Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta z 3. mestského zastupiteľstva konaného 28. 4. 2016
Poslankyňa Kevická
Interpelovala opäť ohľadom Teplických zvestí. Už to hovorila, nedoručujú sa do schránok, hlavne
v Turčianskych Tepliciach I. do rodinných domov. Náprava trvala asi 3 – 4 mesiace a opäť je tu ten
istý problém. Vzhľadom na to, že tieto noviny nás stoja nemalé peniaze a občania ich chcú dostávať,
žiada o nápravu.
Primátor uviedol, že bol na rokovaní s vedúcou pošty. Požiadal poslankyňu Kevickú o presné
mená
kde
neboli dodané Teplické zvesti a v ktorých mesiacoch a následne na to, vedúca pošty
zrealizuje
nápravu.
Požiadal aj ostatných poslancov, ak budú mať takéto podnety, treba ich poslať p. Bugárovi alebo prednostke.
-

Odpoveď
Pošta bola opätovne viacnásobne upozornená na neúplnú roznášku TZ najmä na ulici Školskej. Mesto
nemá inú možnosť distribuovať TZ do domácností, nakoľko nemá trvale dostatok vlastných
zamestnancov ani cez VPP, ktorí by danú službu vykonávali každý mesiac.
Poslankyňa Máliková
Požiadala o vyčistenie potoka na Dolných Rakovciach buď prostredníctvom aktivačných pracovníkov ,
alebo nech Mesto vstúpi do jednania s Povodím Váhu. Je tam upchatá mreža, usadzujú sa tam
usadeniny. Pred domom p. Kubovca je už doslova bahno – vedúci OPaRM
Odpoveď
K vyčisteniu potoka od nánosov blata v dolnom úseku (medzi mostami) je nutné strojové vybavenie.
OPaRM zabezpečí prostredníctvom Technických služieb vyčistenie dna potoka a následný odvoz
nánosov. Predpokladaný termín realizácie je stanovený v 20-tom týždni. Vyčistenie ďalšieho úseku od
druhého mostíka v smere do IBV zabezpečia postupne naši aktivační pracovníci.
-

- Ako sa pripravuje kúpalisko na letnú sezónu – konateľ TS
Odpoveď
Na kúpalisku v súčasnosti prebiehajú stavebné práce – rekonštrukcia WC, nátery, ale aj kosenie,
strihanie kríkov a pod. Predpokladaný termín otvorenia kúpaliska je začiatok júna.

Poslanec Kluska
Kanalizácia, ktorá sa robila v roku 2015, jedná sa o ulice SNP, Dolná Štubňa smerom na juh. Pri
asfaltových vrstvách, ktoré boli dávané po vykopaní a položení kanalizácie nebola podľa jeho názoru
dodržaná norma, pretože na tomto úseku je samá jama. Poklopy nie sú zarovnané s asfaltom. Bolo by
dobré vyriešiť to ešte v záruke. – vedúci OPaRM
Odpoveď
OPaRM zašle požiadavku na nekvalitu asfaltových povrchov správcovi štátnej cesty, ktorý bude danú
problematiku riešiť so zhotoviteľom verejnej kanalizácie.
Poslanec Kováč
- Kanál, ktorý tečie poza p. Stračinu – túto záležitosť interpeloval na minulom mestskom zastupiteľstve
Odpoveď
Vyčistenie vodného toku (kanála) zabezpečia aktivační pracovníci v 20-21 pracovnom týždni.
V predchádzajúcom období nebolo možné zabezpečiť predmetnú požiadavku, nakoľko aktivační pracovníci
boli pridelení na iné, vopred schválené práce a údržbu.
-

Poďakoval za zrealizovanie verejného osvetlenia v m. č. Vieska

Občania m. č. Vieska žiadajú o riešenie prechádzania kamiónov cez túto časť do firmy Samhwa tech. –
odkloniť dopravu.
Odpoveď
Požiadavka bude predmetom rokovania komisie VPaŽP, ktorá by mala doporučiť čo najvhodnejšie
riešenie.
-

