Interpelácie poslancov z XII. Mestského zastupiteľstva konaného 15. 12.
2015
Poslankyňa Slávka Sudorová
Podnety členky Komisie, p. Beáty Budiskej:
Na Ulici Partizánska pred kriţovatkou so Školskou ulicou (oblasť pred LEGAL SOFTom) je
prechod pre chodcov. Keď viac naprší, je problém prejsť cez cestu, pretoţe je do ¾ zaliaty
vodou. Je tam odtokový kanál, ktorý je zrejme upchatý a voda nestíha (nemá kam) odtiecť.
Odpoveď:
OPaRM zrealizuje prostredníctvom aktivačných pracovníkov vyčistenie upchatej daţďovej
vpuste. V prípade, ţe toto riešenie nebude postačovať objedná firmu na pretlačenie
a prečistenie odvodňovacieho potrubia.
-

Zmeniť otváracie hodiny Zberne šatstva, teraz sú:
PO: 9:30 – 14:30
ST: 9:30 – 14:30
ŠT: 11:30 – 16:00
Väčšina prevádzok v TR (obchody) majú otvorené do 17-tej, kúpele do 16:30. Ráno otvárajú
neskoro, poobede robia krátko. Vhodné by bolo, keby robili jeden deň od 7:00 a aspoň jeden
deň do 18:00.
Odpoveď:
Na základe poţadovaných zmien otváracích hodín Zberne šatstva, upravujeme otváracie
hodiny nasledovne:
PO: 9:30 – 14:30
ST: 7:00 – 12:00
ŠT: 12:30 – 17:30
Ďalej by stálo za zváţenie prenajať priestory inému moţnému prevádzkovateľovi. Tento
neprijíma šatstvo z: koţe, koţušiny, kombinovaných materiálov, zo saténu, vyšívané
korálikmi. Nečistia perie. Takţe sa s týmito materiálmi chodí do MT, BB...
Odpoveď:
Zberňa šatstva bola zriadená a otvorená začiatkom roku 2004 ako dopyt po čistiarni šatstva.
Jej sídlo bolo v priestoroch Teplica na ul. SNP. Začiatkom roku 2010 došlo ku zmene
prevádzky do súčasných priestoroch domu sluţieb na ulici Partizánskej.
Zberňa šatstva je chránenou dielňou, kde sú prevádzkovateľom Technické sluţby.
Z dôvodu náročnosti na kvalitu a vysokého rizika poškodenia poţadovaného rozšírenia
materiálov ako koţa, koţenka atď sa tieto sluţby v našej prevádzke nezabezpečujú.
- Na Školskej ulici (rohový dom) si nový majiteľ upravil mimo svojho pozemku priľahlý
chodník, ktorý, podľa p. Budiskej nekorešponduje s architektúrou chodníkov, ktoré postupne
prerába mesto. Má na to právo?
Odpoveď:
Majiteľ mal na predmetnú stavebnú úpravu povolenie od mesta Turčianske Teplice. Jedná sa
o výjazd zo súkromného pozemku pre motorové vozidlá, ktorý realizoval majiteľ rodinného
domu. V danom prípade nejde o bezbariérovú úpravu chodníka v mieste prechodu pre chodcov.
- Cesty v meste ostanú po odchode firmy, ktorá robila kanalizáciu, v takejto podobe? Cesty
vyzerajú dosť úboho.
Odpoveď:
Povrchová úprava komunikácií bola zreralizovaná v súlade so schváleným projektom.
OPaRM prebralo od TVS a.s. Martin komunikácie s výhradami, ktoré sú zaznamenané
v preberacom protokole a v niektorých prípadoch na území mesta budú závady väčšieho
charakteru odstraňované v jarných mesiacoch, napr. úpravy chodníkov na Dolnej Štubni, Turč.
Michale a pod. Na povrchovú úpravu komunikácii poţadovalo mesto 5 ročnú záruku, ktorá
bude v prípade prepadu vozovky pravidelne reklamovaná zhotoviteľovi diela.
- V meste chýbajú chodníky vymedzené pre korčuliarov a cyklistov.
-

Odpoveď:
Na umiestnenie chodníkov pre korčuliarov a cyklistov je potrebný jazdný pruh šírky min. 1,5
m. Šírka drvivej väčšiny miestnych komunikácii v našom meste má 6 metrov, čo spĺňa
dopravnú normu na obojsmernú premávku vozidiel. V prípade uţšej komunikácie by bolo
nutné zmeniť organizáciu dopravy a niektoré komunikácie by museli byť prekategorizované
ako jednosmerné, čo je vzhľadom na daný stav značne finančné náročné.
Ak park patrí kúpeľom, bolo by vhodné, keby konáre, ktoré zasahujú do cesty, pravidelne
strihali. Cyklista, ktorý sa im vyhýba, zachádza do jazdnej dráhy autám a autobusom a je
vystavený riziku vzniku dopravnej kolízie. Zvlášť vo vegetačnom období, kedy sú konáre plné
listov a kvetov.
Odpoveď:
OPaRM vyzve SLK a.s., ktoré sú vlastníkom kúpeľného parku na ostrihanie konárov
stromov, ktoré zasahujú do profilu vozovky na ul. SNP.
- Absentuje osvetlenie hornej časti parku (od Záhradníctva SLK).
Odpoveď:
Park je vlastníctvom SLK.
Aké akcie pripravuje mestská kniţnica pre deti, ţiakov a študentov k Marcu – mesiacu knihy
a okrem toho aj celoročne? Nech si kliknú na ponuky Turčianskej kniţnice v Martine – tam
chodia deti našej školy na exkurzie. Vedia prečo.
Odpoveď:
- Plán podujatí mestskej kniţnice je prílohou interpelácií, bol vyvesený aj na stránku mesta.
V roku 2016 ide mesto čiastočne zrekonštruovať čitáreň v kniţnici, vytvoriť tak kútik pre deti,
pre ktoré sa budú realizovať rôzne aktivity.
-

Poslanec Roman Pavlík
- Na poľnej ceste medzi Turčianskym Michalom a Hájom sa formuje čierna skládka, je
v kompetencii mesta Turčianske Teplice riešiť ju? – vedúci OPaRM
Odpoveď:
Poľná cesta sa nachádza v katastrálnom území obce Háj. V súlade s ust. zákona o odpadoch je
za odstránenie čiernej skládky zodpovedná obec, v ktorej katastri sa skládka nachádza.
Poslanec Miroslav Tribulík
Na minulom mestskom zastupiteľstve ţiadal ozvučenie domu smútku. Odpoveď prišla, ţe
ţiadal ozvučenie domu smútku Diviaky. Ţiadal ozvučenie aj v dome smútku Diviaky aj
v Turčianskych Tepliciach.
Odpoveď:
Úpravu ozvučenia domu smútku zrealizujú Technické sluţby v novom roku.
Termín: do 15.2.2016
Na základe obhliadky priestorov a technických moţností, bude ozvučenie realizované najprv v
dome smútku v Turčianskych Tepliciach a následne v dome smútku v Diviakoch.
Realizácia by mala byť uskutočnená do 15.2.2016.
-

Občania ďakujú za zverejnenie zoznamu chovateľov psov, ţiadajú však zverejniť konkrétne
mená, pretoţe napr. v jednom vchode v jednej bytovke je prihlásený jeden pes a je ich tam
šesť.
Odpoveď:
Zverejnením mien a adries majiteľov psov na stránke mesta by bol porušený zákon
o osobných údajoch. V prípade, ţe občania na základe našich údajov majú vedomosť o inom
počte evidovaných psov v jednej bytovke ako je na našej stránke uvedené, majú moţnosť túto
skutočnosť oznámiť na Mestský úrad p. Oľge Ţirkovej, ktorá je správcom poplatku za psa.
-

Poslanec Alexander Kluska

Poďakoval oddeleniu PaRM za urgovanie vypílenia stromov na Partizánskej ulici.
Štátna cesta Turčianske Teplice – Martin – poţiadal o informáciu, kedy sa rozbehne akcia,
kedy bude hotová, kedy sa bude dať chodiť do Martina slušne, nie ako po tankodrome.
poslanec VUC Ing. Litva
Odpoveď:
Momentálne prebiehajú povoľovacie činnosti na realizáciu a to etapa stavebného konania
a majetkovo právne vysporiadanie nových záberov.
-

Poslanec Ján Škorvánek – interpelácie na vedúceho OPaRM
- Ţiadal o opravu prípadne výmenu zrkadla pri kultúrnom dome v Turčianskom Michale a na
kriţovatke ulíc SNP a Michalská
Odpoveď:
Nakoľko sa jedná o štátnu cestu III. triedy v správe SSC IVSC Ţilina, poţiada OPaRM
o výmenu, resp. opravu zrkadiel správcu týchto komunikácií.
- Ţiadal v prípade priaznivého počasia zrealizovať vodovodnú prípojku do kultúrneho domu
Odpoveď:
Vodovodná prípojka do kultúrneho domu bude zrealizovaná v jarných mesiacoch roku 2016,
hneď ako to umoţní počasie.
- Ţiadal osadiť smetné koše na autobusových zastávkach
Odpoveď:
OPaRM objedná nové smetné koše a tieto následne osadia Technické sluţby na zastávkach,
resp. pouţijú sa koše zo zásob.
Obnoviť odvetranie východnej a severnej steny kultúrneho domu, nakoľko bolo poškodené pri
výstavbe stojiska Bio odpadu a kanalizácie
Odpoveď:
OPaRM v spolupráci s Technickými sluţbami vykonajú kontrolu odvetrania a následne
navrhnú také riešenie, aby bola zabezpečená jeho funkčnosť.
-

Ţiadal o opravu porušených a chýbajúcich obrubníkov, prečistenie časti potoka, opravu
zaasfaltovaných hydrantov, opravu osadenia kanalizačných šiacht (hlavne výška a sklon) – sú
to následky výstavby kanalizácie
Odpoveď:
Všetky uvedené poţiadavky boli zaznamenané a zdokumentované a následne zaslané
s termínmi odstránenia na TVS a.s. a zhotoviteľovi kanalizácie.
-

Ţiadal o vyčistenie ulíc od nečistôt – hlavne ulicu SNP, Turčianska – po vybudovaní
kanalizácie (blato pri obrubníkoch ....)
Odpoveď:
Poţiadavka bola písomne odoslaná investorovi kanalizácie (TVS a.s.) a zhotoviteľovi
(Combin a.s. B. Štiavnica) k zabezpečeniu.
-

Ţiadal o preskúšanie vykurovania v sále kultúrneho domu nakoľko sú tam kaţdoročne
problémy s prevádzkou ohrievača. Opravu treba vykonať do 15. 1. 2016, nakoľko 23. 1. a 30.
1. sú v sále kultúrneho domu naplánované spoločenské akcie.
Odpoveď:
OPaRM zabezpečí preskúšanie vykurovania v sále KD.
-

- Ţiadal opraviť rozhlas, nejde vysielanie z Turčianskych Teplíc
Odpoveď:
Poţiadavku preveria a zabezpečia Technické sluţby ako prevádzkovateľ rozhlasu.
Termín: do 15.1.2016.

Vysypať štrkom Prepojovaciu cestu zo Zorkoviec, smer Zorkovce sever, poza dom p.
Stodolicu, kde sa budoval vodovod, môţe táto spojnica slúţiť pre peších alebo cyklistov.
Odpoveď:
- OPaRM v súčasnosti rieši v spolupráci so zhotoviteľom kanalizácie spoločnosť Combina a.s.
B. Štiavnica závady, ktorých súčasťou je aj táto cesta. Po úprave daného úseku do pôvodného
stavu predloţia k posúdeniu Technické sluţby cenovú ponuku na dovoz štrku.
-

Poslanec Milan Kováč
- Ţiadal opraviť svetlo na ulici Druţstevná, nesvieti tam viac svetiel, doplniť svietidlá, občania
sa sťaţujú, ţe je tam tma, keď chodia do pekárne.
Odpoveď:
Poţiadavka bude predmetom obhliadky OPaRM a TS a po posúdení stavu osvetlenia navrhnú
riešenie – doporučujeme doplniť 1 svetelný bod navyše a to na stĺp pred r.d. č. 631/44 – ul.
Druţstevná a moţno ešte jeden smerom do pekárne.

Po navrhnutí riešenia v spolupráci s p. Hoghom prosím predloţiť cenovú ponuku
k schváleniu objednávky a následne zrealizovať.
Termín : do 15.1.2015

Plán podujatí v Mestskej knižnici v roku 2016
Január

Workshop s ilustrátorom Ľuboslavom Paľom v GMG, žiaci ZUŠ

Február

18. 2. 2016 Svetový deň slovenského jazyka – otvorená hodina slovenčiny
25. 2. 2016 Moje Slovensko - Turiec vedomostná súťaž

Marec

Mesiac knihy - exkurzie, získavanie nových čitateľov, zábavné dopoludnie so
súťažami, vyhlásenie súťaže o čitateľa roka (aktivity v priebehu celého
mesiaca)
15.3.2016 Beseda s Erikou Jarkovskou pre žiakov Gymnázia
11.3. 2016 Beseda s Táňou Révajovou pre I. stupeň
7.3. 2016 Detský ilustrátor – vytvorte ilustrácie k obľúbenej knihe vyhlásenie
informácie školám
21. 3. 2016 Tvorivé dielne k Veľkej noci

Apríl

12. 4. 2016 Svetový deň poézie – súťaž v prednese poézie pre predškolákov
5. 4. 2016 Medzinárodný deň detskej knihy – čitateľské dopoludnie spojené s
kvízom
Začiatok mesiaca - Vytvorte si knižku vyhlásenie súťaže o najkrajšiu
a najzaujímavejšiu knižku - Knihárik pre deti 1. – 4. ročníka ZŠ

Máj

11. 5. 2016 Cibríme si zmysly a pamäť vedomostno-zábavné dopoludnie
26. 5. 2016 Slovenské povesti – literárno-náučné zábavné pásmo

Jún

2. 6. 2016 Svetový deň priateľstva – beseda každý človek potrebuje kamaráta
10. 6. 2016 - Čítanie s Mrkvičkom z knihy Deti z Bullerbynu, beseda
s Tiborom Hujdičom

September 13. 9. 2016 Medzinárodný deň gramotnosti – Rýchle čítanie otvorená hodina
23. 9. 2016 Poznáš príslovia a porekadlá vedomostno-zábavné dopoludnie
30. 9. 2016 Rozprávka nás poučí aj poteší – hlasné čítanie z rozprávok

Dobšinského pre deti MŠ

Október

12. 10. 2016. - Mesiac úcty k starším

– beseda s Annou Dubovcovou spojená

s tvorivou dielňou (výroba darčekov pre starých rodičov)
28. 10. 2016 - Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu knihu - Knihárik výstava
víťazných kníh v knižnici

November 23. 11. 2016 Vyhodnotenie súťaže o čitateľa roka
30. 11. 2016 Beseda s Mirom Bartošom.

December 15. 12. 2016 Ľudové zvyky, obyčaje k Vianociam spojené s tvorivou dielňou
8. 12.2 016 Krista Bendová: Osmijanko Čo považujeme dôležité v živote?
beseda so spoloč. zámerom

