ZÁPIS Z ROKOVANIA
Zápis z rokovania:
VEREJNÉ STRETNUTIE S OBČANMI BIELEHO POTOKA
Deň

24.5.2012 o 18,30 hod.

Vyhotovil

Vojtech Macko

Prítomní

PaedDr. Ján Pavlík, PaedDr. Stanislav Bella - Mesto Ružomberok
Vedúci odd.invest.a nákupu Ing.Dušan Mataj, zástupcovia za Vodárenskú
spoločnosť Ing. Veverica a p. Oravec , Vojtech Macko - poslanec za MsČ Biely
Potok,
Občania Bieleho Potoka

Neprítomní

-

Program rokovania:
1.

Privítanie

2.

Zrealizované investície v roku 2011

3.

Pripravené a zrealizované investície na pre rok 2012

4.

Pripravená realizácia kanalizácie a rozvodu vody.

5.

Výrub drevín rastúcich mimo lesa- okolie Skalky

6.

Podané interpelácie a ich plnenie.

7.

Poďakovanie za zapojenie do akcie „Deň Zeme“

8.

Rôzne.

9.

Záver.

ZÁPIS Z ROKOVANIA
K bodom programu:
Privítanie
1.

V. Macko
Otvorenie , privítanie hostí a občanov.

2.

Zrealizované investície v roku 2011
Investicíe zrealizované:

V. Macko
Splnené



Výmena okien v KD na západnej strane

Splnené



Oprava a revízia elektr.zariadenia v KD

Čiastočne
splnená



Oprava cesty v Nižnom Matejkovom



Vybudovanie brehov potoka vo Vlkolínci



Osvetlenie na ul.Družstevná

Čiastočne
splnená
Presunuté do
r.2012splnená
Splnené



3.

Osadenie nových lavičiek 5ks

Investície 2012.

V. Macko
zrealizované






4.

5.

Výmena okien v sále
Rekonštrukcia soc. zariadení v KD
Nainštalovanie svetelného radaru
Výmena a oprava potrubia na futbal. Ihrisku
/naplánovaná na august – Povodie Váhu/

Pripravená realizácia kanalizácie a rozvodu
V Bruseli schválená dotácia na kanlizáciu a rozvod
vody ktorá zahŕňa aj úsek Biely Potok.Dodávateľ nie
je vybraný , je vypísaná súťaž. Kedy sa práce začnú
ešte nie je určené.
K nahliadnutiu priniesli projektovu dokumentáciu
jednotlivých ulíc, do ktorých mohli podľa záujmu
nahliadnuť aj občania.
Výrub devín rastúcich mimi lesa- okolie SKALKY

Ing.Veverica
p.Oravec

V.Macko
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6.
7.

Výrub drevín v okolí Skalky je už schválený a mal byť
už realizovaný do konca marca Mestskými
lesmi.Vzhľadom na neskoré dodanie zariadenia na
drvenie konárov je výrub odsunutý na obdobie jesene
2012.
Podané interpelácie a ich plnenie
Poďakovanie za zapojenie do akcie „Deň Zeme“

V. Macko

Oba body zahrnuté v bode č.8
8.

Rôzne
Požiadavka na riešenie odvodu povrchovej vody na
ul. Pod Hlinisko.
Riešenie nie je v kompetencii Vodárenskej
spoločnosti,treba sa obrátiť na mesto.
Požiadavka urobiť prípojku kanalizácie aj na ul.
Korytnícka.
S touto požiadavkou už bola Vodárenská spoločnosť
oboznámená poslancom V.Mackom. Je to v riešení no
,nie je to také jednoduché .Bude sa to pravdepodobne
riešiť tak ako v minulosti a to popod cestu
I.triedy.Termín nie je presne určený.
Na ul.Skalka je upchatý kanál a voda sa vylieva po
celej šírke cesty.
Na prechode pre chodcov cez cestu I.triedy je
upchatý kanál a vytvára sa tam obrovká mláka,ktorá
spôsobuje veľké problémy chodcom.
Je to v kompetencii Slovenskej správy ciest.

p.Kendera
Ing.Veverica
p.Bartoš

Ing.Veverica

p.Matušková
p.Matušková

PaedDr.J.Pavlík
Komunikácia na ul. Pri SNP smerom na smetisko je
veľmi prašná.

.

Opätovná požiadavka, aby MHD z Bieleho Potoka
mala zmenenú trasu cez Sládkovičovu ul. z dôvodu
dochádzky detí do školy.
Pripomienka na platenie prímestskými spojmi o 10
centov viac ako MAD.
Zmena autobusových spojov MAD ,ich obmedzenie a
vykrytie prímestskými spojmi.
 Rentabilnosť ,ekonomika a grafikón
MAD,riešené komplexne pre celý
Ružomberok.
 Mesto bude doplácať na rozdiel ceny lístka
medzi prímest. a MAD spojom, čím hodnota
lístku MAD a prímeskej dopravy bude rovnaká.
 Znížena hranica zľavy pre seniorov od 65
rokov.
Ako sa zmenil druhý návrh rozpisu MAD od prvého
návrhu ?

p.Matušková
p.Matušková
p.Matušková
V.Macko

PaedDr.J.Pavlík

Ing.Chyla
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V prvom návrhu bola cez víkend úplne vynechaná
MAD. Obslužnosť len prímestskými spojmi.
Cez týždeň dlhé časové úseky medzi spojmi.
Časové prekrývanie spojov prímestskej dopravy a
MAD.
Pre lepšie vyriešenie nového rozpisu bolo vyvolané
niekoľko sedení /MZ Ružomberok,MsČ Biely
Potok,riaditeľ MAD,p.Kendera/
Navrhuje efektívnejšie riešenie spojov pre Biely Potok.
Návrh z pohľadu efektívneho riešenia Ing.Chylu
nenadväzuje na celkový grafikon MAD a prímestských
spojov.Je to o ekonomike a rentabilnosti liniek./Nie sú
ľudia ,nebudú spoje/
Grafikon MAD bol vytvorený komisiou po
niekoľkomesačnej štatistike obslužnosti a vyťaženosti
liniek. Druhá varianta prispôsobená po spomínaných
sedeniach ,kde bol zohľadnený aj ľudský faktor .
Zníženie veku seniorov na MAD je len gesto mesta.
Zníženie veku seniorov bolo navrhnuté a schválené z
dôvodu vyťaženia liniek.Nie je to gesto mesta na
kompenzovanie nespokojnosti k úprave rozpisu
spojov k MAD.
Výhody sú schválené aj pre mamičky s deťmi.
Požiadavka nainštalovať aj druhý signalizačný radar
zo smeru Ružomberok. Prvý radar viditeľne pomohol k
zníženiu rýchlosti áut a tým aj k bezpečnosti.
Požiadavka označiť prímestskú časť Biely Potok aj zo
strany Ružomberka. Koniec prímestskej časti je
označený.
Návrh tabule na označenie prímestskej časti aj s
priloženou fotodokumentáciou iných označených
prímestských častí, kde sa to dalo uskutočniť bolo
odovzdané na mesto a p. Mišíkovi. Odpoveď pre našu
mestskú časť zo SSC Žilina bola negatívna. Bolo
dohodnuté s Ing.Trnovským,že označenie nainštaluje
mesto na mestskom pozemku za mostom na pravej
strane pri vstupe na ul.Raveň do polovice júna.
Požiadavka vytvorenie prechodu pre chodcov ku
zástavke MAD v dolnej časti Ravne.Opakovaný a
dlhodobý problem.
Bola podaná požiadavka.
Požiadavka o posunutie zástavky MAD v dolnej časti
Ravne ďalej od cesty I .triedy. Dôvodom je problém pri
nepriaznivom počasí- splešková zóna .
Požiadavka na opätovné umiestnenie dopravnej
značky 50 km zo strany Ružomberka.

V.Macko

Ing.Chyla

PaedDr.J.Pavlík

Ing.Chyla

PaedDr. Stanislav
Bella

p.Kendera
p.Jančiarová

p.Macko

p.Jančiarová
p.Macko
p.Jančiarová

p.Jančiarová
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Značka 50km bola ukradnutá a požiadavka na jej
opätovné umiestnenie bolo podané na Slov.správe
ciest pred troma týždňami. Je to v riešení.Bude
osadená do konca mája 2012 .
Požiadavka o o rekonštrukciu a úpravu cykloturistickej
trate.Trať zarastená a asfaltový povrch vo viacerých
úsekoch zničený koreňmi stromov.
Požiadavka o umiestnenie na ul.Raveň značky obytná zóna.

p.Macko

p.Kovačiková
P.Kovačiková

Požiadavka o odhŕňanie snehu na ul.Pod Hlinisko v
skoršom časovom úseku a častejšie.

p.Stolár

Na zimnú údržbu je urobený grafikon a zónovanie
podľa dôležitosti komunikácii.

PaedDr.J.Pavlík

Prečo sa na čistenie komunikácií používa pitná
voda. Nie je to luxus?
Je to predpis EÚ.

p.Pečit
Ing.Dušan Mataj

Požiadavka o urobenie rekonštrukcie elektrického
zariadenia v Klube dôchodcov.

p.Mišíková

Opätovná požiadavka na rozbor vody zo studničky
/1x ročne je to bezplatne/

p.Mišíková

Poďakovanie skupine ESO za kultúrny program na
výročnej schôdzi a tiež Antonovi Kenderovi za
spoluprácu.
Kde môžeme nájsť rozpis VKK.
Nedostatočný počet VKK. Tvoria sa čierne skládky.
Pasporty VKK sú vyvesené na inform.tabuly.
Požiadavka opraviť pouličné svetlo na ul.Raveň
pred rod. Richtárikovou.
Požiadavka o umiestnenie zábradlia pred
pomníkom ,ktoré bolo odstránené pri kladení
nového chodníka firmou Richtárik .

p.Mišíková
p.Bartoš
V.Macko
p.Kenderová
p.Kenderová
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Poďakovanie za účasť na akcii DEŇ ZEME.
Požiadavka na riešenie kritických miest mestskou
políciou.
Poďakovanie A.Kenderovi – pred. stolnoten. Klubu
za spoluprácu pri org. akcie.

9.

Oboznámenie o vytváraní webstránky Bieleho
Potoka,kt. Bude sprístupnená do 2 mesiacov.
Požiadavka od mamičiek s malými deťmi na
nainštalovanie koľajničiek na schody pri vstupe do
pošty.Pôvodne pošta bola na prízemí v inej
budove, kde nemali problem s kočíkmi.
Pri vstupe na ul SNP z cesty 1/59 nevidno značku
Zákaz vjazdu nákladným vozidlám.
Požiadavka na natretie novovybudovaných
poulič.lámp na ul. Družstevná.Keď sa použili
stare,mohli ich Technické služby aspoň natrieť.
Záver
Poďakovanie všetkým prítomným za účasť

V.Macko

V.Macko
Ľ.Rechtoríková

V.Janovec
R.Michalík

V.Macko

