Odpovede na interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta z V. MZ konaného 6. 9. 2016

poslankyňa Sudorová
-

Ďakujem za odpoveď z predchádzajúceho zastupiteľstva, v ktorom ORaPM reaguje na moju
požiadavku renovácie Galérie Mikuláša Galandu - a to, že pri príprave rozpočtu na rok 2017
mesto zváži výšku príspevku na opravu galérie a na vybudovanie kvalitného
zabezpečovacieho systému, aby tak mohlo zapožičať a umiestiť originály M. G.

Ďakujem aj P. Prokšovi za doplnenie informácií na stránke GMG, ktoré popisujú reálne diela
a možnosti Galérie MG pre návštevníkov.
V súvislosti s GMG ma zaujala informácia, že sa Mesto T.T. v rámci cezhraničnej spolupráce
s družobným mestom Holešov, plánuje zapojiť do projektu, ktorý sa venuje zveľadeniu nielen
Galérie, ale aj jej okolia – a to vytvorením záhrady, ktorá by mohla slúžiť hlavne žiakom
a študentom škôl v meste (výučba biológie, environmentálnej výchovy). Išlo by o zaujímavé
prepojenie kultúry, životného prostredia a určite by to prispelo k rozvoju cest. ruchu v meste.
Zároveň prosím o poskytnutie podrobnejších informácií o tomto projekte.
Odpoveď
- Po získaní informácií a konzultácii s Ministerstvom pôdohospodárstva bolo zistené, že výzvu
na daný projekt uzatvárajú 31.10.2016. Z tohto dôvodu sa nepokračovalo vo vypisovaní
žiadosti, nakoľko sme zistili, že nielen samotná budova galérie, ale aj záhrada sú zaradené ako
kultúrne pamiatky. Kým by nám doručili vyjadrenia nestihli by sme uzávierku. Tento istý
problém s pamiatkovým úradom má aj naše partnerské mesto Holešov. Projekt na záhradu je
zadaný, po jeho dokončení sa budeme snažiť nájsť ďalšie vhodné výzvy, v ktorých by sme
mohli požiadať o rekonštrukciu galérie ako aj záhrady či už samostatne alebo v spolupráci
s našim partnerským mestom (kancelária primátora)
V roku 2016 bol tiež podaný projekt na Ministerstvo kultúry o dotáciu a nie je ešte o ňom
rozhodnuté. V prípade, že mesto v tomto roku nedostane dotáciu na rekonštrukciu GMG bude
podaná žiadosť v roku 2017 opätovne. V médiách bol deklarovaný prísľub, že štát v budúcom
roku uvoľní viac finančných prostriedkov na kultúrne pamiatky, tak predpokladáme, že náš
projekt rekonštrukcie GMG sa bude realizovať v roku 2017.
-

-

Ďalej chcem poďakovať pracovníkom Mesta, odboru kultúry, vedúcej kult. komisie za
úspešné zvládnutie Dní mesta a Dožiniek, no zároveň ma veľmi mrzí, že okresné a kúpeľné
mesto musí každoročne vynakladať nemalé finančné prostriedky na stavbu veľkých pódií,
ktoré vôbec neharmonizujú s prostredím Malého parku. Výstavba námestia, ktorého súčasťou
malo byť aj stabilné pódium, ustrnula kvôli financiám na mŕtvom bode, a preto by sme mohli
uvažovať o revitalizácii Malého parčíka (zeleň v mestách je čím ďalej tým viac dôležitejšia)
– ktorého vkusnou súčasťou by mohlo byť pevné zastrešené pódium. Určite by sa
využívalo nielen v lete (prezentácia mladých talentovaných hud., tanečných sk., mód.
návrhárov, škôl v rámci hud. leta ), ale aj v zime (Mikuláš, Vianočný punč, Silvester a i. ).
Verím, že sa aj v meste a okolí nájdu odborníci – dizajnéri, architekti, záhradní architekti,
stavebné firmy, ktorí by radi využili možnosť získania práce a prezentovania sa. (Príloha:
Fotografia pódia z Podhájskej zaslaná J. Fabianovej a OPaRM)

Chcem sa informovať, ako skončilo prerokovanie mojej požiadavky z minulého zastupiteľstva
v Komisii životného prostredia o umiestnení zrkadla na križovatke ulíc Partizánska a Pod
Bôrom (smerom k parku, je nebezpečná hlavne pre motoristov) – Dušan Vojtek, predseda
komisie životného prostredia a verejného poriadku
Odpoveď
- OPaRM na základe následného prerokovania s predsedom komisie VPaŽP objednalo
vypracovanie zjednodušenej PD na umiestnenie dopravného zrkadla, s následným posúdením
-
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zo strany príslušného dopravného inšpektorátu. Po jeho schválení objedná OPaRM
prostredníctvom Technických služieb dodávku a montáž tohto zariadenia. Predpoklad do
30.11.2016.
-

Zaujíma ma tiež, aké konkrétne požiadavky sa kladú na Mesto, jeho zamestnancov, poslancov
a občanov v súvislosti s rozvojom cestovného ruchu v Meste a v Hornom Turci – pýtam sa
preto, lebo koncom júla sa konalo stretnutie zástupcov mesta, kúpeľov, podnikateľov
a všetkých záujemcov, ktorí diskutovali o koncepcii rozvoja cestovného ruchu v našom
regióne. K akým konkrétnym výstupom účastníci dospeli. Zaujíma ma hlavne spolupráca
Mesta a kúpeľov – primátor

Posledná otázka smeruje na p. Litva, ako poslanca VÚC – týka sa pozemku, ktorý sa
rozprestiera od PaSA smerom k parku (vedľa aleje) – kto je jeho vlastníkom, upozorniť ho o pozemok nie je postarané (nekosí sa, je zarastený) a konáre z kríkov zasahujú do chodníka
na Ul. SNP – Ing. Litva, poslanec VUC
Odpoveď
-

-

Predmetné záhrady sú vlastníctvom súkromnej osoby, ktorá bola listom upozornená
na dôslednú úpravu záhrady, nakoľko je to kultúrna pamiatka je potrebné ju udržiavať
v dôstojnom stave.

Poslednú požiadavku mi poslala členka Komisie mestskej časti T.T. I, p. Durdíková – žiada
Technické služby, aby zverejnili predpisy, ktoré treba dodržiavať pri odovzdávaní odpadu na
Zbernom dvore. Tiež sa pýta, načo im je občiansky preukaz, čo naň zapisujú, zároveň žiada
o doklad o tom, načo bol OP použitý. Tiež navrhuje, aby boli v meste nejaké zberne miesta,
kde by za papier bolo možné dostať toaletný papier - TS
Odpoveď
- Na zbernom dvore sú na viditeľnom mieste uvedené pokyny, ktoré je potrebné
-

dodržiavať pri odovzdávaní odpadu. Občianskym preukazom je potrebné sa preukázať
z dôvodu, že mesto likviduje odpad vytvorený len občanmi mesta, ktorí si platia
poplatky za komunálny odpad v meste Turčianske Teplice čo sa nedá preukázať inak
len občianskym preukazom. Poskytovanie toaletného papiera za odpadový papier
vykonávajú výrobcovia toaletného papiera. Mesto tieto služby neposkytuje.
Poslanec Pavlík
-

Po robotníkoch, ktorí robili výkopy pre firmu Slovanet zostali dve kopy skál, kto to ide
odstraňovať, oni alebo mesto? Jedna je pred vysokou bytovkou na Horných Rakovciach,
druhá je pri autobusovej zastávke – vedúci OPaRM

Odpoveď
Skaly po výkopoch Slovanetu boli zo strany zhotoviteľa v 38 týždni odstránené a terén bol
uvedený do pôvodného stavu, vrátane vysiatia trávneho semena.
-

Navrhol, ak by bolo možné, pred dlhou šedou bytovkou na Horných Rakovciach, ako sú
zberné stojiská namaľovať žltú čiaru, nakoľko tam parkujú osobné autá a znemožňujú prístup
záchranným zložkám ku vchodom – vedúci OPaRM

Odpoveď
Požiadavka bude predmetom prerokovania v komisii VPaŽP, vrátane stanoviska zástupcu
dopravného inšpektorátu.
-

Žiada o zostrihanie živých plotov v meste, nakoľko už to ohrozuje chodcov – TS
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Odpoveď
Objednávka bola už zo strany mesta podaná, údržba živých plotov sa vykonáva.
Poslankyňa Máliková
Interpelácie na OPaRM a TS :
-

Upozornila na nedostatočné kosenie mesta, sídliska Horné a Dolné Rakovce

Odpoveď
V mesiaci september bolo objednané a následne zrealizované kosenie verejných plôch v celom
k.ú. Turčiaske Teplice, vrátane uvedených mestských častí. Následne bolo realizované kosenie
v mestských častiach.

Ďalej upozornila na nedostatočný vývoz kontajnerov. Kontajnery sú plné a ľudia
hádžu odpadky mimo.
Odpoveď
-

Vývoz kontajnerov bol objednaný, realizuje sa.

-

Viac krát už interpelovala, oslovovala kompetentných, aj Povodie Váhu a znova
interpeluje čistenie mreže na Teplickej ulici, nakoľko sa znižuje prietok a následne
vzniká usadenina pri moste pod komunikáciou 1/65. Žiada o vyvolanie stretnutia
s Povodím Váhu alebo sa dohodnúť s Technickými službami, že keď budú kosiť danú
lokalitu či by nemohli raz za mesiac, dva mesiace mrežu pozrieť a vyčistiť. Prosí, aby
došlo k náprave.

Odpoveď

OPaRM zaslalo požiadavku na očistenie mreží dňa 7.9.2016 t.j. na druhý deň po
konaní MZ mailom na Technické služby. Súčasťou požiadavky na údržbu verejných
plôch bolo aj kosenie, uvedené vyššie.
-

Žiada kosiť cintorín, vyvážať na cintoríne odpad, upozornila na rozmrvený betón, panely, aj
prístupovú cesta na cintorín. Opätovne žiada, aby toto bolo zahrnuté do investičných akcií
mesta na budúci rok.

Odpoveď
- Údržba cintorínov bola vykonaná a priebežne sa vykonáva. Úpravy ciest okolo cintorína
a domu smútku sa dala do rozpočtu na rok 2017.
-

Žiada o informáciu, ako sa riešil problém s holubmi na Rakovciach, ktorý iniciovala na
poslednom sedení v júni 2016.

Odpoveď
OPaRM objednalo odchyt holubov prostredníctvom spoločnosti OZ Divé krídla. Odchyt bude
zrealizovaný v 41-44 týždni.
- Poďakovala za urobenie chodníka na Dolných Rakovciach.
Poslanec Kluska
-

Na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva vystúpila pani Marta Krajčovičová ohľadom
vysporiadania pozemku, ktorý susedí s ich vlastným pozemkom. Bola jej daná odpoveď, že
žiadosť o odkúpenie pozemku bude riešená na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva.

3

Túto vec ešte neprerokovávali ani na ekonomicko-investičnej komisii. Požiadal o informáciu
v akom štádiu je táto žiadosť – vedúci OPaRM
Odpoveď
Z dôvodu časovej náročnosti súviasiacej s prípravou veľkého rozsahu materiálov
prerokovávaných na poslednom MZ konanom dňa 6.9.2016, ktoré boli predkladané
oddelením PaRM, bude predmetná žiadosť o odkúpenie pozemku predložená na MZ v mesiaci
október 2016.
-

Začiatkom jari a v lete TurVod a.s. prevádzal práce na verejnej kanalizácii. Po týchto prácach
zostali na cestách rozkopávky, ktoré vyplnili pieskom, cesta nie je v stave, po ktorom by
mohli jazdiť autá. Žiadal o informáciu, či TurVod bude tieto rozkopávky asfaltovať, alebo ich
nechá ešte sadať a budeme ďalej trpieť tieto rozkopané cesty – vedúci OPaRM

Odpoveď
- V prípade, že sa interpelácia vzťahuje na priečne prekopávky ul. SNP v miestnej časti

Dolná Štubňa, budú tieto podľa vyjadrenia zástupcu TVS a.s. Martin asfaltované v 4142 týždni.
-

Požiadal o informáciu v akom štádiu je riešenie cesty R3, už druhý rok nemá žiadne
informácie, cesta je v čoraz horšom stave.– Ing. Litva, poslanec VUC

Odpoveď
- V súčasnosti prebieha verejné obstaranie na zhotoviteľa diela, ktoré má byť vyhodnotené
v novembri 2016.
Poslanec Čižmárik
-

V mestskej časti Diviaky boli v poslednom čase, čo má informáciu, dva pohryzenia človeka
psom. V jednom prípade nebol pes na vodítku, nemal náhubok a nebol ani očkovaný.
Požiadal o informáciu, či mestská polícia rieši a sleduje takéto priestupky. Tiež požiadal
o informáciu, či sa dodržiava čl. 5 bod 4 VZN 4/2013, prípadne aby mestská polícia začala na
tieto skutočnosti viac dbať – náčelník MsP

Odpoveď
- Za posledné obdobie bol v časti Diviaky jeden prípad napadnutia človeka psom čo riešilo OO
PZ SR Turčianske Teplice s podozrením na ublíženie na zdraví. MsP v uvedenej mestskej
časti zvýšila kontrolnú činnosť no nezaznamenala vo zvýšenej miere nárast priestupkov proti
VZN č. 4/2013 o podmienkach držania psov na území mesta Turčianske Teplice. Ďalej je
pripravený článok do novembrových TZ, ktorý sa tejto problematiky na území mesta týka.
Poslanec Škovánek
-

Pred rokom interpeloval vyčistenie odvodňovacieho kanála na ul. Michalská, smerom do
Rakše. Do dnes to nie je dokončené. Podobne je to aj s mostíkom na ul. SNP pri vstupe do
Turčianskeho Michala – vedúci OPaRM

Odpoveď
Vyčistenie odvodňovacieho kanálov bolo 2 x písomne požadované od Slovenskej správy ciest,
stredisko Martin, ako majetkového správcu št. cesty III.triedy. Vyjadrenie správcu k druhej
urgencii prikladáme.
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-

V mestskej časti Turčiansky Michal je nedostatočné pokrytie pevným internetom, jedná sa
hlavne o časť, kde sa stavajú nové rodinné domy – Zorkovce-sever – vedúci OPaRM

Odpoveď
OPaRM preverí u poskytovateľa internetovej siete (napr. Slovanet) možnosti poskytovania
predmetných služieb v danej lokalite.
- Žiada o vykosenie odvodňovacieho kanála na konci ul. Rakšianska a vykosenie celej mestskej
časti, stavebných pozemkov na ul. SNP (nebolo to kosené celý rok, pozemky sa
znehodnocujú) – vedúci OPaRM
Odpoveď
OPaRM zabezpečí prostredníctvom Technických služieb vykosenie mestskej časti.
O vykosenie stavebných pri ul. SNP pozemkov písomne požiada vlastníka pozemku.
-

Žiada osloviť TurVod ohľadom opravy ciest, chodníkov, obrubníkov
kanalizácie – primátor, vedúci OPaRM

po vybudovaní

Odpoveď
- Požiadavky na opravy ciest, chodníkov a obrubníkov po výstavbe kanalizacie sú
riešené zo strany OPaRM priebežne.
-

V spolupráci s TurVod-om vyriešiť predĺženie vodovou a kanalizácie smerom od kultúrneho
domu k bývalému družstvu (obdobným spôsobom sa riešil vodovod na ul. Školská). –
primátor, vedúci OPaRM

Odpoveď
Na ul. Školská boli pozemky zo strany pôvodného vlastníka bezplatne prevedené na list
vlastníctva mesta. V tomto prípade sú všetky pozemky vedené na LV súkromných osôb a
Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p..
-

Na ul. Zorkovskej vyriešiť možnosť vstupu k vodnému zdroju – potoku zriadením vecného
bremena alebo odkúpením tohto pozemku. Ide asi o 36 m2.

Odpoveď
Predmetnou požiadavkou sa bude OPaRM v spolupráci s právnym oddelením zaoberať
v nasledujúcom kalendárnom roku.
-

Na začiatok októbra sú v kultúrnom dome v Turčianskom Michale plánované akcie a stále tam
nie je funkčné kúrenie – vedúci OPaRM

Odpoveď
Oprava kúrenia v KD bola podľa požiadavky na MZ urgovaná zo strany Mgr. Bugára. V 37
týždni bola zrealizovaná kompletná oprava kúrenia.
Poslanec Tribulík
-

Žiada o urobenie prechodu pre chodcov pri požiarnej zbrojnici – vedúci OPaRM

Odpoveď
OPaRM objedná spracovanie zjednodušenej PD dopravného značenia na štátnej ceste
III.triedy s vyjadrením ODI Martin. Následne požiada o stanovisko majetkového správcu
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cesty, t.j. SSC Martin. V prípade oboch kladných stanovísk bude podaná žiadosť na príslušný
úrad (Okresný úrad Martin – odbor doprava a pozemných komunikácií) o vydanie rozhodnutia
o určení dopravného značenia. Až následne bude možné objednať výrobu zvislého DZ
a montáž, vrátane vodorovného DZ. Z dôvodu nadchádzajúcich zimných mesiacov bude
možné osadiť DZ najskôr v mesiacoch marec-apríl 2017.
Poslanec Froľo
-

Žiada o nápravu - na parkovisku pri ŠK Dynamo Diviaky sa pri veľkých lejakoch hromadí
voda a je zatopených 7 parkovacích miest, čo obmedzuje parkovanie áut. Žiada o nápravu –
vedúci OPaRM

Odpoveď
Požiadavka bola zrealizovaná v 38 týždni. Hromadenie vody bolo spôsobené výškovou
úpravou terénu a oplotenia jestvujúceho autobazáru.
Poslanec Kováč
-

Opakovane interpeloval vyčistenie a vykosenie potoka za domom p. Stračinu – vedúci
OPaRM

Odpoveď
Požiadavka bola opakovane zasielaná na Technické služby. Z dôvodu zmeny
konateľov došlo k omeškaniu jej realizácie. S súčasnom období je potok ručne
prehĺbený a vyčistený.
-

Žiada upraviť, omaľovať sálu v KaSS – vedúci OPaRM

Odpoveď
Požiadavka bude zahrnutá do návrhu rozpočtu mesta pre rok 2017.
-

Reklamovať u SSC asfaltovanie cesty na ul. Hájskej. Bolo urobené dobre, ale kaluže, ktoré sa
tam vytvárali sa teraz posunuli o 10
m ďalej – vedúci OPaRM

Odpoveď
Požiadavka na úpravu bola odoslaná majetkovému správcovi štátnej cesty.
Poslankyňa Kevická
-

Poďakovala Technickým službám a mestu za zrealizovanie rozhlasu na novej IBV Školská
Žiada vyspraviť diery v ceste – IBV Školská – vedúci OPaRM , TS

Odpoveď
Požiadavka bude realizovaná v rámci asfaltérskych prác na miestnych komunikáciách
v mesiaci 09-10/2016
-

Kanalizácia IBV Školská – dodnes nevie výstup, je problém s vývozom fekálií, je dlhá čakacia
doba, žiada zakúpiť ešte jeden stroj na vývoz – vedúci OPaRM , TS

Odpoveď
- Kanalizácia IBV Školská zatiaľ nie je zahrnutá do akcií TurVod-u a v prípade možnosti
uvoľnenia finančných prostriedkov tejto spoločnosti do nášho mesta budeme trvať na
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vybudovaní kanalizácie na danej ulici. Zakúpenie nového vozidla na vývoz fekálií je
v aktuálnom riešení spoločnosti TS a sú spracovávané cenové ponuky a možnosti zobratia
úveru na tento účel.
Poslanec Rešetár
-

Upozornil na zvýšený pohyb nákladných vozidiel v ich časti, občania žiadajú informáciu, ako
sa táto situácia ide vyriešiť – vedúci OPaRM, primátor

Odpoveď
V mesiaci august 2016 sa uskutočnilo na pôde MsÚ rokovanie zástupcov mesta a spol.
SamhwaTech, kde bola okrem iného prednesená aj požiadavka na zníženie množstva dopravy
a prejazdov nákladných aut cez miestnu časť. Na základe predbežnej dohody mesto vyčísli
v termíne do konca októbra náklady na opravu časti komunikácie prechádzajúcej západnou
stranou mesta popri dubovských hájoch a následne predloží vedeniu spoločnosti finančný
návrh na spolufinancovanie opravy komunikácie tak, aby bolo možné túto využívať na
čiastočnú nákladnú dopravu pre potreby spoločnosti SamhwaTech. Týmto riešením by bolo
možné znížiť počet prejazdov vozidiel cez miestnu časť.
-

Mnohé značky dopravného značenia na území mesta sú prekryté zeleňou, nie sú viditeľné –
TS

Odpoveď
Orezávanie stromov a zelene je aktuálnou činnosťou v tomto období, kedy je možné
vykonávať orezávanie stromov.
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