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Mestské  zastupiteľstvo v Krompachoch v zmysle § 6 odst. 1, § 11 odst. 4 písm. g) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 27 ods. 3 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov sa uznieslo  na tomto všeobecnom záväznom nariadení: 

 

 

 
Článok 1 

A. Nariadením sa vyhlasujú zmeny a doplnky záväznej  časti Územného plánu mesta Krompachy   podľa  

Zmien a doplnkov 02/2020 územného plánu mesta Krompachy.   

 

B. Všeobecne záväzné nariadenie mestského zastupiteľstva č. 5/2002 o záväzných častiach územného 

plánu mesta Krompachy  v znení  všeobecne záväzného nariadenia mesta Krompachy  č. 9/2011, 

sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. v článku 2 v bode 2  prvá veta znie: „ Platnosť Územného plánu  mesta Krompachy a jeho zmien 

a doplnkov  je všeobecne stanovená do doby, kým nebude  spracovaný nový územný plán.“  

 

2.  v článku 2 sa ruší bod 3 

 

3.  v článku 3  v bode 2 sa slová „ZaD 01/2010“  nahrádzajú slovami „zmenami a doplnkami“ 

 

4.  v článku 6  v bode 6 sa rušia slová „ ale tiež v lokalite Banícka kolónia ako náhrada 

zdevastovanej viacpodlažnej zástavby“ 

 

5.  v článku 7  v bode 3 sa slová  „ZaD 01/2010.“  nahrádzajú slovami „a jeho zmien a doplnkov.“ 

 

6.  článok 8 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13,  ktoré znejú: 

 

„12. Na území katastra mesta vytvoriť predpoklady pre realizáciu cyklistických trás vo väzbe na 

regionálne trasy.  

13.  Dopravu riešiť tak, aby dopravným hlukom bol znehodnotený minimálny rozsah obytného 

územia a navrhovať opatrenia na znižovanie dopravného hluku (znižovanie rýchlosti, 

plynulosť dopravy, stavebne spomaľujúce prvky, stavebné úpravy križovatiek, výsadba 

zelene....)“ 

 

7.  v článku 13 v bode 2  sa v texte za odrážkou „ štátna cesta II. triedy“ ruší slovo „štátna“   

 

8.  v článku 13 v bode 2  sa v texte za odrážkou:  „ štátna cesta III. triedy – 18 metrov od osi 

vozovky“  ruší slovo „štátna“  a číslica „18“ sa nahrádza „20“  

  

9.  v článku 13 v bode 2 v texte za odrážkou:  „miestne komunikácie...“ text v zátvorke znie: 

„(Ochranné pásmo ciest platí na území podľa  §11 ods. 1  zák. č. 135/1961 Zb., o pozemných 

komunikáciách v znení neskorších predpisov.)“ 

 

10.  v článku 13 v bode 2 sa v texte za odrážkou: „ ochranné pásmo verejného cintorína.... ruší pomlčka 

a slová „50 metrov v sídle s verejným vodovodom  (vyplýva z vyhlášky Ministerstva zdravotníctva 

- hygienickej služby SR)“ 

11.  v článku 13 sa na konci pripájajú odrážky  s textami ktoré  znejú:   

 „ -  5 m voľný nezastavaný pás pozdĺž brehov drobných vodných tokov 

 -  vhodnosť a spôsob výstavby v Baníckej štvrti preukázať vypracovaním hladinového režimu 

Slovinského potoka s určením záplavového územia pre navrhovaný prietok Q100“ 

 

12.  v článku 14  v bode  3 sa v prvej vete rušia slová „v roku 2015“  
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13.  v článku 14  v bode 3 v texte druhej odrážky „o navrhovanú nízkopodlažnú obytnú...“ sa za slovami  

Huba II – III“ vkladá čiarka a slová  „  Pod Plejsami“  

  

14.  v článku 14  v bode 7 sa za slovom „mesta“ ruší čiarka a  slová  „ZaD 01/2010“ sa nahrádzajú 

slovami „a v jeho zmenách a doplnkoch.“ 

 

15.  v článku 15  v bode 5 sa dopĺňa odrážka s textom ktorý znie: 

 „ - navrhované cyklotrasy“ 

 

16.  v článku 15  v bode 8 sa  za slovom „mesta“ ruší čiarka a  slová „ZaD 01/2010“ sa nahrádzajú 

slovami  „a v jeho zmenách a doplnkoch“ 

 

17.  v článku 16  v bode 2 sa v texte poslednej odrážky „ - štúdiu rozšírenia.....“  pripája čiarka a slová 

„Banícka štvrť a Pod Plejsami“ 

 

 

 

Článok 2 

Dokumentácia schválených Zmien a doplnkov 02/2020 je uložená spolu s pôvodnou dokumentáciou 

ÚPN mesta Krompachy na Mestskom úrade Krompachy, na príslušnom stavebnom úrade a Okresnom 

úrade v Košiciach, odbore  výstavby a bytovej politiky.  

 

 

Článok 3 

Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyhlásenia  a zverejňuje 

sa na 30 dní.    
 

 

 

 

 

 

v.r. 

Ing. Iveta Rušinová 

primátorka mesta 

 

  
 
 

 

Vyvesené dňa: 03.05.2021      Zvesené dňa: 02.06.2021 


