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

prírody, konaného dňa 08.10.2015 

 

 

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      

Ospravedlnení:   Radoslav Furín, člen komisie 

Ing. Tomáš Kandra, člen komisie 

Ing. Marián Bandžuch      

    

 

Program:  

1) otvorenie, 

2) posúdenie žiadosti spoločnosti SWAN KE s.r.o., Košice o vydanie povolenia zvláštneho 

užívania miestnych komunikácií (pretláčaním pod MK) v Krompachoch, 

3) posúdenie žiadostí o výrub stromov – žiadateľov Jany Kolářovej - Poštová 5,  

Milana Muráňa - Partizánska ul., SVB Líští vrch - Lorencova 4, Hlavná 24, SVB Sasanka  

- Maurerova 34, MŠ Hlavná 3 v Krompachoch, 

4) Posúdenie možností ďalšieho využitia objektu Hasičskej zbrojnice, 

5) Posúdenie plánovaných opráv miestnych komunikácií na rok 2016, 

6) rôzne, 

7) 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.  

Posúdenie žiadosti spoločnosti SWAN KE s.r.o., Košice o vydanie povolenia zvláštneho 

užívania miestnych komunikácií (pretláčaním pod miestnymi komunikáciami) 

v Krompachoch: 
Ivo Hinďoš, MsÚ Krompachy, informoval komisiu o žiadosti spoločnosti SWAN KE s.r.o., 

Košice o vydanie povolenia zvláštneho užívania miestnych komunikácií (pretláčaním pod 

miestnymi komunikáciami) v Krompachoch. 

Stanovisko komisie: komisia berie na vedomie informáciu Iva Hinďoša, MsÚ Krompachy  

o žiadosti spoločnosti SWAN KE s.r.o., Košice o vydanie povolenia zvláštneho užívania 

miestnych komunikácií (pretláčaním pod miestnymi komunikáciami) v Krompachoch. 

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

 

 

 



2 
 

K bodu č. 3  

Posúdenie žiadostí o výrub stromov – žiadateľov Jany Kolářovej - Poštová 5, Milana 

Muráňa - Partizánska ul., SVB Líští vrch - Lorencova 4, Hlavná 24, SVB Sasanka 

 - Maurerova 34, MŠ Hlavná 3 v Krompachoch: 

Ivo Hinďoš oboznámil komisiu so žiadosťou o výrub stromov – žiadateľov Jany Kolářovej  

- Poštová 5, Milana Muráňa - Partizánska ul., SVB Líští vrch - Lorencova 4, Hlavná 24, SVB 

Sasanka - Maurerova 34, MŠ Hlavná 3 v Krompachoch. 

Stanovisko komisie: komisia navrhuje MsÚ podať žiadosť o výrub drevín a tento výrub 

posúdiť Okresným úradom v Spišskej Novej Vsi, Odborom starostlivosti o ŽP. K miestnemu 

zisťovaniu navrhuje prizvať z dôvodu posúdenia oprávnenosti žiadostí o výrub drevín 

Františka Kuraja, člena komisie a zástupcu MsÚ Krompachy.  

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

 

3.1. Posúdenie žiadosti p. Zuzany Granecovej o výrub drevín na Štúrovej ul. na pozemu 

SVP š.p.: 

Stanovisko komisie: komisia odporúča vzhľadom k tomu, že dreviny sa nachádzajú na 

pozemku SVP š.p. (ochranné pásmo vodného toku) a SVP š. p. sa vyjadrilo v el. pošte pre 

MsÚ v Krompachoch, že budú súhlasiť s výrubom, ale realizovať ho nebude, aby žiadateľka 

priamo oslovila vlastníka drevín SVP š.p. o súhlas k výrubu predmetných drevín a následne 

požiadala Spoločný obecný úrad Krompachy o povolenie výrubu predmetných drevín a na 

vlastné náklady výrub po vydaní povolenia realizovala. 

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

 

K bodu č. 4  

Posúdenie možností ďalšieho využitia objektu Hasičskej zbrojnice:  

Ing Štefan Ondáš, vedúci Oddelenia výstavby, ŽP a TS oboznámil komisiu s možnosťami 

ďalšieho využitia objektu Hasičskej zbrojnice po odchode HaZZ z objektu.  

Stanovisko komisie: komisia navrhuje využitie objektu Hasičskej zbrojnice na denné 

centrum seniorov (hospic) a dobrovoľný hasičský zbor. 

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

 

K bodu č. 5  

Posúdenie plánovaných opráv miestnych komunikácií na rok 2016:  

Ing. Štefan Ondáš predložil návrh plánu opráv MK v roku 2016.  

Stanovisko komisie: komisia navrhuje na základe stavu miestnych komunikácií 

a predloženého plánu opráv na rok 2016 navýšiť finančné prostriedky v rozpočte mesta na  

90 tis. €.  

Priority opráv podľa predloženého plánu navrhuje nasledovne: 

- Cintorínska 2 – súvisle s obrubníkmi a výšiť plán na 12 000,-  € 

- Hlavná A1 v hodnote 1 207 €  

- J. Jesenského – od križovatky s SNP (resp. garážových boxov) po 1. Odbočku 

k rodinným domom (zákrutu) v hodnote 28 208 € 

- Kpt. Nálepku v hodnote 23 627,33 € 

- Navrhuje doplniť horný obchvat Dolina v hodnote 15 000 € 

- Navrhuje opravu areálovej cesty v objekte nemocnice v časti medzi chirurgiou 

a administratívnou budovou (zadný okruh) v hodnote 5 000 €. 

Hlasovanie: Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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K bodu č. 6  

Rôzne: 

6.1. Posúdenie žiadosti Vladimíra Kruželáka o posúdenie investičného zámeru  

– postavenie plechovej garáže na pozemku parc. č. CKN 2895 k.ú. Krompachy na 

Maurerovej ul. pri bytovom dome č. 793: 

Komisia posúdila predloženú žiadosť Vladimíra Kruželáka o posúdenie investičného zámeru 

– postavenie plechovej garáže na pozemku parc. č. CKN 2895 k. ú. Krompachy na 

Maurerovej ul. pri bytovom dome č. 793. 

Stanovisko komisie: komisia nedoporučuje realizáciu tohto investičného zámeru z dôvodu 

prístupu vozidiel záchranných zložiek k bytovému domu. 

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

 

6.2. Posúdenie ohlásenie drobnej stavby – garáže na pozemku parc. č. 2828/3 k. ú. 

Krompachy - stavebníka Pavla Rabatina na Robotníckej ul. 35 v Krompachoch  

s prístupovou cestou po parcele č. CKN 2828/1 v k. ú. Krompachy na Maurerovej ulici:  

Komisia posúdila ohlásenie drobnej stavby – garáže na pozemku parc. č. CKN 2828/3 vo 

vlastníctve stavebníka Pavla Rabatina na Robotníckej ul. 35 v Krompachoch s prístupovou 

cestou po parcele č. CKN 2828/1 v k. ú. Krompachy na Maurerovej ulici vo vlastníctve mesta 

Krompachy. 

Stanovisko komisie: komisia navrhuje stavebnému úradu preskúmať druh pozemku v katastri 

pod stavbou garáže a prístupovej cesty a dodržanie náležitostí uvedených v žiadosti 

stavebníka. 

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

 

6.3. Realizácia investičnej akcie Krompachy – vodovod, prívod vody do obce Kolinovce“ 

s napojením na vodovodnú sieť mesta Krompachy, ktorej  investorom je PVS a.s. 

Poprad. 

Stanovisko komisie: Komisia berie na vedomie informáciu o realizácia investičnej akcie 

Krompachy – vodovod, prívod vody do obce Kolinovce“ s napojením na vodovodnú sieť 

mesta Krompachy, ktorej  investorom je PVS a.s. Poprad. 

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

6.4. Komisia berie na vedomie informáciu Ing. Štefana Ondáša o vykonaní kontroly na 

stavbe Revitalizácia mesta Krompachy, pri ktorej neboli zistené žiadne nedostatky.  

  

K bodu č. 7  

Záver: 

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

sa poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie komisie. 

 

V Krompachoch, dňa 08.10.2015 

Zapísal: Ivo Hinďoš, zapisovateľ komisie 

 

 

MUDr. Marián Hojstrič, v. r. 

         predseda komisie 


