Zápisnica
z riadneho zasadnutia Komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho
rozvoja, európskych štrukturálnych fondov konaného dňa 7.5.2015.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny založenej na MsÚ
1/ Kontrola plnenia uznesení:
V rámci kontroly plnenia uznesení prítomní skonštatovali plnenie prijatých uznesení, resp.
prebieha preverovanie podnetu p.Lukáča uvedeného v bode „rôzne“ zo zasadnutia tejto
komisie dňa 9.4.2015.
2/ MsÚ, OSO predložilo k prerokovaniu žiadosť spol. EMIA – N s.r.o. Topoľčany
o umiestnenie letnej terasy pred reštauráciou HALONG na Nám.M.R.Štefánika 4684/32
v Topoľčanoch. Letná terasa bude pozostávať zo 4 stolov, stoličiek, nad ňou bude markíza
upevnená o fasádu a podopretá kovovými zvislými prvkami.
Uznesenie č. 29:
Komisia odporúča súhlasiť s umiestnením letnej terasy pre spol. EMIA-N s.r.o.
Topoľčany za dodržania podmienok uvedených v Zásadách o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Topoľčany.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0
3/ MsÚ, OSO taktiež informovalo o žiadosti spol. EMIA-N s.r.o. Topoľčany o prerokovanie
umiestnenia letnej terasy pred reštauráciou HALONG na Nám.M.R.Štefánika 4684/32
v Topoľčanoch na zasadnutí MsZ dňa 29.4.2015.
Uznesenie č. 30:
Komisia berie na vedomie informáciu o liste spol. EMIA-N s.r.o. prerokovanom na
zasadnutí MsZ dňa 29.4.2015.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0
4/ MsÚ,OSO predložilo na prerokovanie Výkaz o skutočných výkonoch, nákladoch
a tržbách za 1.Q roku 2015, ktorý predložila spol. ARRIVA s.r.o. Nitra v zmysle Dodatku
č.11/2013 k zmluve o službách vo verejnom záujme v MAD, čl. II, ods. 9, písm. b/.
Uznesenie č. 31:
Komisia berie na vedomie Výkaz o skutočných výkonoch, nákladoch a tržbách za 1.Q
roku 2015.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0
5/ MsÚ,OSMS opätovne predložilo na vyjadrenie žiadosť občana o vyznačenie parkovacieho
miesta vyhradeného pre osobu ZŤP pred obytným blokom č.2341/7 na ul. M.Benku
Uznesenie č.32:
Komisia trvá na svojom pôvodnom uznesení, t.j. odporúča nesúhlasiť 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
6/ Rôzne:
- MUDr. Július Lukáč sa zaujímal, či boli zo strany MsÚ uskutočnené kontroly
rozmerov povolených letných terás. V súvislosti s letnou terasou na ul.Pribinovej pred

-

-

prevádzkou spol. MACAO GAME CLUB poukázal na to, že tu v poslednej dobe
pravidelne parkujú vozidlá majiteľov prevádzky.
Zástupkyne MsÚ, OSO informovali, že kontroly rozmerov povolených letných terás
zatiaľ ešte neboli uskutočnené. Budú vykonané v mesiacoch máj a jún v zmysle Zásad
o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území mesta
Topoľčany.
Na podnet ohľadom parkovania vozidiel pred prevádzkou MAGAO GAME CLUB na
ul.Pribinovej reagoval zástupca MsP, ktorý informoval o krokoch, ktoré MsP v tejto
veci zatiaľ uskutočnila.
Komisia žiada MsP o preverenie situácie parkovania vozidiel pred prevádzkou
MACAO GAME CLUB na ul.Pribinovej a jej riešenie.
Mgr. Július Krajčík tlmočil sťažnosti obyvateľov obytných domov v blízkosti OC
Kaufland na hluk z existujúcich chladiarenských zariadení umiestnených na streche
objektu.
Vedúca MsÚ, OVŽP informovala, že v súvislosti s pripravovanými stavebnými
úpravami v objekte OC Kaufland bolo Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
v Topoľčanoch investorovi nariadené vykonať tiež meranie hluku chladiarenských
zariadení voči okolitému obytnému prostrediu.
Členovia komisie požiadali o rýchlejšie vykonávanie opráv jám a výtlkov na uliciach
Hviezdoslavova, Jesenského, Gogoľova a Vansovej.
Komisia žiada príslušný odbor MsÚ o riešenie uvedeného podnetu.
Predsedníčka komisie Ing. Daniela Ičová požiadala o opravu lampy verejného
osvetlenia pri MŠ na ul.Gagarinovej.
Komisia žiada príslušný odbor MsÚ o riešenie uvedeného podnetu.
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