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

a ochranu prírody, konaného dňa 30.1. 2018 

 

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

Stanislav Barbuš, podpredseda komisie, poslanec MsZ 

Bc. Eva Bovová, členka komisie 

Ing. Anna Mnichová, členka komisie 

Ing. Vladimír Lizák, člen komisie 

Ospravedlnený:   František Kuraj, člen komisie 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Prejednanie žiadostí o výrub drevín  

3. Prejednanie žiadostí - investičných akcií  

4. Rôzne 

5. Záver 

 

 

Komisia prejednala jednotlivé body programu, a tiež ďalšie náležitosti predložené pri  

zasadnutí komisie: 

 

Bod č. 1.  Otvorenie: 

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

podpredseda komisie Stanislav Barbuš, privítal prítomných a pristúpil k prerokovaniu bodov 

programu zasadnutia komisie. 

 

Bod č. 2. Prejednanie žiadostí o výrub drevín: 
Komisia preskúmala predložené žiadosti o výrub drevín.  

a) Výrub 1 ks smrek obyčajný, cintorín  

Stanovisko komisie: komisia odporúča výrub dreviny. 

b) Výrub 7 ks + 9 ks topoľ čierny pri ceste k malému cintorínu 

Stanovisko komisie: komisia odporúča výrub drevín v prípade, ak sú suché, ak sú živé, 

odporúča navrhnúť ich orezanie. 

c) Výrub zoskupených 5 ks agátov – malý cintorín 
 Stanovisko komisie: komisia odporúča výrub. 

d) Výrub jednotlivo rastúcich agátov – malý cintorín 
Stanovisko komisie: komisia odporúča len ich orezanie. 

e) Výrub 14 ks topoľ biely a 1 ks lipa malolistá - Zberný dvor  
Stanovisko komisie: komisia odporúča výrub len tých drevín, ktoré sú naklonená v smere na 

Zberný dvor, resp. sú vyschnuté a ohrozujú obyvateľov alebo majetok. 

f) Výrub 1 ks agát biely Ul. Maurerova, par. č. C KN 3013 k. ú. Krompachy  
Stanovisko komisie: komisia neodporúča výrub. 

g) Výrub 1 ks tuja – ul. Hlavná 
Stanovisko komisie: komisia odporúča len kvalifikované orezanie dreviny. 

h) Výrub drevín na Kúpeľnej ulici 

Stanovisko komisie: komisia odporúča orezanie drevín. 

i) Výrub  2 ks Tuja a 2 ks kosodrevina - Ul. Lorencova č. 6 
Stanovisko komisie: komisia odporúča orezanie drevín. 

 

Hlasovanie: Prítomní: 5 Za: 5 
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Bod č. 3. Prejednanie žiadostí - investičných akcií: 
Komisia preskúmala jednotlivé žiadosti – investičné akcie obyvateľov a mesta Krompachy. 

a) Navrhované úpravy – parkoviská ul. Hlavná - stred 

Stanovisko komisie:  

- komisia odporúča zrušiť navrhované parkovisko podľa predloženej situácie označené „P1“.  

- riešiť rozšírenie parkoviska „P2“ na celú plochu, v zmysle STN. 

- doplniť návrh o parkovisko pred bytovým domom č. 30, 31. 

- doplniť návrh o parkovisko s kolmým státím za bytovými domami Hlavná 995 – 996 za 

prevádzkou Milk – Agro z vegetačných tvárnic. 

- Preveriť vhodnosť parkoviska za pizzeriou. 

b) Návrh výstavby amfiteátra za Domom kultúry 
Stanovisko komisie: komisia odporúča realizáciu stavby. 

c) Realizácia stavby „ Krompachy – vodovod – obnova vodovodného potrubia ul. Kúpeľná 

a Lorencova“ investora PVPS a. s.  

Stanovisko komisie: komisia odporúča realizáciu stavby. 

d) Realizácia stavby „Krompachy – Hornád rkm 99,800 rekonštrukcia hate“ 

e) Stanovisko komisie: komisia odporúča realizáciu stavby. 

f) Realizácia stavby „Novostavba rodinného domu“, investor Stanislav Stehlík s manželkou  

Ing. Evou Stehlíkovou. 

Stanovisko komisie: komisia upozorňuje na jej predchádzajúce stanovisko k stavbe. 

 

Hlasovanie: Prítomní: 5 Za: 5 

 

Bod č. 4. Rôzne 

a) Návrh plánu opráv miestnych komunikácii v Krompachoch na rok 2018 

Stanovisko komisie: komisia súhlasí s návrhom opráv MK s pripomienkou, že odporúča vyňať 

úsek na Lesníckej ulici doplniť položku o chodník SNP/Stará cesta v dĺžke cca 50 m v úseku dva 

rod. domy – po C & K Limousines s.r.o. 

b) Návrh VZN č. 01/2018 o  zavedení a poskytovaní elektronických služieb 
c) Stanovisko komisie: komisia berie na vedomie návrh VZN č. 01/2018 o  zavedení 

a poskytovaní elektronických služieb. 

d) Komisia bola pracovníkmi MsÚ informovaná o návrhu riešenia zvýšenia bezpečnosti 4 ks 

prechodov pre chodcov 
Stanovisko komisie: berie na vedomie. Podľa technických možností  riešiť navrhované 

prechody, pokiaľ by sa technické podmienky zmenili, navrhujú riešiť prechod na ceste č. 3255 

z ul. Mlynskej k parku  na Námestí slobody, na MK Lorencova ul. pri kaplnke alebo na ceste  

č. 3255 z parku k cukrárni na Hlavnej ul., alebo na MK od drogérie 100+1 k parku na  

Hlavnej ul. 

e) Komisia odporúča doplniť svietidlo VO na ul. Kpt. Nálepku v úseku od križovatky na tejto 

MK po cestu II/547. 

 

Hlasovanie: Prítomní: 5 Za: 5 

 

Bod č. 5. Záver 

Predseda komisie MUDr. Marián Hojstrič poďakoval  prítomným za účasť. 

 

Zapísal: Ivo Hinďoš    

V Krompachoch, dňa  30.1.2018      

          Marián Hojstrič, v. r. 

           podpredseda komisie 


