Odpovede na interpelácie poslancov z II. MZ konaného 30.03.2017 a III. MZ konaného
27.04.2017

p. poslankyňa Kevická
Žiada OPaRM vyzvať vlastníka budovy bývalého Lesného závodu na Partizánskej ulici,
ktorý je už dlhodobo prázdny, aby si opílili prípadne vypílili stromy, pretože značne prerástli
a sú nebezpečné pre okolité dom, hlavne keď je veľký vietor, aj pre elektrické vedenie.
V tejto súvislosti požiadala MsP, aby častejšie kontrolovala priestory – garáže - pri lesnom
závode, pretože vo večerných hodinách sa tam zgrupujú podozrivé živly a okolie je znečistené
(podnet od obyvateľov) – vedúci OPaRM, náčelník MsP
Odpoveď:
MsP v uvedenej lokalite zvýšila kontrolnú a obchádzkovú službu.
OPaRM vyzvalo vlastníka nehnuteľnosti, aby zabezpečil bezpečnostné opatrenia
v súvislosti s kritickým stavom drevín na jeho pozemku.
___________________________________________________________________________
Opätovne žiada o pripojenie domov na IBV Školská ku kanalizácii s apelovaním na člena
dozornej rady pána Fidrika. V minulosti už žiadala a dodnes obyvatelia IBV nedostali
odpoveď. Je 21. storočie, stále tam majú žumpy, ktoré je problém vyvážať – primátor
Odpoveď:
Primátor: Bude zodpovedané ústne.
___________________________________________________________________________
Žiada o vyspravenie novej ulice Školskej, ktorá sa začína rozpadávať, je tam samá jama –
OPaRM
Odpoveď:
Požiadavka na zaasfaltovanie drobných výtlkov na komunikácii po zimnej sezóne bola
odoslaná na TS mailom dňa 27.4.2017
___________________________________________________________________________
Žiada o kontrolu verejného osvetlenia na ul. 29. Augusta, pri pani Petránkovej, kde veľmi
často vypadáva osvetlenie – TS
Odpoveď:
Po kontrole na ul. 29. augusta. boli vymenené žiarovky a dodávateľskou firmou bol
opravený rozvádzač verejného osvetlenia.
___________________________________________________________________________
Ďakuje za osadenie zrkadla na križovatke Kuzmányho a Školská. Zrkadlo však rieši dopravnú
situáciu len z jednej strany, keď sa vychádza z IBV, vidieť celú ulicu Kuzmányho. Žiadala
ale, aby bola poriešená aj cesta od školy. Vodiči stále musia vstúpiť do polovice cesty, aby
videli či ide niekto zospodu z ulice Kuzmányho. Je to dosť nebezpečné – vedúci OPaRM
Odpoveď:
Na základe posúdenia skutkového stavu a na základe výsledku pracovného stretnutia
výboru miestnej časti za účasti zástupcu OPaRM bude osadená na ul. Školskej (v smere

od ZŠ) dopravná značka STOP, vrátane vyznačenia vodorovného dopravného značenia
na komunikácii.
___________________________________________________________________________
Uviedla, že sa bude rokovať o VZN, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk. Je
tam poplatok za kolumbárium, ku ktorému sa budú vyjadrovať. V Turčianskych Tepliciach
niečo takéto stále nemáme. Preverila si, máme to na Dolnej Štubni a v Diviakoch. Myslí si, že
obyvatelia Turčianskych Teplíc by takéto niečo privítali. Žiada o preverenie či by bolo
možné umiestniť kolumbárium v jestvujúcom múre, predložiť rozpočet a následne aby sa to
mohlo zrealizovať - OPaRM, TS
Odpoveď:
Zriadenie kolumbária v jestvujúcom múre nie je zo statického hľadiska možné.
V prípade schválenia investície v rozpočte mesta pre rok 2018 je potrebné vybudovať
samostatné, obdobne ako v miestnych častiach. Upozorňujeme na skutočnosť, že
kolumbária v miestnych častiach si k dnešnému dňu od ich vybudovania (v roku 2012)
neprenajal žiadny záujemca.
__________________________________________________________________________________

p. poslanec Kováč
Žiada o prediskutovanie so Slovenskou správou ciest – križovatka ul. Kollárova a Družstevná
kde sú na ceste dve kanalizačné vpuste prepadnuté a na jednej je nevyhovujúci poklop, kde
môže dôjsť pri nájazde cyklistom k úrazu - vedúci OPaRM
Odpoveď:
Požiadavka na opravu dažďových vpusti bola prednesená vedúcemu strediska SSC
v Turč.Tepliciach Ing. Gáborovi v mesiaci apríl 2017.
___________________________________________________________________________
Žiada o opätovné prepočítanie kamiónov, ktoré chodia cez Viesku – náčelník MsP , vedúci
OPaRM
Odpoveď:
Opätovné prepočítanie bolo zrealizované v 18. týždni prostredníctvom kamerového
systému uvedenej ulice s nasledovným výsledkom:
01.05. 2017 - 0 prejazdov
02.05. 2017 - 0 prejazdov
03.05. 2017 - 4 prejazdy
04.05. 2017 - 4 prejazdy /2x celou Vieskou/
05.05. 2017 - 2 prejazdy /2x celou Vieskou/
06.05. 2017 - 0 prejazdov
07.05. 2017 - 0 prejazdov
___________________________________________________________________________

Na konci ulice Somolického keď sú dažde vytápa dvor pána Šovčíka. Je tam cesta, ktorá
nemá obrubník a voda mu tečie do dvora. Podobný problém je aj na ulici Robotníckej pri
bytovke zatápa celé parkovisko – vedúci OPaRM
Odpoveď:
OPaRM v spolupráci a Technickými službami vykonalo dňa 5.5.2017 obhliadku na
mieste, pričom prítomní skonštatovali, že dôvodom vytápania je parkovanie
súkromného vozidla na verejnej zeleni, ktorá je ujazdená a teda dažďová voda nemôže
vsiaknuť do zeleného pásu š. 1,5 m a prelieva sa do dvora. OPaRM doporučuje osadiť
v danom mieste U bloky v počte 27 ks (dĺžka cca 8 m) a odviesť vodu do jestvujúcej
dažďovej šachty. Požiadavka bude zrealizované v termíne do 15.6.2017, z dôvodu dĺžky
lehoty ktorú stanovuje výrobca U blokov.
_________________________________________________________________________________

p. poslanec Kluska
Všimol si, že Technické služby začínajú robiť údržbu ciest po zime – odpratávanie
kamienkov a vidí to ako veľký problém, napr. ulicu, ktorá ide k mestskému úradu ulicu
Partizánsku nie je možné očistiť, pretože na nej stoja autá. Interpeluje na oddelenie kultúry,
aby medializovali alebo publikovali túto situáciu, že hlavne na tých uliciach, kde sú rodinné
domy a ľudia majú dvory, nech si autá zaparkujú do dvorov, aby bolo možné údržbu vykonať
– vedúci OKŠaI
Odpoveď:
Občania mesta boli prostredníctvom mestského rozhlasu vyzvaní k parkovaniu áut vo svojich
dvoroch, vzhľadom na prebiehajúcu jarnú údržbu komunikácií.
__________________________________________________________________________________

p. poslanec Škorvánek
Žiadam o vyznačenie troch prechodov pre chodcov v mestskej časti Turčiansky Michal,
z toho dva na ul. SN, jeden cez cestu medzi autobusovou zástavkou pri obchode a kostolom,
druhý, medzi novou autobusovou zástavkou a chodníkom, miesto upresníme a tretí
v Zorkovciach, medzi autobusovou zástavkou a ul. Zorkovská – OPaRM
Odpoveď:
OPaRM objedná spracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia pre
zriadenie chodcov. Následne požiada Okresný dopravný inšpektorát a Slovenskú správu
ciest o vyjadrenie- Podľa výsledku bude následne OPaRM riešiť požiadavku miestnej
časti tak, ako to bolo v prípadoch ul. Staničná v k.ú. Diviaky a ul. Kollárová v k.ú.
Turč.Teplice. Predpokladaná lehota: 2 mesiace.
Pozn: Požiadavka na Prechod pre chodcov na ul. SNP v Zorkovciach bola už v minulosti
riešená, kde podľa vyjadrenia ODI musí prechod pre chodcov vyúsťovať na ochoch
stranách komunikácie na chodník pre peších. Zorkovciach chodník na druhej strane
absentuje.
___________________________________________________________________________

Žiada natrieť zastávku SAD na ul. SNP oproti kostolu a opraviť asfaltovú plochu, ktorá je
poškodená po zimnej údržbe – vedúci OPaRM
Odpoveď:
Autobusovú zástavku natrú aktivační pracovníci v prvej polovici mesiaca jún 2017.
Rozsah asfaltovanie bude zo strany OPaRM posúdený a následne zapracovaný do
zoznamu asfaltérskych prác ktoré budú prebiehať v letných mesiach po ukončení
výberu dodávateľa v rámci celej aglomerácie mesta.
___________________________________________________________________________

