ZÁPISNICA
z rokovania Mestského výboru č.1 dňa 05. 03. 2018
Prítomní: Š. Grach, Ing. I. Valachová, MUDr. J. Lukáč, J. Cabaj, MUDr. J. Paulík
Ospravedlnení: Mgr. M. Bucko, p. I. Fodorová
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení, odpovede – informácie z MsÚ
3. Žiadosť o prerokovanie žiadostí o sezónne letné terasy na rok 2018
4. Rôzne, diskusia
5. Záver
Mestský výbor prijal k jednotlivým bodom programu tieto uznesenia:
- k bodu č.3
MsV č.1
a) berie na vedomie žiadosti o sezónne letné terasy na rok 2018 ,
b) súhlasí s prevádzkovaním letných terás podľa predloženého materiálu,
c) odporúča maximálnu ústretovosť pri požiadavkách prevádzkovania nových LT.
Hlasovanie: za - 5, proti -0, zdržal sa - 0.
- k bodu č.4
MsV č.1
a) berie na vedomie žiadosť rodičov a Rady školy ZŠ na Hollého ul. ,
b) žiada MsP o zhovievavosť a pomoc pri usmerňovaní dopravy v čase od 7,00 do 8,00 počas
vozenia detí do školy.
Hlasovanie: za - 5, proti -0, zdržal sa - 0.

Priebeh zasadnutia
1) Zasadnutie výboru otvoril predseda MsV p. Š. Grach, ktorý oboznámil prítomných členov
s programom zasadnutia.
2) kontrola uznesení - MsV č.1 vzal na vedomie informácie z MsÚ.
3) Žiadosť o prerokovanie žiadostí o sezónne letné terasy na rok 2018

1. žiadateľ VINOTHEK VINERIA, s. r. o., M. R. Štefánika 30/33,Topoľčany –
prevádzkareň VINERIA, M. R. Štefánika 42, Topoľčany. Podlahová časť letnej terasy
bude pôvodná zámková dlažba bez povrchovej úpravy. Prestrešenie časti letnej terasy
bude pomocou existujúcej markízy kotvenej do fasády. Prestrešenie ďalšej časti bude
pomocou stacionárneho slnečníka osadeného do dreveného suda a zaťaženého betónovými
tvárnicami z vnútornej časti suda. Stoly a stoličky budú z ratanovej konštrukcie osadené
priamo na zámkovú dlažbu. Terasa a konštrukcia slnečníkov nebude kotvená do zámkovej
dlažby, nijako ju nepoškodí. Plocha bude ohraničená stacionárnymi kvetináčmi
s výsadbou. Po ukončení sezóny sa celá terasa zdemontuje. Výmera terasy: 10,5 m x 3,5 m
= 36,75m². Termín prevádzkovania letnej terasy je od 1. 5. 2018 do 30. 9. 2018 -súhlas.
2. žiadateľ Dagmar Španková, Partizánska 10, Solčany – prevádzkareň BISCO, Námestie
M. R. Štefánika 1260/333, Topoľčany. Podlahová časť letnej terasy bude pôvodná
zámková dlažba bez povrchovej úpravy. Prestrešenie bude pomocou dvoch stacionárnych
slnečníkov osadených priamo na zámkovú dlažbu a zaťažených betónovými tvárnicami.
Stoly a stoličky budú z ratanovej konštrukcie položené priamo na zámkovú dlažbu. Terasa
a konštrukcia slnečníkov nebude kotvená do zámkovej dlažby a nijako ju nepoškodí.
Plocha bude ohraničená stacionárnymi kvetináčmi s výsadbou. Výmera terasy: 3m x 6m =
18 m². Po ukončení sezóny sa celá terasa zdemontuje. Termín prevádzkovania letnej terasy
je od 16. 4. 2018 do 30. 9. 2018 -súhlas.
3. žiadateľ Peter Valášek, M. Benku 2430/10, Topoľčany – prevádzkareň Kaviareň
Július, Obchodná 2, Topoľčany. Letná terasa je umiestnená na dvoch uliciach – na Ulici
Sama Chalúpku a na Obchodnej ulici. Podlahová časť bude pôvodná zámková dlažba
s úpravou zeleného koberca položeného priamo na zámkovú dlažbu. Prestrešenie letnej
terasy bude pomocou oceľovej konštrukcie osadenej priamo na zámkovú dlažbu zaťaženú
betónovými tvárnicami. Strešná konštrukcia bude oceľová s prestrešením z vinylovej
fólie, čiastočne kotvená do fasády budovy. Stoly a stoličky budú z kovovej konštrukcie
osadené priamo na zámkovú dlažbu, resp. na zelený koberec a vyvýšenú časť. Terasa
a konštrukcia slnečníkov nebude kotvená do zámkovej dlažby, nijako ju nepoškodí. Plocha
bude ohraničená stacionárnymi kvetináčmi s výsadbou a z časti reklamnými panelmi.
Výmera terasy: 5,35m x 11,50m + 3,70m x 12,00m = 105,90 m². Termín prevádzkovania
letnej terasy je od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2018 - súhlas.
4. žiadateľ Petra Krajčíková, Pionierska 2029/13, Topoľčany – prevádzkareň Le Petit
café, Obchodná 2, Topoľčany. Podlahová časť letnej terasy bude osadená 100 – 150mm
nad úrovňou verejného chodníka a miestnej komunikácie pomocou oceľovej konštrukcie
položenej priamo na zámkovú dlažbu. Prestrešenie letnej terasy bude pomocou oceľovej
konštrukcie osadenej na fasáde budovy Vzorodevu. Bude samostatná, bez podpier. Strešná
konštrukcia bude oceľová s prestrešením z vinylovej fólie, kotvená do fasády budovy.
Stoly a stoličky budú z kovovej konštrukcie osadené priamo na zelený koberec a vyvýšenú
časť. Konštrukcia podlahy terasy nebude kotvená do zámkovej dlažby a nijako ju
nepoškodí. Plocha bude ohraničená stacionárnymi kvetináčmi s výsadbou. Po ukončení
sezóny sa celá terasa zdemontuje. Výmera terasy: 5,5m x 4,9m = 26,95m². Termín
prevádzkovania letnej terasy je od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2018 - súhlas.
5. žiadateľ CENTRUM Miloslav Psalman, Námestie M. R. Štefánika 5, Topoľčany –
prevádzkareň Cukráreň SIMMETRIA, Námestie M. R. Štefánika 5, Topoľčany. Letná
terasa – podlahová časť bude pôvodná zámková dlažba. Prestrešenie letnej terasy bude
pomocou výsuvnej existujúcej markízy, ktorá bude z vinylovej fólie, kotvená do fasády
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budovy. Stoly a stoličky budú z kovovej konštrukcie v kombinácii s ratanom, osadené
priamo na zámkovú dlažbu. Plocha terasy bude ohraničená stacionárnymi kvetináčmi
s výsadbou v kombinácii s dreveným oplotkom. Po ukončení sezóny sa celá terasa
zdemontuje. Výmera terasy: 8m x 2,5m = 20,00m². Termín prevádzkovania letnej terasy je
od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2018- súhlas.
6. žiadateľ CENTRUM Miloslav Psalman, Námestie M. R. Štefánika 5, Topoľčany –
prevádzkareň Cukráreň SIMMETRIA, Námestie M. R. Štefánika 5, Topoľčany. Letná
terasa – podlahová časť bude pôvodná zámková dlažba. Prestrešenie letnej terasy bude
pomocou výsuvnej existujúcej markízy, ktorá bude z vinylovej fólie, kotvená do fasády
budovy. Stoly a stoličky budú oceľovo- drevené a osadené priamo na zámkovú dlažbu.
Terasa nebude kotevná do zámkovej dlažby, nijako ju nepoškodí. Plocha terasy bude
ohraničená stacionárnymi kvetináčmi. Po ukončení sezóny sa celá terasa zdemontuje.
Výmera terasy: 8m x 2,5m = 20,00m². Termín prevádzkovania letnej terasy je od 1. 5.
2018 do 31. 8. 2018- súhlas. / Ide o nového prevádzkovateľa /
7. žiadateľ ADFIL, s. r. o., Smolenická 16, Bratislava – prevádzkareň Hambagetka 2,
Obchodná 2, Topoľčany. Podlahová časť letnej terasy s povrchovou úpravou koberec.
Prestrešenie letnej terasy bude pomocou výsuvnej markízy. Strešná konštrukcia bude
markíza z vinylovej fólie, kotvená do fasády budovy Vzorodevu. Stoly a stoličky budú
z kovovej konštrukcie osadené priamo na koberec. Terasa a strešná konštrukcia nebude
kotvená do zámkovej dlažby a nijako ju nepoškodí. Plocha bude ohraničená dreveným
oplotením výšky 1100mm poprípade stacionárnymi kvetináčmi. Po ukončení sezóny sa
celá terasa zdemontuje. Výmera terasy: 10,0 m x 3,5m = 35,0 m². Zmena oproti minulému
roku. Termín prevádzkovania letnej terasy je od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2018 - súhlas.
8. žiadateľ TRINITTY, s. r. o., Lesná 631/3, Moravany nad Váhom – prevádzkareň
KEBAB KING, Obchodná 3, Topoľčany. Podlahová časť letnej terasy bude pôvodná
zámková dlažba s úpravou zeleného koberca položeného priamo na zámkovú dlažbu.
Prestrešenie letnej terasy bude pomocou výsuvnej existujúcej markízy. Strešná konštrukcia
bude markíza z vinylovej fólie, kotvená do fasády budovy. Terasa a strešná konštrukcia
nebude kotvená do zámkovej dlažby a nijako ju nepoškodí. Plocha bude ohraničená
stacionárnymi kvetináčmi s výsadbou. Po ukončení sezóny sa celá terasa zdemontuje.
Výmera terasy: 4m x 5,5m = 22m². Termín prevádzkovania letnej terasy je od 1. 4. 2018
do 30. 9. 2018- súhlas.
9. žiadateľ TRINITTY, s. r. o., Lesná 631/3, Moravany nad Váhom – prevádzkareň
Cukráreň DE LUXE, Obchodná 3, Topoľčany. Podlahová časť letnej terasy bude pôvodná
zámková dlažba s úpravou zeleného koberca položeného priamo na zámkovú dlažbu.
Prestrešenie letnej terasy bude pomocou výsuvnej existujúcej markízy. Strešná konštrukcia
bude markíza z vinylovej fólie, kotvená do fasády budovy. Terasa a strešná konštrukcia
nebude kotvená do zámkovej dlažby a nijako ju nepoškodí. Plocha bude ohraničená
stacionárnymi kvetináčmi s výsadbou. Po ukončení sezóny sa celá terasa zdemontuje.
Výmera terasy: 8m x 5m = 40m². Termín prevádzkovania letnej terasy je od 1. 4. 2018 do
30. 9. 2018 – súhlas.
10. žiadateľ Hajredin Halili, Rábska 887/30, Kolárovo –prevádzkareň CAFFE VENEZIA
CUKRÁREŇ, Obchodná 1, Topoľčany. Podlahová časť letnej terasy bude pôvodná
zámková dlažba s úpravou exteriérového koberca položeného priamo na zámkovú dlažbu.
Prestrešenie bude pomocou markízy kotvenej do fasády objektu. Stoly a stoličky budú
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z kovovo - ratanovej konštrukcie osadené priamo na zámkovú dlažbu, respektíve na
koberec. Terasa a strešná konštrukcia nebude kotvená do zámkovej dlažby, nijako ju
nepoškodí. Plocha bude ohraničené stacionárnymi kvetináčmi s výsadbou. Po ukončení
sezóny sa celá terasa zdemontuje. Povoľuje sa výmera terasy: 10m x 5m = 50m² zmena
oproti minulému roku o 20m². Termín prevádzkovania letnej terasy je 1. 4. 2018 do 30. 9.
2018 – súhlas.
11. žiadateľ ADFIL, s. r. o., Smolenická 16, Bratislava – prevádzkareň Hambagetka 1,
Bernolákova 1547, Topoľčany. Podlahová časť letnej terasy bude z drevenej konštrukcie,
kombinovaná s drevom, na ktorú budú ukotvené OSB dosky h. 21 mm impregnované voči
vlhkosti a potiahnuté kobercom v trávovom odtieni, podľa výberu investora. Na drevené
podlahové profily sa postaví celá drevená konštrukcia zábradlia, ktorá bude osadená 150
mm nad terénom. Výška zábradlia min. 1200 mm. Priestor medzi drevenými stĺpmi bude
vyplnený drevenými OSB doskami, natreté ekologickou farbou s reklamnou potlačou
loga prevádzky. Celá konštrukcia bude opatrená ekologickou farbou. Stoly s lavicami
budú oceľovo – drevené a postavené priamo na drevenú podlahu. Strešnú konštrukciu
tvoria dva sklápateľné slnečníky. Terasa nebude kotvená do terénu, nakoľko tvorí jeden
hmotný celok, ktorý je dostatočne ťažký na to, aby ohrozil jej stabilitu. Po ukončení
sezóny sa celá terasa zdemontuje. Výmera terasy: 7m x 4m = 28 m². Termín
prevádzkovania letnej terasy je od 1. 5. 2018 do 30. 9. 2018 – súhlas.
12. žiadateľ Ján Bačka – DREVGAT, B. Němcovej 1906/7, Topoľčany – prevádzkareň
PAPUČA BAR, Gogoľova 2018/5, Topoľčany.
Podlahová časť letnej terasy bude
pôvodná zámková dlažba bez povrchovej úpravy. Prestrešnenie letnej terasy bude
pomocou existujúcej markízy. Stoly a stoličky budú z drevených stolov a lavíc osadené
priamo na zámkovú dlažbu. Terasa a konštrukcia nebude kotvená do zámkovej dlažby,
nijako ju nepoškodí. Plocha bude ohraničená
stacionárnymi kvetináčmi s výsadbou.
Kvetináče budú betónové v počte 16 ks – každý o hmotnosti 50 kg. Po ukončení sezóny
sa celá terasa zdemontuje. Výmera terasy: 6m x 4m = 24m². Termín prevádzkovania
letnej terasy je od 1. 5. 2018 do 20. 9. 2018– súhlas.
/ Viacnásobné sťažnosti na hluk /
4) V bode diskusia a rôzne bolo prerokované:
členov MsV, že ponúknuté detské prvky sme presunuli do iného mestského obvodu, nakoľko
máme dosť nových z minulého roka.
P. J. Cabaj tlmočil žiadosť rodičov a vedenia ZŠ na Hollého ul. o riešenie dopravnej situácie
v ranných hodinách v čase od 7,00 do 8,00, keď rodičia vozia deti do školy. Žiadajú
o zhovievavosť MsP, ktorá tam ráno dáva na autá papuče a prípadnú pomoc pri riešení
ranného dopravného chaosu. Ing. I. Valachová potvrdila, že touto požiadavkou sa zaoberali aj
členovia Rady školy na svojom poslednom zasadnutí.
Ing. I. Valachová upozornila na prepadnutú kanalizáciu na Palkovičovej ul. oproti TS pri
jedličke, kde parkujú autá. Treba to dať do poriadku.
MUDr. J. Lukáč poukázal na neporiadok Na Bernolákovej ul. 1515. P. Š. Grach ho
informoval, že sa to bude riešiť, nakoľko je to už mestský pozemok.
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5) Zasadnutie ukončil predseda MsV p. Š. Grach.

Zapísala: Ing. Ida Valachová

Predseda MsV

Štefan Grach

Prílohy: prezenčná listina, informácie z MsÚ, žiadosť o prerokovanie žiadostí o sezónne letné
terasy na rok 2018
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