Komisia Mestského zastupiteľstva Stará
pre rozvoj podnikateľských aktivít

Turá

Zápisnica z rokovania komisie zo dňa 13.7.2011
Miesto konania: MsÚ Stará Turá – malá zasadacia miestnosť
Účastníci: podľa prezenčnej listiny (príloha k záznamu).
Program rokovania komisie:
1. Žiadosť p. Branislava Dlhého o zaujatie stanoviska mesta k umiestneniu
prevádzkarne „Stánok pre sezónny predaj zmrzliny“ pri supermarkete Billa.
2. Žiadosť spoločnosti OBX s.r.o., Ul. SNP č. 57, Stará Turá o vydanie súhlasu
s umiestnením letnej terasy vedľa prevádzky bistra OBX, Ul. SNP 57, Stará Turá.
3. Rôzne.
Stanovisko komisie k bodu 1)
Komisia prerokovala žiadosť konateľa spoločnosti OBX s.r.o , SNP 57, Stará Turá
o umiestnenie letnej terasy pri bistre OBX. Členovia komisie po spresnení polohy terasy a
diskusii prijali jednohlasne uznesenie, ktorým navrhuje Mestskému úradu vydať súhlasné
záväzné stanovisko k umiestneniu letnej terasy na časti chodníka priľahlej k bistru OBX na
Ul. SNP 57 tak, aby zvyšná vonkajšia časť chodníka (pred kovovým stĺpom) zostala
priechodná.
Stanovisko komisie k bodu 2)
Komisia prerokovala žiadosť p. Branislava Dlhého, Hrachovište č. 169, IČO 46 152 792,
o zaujatie stanoviska mesta k umiestneniu prevádzkarne – stánok pre sezónny predaj
zmrzliny v letnom období vedľa hotela LIPA (supermarketu BILLA) zo strany Ul. SNP na
pozemku p.č. 590/8, ktorý má v podnájme od spoločnosti Exxon Real. s.r.o. Ide o stánok,
ktorý má byť presunutý z plochy medzi parkoviskom a plynovou kotolňou Na Mýtnej ul. vedľa
cesty k poliklinike.
Umiestnenie stánku je zrejmé z priloženej výkresovej dokumentácie (príloha č. 3 a 4
k zápisnici z rokovania komisie).
K predmetnej žiadosti prebehla medzi členmi komisie diskusia, na základe ktorej komisia
prijala jednohlasne nasledujúce uznesenie:
Členovia komisie vyjadrujú nesúhlasné stanovisko k žiadosti na umiestnenie stánku na
sezónny predaj zmrzliny z nasledujúcich dôvodov:
- uvedené miesto nie je vhodné na dlhodobé umiestnenie požadovaného stánku z dôvodov
architektonického nesúladu stánku a objektu hotela LIPA,
- mesto listom zn. A/10627/2011/maj z 22.6.2011 vydalo nesúhlasné stanovisko
s umiestnením stánku na pozemkoch vo vlastníctve mesta parc. č. 590/8 a p.č. 582/1,
(dôvodom je nevyhnutnosť uloženia infraštruktúry stánku na týchto pozemkoch),
- žiadateľ ponúka sezónnu službu, ktoré nie je z pohľadu občanov chýbajúca resp.
nedostatková – v neďalekom okolí uvažovaného miesta je viacero predajcov zmrzliny,
- umiestnením stánku sa zníži výmera a poškodí existujúca trávnatá plocha a zeleň, ktorá je
v tejto časti s veľkou zadláždenou plochou žiaduca,
- komisia odporúča realizovať predaj zmrzliny na terajšom mieste umiestnenia stánku.
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Ad 3) Rôzne
Tajomník komisie oboznámil prítomných členov komisie s informáciou o žiadosti
podnikateľov na Technotur s.r.o. o prenájom prízemných priestorov v Hasičskej zbrojnici za
účelom prevádzkovania diskotékového baru, ktorý tam už v nedávnej minulosti
prevádzkovaný bol. Tajomník informoval prítomných o problémoch, ktoré mesto riešilo
v súvislosti s touto prevádzkou (ponosy obyvateľov na rušenie nočného kľudu, riešenie
prípadov opitých neplnoletých mladých ľudí mestskou políciou, poškodzovanie životného
prostredia a cudzieho majetku v okolí hasičskej zbrojnice).
Taktiež predložil informáciu o súbežnej žiadosti na Technotur s.r.o. o prenájom
priestorov na 2. poschodí Domu kultúry Javorina taktiež za účelom zriadenia diskotékového
baru.
K informácii sa uskutočnila diskusia bez prijatia záverov.
Stará Turá, 14.7.2011
Zaznamenal: Mgr. M. Klimáček
tajomník komisie

Schválila: JUDr. Oľga Baranová,
predsedníčka komisie

Prílohy:
1. Žiadosť spoločnosti OBX s.r.o. o súhlas k umiestneniu terasy
2. Prezenčná listina 13.7.2011
3. Žiadosť p. Branislava Dlhého o zaujatie stanoviska mesta k umiestneniu prevádzkarne
4. Výkres s pohľadom od ulice SNP
5. Výkres s energorozvodmi (s vyznačeným umiestnením stánku)

