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Zápisnica
zo zasadnutia Komisie MsZ pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a ochranu
prírody, konaného dňa 25.01.2016
Prítomní:

Ospravedlnení:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

MUDr. Marián Hojstrič, predseda komisie, poslanec MsZ
Stanislav Barbuš, podpredseda komisie, poslanec MsZ
Ing. Anna Mnichová, členka komisie
František Kuraj, člen komisie
Ing. Vladimír Lizák, člen komisie
Radoslav Furín, člen komisie
Ing. Tomáš Kandra, člen komisie
Ing. Marián Bandžuch, člen komisie

otvorenie,
posúdenie návrhu VZN č. 1/2016 mesta Krompachy o potvrdení názvu ulíc a iných
verejných priestranstiev na území mesta Krompachy,
prehodnotenie Územného plánu mesta Krompachy podľa § 30 ods. 4 zákona
č. 50/1974 Zb. stavebný zákon v znení neskorších zmien a doplnkov,
prehodnotenie žiadostí o výrub stromov,
rôzne,
záver.

K bodu č. 1.
Otvorenie:
Zasadnutie komisie MsZ pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a ochranu
prírody otvoril MUDr. Marián Hojstrič, predseda komisie, privítal prítomných a pristúpil
k prerokovaniu bodov programu zasadnutia komisie.
K bodu č. 2.
Posúdenie návrhu VZN č. 1/2016 mesta Krompachy o potvrdení názvu ulíc a iných
verejných priestranstiev na území mesta Krompachy:
Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta Krompachy, podrobne oboznámil členov
komisie s návrhom VZN č. 1/2016 mesta Krompachy o potvrdení názvu ulíc a iných
verejných priestranstiev na území mesta Krompachy.
Stanovisko komisie: komisia odporúča MsZ Krompachy schváliť VZN č. 1/2016 mesta
Krompachy o potvrdení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta
Krompachy.
Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3.
Prehodnotenie Územného plánu mesta Krompachy podľa § 30 ods. 4 zákona č. 50/1974
Zb. stavebný zákon v znení neskorších zmien a doplnkov:
Ing. Anna Čupajová podrobne oboznámila členov komisie s územným plánom mesta
Krompachy, jeho poslednou zmenou. Komisia prehodnotila Územný plán mesta Krompachy
podľa § 30 ods. 4 zákona č. 50/1974 Zb. stavebný zákon v znení neskorších zmien
a doplnkov.
Stanovisko komisie: komisia prehodnotila Územný plán mesta Krompachy podľa § 30 ods. 4
zákona č. 50/1974 Zb. stavebný zákon v znení neskorších zmien a doplnkov. Územný plán so
svojimi zmenami a doplnkami naďalej vyhovuje.
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Hlasovanie: Prítomní: 4

Za: 4 Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4.
Prehodnotenie žiadostí o výrub stromov:
Ivo Hinďoš podrobne oboznámil členov komisie so žiadosťami obyvateľov
mesta
Krompachy
o výrub
drevín
na
verejných
priestranstvách:
SVB Cintorínska 936 Krompachy, Cintorínska 936/1,2 a obyvateľov bytového domu
Maurerova 793/39, 40, 41 v Krompachoch.
Stanovisko komisie: a) komisia k žiadosti SVB Cintorínska 936 Krompachy,
Cintorínska 936/1,2 v Krompachoch odporúča aby žiadosť bola podaná na predpísanom
tlačive a bola doplnená údajmi o stromoch, a to: ich druh, obvod kmeňa vo výške 1,3 m nad
terénom, stav stromov a doložiť situáciu rastu stromov na zakreslenej kópii z katastrálnej
mapy,
b) komisia k žiadosti obyvateľov bytového domu Maurerova 793/39, 40, 41 v Krompachoch
odporúča vypracovať odborný posudok predmetného stromu, ktorý obyvatelia požadujú
vyrúbať.
Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5.
Rôzne:
5.1: Ing. Anna Čupajová podrobne oboznámila členov komisie s projektovou dokumentáciou
stavby „Krompachy – rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ na ul. SNP“.
Stanovisko komisie: komisia berie na vedomie rozpracovanosť objektu MŠ na ul. SNP
v Krompachoch.
Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0
Zdržal sa: 0
5.2. Ing. Anna Čupajová oboznámila členov komisie s oznámením o strategickom dokumente
„Územný plán obce Richnava“ verejnou vyhláškou.
Stanovisko komisie: komisia berie na vedomie informáciu o oznámení o strategickom
dokumente „Územný plán obce Richnava“.
Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0
Zdržal sa: 0
5.3. Ing. Štefan Ondáš podrobne oboznámil členov komisie s návrhom „Ročnej zmluvy
o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO a výkone iných činností pre rok 2016“ medzi
Mestom Krompachy a spoločnosťou Ekover, s.r.o.
Stanovisko komisie: komisia berie na vedomie a odporúča MsZ Krompachy zmluvu
schváliť.
Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0
Zdržal sa: 0
5.4. Komisia sa jednohlasne uzniesla, že zasadania komisie budú konané v utorky
o 15,45 hod., 1 týždeň pred zasadnutím MsZ Krompachy.
Zapísal: Ivo Hinďoš, zapisovateľ komisie
V Krompachoch, dňa 25.01.2016

MUDr. Marián Hojstrič, v. r.
predseda komisie

