Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta – z MZ konaného dňa 15.01.2015
Poslanec Škorvánek
- požiadal, aby mesto vstúpilo do rokovania so Slovenskou správou ciest ohľadom
zatápania na ul. Michalskej – primátor
Odpoveď – primátor
- Primátor mesta bude v najbližšom čase iniciovať rokovanie so Slovenskou správou
ciest k uvedenému problému, následne bude o výsledku rokovania informovať Mestské
zastupiteľstvo.
Poslankyňa Kevická
- požiadala poslancov a všetkých prítomných o zmapovanie športovcov v našom meste,
ktorí v roku 2014 dosiahli úspechy v najvyšších športových súťažiach, aby na plese
mohli troch oceniť;
- žiadala o prešetrenie vypúšťania odpadových vôd do potoka na Dolnej Štubni –
Kračiny. – MsP v spolupráci s OPaRM
Odpoveď – náčelník MsP, vedúci OPaRM
- V jarných mesiacoch (marec – apríl 2015) zabezpečí MsP obhliadky vodných tokov v
miestnej časti. V prípade zistenia napojenia odpadového potrubia na vodný tok
zdokumentuje aktuálny stav a písomne postúpi na OPaRM. OPaRM následne v
spolupráci s TVS a.s. Martin prešetrí spôsob nakladania s odpadom v danej
nehnuteľnosti. V prípade porušenia zákona určí lehotu na odstránenie protiprávneho
stavu, v opačnom prípade zaháji priestupkové konanie s konkrétnym pôvodcom
odpadu.
Poslankyňa Máliková
- žiadala o informáciu v akom štádiu je oprava pouličnej lampy v Dolných Rakovciach,
ktorá je naklonená (hrozí zrútenie). Nejaké práce boli vykonané, ale čo nasleduje
ďalej. Oprava nebola dokončená. – vedúci OPaRM, riaditeľ TS
Odpoveď – vedúci OPaRM
- Technické služby odstránili v 11-12 mesiaci základ okolo stĺpu VO a čiastočne tento
vyrovnali. Stĺp je v súčasnosti mechanicky zabezpečený proti pádu ukotvením na lano
a zaklinovaný. V prípade priaznivého počasia v mesiaci február 2015 zrealizujú
Technické služby jeho úplné vyrovnanie a zabetónovanie do nového základu.
Poslankyňa Martinková
- požiadala o kontrolu okrasných drevín v mestskej časti Vieska (ul. Somolického,
Kúpeľná, Družstevná,...), nakoľko koruny stromov prerastajú ponad ploty do
predzáhradiek a treba ich upraviť a je potrebné skontrolovať aj zdravotný stav
stromov, lebo na kmeňoch niektorých rastú huby (napr. roh Somolického ulice a ulice
Pod Stráňou). Bude neskoro, keď tieto padnú a poškodia oplotenie alebo niekoho
zrania. – OPaRM
Odpoveď – vedúci OPaRM
- Kontrola okrasných drevín bude vykonaná pracovníkmi OPaRM a TS v mesiaci
február 2015. Podľa výsledkov obhliadky bude spracovaný predbežný rozpočet a
následne prijaté opatrenia na úpravu vzrastlých stromov.
V roku 2014 bol realizovaný čiastočný ozdravný rez stromov na ul. Kúpeľnej.

