Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta z X. Mestského zastupiteľstva konaného 29. 10.
2015
Poslanec Tribulík
- poţiadal na stránke mesta zverejniť zoznam chovateľov psov- vedúci SaSO
Odpoveď
Po vyhodnotení moţností a obmedzení vyplývajúcich zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov navrhujeme, aby boli zoznamy uverejnené v takom rozsahu, aby nedošlo
k narušeniu práv vlastníkov resp. drţiteľov psov na ochranu osobných údajov.
Preto sme pripravili zoznam, ktorý zahŕňa informáciu o chovaných a evidovaných
psoch v nasledujúcom rozsahu:
Miesto chovu psa (adresa - ulica, súpisné a orientačné číslo), počet prihlásených psov na
danej adrese. Postupne v budúcom roku sa budeme do zoznamu snaţiť doplniť aj konkrétne
plemená evidovaných psov, čo k dnešnému dňu nie je moţné, nakoľko naša evidencia
neobsahuje tento údaj pri kaţdom evidovanom psovi. Uvedený zoznam bol uverejnený na
stránke mesta 2.12.2015
Poslanec Pavlík
- upozornil na vypadávanie verejného osvetlenia na ulici Hájskej – vedúci OPaRM
Odpoveď
Poţiadavka na kontrolu a prípadnú opravu VO bola dňa 10.11.2015 odoslaná správcovi VO –
Technickým sluţbám.
Poslankyňa Kevická
- ţiada o opravu klavíra nachádzajúceho sa v sále kultúrneho domu, prípadne zváţiť zakúpenie
nového klavíra prostredníctvom dotácie z komisie kultúry (8. 12. 2015 sa pripravuje akcia
Japonské Vianoce, kde bude Zuzana Biščákovámať klavírny koncert)– vedúci OKaŠ
- upozornila na ihrisko pri ZŠ Školská, ktoré chátra, nemá správcu, je nutná oprava – vedúci
OPaRM
Odpoveď
OPaRM zasielalo priebeţne od roku 2007 listy so ţiadosťami o údrţbu a opravu mini ihriska
vedeniu Základnej a materskej školy ul. Školská, ktorému bolo ihrisko odovzdané do správy.
V zápisnici z 5.11.2007 z miestnej obhliadky nedostatkov zariadenia mini ihriska, zvolanej
mestom, sa v závere uvádza, ţe je potrebné zo strany prevádzkovateľa dôslednejšie zabezpečiť
evidenciu uţívateľov mimo vyučovacieho procesu. Taktieţ je nevyhnutné zriadiť za
pouţívanie ihriska cenník, z výťaţku ktorého budú hradené náklady na prevádzku a údrţbu.
Posledné výzvy boli vedeniu školy zasielané v júni 2012 a novembri 2013 s uvedením
skutočnosti, ţe mesto v roku 2011 vymenilo z vlastných prostriedkov roztrhané siete,
mantinelové lišty a opravilo koberec. V listoch sa uvádza, ţe škola ako správca ihriska má
právomoc a povinnosť regulovať prevádzku a zároveň z výberu poplatkov financovať opravy
a údrţbu.
- poţiadala o vyasfaltovanie dvora na MŠ Školská – konateľ TS
Odpoveď
nakoľko sa jedná o investičnú poţiadavku, bude táto zahrnutá do celkového zoznamu
poţiadaviek na investície pre rok 2016 a v prípade jej schválenia v MZ následne aj
zrealizovaná.
Poslanec Škorvánek
- ţiadal o opravu lavičky od Somolice smerom do Diviak – vedúci OPaRM
Odpoveď
OPaRM vykoná s konateľom TS obhliadku a následne po spracovaní rozpočtu a rozsahu
investície bude predloţená objednávka na schválenie.

Poslankyňa Máliková
- poďakovala za splnenie interpelácie z minulého mestského zastupiteľstva – zoznam
investičných akcií
- opätovne ţiada o chodník na Dolných Rakovciach (interpelácia z marcového MZ, kde jej bolo
odpovedané, ţe investičná akcia sa bude riešiť v rámci investičných akcií 2015)-primátor,
vedúci OPaRM
Odpoveď
v rámci investícií boli v roku 2015 riešené akcie uvedené v zozname odovzdanom poslancom
dňa 29.10.2015 na mestskom zastupiteľstve.
opätovne ţiadala o obmedzenie rýchlosti na Dolných Rakovciach (bolo jej odpovedané, ţe to
nie je moţné, nakoľko komunikácia nie je skolaudovaná. Myslí si, ţe sa určite nájde iné
riešenie) – vedúci OPaRM
Odpoveď
obmedzenie rýchlosti na Dolných Rakovciach je moţné riešiť prípadným osadením
dopravného značenia IP28 - Obytná zóna. V takom prípade by ale mali podľa pravidiel
cestnej premávky na tejto komunikácií prednosť chodci pred motorovými vozidlami a max.
rýchlosť je stanovená na 20 km/h. Druhá vec bude následná kontrola dodrţiavania
dopravného značenia zo strany účastníkov cestnej premávky zo strany mestskej resp. štátnej
polície.
Predmetná poţiadavka bude predloţená na rokovanie komisie VPaŢP k zaujatiu stanoviska.
-

vyznačenie chodníka pre chodcov od Mliečnej víly na druhú stranu (interpelácia z februára) –
vedúci OPaRM
Odpoveď
predmetná komunikácia je štátnou cestou III. triedy v správe Slovenskej správy ciest,
prevádzka Martin. K vyznačeniu prechodu pre chodcov na št. ceste musí byť vopred schválená
projektová dokumentácia a jej súčasťou musí byť aj návrh verejného osvetlenia prechodu pre
chodcov, vrátane povinného dopravného značenia. Predpokladaný náklad môţe dosiahnuť
čiastku do 2 500.-€.
OPaRM preto vopred písomne vyţiada stanovisko správcu komunikácie k realizácií
dopravného značenia v poţadovanom úseku. V prípade schválenia dopravného značenia zo
strany správcu a vlastníka a následne schválenej investície v rozpočte pre rok 2016, objedná
OPaRM vypracovanie projektovej dokumentácie.
-

ţiadala o opravu cesty na cintorín a vyspravenie panelov okolo domu smútku
(zo spoločných investičných akcií) - vedúci OPaRM
Odpoveď
Poţiadavka bude zahrnutá do plánu investícií pre rok 2016.
-

- upozornila na túlavé psy na Horných Rakovciach , ţiada o dôslednú kontrolu
Odpoveď
- Na HR bola zvýšená obhliadková činnosť zameraná na túlavých psov a boli aj uloţené pokuty
v blokovom konaní občanom, ktorí sú majiteľmi takýchto psov. Príslušník MsP p. Čiernik,
ktorý je poverený správou v danej časti mesta bol upozornený na dôslednejšiu kontrolu
daného územia.
Poslanec Kováč
- poďakoval OPaRM a TS za vykonanie prác na cintoríne
- ţiadal o vyčistenie potôčika, ktorý tečie z ulice Ţelezničnej smerom ku KaSS (ţiadosť p.
Straku, ktorý je v zlom zdravotnom stave a nevládze to čistiť sám, ak by sa to dalo
prostredníctvom verejnoprospešných pracovníkov) – vedúci OPaRM
Odpoveď
Brehy potôčika boli aktivačnými pracovníkmi vyčistené v 47 týţdni
-

ţiadal o vyčistenie daţďových vpustí na ul. Hájskej, za budovou KaSS – vedúci OPaRM
predniesol interpelácie poslankyne Martinkovej

Odpoveď
Daţďové vpuste na budovou KaSS začali čistiť aktivační pracovníci v 47 týţdni. Počas prác
bolo zistené, ţe šachty sú upchaté a potrubie je prerastené koreňmi stromov. Z tohto dôvodu je
potrebné pretlačiť potrubie oprávnenou dodávateľskou organizáciou, čo bude zrealizované
v termíne do konca novembra.
-

Kúpele znova skladujú, síce na svojom pozemku, suché drevo, konáre a neporiadok z
parku. Prosím mesto, aby upozornilo kúpele na tento problém – vedúci OPaRM

Odpoveď

OPaRM zašle písomne výzvu SLK a.s. na úpravu pozemku.
-

Je potrebné riešiť problém parkovania počas letnej sezóny na uliciach: Kollárova,
Somolického, Pod Stráňou, Galandova a na ďalších priľahlých uliciach. Najmä ulica
pod Stráňou je totálne zablokovaná a nedostanú sa tam ani hasiči ani záchranka .
Navrhujem zároveň ulicu Pod Stráňou vyriešiť, tak, aby bolo parkovanie moţné iba na
jednej strane a to od kriţovatky Somolického a Pod Stráňou - pravá strana označiť
dvomi značkami (kriţovatka) – vedúci OPaRM

Odpoveď

Poţiadavka bude predmetom rokovania komisie ŢPaVP, ktorá zaujme stanovisko
k celkovému riešeniu dopravnej situácie v meste a hlavne k situácií v centre mesta.
Spracovala: Ing. Beata Gáborová na základe údajov zodpovedných zamestnancov MsÚ.

