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

a ochranu prírody, konaného dňa 17.10. 2017 

 

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

Bc. Eva Bovová, členka komisie 

Ing. Vladimír Lizák, člen komisie 

 

Ospravedlnení:   Stanislav Barbuš, podpredseda komisie, poslanec MsZ 

Ing. Anna Mnichová, členka komisie 

František Kuraj, člen komisie 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Prejednanie štúdie rozšírenia základnej školy na ulici SNP v Krompachoch (viď. prí-

loha) 

3. Prejednanie žiadostí o výrub drevín (viď. príloha) 

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 

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

programu zasadnutia komisie. 

 

Bod č. 2. Prejednanie štúdie rozšírenia základnej školy na ulici SNP v Krompachoch: 
Komisia preskúmala predloženú štúdiu rozšírenia základnej školy na ulici SNP v Krompachoch. 

Stanovisko komisie: odporúča verziu „C“ návrhu. Upozorňuje opätovne na vlastníctvo dotknutých 

pozemkov. K výberu verzie odporúča vyžiadať oficiálne stanovisko vedenia školy.  

Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

Bod č. 3. Prejednanie žiadostí o výrub drevín: 
Komisia preskúmala jednotlivé žiadosti obyvateľov mesta o výrub drevín. 

3.1.  Peter Cichý – žiadosť o výrub 3 ks drevín na parcele CKN 3471 k. ú. Krompachy, ul. 

Kúpeľná, z dôvodu ohrozenia obyvateľov a majetku. 
Stanovisko komisie: odporúča povoliť výrub drevín uvedených v žiadosti. 

Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

3.2. Základná škola s MŠ, Maurerova ul. – žiadosť o výrub 1 ks dreviny, ktorá poškodzuje 

budovu školy: 
Stanovisko komisie: odporúča povoliť výrub dreviny uvedenej v žiadosti. 
Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

3.3. Ondrej Segľa – žiadosť o výrub dreviny na ul. SNP 89. Drevina poškodzuje koreňovou 

sústavou chodník, ohrozuje bezpečnosť dopravy, chodcov a majetok obyvateľov. 

Stanovisko komisie: odporúča zistiť, či v korune stromu, resp. v jeho okolí sa nachádza vzdušné el. 

vedenie a požiadať VSE a.s., resp. VSD a.s. o spoluprácu počas pravidelného orezávania drevín pod 
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vzdušnými el. vedeniami vzhľadom na frekventovanú dopravu. Odporúča požiadať KSK Košice, ako 

majiteľa pozemku a dreviny o súhlas k výrubu, resp. o jeho výrub.  

Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

Bod č. 4.  Rôzne: 

4.1.: Ing. Vladimír Lizák upozornil na realizáciu garáže v lokalite Podskalka na pozemku parc. č.  

C KN 1052 k. ú. Krompachy. 
Stanovisko komisie: odporúča preskúmať, kto je stavebníkom garáže na pozemku parc. č. CKN 1052 

k. ú. Krompachy, a či je stavba povolená stavebným úradom. Žiada stavebný úrad predložiť informá-

ciu na jej budúcom zasadnutí. 
Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

4.1.: Ing. Vladimír Lizák požiadal o informáciu o realizácii a účele (prípad. spôsobe zásobovania 

prevádzky) rekonštrukcie r. d. na ul. Hlavnej, parc. č. CKN 1027 k. ú. Krompachy. 

Stanovisko komisie: odporúča preskúmať, či je stavba realizovaná v súlade so stavebným povole-

ním, účel stavby a prípadne spôsob zásobovania. Žiada stavebný úrad predložiť informáciu na jej 

budúcom zasadnutí. 
Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

Bod č. 5  Záver: 

Predseda komisie MUDr. Marián Hojstrič poďakoval  prítomným za účasť. 

 

 

 

 

Zapísal: Ivo Hinďoš    

V Krompachoch, dňa  17.10.2017 

 

 

 

        

 

 

         Marián Hojstrič, v. r. 

           podpredseda komisie 


