ZÁPISNICA
z rokovania Mestského výboru č.1 dňa 04. 02. 2019
Prítomní: J. Želiska, Š. Grach, Ing. I. Valachová, Mgr. M. Bucko, Mgr. V. Železník , p. M.
Porubský, Mgr. P. Kain
Program:
1. Otvorenie, voľba predsedu MsV
2. Kontrola uznesení
3. Požiadavky do rozpočtu mesta na rok 2019
4. Žiadosť o stanovisko k umiestneniu kasína na Štúrovej 4654/15 v Topoľčanoch
5. Rôzne, diskusia
6. Záver
Mestský výbor prijal k jednotlivým bodom programu tieto uznesenia:
MsV č.1
k bodu 3
berie na vedomie požiadavky do rozpočtu mesta na rok 2019 a na nasledujúcom zasadnutí
11.02.2019 stanoví ich priority.
k bodu 4
a) berie na vedomie žiadosť k umiestneniu kasína na Štúrovej 4654/15 v Topoľčanoch
b) vyjadruje nesúhlas s jej umiestnením a prevádzkovaním.
Hlasovanie: za- 7, zdržal sa -0, proti-0
k bodu 5
berie na vedomie požiadavky z diskusie
Priebeh zasadnutia
1) Zasadnutie výboru otvoril viceprimátor p. J. Želiska, ktorý oboznámil prítomných členov
s programom zasadnutia. Nasledovala voľba predsedu MsV podľa počtu získaných hlasov
v komunálnych voľbách. Keďže p. J. Želiska a p. Š. Grach neprijali funkciu, za predsedníčku
MsV bola jednomyseľne zvolená Ing. I. Valachová. Po voľbe rokovanie MsV ďalej viedla
predsedníčka.
2) kontrola uznesení zo 4.12.2018

MsV č.1 vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti MsV za uplynulé obdobie a požiadavky do
rozpočtu mesta na rok 2019.
3) Požiadavky do rozpočtu mesta na rok 2019 predniesol predseda MsV č.1p. Š. Grach
1. vyčleniť finančné prostriedky na opravu komunikácií väčšieho rozsahu v celom
volebnom obvode č.1,
2. realizovať osadenie nových polopodzemných kontajnerov v celom obvode,
3. realizovať opravu oporného múru na starom cintoríne,
4. realizovať generálnu opravu cesty a chodníkov na ulici Sama Chalúpku,
5. vytvoriť nové parkovacie miesta, vyznačiť vodorovné a zvislé dopravné značenie
v zmysle štúdie dopravy,
6. doplniť detské hracie prvky, zeleň a lavičky v obvode.
Do rozpočtu Mesta na rok 2019 sa dostali prvé štyri požiadavky.
4) Žiadosť o stanovisko k umiestneniu kasína na Štúrovej 4654/15 v Topoľčanoch
Obchodná spoločnosť CASINO RESPECT s.r.o. žiada mesto o udelenie súhlasu na
prevádzku kasína na uvedenej adrese v súlade s §21 ods.15 zákona č. 171/2005 Z.z. v znení
neskorších predpisov, pričom ide o vyjadrenie obce s platnosťou pre rok 2019. Všetci
členovia MsV vyjadrili nesúhlas s umiestnením a prevádzkovaním herne v meste. Kasína by
mali byť umiestnené na okraji alebo mimo mesta.
5) Diskusia, rôzne
P. J. Želiska- tlmočil požiadavku občanov mesta o opravu malých schodov na Krušovskej
ulici k starému cintorínu.
P. Š. Grach- upozornil na nutnosť opravy chodníka na Krušovskej ul. od novinového stánku
pri modráku smerom k starým malým činžiakom. Budeme žiadať do rozpočtu mesta na
II.polrok. Čo potvrdil aj Mgr. V. Železník, ktorý tiež túto problematiku pozná.
P. Š. Grach- tlmočil sťažnosť občanov mesta na neporiadok v centre mesta na pozemku p.
Pařila, ktorý bol už viac krát vyzvaný, aby dal pozemok do poriadku.
Ing. I. Valachová- tlmočila požiadavku občanov zo

sídl. F B. Němcovej 1905/1, ktorí

žiadajú o odstránenie vysokej suchej brezy v blízkosti chodníka a cesty. Pri silnom vetre sa
nakláňa a môže ohroziť chodcov a spôsobiť škody parkujúcim autám.
Ing. I. Valachová- tlmočila podnet občanov pre Komisiu dopravy o prehodnotenie
dopravného značenia na križovatke na ul. J. Kráľa, vedľa hádzanárskej haly, smerom
k supermarketu COOP jednota na sídl. Mexiko.
Mgr. M. Bucko- ako je to so stavbou vedľa záhrady gymnázia, či je to v súlade so stavebným
povolením, čo by zaujímalo aj ostatných členov MsV.
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Mgr. M. Bucko- parkovanie na sídlisku Mexiko, kde pakujú cudzie autá a domáci nemajú,
kde parkovať. Parkovanie by sa malo riešiť zakúpením rezidenčných kariet alebo komplexne
riešiť ako to majú aj v iných mestách. Mgr. P. Kain, každý by mal mať 1 parkovacie miesto
v mieste bydliska podľa ŠPZ, monitorovať MsP.

I. Valachová- pre menej solventných

a starších občanov by to bola finančná záťaž, ale je potrebné tento stav riešiť, lebo pozná túto
problematiku nakoľko býva na Mexiku. Š. Grach- parkovné v centre mesta je drahšie ako na
okolitých parkoviskách a postupne by sa malo zaviesť parkovanie zaslaním SMS.
Mgr. M. Bucko, Mgr. P. Kain – vznikajú kolízie na ulici J. Kráľa z dôvodu parkovania áut. Je
potrebné dopravné označenie, vodorovné dopravné značenie.
Mgr. P. Kain – tlmočil požiadavku na spevnenie parkovacej plochy pred garážami na
Gorkého ulici a zjednosmernenie dopravy a vyznačenie parkovacích čiar. Š. Grach – potvrdil,
že veľakrát MsV žiadal o spevnenie tejto plochy.
5) Zasadnutie ukončila predsedníčka MsV Ing. I. Valachová.

Predsedníčka MsV Ing. Ida Valachová

Prílohy: prezenčná listina, požiadavky do rozpočtu mesta na rok 2019, žiadosť umiestnenie
kasína
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