K bodu 3)

Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta

Poslanec Roman Pavlík
Upozornil na dopravnú značku na poliklinike – zákaz vjazdu všetkým motorovým vozidlám mimo
zdravotníckeho personálu. Je to nespravodlivé voči pacientom, ktorí idú s doprovodom. Kaţdý kto ide na
vyšetrenie musí zaparkovať pri pošte alebo pod poliklinikou a doktori parkujú priamo pod oknami. Podal
návrh, či by doprovod pacientov nemohol parkovať tam, vyloţiť pacienta, je to nespravodlivé voči občanom.
Odpoveď
Na umiestnenie dopravného značenia na území mesta musí mať kaţdý písomný súhlas dopravného
inšpektorátu v Martine a rozhodnutie mesta o určenní dopravného značenia. Uvedený stav je protiprávny
a navyše dodatková tabuľa nie je v súlade s technickou normou. OPaRM vyzve vlastníka k realizácii
nápravy, pričom bude zároveň poţadovať doplnenie textu na dodatkovú tabuľu „vrátane klientov
Polikliniky“)
-

Poslankyňa Kevická
- Kedy bude vyriešená zastávka, Okresný súd vydal 23. 12. 2015 uznesenie, ktorým prikázal odstrániť
zátarasy, nestalo sa tak, pretoţe odporca sa odvolal na krajský súd. Pýta sa či to bude vyriešené a ako ide
mesto pokračovať – vedúci OPaRM
Odpoveď
JUDr. Zajac uviedol, ţe v mesiaci december došlo k situácii keď Fillovci umiestnili na komunikácii pred
autobusovou zastávkou zátarasu, čím znemoţnili obyvateľom nastupovať na stanovišti kde beţne stávali
autobusy medzimestskej dopravy. Mesto podalo na Okresný súd v Martine ţalobu, aby predbeţným opatrením
nariadil odstrániť prekáţku. Okresný súd vydal uznesenie – predbeţné opatrenie, aby odporcovia prekáţku
odstránili. ktoré nadobudlo vykonateľnosť 23. 12. 2015. Aj keď sa rodina Fillová odvolala, uznesenie je
vykonateľné a mesto postupovalo podľa zákona, keď podalo na exekútorský úrad Mgr. Thomku návrh na
realizáciu výkonu rozhodnutia. Exekútor po získaní poverenia súdom vydá upovedomenie o začatí exekúcie,
kde je moţnosť zo strany Fillových podať námietky. O námietkach by musel rozhodnúť súd. Pokiaľ námietky
nebudú podané, exekútor vydá exekučný príkaz na vykonanie prác a výkonov, to znamená, ţe objedná firmu na
odstránenie zátarasov. Spor môţe trvať mesiace. Sú nejaké riešenia, ako do tej doby, kým bude právoplatne
rozhodnuté, ako sa porieši otázka nastupovania.
Ing. Chvojka potvrdil slová JUDr. Zajaca, ţe spor môţe trvať aj niekoľko mesiacov a preto mesto pristúpilo
k dočasnému premiestneniu zastávok prímestských liniek na autobusové zastávky diaľkových liniek od 6. 3.
2016.
Primátor uviedol, ţe ide o dočasné riešenie, mesto podniklo všetky právne kroky, nič nezanedbalo. Právny
systém je taký aký je. Máme tu 90% nevysporiadaných pozemkov, musí to riešiť štát. Spor sa kumuloval
niekoľko rokov, dospelo to teraz. Ťaţko to vyriešiť nejakým radikálnym riešením. Vie, ţe to ľudí obmedzuje,
myslí si, ţe mesto je v práve. Mesto našlo alternatívu, je to dočasné riešenie. Ktokoľvek z poslancov má
moţnosť osobnej angaţovanosti v tejto veci môţe pomôcť.
Nové skutočnosti:
Dňa 10.3.2016 obdrţali vlastníci pozemku (rod. Fillová) exekučný príkaz na odstránenie zábrany a úhradu trov
exekútora. Trovy boli uhradené bezodkladne a dňa 15.3.2016 odstránili povinní aj mechanickú zábranu
z komunikácie. Zatiaľ plynie moţná lehota na podanie odvolania voči exekučnému rozkazu.
Poslanec Miroslav Tribulík
- ţiada o osadenie rozhlasu na ul. Banská pri vodárni - vedúci OPaRM
Odpoveď
poţiadavka bola zaslaná na Technické sluţby k spracovaniu cenovej ponuky
- ţiada odvodniť chodník pri bytovke 1379 vchod 18 na Horných Rakovciach, za daţdivého počasia je
problém dostať sa do bytovky, tvorí sa tam kaluţ – vedúci OPaRM
Odpoveď
OPaRM vykoná v marci obhiadku a na základe výsledku prijem opatrenia na odstránenie závady.

Poslanec Kluska
- prebiehajú rokovania a prípravy projektov na rekonštrukčné práce cestnej komunikácie I/65, počul ţe
v projekte nie sú zahrnuté protihlukové bariéry na úseku okolo Turčianskych Teplíc. Keď ideme od
Bôra, tam je komunikácia najbliţšie k rodinným domom. Ulica Pod Bôrom, Školská ..... Vieme, ţe sa
má robiť v Diviakoch. Pýta sa, či je moţné do projektu zahrnúť protihlukové bariéry na úseku Pod
Bôrom smerom dole po ľavej strane a Dolné Rakovce. Na základe reakcie poslancov skonštatoval, ţe
sa s protihlukovou bariérou v Turčianskych Tepliciach nepočíta. Je moţné zahrnúť jej realizáciu do
projektu? – vedúci OPaRM, Ing. Litva-poslanec VUC
Odpoveď
Dotknutý úsek štátnej cesty I/65 pod Bôrom bol rekonštruovaný v roku 2015 len ako obnova
asfaltového koberca, nie kompletná rekonštrukcia cestného telesa. Jedná sa o samostatnú stavbu na
ktorú bolo vydané samostatné stavebné povolenie, pričom súčasťou projektu neboli ţiadne
protihlukové opatrenia.
Táto stavba nemá súvis s teraz pripravovanou stavbou s názvom
„Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice –Príbovce, km 113,500 – km 129,000 – odstránenie
havaríjneho stavu“, na ktorú bude vydané tieţ samostatné stavebné povolenie. Tieto stavby sú aj
financované z rozdielnych zdrojov.
mestská plaváreň Vieska – v minulom roku sa hovorilo o tom, ţe je potrebná rekonštrukcia WC,
sociálnych zariadení, ktoré sú od vybudovania kúpaliska nerekonštruované. Opýtal sa či konateľ
Technických sluţieb má pripravený rozpočet alebo nejaký projekt rekonštrukcie sociálnych zariadení –
konateľ spoločnosti Technické služby
Odpoveď
V rozpočte mesta je vyčlenené 12.000 €, ktoré plánujeme pouţiť v jarnom období na rekonštrukciu
sociálnych zariadení. V prípade, ţe uvedená suma nebude stačiť Technické sluţby dofinancujú danú
investícií v rámci svojich moţností z vlastných zdrojov.(konateľ spoločnosti Technické služby).
-

Poslankyňa Máliková
- uviedla, ţe aj na zasadnutí komisie ich mestskej časti sa zaoberali témou riešenia zastávky prímestských
autobusov, priklonila sa k poslancovi Kluskovi čo sa týka riešenia protihlukovej bariéry v úseku Dolné
Rakovce
interpelácie na vedúceho OPaRM:
- na sídlisku Horné Rakovce by bolo potrebné označiť, očíslovať (orientačné tabule) kde aké číslo sa
nachádza. Je to hlavne z dôvodu orientácie pre rýchlu zdravotnú pomoc.
Odpoveď
Daná poţiadavka bude napred prekonzultovaná na Komisii ŢPaVP a následne OPaRM odhadne
predpokladané náklady na označenie bytových domov. V kaţdom prípade s označením jednotlivých
bytových domov budú musieť najskôr súhlasiť ich vlastníci.
Cesta SNP a Dolné Rakovce je cestou prechádzok občanov a tieţ návštevníkov mesta, mamičiek
s kočíkmi, korčuliarov. Navrhla, či by sa tam nedali urobiť nájazdy na cestu, pretoţe majú problém
vychádzať s kočíkmi na chodník
Odpoveď
Bezbariérové úpravy chodníka na ul. SNP bude moţné zrealizovať ako samostatnú investičnú akciu
danej miestnej časti, po schválení v MZ v rámci schvaľovania investičných akcií pre rok 2016.
Predpokladané náklady odhadujeme na 10-12 tis. €.
-

Poţiadala, či by bolo moţné umiestniť na cestu SNP smerom od Technických sluţieb do centra a na ul.
Hájska tabule s radarom. Autá tam chodia veľmi rýchlo. Predtým tam bývali časté kontroly policajtov
Odpoveď
OPaRM zaslalo výrobcom radarov na meranie rýchlosti poţiadavku na predloţenie cenovej ponuky.
Následne podá informáciu o podmienkach umiestnenia a cenách radarov.
- na Dolných Rakovciach sa robia prekopávky plynovodu z dôvodu stavby, jamy boli zasypané, ale
veľmi to kleslo. Dalo by sa s tým niečo robiť? Je to pri pani Dominovej a pánovi Hrúzovi.
Odpoveď
OPaRM vyzvalo vlastníka prekopávky k okamţitej náprave – dosypaniu a následnému zaasfaltovaniu
v termíne do 30.5.2016.
-

faktická poznámka poslanec Tribulík:
doplnil poslankyňu Málikovú:

na bytovkách orientačné tabule sú, mysleli skôr na bytovku namaľovať veľké číslo bytovky, aby keď
ide záchranka bolo číslo z diaľky viditeľné – vedúci OPaRM
- radarové tabule umiestniť pri vstupe do mesta – od mostu a od Technických sluţieb (autá tam chodia
80km/1hod, 90 – 100km/1 hod. – vedúci OPaRM
Odpoveď
Označiť bytovky číslom má za povinnosť správca, majiteľ bytovky. Mesto môţe upozorniť na prípadné
neplnenie si tejto povinnosti. Radarové tabule povoľuje dopravná polícia a nakoľko zatiaľ nebola
poţiadavka na ich umiestnenie a bude to zaradené do rokovania príslušnej komisie.
-

Poslanec Kováč
- autobusová zastávka bola témou aj v ich obvode, vyjadrenie sme uţ počuli
- upozornil na veľký neporiadok pri liečebnom dome AQUA (na pozemku pri starom mlyne) – upozorniť
majiteľa – vedúci OPaRM
Odpoveď
OPaRM vyzvalo majiteľa pozemku k náprave. Pozemok upracú a stavebný materiál prekryjú
plachtovinou, kvôli lepšiemu estetickému vzhľadu.
- ţiada vyriešiť hromadenie vody počas daţdivého obdobia na ul. Hájskej – vedúci OPaRM
Odpoveď
Poţiadavka bola zaslaná písomne správcovi štátnej cesta - SSC Martin, vrátane fotodokumentácie.
Poslanec Froľo
- na základe poţiadavky spoločenstva vlastníkov bytov č. 1379 ţiada o výrub 4 stromov 2 borovice, 1
smrek, 1 tuja), ktoré sú v tesnej blízkosti bytového domu a konármi poškodzujú fasádu, korene
podrastajú pod základy a znepríjemňujú ţivot občanom – vedúci OPaRM
Odpoveď
Spoločenstvo dňa 10.3.2016 podalo ţiadosť o vydanie súhlasu na výrub. Dňa 21.3.2016 sa uskutoční
konanie spojené s miestnou obhliadkou, kde bude posúdený celkový zdravotný stav stromov a následne
vydané po celkovom posúdení rozhodnutie.
v projekte rekonštrukcie cesty I/65 je jeden prechod pre chodcov v úseku kde sú oproti sebe zastávky.
Poţiadal, či bolo moţné do projektu rekonštrukcie cesty I/65 zapracovať aj druhý prechod pre chodcov
– pri futbalovom štadióne – vedúci OPaRM
Odpoveď
OPaRM uţ v predchádzajúcom období (7.7.2015) písomne ţiadalo projektanta, ako aj SSC IVSC
Ţilina o doplnenie projektu o prechod pre chodcov v tomto úseku, vrátane osvetlenia prechodu.
Dňa 16.12.2015 sme obdrţali stanovisko SSC pre mesto a pre projektanta, v ktorej okrem iného
uvádzajú odpoveď na poţiadavku prechodu nasledovne :
„Požiadavku neakceptovať, je nad rámec uvažovaného rozsahu.
Predmetná stavba je zameraná na odstránenie havaríjneho stavu cesty I/65. Vyplývajúci rozsah prác
súvisiacich s rekonštrukciou je finančne náročný a naše finančné možnosti sú obmedzené a sú určené
na opravu a rekonštrukciu ciest I. tried. Chodníky sú v správe príslušných miest a obcí. Na požadované
doporučujeme hľadať vlastné zdroje, prípadne spoluúčasť z prostriedkov EÚ.“
-

Jaroslav Rešetár
- poţiadal o doplnenie 2 smetných nádob v úseku od Horných Rakoviec do Viesky, chodia tam ľudia
venčiť psov a exkrementy zostávajú na zemi – vedúci OPaRM
Odpoveď
OPaRM musí vopred objednať predmetné nádoby a následne ich technické sluţby osadia na
poţadované miesta.
-

doplnil poslanca Kováča, jedná sa o úsek od čínskeho obchodu po roh Druţstevnej ulice. Kanalizačné
vpuste sú umiestnené vysoko, preto voda neodteká a na moste nad riekou Ţarnovica je vpusť zapchatá.

