ZÁPISNICA
z rokovania Mestského výboru č.1 dňa 8. 1. 2018
Prítomní: Š. Grach, Ing. I. Valachová, MUDr. J. Lukáč, J. Cabaj, MUDr. J. Paulík
Ospravedlnení: p. I. Fodorová, Mgr. M. Bucko
Hostia: JUDr. M. Lisý

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení, odpovede z MsÚ
3. Rôzne, diskusia
4. Záver
Mestský výbor prijal k jednotlivým bodom programu tieto uznesenia:
- k bodu č.3
3.2 MsV č.1 berie na vedomie problémový prejazd po Sladovníckej ul. a žiada komisiu
dopravy, aby sa zaoberala touto problematikou- riešením zákazu prejazdu vozidiel nad 3,5
tony. Hlasovanie : za - 5, proti - 0, zdržal sa - 0.
3.3 MsV č.1 berie na vedomie podnet občanov- umožniť parkovanie áut čiastočne aj na
cestnej komunikácii, aby neblokovali vjazd do garáží na Palárikovej ul. a žiada komisiu
dopravy, aby sa zaoberala touto problematikou. Hlasovanie : za - 5, proti - 0, zdržal sa - 0.

Priebeh zasadnutia
1) Zasadnutie výboru otvoril a poprial všetko dobré v novom roku predseda MsV p. Š. Grach.
Oboznámil prítomných členov s programom zasadnutia.
2) kontrola uznesení: MsV
- k bodu č.2 MsV berie na vedomie informáciu k zápisnici zo zasadnutia MsV č. 1 zo dňa
6.11.2017 od Ing. Petra Bartu, referenta odboru OSMS.
- k bodu č.3 MsV
a) berie na vedomie žiadosť o stanovisko k ponuke na kúpu pozemkov pre mesto Topoľčany
b) odporúča MsZ ponuku na kúpu pozemkov pre mesto Topoľčany od majiteľov pozemkov ,
Mariána Dobiaša a spol. prijať za jednotkovú kúpnu cenu 5,60€ /m2 .
Hlasovanie : za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0. Splnené

- k bodu č.4
MsV berie na vedomie petíciu za zachovanie letných terás na Námestí M.R. Štefánika.
- k bodu č.5
MsV berie na vedomie termíny zasadnutí MsV na prvý polrok kalendárneho roka 2018
nasledovne:
08.01. 2018; 12.02. 2018; 05.03. 2018, 09.04. 2018; 07.05. 2018; 04.06. 2018.
- k bodu č.6
MsV berie na vedomie podnet p. Kačinu o opravu chodníka na ulici Krušovskej 2050.
3) V bode diskusia a rôzne bolo prerokované:
3.1 P. J. Cabaj upozornil na zlý stav cintorínskeho múra, ktorý sa už na jednej strane otvára.
Bude sa realizovať oprava už tento rok? Ing. I. Valachová- v rozpočte mesta pre rok 2018 sú
zapracované financie na projekt.
3.2 P. Š. Grach- podnet pre komisiu dopravy. Mal by sa vydať zákaz prejazdu na
Sladovníckej ul. vozidiel nad 3,5 tony, ktoré blokujú dopravu na tejto komunikácii.
3.3 P. J. Cabaj, Š. Grach tlmočili podnet občanov- umožniť parkovanie áut čiastočne aj na
cestnej komunikácii, aby neblokovali vjazd do garáží na Palárikovej ul. Dať to ako podnet do
komisie dopravy.
3.4 MUDr. J. Paulík – tlmočil nespokojnosť občanov s použitím pyrotechniky počas sviatkov
aj mimo nich.
3.5 Ing. I. Valachová- tlmočila žiadosť obyvateľov z ulice B. Němcovej 1095/1, ktorí žiadajú
o odpratanie starého auta- vraku, ktoré zbytočne zaberá jedno parkovacie miesto pri obytnom
dome. Ako majú postupovať v prípade, ak je možné vrak odpratať?
4) Zasadnutie ukončil predseda MsV p. Š. Grach.
Zapísala: Ing. Ida Valachová

Predseda MsV

Štefan Grach

Prílohy: prezenčná listina
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