Zápisnica
z riadneho zasadnutia Komisie výstavby, územného plánu, dopravy a regionálneho
rozvoja, európskych štrukturálnych fondov konaného dňa 17.9.2015.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny založenej na MsÚ
1/ Kontrola plnenia uznesení:
V rámci kontroly plnenia uznesení prítomní skonštatovali plnenie prijatých uznesení,.
2/ MsÚ,OSMS predložilo na vyjadrenie žiadosť občana o vyznačenie parkovacieho miesta
vyhradeného pre osobu ZŤP pred obytným blokom č. 4455/15 na ul. Šafárikovej. Na
parkovisku priľahlom k uvedenému bytovému domu zatiaľ nie je vyznačené parkovacie
miesto pre občana ŤZP.
Uznesenie č.46:
Komisia odporúča súhlasiť s vyznačením parkovacieho miesta pred obytným blokom č.
4455/15 na ul. Šafárikovej, nakoľko je splnená podmienka v zmysle smernice mesta „Zásady
pre parkovanie v meste Topoľčany“.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0
3/ MsÚ, OSMS predložilo na vyjadrenie návrh 25%-ného podielu Obce Tovarníky na
nákladoch na čistenie a zimnú údržbu, verejné osvetlenie a odvedenie dažďových vôd do
verejnej kanalizácie na miestnej komunikácii na Brezovej ulici v súvislosti s realizáciou IBV
na tejto ulici. Investorom výstavby rodinných domov na ul.Brezovej v k.ú. Tovarníky je spol.
Klartec s.r.o. Trnava. Predmetné rodinné domy majú byť napojené jednou komunikáciou na
ulicu Brezovú, ktorej vlastníkom je Mesto Topoľčany.
Uznesenie č.47:
Komisia odporúča MsZ nesúhlasiť s návrhom Obce Tovarníky na 25%-nom podiele tejto
obce na nákladoch na čistenie a zimnú údržbu, verejné osvetlenie a odvedenie dažďových vôd
do verejnej kanalizácie na miestnej komunikácii na Brezovej ulici podľa predloženého
návrhu. Komisia požaduje, aby podiel Obce Tovarníky bol v hodnote 50 % z celkových
nákladov na čistení a zimnej údržbe, na verejnom osvetlení a odvedení dažďových vôd na
ulici Brezovej. Svoje stanovisko odôvodňuje tým, že užívatelia budúcich rodinných domov
budú motorovými vozidlami využívať nielen ulicu Brezovú, ale je predpoklad ich rozptýlenia
aj po ostatných uliciach sídliska Mravenisko.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 0
4/ MsÚ Topoľčany pripravuje aktualizáciu platných Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Topoľčany. V tejto súvislosti požiadal členov
komisie o námety a pripomienky k zásadám, vyplývajúce z doterajších skúseností
s prevádzkovaním letných terás.
Po vzájomnej diskusii prítomní prijali nasledovné uznesenie.
Uznesenie č.48:
Komisia odporúča pre dopracovanie Zásad o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás na území mesta Topoľčany konzultovať otázku vzhľadu
letných terás v centrálnej mestskej zóne s Krajským pamiatkovým úradom v Nitre.
Hlasovanie: za 3, proti 1, zdržali sa 1

4/ Rôzne:
- Miroslav Gieci požiadal o riešenie vznikajúcej skládky odpadu na rohu ulíc
Rastislavova a Sládkovičova. Navrhuje osadiť tu tabuľu s upozornením, že vytváranie
skládky odpadu mimo nádob na to určených (napr. pri jarnom a jesennom upratovaní)
je zakázané.
V prípade pretrvávania problémov s vytváraním skládky odpadu komisia odporúča
MsÚ kúpiť prenosnú kameru na snímanie predmetného priestoru a následne
vyhodnotiť nasnímané údaje.
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