Z Á P I S N I C A č . 2/2015
Zo zasadania Komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu a podnikania pri OZ
v Topoľčiankach
dňa: 7. októbra 2015
Naše číslo: 1982/2015

Registratúrna značka: UJ6/A-10

Prítomní:
Ing. Čulík Vladimír, Kurilová Adriana, Minárová Jana, Ing. Jokai
Miroslava, Beňovič Miroslav, Mgr. Segíň Anton
Ospravedlnená:

Mgr. Lenka Magušinová

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. Informácie z rokovaní Obecného zastupiteľstva obce Topoľčianky
3. Prerokovanie Konceptu Územného plánu obce Topoľčianky
(Materiál je dostupný k nahliadnutiu na Obecnom úrade a na internetovej stránke obce.
Pripomienky k materiálu budú písomne postúpené do procesu prerokovávania.)
4. Prerokovanie návrhov na členov komisie
5. Rôzne
6. 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 spoločnom zasadnutí.

K bodu č. 2:
Ing. Čulík informoval členov komisie o rokovaniach Obecného zastupiteľstva obce
Topoľčianky. V súčasnosti prebieha Koncept Územného plánu obce, naša komisia by sa mala
k tomuto vyjadriť.

K bodu č. 3:
Ing. Čulík oboznámil členov komisie s územným plánom obce a možnosťami na zmeny
prípadne doplnenie.

K bodu č. 4:
Komisia prerokovala návrhy niektorých členov o zmenu v územnom pláne. Komisia
jednohlasne odporúča pri schvaľovaní konceptu územného plánu obce vychádzať zo situácie
zakreslenej v mapovom podklade 5a, ktorá navrhnutou prekládkou cesty III. tiedy III/5113 na
východný okraj obce odľahčí intenzívnu automobilovú premávku cez centrum obce a
v lokalite F štadióna navrhujeme časť lokality medzi areálom kúpaliska a cestnou
komunikáciou na Hostie určiť ako plochu pre IBV a HBV tak, ako je zakreslená vo výkrese
5b.
Zároveň komisia v súvislosti s výrazným nedostatkom parkovacích miest prejavujúcim sa
hlavne pri organizovaní celoobecných akcií žiada, aby boli pozemky vo vlastníctve obce
nachádzajúce sa na pravej strane cesty smerom na Žikavu po os oplotenia cintorína (situácia Príloha č.1) určené ako plochy statickej automobilovej dopravy a zaradené v rámci záväznej
časti územnoplánovacej dokumentácie do časti „Verejnoprospešné stavby“. Obdobne
odporúčame zaradiť do kategórie verejnoprospešných stavieb všetky ostatné lokality, ktoré
môžu pozitívne riešiť problémy s dopravou a parkovaním v obci.

K bodu č. 5:
Komisia sa venovala aj k zriadeniu informačnej kancelárii v obci. Ing. Horný, riaditeľ
Národného žrebčína š.p., ponúkol priestory v Hipologickom múzeu na ul. Hlavnej s tým, že
obec by zabezpečila pracovníka. Vzhľadom k tomu, že toto múzeum sa nachádza ďalej od
centra obce Ing. Jokai navrhla ako iný možný priestor domček pri vstupe do žrebčína, ktorý
slúži aj na predaj propagačného materiálu. Komisia navrhla, aby obec iniciovala stretnutie
s Ing. Horným a predostrela mu túto variantu na zriadenie informačnej kancelárie.

K bodu č. 6:
Na záver predseda komisie poďakoval za aktívny prístup a rokovanie komisie ukončil.

Zapísal: Kurilová Adriana v.r.
tajomník komisie

V Topoľčiankach 08.10.2015

Ing. Čulík Vladimír v.r.
predseda komisie

Príloha č.1 – situácia - riešenie parkovacej plochy

