Odpovede na interpelácie poslancov zo VIII. MZ konaného 15. 12. 2016

Poslankyňa Kevická
-

Žiada o vyzvanie vlastníka pozemku ku koseniu (alebo dohody kosenia mestom za poplatok)
lúky od Rekreačného zariadenia Lesník po bývalé tenisové kurty – OPaRM
Odpoveď:
OPaRM zašle vlastníkovi pozemku výzvu na údržbu pozemku, v prípade dohody
pokosia pozemky TS za úhradu.
__________________________________________________________________________________
- Žiada zrušiť zákaz parkovania pred ZUŠ a Gymnáziom v zimnom období – OpaRM
Odpoveď:
OPaRM v spolupráci s mestskou políciou zmapuje skutkový stav a možnosti parkovania
v danej lokalite. V prípade akútneho nedostatku parkovacích stáni na sídlisku
H.Rakovce v danej časti povolí dočasné parkovanie. Zákaz parkovania pred ZUŠ
a Gymnáziom je možné povoliť dočasným prekrytím jestvujúceho dopravného značenia.
__________________________________________________________________________________
Žiada o informáciu ako mesto pokročilo v rokovaniach s SLK a či je pravda, že mesto prehralo
súd – primátor
Odpoveď:
Primátor zodpovedal otázku ústne po MZ konanom dňa 15.12.2016.
__________________________________________________________________________________
-

Žiada o informáciu čo sa deje v Združení obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
– primátor
Odpoveď:
Primátor zodpovedal otázku ústne po MZ konanom dňa 15.12.2016.
__________________________________________________________________________________
-

-

Žiada o dôrazné posypávanie ciest a chodníkov počas snehových kalamít. Na niektorých
uliciach bol čistý ľad, ul. Školská od križovatky sa posypala až na 7. deň. V prvých dňoch sú
prioritou hlavné ťahy, ale do každej časti je potrebné do 3 dní urobiť nápravu - TS

Poslanec Tribulík- faktická poznámka – s tou kapacitou ktorú majú , chodníky a cesty Technické
služby sypú postupne, nie je pravda, že pri škole bolo posypané po 7 dňoch.
Poslanec Pavlík – faktická poznámka – keď Technické služby nestačia kapacitne, nemôžu využiť
aktivačných pracovníkov?
Primátor – projekt aktivačných pracovníkov skončil v novembri
Odpoveď:
TS - posypy ulíc a chodníkov sa vykonávajú pravidelne, plošne po celom meste bez rozdielu
preto nie je možné že niektorá ulica bola a iná nebola posypaná.
OPaRM - aktivační pracovníci sú celý január k dispozícii na TS.
__________________________________________________________________________________

Poslanec Škorvánek

- Poďakoval za zastávku v Turčianskom Michale, žiada o smetný kôš
Odpoveď:
Kôš bol objednaný a hneď ako bude dodaný a budú vhodné poveternostné podmienky bude
smetný kôš osadený ku zástavke v Turčianskom Michale.
__________________________________________________________________________________

Poslankyňa Máliková
Interpelácie podá písomne.
- Interpelácie, ktoré boli vznesené na rokovaní sociálno - zdravotnej komisie a boli postúpené
písomne na riešenie.
Poslankyňa Máliková vyjadrila nespokojnosť s webovou stránkou mesta. Stránka nie je dorobená,
na stránke sa nachádzajú neaktuálne telefónne čísla, nie sú platné oznamy, sú tam neaktuálne veci,
ľudia nie sú včas informovaní napr. o odstávke vody, chýbajú napr. interpelácie. Nespokojnosť so
stránkou vyjadrili i ostatní členovia komisie.
Odpoveď:
Informatik - webová stránka mesta sa priebežne aktualizuje, pričom sa môže stať, že niektoré
informácie nie sú aktuálne. Hlavne sa to môže stať pri subjektoch, ktoré nie sú súčasťou
mestského úradu a prípadné zmeny nám nenahlásia. V prípade neaktuálnosti akejkoľvek
informácie, môžu občania na túto skutočnosť upozorniť mailom na adrese:
milan.miazdra@turciansketeplice.sk
__________________________________________________________________________________

Poslanec Rešetár

- Položil otázku, či by nemohol byť zo strany mesta zaslaný informačný e-mail napr. v prípadoch,
keď je čas úhrady napr. druhej splátky dane za nehnuteľnosť, prípadne psa. Hlavne, keď sú
poplatky rozložené na viaceré splátky, ľudia pozabudnú. Členovia komisie sa zhodli na tom, že by
bolo vhodné, aby verejnosť bola informovaná prostredníctvom oznamov v teplických zvestiach
o blížiacich sa termínoch úhrad jednotlivých poplatkov.
Odpoveď:
EO - podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady a platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Turčianske Teplice číslo 6/2015 je možnosť platiť daň z nehnuteľností v splátkach, ale tiež
naraz, aj keď sú v rozhodnutí určené splátky. Splátky dane určí správca dane v rozhodnutí,
ktoré je každému daňovníkovi doručené. Splátky zo strany správcu dane, Mesta Turčianske
Teplice, boli umožnené z dôvodu zmiernenia finančnej zaťaže rozpočtu sociálne slabších rodín
pri platení dane a komunálneho odpadu. Správca dane vždy po termíne splatnosti daňovníkov
upozorní formou výzvy na nezaplatenú čiastku dane. Podotýkam, že výzva nie je spoplatnená (
ako u komerčných spoločností alebo peňažných ústavov) a z dlžnej sumy nie je vyrúbený úrok
z omeškania aj keď správca dane podľa zákona o miestnych daniach má nárok určiť sankčný
úrok.
__________________________________________________________________________________
- Vyjadril potrebu diskusného fóra pre občanov mesta. V minulosti toto fórum fungovalo, občania
rýchlejšie získali potrebné informácie. Túto záležitosť bude interpelovať na najbližšom zasadnutí
mestského zastupiteľstva.
Odpoveď:
Diskuné fórum bolo v minulosti zriadené a po cca 5mesiacoch bolo aj zrušené. Na fóre sa riešili
skutočnosti, ktoré neboli pre občanov mesta zaujímavé a nápomocné.

