VIII. Mestské zastupiteľstvo konané 20. 8. 2015

K bodu 3)

Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta

poslanec Alexander Kluska
dňa 25. 7. 2015 sa mestom prehnala búrková smršť, pričom boli spôsobené škody na majetku,
našťastie nie na osobách. Pri tomto prírodnom ţivle v mestskej časti Turčianske Teplice 1 na
ul. Partizánskej spadli stromy, pričom jeden poškodil fasádu domu s káblovými prípojkami
a motorové vozidlo. Táto udalosť vyvolala podnet občanov Partizánskej ulice na základe,
ktorého interpeloval na vypílenie resp. opílenie stromov na Partizánskej ulici, ktoré sa
nebezpečne nakláňajú na obydlia a komunikáciu. Pri silnom vetre sa obyvatelia obávajú, ţe
stromy padnú na ich domy. Stromy sa nachádzajú na pozemkoch Lesného závodu Ţilina
a VÚC- PaSA – vedúci OPaRM
Odpoveď:
OPaRM zaslalo v 37 týţdni výzvy na vypílenie resp. opílenie stromov na Partizánskej ulici,
ktoré sa nachádzajú na pozemkoch Lesného závodu Ţilina a VÚC- PaSA, s upozornením, ţe
v prípade vzniku škôd na majetku znášajú plnú zodpovednosť za vzniknutý stav.
-

ţiadal obnovenie pasportizácie dopravného značenia , konkrétne na ul. Partizánskej umiestniť
značku 40 km rýchlosť, ďalej zrealizovať prechod pre chodcov pred kriţovatkou ul.
Partizánska/ul. Pod Bôrom smer k obchodu Jednota (osadiť tabuľu, namaľovať pruhy) vedúci OPaRM
Odpoveď:
obnovenie pasportu dopravného značenia ako aj návrhy na zníţenie rýchlosti na
komunikáciách na území mesta budú predmetom rokovania komisie ŢPaVP.
Prechod pre chodcov na ul. Partizánskej bol vyznačený v 36 týţdni. Ostáva ešte osadiť
vodorovné dopravné značenie IP7 – prechod pre chodcov, v oboch smeroch.
-

- riešiť parkovanie v meste – vedúci OPaRM
Odpoveď:
- vedenie mesta sa daným problémom zaoberá a v nasledujúcom období predpokladá riešiť
parkovanie komplexným spôsobom.
poslankyňa Sudorová
Viacerí občania Teplíc upozorňujú
majiteľov novovybudovaného čínskeho obchodu
a reštaurácie pri kúpalisku Vieska na jazykovo chybné názvy Čínska Reštaurácia, Čínsky
Obchod. Majitelia v oficiálnych názvoch svojho zariadenia nedodrţali jazykový zákon, keď
vo viacslovných pomenovaniach napísali druhé všeobecné mená, ako sú obchod, reštaurácia
s veľkým začiatočným písmenom. V mene občanov T. Teplíc ţiadam, aby mesto (OPaRM)
trvalo na oprave týchto názvov,
a to v znení: Čínsky obchod, Čínska reštaurácia
alebo všetko napísať s veľkými písmenami:
ČÍNSKY
OBCHOD,
ČÍNSKA
REŠTAURÁCIA. Pravopisnú chybu je nutné opraviť, keďţe ide o oficiálny názov
v spisovnom jazyku, a tieţ preto, lebo sa budova nachádza v centre mesta a dostatočne veľké
nápisy sú všetkým občanom
a návštevníkom hneď pri vstupe do nášho mesta na očiach.
O tom, či sú nápisy a reklama na spomínanej budove vkusné treba tieţ pouvaţovať,
nepôsobia esteticky, mesto by si malo stráţiť dizajn objektov tak, aby nenarúšali jeho
architektúru – vedúci OPaRM
Odpoveď:
OPaRM vyzvalo listom vlastníka objektu na opravu jazykovo chybných názvov Čínska
Reštaurácia, Čínsky Obchod, resp. odstránenie tabule.
-

P. Habrdová, majiteľka obchodu na ulici 9. mája, ţiada, aby pracovníci, ktorí vykonávajú
čistenie ulíc (verejnoprospešné práce), nehádzali odpad do kontajneru, ktorý si zabezpečila na
vlastné náklady kvôli svojej prevádzke. Nemôţe ho vyuţívať v takej miere, ako potrebuje,
pretoţe ho zaplnia pracovníci VPP skoro celý. Uţ viackrát upozorňovala na tento problém,
bola by veľmi vďačná, keby sa jej poţiadavka uţ akceptovala – vedúci OPaRM
Odpoveď:
Aktivační pracovní boli upozornení na dodrţiavanie zásad pri údrţbe a čistení komunikácií
s tým, ţe sa daná situácia nebude opakovať. Zhromaţdený odpad sú povinní sústrediť na
jednotlivé kopy na kraji vozovky a následne prostredníctvom Technických sluţieb zabezpečiť
ich odvoz.
-

poslankyňa Máliková
poďakovala OPaRM a Technickým sluţbám za splnenie interpelácie z minulého mestského
zastupiteľstva
- ţiadala opíliť jabloň pred Okresným úradom – konateľ TS
Odpoveď:
Opílenie bolo vykonané v 38. týţdni.
-

poslanec Tribulík
- ţiada príslušníka MsP, ktorý ma na starosti Horné Rakovce, aby častejšie vykonával kontroly
psíčkarov – náčelník MsP
Odpoveď:
Príslušníkovi MsP Bc. Čiernikovi boli uţ v minulosti vytknuté nedostatočné riešenia
priestupkov na Horných Rakovciach. Menovanému bola opätovne určená zvýšená
obhliadková činnosť v uvedenej lokalite.
poslankyňa Kevická
- poďakovala za zrealizovanie provizórnej cesty na Školskej ulici a zároveň sa opýtala, prečo sa
táto ulica nedostala do plánu budovania kanalizácie, keďţe v roku 2016 má byť podľa zákona
odkanalizované celé mesto – vedúci OPaRM
Odpoveď:
Podľa vyjadrenia Turčianskej vodárenskej spoločnosti zo dňa 26.4.2010 bol projekt
Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice predloţený spolu so
ţiadosťou o poskytnutie dotácie z fondov EÚ ešte v roku 2009. Projektu pre stavebné
povolenie predchádzal v roku 2008 projekt pre územné rozhodnutie. V tomto období bola
lokalita IBV Školská súkromným pozemkom investora spoločnosti ZIS s.r.o., pričom nebolo
v danej lokalite evidované ţiadane stavebné povolenie na výstavbu rodinných domov. Z tohto
dôvodu nebolo moţné danú lokalitu zahrnúť do ţiadosti o dotáciu z fondov EÚ. V liste zo dňa
24.8.2008 adresovanej zo strany TVS a.s. Martin spoločnosti ZIS s.r.o. sa uvádza, ţe pokiaľ
by sa mali vodovod a kanalizácia budovať ako verejné siete musí byť potrubie uloţené do
verejného priestranstva – komunikácie, ktorá je vo vlastníctve mesta.
- ţiadala o zrealizovanie mestského rozhlasu na novej ul. Školskej – vedúci OPaRM
Odpoveď:
Oddelenie PaRM postúpilo investičnú poţiadavku Technickým sluţbám so ţiadosťou
o spracovanie rozpočtových nákladov. Následne bude táto cenová ponuka predmetom
posúdenia a následného schvaľovania.

poslanec Škorvánek
poţiadal o zvolanie kontrolného dňa na kontrolu výstavby kanalizácie, nakoľko ulice sú
zasypané len hrubým štrkom alebo výkopovým materiálom – vedúci OPaRM
Odpoveď:
poţiadavky na pravidelné dosypávanie rýh strednou frakciou štrku v trase novovybudovaných
kanalizačných zberačov sú zo strany zástupcov MsÚ neustále písomnou formou zasielané na
TVS a.s. Martin, ako aj zaznamenávané počas kontrolných dní do záznamov v rámci celého
územia mesta. OPaRM sa snaţí v čo najväčšej miere komunikovať a vyvíjať tlak na investora
a dodávateľov stavby k pravidelnej údrţbe komunikácií. Podľa posledného vyjadrenia
zástupcov investora a dodávateľa zo dňa 7.9.2015 je v mesiaci október naplánovaná realizácia
spätnej asfaltovej povrchovej úpravy miestnych komunikácií. Zahájenie práv spojených so
spätnou povrchovou úpravou štátnych ciest v meste je naplánované koncom septembra 2015.
-

-

ţiadal o informáciu, v akom stave sú investičné akcie v časti Turčiansky Michal, ktoré uţ boli
zrealizované a ktoré sa ešte plánujú realizovať a preinvestované financie vo všetkých
mestských častiach – vedúci OPaRM

Odpoveď:

1. Spevnené plochy a odvodnenie autobusovej zástavky na ul. SNP – OPaRM
poţiadalo v júli 2015 Slovenskú správu ciest v MT (správcu cesty III.tr.)
o vyjadrenie k investičnému zámeru. SSC MT stanovila vo vyjadrení podmienky,
pričom podmienila realizáciu stavby kladnými stanoviskami Dopravného
inšpektorátu a Okresného úradu pre cestnú dopravu. V súčasnom období
spracováva projektant projektovú dokumentáciu. Táto bude následne podľa
vyjadrenia SSC MT zo dňa 17.7.2015 k predbeţnému investičnému zámeru,
predmetom následného schvaľovania zo strany uvedených št.orgánov.
2. Kultúrny dom – rekonštrukcia, izolácia stropu, rekonštr. kúrenia, okná výmena,
zníţenie stropu – po ukončení procesu verejného obstarávania v37. týţdni zadá
OPaRM do výroby 6 ks okien do objektu Kultúrneho domu. Následná montáţ
bude zrealizovaná v mesiaci október 2015.
3. Spevnená plocha k zberným stojiskám ul. I.Ţiaka – v súčasnosti prebiehajú
terénne úpravy a práce súvisiace s osadením vegeteačných panelov, ktoré budú
umiestnené na zadnej a borčných straný´ách týchto 2 stojísk, s cieľom zabrániť
naplavovaniu povrchovej vody do stojísk. Tieto práce budú ukončené v termíne do
22.9.2015.
4. Vodovodná prípojka do kultúrneho domu – bude realizovaná podľa výsledkov
jednania poslanca MZ p. Škorvánka s majiteľmi jestvujúcich stavebných
pozemkov nachádzajúcich sa v bezprostrednom susedstve.

Spracovala: Ing. Beáta Gáborová, prednostka MsÚ

