
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie MsZ  

pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a ochranu prírody,  

konaného dňa 11.3.2015 

 

Prítomní:  MUDr. Marián Hojstrič, predseda komisie, poslanec MsZ 

   Stanislav Barbuš, podpredseda komisie, poslanec MsZ  

   Ing. Anna Mnichová, členka komisie    

   Ing. Vladimír Lizák, člen komisie      

František Kuraj, člen komisie 

Ing. Marián Bandžuch    

Ospravedlnení:   Radoslav Furín, člen komisie       

   Ing. Tomáš Kandra, člen komisie  

 

Program:  

1) Otvorenie. 

2) Prejednanie žiadostí o vydanie stanoviska mesta  k  stavbám, že nie sú v rozpore 

s verejnými  záujmami  a posúdenie s ÚP mesta Krompachy. 

3) Posúdenie priority plánovaných opráv miestnych komunikácií, 

4) Posúdenie žiadostí o výrub stromov. 

5) Posúdenie žiadosti p. Figuliho o uzatvorenie prístupovej cesty v časti Dolina Krompachy 

do obce Slovinky. 

6) Oboznámenie s plánovaným výrubom stromov povoleným Okresným úradom SNV. 

7) Rôzne. 

8) Záver. 

 

K bodu č. 1. Otvorenie: 

Zasadnutie komisie otvoril predseda Komisie MUDr. Marián Hojstrič, privítal prítomných 

členov komisie a pristúpil s podpredsedom komisie Stanislavom Barbušom k prejednávaniu 

jednotlivých bodov programu zasadnutia komisie. 

 

K bodu č. 2. Prejednanie žiadostí o vydanie stanoviska mesta  k  stavbám, že nie sú 

v rozpore s verejnými  záujmami  a posúdenie s ÚP mesta Krompachy: 

Ing. Anna Čupajová oboznámila členov komisie s investičnými zámermi a žiadosťami 

o vydanie stanoviska mesta  k  stavbám, že nie sú v rozpore s verejnými  záujmami  

a posúdenie s ÚP mesta Krompachy: 

 

2.1. Stavba „Prevádzkareň zberných surovín“ na ulici Trangusovej na pozemku parc.    

č. C KN 1176, 1178, 1179, 1180, 1181/1 a 1181/4 v k. ú. Krompachy, stavebník  

Daniela Stettnerová. 

Stanovisko komisie: komisia konštatuje, že uvedená stavba je v súlade s územným plánom 

mesta Krompachy a nie je v rozpore s verejným záujmom. 

Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

2.2. Stavba „Rekonštrukcia rodinného domu“ – zmena na „Multifunkčnú budovu“  

na pozemku parc. č. C KN 1504 v k. ú. Krompachy, Štúrova ul., stavebník Jozef 

Papcun. 
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Stanovisko komisie: komisia konštatuje, že uvedená stavba je v súlade s územným plánom 

mesta Krompachy a nie je v rozpore s verejným záujmom. 

Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

2.3. Navrhovaná stavba rodinného domu na pozemku par. č.. C KN 317 v k. ú. 

Krompachy, Banská ul., stavebník Viera Piegerová. 

Stanovisko komisie: komisia konštatuje, že uvedená stavba je v súlade s územným plánom 

mesta Krompachy a nie je v rozpore s verejným záujmom. 

Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

2.4. Stavba „Krompachy OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ na pozemku 

parc. č. C KN 250/2 v k. ú. Krompachy, Námestie slobody. 

Stanovisko komisie: komisia konštatuje, že uvedená stavba je v súlade s územným plánom 

mesta Krompachy a nie je v rozpore s verejným záujmom. Odporúča zosúladiť farebné 

riešenie fasády so susednými objektmi na Námestí slobody. 

Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

2.5. Stavba „Predajňa pekárenských výrobkov“ na pozemku par. č.. C KN 26 v k. ú. 

Krompachy, Cintorínska ul., stavebník MPC Cessi a.s., Spišská Nová Ves. 

Stanovisko komisie: komisia konštatuje, že uvedená stavba je v súlade s územným plánom 

mesta Krompachy a nie je v rozpore s verejným záujmom. 

Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 3 Posúdenie priority plánovaných opráv miestnych komunikácií: 

Ivo Hinďoš  v zastúpení Ing. Štefana Ondáša oboznámil komisiu s plánovanými opravami 

MK v meste Krompachy a s navrhnutou prioritou opráv v súlade s rozpočtom mesta. 

Stanovisko komisie: komisia berie na vedomie plán opráv MK a určenie ich priority, a to 

príjazdy Maurerova 1 a 2, rozšírenie MK vegetačnými tvárnicami Hlavná A1 – komisia 

odporúča, aby vegetačnými tvárnicami bolo vytvorené kolmé státie voči ose MK  

pre parkovanie vozidiel (úsek Milk-Agro – Poštová ul.) z hľadiska systému a bezpečnosti 

dopravy a bezpečnosti chodcov. Komisia taktiež berie na vedomie plánované výspravky MK 

najmä na ul. J. Jesenského, Doline, Lesníckej, Cintorínskej ul., ul. SNP a ostatných MK podľa 

potreby. 

Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 4 Posúdenie žiadostí o výrub stromov: 

Ivo Hinďoš oboznámil komisiu so žiadosťou o výrub, resp. orezanie koruny 4 ks briez  

a 3 agátov pri bytovom dome Maurerova 796/23, 24, 25.  

Stanovisko komisie: komisia odporúča požiadať o posúdenie, resp. povolenie výrubu 

Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP v Sp. Novej Vsi, ako príslušný orgán ochrany prírody 

a krajiny. 

Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 5. Posúdenie žiadosti p. Figuliho o uzatvorenie prístupovej cesty v časti Dolina 

Krompachy do obce Slovinky: 

Ivo Hinďoš oboznámil komisiu so žiadosťou Petra Figuliho, Dolina 37 o uzatvorenie 

príjazdovej komunikácie a s písomnou odpoveďou Mesta Krompachy. 
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Stanovisko komisie: komisia súhlasí s odpoveďou Mesta Krompachy č. 483-2/2015/PK/Hi 

na žiadosť Petra Figuliho o uzatvorenie prístupovej komunikácie. Parcely 726 k. ú. 

Krompachy a 407/2 k. ú. Nižné Slovinky majú charakter č. 22 - zastavané plochy a nádvoria, 

pozemok na ktorom je postavená inžinierska, cestná, miestna a účelová komunikácia. Týka sa 

to územia mesta Krompachy a obce Slovinky. Obe parcely na seba nadväzujú a nie je možné 

vytvoriť plot, resp. inú prekážku medzi nimi.  

Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 6. Oboznámenie s plánovaným výrubom stromov povoleným  

Okresným úradom Spišská Nová Ves: 

Ivo Hinďoš oboznámil komisiu s plánovaným výrubom drevín v intraviláne mesta 

Krompachy, povoleným Okresným úradom Spišská Nová Ves rozhodnutím č. OU-SN-OSZP-

2015/001932 z 23.2.2015 a so žiadosťou Mesta Krompachy o výrub 3 ks gaštanov  

na ul. Hlavnej pri cestnom moste, 1 ks jedle srienistej pri bytovom dome Lorencova 12 a 3 ks 

sliviek v areáli MŠ Hlavná ul. taktiež oboznámil komisiu s plánovanou ďalšou žiadosťou 

o povolenie výrubu 2 ks tují a 2 ks borovíc pri bytovom dome Lorencova 7. 

Stanovisko komisie: komisia berie na vedomie správu o plánovanom výrube drevín 

v intraviláne mesta Krompachy. 

 

K bodu č. 7. Rôzne: 

7.1. Komisia posúdila žiadosť spoločnosti HZ Metal s.r.o., Krompachy o zriadenie 

vecného bremena v prospech žiadateľa na pozemkoch parc. č. C KN 1325 a 1328 v k. ú. 

Krompachy (ul. Stará Maša) z dôvodu zriadenia NN elektrickej prípojky a odberného 

el. zariadenia.  

Stanovisko komisie: komisia odporúča MsZ schváliť zriadenie vecného bremena v prospech 

žiadateľa HZ Metal s.r.o., Krompachy na pozemkoch parc. č. C KN 1325 a 1328 v k. ú. 

Krompachy, Stará Maša z dôvodu zriadenia „SO 01 NN Elektrická prípojka a SO 02  

Odberné elektrické zariadenie“. 

Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

7.2. Ivo Hinďoš predložil žiadosť Sylvie Filovej o odvodnenie pozemku mesta a úpravu 

prístupovej cesty. 

Stanovisko komisie: komisia vykoná počas najbližšieho zasadania komisie miestnu 

obhliadku a odporučí ďalší postup. 

 

7.3. Komisia žiada účasť vedúceho oddelenia výstavby, ŽP a TS na zasadaniach komisie. 

 

Hlasovanie: Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 3 Záver:  

Po prerokovaní všetkých bodoch programu Stanislav Barbuš, podpredseda komisie sa 

poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie komisie. 

 

V Krompachoch, dňa 11.3.2015 

   

 

MUDr. Marán Hojstrič, v.r. 

         predseda komisie 
 


