Z Á P I S N I C A č . 1/2015
Zo zasadania Komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu a podnikania pri OZ
v Topoľčiankach
dňa: 4. marca 2015
Naše číslo: 672/2015

Registratúrna značka: UJ6/A-10

Prítomní:
Ing. Čulík Vladimír, Kurilová Adriana, Minárová Jana, Ing. Jokai
Miroslava, Ing. Magušínová Lenka, Mgr. Segíň Anton
Ospravedlnený: Beňovič Miroslav
Miesto konania:

Obecný úrad v Topoľčiankach

Čas konania:

o 16,30 hodine

Zasadania komisie sa zúčastnili šiesti členovia, čím bola komisia uznášaniaschopná.

Program:
1. Otvorenie
2. Predstavenie úloh Komisie OSCRaP pri OZ Topoľčianky
3. Informácie z aktuálneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Topoľčianky
4. Zostavenie Plánu činnosti Komisie OSCRaP na rok 2015
5. Prerokovanie návrhov na členov komisie
6. Rôzne
7. Záver

K bodu č. 1:
Predseda komisie Ing. Čulík Vladimír privítal členov Komisie obchodu, služieb, cestovného
ruchu a podnikania pri OZ v Topoľčiankach (ďalej len komisia) na prvom spoločnom
zasadnutí.

K bodu č. 2:
Predseda komisie Ing. Čulík podrobne prezentoval body úloh Komisie OSCRaP pri OZ
Topoľčianky v tomto znení:
Úlohy Komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu a podnikania pri Obecnom
zastupiteľstve obce Topoľčianky

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komisia v rámci poradnej funkcie vypracováva podľa potreby stanoviská k materiálom
prerokovávaným obecným zastupiteľstvom, ako aj k návrhom zámerov týkajúcich sa
zabezpečenia potrieb a záujmov obyvateľov obce a k riešeniu všetkých najdôležitejších
otázok života obce,
Komisia v rámci iniciatívnej funkcie vypracováva návrhy a podnety na riešenie otázok
života obce a predkladá ich obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce,
Komisia sa v rámci kontrolnej funkcie podieľa na výkone kontroly realizácie uznesení
obecného zastupiteľstva a vlastných uznesení, dodržiavaní nariadení obce a vybavovaní
podnetov, sťažností a petícií obyvateľov obce súvisiacich s činnosťou a zameraním
komisie,
Komisia posudzuje Územný plán obce Topoľčianky predkladaný na schválenie OZ,
Komisia posudzuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Topoľčianky
predkladaný na schválenie OZ,
Komisia posudzuje aktuálnosť rozvojových a plánovacích dokumentov obce a navrhuje ich
aktualizáciu,
Komisia podáva návrh na poradie priorít v oblasti rozvoja obce a rozvoja cestovného
ruchu v obci v nadväznosti na PHSR a ÚP obce,
Komisia sa podľa potreby vyjadruje k zámerom a aktivitám mikroregionálnych združení,
ktorých je obec členom,
Komisia sprostredkováva zámery i potreby právnických subjektov z oblasti obchodu,
služieb, cestovného ruchu a podnikania a predkladá ich OZ,
Komisia zaujíma stanoviská k plánovaným zámerom v oblasti obchodu, služieb,
cestovného ruchu a podnikania v obci
Komisia podáva stanoviská k pripravovaným propagačným materiálom obce,
Komisia sleduje stav a dodržiavanie VZN na úseku obchodu, služieb, cestovného ruchu
a podnikania v obci,
Komisia sa vyjadruje k navrhovaným lokalitám a objektom pre podnikateľské účely
v obci,
Komisia sa podľa potreby vyjadruje k žiadostiam o povolenie podnikateľskej činnosti na
území obce,
Komisia spolupracuje s internetovými portálmi zameranými na cestovný ruch
a poskytovanie služieb,
Komisia priebežne sleduje výzvy na projekty financované zo štrukturálnych fondov alebo
grantov,

Komisia koordinuje svoju činnosť s cieľmi Programu rozvoja NSK a Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Topoľčianky,
• Komisia zabezpečuje zvyšovanie informovanosti o turistických atrakciách a službách
v obci prostredníctvom novín Naše Topoľčianky a internetovej stránky obce,
• Komisia spolupracuje pri organizovaní spoločenských akcií v obci,
• Komisia spolupracuje s ostatnými komisiami zriadenými pri OZ v Topoľčiankach,
• Komisia plní úlohy vyplývajúce z uznesení OZ.
Všetci členovia komisie s navrhnutými úlohami súhlasili.
•

K bodu č. 3:
Ing. Čulík informoval členov komisie o rokovania Obecného zastupiteľstva obce
Topoľčianky. Z posledného zasadnutia OZ nevyplynula pre komisiu žiadna povinnosť.
K bodu č. 4:
Členovia komisie dostali od predsedu Ing. Čulíka v predstihu návrh plánu činnosti komisie
pre rok 2015. Po jednotlivých príspevkoch a návrhoch na zmenu komisia schválila
nasledovný plán činnosti pre rok 2015:
Plán činnosti Komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu a podnikania pri OZ
na rok 2015
Riešenie statickej dopravy v obci – parkovanie turistických autobusov
(Termín : 30.4.2015, zodpovedný : Mgr. Segíň, p. Minárová)
Elektronická verzia informačnej tabule so službami v obci
(Termín : 26.4.2015, zodpovedný : Ing. Čulík, p. Kurilová)
Pomoc pri hľadaní vhodných priestorov v obci pre služby v prípade predaja alebo
rekonštrukcie obecných objektov, v ktorých sa služby pre občanov nachádzajú
(Termín : priebežne, zodpovedný : komisia)
Miestna turistická informačná kancelária - hľadanie vhodných priestorov pre jej zriadenie
a spolupráca so subjektmi v obci, ktoré v súčasnosti plnia jej úlohy (zber, aktualizácia a
bezplatné poskytovanie informácií v oblasti cestovného ruchu)
(Termín : priebežne, zodpovedný : komisia)
Koordinácia činnosti komisie s Programom rozvoja NSK a PHSR obce Topoľčianky
(Termín : priebežne, zodpovedný : Ing. Čulík)
Zvyšovanie informovanosti o turistických atrakciách a službách v obci prostredníctvom
novín Naše Topoľčianky a internetovej stránky obce.
(Termín : priebežne, zodpovedný : p. Kurilová, p. Minárová)
Spolupráca pri organizovaní spoločenských akcií v obci
(Termín : priebežne, zodpovedný : komisia)
Spolupráca s ostatnými komisiami zriadenými pri OZ v Topoľčiankach.
(Termín : priebežne, zodpovedný : Ing. Čulík)

Plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ.
(Termín : priebežne, zodpovedný : Ing. Čulík, Mgr. Segíň)
Priebežné sledovanie výziev na projekty (štrukturálne fondy, granty,...),
(Termín : priebežne, zodpovedný : komisia)
Spolupráca s internetovými portálmi zameranými na cestovný ruch
(Termín : priebežne, zodpovedný : Ing. Jokai)

K bodu č. 5:
Komisia sa zhodla na tom, že bude pracovať v takom zložení, aký bol schválený OZ
v Topoľčiankach.
K bodu č. 6:
Komisia

prebrala informácie o nastávajúcich kultúrnych a

športových

akciách v obci,

možnosti pomoci komisie na akciách. Ďalej sa venovala stránke obce, jej možnosti rozšírenia
a skvalitnenia.
K bodu č. 7:

Na záver predseda komisie poďakoval za aktívny prístup a rokovanie komisie ukončil.

Zapísal: Kurilová Adriana

Ing. Čulík Vladimír

tajomník komisie

predseda komisie

V Topoľčiankach 11.03.2015

