ZÁPISNICA
z rokovania Mestského výboru č. 1 dňa 09. 04. 2018
Prítomní: Š. Grach, Ing. I. Valachová, MUDr. J. Lukáč, Mgr. M. Bucko, p. I. Fodorová
Ospravedlnení: p. J. Cabaj, MUDr. J. Paulík

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení, odpovede – informácie z MsÚ
3. Ţiadosť o prerokovanie ţiadosti o sezónnu letnú terasu na rok 2018
4. Ţiadosť o stanovisko k ţiadosti ŢP EKO QELET, a.s.
5. Rôzne, diskusia
6. Záver
Mestský výbor prijal k jednotlivým bodom programu tieto uznesenia:
- k bodu č.3
MsV č.1
a) berie na vedomie ţiadosť o sezónnu letnú terasu na rok 2018 ţiadateľa Bystrická promotion
agency, s.r.o.- prevádzkareň KORI BAR Color house I, Topoľčany ,
b) súhlasí s jej prevádzkovaním od 1.5.2018 do 30.9.2018 podľa predloţeného materiálu.
Hlasovanie: za - 5, proti -0, zdrţal sa - 0.
- k bodu č.4
MsV č.1
a) berie na vedomie ţiadosť ŢP EKO QELET a.s. o odpredaj pozemku v kat. území
Topoľčany parc. reg. „E“ č.1519 orná pôda o výmere 97 m2 na ul. M. Rázusa, ktorý je vo
vlastníctve ţiadateľa.
- k bodu č.5
MsV č.1 opätovne ţiada o prerokovanie zákazu prejazdu vozidiel nad 3,5 tony na
Sladovníckej ul., ktorá uţ nepatrí do priemyselnej zóny a je tam problémový prejazd.
Hlasovanie: za - 5, proti -0, zdrţal sa - 0.
Priebeh zasadnutia
1) Zasadnutie výboru otvoril predseda MsV p. Š. Grach, ktorý oboznámil prítomných členov
s programom zasadnutia.

2) kontrola uznesení
- k bodu č.3
MsV č.1
a) berie na vedomie ţiadosti o sezónne letné terasy na rok 2018 ,
b) súhlasí s prevádzkovaním letných terás podľa predloţeného materiálu,
c) odporúča maximálnu ústretovosť pri poţiadavkách prevádzkovania nových LT.
Hlasovanie: za - 5, proti -0, zdrţal sa - 0. / v štádiu plnenia /
- k bodu č.4
MsV č.1
a) berie na vedomie ţiadosť rodičov a Rady školy ZŠ na Hollého ul. ,
b) ţiada 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, zdrţal sa - 0.
3) Ţiadosť o prerokovanie ţiadosti o sezónnu letnú terasu na rok 2018
Ţiadateľ Bystrická promotion agency, s.r.o.- prevádzkareň KORI BAR Color house I,
Topoľčany , Terasa bude zrealizovaná z drevených profilov. Na zemné skrutky sa ukotví
drevená nosná konštrukcia celej podesty a zavetrí sa pomocou drevenej dláţkovice, ktorá sa
môţe potiahnuť kobercom. Okolo terasy sa zrealizuje bezpečnostné drevené zábradlie do
výšky 1100 mm. Priestor medzi stĺpmi bude vyplnený dreveným latovaním. Celá konštrukcia
bude opatrená ekologickým lakom. Stoly s lavicami budú drevené a postavené priamo na
drevenú podestu. Terasu budú tvoriť aj dva demontovateľné slnečníky. Po ukončení sezóny sa
celá terasa zdemontuje. Výmera terasy: 1,6 m x 7,0 m = 11,20m². Termín prevádzkovania
letnej terasy je od 1. 5. 2018 do 30. 9. 2018 -súhlas.
4) Ţiadosť o stanovisko k ţiadosti ŢP EKO QELET a.s. o odpredaj pozemku
Prerokovali sme poţiadavku právneho oddelenia o stanovisko k ţiadosti ŢP EKO QELET
a.s. o odpredaj pozemku v kat. území Topoľčany parc. reg. „E“ č.1519 orná pôda o výmere 97
m2 na ul. M. Rázusa, ktorý je vo vlastníctve ţiadateľa. Z predloţeného materiálu nám nebolo
celkom jasné v akom vzťahu je ţiadateľ vlastníctva so susednými pozemkami. Z tohto
dôvodu sme vzali ţiadosť na vedomie.
5) V bode diskusia a rôzne bolo prerokované:
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P. Š. Grach otvoril opätovnú poţiadavku o prerokovanie zákazu prejazdu vozidiel nad 3,5
tony na Sladovníckej ul., ktorá uţ nepatrí do priemyselnej zóny a je tam problémový prejazd.
Ing. I. Valachová upozornila na prepadnutú cestu na parkovisku na Šafárikovej ul. hneď pri
okraji chodníka. Treba to dať do poriadku.
Mgr. M. Bucko- je potrebné na parkoviskách, hlavne na sídliskách v meste, namaľovať
parkovacie čiary, nakoľko by mohlo parkovať viac áut, lebo niektorí šoféri nevedia správne
zaparkovať bez označených čiar. Ing. I. Valachová- to by sa veľmi zišlo namaľovať aj u nás
na sídl. Mexiko, kde je uţ po 17,00 problém zaparkovať.
P. I. Fodorová- tlmočila sťaţnosť občanov, ţe na parkovisku pri Dome kultúry parkovací
automat nevydáva drobné peniaze. P. Š. Grach- to nie je pravda, chodíme to pravidelne
kontrolovať. Problém je v tom, ţe tam ľudia nahádţu

iné druhy mincí, čím automat

zablokujú.
P. viceprimátor JUDr. M. Lisý nás oboznámil s novou formou odmeňovania, ktorá vyplýva zo
Zákona o obecnom zriadení.
6) Zasadnutie ukončil predseda MsV p. Š. Grach.

Zapísala: Ing. Ida Valachová

Predseda MsV

Štefan Grach

Prílohy: prezenčná listina, ţiadosť o prerokovanie ţiadosti o sezónnu letnú terasu na rok
2018, ţiadosť o stanovisko k ţiadosti ŢP EKO QELET, a.s.
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