Interpelácie poslancov, diskusia obyvateľov z 5. mestského zastupiteľstva konaného dňa 23. 4. 2015

Poslankyňa Martinková
poďakovala za orezanie stromov v časti Vieska
poukázala na to, ţe na kanalizácii pri futbalovom ihrisku, na Kollárovej ulici , chýba poklop
na kanál – OPaRM
Odpoveď:
OPaRM oslovilo listom vlastníka kanalizačnej prípojky (Verum s.r.o.) o zabezpečenie 3 ks
poklopov na jednotlivých šachtách, ktoré sa nachádzajú v zelenom páse, pri komunikácií,
z dôvodu moţného vzniku úrazu, resp. škody na majetku. Oprava poklopov bola zo strany
vlastníka zrealizovaná v 19 týţdni.
-

na priestranstve konča penziónu Pod orechom je naskladané haluzie. Bolo by dobré upozorniť
vlastníka pozemku, aby to riešil. Rovnako aj na parkovisku oproti reštaurácii na futbalovom
ihrisku. – OPaRM
Odpoveď:
pracovník OPARM vykonal obhliadku predmetných parciel. Nakoľko nebol zistený pôvodca
odpadu, mesto Turčianske Teplice zabezpečilo vývoz haluzia prostredníctvom Technických
sluţieb v rámci zvozového dňa biologicky rozloţiteľného odpadu.
-

- ţiadala opraviť výtlk na kriţovatke Pod Stráňou a Kollárovej veľkosti okolo 30 cm –
Odpoveď:
poţiadavka bola zaevidovaná na OPaRM. Závada bude odstránená v rámci komplexnej
opravy výtlkov v rámci mesta. Predpoklad 06-07/2015.
ţiadala sfunkčniť verejné osvetlenie na rohu ( kriţovatke) Pod Stráňou a Galandovou
OPaRM
Odpoveď:
vyjadrenie konateľa TS: Stav verejného osvetlenia na rohu (kriţovatke) Pod Stráňou
a Galandovou ul. zmapujú Technické sluţby v 21. týţdni a následne v rovnakom termíne
zrealizujú opravu VO.
-

Interpelácie k azylovému domu (pripomienky vyšli zo zasadnutia socialno-zdravotnej
komisie)
a) Podľa akých podmienok funguje azylový dom? ( Kto je správcom domu, aké sú
podmienky ubytovania a ako dlho sú ( môţu byť) ubytovaní klienti v AD)
b) Ako sa vypočíta výška nájomného, čo všetko je v ňom zahrnuté ( napr. – rovnaká
miestnosť a jeden ubytovaný platí 86 € a dvaja 112 €)
c) Kto určuje výšku nájomného?
d) V prípade nedoplatkov za energie, kto tieto resty uhrádza?
Teplico s.r.o.
e) ţiadala o vykonanie kontroly v priestoroch azylového domu a zistiť v akých podmienkach
títo ubytovaní ţijú. – hlavný kontrolór
Bude sa samostatná odpoveď - správa v prílohe.
-

Opätovne ţiadala o vytvorenie nového VZN o poskytovaní nenárokovej finančnej sociálnej
pomoci. Najlepšie by bolo, keby začalo platiť od septembra 2015. V súčasnosti platné VZN
je vágne! – prednostka MsÚ
Prednostka uviedla, ţe vie o nedostatkoch, pani poslankyňa dostane vyjadrenie k svojej interpelácii.
Čo sa týka azylového domu, niektorí ľudia majú zmluvy na dobu neurčitú, nemá to vôbec charakter
azylového domu. Urobila sa chyba na začiatku, ţe sa tam nestanovil reţim, aby to ľudia brali naozaj
ako prechodné ubytovanie. Zariadenie spravuje spoločnosť Teplico, ktorá tam robí aj údrţbu, robí aj
nájomné zmluvy. Niektorí ľudia sú tam dlhodobo, neriešia si svoju situáciu, väčšina z nich toho ani
nie je schopná. Čo sa týka VZN, treba sa ním zaoberať v komisii, poţiadala, aby členovia komisie túto
problematiku rozobrali a našli riešenie. Na druhej strane, aj keď sa zdá VZN voľné, koľkokrát do roka
sa ani nevyuţili všetky finančné prostriedky na sociálne dávky. Treba to všetko zváţiť, aby bolo VZN
do leta pripravené.
Odpoveď:
Nové VZN o poskytovaní finančných príspevkov v sociálnej oblasti sa pripravuje – p.
Lukáčova, Gáborová. Bude predloţené na rokovanie MZ v septembri 2015.
-

Poslankyňa Sudorová
- ţiadala orezať brezu pred obchodom Jednota, Pod Bôrom, breza je naklonená a pri silnom
vetre hrozí, ţe sa zlomí a spadne na elektrické vedenie (podnet od občana p. Ondríka), na
problém upozorňuje dlhodobo. Nakoľko pozemok, a teda aj breza patrí Jednote, Mesto T.
Teplice by malo vyzvať Jednotu, aby tento problém vyriešila – OPaRM
Odpoveď:
Na základe vykonanej obhliadky bol posúdený zdravotný stav dreviny. Stredoslovenská
energetika - Distribúcia a. s. na začiatku roka vykonala okliesňovanie stromov a iných
porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení v meste. Breza
v súčasnosti svojimi konármi nezasahuje do elektrického vedenia. Stav dreviny bol
konzultovaný aj s pracovníčkou OÚ odboru ŢP, ktorá neodporučila vypílenie dreviny. Mesto
Turčianske Teplice písomne vyzvalo vlastníka pozemku COOP Jednota a . s., aby zváţil
odstránenie dreviny z dôvodu jej sklonu. Po doručení stanoviska podá OPaRM informáciu
o vybavení.
odstrániť staré kríky na Kuzmányho ulici (ľavá strana – zelený pás, ktorý patrí mestu) pred
domom rodiny Dzurianinovcov, doteraz sa o ne starali, no pre svoj vyšší vek a zdravotné
problémy ţiadajú mesto (technické sluţby) o ich odstránenie, príp. zasadenie nových –
OPaRM
Odpoveď:
OPaRM vykonalo obhliadku na mieste za účasti MUDr. Dzurianina. Aktivační pracovníci
zrealizujú odstránenie 2 ks starých kríkov v 20 týţdni.
-

-

v mene občanov časti Turčianske Teplice I ďakujem OPaRM, TS za vybavenie reklamácie
chodníka na Partizánskej ulici (zlý sklon) a za odstránenie starých rozpadávajúcich sa
panelových krytov na smetné nádoby medzi bytovkami na Kuzmányho ulici – OPaRM

Poslanec Petrovič
- ţiadal o spustenie vody na cintoríne v mestskej časti Dolná Štubňa - OPaRM
Odpovedal konateľ spoločnosti Technické sluţby Škorvánek - voda na cintoríne je uţ v poriadku
- ţiadal o namontovanie svietidla oproti Urbárskemu domu – OPaRM
Odpoveď:
OPaRM zaslalo mailom predmetnú poţiadavku dňa 5.5.2015 na Technické sluţby

Vyjadrenie konateľa TS : vypracujeme cenovú ponuku a montáţ svietidla bude na SSE
stĺpe.
- ţiadal o čistenie kanálov prostredníctvom verejnoprospešných pracovníkov – OPaRM
Odpoveď:
na základe poţiadavky OPaRM vyčistili aktivační pracovníci v 18 a 19 týţdni všetky daţďové
vpuste v miestnej časti Dolná Štubňa. Zároveň vyčistili aj odvodňovacie rigoly pred
bytovkami a v úseku od ţelezničnej trate po kriţovatku s ul. SNP.
podal návrh, či by jeden veľkokapacitný kontajner v kaţdej časti nemohol zostať celoročne –
OPaRM
Odpoveď:
nakoľko má predmetná poţiadavka vplyv na výšku rozpočtovaných poloţiek v rámci Zmluvy
o výkone prác a sluţieb medzi mestom a TS, bude predmetná poţiadavka prerokovávaná
najskôr na komisii VPaŢP.
-

Poslankyňa Kevická
- poţiadala o obnovenie vývesnej skrinky v obvode Turčianske Teplice I. a pri pošte, kde sa
niekedy dával program kina. Skrinka je tam stále, je v dezolátnom stave a občania obvodu
Turčianske Teplice I. sa nedostávajú k informáciám . V tejto súvislosti ţiadala tieţ
o zmapovanie ostatných vývesných skriniek a nefunkčné odstrániť.
Odpoveď:
OPaRM prostredníctvom aktivačných pracovníkov začalo v 20 týţdni opravu poškodenej
vývesnej skrinky pri pošte (výmena skla, nové nátery). Oprava ostatných skriniek v meste
bude zrealizovaná následne rovnakým spôsobom v termíne do konca mája.
Poslanec Kováč
- ţiadal o odvodnenie a drenáţ v novej časti cintorína. Pri veľkých daţďoch sa pri posledných
hroboch hromadí voda, ktorá nemá kam odtekať. Zatápa hroby v blízkosti plota a tak nie je
k hrobom prístup. Voda spôsobuje veľké škody na hroboch, hlavne v zime a mrazoch –
OPaRM
Odpoveď:
OPaRM vykonalo v 19 týţdni obhliadku cintorína. Na základe jej výsledkov navrhne spôsob
riešenia a spracuje rozpočet na realizáciu investičnej akcie. Samotná realizácia bude následne
podliehať schváleniu v MZ.

Poslanec Kluska
- ţiadal prerokovať v Komisiu športu a mládeţe prevádzkovanie tenisového kurtu. Uţívatelia
tohto kurtu prišli s návrhom na zníţenie poplatku za prenájom na 3,--€ /hodina. Momentálne
sa platí 5,-€ za hodinu, pri kurte nie sú k dispozícii ani sprchy ani ţiadne hygienické
zariadenia a 5,--€ sa uţívateľom tohto zariadenia zdá dosť vysoká suma – konateľ Technické
služby s.r.o. , OPaRM
Odpoveď:
Vyjadrenie konateľa TS: tenisové kurty budú prejednané s komisiou športu a mládeţe s
ekonomickým oddelením TS
-

ţiada v rámci technickej kontroly skontrolovať rozhlas Pod Bôrom (ul. Slobody, ktorá
pokračuje k domu MUDr. Mareka), ktorý nefunguje – konateľ Technické služby s.r.o. ,
OPaRM

Odpoveď:
Vyjadrenie konateľa TS: komplexná kontrola ozvučenia bude vykonaná v 21 týţdni s účasťou
OPaRM, resp. oddelenia kultúry, kvôli objektívnemu zhodnoteniu
Poslanec Tribulík - faktická poznámka – k tenisovému kurtu uviedol, ţe cena 5,--€ je dosť, mohlo by
sa uvaţovať o cene 3,50 € . Na multifunkčnom ihrisku, kde sa hrajú skupinové športy sa tieţ platí 5,-€ na hodinu. Je to nepomer. Mohlo by sa to nejako vykompenzovať, aby spoločnosť nebola škodná.
Na tenisovom kurte zníţiť sumu. Multifunkčné ihrisko, kde hrajú futbal aj 15 hráči sa ničí ďaleko viac
ako tenisový kurt, kde hrajú dvaja hráči.
Poslanec Škorvánek
ţiadal vyčistenie odvodňovacieho kanála na ulici SNP pri vstupe do Turčianskeho MichalaOPaRM
Odpoveď:
nakoľko sa jedná o št.cestu III. triedy v správe SSC Martin zaslalo OPaRM dňa 28.4.2015
písomnú ţiadosť o vyčistenie odvodňovacieho kanála a vyriešenie odvodnenia št.cesty
-

pri vypracovaní projektu odkanalizovania Turčianskeho Michala nebola do neho zahrnutá ul.
SNP a to v dvoch častiach : na začiatku tzv. Somolica a časť od kultúrneho domu smerom
k cintorínu kde začína IBV. Sú tam štyri malé prevádzky. Ţiadal primátora mesta o rokovanie
s Turčianskou vodárenskou spoločnosťou o vypracovanie projektu a zahrnutie do realizácie
spomínaných častí v rámci podielu mesta v spoločnosti TurVod. – primátor
Odpoveď:
Uvedené územie nebolo v roku 2007-2008 predmetom ţiadosti a následne projektu kanalizácie,
ktorá sa v súčasnosti realizuje. Mesto danú poţiadavku predloţí do plánu investičných akcií
Tur-vodu na budúce obdobie.
-

Viceprimátor Vojtek
ţiadal na parkovisko pri ZŠ Diviaky osadiť dodatkovú tabuľu alebo značku „vyhradené pre
zamestnancov školy“, nakoľko parkovisko býva obsadené cudzími autami a zamestnanci ZŠ
nemajú kde parkovať – OPaRM
Odpoveď:
OPaRM objednalo u výrobcu dodatkovú tabuľu. Tabuľa bola v 20. týţdni dodaná a následne
bude v 21. Týţdni aj namontovaná na parkovisku pri ZŠ. Dodatočne sa na predmetnom
mieste osadí aj dopravná značka IP 12 – Parkovisko.
-

ţiadal o skontrolovanie celkového stavu rozhlasu, prípadne otočenie reproduktorov, aby
nedochádzalo k prezvučeniu reproduktorov v jednotlivých lokalitách nakoľko aj jeho oslovili
ľudia z ulice Partizánskej a a ulice 9. Mája, ţe nepočujú mestský rozhlas – OPaRM
Odpoveď:
Vyjadrenie konateľa TS: komplexná kontrola ozvučenia bude vykonaná v 21 týţdni
s účasťou OPaRM, resp. oddelenia kultúry, kvôli objektívnemu zhodnoteniu
-

