Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta zo IV. MZ konaného 8. 6. 2016

poslankyňa Sudorová
Uviedla, že k interpelácii ju viedla osobná skúsenosť v galérii Mikuláša Galanda. Návštevníci, ktorí sa
rozumejú umeniu a prídu do Turčianskych Teplíc aj kvôli tomu, aby si pozreli dom Mikuláša Galandu. Na
stránke mesta nie je uvedené, že v dome Mikuláša Galandu sú len reprodukcie – to je prvé sklamanie, druhé
sklamanie – Galandove reprodukcie, ktoré sú v Galandovom dome už nie sú kvalitné , možno aj pre to, že
ich znehodnocuje svetlo – požiadala o informáciu, ako je to s projektom, ktorý bol vypracovaný na obnovu
strechy. Pokiaľ tam chceme mať kvalitné reprodukcie a pokiaľ plánujeme dodatočne od Turčianskej galérie
získať originály, tak treba začať strechou, renováciou budovy a zabezpečovacím systémom, aby sme mohli
začať rokovať s galériou o zapožičaní originálov ako si to priala pani Galandová. Vie, že sa to nespraví za
jedno volebné obdobie, ale treba začať – vedúci OPaRM
Odpoveď
Stránka mesta sa doplnila o informácie, ktoré popisujú reálne diela a možnosti Galérie MG pre
návštevníkov. Pri príprave rozpočtu na rok 2017 mesto zváži výšku príspevku na opravu galérie. Originálne
obrazy Mikuláša Galandu nie je možné zapožičať a umiestniť v GMG z dôvodov nedostatočnej ochrany
a dodržania bezpečnosti pred ich odcudzením.
Na križovatke ulíc Partizánska a Pod Bôrom, ako sa ide smerom k parku je nebezpečne hlavne pre
motoristov. Žiada o umiestnenie zrkadla – vedúci OPaRM
Odpoveď
Požiadavka bude predmetom prerokovania komisie ŽPaVP.
-

Poslanec Čižmárik
- Žiada, aby Turčianska vodárenská spoločnosť opravila cesty a miestne komunikácie po prácach na
kanalizácii v mestskej časti Diviaky, ulice Staničnú, Tehelnú , štátna cesta smerom na Dubové pri
zberných surovinách, Červenej armády, Prievidzská a miestna komunikácia pri panskej záhrade. Je to
v dezolátnom stave. Už to pomaly konkuruje betónke – vedúci OPaRM
Odpoveď
Na základe písomnej požiadavky OPaRM bola dňa 22.6.2016 opravená ul. Staničná a Prievidzká, ktoré
je štátnou cestou III.tr. Preberanie tejto komunikácie realizovala SSC Martin. Prípadné ďalšie prepady
miestnych komunikácií, budú riešené postupne na základe písomných reklamácií voči Turčianske
vodárenskej spoločnosti.
Bol oslovený pánom Bošeľom, že v Diviakoch na ul. Žarnovickej (na konci slepej ulice) je už pár
rokov výkop v ceste. Kedy sa to dostane do pôvodného stavu? – vedúci OPaRM
Odpoveď
OPaRM zistí skutkový stav, t.j. kto spôsobil rozkopávku, resp. komu bolo vydané rozhodnutie na
zvláštne užívanie MK a následne vyzve predmetného stavebníka k oprave. V prípade že sa jedná
o bežnú závadu v zjazdnosti, bude táto riešená v rámci asfaltovanie prekopávok na celom území mesta
v auguste 2016.
-

Poslankyňa Máliková
- Požiadala o vyzvanie vlastníkov pozemkov v obytnej zóne a tiež pásov okolo chodníkov o ich
vykosenie – vedúci OPaRM
Odpoveď
OPaRM vyzvalo v 25-tom týždni vlastníkov pozemkov na pokosenie pozemkov, ktoré majú vo
vlastníctve.
Požiadala o informáciu či mesto plánuje budovu na ul. Partizánskej, ktorá patrila PZ a teraz je vo
vlastníctve mesta využiť na sociálne účely, prípadne aké zámery s ňou má (požiadavka vzišla zo
sociálno-zdravotnej komisie, ktorá zasadala 6. 6. 2016) – vedúci OPaRM
Odpoveď
OPaRM pripravuje úpravu projektovej dokumentácie budovy na nájomné byty. V januári 2017
planujeme podať žiadosť na ŠFRB a MDVaRR SR o dotáciu a poskytnutie úveru na prestavbu tohto
administratívneho objektu na 14 bytových jednotiek.
-

Žiada o doplnenie člena sociálno-zdravotnej komisie poslanca Rešetára ako nástupníka poslankyne
Martinkovej – primátor
Odpoveď
Doplnenie člena do sociálne zdravotnej komisie je predmetom rokovanie V. MZ.
-

Poslanec Kováč
- Žiada o doplnenie osvetlenia od cintorína po firmu SAMHWA TECH (sťažujú sa ľudia, ktorí po tejto
ceste chodia do práce a pracujú na zmeny, že je tam tma), keď sa bude realizovať toto osvetlenie, žiada
o osvetlenie aj na cintoríne – konateľ TS, vedúci OPaRM
Odpoveď
Na predmetnú požiadavku je vopred potrebné nájsť voľné zdroje. Následne bude možné vyčleniť
finančné prostriedky na rozšírenie osvetlenia, pričom tieto musia byť vopred schválené mestským
zastupiteľstvom v rozpočte mesta ako kapitálový výdavok.
Viceprimátor Vojtek
- Žiada, keď sa kosí v mestských častiach, vykonať kosenie všetkých zatrávnených plôch v jednotlivých
mestských častiach na raz – vedúci OPaRM
Odpoveď
Písomná požiadavka na kosenie zelených plôch bola zaslaná na Technické služby dňa 21.6.2016.
Obyvatelia mesta:
Marta Krajčovičová
- Na mestské zastupiteľstvo sa dostavila za otca, Andreja Fojtíka, ul. Kuzmányho, ktorý býva na ul.
Kuzmányho, posledný dom. Rodičia dom postavili v roku 1963, kedysi tadiaľ nešla obchvatová cesta.
Po čase tam postavili obchvatovú cestu, po ktorej chodia autá, osobné, nákladné aj motorky. Pri ich
rodinnom dome je parcela č. 269 o výmere 462 m 2, LV č. 1721, k. ú. Rodičia sa o túto parcelu starali
roky, zo začiatku najprv odstránili smetisko, keďže je to koniec mesta a umelo sa tam vytvárala
skládka. Pozemok kosili, keď sa tam vybudovala cesta, vznikol pozemok ohradený touto cestou, a ľudia
tam znova začali nosiť kadejaké kusy dreva, tak to znova vyčistili a aby zabránili tomuto znečisťovaniu
tak tento pozemok oplotili. Vysadili tam ovocné stromy, zemiaky, pôdu skultúrnili. Ešte za primátorov
Turčányho a Sygúta chcel tento pozemok otec vysporiadať. Primátori mu odpovedali v tom zmysle, že
veď keď sa o to stará, tak nech sa stará a nechá to tak. Minulý rok v auguste otec od mesta obdržal list,
že užíva túto parcelu ako záhadu a mali sa vyjadriť, či chcú tento pozemok odkúpiť alebo užívať na
základe nájomnej zmluvy. Na základe toho, že rodičia sa o pozemok starajú tak dlho, napísali na mesto
žiadosť o možnosť vydržania pozemku. Na list dostali odpoveď, že podmienky na vydržanie pozemku
nesplnili. Otec na tento list odpovedal, že má záujem pozemok aj naďalej užívať a že nie je jeho chyba,
že za tie roky nedošlo k dohode, ku ktorej bol jej otec prístupný. Ponuka mesta na odkúpenie pozemku
je 8.500,--€ , nájom 680 € na rok. Ich finančné možnosti im neumožňujú pozemok v uvedenej cene
odkúpiť. Uviedla ďalej, že by sa malo pozrieť aj na to, aká je to lokalita. Je to koncový pozemok,
hlučný. Po stretnutí s primátorom a Ing. Chvojkom dali stanovisko, že majú záujem o tento pozemok,
chcú ho vysporiadať odkúpením, ale do sumy 1.000,--€. Apelovala na to, aby mesto prihliadlo na to,
o akú lokalitu sa jedná, že je tam čisto, lebo sa o to starajú. K pozemku nie je prístupová cesta.
Primátor na vysvetlenie uviedol, že oddelenie plánovania a rozvoja mesta eviduje žiadosť pána Fojtíka
o odkúpenie alebo prenájom tohto pozemku. Tento materiál bude prednesený na ďalšom zastupiteľstve 30. 8.
2016. Pani Krajčovičová chcela osvetliť situáciu, aká tam vládne. Materiál pripravíme. Dnes to predmetom
rokovania nebude. Nebol to jediný prípad. Po jeho nástupe do funkcie sa snaží o vysporiadanie pozemkov vo
vlastníctve mesta. Určite to bude predmetom rokovaní v komisii mestskej časti a ekonomicko-investičnej
komisii.
Poslanec Kluska – požiadal o informáciu ako je klasifikovaný pozemok, či ako záhrada, poľnohospodárska pôda
alebo ako čo.
Poslankyňa Sudorová – bola sa tam pozrieť, je to pekne upravený pozemok. Nevie si predstaviť, čo by tam
niekto iný mohol postaviť. Starajú sa o to, skrášlili to. Malo by sa na to prihliadnuť.
Odpoveď
Žiadosť o odkúpenie pozemku bude riešená na nasledujúcom rokovaní MZ.

