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

zo dňa 12.11.2013 
 
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  

   
Program:  

1. Otvorenie, 
2. Prejednanie požiadaviek na výrub drevín (ZŠ Maurerova a Mgr. Slovinský), spojené s 

 miestnym zisťovaním (viď. prílohy), 
3. Doplnenie plánu investícií na rok 2013, 
4. Návrh plánu investícií na rok 2014, 
5. Prejednanie investičného zámeru spoločnosti KFŠ Delta, s.r.o. v priemyselnej zóne 

(viď. prílohy), 
6. Prejednanie investičného zámeru „Prístavba vzorkovej predajne“ Jozefa Papcúna na ul. 

SNP v Krompachoch, 
7. Rôzne,  
8. 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 (ZŠ Maurerova, Mgr. Slovinský, Ing. 

Čupajová, Termokomplex s.r.o., ), spojené s  miestnym zisťovaním: 
Komisia posúdila žiadosti o výrub drevín predložené Ing. Štefanom Ondášom a vykonala 
miestne zisťovania: 

a) Žiadosť ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy o povolenie výrubu 8 briez, 8 osík 
a 1 sosny  v areáli školy za pavilónmi“ A-D“: 
Stanovisko komisie: odporúča výrub povoliť.  

b) Prejednanie nesúhlasu spoločnosti Termokomplex s.r.o., Hlavná 42, Krompachy  
so zamietnutím žiadosti 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: odporúča k posúdeniu možnosti úpravy stromov prizvať      
        zástupcu ochranu prírody a krajiny. 

c) Žiadosť Ing. Anny Čupajovej, zást. spoločenstva vlastníkov BD Mlynská 7 
o výrub 1 ks smreka. 
Stanovisko komisie: odporúča výrub povoliť.  

d) Žiadosť Mgr. Dušana Slovinského o výrub 1 ks orecha pri gar. boxoch na ul. 
Lorencovej, parcela č. CKN 969/1. 
Stanovisko komisie: odporúča výrub povoliť. 

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



K bodu 3. Návrh na doplnenie plánu prípravy investičných akcií projektová činnosť  
          na rok 2013: 
Ing. Anna Čupajová predložila a prekonzultovala s členmi komisie návrh na doplnenie plánu 
prípravy investičných akcií projektová činnosť na rok 2013.  
 Stanovisko komisie: odporúča MsZ Krompachy schváliť predložený návrh na doplnenie 
plánu prípravy investičných akcií projektová činnosť na rok 2013. 
Hlasovanie: Prítomní – 7,  Za – 7,  Proti – 0,  Zdržal sa – 0  
 

K bodu 4. Návrh plánu prípravy investičných akcií projekčná a realizačná činnosť  
                 na rok 2014: 
Ing. Anna Čupajová predložila a prekonzultovala s členmi komisie návrh plánu prípravy 
investičných akcií projekčná a realizačná činnosť na rok 2014. 
Stanovisko komisie: odporúča MsZ Krompachy schváliť predložený návrh plánu prípravy 
investičných akcií projekčná a realizačná činnosť na rok 2014. 
Hlasovanie: Prítomní – 7,  Za – 7,  Proti – 0,  Zdržal sa – 0 
 
K bodu č. 5. Prejednanie investičného zámeru spoločnosti KFŠ Delta, s.r.o. v priemyselnej        
          zóne: 
Ing. Anna Čupajová predložila a prekonzultovala s členmi komisie návrh investičného zámeru 
spoločnosti KFŠ Delta, s.r.o. v priemyselnej zóne. 
Stanovisko komisie: predložený IZ je v súlade s ÚP mesta Krompachy, je navrhovaný 
v priemyselnej zóne. Komisia odporúča vydať Mestu Krompachy kladné stanovisko za 
podmienok, že žiadateľ bude postupovať v súlade s platnou legislatívou SR. 
Hlasovanie: Prítomní – 7,  Za – 7,  Proti – 0,  Zdržal sa – 0 
 
K bodu č. 6. Prejednanie investičného zámeru „Prístavba vzorkovej predajne“  
           Jozefa Papcúna na ul. SNP v Krompachoch. 
Ing. Anna Čupajová predložila a prekonzultovala s členmi komisie návrh investičného zámeru 
„Prístavba vzorkovej predajne“ Jozefa Papcúna na ul. SNP v Krompachoch. 
Stanovisko komisie: berie predložený IZ na vedomie. Predložený IZ je v súlade s ÚP mesta 
Krompachy. 
Hlasovanie: Prítomní – 7,  Za – 7,  Proti – 0,  Zdržal sa – 0 
 
 
 
V Krompachoch, dňa 12.11.2013 
 
 
 

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

 
 
Zapísal:  Ivo Hinďoš      

referent OVŽPaTS  

 

 


