Interpelácie poslancov zo zasadnutia MsZ mesta Svit
28.4.2016
M. Bezák
otázka
odpoveď

Zaujímal sa opakovane o situáciu v lokalite Štrkoviská Batizovce
Požiadavka mesta na úpravu brehov v súlade s rozhodnutím
Banského úradu nebola zo strany Štrkopieskov splnená, nakoľko
výškopis a polohopis južného brehu nie je realizovaný, mieru
porušenia nevieme. Došlo k dohode, že až po vyhotovení týchto
údajov a zistení pravdivého skutkového stavu sa bude v
rokovaniach pokračovať. Mesto bude trvať na úhrade časti
nákladov za vybudovanie odtoku z jazera do rieky Poprad napriek
tomu, že riaditeľka Štrkopieskov vzájomnú zmluvu spochybnila.

M. Smatanová
otázka
Zo zasadnutia výboru Jednoty dôchodcov Slovenska, vzišla
požiadavka, či by nebolo možné od mesta poskytnúť Klubom
dôchodcov počítače, ktoré sú už nepotrebné a miestnosť na
uskladnenie dokumentov a taktiež bezbariérový prístup do klubov
odpoveď
Seniorom počítače budú pridelené a čo sa týka miestnosti dostanú
písomnú odpoveď
M. Smatanová
otázka
tlmočila sťažnosť p. Ujházyho na zlú dopravnú situáciu a to
prebehovanie detí na ul. Hviezdoslavovej smerom od Štúrovej po
Mierovú ulicu a nutnosť riešenia tohto problému
odpoveď
Mesto v budúcnosti bude komplexne riešiť situáciu v celom meste
Svit. Mesto ukončuje pasportizáciu ciest a komunikácií a
pripravuje plán statickej dopravy v meste . Je predpoklad , že do
jesene by mala byť táto situácia ujasnená. Určia sa podmienky pre
parkovanie, nutné úseky sa budú rozširovať a to všetko,
samozrejme, súvisí aj s novými investičnými nákladmi
F. Drozd
otázka
Interpeloval povereného riaditeľa TS, že je potrebné, aby sa už
kosilo v úsekoch, kde je veľa obyvateľov – teda vo východnej časti
mesta
odpoveď
Kosenie sa začalo realizovať tento týždeň. Samozrejme, že
pokračovať sa bude podľa počasia na ďalších uliciach a ďalších
plochách, kosiť sa bude podľa plánu určených lokalít a
naliehavosti.
F. Drozd
otázka
Opýtal sa na možnosť výstavby aj keď zatiaľ len provizórneho
plota pri detskom ihrisku na sídlisku E, aby sa predišlo možným
úrazom pri vybiehaní za loptou a pod.. Vhodné by bolo i
umiestnenie odpadkového koša v tejto zóne.
odpoveď
K oploteniu ihriska bude podaná písomná odpoveď

