Odpovede na interpelácie poslancov zo IV. MZ konaného 25.05.2017

p. poslankyňa Sudorová
Chcela by som na podnet viacerých občanov mesta požiadať Mesto, aby riešilo spoločne
s Jednotou priestor pred obchodným domom Jednota na pešej zóne. Blíži sa letná sezóna, keď
naše mesto navštevujú turisti, aj zahraniční a pešia zóna by mala byť jedným z najpútavejších
a najpríjemnejších miest v Tepliciach. Bohužiaľ, stav priečelia/múrika a schodov nie je
v dobrom stave, rozpadáva sa. Kritické pripomienky sú aj k „drevenému domčeku“ pred
Jednotou – nielenže neladí s budovou, ale ani nepôsobí esteticky na pešej zóne kúpeľného
mesta. Počas zimných mesiacov sú pri tejto malej drevenej stavbe zložené aj iné veci (pôsobí
ako sklad) – treba uvažovať nad odstránením tejto stavby, prípadne na jej mieste postaviť
zariadenie s ponukou občerstvenia, ktoré bude mať určitú úroveň a bude sa hodiť do daného
prostredia. – vedúci OPaRM
Odpoveď:

OPaRM zašle spoločnosti COOP Jednota s. d. Turčianske Teplice výzvu na opravu priečelia
múrika a schodov s cieľom ich opravy pred letnou turistickou sezónou. Zároveň zašle
vlastníkovi dreveného prístrešku poslednú výzvu na odstránenie nepovolenej stavby so
stanovením termínu. Upozornenie na nepovolenú stavbu a požiadavku na odstránenie obdržal
vlastník stavby už v predchádzajúcom období.

___________________________________________________________________________

p. poslanec Kluska
Vzhľadom pre dopravne exponovaný priestor pred vjazdom a chodom do nákupného centra
Billa a Bryndziarne navrhuje zabezpečiť značenie prechodov pre chodcov nasledovne:
a) chodník od OÚ preklenúť prechodom pre chodcov smerom ku križovatke SNP - Hájska
b) vyznačiť prechod pre chodcov od Bryndziarne ku chodníku od OÚ.
Návrh bol prednesený aj na ekonomicko-investičnej komisii – vedúci OPaRM
Odpoveď:
OPaRM objedná u oprávneného projektanta spracovanie projektovej dokumentácie
dopravného značenia, ktorá sa následne predloží na schválenie na dopravný inšpektorát
a následne správcovi komunikácie na Slovenskú správu ciest, nakoľko sa jedná o štátnu cestu
III. triedy. V prípade ich kladného stanoviska požiada mesto Okresný úrad martin-odbor
dopravy a pozemných komunikácií o rozhodnutie o určení dopravného značenia. Až po vydaní
rozhodnutia môžu na základe objednávky Technické služby umiestniť zvislé a vodorovné
dopravné značenie. Berúc do úvahy lehotu na spracovanie PD (ktorý OPaRM na základe
objednávky už zadalo 1.6.2017) zákonné lehoty na vyjadrenia k PD a na vydanie rozhodnutia je
predpoklad na osadenie DZ cca 60-70 dní (prípade, že bude PD schválená).

___________________________________________________________________________
Zabezpečiť ostrihanie – úpravu kríkov, ktoré zakrývajú výhľad na križovatke Školská Partizánska (pri trafostanici SSE) zľava, kde sa dáva prednosť na hlavnej ulici – vedúci
OPaRM
Odpoveď:
Zabezpečia aktivační pracovníci na základe požiadavky OPaRM v termíne do 10.6.2017.
___________________________________________________________________________

p. poslanec Petrovič
Žiada kosiť plochy na cintoríne a v časti Dolná Štubňa – Technické služby
Odpoveď:

Technické služby začali kosiť, kosia sa Teplice, Diviaky, pokosilo sa niečo v Michale a kosí sa aj
cintorín na Dolnej Štubni – začal sa kosiť tento týždeň.
__________________________________________________________________________________

Kedysi sa realizoval postrek chodníkov proti burine a tráve, sú zarastené, uvažuje sa nad tým?
– Technické služby
Odpoveď:
Budú postrekovať proti burine, ale musí byť aspoň tri dne pekné slnečné počasie, nesmie pršať.
__________________________________________________________________________________

Ako sa vyváža kontajner na bio odpad, je na to nejaký harmonogram? Kontajner na Dolnej
Štubni nebol vyvezený už tri týždne, ľudia sypú tráva už aj mimo kontajnera. – Technické
služby
Odpoveď:

Na vývoz kontajnerov z bio stojísk nie je určený časový harmonogram, je to podľa toho, ako sa
kontajner zaplní. Konkrétne kontajner na Dolnej Štubni pri ihrisku sa nedá nazvať, že je bio,
lebo do neho nahádžu občania stavebný odpad. Je to už komunálny odpad, ktorý musia odviesť
na skládku na Hornú Štubňu.
Ďalej poslanec Tribulík uviedol, že mali sťažnosť, že sa nevyváža kontajner na ul. Kuzmányho
v Turčianskych Tepliciach. Nevyváža sa z toho dôvodu, že kontajnery zo stojiska nevyberajú
žeriavom, ale klasickým paroháčom, kde musia ku kontajneru nacúvať. Ale občania práve pred
stojisko a kontajner nanosili konáre, šofér sa nemal k nemu ako dostať. Dnes už je kontajner
vyvezený.

___________________________________________________________________________

p. poslankyňa Kevická
Žiada o revitalizáciu parku námestia Slobody. Je to tam pekne vykosené, ale časom prerástli
stromy, kríky aj kvety sú zaburinené, aj stromy sú choré. Mamičky žiadajú opraviť detské
ihrisko. Chýba tam hojdačka, chýbajú tam nátery, je to tam nebezpečné. Žiada to doplniť –
vedúci OPaRM
Odpoveď:

OPaRM: K dátumu podania interpelácie bola už hojdačka odstránená a následne bola
nahradená novou umelou hojdačkou, ktorú vopred zakúpilo OPaRM. Všetky detské ihriská na
území mesta boli v marci 2017 zmapované externým revíznym technickom, z čoho bola
spracovaná podrobná revízna správa. Jednotlivé závady na detských ihriskách budú postupne
odstraňované. Havarijne stavy sú riešené okamžite.
Stav zelene a stromov v parčíku na ul. Slobody posúdený na základe obhliadky pracovníkov
OPaRM a TS a na základe jej výsledkov sa prikročí k postupnej revitalizácii.

___________________________________________________________________________
Žiada osloviť vlastníka pozemku, ale osloviť Technické služby - na ul. Kuzmányho od
Lesníka smerom k Domovu dôchodcov o vykosenie pozemku, tiež rigoly na ul. SNP smerom
od školy k Dolnej Štubni – vedúci OPaRM

Odpoveď:

Pozemky od Lesníka po Domov dôchodcov bolia dňa 1.6.2017 vykosené Technickými službami.
Jedná sa síce o súkromný pozemok, ale na základe zmluvy s vlastníkom je mesto povinné
min. 2 x ročne pozemky vykosiť, v rámci protihodnoty, že zaberáme časť pozemkov (bývalé
tenisové kurty a futbalové ihrisko).

___________________________________________________________________________

p. poslanec Rešetár
Jedná sa o kamióny, ktoré prechádzajú cez Viesku. Zasadala komisia, výsledkom ktorej je žiadosť
o osadenie zákazovej značky – zákaz odbočenia doľava pri urbárskom dome alebo zákaz v rámci celej
ulice Družstevnej – nechá na posúdení OPaRM – vedúci OPaRM

Odpoveď:

1. Na základe vznesenej interpelácie na MZ dňa 23.02. 2017 vo veci nadmerného prejazdu
kamiónov spoločnosti SAMHWA TECH /vrátane dodávateľov/ cez Ul. Družstevnú vykonala
MsP Turč. Teplice prostredníctvom kamerového systému monitoring uvedenej ulice a to
v pracovných dňoch 17.03. 2017, 20. 03. – 22.03. 2017, s nasledovným zistením:
17.03. 2017 - 2 kamióny,
20.03. 2017 - 3 kamióny,
21.03. 2017 - 3 kamióny,
22.03. 2017 - 6 kamiónov.
Všetky kamióny sú zdokumentovaný formou fotodokumentácie a sú k dispozícii k nahliadnutiu.
2. Na základe opätovne vznesenej interpelácie na MZ vo veci nadmerného prejazdu kamiónov
do spoločnosti SAMHWA TECH /vrátane dodávateľov/ cez Ul. Družstevnú vykonala MsP Turč.
Teplice prostredníctvom kamerového systému monitoring uvedenej ulice a to v dňoch
od 01.05.2017 do 07.05. 2017 s nasledovným zistením:
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.
Podľa vyjadrenia náčelníka MsP sú v týchto číslach zahrnuté všetky prejazdy to znamená aj
kamiónov, ktoré idú aj smerom cez mesto (cez ul. Hájska), nie len cez miestnu časť Vieska. Čiže
samotný prejazd cez Viesku je teda ešte o niečo nižší.
Z uvedených preukazných zistení MsP vyplýva, že sa nejedná o nadmerný prejazd, ale len
o bežnú prevádzku vozidiel na komunikácií. Cez Viesku teda prechádzajú aj iné nákladné
vozidlá ako zo SamHwa Techu. Prejazd iných nákladných vozidiel smerom z centra mesta cez
celú Viesku doporučujeme teda obmedziť len zákazovou dopravnou značkou
„B37“ Prejazd zakázaný“ s dodatkovou tabuľou „Pre nákladné automobily“, ktoré budú umiestnené
na oboch stranách ul. Družstevná. Tento návrh by mal ešte viac zredukovať prejazdy po ul.
Družstevná, ktoré sú napriek hore uvedeným údajom skôr zriedkavé, ako pravidelné.
___________________________________________________________________________

Na železničnej stanici pri nástupišti č. 2 vznikla nespevnená plocha – či by sa nedala využiť
na státie áut, aby nezasahovali do vozovky – vedúci OPaRM

Odpoveď:
OPaRM zaslalo písomnú požiadavku na správcu ŽSR dňa 26.10.2016 a opakovanú dňa
29.5.2017. Odpoveď ŽSR je uvedená nižšie:
Dobrý deň pán Hogh – nakoľko najbližšie opravy priecestí s asfaltovaním vo Vašom okolí
máme predbežne naplánované na august alebo september 2017 (priecestie v Jazernici a
Bodoviciach, pri ktorých by sme zaasfaltovali aj uvedenú prekopávku v žst. T. Teplice ), tak
dovtedy upravíme v priebehu mesiaca jún prekopávku drobným štrkom.
Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.
S pozdravom Ing. Igor Dekanovský, ŽSR, OTZ – SMSÚ TO B. Bystrica
___________________________________________________________________________

p. poslanec Kováč
Žiada o spevnenie asfaltovej plochy na ul. J. Lettricha a Družstevnej (je to v križovatke, kde
sa rieši zákazová značka pre kamióny). Križovatka je v dezolátnom stave, je tam veľa jám
a výmoľov – vedúci OPaRM
Odpoveď:

Požiadavka bude zakomponovaná do zoznamu a realizovaná v letných mesiacoch počas opráv
asfaltových výtlkov v rámci celého mesta. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber
zhotoviteľa. Zároveň OPaRM zaslalo v 22. týždni rozhodnutie Turčianskej vodárenskej
spoločnosť a.s. Martin, v ktorom jej stanovilo termín na zaasfaltovanie všetkých havarijných
rozkopávok realizovaných TVS na území mesta od začiatku roka, s termínom na uvedenie do
pôvodného stavu do 30.6.2017.
___________________________________________________________________________

Žiada o opravu a náter lavičiek na cintoríne - vedúci OPaRM
Odpoveď:

Oprava a nátery lavičiek na cintoríne sú v súlade s platnou mandátnou zmluvou v réžii
Technických služieb. Interpelácia bude teda postúpená na TS.

Tech. služby:
___________________________________________________________________________

Pri stojisku pri pánovi Biščákovi by bolo potrebné urobiť vodorovné dopravné značenie –
zákaz parkovania – parkuje tam veľa áut - je tam zlý prístup na vývoz odpadu zo stojiska vedúci OPaRM
Odpoveď:
OPaRM zabezpečí vyznačenie zákazu státia vodorovným dopravným značením na vozovke,
pred BIO stojiskom.
___________________________________________________________________________

p. poslankyňa Máliková
Informačná tabuľa o mieste i čase vykonávania činnosti občianskeho združenia „Nádej“ ,
ktorá je umiestnená na informačnom paneli pri vchode do budovy bývalých jaslí je značne
poškodená. Sociálno-zdravotná komisia odporúča vytvoriť nový propagačný materiál

(objednať u pána Rešetára alebo na oddelení kultúry a športu) – predpokladané náklady činia
cca 20,-- €. Odpoveď:
Pracovníčka SaSO Mgr. Lukáčová bude kontaktovať štatutárku OZ „Nádej“ a dohodne
s ňou ďalší postup.
___________________________________________________________________________

Členovia komisie opätovne žiadajú informáciu využitia budovy bývalého PZ ( v súvislosti
s prechodnou ubytovňou v Diviakoch, ktorá je v dezolátnom stave) – vedúci OPaRM
Odpoveď:

Využitie budovy bývalého PZ na ul. Partizánska je určené na plánovanú prestavbu na nájomný
bytový dom so 14 b. j. s podporou ŠFRB a MVaRR SR, v súlade so spracovanou projektovou
dokumentáciou a platným stavebným povolením.
___________________________________________________________________________

Mestský rozhlas je nastavený veľmi hlasno a nezrozumiteľne – vedúci OPaRM
Odpoveď:
OPaRM: Predmetná požiadavka je v kompetencii oddelenia kultúra a Technických služieb,
ktorým bude odstúpená, nakoľko tieto majú mestský rozhlas v správe podľa platnej zmluvy.
Technické služby: uvedený problém bude riešený v spolupráci s vedúcim OKaŠ.
___________________________________________________________________________
Žiada vedenie mesta, aby vstúpilo do jednania s povodím Váhu a upozornili ich na vyčistenie potoka
oproti domu p. Kubovca pod mostom cestnej komunikácie 1/65 – primátor

Odpoveď:

OPaRM vstúpilo do jednania so Slovenským vodohospodárskym podnikom. Podľa vyjadrenia
zástupcu SVP š.p. OZ Martin bude v priebehu mesiaca jún bude zo strany SVP vybágrované
dno potoka od nánosov. Aktivační pracovníci mesta vykosia po oboch stranách úsek od ul.
1.mája smerom k mostíkom.

