Odpovede na interpelácie poslancov z II. MZ konaného 22.03.2018

p. poslanec Kluska
Ul. Teplická je podľa obyvateľov značne frekventovaná (osobné autá, autobusy, nákladné
autá) vzhľadom k tomu, že na ceste I/65 je z dôvodu jej rekonštrukcie umiestnený semafor.
Navrhol, aby sa tam umiestnila dočasná značka „Prejazd zakázaný“ s tým, že by o tom bola
informovaná aj štátna polícia, ktorá by tam vykonávala kontroly. – OPaRM
Odpoveď:
Podľa vyjadrenia Okresného dopravného inšpektorátu v Martine, zo dňa 6.11.2017 by
sa umiestnením značenia „Prejazd zakázaný“ na ul. Teplickej do určitej miery zvýšila
intenzita premávky po ulici Dolné Rakovce, čo by spôsobilo nespokojnosť obyvateľov
tejto časti a vznikol by tak ďalší dopravný problém. Cez ulicu Teplická bola zároveň zo
strany SAD Martin v mesiaci marec 2018 presmerovaná aj miestna autobusová
doprava, ktorá má dočasné zastávky na ul. Teplická. Autobusovú dopravu by nebolo
vhodné presmerovať cez Dolné Rakovce, nakoľko komunikácia nie je uspôsobená na
autobusovú dopravu (v ceste vytŕčajú kanalizačné a dažďové poklopy). V súčasnom
období osadilo mesto na ul. Teplická dočasné dopravné značenie B33 - „Zákaz státia“,
aby bola zabezpečená plynulá premávka na pozemnej komunikácii a nedochádzalo
k dopravnej zápche spôsobenej parkovaním vozidiel vlastníkom domov na tejto ulici, čo
značným spôsobom komplikuje dopravu v danom úseku. K tomuto dočasnému
dopravnému značeniu vydal dňa 11.4.2018 kladné stanovisko aj ODI Martin.
___________________________________________________________________________
V meste máme mestský rozhlas, ktorý počujú ľudia, ktorí sú vonku, alebo čakajú na
vyhlasovanie. Ľudia, ktorí sú v práci alebo sú mimo akustického dosahu nemajú možnosť
počuť všetky informácie. Navrhol stretnutie so zamestnancom, ktorý má na starosti projekty
ohľadom sms notifikácie pre občanov o podujatiach. – OKaŠ
Odpoveď:
Vedúci OKaŠ rieši túto požiadavku, výstup bude predložený na najbližšom zasadnutí
mestského zastupiteľstva.
___________________________________________________________________________

p. poslanec Vojtek
Požiadal o oslovenie Povodia Váhu, aby sa vyčistil tok Teplice aj v m. č. Diviaky a možno aj
v celom toku, ktorý preteká cez celé mesto. – OPaRM
Odpoveď:
OPaRM zaslalo dňa 9.4.2018 žiadosť SVP OZ Ružomberok, stredisko Martin
o vyčistenie vodného toku Teplica. Výzvu prevzali 12.4.2018.
___________________________________________________________________________

Čo sa týka rozhlasu, nebráni sa zavedeniu systému poskytovania informácií cez sms, ale myslí
si, že gro podávania správ by malo ísť cez mestský rozhlas. Navrhol, aby sa zriadila nejaká
komisia, alebo poveriť niekoho, kto vykoná kontrolu rozhlasu , vyčísliť náklady na celkovú
rekonštrukciu a potom prijať opatrenie. - OKaŠ
Odpoveď:
Vzhľadom na celkový počet reproduktorov miestneho rozhlasu /cca 350/, je potrebné
špecifikovať problémové lokality. Týmto chcem požiadať poslancov mesta Turčianske Teplice,
aby zosumarizovali za svoje obvody problémové miesta a zaslali ich na email:
peter.proksa@turciansketeplice.sk. V sumarizácii je potrebné, aby bolo presne špecifikované
miesto a problém samotný /rozhlas nejde vôbec, rozhlas nie je rozumieť, rozhlas vypadáva,
rozhlas chrčí a pod./ Až následne bude v spolupráci OKaS a TS vykonaný monitoring miestneho
rozhlasu.

p. poslankyňa Kevická
Požiadala o odstránenie tabuľky Ul. Banská pri vodároch. Je tam gramatická chyba – dva
dĺžne a ide o staré značenie. V meste už je nové značenie – vedúci SaSO
Odpoveď:
Tabuľka bude upravená tak, aby zodpovedala gramatickým pravidlám slovenského
jazyka. Zatiaľ sme sa rozhodli neodstrániť ju, ale ponechať po úprave na mieste,
pretože napriek veku spĺňa informatívnu funkciu označenia ulice a okrem vyššie
uvedenej chyby nie je nijakým spôsobom poškodená.
___________________________________________________________________________
Požiadala primátora o vyvolanie jednaní s poisťovňami a VUC o zabezpečení pľúcneho
lekára a neurológa na polikliniku. Naše okresné mesto momentálne nemá týchto doktorov.
Ďalej požiadala o vyvolanie jednaní s lekárňami. V meste máme 4 lekárne, sú otvorené do
14,30 hod. , 15,00 hod., 15,30 a 16,15 hod. Polovica pacientov si lieky nevyberá na predpisy,
ale si ich kupuje a nie každý si lieky stihne vybaviť počas pracovnej doby. Keby bola doba
otvorenia aspoň do 17.00 hod. – primátor
Odpoveď:
/uvedené na MZ/: Čo sa týka lekárov, vie, že táto situácia nie je ľahká. Budeme musieť
túto situáciu riešiť možno na najbližšom alebo júnovom mestskom zastupiteľstve.
V pondelok bol aj s poslancom ŽSK Dušanom Hrivnákom na rokovaní na úrade ŽSK
s pani, ktorá má na starosti lekársku starostlivosť. Je v kontakte s prenajímateľom,
ktorý prenajíma zdravotné služby v Turčianskych Tepliciach. Hľadá spôsoby. Problémy
s poliklinikami a lekármi sú všade, konzultoval ich aj s primátormi iných miest.
S lekárňami rokoval aj ohľadom zabezpečenia otvorenia lekárne v sobotu, tam bola
odpoveď, že nemajú na to kapacitu ľudských ani finančných zdrojov. Rokuje aj
o lekárskej službe prvej pomoci. Tam by boli aj služby lekárne zo zákona.
/doplnená odpoveď/ Viem o nepriaznivej situácií s odbornými lekármi v našom meste.
Spolu s poslancom ŽSK Dušanom Hrivnákom som bol na rokovaní na úrade ŽSK.
Cesta cez VUC sa nateraz zdá dosť komplikovaná. Preto zvažujem možnosti prevzatia
polikliniky pod správu mesta. Podobné problémy majú aj v Turzovke, v Bytči či
v Liptovskom Hrádku. Musím zvážiť, aký dopad by toto rozhodnutie malo na
personálne obsadenie polikliniky a na rozpočet mesta. S lekárňami opäť otvoríme
rokovania ohľadom predĺženia otváracích hodín. Ešte v novembri sme dostali
rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva, kde nám potvrdili zriadenie ambulancie pevnej

ambulantnej pohotovostnej služby v okrese Turčianske Teplice. Zatiaľ neuviedli termín,
kedy to bude.
___________________________________________________________________________

p. poslanec Škorvánek
Interpeloval ohľadom novej budovy SAD na Somolici, sú na nej porozbíjané okná. Pokiaľ sa
budova nevyužíva, bolo by dobré okná pozabíjať OSB doskami, aby sa tam nenasťahovali
bezdomovci – OPaRM
Odpoveď:
Vlastníkom predmetného objektu je podľa výpisu z LV je Slovenská republika. Po
následnom šetrení OPaRM bolo zistené, že správcom objektu je Krajské riaditeľstvo
hasičského a záchranného zboru SR v Žiline. Z tohto dôvodu osloví OPaRM listom
správcu objektu, ktorý sa nachádza v k. ú. Háj, aby zabezpečil objekt pred prípadným
nepovoleným vstupom tretích osôb.
___________________________________________________________________________
Žiadal o informáciu, či sú voči spoločnosti Technické služby vedené súdne spory, alebo či
Technické služby sú s niekým v súdnom spore – konateľ TS
Odpoveď:
Technické služby končia súdny spor, ktorý mali so Združením obcí Horného Turca na
ochranu životného prostredia ohľadom vytvárania povinnej účelovej finančnej rezervy.
Finančnú rezervu potrebnú na rekultiváciu skládky, mala podľa zákona vytvárať
spoločnosť prevádzkujúca skládku, v našom prípade TS. Spomínanú rezervu napriek
tomu vytváralo v rozpore so zákonom Združenie (bližšie viď správa hlavného
kontrolóra č. 1/2018). Po nástupe do funkcie konateľa TS som tento protiprávny stav
zistil a snažil som sa aj so súhlasom mesta začať túto rezervu vytvárať. Aj na základe
odporúčania Ministerstva životného prostredia SR. Konateľ Združenia odmietol
previesť doteraz vytvorenú účelovú finančnú rezervu na prevádzkovateľa skládky /TS/
a označil spôsob vytvárania finančnej rezervy zo strany TS za protiprávny. Aby nemusel
účelovú finančnú rezervu presúvať na účet TS, ukončil s TS zmluvu na prevádzkovanie
skládky k 01.01.2018. Chcem podotknúť, že TS sa ako prevádzkovateľ skládky
nachádzali v tomto protiprávnom stave niekoľko rokov. Viacerí moji predchodcovia
tento protiprávny stav akceptovali a nekonali, hoci im to z titulu konateľa TS
prináležalo. Vy ako bývalý konateľ TS ste museli o tomto protiprávnom stave vedieť.
___________________________________________________________________________

