Odpovede na interpelácie poslancov z I. MZ konaného 23.02.2017

p. poslankyňa Sudorová
Tiež ma zaujíma, ako pokračuje projekt s mestom Holešov v rámci cezhraničnej spolupráce a týka sa
zveľadenia 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), na poslednom
zastupiteľstve sme mali možnosť vidieť vizualizáciu projektu. – kancelária primátora
Odpoveď:
15.3. sme mali stretnutie s pani Šichtovou z Krajského pamiatkového úradu, ktorá na základe
nami podanej žiadosti zvolala stretnutie, ako aj s pani Zavadilovou projektantkou, ktorá
vypracovala projekt záhrady. Na získanie povolenia z pamiatkového úradu je potrebné
zapracovať zmeny do projektu na základe pripomienok pamiatkového úradu. Po zapracovaní
zmien do projektovej dokumentácie bude vydané rozhodnutie. Nakoľko výzva na cezhraničnú
spoluprácu s Českou republikou bola aktuálna len minulý rok a pre nedostatok času na
vypracovanie projektovej dokumentácie na oboch stranách sme nestihli podať projekt. Tento
rok sa budeme snažiť o cezhraničnú spoluprácu s Poľskými partnerským mestami, nakoľko
výzva na cezhraničnú spoluprácu je v tomto roku s Poľskom. Po zapracovaní zmien sa môže
vizualizácia opäť predložiť na MZ.
__________________________________________________________________________________
V súvislosti s GMG tiež upozorňujem na zakúpenie rámov so sklami – A1formát a tiež je potrebná
výmena líšt na poschodí , čiže dať taký závesný systém, ako je v stálej expozícii na prízemí. – vedúci
OKaŠ
Odpoveď:
V súčasnej dobe v rozpočte na GMG nie sú vyčlenené prostriedky ani na nákup rámov ani na
závesný systém. S pracovníčkou zodpovednou za rozpočet (L. Porubskou) prehodnotíme situáciu
a pokúsime sa nájsť potrebné prostriedky a rozpočtovým opatrením ich presunieme na galériu.
Následne bude môcť byť interpelácii vyhovené.
__________________________________________________________________________________
V GMG je nutná oprava sociálneho zariadenia – splachovacie zariadenie (preteká voda), priestor
nezodpovedá reprezentačnej funkcii Galérie – OPaRM
Odpoveď:
OPaRM v spolupráci s konateľom TS vykoná obhliadku v galérií a na základe objednávky
zabezpečí opravu WC.
__________________________________________________________________________________
Žiadam ORaPM o umiestnenie košov na odpadky a psie exkrémenty (v celom meste)– OPaRM
Odpoveď:
OPaRM objedná odpadkové koše u výrobcov a následne po dodaní zrealizujú technické služby
výmenu, resp. ich doplnenie. Predpoklad cca do 45 dní.
__________________________________________________________________________________
Na podnet p. Ondruša, žiadam mestskú políciu, aby upozornila majiteľov dodávky – mliečneho
automatu (bývajú vedľa p. Ondruša), ktorí s ním dlhodobo parkujú vedľa
obch. domu Jednota
pod Bôrom , aby neparkovali na tomto mieste, pretože tým blokujú
premávku na ulici Slobody
(hlavne keď príde do obchodu zásobovanie), cesta je neprehľadná. Podľa p. Ondruša rušivo pôsobí
aj zvuk tohto automatu . Zároveň by bolo
vhodné upozorňovať občanov, ktorí si svoje autá
nechávajú dlhodobo na cestách, aj
napriek tomu, že majú vo svojich dvoroch dostatok miesta
alebo garáže na parkovanie – hlavne ak ide o dodávky (napr. Ulica pod Bôrom) -Msp

Odpoveď:
Na území mesta Turčianske Teplice je bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky upravená
dopravnou značkou IP 24a/- zóna s dopravným obmedzením a pre vyznačené druhy mot.
vozidiel na dodatkovej tabuli a to autobusov, traktorov, nákladných automobilov, ťahačov
návesu a prívesu. Nezakazuje státie nákladným motorovým vozidlám s najvyššou prípustnou
celkovou hmotnosťou neprevyšujúcim hmotnosť nad 3500kg. Poverený príslušník opätovne
preveril aj rušivý efekt hlavne v nočných hodinách a nebolo zistené porušenie žiadnych
právnych noriem ani vec vyhodnotená podľa zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ako
priestupok.
__________________________________________________________________________________
Ďalší podnet prišiel od zástupcu bytov v bytovke na Ulici partizánskej č. 11, od p.
Klocháňa: ich
chodník je v katastrofálnom stave, ľudia tam zakopávajú, drží sa na ňom
dažďová
voda.
Vzhľadom na to, že ide o centrum mesta, mal by sa daný chodník
opraviť,
samozrejme, ide
hlavne o bezpečnosť občanov. Hasiči, ktorí sídlia vedľa, už
majú chodník opravený - OPaRM
Odpoveď:
Rekonštrukcia predmetného chodníka bola na návrh OPaRM v decembri 2016 schvaľovaná
v rámci rozpočtu mesta na rok 2017. Na základe uvedeného zrealizuje OPaRM v prvej polovici
roku 2017 proces verejného obstarávania s cieľom výberu zmluvného partnera a následne
prikročí k realizácii investičnej akcie.
__________________________________________________________________________________
V súvislosti s predchádzajúcou žiadosťou a s informáciami, ktoré boli v Úvodníku p. primátora
v posledných TZ, z ktorých som sa dozvedela, že rokovania s kúpeľmi nie sú také
jednoduché,
teda vzťah Mesta a kúpeľov nie je taký, akoby si väčšina Tepličanov želala, ma tiež zaujíma, ako
dlho potrvá, kým sa začne aspoň s revitalizáciou Malého
parku a so zastrešením pódia – spory
môžu trvať ešte ďalšie roky, budeme stále čakať? - primátor
Odpoveď:
__________________________________________________________________________________

p. poslanec Tribulík
Žiada o zakúpenie 2 ks kamier – už vyše roka sú pokazené a nefunkčné – OpaRM, komisia VPaŽP,
Msp
Odpoveď:
Nákup kamier bol schválený v rozpočte mesta na rok 2017. Informatik zaslal výzvu na cenové
ponuky, kamery budú zakúpené po vyhodnotení ponúk v priebehu mesiaca apríl 2017.
__________________________________________________________________________________

p. poslankyňa Máliková
Žiada mestskú políciu o riešenie - dlhodobé státie áut na uliciach, je problém zimnej údržby, taktiež
upozorňovať stavebníkov - pri rozkopávkach ciest vznikajú výtlky a jamy - aby si to po skončení
prác dali do pôvodného stavu - Msp
Odpoveď:
Zo strany MsP sú vodiči upozorňovaní formou hlásenia v mestskom rozhlase ako aj fyzicky
odbržia upozornenia za stierač, že bránia v danom úseku technike zabezpečujúcej zimnú
údržbu. Bohužiaľ je to forma upozornenia a nie je možnosť ich sankciovať, preto navrhujem

v problémových lokalitách umiestniť pred zimou sezónou prenosné dopravné značenia B33
zákaz státia.
Rozkopávky sa monitorujú priebežne a ihneď po zistení nedostatkov sa riešia v spolupráci s
OPaRM.
__________________________________________________________________________________
Na mestskom zastupiteľstve 26. 10. 2016 požiadala na základe požiadavky občana Kapalku
o výsadbu zelene zo strany LionOil, žiada túto požiadavku prerokovať v komisii verejného poriadku a
životného prostredia - predseda komisie VPaŽP
Odpoveď:
Komisia VPaŽP sa na svojom zasadnutí uzniesla, že stromy budú vysadené na vyššie uvedenom
mieste pri príležitosti Dňa Zeme /22.04.2017/.
__________________________________________________________________________________

p. poslanec Kluska
Opýtal sa, kde sú na meste evidovaní neprispôsobiví občania, bezdomovci, ktorí veľmi znečisťujú
mesto, znepríjemňujú tým život ostatným obyvateľom. Myslí si, že by sa s nimi mal urobiť poriadok –
vedúci odd. SaS, Msp
Odpoveď:
Mesto Turčianske Teplice nevedie žiadny zoznam ani evidenciu neprispôsobivých občanov ani
tzv. bezdomovcov, nakoľko mu to žiadny zákon neukladá a mestský úrad na tzv. terénnu
sociálnu prácu nemá vytvorené pracovné miesto v organizačnej štruktúre.
__________________________________________________________________________________

p. poslanec Rešetár
Upozornil na opätovný zvýšený pohyb nákladných áut, ktoré smerujú do firmy Samhwa tech. Na jeseň
po rokovaniach to bolo v celkom dobrom stave, ale znova sa frekvencia kamiónov, ktoré chodia cez
ich ulicu zvýšila a nechodia tade pomaly – OPaRM, komisia VPaŽP
Odpoveď:
Vzhľadom ku skutočnosti, že sa jedná o významného zamestnávateľa v rámci mesta a regiónu je
potrebné predmetnú problematiku riešiť na úrovni štatutárov mesta a spoločnosti Samhwa
Tech. OPaRM na základe výsledku rokovaní zrealizuje navrhnuté opatrenia.
Komisia VPaŽP sa na svojom zasadnutí zaoberala touto interpeláciou a navrhla dôsledne
monitorovať po dobu 3dní pracovníkmi kamerového systému pohyb nákladných áut po miestnej
časti Vieska, aby sme mali relevantné údaje o pohybe nákladných áut v dotknutej miestnej časti.
__________________________________________________________________________________
Žiada prehodnotiť dopravnú situáciu v časti Vieska , jedná sa o značku 40, ktorá je umiestnená na ul.
Robotníckej smerom na ulicu Družstevnú a z opačnej strany takáto značka nie je. Je tam nutná? Alebo
prípadne treba takúto značku z druhej strany doplniť – OPaRM
Odpoveď:
OPaRM vyzve Technické služby s.r.o. na objednanie a následné doplnenie dopravnej značky 40
km/h na oparčnej strane ul. Družstevná.
__________________________________________________________________________________

p. poslanec Kováč
Žiadal skontrolovať rozhlas v časti Vieska, na niektorých úsekoch nefunguje alebo chrapčí – konateľ
TS.

Odpoveď:
TS v spolupráci s OPaRM plánujú previesť kompletnú revíziu rozhlasu v meste Turčianske
Teplice v priebehu mesiacov júl – august.
__________________________________________________________________________________
Žiada v spolupráci so Železnicami SR vyriešiť dobudovanie chodníka na železničnej stanici v smere
Banská Bystrica z 2. nástupišťa, či by bola možnosť dokončiť po rampy. Ľudia, ktorí tam prichádzajú
s kočíkmi alebo na invalidných vozíkoch majú problém tadiaľ prejsť. Chodník na ulici J. Lettricha už
je vybudovaný, či by to bolo možné napojiť - OPaRM
Odpoveď:
OPaRM zašle písomnú požiadavku na ŽSR k možnosti dobudovania nástupišťa, resp. napojenia
nového chodníka na toto nástupište.
__________________________________________________________________________________
Žiada o opravu odtokových žľabov na budove KaSS – OPaRM
Odpoveď:
Odtokové žľaby na objekte Kasska na časti východnej a časti západnej steny boli dňa 9.3.2017
vymenené.
__________________________________________________________________________________
Riešiť poriadok na stojisku na ul. Pod Stráňou, alebo zvážiť jeho odstránenie z tejto časti – MsP,
komisia VPaŽP
Odpoveď:
Biostojisko na ul. Somolického je najproblematickejšie a určite treba pouvažovať o jeho
zotrvaní na uvedenom mieste. – MsP
Interpeláciou sa na svojom zasadnutí zaoberala komisia VPaŽP, doporučila mesiac monitorovať
predmetné biostojisko, a v prípade, že budú problémy pretrvávať, dané biostojisko premiestniť
na iný mestský pozemok. Premiestnenie je možné až po 31.07.2017, kedy končí projekt,
z ktorého boli financované biostojiská na území mesta Turčianske Teplice.
__________________________________________________________________________________

p. poslanec Škorvánek
Oprava lavičky na Somolici, jedná sa o lavičku, ktorá slúži ako prechod cez potok medzi Turčianskym
Michalom a Diviakmi- OPaRM
Odpoveď:
Na základe hore uvedených interpelácií poslanca Škorvánka sa dňa 8.3.2017 uskutočnila
obhliadky miestnej časti na ktorej boli dohodnuté nasledovné závery:
Drevenú lavičku odstrániť a na jej miesto premiestniť kovovú konštrukciu lavičky z Dolnej
Štubne (nachádza sa za starou školou na ul. Štubnianska – nepoužíva sa). Pochôdznu časť
lavičky doplniť drevenou výplňou, resp. plechom. Konštrukciu je potrebné osadiť na nové
základové pätky, ktoré sa vybudujú v mieste terajšej drevenej lavičky.
Termín: do 30.5.2017
Zrealizujú: Technické služby Turčianske Teplice s.r.o. (zabezpečí konateľ TS) na základe
predloženia ponuky na OPaRM.
__________________________________________________________________________________
Návrat k interpeláciám z minulého roku, ktoré neboli splnené:
Interpelácia z MZ zo dňa 28.11.2016, a to, či už OPaRM vykonalo obhliadku KD v Turčianskom
Michale a s akým výsledkom, od 28.11.2016 už prešli 3 mesiace! –
OPaRM
Interpelácia z 28.11.2016:

Žiada opraviť špalety okien (po výmene okien), nastaviť vchodové dvere, zámok na pánskom WC,
zisť stav okien v podkroví, vymeniť žiarovky. Treba prehodnotiť náplň práce a povinnosti správcu
KD.
Odpoveď:

Opravu 2 ks špaliet okien a nastavenie vchodových dverí zrealizujú Technické služby za
pomoci lešenia, resp. vysokozdvižnej plošiny (zabezpečí konateľ TS)
- náter všetkých špaliet fasádnou farbou – zrealizujú aktivační pracovníci mesta
(zabezpečí Chvojka)
- zámok na pánskom WC – dodaný zámok z MsÚ - vymenená poslancom Škorvánkom
- vymeniť žiarovky - vymenená poslancom Škorvánkom
Termín: do 30.4.2017
__________________________________________________________________________________
Interpelácia zo dňa 27.10.2016: vymaľovanie časti kultúrneho domu po investičnej akcii z roku 2015.
Odpoveďou bolo, že v decembri, januári 2017, teraz je koniec februára a ešte nie je nič omaľované –
OPaRM
Odpoveď:
Vymaľovať priestory javiska a pod javiskom. Predtým oškrabať poškodenú a opadanú
omietku, vystierkovať, natrieť penetračným náterom celú plochu.
V priestory hlavnej sály opraviť na 2-och miestach poškodenú omietku rovnakých spôsobom.
Miesta poškodenia: nad oknom, na strope pred javiskom.
Termín: do 30.4.2017
Zrealizujú: aktivační pracovníci mesta (zabezpečí Chvojka)
__________________________________________________________________________________
Interpelácia zo dňa 6.9.2016: žiadosť o zriadenie vecného bremena na ul.
Zorkovská
ohľadom
prístupu občanov k vodnému zdroju. Odpoveď bola, že právne oddelenie v spolupráci s OPaRM sa
bude týmto zaoberať v budúcom roku, tak upozorňujem, že ten už nastal – OPaRM
Odpoveď:
OPaRM osloví vlastníkov pozemkov o vydanie súhlasu na zriadenie VB s cieľom zabezpečenia
prístupu k vodnému zdroju pre prípad havárie , resp. požiaru. V prípade súhlasu vlastníkov
zadá vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku za zriadenie VB a následne
predloží na MZ k schváleniu.
Termín: v priebehu roka 2017
Zrealizujú: OPaRM , právnik MsÚ (zabezpečí Chvojka)
__________________________________________________________________________________
Znovu žiadam osloviť majiteľov pozemkov na ul.SNP, p.Turanského a Rosenberga
o vykosenie
stavebných pozemkov, ktorých sú vlastníkmi, teraz v jarných mesiacoch
a potom, minimálne
ešte raz v priebehu roka 2017 – OPaRM
Odpoveď:

OPaRM písomne osloví vlastníkov pozemkov na vykosenie parciel.
Termín: do 15.4.2017
Zrealizujú: OPaRM (zabezpečí M.Sikeli)
__________________________________________________________________________________
Primátor na niektoré interpelácie poslanca Klusku odpovedal v bode 13a) Rôzne
Čo sa týka Lidl-u – rokoval s viacerými zodpovednými, s generálnym riaditeľom, bolo jednanie
s hlavným managerom pre Lidl. Zatiaľ neexpanduje do Turčianskych Teplíc. Hľadáme vhodný
pozemok, vhodné riešenie. Ohľadom cesty 1/65 uvedené stretnutie zvolal, boli na ňom predstavitelia
štátnej správy, starostovia dotknutých obcí, zástupcovia dodávateľskej firmy. Stretnutie bolo pred
podpisom zmluvy. Zmluva by mala byť podpísaná v marci. Stavať musia začať do 30 dní od podpisu

zmluvy. Sú veci, čo sa týka obchádzok, parkovania, či celkovej infraštruktúry, začína sa aj
v Diviakoch. Podľa jeho názoru, je dôležité, aby o tejto veci rokovali aj v predstihu.
Čo sa týka odvolania prednostky úradu. Odvolal ju, je to jeho rozhodnutie. Bývalej prednostke sa
poďakoval, želá jej veľa úspechov. Nie je to nič osobné. Do funkcie prednostu menoval Ing. JUDr.
Borisa Holku.

