K bodu 3)

Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta

Poslankyňa Martinková
- na odporúčanie sociálno-zdravotnej komisie ţiada o zmenu VZN o poskytovaní jednorazových
dávok do konca júna – vedúci SaSO
Odpoveď:
faktická poznámka, prednostka úradu – výška ţivotného minima sa mení v 7 mesiaci, VZN
o poskytovaní jednorazových dávok sa bude venovať v letných mesiacoch.
- v súčinnosti s PZ kontrolovať prechod ťaţkých áut cez ul. Kúpeľná – náčelník MsP
Odpoveď:
MsP zvýši na uvedenej ulici obchádzkovú činnosť a pri zistení, ţe sa porušuje zákon č. 08/09 Z.z.
o cestnej premávke bude ďalej postupovať podľa platnej legislatívy.
Poslankyňa Sudorová
- na podnety od občanov, v rámci dopravnej pasportizácie mesta, obnoviť/osadiť novú značku
prikazujúcu 40 km rýchlosť na Kuzmányho ulici (častejšie kontroly rýchlosti vodičov policajtmi
najmä na kriţovatke Kuzmányho/Školská), príp. osadiť na kriţovatke zrkadlo (lepšia viditeľnosť
z vedľajších ciest) – OPaRM
Odpoveď:
Oddelenie plánovania a rozvoja mesta zaslalo písomnú poţiadavku na Technické sluţby na
dodávku a následnú montáţ 3 ks dopravného značenia B 31a (40 km rýchlosť na ul. Kuzmányho)
- reklamovať ľavú časť chodníka na Partizánskej ulici, smerom od kriţovatky Školská/Partizánska
pod Bôr (rekonštruovaný v r. 2014); dôvod: zlý sklon chodníka a s tým súvisiace časté pády
obyvateľov, najmä v zimnom období, nie je bezpečný, chodník neplní účel - OPaRM
Odpoveď:
OPaRM zašle v 12-tom týţdni zhotoviteľovi diela v rámci záručnej lehoty chodníka reklamáciu na
nadmerný sklon chodníka s poţiadavkou na opravu.
- skultúrniť slepé časti Kuzmányho ulice: dostupnosť kontajnerov, čistota v ich okolí, umoţniť
triedenie odpadu – OPaRM
Odpoveď
OPaRM v spolupráci s Technickými sluţbami vykonajú v11-tom týţdni v navrhovaných lokalitách
obhliadku a na základe výsledkov navrhnú riešenie na úpravu, resp. vyčistenie okolia
kontajnerových stojísk.
- odstrániť staré betónové/ panelové kryty na smetné nádoby a tieţ staré borovicové konáre na
Kuzmányho ulici medzi bytovkami (poţiadavka rodičov s malými deťmi – bezpečnosť detí) –
OPaRM
Odpoveď:
staré betónové kryty na smetné nádoby odstránia aktivační pracovníci mesta v priebehu mesiaca
apríl 2015. V súčasnosti realizujú údrţbu a čistenie chodníkov a ciest po zimnej údrţbe.
- pravidelné čistiť kanalizáciu nielen v obvode Turč. Teplice I, ale aj v celom meste (splašková voda
- sťaţnosti na zápach v období daţďov) – OPaRM
Odpoveď:
poţiadavka na pravidelné preplachovanie verejnej kanalizácie bola zaslaná na Turčiansku
vodárenskú spoločnosť a.s. Martin.
- v rámci zvyšovania kultúrnosti ţivotného prostredia kúpeľného mesta potreba vybudovať mestské
toalety – primátor
Odpoveď:
Poţiadavka je v riešení a nové toalety sa budú riešiť na území pred vstupom do kúpaliska.

- potreba riešiť parkovanie v meste, napr. pred ZŠ na Školskej ulici (jednosmerky), dlhodobý cieľprimátor
Odpoveď:
Mesto problematiku parkovania vidí ako dlho neriešený problém a pristúpi k jeho riešeniu v ďalšom
období (spolu s pasportizáciou dopravného značenia a inými spoločnými problémami).
Poslankyňa Máliková
- Ako sa plánuje do budúcna upravovať stránka mesta? Absentujú mi informácie o rokovaní MR.
Boli uţ dve zasadnutia mestskej rady a na stránke nie je ţiadny výstup. Taktieţ mi na stránke chýba
program primátora mesta. Tento inštitút sa čoraz viac zavádza do praxe v mestách a obciach
Slovenska. Propagujú to i v médiá. Pre občana je to prínos lebo je informovaný , kedy je primátor
prítomný na úrade.
Prenos zasadaní mestského zastupiteľstva je veľmi nekvalitný je nutné urobiť nápravu v najbliţšej
dobe – prednostka MsÚ
Odpoveď:
Stránka mesta sa bude upravovať v blízkej budúcnosti. 17.3.2015 bolo rokovanie so spoločnosťou
WEBY-Group a v priebehu apríla, resp. mája bude stránka rekonštuovaná podľa poţiadaviek občanov,
zamestnancov, prípadne aj Vás poslancom MZ ak zašlete konštruktívne pripomienky na adresu
prednosta@turciansketeplice.sk. Zápisy z rokovania MZ boli doplnené. Primátor mesta neuvaţuje
o zverejnení svojho programu na stránke mesta. Na skvalitnení prenosu z MZ sa pracuje. V spolupráci
s informatikom hľadáme iné moţnosti prenosu.
- Ţiadam o zverejnenie informácie do marcového čísla TZ o termínoch vyskladnenia
veľkokapacitných kontajnerov a taktieţ informáciu ,kde občan má dávať konáre – konateľ TS
Odpoveď:
Úloha splnená.
- Chcem pripomenúť, aby sa v TZ nezabudlo MDŢ a deň učiteľov.
Odpoveď:
Podujatie venované MDŢ bude aţ následne zdokumentované v aprílových TZ, podobne ako deň
učiteľov.
- Ţiadam o vyznačenie prechodu pre chodcov v lokalite kde sa vychádza z parkoviska BILLY na
druhú stranu k Mliečnej víle. Hlavne v čase obeda tam vzniká chaos áut a chodcov. Prechod pre
chodcov pri OU treba obnoviť uţ ho slabo vidno – OPaRM
Odpoveď:
Poţiadavka na maľovanie prechodov pre chodcov je evidovaná na OPaRM. Maľovanie prechodov
pre chodcov bude realizované po schválení objednávky v jarných mesiacoch po ukončení zimnej
údrţby a vyčistení všetkých miestnych komunikácií.
- Na zasadnutí výboru pre rozvoj miestnej časti Horné Rakovcev bode rôzne poslanec Rastislav
Froľo predloţil poţiadavku občanov na vybudovanie ihriska- Streetwork.
Odpoveď:
Členovia výboru rozhodli o poţiadaní mesta Odboru plánovania a rozvoja o zistenie plôch kde by
sa ihrisko tohto druhu mohlo vybudovať.K zápisnici zo zasadania bola priloţená aj vizualizácia.
Chcem sa opýtať či táto poţiadavka uţ bola spracovaná?- vedúci OPaRM
Odpoveď:
písomné stanovisko s doporučením na umiestnenie ihriska Streetwork bolo zaslané p. poslankyni
Málikovej dňa 6.3.2015.
- Ţiadam o podanie podnetu na prokuratúru na preskúmanie Rokovacieho poriadku mesta –za
účelom zistenia súladu s platnou legislatívou. Hlavne so zreteľom na voľbu mestskej rady.
A preskúmanie zákonnosti priebehu voľby Mestskej rady. Mám za to ţe to čo sa konalo bolo
nanajvýš nedemokratické – prednostka MsÚ
Odpoveď:

Podnet na prokuratúru bol podaný 19.3.2015 pod číslom 230-215/2015 – primátor.
viceprimátor Vojtek
- riešiť osadenie dodatkovej tabule na sídlisku Horné Rakovce pred bytovkou 1378 zákaz vjazdu
motorových vozidiel s dodatkovou tabuľou dopravnej obsluhe vstup povolený - vedúci OPaRM
Odpoveď:
poţiadavka na dodávku a montáţ dopravného značenia (dodatkovú tabuľu) bola zaslaná na
Technické sluţby Turčianske Teplice v 10-tom týţdni.
- monitorovať hlavne vo večerných hodinách priestor pred cintorínom v Diviakoch – stretávajú sa
tam rôzne osoby, robia neporiadok – náčelník MsP
Odpoveď:
V uvedenej lokalite sa zvýši počet peších obchádzok ako aj kontrolných bodov /vo večerných
a nočných hodinách/. Pri zistení porušovania verejného poriadku alebo VZN mesta Turčianske
Teplice bude MsP postupovať podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
Poslanec Škorvánek
- vyvolať stretnutie zástupcov Turčianskej vodárenskej spoločnosti s obyvateľmi mestskej časti
Turčiansky Michal ohľadom budovania kanalizácie – vedúci OPaRM
Odpoveď:
Stretnutia zástupcov TVS a.s. s obyvateľmi miestnej časti za účelom výstavby verejnej kanalizácie
sa uskutočnia v poslednom marcovom týţdni. Zároveň sa uskutočnia aj v časti Diviaky a Dolná
Štubňa.
K otázkam poslankyne Málikovej uviedol, ţe termíny odvozu odpadu a vyskladnenia
veľkokapacitných kontajnerov sú uvedené v kalendári mesta.
Faktická poznámka – viceprimátor Vojtek – z rokovania komisie verejného poriadku vzišla
poţiadavka, aby na web stránke mesta boli zverejňované informácie o termínoch vyskladnenia
veľkokapacitných kontajnerov a termíny ostatných zvozov odpadu (spracovať samostatnú kolonku)
Poslanec Kluska
- poďakoval náčelníkovi MsP za vyriešenie jeho interpelácie z minulého zasadnutia ohľadom
konzumácie alkoholu a stretávania sa ľudí pod vplyvom alkoholu na autobusovej zastávke.
- Poţiadal o informáciu ako majú Technické sluţby zabezpečený zdroj energie pri výpadku
elektrickej energie v dome smútku.
Odpoveď:
Ján Škorvánek odpovedal, ţe Technické sluţby vlastnia elektrocentrálu.
Občania:
p. Bošeľa informoval poslancov o vybavovaní jeho sťaţnosti ohľadom čiernej stavby na ul.
Ţarnovickej. Ţiadal, aby sa preverila práca na SOÚ, akým spôsobom prebiehajú kolaudačné konania.
Primátor uviedol, ţe tento problém objektívne prešetrí a p. Bošeľovi odpovie písomne.
Odpoveď:
Po objektívnom posúdení všetkých skutočností, ktoré občan uviedol aj vo svojom písomnom podnete
mu bude odoslaná odpoveď 23.3.2015.
Pán Janiga hovoril na tému nájomných bytov, VZN o nájomných bytoch, poţiadal všetko týkajúce sa
nájomných bytov dať do súladu s legislatívou EÚ.
Odpoveď:
Daný problém bude riešený v spolupráci so spoločnosťou TEPLICO s.r.o a bude aj predmetom
rokovania MZ 26.3.2015.

