Interpelácie poslancov, diskusia obyvateľov z II. MZ konaného 31. 3. 2016
Poslanec Kluska
- poţadoval riešiť susedské vzťahy na ul. Somolického: Cimerman-Nistorová, ktoré vyplývajú z toho, ţe
pani Nistorová si svojvoľne robí stavebné úpravy, ktoré narušujú dvor a súkromie pána Cimermana.
Vystúpil v súvislosti s tým, ţe mestské zastupiteľstvo bude schvaľovať odpredaj pozemku susediaceho
s pozemkom pani Nistorovej – OPaRM
Odpoveď:
Podľa záverov rokovania MZ v tomto bode zaslalo OPaRM dňa 4.4.2016 výzvu vlastníčke rodinného
domu, ktorá neoprávnene uţíva pozemky mesta, na vyčistenie a vypratanie pozemkov, ktoré sú
predmetom obchodnej verejnej súťaţe, s termínom do 15.4.2016. Následne vykoná OPaRM kontrolu na
mieste a v prípade splnenia poţiadavky mesta bude vyhlásená OVS na predaj pozemkov, s podmienkou
zachovania prechodovej uličky k ţelezničnej trati.
Poslankyňa Sudorová
poţiadavky z komisie pre rozvoj mestskej časti Turčianske Teplice I., ktorá sa konala 11. 3. 2016
- zbierať bio odpad uţ v marci nie v apríli
Odpoveď:
V prípade, ţe bude budúci rok taká zima ako tento rok pristúpi mesto k posunutiu termínu zberu bio
odpadu.
- premiestniť kôš, ktorý sa nachádza v strede autobusovej zastávky na ul. SNP pri parku
Odpoveď:
Poţiadavka na premiestnenie koša bola postúpená TS.
- spresniť informácie na internetovej stránke mesta, školstvo - zmeny v MŠ Školská
Odpoveď:
Informácie boli na stránke mesta upravené.
upozornila na neprehľadnosť cestnej premávky a zhoršené podmienky na údrţbu cestných komunikácií
z dôvodu parkovania áut na chodníkoch aj keď majú občania miesto vo dvoroch svojich domov
Odpoveď:
- Mestská polícia bude vo zvýšenej miere vykonávať obchôdzky v danej mestskej časti a bude
upozorňovať občanov na nesprávne parkovanie v danej lokalite.
-

Poslanec Škorvánek
- poţiadal o informáciu o termíne kolaudácie kanalizácie v Turčianskom Michale a moţnosť pripojenia –
vedúci OPaRM
Ing. Chvojka - Turčianska vodárenská spoločnosť podala ţiadosť o vydanie uţívacieho povolenia na obvodnom
úrade ţivotného prostredia. Posledný termín na správoplatnenie rozhodnutia po skúšobnej prevádzke celej
kanalizácie na území mesta je do 30. 6. 2016. Po tomto termíne bude moţné, aby sa občania začali napájať na
kanalizáciu.
Poslanec Kováč
- na kanalizácii pri futbalovom ihrisku na ul. Pod stráňou pri väčších daţďoch vyviera voda – OPaRM
Odpoveď:
Na základe zisťovania skutkového stavu bolo preukázané, ţe investor – Spol AJDA s.r.o. zrealizoval
kanalizačnú prípojku k objektu Hangár, pri realizácií ktorej došlo k porušeniu odvodňovacieho systému
nachádzajúceho sa v tejto lokalite. Podľa poţiadavky OPaRM prisľubili vlastníci objektu uviesť
odvodňovací systém do pôvodného stavu. Samotnou realizáciou kanalizačnej prípojky sa bude
v ďalšom konaní zaoberať Okresný úrad odbor ţivotného prostredia, ktorý je príslušným povoľujúcim
orgánom vodohospodárskych stavieb.
do spoločnosti SAMHWA TECH chodia kamióny (aj cez mestskú časť Vieska) veľkou rýchlosťou.
Ţiada o zabezpečenie obmedzenia rýchlosti.
Odpoveď:
OPaRM po konzultácií s dopravným inšpektorátom prijme opatrenia na zníţenie rýchlosti pre nákladnú
dopravu v danom úseku.
-

Poslanec Petrovič
- ţiada o dobudovanie a napojenie kanalizácie Materskej školy Dolná Štubňa a domu p. Simonidesa pri
futbalovom ihrisku DŠ. Kanalizácia skončila pri dome p. Vlčka – OPaRM
Odpoveď:
Mesto Turčianske Teplice musí vopred majetkovo vysporiadať pozemok – prístupovú komunikáciu
(parc. E-KN č. 393/201) so Slovenským pozemkovým fondom a aţ následne môţe poţiadať Turčiansku
vodárenskú spoločnosť o rozšírenie verejnej kanalizácie, formou zaradenia do plánu investícií TVS a.s.
pre rok 2017.
majú na tento rok poţiadavku na investičnú akciu – vybudovanie garáţe pre vozidlo TATRA 815 DHZ
DŠ, poţiadal aby sa s tým začalo niečo robiť
- komisia pre rozvoj mestskej časti Dolná Štubňa súhlasí s vybudovaním odvodňovacieho rigola pozdĺţ
štátnej cesty SNP
- po vybudovaní kanalizácie na Kračinách zostali krajnice a chodníky neupravené, nedorobené. Ţiada
o dorobenie - vyplniť zeminou a zasadiť trávu.
Odpoveď:
Hore uvedené poţiadavky budú zapracované do Zoznamu investičných akcií a sú predmetom rokovania
aktuálneho zasadnutia MZ.
-

Občania:
Milan Cimerman ml. – prišiel v zastúpení otca, ktorý nemohol zo zdravotných dôvodov prísť. Minulý rok cez
pani poslankyňu Martinkovú dával otázky, ktoré sa týkajú zberného stojiska a dvoch čiernych stavieb, ktoré sú
na pozemku pani Nistorovej, aby sa k tomu mesto vyjadrilo. Bola tam aj otázka, na aké náklady sa odváţa odpad
zo zberného stojiska, ktorý je navozený z 80% pani Nistorovou a nie je to bio odpad, ale vyslovene, čo nájde. Po
pol roku od podania týchto poţiadaviek bol za primátorom Husom. Aţ na jeho urgenciu dostal otec vyjadrenie,
s ktorým nemôţu súhlasiť. Nie sú tam odpovede na otázky, na ktoré sa pýtali. Nebolo uvedené, na aké náklady
sa odváţa odpad. Nebolo tam citované nič ako sa postupuje proti tým čiernym stavbám. Uţíva neoprávnene
mestský pozemok. Rok prešiel a je tam taký istý bordel ak nie väčší. Hrotia sa tam susedské vzťahy. Otec aj on
behajú po súdoch a trestných komisiách. Všetko bolo v prospech nich. Pani Nistorová chce opäť odkúpiť
pozemok. Uţ dva krát jej to bolo schválené, dva krát to neodkúpila. Nevie či chceme takémuto občanovi
odpredať pozemok, aby to vyzeralo ako v nejakej osade. Nie je spokojný s tým, ako dlho sa to ťahá
a s vyjadreniami. Má moţnosť ako postupovať, lenţe by trpeli všetci Tepličania. Informoval sa na ţivotom
prostredí, môţu tam prísť na kontrolu, udelia mestu pokutu a to znamená, ţe sa môţeme rozlúčiť s eurofondami.
Má zviazané ruky, ak neporieši niečo tu, tak jediná inštitúcia je ţivotné prostredie, nech to tam prídu
skontrolovať. Môţu sa tam prísť pozrieť poslanci, pozrú si históriu, fotky, mesto má fotky z kamier, mestská
polícia jej pravidelne udeľuje pokuty. Takémuto občanovi chceme znova odpredať pozemok. Vyjadril sa aj ku
kanalizácii. Ako chodí po meste, vôbec nie sú vyčistené záchytné koše. Bude nejaká prietrţ a všetko nám bude
tiecť po ceste a nie do kanalizácie. Myslí si, ţe občania platia dosť za vodné, stočné. Mohlo by sa to raz za čas
prečistiť a nie moţno raz za desať rokov. Rád by videl v dohľadnej dobe nejaké výsledky a nie len sľuby za tie
roky čo to chceli riešiť v kľude a nie nejakými nátlakmi.
Primátor uviedol, ţe mesto odpovie písomne, musí si zosumarizovať všetky materiály. Materiál je rozsiahly,
nebolo to jedno podanie.

