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

a ochranu prírody, konaného dňa 21.03. 2017 

 

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

Stanislav Barbuš, podpredseda komisie, poslanec MsZ 

Bc. Eva Bovová, členka komisie 

   Ing. Vladimír Lizák, člen komisie 

Ospravedlnení:   Ing. Anna Mnichová, členka komisie 

   František Kuraj, člen komisie 

 

Program: 

1.      Otvorenie 

2.      Prejednanie investičných zámerov M-Tel, s.r.o., Stanislava Stehlíka s manželkou Ing. Evou  

Stehlíkovou a investičného zámeru Ing. Ľuboša Bálinta 

3.      Prejednanie žiadosti občanov mesta o výrub stromov  

4.     Obhliadka prístupovej cesty k r. d . Jána Petruša na Kúpeľnej ulici 

5.      Záver  

 

K bodu č. 1.  Otvorenie 

Zasadnutie komisie MsZ pre výstavbu, územný plán, životné prostredie a ochranu prírody otvoril 

predseda komisie MUDr. Marián Hojstrič, privítal prítomných a pristúpil k prerokovaniu bodov 

programu zasadnutia komisie. 

 

K bodu č. 2. Prejednanie investičných zámerov M-Tel, s.r.o., p. Stanislava Stehlíka s manželkou  

Ing. Evou  Stehlíkovou a investičného zámeru Tomáša Neubellera a Bc. Anity Neubeller Krakovej 

zastúpených Ing. Ľubošom Bálintom  
 

Ing. Anna Čupajová oboznámila členov komisie s investičnými zámermi spoločnosti M-Tel, s.r.o.,  

p. Stanislava Stehlíka s manželku Ing. Evou  Stehlíkovou a  s investičným zámerom  

Tomáša Neubellera a Bc. Anity Neubeller Krakovej, zastúpených Ing. Ľubošom Bálintom.  

 

Stanovisko komisie k investičnému zámeru spoločnosti  M-Tel, s.r.o.: komisia odporúča vedenie 

jednotlivých trás realizovať v trase existujúcich komunikačných káblov (Antik, Netiq, SWAN, atď.). 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

Stanovisko komisie k investičnému zámeru p. Stanislava Stehlíka s manželkou  

Ing. Evou  Stehlíkovou: komisia odporúča vypracovať zastavací plán (prístupová komunikácia, rozšírenie 

VO a ostatná technická vybavenosť). Investičný zámer je v súlade s ÚP mesta Krompachy.  

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

Stanovisko k investičnému zámeru Tomáša Neubellera a Bc. Anity Neubeller Krakovej zastúpených  

Ing. Ľubošom Bálintom: investičný zámer je v súlade s ÚP mesta Krompachy. 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

2.1. Ing. Anna Čupajová informovala členov komisie s projektom cyklistického chodníka. 

Stanovisko komisie: komisia berie na vedomie informáciu o projekte. 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

2.2. Ing. Anna Čupajová informovala členov komisie o pripravovanej žiadosti z eurofondov 

a o navrhovanom riešení stojísk pre nádoby na uloženie komunálneho odpadu. 
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Stanovisko komisie: komisia berie na vedomie informáciu o žiadosti z eurofondov a o kontajnerových 

stojiskách. 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 3. Prejednanie žiadosti občanov mesta o výrub stromov  
Komisia prejednala žiadosť p. Evy Grivalskej o výrub 1 ks jedle pri bytovom dome na ul.  Slovinskej  

č. 1 v Krompachoch. 

Stanovisko komisie: komisia žiada doložiť súhlasné stanovisko vlastníkov bytov na ul. Slovinskej č.1 

k predmetnému výrubu 1 ks jedle. Následne po doložení súhlasného stanoviska požiadať Okresný úrad 

ŽP o vydanie povolenia na výrub 1 ks jedle. 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 4. Obhliadka prístupovej cesty k r. d . Jána Petruša na Kúpeľnej ulici 
Členovia komisie vykonali obhliadku prístupovej cesty k r. d. Jána Petruša na Kúpeľnej ulici a preskúmali 

dostupné archivované doklady k stavebnému a kolaudačnému konaniu stavby rodinného domu 

a k prístupovej ceste na stavbu. 

Stanovisko komisie: v návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby rodinného domu zo dňa 

19.11.1987 p. Ján Petruš uvádza  

„Druh a stručný opis stavby, ktorej umiestnenie sa navrhuje: Jednopodlažný rodinný dom + prístupová 

cesta“.  

„Rozhodnutie o umiestnení stavby“ zo dňa 27.6.1988 uvádza: „-prístup na stavenisko sa zabezpečí 

predĺžením MK po nespevnenej ploche“. 

Stavebník  podal dňa 16.9.1988 „Žiadosť o vydanie stavebného povolenia rodinného domu“ . V časti 

údaje žiadateľa v bode b) sa uvádza: „V blízkosti mojej stavby je vedené el. vedenie vo vzdialenosti 15 

m, vodovod vo vzdialenosti 15 m, cesta (aká) spevnená vo vzdialenosti 15 m. 

Stavebné povolenie ani  kolaudačné rozhodnutie neobsahuje zmienku o prístupovej ceste. 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. . Záver 

Podpredseda komisie Stanislav Barbuš poďakoval  prítomným za účasť. 

 

 

 

 

Zapísal: Ivo Hinďoš    

V Krompachoch, dňa 21.03.2017 

 

 

 

          Marián Hojstrič, v. r. 

           podpredseda komisie 


