ZÁPISNICA
z rokovania Mestského výboru č. 5 dňa 11. 6. 2019
Prítomní: Michal Bohát, MUDr. Tibor Pavlík , Mgr. Peter Schwarz, Ing. Liliana Štefanková,
Mgr. Jaroslava Václavová
Hostia: Juraj Želiska
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Rôzne, diskusia
Záver

K bodu č. 1
P. Bohát privítal prítomných členov výboru i hosťa: p viceprimátora Želisku a oboznámil
ich s programom zasadnutia výboru, ktorý bol jednomyseľne prijatý.
K bodu č. 2
1/8/2018 Výrub, resp. orezanie orecha a náletových drevín, ktoré bránia rastu okrasných
drevín na Nezábudkovej ulici pri bytovom dome č. 2207- požiadavka vyzvať vlastníkov k
orezaniu – čakáme na stanovisko OVŽP
1/5/2019 Úprava spevnenej plochy a chodníka pred vchodmi bytového domu č. 2791 na
Sedmikráskovej ulici- zaradené do rozpočtu k budúcemu roku
2/5/2019 Osadenie zrkadla na križovatke Ulíc Sedmikrásková a Rastislavova- čakáme na
posúdenie
K bodu č.3 bolo prerokované :
Termíny nasledujúcich stretnutí:
 9.9.2019, 14.10.2019, 11.11.2019, 9.12.2019 o 18.00 hod.
Pán Bohát informoval :
-

o žiadosti euroAWK, spol.s.r.o. na výstavbu a prevádzkovanie prístreškov MHD

Všetci členovia MsVč. 5 odporúčajú schváliť návrh.
-

o potrebe vyčistiť uličné vpuste na Mojmírovej ulici a skontrolovať i ostatné vpuste

-

o požiadavke občanov, aby sa dodržiaval v nedeľu pracovný pokoj – nekosili, nepílili

Pán viceprimátor informoval:
-

o montáži fotopascí na miesta čiernych skládok

-

o umiestnení schránok podnetov pre Mestskú políciu na Obchodnej ulici, sídlisku
Juh a Východ

-

o aktivitách Mesta – info na stránke Mesta a o transparentnosti Mesta Topoľčany

MUDr. Pavlík upozornil na nutnosť rekonštrukcie kanálových vpustí na Ulici povstania a na
križovatke Ulice Rastislavovej a Ul. Dorušáka.
Pani Václavová opätovne požaduje výrub lipy na Agátovej ulici pred domom č.66 –korene
poškodzujú chodník a stromu vedľa, ktorého korene dvíhajú, poškodzujú kanálovú vpusť.
Uznesenia:
1/6/2019 Vyčistiť uličné vpuste na Mojmírovej ulici a skontrolovať i ostatné
Rekonštrukcia vpustí na Ul. povstania a na križovatke Ulice Rastislavovej a Ul.
Dorušáka
2/6/2019 Výrub lipy na Agátovej ulici pred domom č.66 a stromu vedľa nej, korene
poškodzujú chodník a kanálovú vpusť.

K bodu č. 4 Na záver predseda výboru poďakoval prítomným za aktívnu účasť a spoluprácu.

Zapisovateľ: Mgr. J. Václavová

Predseda MsV : Michal Bohát

