
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie MsZ pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a ochranu 

prírody, konaného dňa 27.5.2015 

 

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

   Ing. Anna Mnichová, členka komisie     

Ing. Vladimír Lizák, člen komisie 

František Kuraj, člen komisie   

Ing. Marián Bandžuch    

Ospravedlnení:   Stanislav Barbuš, podpredseda komisie, poslanec MsZ 

Radoslav Furín, člen komisie 

Ing. Tomáš Kandra, člen komisie     

     

Program:  

1) Otvorenie.  

2) Prerokovanie investičných zámerov.  

3) Posúdenie žiadosti  o výrub stromov. 

4) Rôzne 

a)  posúdenie žiadosti Hildegardy Piegerovej  

b) oboznámenie komisie s odpoveďou Mesta Krompachy  k žiadostiam o úpravu MK. 

5) Záver.   

 

K bodu č. 1. Otvorenie: 

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie MUDr. Marián Hojstrič. Privítal prítomných 

členov komisie a pristúpil k prerokovaniu jednotlivých bodov programu zasadnutia komisie. 

 

K bodu č. 2. Prerokovanie investičných zámerov a žiadostí o vydanie stanoviska mesta  

Krompachy k plánovaným stavbám, že nie sú v rozpore s verejným  záujmom a ÚP mesta 

Krompachy. 

Komisia posúdila investičné zámery, žiadosti o vydanie stanoviska mesta   

k  stavbám, že nie sú v rozpore s verejnými  záujmami  a ÚP mesta Krompachy stavebníkov 

Rastislava Bandžucha, a  netIQ s.r.o. a Miroslava Dutka. 

 

2.1. Žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru pána Rastislava Bandžucha, bytom 

Rázusova č. 53, Krompachy zriadiť na pozemku parc. č. C KN 3348/1 a 3348/2 v k. ú. 

Krompachy, pri ceste II/547 pneuservis s autoservisom a objektom na bývanie: 

 

Stanovisko komisie: komisia odporúča bez námietok schváliť investičný zámer. Žiada  

po spracovaní predložiť projektovú dokumentáciu.  

Hlasovanie: Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

2.2. Žiadosť spoločnosti netIQ s.r.o., Olšavka č. 40, o vydanie stanoviska Mesta Krompachy 

k dokumentácii stavby „Optické pripojenie bytových domov na ul. Slovinská, Mlynská, 

Lorencova.   

 

Stanovisko komisie: komisia odporúča MsZ schválenie investičného zámeru. Križovanie trás 

s miestnymi komunikáciami riešiť pretláčaním. Chodníkmi podľa ich stavu po zvážení  

Mesta Krompachy. Komisia upozorňuje na trasu vedľa  Slovinského potoka k sídlisku Juh, 

kde sú zrealizované nové pozemné komunikácie a na riziko možností realizácie trasy v tomto 

úseku. 

Hlasovanie: Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 



2.3. K stavbe „Rodinný dom – novostavba“ na pozemku par. č.. C KN 1392, 1396/2, 1397  

a 1398 v k. ú. Krompachy, ul. J. Jesenského, stavebník Miroslav Dutko, bytom  

Hlavná 997/17, Krompachy. 

 

Stanovisko komisie: komisia odporúča MsZ schváliť investičný zámer bez námietok. 

Hlasovanie: Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 3  

Posúdenie žiadosti  o výrub stromu, informácia o podanej žiadosti Mesta Krompachy  

o povolenie   výrubu stromov v intraviláne mesta: 

Ivo Hinďoš oboznámil komisiu so žiadosťou SVB Pod višňou, Poštová 918/7, Krompachy, 

o výrub brezy pri bytovom dome Poštová 6, 7, 8, 9  v Krompachoch a so žiadosťou  

Mesta Krompachy o povolenie výrubu drevín, podanej na OÚ, Odbor starostlivosti o ŽP 

v Spišskej Novej Vsi v súlade s podanými žiadosťami bytových spoločenstiev o výrub drevín, 

prerokovaných na zasadnutí komisie. 

 

Stanovisko komisie: komisia tento výrub posúdiť Okresným úradom v Spišskej Novej Vsi, 

Odborom starostlivosti o ŽP. Komisia berie na vedomie žiadosť Mesta Krompachy 

o povolenie výrubu drevín.  

Hlasovanie: Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 4. Rôzne: 

4.1. Komisia posúdila žiadosť Hildegardy Piegerovej, bytom Bačíkova č. 16, Košice 

o odkúpenie časti trávnatého pozemku č. CKN 485/1 pred rodinnými domami č. 315 a 316 na 

Banskej ul. v Krompachoch.  

 

Stanovisko komisie: komisia neodporúča ani predaj, ani prenájom pozemku. 

Hlasovanie: Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

4.2. Ivo Hinďoš oboznámil komisiu  s odpoveďou Mesta Krompachy pánovi Petrovi Figulimu 

k žiadanému uzatvoreniu cesty v časti Dolina a pani Sylvii Filovej k žiadosti o úpravu 

a odvodnenie pozemku – prístupovej cesty na Horskej ul. v Krompachoch.  

 

Stanovisko komisie: komisia berie na vedomie správu o zaslaných odpovediach Mesta 

Krompachy bez námietok. 

Hlasovanie: Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 5 Záver:  

Po prerokovaní všetkých bodov programu MUDr. Marián Hojstrič, predseda komisie,  

sa poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie komisie. 

 

V Krompachoch, dňa 27.5.2015 

Zapísal: Ivo Hinďoš, zapisovateľ komisie 

 

 

MUDr. Marián Hojstrič, v. r. 

         predseda komisie 


