Anketa o priorite investic, Martin

Začiatkom júna 2003 vyhodnotili na martinskej radnici anketu o investičných akciách mesta. Z 21 tisíc anketových lístkov, ktoré doručoval úrad jednotlivým domácnostiam, sa vrátilo 1018 vyplnených, z toho 84 neplatných. Občania v ankete mali možnosť vybrať z 19 investičných akcií tie, ktoré chcú preferovať ako najpotrebnejšie. Priraďovalo sa poradie od 1 po 19. 

Zvíťazilo vybudovanie liečebne pre dlhodobo chorých, potom modernizácia materských a základných škôl, budovanie nájomných štartovacích bytov a na štvrtom mieste skončilo vybudovanie chodníkov pre cyklistov v meste. Občania sa zhodli s mestom Martin, ktoré tiež pokladalo liečebňu pre dlhodobo chorých za prioritnú a  na anketovom lístku mala č.1. Vybudovaniu nového Domu smútku na mestskom cintoríne, ktoré malo na anketovom lístku poradové č. 2, občania priradili až 11. miesto. Dokončeniu rekonštrukcie krytej plavárne, ktoré malo poradové č. 3, sa v ankete umiestnilo na piatom mieste.

Okrem toho občania v ankete poskytli úradu množstvo nových investičných typov. Analýzu ankety dostali v júni na rokovanie poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí na júnovom zasadnutí požiadali primátora o analýzu vybudovanie liečebne (na septembrovom zasadnutí bol však návrh na ďalšiu správu stiahnutý kvôli kompetenčným problémom s ministerstvom zdravotníctva)

Mestský úrad už nevie odhadnúť presné náklady, najdrahšia časť, distribúcia, však bola bez extra nákladov, lebo lístky boli donášané do domácností spolu s výmermi za odpad.

Anketový lístok Martin

Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany

Kanalizácia – Odtoky, Tomčany
Vybudovanie schodov z Ul. Alexandrovova k Ul. Mazúra (pri plote ZŠ jahodnícka)
Rekonštrukcia Mojmírovej ulice


2. Stred

Oprava chodníka z južnej strany na Ul. A. Sokolíka
Oprava komunikácie na Ul. Šoltésovej č. 1 – 6
Oprava západnej časti komunikácie Ul. Mudroňova


3.   Sever

Oprava poškodených chodníkov a verejného osvetlenia
Oddychová  zóna pred Kockou
	

Košúty

Riešenie prístupovej cesty do priemyselnej zóny /ECCO, paneláreň/
Výstavba verejných garáží na vyriešenie parkovania osobných automobilov
Budovanie detských ihrísk a športovísk + dobudovanie športového areálu ZŠ Hurbanova


Priekopa

Úprava  plochy na Ul. Zelená
Vybudovanie parkovacích a odstavných plôch na Ul. J. Martáka
Vybudovanie chodníka v Čajkovského štvrti


6. Záturčie

Vybudovanie parku medzi Ul. Makovického a Mamateja
Asfaltovanie miestnych komunikácií
Vybudovanie školskej jedálne, prípadne aj telocvične pre ZŠ A. Stodolu


7.  Podháj - Stráne

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v časti Podháj
Plynofikácia – Korunovo, vybudovanie bezprašných povrchov komunikácií
Vybudovanie zásobovacích komunikácií a vhodné parkoviská pre občanov
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                     Investičné akcie s celomestským významom



1.
Vybudovanie Liečebne dlhodobo chorých

2.
Vybudovanie nového Domu smútku na mestskom cintoríne v Martine

3.
Dokončenie rekonštrukcie krytej plavárne

4.
III. etapa rekonštrukcie pešej zóny

5.
Modernizácia materských a základných škôl

6.
Budovanie kruhových križovatiek /poradie po dopravno-bezpečnostnej analýze/

7.
Budovanie nájomných /štartovacích/ bytov

8.
Dokončenie rekonštrukcie letného kúpaliska

9.
Vybudovanie centra športu na Martinských holiach

10.
Rekonštrukcia Kina Moskva na Národné a kultúrne centrum

11.
Vybudovanie tržnice s hromadným parkingom v objekte 

12.
Vybudovanie chodníkov pre cyklistov v meste

13.
Vybudovanie športovo-rekreačných areálov - Ľadoveň III., Hurbanova

14.
Vybudovanie kanalizácie: Odtoky, Riečiny, Podháj, Tomčany

15.
Dokončenie rekonštrukcie Partizánskeho cintorína

16.
Dokončenie Polyfunkčného objektu v Priekope

17.
Vybudovanie radnice

18.
Dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna

19.
Vybudovanie centra pre služby dôchodcom




Vážení spoluobčania,

na základe Uznesenia MsZ č. 34/03 zo dňa 20. 2. 2003 Vám predkladáme anketový lístok, ktorý obsahuje návrh prioritných investičných akcií tak v jednotlivých mestských častiach ako aj investičné akcie s celomestským charakterom. 

Chceme poznať názor každého občana mesta Martin, pretože si občana vážime a ctíme. Rozhodnite aj vy, akým smerom by sa malo mesto ďalej rozvíjať v budúcnosti. Venujte chvíľu Vášho vzácneho času  a vyplňte anketový lístok. Ohodnoťte vzostupne dôležitosť investičnej akcie v poradí od 1 do 19.

Ďakujeme, že ste venovali vašu pozornosť tejto anketovej akcii a v prípade, že ste lístok vyplnili, vhoďte ho do schránky, ktorá je umiestnená vo vestibule budovy mestského úradu do 31. 5. 2003.

Vážení spoluobčania, druhá strana je pre Vás len informatívna, sú tam investičné akcie, ktoré Vami zvolení poslanci vidia ako najdôležitejšie  v jednotlivých mestských častiach a ktoré je potrebné zrealizovať v najbližších rokoch.

