K bodu 3)

Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta

Poslankyňa Martinková
poďakovala za pozametanie ciest a chodníkov v časti Vieska, zároveň poţiadala, aby sa začalo
s opravou chodníkov a ich čistením od prerastajúcej buriny najmä na Kollárovej ulici, kde je
chodník „hrboľatý“
Odpoveď
OPaRM zabezpečí v mesiaci apríl prostredníctvom aktivačných pracovníkov čistenie chodníkov od
prerastajúcej buriny. V súčasnosti aktivační pracovníci čistia pamätníky padlých na cintorínoch
v meste a pod Bôrom.
-

Poţiadavky z komisie pre rozvoj Viesky - osadenie retardérov na uliciach Somolického,
Galandova, Druţstevná, Kollárova, kde autami a na motorkách jazdia ako na pretekárskej dráhe
– OPaRM
Odpoveď
Poţiadavky na osadenia retardérov evidujeme. Rozsah a prípadné miesta osadenia budú predmetom
prerokovania komisie ŢP a VP v rámci dopravy v spolupráci s MsP na najbliţšom zasadnutí komisie.
- pripomínam orezávanie stromov na Somolického a Druţstevnej – OPaRM
Odpoveď
orezávanie stromov zahájili Technické sluţby v 15 týţdni na ul. Somolického. Následne budú
pokračovať na ul. Druţstevná a ostatných uliciach.
- ţiada namontovať reproduktor do kancelárie správcu v Dome smútku Turčianske Teplice, aby
smútočná rozlúčka prebehla bez „prestojov“
-

ţiada zaradiť do rozpočtu nákup techniky na lepšie ozvučenie domu smútku v TT prípadne
doplnenie ďalšou technikou napr. na videoprojekciu, v prípade, ţe sa skvalitní technika, bude
potrebné zabezpečiť dom smútku proti krádeţi – OPaRM
Odpoveď
Poţiadavka na nákup techniky na lepšie ozvučenie Domu smútku bude prenesená na oddelenie
kultúry. Finančné prostriedky potrebné na ozvučenie budú formou poţiadavky vedúceho oddelenia
Kultúry a športu zapracované do ďalšej zmeny rozpočtu mesta.
-

ţiada skontrolovať parkovanie na vozovke v časti Vieska – juh (Pod Stráňou, Galandova
a priľahlé ulice ku Kollárovej). Často sa stáva, ţe parkovaním sa porušuje vyhláška o šírke cesty –
MsP
Odpoveď
MsP intenzívne kontrolovala dané územie v tomto období a zvlášť v období veľkonočných sviatkov,
kedy uloţila viacnásobné pokuty za nepovolené parkovanie. V budúcnosti bude parkovanie v danom
území predmetom rokovania komisie verejného poriadku a ŢP.
-

Kontajner na Somolického – je určený pre všetkých, alebo si ho niekto objednal pre seba. Je
naplnený neporiadkom - OPaRM
Odpoveď
Veľkokapacitný kontajner na ul. Somolického bol umiestnený v rámci plánovaného zberu
veľkoobjemového odpadu z domácností, ktorý je podľa kalendára zvozu odpadov schválený od
-

16.3.2015 do 16.4.2015. Ďalšie kontajnery sú umiestnené v tejto lokalite pri bývalej sluţobni SPP na
konci ul. Somolického a na ul. Druţstevná (oproti Urbárskemu domu).
Prečítala ţiadosť p. Milana Cimermana, ul. Somolického 784/40, ktorá sa týkala neporiadku
stojiska na ul. Somolického, neoprávneného uţívania mestského pozemku na ul. Somolického
a riešenia dvoch čiernych stavieb na ul. Somolického 42 (ţiadosť tvorí prílohu zápisnice)
Odpoveď
Neoprávnené uţívanie pozemku bolo riešené formou vyhlásenia Obchodnej verejnej súťaţe koncom
roka 2014, ktorej predmetom bol odpredaj pozemku. Podmienky OVS schválilo mestské
zastupiteľstvo. Na základe jej výsledkov je podpísaná Kúpna zmluva medzi mestom T.Teplice
a jediným uchádzačom p. Veronikou Nistorovou. Kúpna cena má byť uhradená v 3-och splátkach do
konca júna 2015.
Opakovaný neporiadok okolo zberného stojiska bol riešený aj v predchádzajúcom období jeho
uzatvorením na pokyn Štátneho zdravotného ústavu v Martine. Podľa zistení a dôkazov mestskej
polície tento spôsobovali obyvatelia tejto lokality. Mesto v súčasnosti realizuje verejné obstarávanie
na zakúpenie novej fotopasce s cieľom identifikovania pôvodcov odpadu, ktorí opakovane znečisťujú
okolie stojiska. Následne bude môcť MsP riešiť konkrétnych pôvodcov odpadu.
Poslanec Kluska
Faktická poznámka – v prípade pána Cimermana sa jedná o susedské vzťahy. Myslí si, ţe mesto by to
malo riešiť v tom zmysle, čo je tam postavené so stavebným povolením a čo bez stavebného
povolenia. Je tam veľký neporiadok. Pripojil sa k tejto interpelácii.
Poslankyňa Kevická
Poţiadala o vyhradenie pásu vodorovným značením pre cyklistov, beţcov, korčuliarov v pešej
zóne – primátor
Odpoveď
Vzhľadom na šírku pešej zóny nie je moţné z bezpečnostných dôvodov vyčleniť na nej pás pre
bicyklistov.
Viceprimátor Vojtek
ţiada opravu plota v areáli MŠ Diviaky - vedúci OPaRM
Odpoveď
Oprava plota bola zrealizovaná Technickými sluţbami v 15 týţdni.
upozornil na to, ţe poklop na bývalej ţumpe v areáli MŠ Diviaky je poškodený – ţiada riešiť –
vedúci OPaRM
Odpoveď
Obhliadka poklopu na bývalej ţumpe sa uskutoční 15.4. Následná oprava, reps. výmena poklopu bude
predmetom objednávky adresovanej na Technické sluţby.
-

poţiadavka z komisie mestskej časti Diviaky – ţiadajú v priestoroch ZŠ s MŠ Diviaky
o vyuţívanie priestorov, kde by mal byť separovaný odpad, ţiadajú tieţ doplniť o jedno vrece na
tetrapaky – vedúci SOÚ
Odpoveď
Vedúci SOU bol v termíne riešenia interpelácií na RD, bol mu zaslaný mail. Po zistení potrebných
skutočností bude odpoveď zahrnutá do materiálov MZ.
-

ţiada doplniť pieskovisko v MŠ Diviaky homokom a tieţ opraviť rozbehovú dráhu (po obhliadke
– vedúci OPaRM
Odpoveď
Doplnenie pieskoviska v MŠ a taktieţ aj v ŢŠ bude zrealizované Technickými sluţbami v termíne do
24.4. Zároveň sa vykoná chemický postrek burín na rozbehovej dráhe.
-

ţiada riešiť parkovanie nákladných áut na ul. Poľnohospodárskej (Stará Píla), ktoré vozia obilie
firme AGRIA – znečisťujú okolie – vedúci OPaRM
Odpoveď
V I. etape OPaRM písomne upozorní majiteľov jestvujúcich prevádzok na nadmerné znečisťovanie
komunikácie nákladnými vozidlami. Podľa § 7 písm e) zák. č. 56/2012 zákona o cestnej doprave je
dopravca povinný zabezpečiť, aby prevádzkované vozidlá parkovali a garáţovali v priestoroch
technickej základne alebo v priestoroch určených obcou na tento účel. Nakoľko mesto povolenie
nevydávalo, musia nákladné vozidlá parkovať v areáli firmy.
V prípade, ţe písomná výzva nesplní poţadovaný efekt, doporučujeme na ul. Poľnohospodárska
osadiť 2 ks zákazových značiek B 34 „Zákaz zastavenia“ s dodatkovými tabuľkami E12 – s textom
„Platí pre nákladné automobily“.Pre objednaním DZ doporučujeme zámer prejednať osadenie DZ
v Komisii ŢPaVP.
-

Poslanec Kováč
poďakoval za vyčistenie kanálov vo Vieske vedúcemu OPaRM
poslankyňa Máliková
ţiada v tomto volebnom období vybudovať cestnú komunikáciu na Dolných Rakovciach –
primátor
Odpoveď
Komunikácia bola zahrnutá do investičných akcií príslušnej mestskej časti a bude riešená podľa
finančných moţností rozpočtu mesta.
ţiada príslušným spôsobom obmedziť rýchlosť na Dolných Rakovciach, nakoľko tam autá
jazdia dosť rýchlo – primátor
Odpoveď
Uvedená komunikácia nie je ešte skolaudovaná a nie je moţné v súčasnom stave komunikácie
obmedziť na nej rýchlosť retardérmi.
-

ţiada o vybudovanie chodníka od p. Štípalu po pána Michalca – primátor
Odpoveď
Výstavba chodníka bude predmetom riešenia investičných akcií na rok 2015.

