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Zápisnica č. 1/2020 
zo zasadnutia Komisie MsZ pre výstavbu, územný plán, životné prostredie  

a ochranu prírody, konaného dňa 10.2.2020 

 

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

Ing. Ľuboš Ontko – podpredseda komisie, poslanec MsZ 

Tomáš Gula, člen komisie 

Ing. Vladimír Lizák, člen komisie 

Ing. Štefan Mních, člen komisie 

Ján Pribičko, člen komisie 

Vladimír Puchala, člen komisie 

Ing. Vladimír Sajdák, člen komisie 

Ing. Ján Zahuranec, ml., člen komisie 

 

- podľa prezenčnej listiny 

 

1.      Otvorenie 

2.      Prerokovanie žiadosti o výrub dreviny 

3.      Prerokovanie návrhu opráv miestnych komunikácii v roku 2020 

4.      Stavba Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice – posudzovanie vplyvov na ŽP    

5.      Prerokovanie investičného zámeru Polyfunkčný objekt Ulica SNP  

6.      Prerokovanie  nových návrhov na Zmenu a doplnky ÚPN mesta Krompachy 

7.      Rôzne 

8.      Záver 

 

Komisia prerokovala jednotlivé body programu a ďalšie náležitosti predložené pri  

zasadnutí komisie: 

 

K bodu č. 1.  Otvorenie: 

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

otvoril predseda komisie MUDr. Marián Hojstrič a privítal prítomných. 

 

K bodu č. 2. Prerokovanie žiadostí o výrub drevín: 

 

2.1. Výrub 2 ks smrekovec opadavý, parc. č. C KN 2985, k. ú. Krompachy: 

Stanovisko komisie: neodporúča výrub drevín. 

Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

2.2. Výrub 1 ks vŕba biela, par. č. C KN 3180, k. ú. Krompachy: 
Stanovisko komisie: odporúča výrub dreviny. 

Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

K bodu č. 3: Prerokovanie návrhu opráv miestnych komunikácii v roku 2020: 
Ing. Štefan Ondáš, vedúci OVŽPaTS oboznámil komisiu s plánom opráv MK v roku 2020. 

Stanovisko komisie: komisia odporúča predložený návrh opráv miestnych komunikácií na 

rok 2020 schváliť. 

Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

K bodu č. 4. Stavba Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice: 

Komisia sa oboznámila s predloženou dokumentáciou a oznámením  o začatí správneho 
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konania vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie pre zámer navrhovanej činnosti 

„Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Krompachy (mimo) – Kysak“: 

Stanovisko komisie: komisia berie na vedomie predložené oznámenie a dokumentáciu vo 

veci posudzovania vplyvov na životné prostredie pre zámer navrhovanej činnosti 

„Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Krompachy (mimo) – Kysak. 

Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

K bodu č. 5. Prerokovanie investičného zámeru Polyfunkčný objekt Ulica SNP: 

Ing. arch. Čurilla a Ing. Grejták oboznámili členov komisie s investičným návrhom 

„Polyfunkčný objekt IMMI Centrum“ na ulici SNP 9 v Krompachoch.  

Stanovisko komisie: komisia súhlasí s investičným návrhom „Polyfunkčný objekt IMMI 

Centrum“ na ulici SNP 9 v Krompachoch 

Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

K bodu č. 6. Prerokovanie  nových návrhov na zmenu a doplnky územného plánu mesta 

Krompachy: 

 

6.1. Zmena ÚP mesta Krompachy na UL. SNP z 2-podlažnej na 3-podlažnú zástavbu: 

Stanovisko komisie: komisia súhlasí so zmenou ÚP mesta Krompachy na UL. SNP  

z 2-podlažnej na 3-podlažnú zástavbu. 

Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

6.2. Zmena ÚP mesta Krompachy na pozemkoch parc. č. C KN 722/2 a 737/2  

k. ú. Krompachy, lokalita Dolina na plochy nízko podlažnej obytnej zástavby: 

Stanovisko komisie: komisia súhlasí so zmenou ÚP mesta Krompachy na pozemkoch parc.  

č. C KN 722/2 a 737/2 k. ú. Krompachy, lokalita Dolina na plochy nízko podlažnej obytnej 

zástavby. 

Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

6.3. Zmena ÚP mesta Krompachy na pozemku parc. č. C KN 522  

k. ú. Krompachy, lokalita sídlisko Juh na výstavbu garáží.  

Stanovisko komisie: komisia súhlasí so zmenou ÚP mesta Krompachy na pozemku parc.  

č. C KN 522 k. ú. Krompachy, lokalita sídlisko Juh na výstavbu garáží. 

Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

7. K bodu Rôzne: 

 

7.1. Plechové garáže na Maurerovej ulici: 

Komisia navrhuje preveriť, či majú plechové garáže na parcele č. C KN 3006 k. ú. Krompachy 

pridelené súpisné čísla. 

Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

7.2. Betónové zábrany na chodníku pri bytovom dome Trangusova 3: 

Komisia navrhuje preveriť, či betónové zábrany – stĺpiky, osadené na chodníku pri bytovom 

dome, oddeľujúce cestu, spĺňajú bezpečnostné parametre – autá najmä počas snehu, cyklisti. 

Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

7.3. Vykosenie plôch pred hotelom Plejsy počas Pankuškových fašiangov: 

Komisia navrhuje pre rozšírenie počtu parkovacích plôch počas konania Pankuškových 

fašiangov vykosenie ďalšej priľahlej plochy k parkovisku. 
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Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0 

7.4. Parkovanie na Lorencovej ul.: 

Komisia navrhuje riešiť parkovanie na Lorencovej ulici -  vedľa nespevnenej ceste pred 

radovými garážovými boxmi za bytovými domami na Lorencovej ulici. 

Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

7.5. Riešenie jednosmernej premávky na Maurerovej ulici: 

Komisia navrhuje riešiť jednosmernú premávku na Maurerovej ulici, najmä od križovatky s Ul. 

SNP po križovatku s Poštovou ulicou. 

Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0 

 

K bodu č. 8 Záver: 

Predseda komisie MUDr. Marián Hojstrič poďakoval  prítomným za účasť. 

 

 

 

 

     MUDr. Marián Hojstrič, v. r. 

                  podpredseda komisie 

 

Zapísal: Ivo Hinďoš    

V Krompachoch, dňa  10.2.2020 


