ZÁPISNICA
z rokovania Mestského výboru č. 1 dňa 02. 09. 2019
Prítomní: Š. Grach, Ing. I. Valachová, Mgr. M. Bucko, Mgr. P. Kain
Ospravedlnení: p. J. Želiska, Mgr. V. Železník, p. M. Porubský
Program:
1. Otvorenie, kontrola uznesení
2. Žiadosť o prerokovanie žiadosti o zriadenie vecného bremena
3. Diskusia, rôzne
4. Záver
Mestský výbor prijal k jednotlivým bodom programu tieto uznesenia:
k bodu 2
MsV č.1
a) berie na vedomie žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku v kat. úz. Topoľčany
parc. reg. „C“ č. 173 na uloženie a údržbu vodovodnej a kanalizačnej prípojky v rozsahu
podľa geometrického plánu č. 45925933-43/2019 žiadateľom - EUROTEX SR Bratislava,
s.r.o. ,
b) žiada o vysvetlenie z akého dôvodu žiada EUROTEX uvedené pripojenie, nakoľko daná
budova je už pripojená k inžinierskym sieťam.
Hlasovanie: za- 4, zdržal sa -0, proti-0.
k bodu 3
MsV č.1 berie na vedomie pripomienky z diskusie.
1) Zasadnutie výboru otvorila predsedníčka MsV Ing. I. Valachová a oboznámila členov
s programom zasadnutia.
Kontrola uznesení z 29. 07. 2019
k bodu 2
MsV č.1 berie na vedomie žiadosť o zmenu nájomcu celoročného užívania pozemku za
účelom zriadenia terasy pred Reštauráciou Dukla a súhlasí so zmenou nájomcu z pána I.
Prostredného na Ľ. Janíka za doteraz platných ekonomických podmienok.
Hlasovanie: za- 6, zdržal sa -0, proti-0. / splnené /
k bodu 3

MsV č.1 berie na vedomie petíciu nájomníkov byt. domu na Ul. V. Beniaka 1441
v Topoľčanoch o sťahovaní neprispôsobivých občanov z Bernolákovej ul. 1515 do ich
obytného domu.
Mgr. M. Bucko napíše odpoveď nájomníkom, nakoľko danú problematiku pozná.
k bodu 4
MsV č.1 berie na vedomie pripomienky z diskusie a
a) do rozpočtu mesta bude ako hlavnú prioritu žiadať opravu alebo celkovú rekonštrukciu
Krušovskej ulice od „Modráka“ po „Smrťku“,
b) do rozpočtu mesta bude žiadať vytváranie nových parkovacích miest, budovanie ďalších
polopodzemných kontajnerov,
c) žiada pred „Modrák“ pridať odpadové koše pre psíčkarov,
d) žiada MsP o intenzívnejšie monitorovanie ulice Sama Chalúpku.
Hlasovanie: za- 6, zdržal sa -0, proti-0. / v štádiu plnenia /
2) Mestu Topoľčany bola doručená žiadosť EUROTEX SR Bratislava, s.r.o. o zriadenie
vecného bremena na uloženie a údržbu vodovodnej a kanalizačnej prípojky na pozemku vo
vlastníctve mesta Topoľčany parc. reg. „C“ č. 173. Vecné bremeno súvisí s rekonštrukciou
budovy súp. č. 667 na parc. reg. „C“ č. 223/1 vo vlastníctve žiadateľa (vilka na Hollého ul.),
pri ktorej žiadateľ uložil novú vodovodnú a kanalizačnú prípojku. Trasa prípojok je zobrazená
na GP č. 45925933-42/2019 – vodovodná prípojka má dĺžku 9,52 m, kanalizačná prípojka má
dĺžku 5,19 m. V minulosti boli vecné bremená v centrálnej zóne mesta Topoľčany zriaďované
za nasledovné odplaty: - 38,- €/m – plynová prípojka pri „vilke“ pre EUROTEX SR
Bratislava, s.r.o. (2012) - 38,- €/m – vodovodná prípojka na Obchodnej ulici pre EUROTEX
SR Bratislava, s.r.o. (2013).
3) Diskusia, rôzne
Všetci prítomní členovia MsV vyjadrili spokojnosť s prebiehajúcou realizáciou rekonštrukcie
ulice Sama Chalúpku.
4) Zasadnutie ukončila predsedníčka MsVč.1 Ing. I. Valachová.
Predsedníčka MsV č.1 Ing. Ida Valachová
Prílohy: prezenčná listina, žiadosť o zriadenie vecného bremena, geometrický plán č.
45925933-43/2019
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