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

17. 06. 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
MUDr. Eva Svozilová, Mgr. Michal Lazár, MUDr. Pavol Zakuťanský, Ing. Vladimír
Krajči, Ing. Tomáš Balcar, Peter Kravčák, Ing. Rastislav Šaravský, Mgr. Jiří Bílek
Mgr. Monika Dubská, Ing. Michal Praženica, Ing. Vladimír Macko, Ing. Anna
Ospravedlnení
Šanobová, MUDr. Jozef Domenik,
Vyhotovil

A. Program rokovania
Program rokovania:
1.

Otvorenie

2.

Diskusia k strategickému plánu Mgr. Jiřího Bíleka

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 oboznámil členov komisie o neprítomnosti hlavného hygienika Jajcaja, príde
koncom mesiaca. Na zasadnutí bude preberaný plán zlepšovania kvality ovzdušia tzv. strategický
plán. Pán Mgr. Bílek nám ukáže a vysvetlí, čo bude obsahovať, a čo by sme chceli do plánu
doplniť. Podľa strategického plánu budeme postupovať v praxi ďalej, a budeme realizovať
všetky ciele, ktoré nám strategický plán zadefinuje. Čo sa týka prašnosti podľa Slovenskej správy
ciest na m2 jedno čistenie vozovky 1/18 1/59 by stálo komplet 5560 € a kropenie tej istej vozovky
935 €, konštatuje 2. zástupca primátora. To už bude na nás ako sa dohodne.
Pán Mgr. Bílek prišiel s pánom Tomášom Balcarom. Strategický plán bude akousi odpoveďou
čo robiť pri zistení problému v konkrétnej situácií, to znamená čo s tým urobiť a za druhé čoho
sme pri meraní dosiahli. Pri zhodnotení všetkého sa nastaví súbor opatrení, ktoré sa budú v meste
robiť, v nejakom časovom horizonte. Niektoré opatrenia bude možné urobiť hneď a niektoré
opatrenia majú výhľad 5 rokov a niektoré môžu mať strategický vývoj 20 rokov. Dôležité je na
začiatku odhadnúť súčasnú situáciu, a zhodnotiť priemyslové zdroje, resp. emisné zdroje.
Pán primátor zdôrazňuje, že my si v komisií uvedomujeme, že to je viacfaktorová záležitosť, na
jednej strane a na druhej všetci v Ružomberku obviňujú za znečistenie ovzdušia Mondi SCP.
Čokoľvek sa v ovzduší stane, v zmysle negatívnom, tak ľudia hneď útočia na Mondi SCP. Toto
politikum ľudí nezmení žiadna komisia. Pán primátor chce zo strategického plánu vidieť čo
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spôsobuje samotná fabrika a čo iné priemyselné faktory. A aby sme v tejto komisií docielili aj
to, že budeme priateľmi aj pre politickú situáciu v našom meste. Lebo my prezentujeme všetky
vrstvy obyvateľstva. Za prachové častice môže aj do značnej miery DOPRASTAV, ľudia to
nechcú akceptovať a vidia za všetkým negatívnym len Mondi SCP.
Pani doktorka navrhuje, aby sme riešili situáciu, ktorá sa dá ovplyvniť. Prostredie v akom sa
nachádzame nemožno ovplyvniť, to je dané. Ale musíme tu zahrnúť aj ovplyvniteľné faktory. To
znamená riešiť faktory, ktoré nám to znečisťujú. Rozdeliť ich na ovplyvniteľné
a neovplyvniteľné. Pán Bílek to zapracuje do štúdie a bude potrebovať od členov komisie všetky
predstavy, ktoré budú zapracované do plánu. Podnety, ktoré treba zapracovať, prípadne čo budú
členovia komisie považovať za dôležité.
Konsenzus nám zaručí, že sa reálne aj pre občanov Ružomberka aj niečo spraví, aby tu bolo
kvalitnejšie ovzdušie. Mondi má 20 ročné prístroje na meranie, zlepšili a zmodernizovali ich.
Tieto údaje sa dajú ale spochybniť. Keď tu Mondi rozširuje výrobu a pôsobí v tomto meste musí
prehodnotiť svoje staré postupy spred 20 rokov, konštatuje pán primátor. Mondi musí urobiť
ústretové kroky, ako je strategický plán. Je to len v ich prospech a dodáva že je dôležité začať
riešiť financie.
Pán Ing. Šaravský opätovne požiadal aby sa čo najskôr nainštaloval moderný merací a výstražný
systém v plnom rozsahu ako ho prezentoval p. Bílek k čomu sa priklonila aj MUDr. Svozilová
a pán primátor MUDr. Igor Čombor.
Úlohy:
- Do budúceho stretnutia bude konkrétna časť mesta vyzametaná, do toho spadá aj polievanie
ciest
- Budú predložené fondy a reálne sa povie z čoho môžeme čerpať financie
- Podnety členovia komisie budú posielať pánovi Mgr. Bílekovi k strategickému plánu
- Zverejniť na web stránke mesta Zelenú linku, kde môžu občania volať v prípade zápachov
na bezplatné číslo : 08003333001
Na budúce stretnutie príde Ing. Kvetoslava Legerská, PhD., Referát projektov a grantov a vysvetlí
všetko ohľadom fondov.

K bodu 3
Termín ďalšieho stretnutia je stanovený na 01. 07. 2019 o 15.00 hod.

MUDr. Igor Čombor, PhD.
primátor mesta
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