Interpelácie poslancov, diskusia obyvateľov z 5. mestského zastupiteľstva konaného dňa 28.5. 2015

Poslanec Čižmárik
-

Poţiadavka na opílenie konárov, vyčistenie a vykosenie pozemku oproti ŢSR v Diviakoch
OPaRM zaslalo písomnú poţiadavku na TS. TS zrealizovali vykosenie trávnatých plôch oproti
ŢSR v 24. Týţdni.

Poslankyňa Maliková
-

poţiadala prednostne kosiť detské ihriská na Dolných a Horných Rakovciach – TS
Technické sluţby vykosili v 23. týţdni celú plochu ostrovčeka a následne aktivační pracovníci
mesta vykosili plochu detských ihrísk na D.Rakovciach a H.Rakovciach. TS zároveň
zrealizovali v 23 týţdni vykosenie parčíka na ul. Slobody.

Poslanec Tribulík
- poţiadal o zakúpenie a osadenie smetných košov na detských ihriskách a osadenie tabuliek
s textom „Zákaz voľného pohybu psov– OPaRM“
OPaRM zrealizovalo prieskum trhu s cieľom zakúpenia nových smetných košov na detské
ihriská, ako aj poškodených košov v centre mesta a okolí PASA. Objednávky na zakúpenie
košov a tabuliek boli dané na schválenie p. primátorovi.
- poţiadal o pokosenie vysokej trávy pri skupinových garáţach za Domom dôchodcov– OPaRM
OPaRM zaslalo dňa 10.6.2015 na Technické sluţby poţiadavku na vykosenie predmetných
plôch. Prioritne bolo zo strany OPaRM do tohto dátumu riešené centrum mesta z dôvodu
konania osláv pri príleţitostí Dní mesta (12.6.-13.6.) Plochy pri skupinových garáţach budú
pokosené v 25-om týţdni.
- zabezpečiť od majiteľa pozemku oproti Jednote zakrytie vodomernej šachty poklopom– OPaRM
OPaRM na obhliadke zistilo, ţe na predmetnej šachte sa nachádza oceľový poklop. Tento je
potrebné kôli bezpečnosti skrutkami prichytiť do jestvujúceho rámu. OPaRM vyzve vlastníka
pozemku o zabezpečenie poklopu.

Poslanec Kluska
- ţiada o vyhradenie časti parcely č. KN 189/1 na ul. Kuzmányho pre parkovanie 4 osobných
automobilov. Náklady na realizáciu spevnenej plochy z vegetačných tvárnic si hradí v plnej
výške spoločenstvo. Ţiadosť spoločenstva bola posúdená kladne aj na zasadnutí Komisie pre
rozvoj miestnej časti. – OPaRM
OPaRM vydá do 12.6.2015 kladné stanovisko, v ktorom stanoví technické podmienky na
realizáciu odstavných plôch na ul. Kuzmányho.
- ďalej upozornil na neporiadok okolo PASA a poţiadal o umiestnenie smetných košov – OPaRM
Odpoveď na poţiadavku je uvedená v interpelácii pre poslanca Tribulíka.
Poslanec Škorvámek
-

vzniesol poţiadavku o prieskum trhu za účelom zistenia ceny za opiľovanie stromov na
cintorínoch v Turč. Michale s následnou realizáciou týchto prác- OPaRM

-

OPaRM uskutočnilo prieskum trhu v 22 týţdni na 17 stromov na cintorínoch v Turč. Michale
a po 1 strome na cintorínoch v Diviakoch a Dolnej Štubni. Na posledných dvoch cintorínoch
boli robené opiľovania minulý rok. Stromy musia byť opílené odborne spôsobilými osobami
pre práce vo výškach, nakoľko tu nie je moţný prístup mechanizmov. Predpokladaná cena
z prieskumu trhu je 2 400.-€. Vzhľadom na to doporučuje OPaRM rozdeliť realizáciu na 2
roky.

Poslanec Kováč
- Poţiadal o vyčistenie daţďových vpustí na ul. Hájska a Kollárová. Počas daţďov sa na
uliciach hromadí voda a autá ju pri prejazde špliechajú na chodcov - OPaRM
OPaRM poţiadalo SSC MT – prevádzku T.Teplice o prečistenie vpustí, nakoľko sa jedná
o štátne cesty III tr., ktoré sú v ich správe. Na základe poţiadavky SSC vyčistila v 22 týţdni
vpuste na daných úsekoch.

-

Doplnenie odpovede na požiadavku z MZ 23.4.2015
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
OPaRM vykonalo v 19 týždni obhliadku cintorína. Na základe jej výsledkov navrhne spôsob
riešenia a spracuje rozpočet na realizáciu investičnej akcie. Samotná realizácia bude
následne podliehať schváleniu v MZ.
Doplnenie odpovede:
OPaRM spracovalo rozpočet na realizáciu prác súvisiacich s odvodnením a zároveň vyčlenilo
v návrhu úpravy zmeny rozpočtu čiastku na tento zámer vo výške cca 3000.-€.
V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania uverejnený na stránke mesta. V prípade
schválenie zmeny rozpočtu v MZ prikročí OPaRM k realizácii.

