ZÁPISNICA
z rokovania Mestského výboru č. 1 dňa 04. 03. 2019
Prítomní: J. Želiska, Š. Grach, Ing. I. Valachová, Mgr. M. Bucko, Mgr. V. Železník
Ospravedlnení:, p. M. Porubský, Mgr. P. Kain
Hostia: PaedDr. M. Mazáňová, PhD.
Program:
1. Otvorenie, kontrola uznesení
2. Žiadosť o stanovisko k žiadosti PhMr. Š. Goču – HERBA CENTRUM
3. Žiadosť o prerokovanie žiadostí o sezónne letné terasy
4. Žiadosť o umiestnenie dočasného sezónneho zariadenia na Nám. M. R. Štefánika na
južnú stranu námestia.
5. Diskusia, rôzne
6. Záver
Mestský výbor prijal k jednotlivým bodom programu tieto uznesenia:
k bodu 1
MsV č.1 berie na vedomie opätovnú žiadosť o odstránenie lavičky na Šafárikovej ul. 2817/5
v Topoľčanoch a súhlasí s jej odstránením.

Hlasovanie: za- 5, zdržal sa -0, proti-0

k bodu 2
MsV č.1 berie na vedomie žiadosť PhMr. Š. Goču – HERBA CENTRUM na uplatnenie
predkupného práva k pozemku vedenom na liste vlastníctva č. 3345 a vyjadruje nesúhlasné
stanovisko .

Hlasovanie: za- 5, zdržal sa -0, proti-0

k bodu 3
MsV č.1 berie na vedomie žiadosti o sezónne letné terasy a vyjadruje súhlas s ich
prevádzkovaním podľa predloženého materiálu. Hlasovanie: za- 5, zdržal sa -0, proti-0
k bodu 4
berie na vedomie žiadosť o umiestnenie dočasného sezónneho zariadenia na Nám. M. R.
Štefánika na južnú stranu námestia.
k bodu 5
MsV berie na vedomie pripomienky z diskusie.

Priebeh zasadnutia
1) Zasadnutie výboru otvorila predsedníčka MsV Ing. I. Valachová a oboznámila členov
s programom zasadnutia.
2) kontrola uznesení zo 4.12.2018
1. realizovať generálnu opravu cesty a chodníkov na ulici Sama Chalúpku
2. realizovať opravu oporného múru na starom cintoríne,
3. vyčleniť finančné prostriedky na opravu komunikácií väčšieho rozsahu

v celom

volebnom obvode č.1,
4. realizovať osadenie nových polopodzemných kontajnerov v celom obvode
Do rozpočtu Mesta na rok 2019 sa dostali prvé štyri požiadavky. Za najvyššiu prioritu
všetci členovia určili realizovať generálnu opravu cesty a chodníkov na ulici Sama Chalúpku.
Myslíme si, že oprava oporného múru na starom cintoríne by mala byť priorita nielen nášho
obvodu, ale aj ostatných mestských častí.
3) Členovia MsV spolu s pani primátorkou si podrobne preštudovali vypracovanú štúdiu
dopravy pre sídl. F. Je zverejnená na mestskom facebooku a vyvesená v oznamovacej tabuli
na sídl. F, kde si ju môžu pozrieť občania mesta pozrieť a vyjadriť sa k nej. Pokiaľ dôjde k jej
realizácii, bude veľkým prínosom pre občanov sídliska, lebo sa zvýši počet parkovacích miest
a vyrieši sa dopravná situácia.
4) Žiadosť o stanovisko k odstráneniu lavičky na Šafárikovej ul. 2817/5 v Topoľčanoch
Pani primátorka nás oboznámila s obsahom listu - žiadosti o odstránenie lavičky na
Šafárikovej ul. Dôvodom sú: sústavný neporiadok, požívanie alkoholu, cigaretový pach,
vykonávanie potrieb... bezdomovcami a inými skupinami, čím sa ruší pokojné nažívanie
obyvateľov na uvedenom mieste . Ďalej žiadajú vysadiť zeleň (tuje) okolo činžiaku.
Členovia MsV vyjadrili názor, že lavičku je treba zatiaľ ponechať, ale treba často túto časť
monitorovať zo strany mestskej polície. Pokiaľ sa bude tento stav opakovať potom budeme
uvažovať o odstránení lavičky.
5) Diskusia, rôzne
Diskusia všetkých prítomných členov a p. primátorky sa sústredila na neporiadok okolo
kontajnerov a na sídliskách. Výhodou polopodzemných kontajnerov je ich objem a senzor
stavu naplnenia. Malé kontajnery sa rýchlo naplnia a ešte ich ľudia nezatvárajú, tak sa pri
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silnom vetre rozvíria do okolia. Ďalším problémom sú kontajnery na šatstvo, ktoré sa snažia
vyberať neprispôsobiví občania a nechajú šatstvo rozhádzané po zemi. Najlepšie by ich bolo
dať preč. V diskusii predniesol návrh aj p. viceprimátor o výzve na upratovanie mesta
plánovanej na apríl, do ktorej sa radi všetci zapojíme. Na podnet p. primátorky sa ďalšie
zasadnutia MsV budú konať na sídl. F v ZŠ alebo v centre seniorov Slnečnica.
6) Zasadnutie ukončila predsedníčka MsV Ing. I. Valachová.

Predsedníčka MsV č.1 Ing. Ida Valachová

Prílohy: prezenčná listina, žiadosť o odstránenie lavičky a vysadenia tují

a)

GOČA ako parc. reg. “C“ č.51/2 zastavaná plocha o výmere 244m2 a pozemku vedenom
na liste vlastníctva č. 6019 parc. reg. „C“ č.51/6 o výmere 66m2 za navrhovanú kúpnu
cenu 50.000€. V kúpnej zmluve bolo dohodnuté vecné bremeno – nezastavať pozemok
stavbou, strpieť verejný prístup na pozemok a prejazd vozidiel dopranej obsluhy zároveň
s predkupným právom mesta k uvedeným pozemkom.
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