Z Á P I S N I C A č . 1/2017
Zo zasadania Komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu a podnikania pri OZ
v Topoľčiankach
dňa: 08. novembra 2017
Naše číslo: 2084/2017

Registratúrna značka: UJ6/A-10

Prítomní:
Ing. Čulík Vladimír, Kurilová Adriana, Minárová Jana, Mgr. Segíň Anton,
Ing. Jokai Miroslava
Ospravedlnení: Mgr. Lenka Magušinová, , Beňovič Miroslav
Miesto konania: Obecný úrad v Topoľčiankach
Čas konania:

o 16,30 hodine

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

Program:
1. Otvorenie
2. Informácie z rokovaní Obecného zastupiteľstva obce Topoľčianky
3. Prerokovanie návrhu Územného plánu obce Topoľčianky
Dokumentácia:
http://www.topolcianky.sk/uradna-tabula/uzemny-plan-obce-topolcianky-navrh481.html
4. Prerokovanie návrhov 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. Zároveň poinformoval členov komisie o známych plánovaných aktivitách v obci na
najbližšie obdobie.

K bodu č. 3 – 4 :
Ing. Čulík oboznámil členov komisie s novým zadaním Územného plánu obce Topoľčianky návrhom. Oboznámili sa hlavne so zmenami oproti platnému Územnému plánu. Nemali závažné pripomienky ani námietky. Mgr. Segíň upozornil na problém, ktorý obec má
s vysporiadaním pozemkov pod miestnymi komunikáciami a taktiež na fakt, že obec nedisponuje vhodnými pozemkami pre rozvoj obce, preto je potrebné riešiť vlastnícke vzťahy
s pozemkami.
K bodu č. 5:
Komisia vidí problém v oblasti živností a podnikania prevádzok na území obce. Nakoľko
tieto FO si neplnia svoje povinnosti. Predseda komisie navrhol vrátiť sa k problematike na
ďalšom pracovnom rokovaní komisie.
Termín : do 31.3.2018

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 10.11.2017

Ing. Čulík Vladimír v.r.
predseda komisie

