ZÁPIS Z ROKOVANIA
Zápis z rokovania:
Názov rokovania Riešenie problematiky zápachu a prašnosti v Ružomberku
Deň

27. 05. 2019

Ing. Ján Bednárik
MUDr. Igor Čombor, PhD., Ing. Ján Bednárik, p. Ľubomír Schmida, RNDr. Michal
Matis, Bc. Viktor Mydlo, Ing. Marianna Matajová, Ing. Milan Filo, Ing. Dušan Mataj,
Prítomní
Ing. Anna Šanobová, Mgr. Romana Vicianová, MUDr. Eva Svozilová, Mgr. Michal
Lazár, MUDr. Jozef Domenik
MUDr. Pavol Zakuťanský, Mgr. Monika Dubská, Ing. Michal Praženica, Ing. Vladimír
Ospravedlnení
Krajči, Ing. Vladimír Macko, Rastislav Šaravský,
Vyhotovil

A. Program rokovania
Program rokovania:
1.

Otvorenie

2.

Riešenie problematiky

3.

Termín ďalšieho stretnutia

B. Zápis z rokovania

1. K bodu 1
Pán primátor a zástupca komisie Ing. Ján Bednárik otvorili rokovanie komisie.
2. K bodu 2
Pán primátor požaduje od členov komisie konkrétne postupy, od ktorých sa budú očakávať, že
prinesú konkrétne výsledky. Informoval prítomných o neúčasti hlavného hygienika, ktorý mal
vypracovať zdravotnú štúdiu, čo bude obsahovať, čím sa bude zaoberať, akú bude mať
výpovednú hodnotu. Štátna správa, ktorú zastrešuje hlavný hygienik má svoje obsadenie a určité
povinnosti, ktoré si musia plniť. Keď sa im zadá práca musia si na ňu vytvoriť podmienky.
Povedal nám, že príde na komisiu v júni. Keď bol pán primátor jednať s hlavným hygienikom,
bol tam aj človek, ktorý dostal za úlohu zorganizovať skupinu ľudí, ktorí budú robiť zdravotnú
štúdiu, sú z Banskej Bystrice. Robia prípravné práce a z toho dôvodu preložili termín. Informoval
prítomných, že sme si dali vypracovať Strategický plán na objednávku od Mgr. Jiřího Bíleka,
PhD.. Pán primátor ďalej uviedol čo by mal obsahovať Plán zlepšovania kvality ovzdušia –
STRATEGICKÝ PLÁN:
- pomenovať aktuálny stav aký je teraz a to v oblasti emisii a imisii
- pomenovanie zdrojov a iných faktorov, ktoré vplývajú na našu lokalitu v oblasti ktorú
sledujeme
- aké látky budeme sledovať napr. suspendované častice PMX, CO, NO ...... + povedať limity
- pomenovať zdravotne najvýznamnejšie látky – pomenovať ciele..
- povedať aký časový horizont budeme sledovať pri vybraných ukazovateľoch
- zadefinovať ciele, resp. požadované koncentrácie v dlhodobom horizonte
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- aké opatrenia sa budú navrhovať.
Strategický plán bude nástroj, ktorý bude mať určitú štruktúru a určité akčné plány, z toho budú
vyplývať opatrenia, lebo vieme popísať súčasný stav a potrebujeme to zlepšiť. Na základe toho
jednotlivé odbory musia sa pri svojej riadiacej a rozhodovacej činnosti držať tohoto strategického
plánu. To znamená, ak budeme mať vypracovaný strategický dokument, ktorý popisuje všetky
zložky životného prostredia, nielen prach, zápach, ale aj vodu, klimatické zmeny a pod....Všetko
musí byť obsiahnuté, aby jednotlivé zložky vo vzájomnej interakcii smerovali k nejakému
zlepšeniu životného prostredia v tomto meste. Strategický plán by sa mal implementovať aj do
činností obcí a miest. A je na nás ako to budeme vyhodnocovať a či sa ním budeme riadiť.
Mestské zastupiteľstvo by malo plán schváliť. Všetci poslanci a vedenie mesta by sa mali pri
svojom rozhodovaní riadiť v zmysle tohto strategického plánu.
Strategický plán bude vyhotovený pánom Bílekom, ktorý má skúsenosti, a v Ostrave a ďalších
ohrozených mestách to aj vypracoval. To znamená, naša mustra, ako to má byť bude vypracovaná
vysokou školou Baňskou, tak aby nám takýto plán predložili na schválenie. My ako komisia by
sme mali potom doplniť prvotné informácie, čo si predstavujeme aby v tej štúdii bolo. Keď dáme
návrhy, pán Bílek to zapracuje a predloží nám to na odkonzultovanie. Keď sa zhodneme, až
potom to bude predložené vedeniu mesta a poslancom na schválenie.
Strategický plán bude obsahovať presné meranie škodlivých látok. Doprava, prašnosť, ČOV,
prispievajú k zhoršeniu kvality. Taktiež lokálne vykurovanie, nálety z iných oblastí, kameňolom.
A. Šanobová- informovala, že nepríjemný zápach z ČOV pretrváva, hlavne na uliciach Potočná
a Priehrada, aj po realizácii protizápachových opatrení /Zvýšenie aeracie a čerpanie vratného
kalu) - žiada, aby zástupcovia MONDI informovali o dôvodoch zápachu a prijatých opatreniach
M. Filo- požaduje, aby sa merali aj chlórové zlúčeniny
Na ďalšom stretnutí:
Predložíme náklady na čistenie cesty 1/18 od začiatku až po koniec mesta, cenový náklad na zametanie
cesty, čistenie 1/59 od začiatku mesta po križovatku MONDI, predložíme cenovú ponuku na čistenie.
Pri tejto príležitosti Ing. Ján Bednárik informoval komisiu o intenzívnych rokovaniach o problematike
údržby štátnych ciest I/18 a I/59 s riaditeľom IVSC Žilina PhDr. Ivanom Brečkom. Výsledkom
rokovaní je stanovisko, že IVSC Žilina nemá v rozpočte potrebné financie, aby mohli uvedené
komunikácie udržiavať v požadovanej kvalite. Bc. Viktor Mydlo sa opýta grantového oddelenia či
existuje Výzva na granty zo životného prostredia. Zametanie miest si mesto porieši s tým, kedy a ako
často sa budú zametať ulice v meste.
K bodu 3
Termín ďalšieho stretnutia je stanovený na 10. 06. 2019 o 15.00 hod.

MUDr. Igor Čombor, PhD.
primátor mesta
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