Zápisnica
z riadneho zasadnutia Komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho
rozvoja, európskych štrukturálnych fondov konaného dňa 8.1.2015.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny založenej na MsÚ
1/ Kontrola plnenia uznesení:
Na zasadnutí komisie dňa 6.11.2014 vzniesol člen komisie Ján Cabaj návrh na prešetrenie
možnosti vyznačiť pruhy pre odbočenie vľavo a vpravo z Ul.dopravnej na ul.Stummerovu
v záujme usmernenia dopravy na križovatke spomínaných ulíc. Zástupcovia MsÚ
informovali, že predmetný návrh je v štádiu riešenia.
2/ MsÚ, právne odd. predložilo informáciu o postupe zriadenia vecného bremena pre
uloženie elektrických rozvodov a zariadenia na základe žiadosti spol. Západoslovenská
distribučná a.s. , ktoré boli realizované v rámci stavby “Topoľčany TS 0094-074, VNK, TS,
NNK“ na pozemkoch v k.ú. Topoľčany vo vlastníctve Mesta Topoľčany na Ul.pod Kalváriou
(približne v časti od objektov Palanda po zberné suroviny).
Komisia berie uvedenú informáciu na vedomie.
3/ MsÚ, právne odd. predložilo informáciu o postupe zriadenia vecného bremena pre
uloženie elektrických rozvodov a zariadenia pre spol. Západoslovenská distribučná a.s.
z dôvodu majetkoprávneho usporiadania nehnuteľností zastavaných stavbami uvedenej
spoločnosti. Elektrické rozvody a zariadenia boli zrealizované v rámci stavby “Topoľčany –
VN prípojka pre TS 0094-065“ na pozemkoch v k.ú. Topoľčany vo vlastníctve Mesta
Topoľčany na Ul.Jilemnického (v miestach približne od vchodu do podchodu k areálu fi
Decodom).
Komisia berie uvedenú informáciu na vedomie.
4/ MsÚ,OSMS predložilo na vyjadrenie žiadosť občana o vyznačenie parkovacieho miesta
vyhradeného pre osobu ZŤP pred obytným blokom č.2341/7 na ul. M.Benku
K uvedenému bloku sú na priľahlom parkovisku o počte 41 parkovacích miest už vyznačené 2
parkovacie miesta pre osoby ZŤP.
Uznesenie č.1:
Komisia nesúhlasí s vyznačením ďalšieho parkovacieho miesta pred obytným blokom č.
2341/7 na ul. M.Benku, nakoľko je splnená podmienka v zmysle smernice mesta „Zásady pre
parkovanie v meste Topoľčany“ a už tu parkovacie miesta vyznačené sú.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0
5/ MsÚ,OVŽP informovalo o stave prerokovania Zmien a doplnkov č.4 Územného plánu
mesta Topoľčany. V rámci prerokovania úrad obdržal prevažne kladné stanoviská , pričom
v súčasnosti prebieha zapracovanie pripomienok od orgánov štátnej správy a organizácií,
vznesených k návrhu aktualizácie predmetného územného plánu.
Komisia berie uvedenú informáciu na vedomie.
6/ Členovia komisie hlasovaním stanovili za podpredsedu tejto komisie MUDr. Júliusa
Lukáča.
Uznesenie č.2:
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0
7/ Členovia komisie sa uzniesli na tom, že zasadnutia komisie na I.polrok roku 2015 sa budú
konať vždy vo štvrtok o 14,00 hod. v nasledovných termínoch:

5. február 2015
5. marec 2015
9. apríl 2015

7. máj 2015
4. jún 2015

5/ Rôzne:
- člen komisie Július Krajčík sa zaujímal o postup vo veci odstránenia bufetu Perla
Juhu na Ul.M.Benku vzhľadom na skutočnosť, že tento bufet je otvorený aj po
31.12.2014.
Na uvedený podnet bola zástupcom právneho odd. Mgr. Miroslavom Bačíkom podaná
informácia o postupe vypratania pozemku vo veci ukončenia nájmu s vlastníkom
objektu Perla Juhu.
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