Odpovede na interpelácie poslancov zo VI. MZ konaného 27. 10. 2016
Poslanec Petrovič
poďakoval sa v mene občanov Dolnej Štubne za asfaltovanie výkopov po kanalizácii
poďakoval Technickým službám za odpratanie skládky na ul. Holeška a požiadal na tomto
mieste o umiestnenie tabule zákaz sypania
- žiada o opravu kľučiek na cintoríne (od p. Vojteka je zlomená z obidvoch strán a od bytoviek
je nefunkčný zámok) – TS
Odpoveď
Požiadavka bola zrealizovaná.
-

požiadal, aby mesto vyzvalo pani Máriu Štrbovú, ktorá býva v Martine, aby si udržiavala
pozemok
Odpoveď
OPaRM zaslalo v 45-om týždni vlastníčke pozemku výzvu na pravidelnú údržbu pozemku.
-

požiadal o doplnenie svietidiel na VO na ul. Dlžiny, stĺpy sú tam (hovorilo sa o tom
v súvislosti s rekonštrukciou VO) – TS –
Odpoveď
- Požiadavka sa vykonáva a bude úplne zrealizovaná do konca novembra 2016.
-

Poslanec Pavlík
- žiada o osadenie veľkokapacitného kontajnera za šedou bytovkou (v priestore medzi bytovkou
a sociálnymi bytovkami) – TS –
Odpoveď
- Veľkokapacitné kontajnery sa už v tomto období neosadzujú, bude sa s tým počítať
v jarnom období.
Poslankyňa Máliková
Interpelácie na OPaRM
- v meste dlhodobo absentuje verejné WC, členovia komisie pre rozvoj miestnej časti Horné
Rakovce navrhujú vybudovať pri autobusovej zastávke na Horných Rakovciach, žiada túto
akciu zahrnúť do investičných akcií mesta na rok 2017.
Odpoveď
OPaRM sa predmetnou požiadavkou zaoberá už od schválenia premiestnenia autobusových
zastávok pred VÚB. Z tohto dôvodu objednalo v mesiaci október dodávku sanitárneho
kontajnera pre zabezpečenie WC na autobusových zastávkach. Jedná sa o kultivované
zariadenie rozdelené pre ženy a pre mužov, s kompletným vybavením, s pôdorysným
rozmerom 3,0 x 2,5 m. Zariadenie bude podľa výrobcu dodané do 15. februára 2017. Pred
osadením zariadenia bude potrebné zrealizovať napojenie na inžinierske siete (voda,
elektrika, kanalizácia), čo bude zrealizované na jar 2017.
- žiada posunúť zapínanie verejného osvetlenia včaššie (ráno je dlho tma)
Odpoveď
Požiadavka na úpravu časového spínania verejného osvetlenia bola zaslaná písomne na TS
dňa 28.10.2016. Z ich vyjadrenia je zrejmé, že spínanie osvetlenia je riadené cez satelit
(podľa intenzity svetla) a len málo svetiel sa spína mechanicky, tie upravia.
- žiada zaasfaltovať chodník pri kotolni na Horných Rakovciach – vznikajú kaluže po daždi
Odpoveď

požiadavka bude predmetom obhliadky. Po posúdení výšky nákladov potrebných na opravu
asfaltového povrchu objedná OPaRM realizáciu.
- navrhla zahrnúť do investičných akcií na rok 2017 vysadenie zelene oproti domu p. Kapalku
na Dolných Rakovciach – oddelenie časti od benzínovej pumpy LinOil
Odpoveď
požiadavka bude predložená na najbližšie rokovanie komisie VPaŽP
Interpelácie na náčelníka MsP
- žiada o kontrolu bezdomovcov, ktorí robia pohoršenie na verejných priestranstvách hlavne pri
bývalej autobusovej zastávke a v centre na lavičkách
Odpoveď
- MsP sústavne rieši a monitoruje uvedenú lokalitu. No bezdomovec je vlastne
nepostihnuteľný nakoľko nemá peniaze na pokuty a Mesto ich od týchto ľudí nedokáže
vymôcť (viaceré sú bez riešenia u exekútorov). Zistené priestupky sa riešia u týchto občanov
len pokarhaním a vykázaním z VP. MsP má zviazané ruky nakoľko nemá kde umiestniť
takéhoto človeka. Záchytné izby sú už 22rokov zrušené. Aj naďalej budeme riešiť
priestupky bezdomovcov zvýšenými obchôdzkami, dohovorom prípadne volaním RZS.
žiada o kontrolu prekopávok ciest pri výstavbe RD, aby majitelia dávali cesty do pôvodného
stavu
Odpoveď
MsP zvýši kontroly rozkopávok na miestnych komunikáciách a prípadné zistenia podáva na
OPaRM na prípadné konania.
-

žiada o kontrolu dodržiavania VZN o držaní psov – kontrola neprihlásenia do evidencie,
kontrola známky, voľný pohyb, neodstraňovanie exkrementov a informovať mestské
zastupiteľstvo koľkokrát vykonali takúto kontrolu v tomto roku
Odpoveď
- MsP zvýšila na HR obchádzkovú činnosť so zameraním na dodržiavanie VZN
o podmienkach držania psov na území Mesta Turčianske Teplice. Poverený príslušník,
ktorý ma tento rajón pridelený spíše záznam koľko priestupkov sa riešilo na HR. No už
teraz sú zistenia, že občania si psov prihlasujú v okolitých dedinách, aby neplatili vyššie
poplatky ako aj podnety prečo mesto keď vyberá dane za psov neposkytuje sáčky na
exkrementy, lopatky ako v ostatných mestách atď. Bolo by dobré každý rok meniť známku
psa pri platení daní nakoľko sa zistili aj prípady, kde boli používané staré známky, ktoré
neboli odovzdané.
- informovala prítomných o ocenení manželov Holenkovcov – sociálny čin roka, ktorých za
naše mesto navrhla na ocenenie sociálno-zdravotná komisia
Primátor uviedol, že návrh sociálno-zdravotnej komisie odobril a na ocenení sa zúčastnil
-

Poslankyňa Kevická
- žiada o kontrolu predaja cigariet a alkoholu mladistvým v bufete na bývalom autobusovom
nástupišti - náčelník MsP
Odpoveď
- MsP bude vykonávať kontroly daného zariadenia v častejších intervaloch.
- žiada orezanie stromu pri vstupe v MŠ Školská – TS –
Odpoveď
- bude sa to realizovať v jarnom období, teraz nie je zákonom stanovená lehota na orezávanie
stromov (teraz je čas na vypiľovanie stromov).
Poslanec Škorvánek
- v mesiacoch jún, júl 2016 bola realizovaná investičná akcia oprava zastávky na ul. SNP oproti
MŠ v Turčianskom Michale. Dlažba je položená, ešte tam chýba prístrešok – OPaRM

Ing. Chvojka: Mesto čaká na súhlas vlastníka zastávok – Euro AWK na premiestnenie zastávok
z bývalého autobusového nástupišťa.
Faktická poznámka poslanec Tribulík – v deň keď spoločnosť Technické služby mala zdemontovať
zastávky, volala im pani Fillová, že ak vstúpia na jej pozemok, podá na spoločnosť trestné oznámenie
v decembri 2015 boli v kultúrnom dome vymenené okná, je potrebné vymaľovať priestor
javiska a pod javiskom – OPaRM
Odpoveď
Po ukončení maliarskych prác v kine Turiec a Kasske zrealizujú aktivační pracovníci aj
maliarske a natieračske práce v KD v Turč.Michale. Predpokladaný termín december 2016január 2017.
-

pri predpokladanom obnovení ťažby v Rakši treba obmedziť vjazd nákladných vozidiel po
ulici Michalskej, sú tam dve autobusové zastávky , kde v ranných a obedňajších hodinách
nastupujú hlavne deti, nie sú tam vybudované chodníky, preto výbor mestskej časti navrhuje
obmedziť prejazd vozidiel do 12 T s výnimkou autobusov a obyvateľov Turčianskeho Michala
a Rakše. Podobným spôsobom bola obmedzená doprava nákladných vozidiel do obce
Blážovce – OPaRM
Odpoveď
Mesto Turčianske Teplice zaslalo dňa 4.11.2016 písomné stanovisko na MŽP SR, v ktorom
požaduje pred posudzovaním vplyvov na životné prostredie predložiť od investora
k posúdeniu dopadovú štúdiu vplyvu dopravy na obytné zóny, bezpečnosť cestnej premávky,
vplyv na jestvujúcu národnú kultúrnu pamiatku a štúdiu hlukových pomerov v úseku od
obce Rakša po výjazd z miestnej časti Turčiansky Michal.
-

Žiadal vykosiť prepojovaciu cestu medzi ul. Zorkovskou a Zorkovce sever (poza dom p.
Stodolicu), orezať konáre, tiež orezať konáre pri ul. Turčianska – OPaRM, TS
Odpoveď
Z dôvodu ukončenia projektu s úradom práce nie je možné zabezpečiť vykosenie plôch
aktivačnými pracovníkmi. Požiadavka bude písomne zaslaná na Technické služby.
-

Žiadal osadiť značky zákaz zastavenia pri kultúrnom dome, tak aby vozidlá neblokovali cestu
ku kultúrnemu domu kde je výjazd vozidiel hasičského a záchranného systému – OPaRM
Odpoveď
OPaRM zaslalo dňa 28.10.2016 písomnú požiadavku na Technické služby. Tieto preveria
stav skladových zásob, v opačnom prípade objednajú novú DZ a následne túto osadia pred
kultúrnym domom.
-

Poslanec Kováč
- poďakoval oddeleniu plánovania a rozvoja mesta za zrealizovanie investičnej akcie – chodník
J. Lettricha
- žiadal o vyčistenie vpustí na ul. Hájskej po železničnú stanicu (cesta I. triedy) – OPaRM
Odpoveď
Požiadavka bola opakovane dňa 21.10.2016 písomne zaslaná správcovi št.cestyIII.triedy –
SSC Martin. Dňa 7.11.2016 obdržalo mesto odpoveď, ktorá tvorí prílohu interpelácií.
Poslanec Tribulík
- uviedol, že keď je v meste zber veľkoobjemového odpadu, chodí jedna rodina (otec so synom,
konkrétne údaje uvedie mestskej polícii), berú televízory, chladničky z ktorých vyseparujú
farebné kovy a zvyšok vyseparovaných spotrebičov hádžu do biostojísk. Nie je to len na
jednom mieste, ale po celom meste. Pri orezávaní trubiek z chladničiek vypúšťaj do ovzdušia
freón. Žiada o riešenie tejto situácie – náčelník MsP
Odpoveď
- MsP na základe fotodokumentácie z fotopasce uvedený priestupok zaznamenala a šetrením
zistila totožnosť priestupcu a priestupok je v riešení

Ing. Chvojka, vedúci OPaRM uviedol, ohľadom asfaltovania rozkopávok prípojok ku kanalizácii, že
asfaltovanie na niektorých miestach už prebehlo, bude prebiehať ešte celý november. Požiadal
prítomných, aby ho informovali, ak sa niekde vyskytnú jamy, môže sa stať, že sa niečo prehliadne,
aby sa tieto veci odstránili v čo najväčšej možnej miere.

