stromov 
 
Ing. Štefan Ondáš a Ivo Hinďoš oboznámili komisiu so žiadosťami občanov o výrub drevín na 
verejných priestranstvách v intraviláne mesta Krompachy.  
 
Stanovisko komisie:  

a) po posúdení opakovanej žiadosti p. Jozefa Durkáča, Lorencova 12, Krompachy 
komisia neodporúča povoliť výrub jedle srienistej rastúcej pri bytovom dome 
Lorencova 12. 

b) po posúdení žiadosti Miroslava Holubiara komisia odporúča povoliť výrub 1 ks brezy 
rastúcej na verejnom priestranstve na ul. J. Jesenského 10. 

c)  po posúdení žiadosti Mgr. Anny Mosinovej, SVB Slovinská 4, Krompachy, komisia 
odporúča doplniť žiadosť o súhlasné stanovisko nadpolovičnej väčšiny obyvateľov 
bytového domu Slovinská 4. 

d) Po posúdení opakovanej žiadosti obyvateľov bytového domu SNP 7 komisia 
neodporúča povoliť výrub stromov, odporúča odborný orez drevín. 

Hlasovanie: Prítomní – 4, Za – 4,  Proti – 0,  Zdržal sa – 0 
 

K bodu 6. Rôzne 
Komisii nebol predložený žiadny ďalší návrh. 
 
K bodu č. 7 Záver.   
Po prejedaných bodoch programu predseda komisie  poďakoval prítomným za aktívnu  účasť 
a ukončil zasadnutie komisie. 
 
 
 
 
V Krompachoch, dňa 2.4.2014 
 
 

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

 
 
Zapísal: Ivo Hinďoš 


