
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
odbor dopravy a životného prostredia

Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Zápisnica č.1/2022

zo zasadnutia komisie dopravy, verejného poriadku a životného prostredia, ktoré sa uskutočnilo dňa

10.02.2022 konaná formou on-line.

NA ZASADNUTÍ KOMISIE SA ZÚČASTNILI;

Ing. Jozef Bobák - predseda komisie

Peter Cibák — poslanec MsZ Liptovský Mikuláš

Ing. Rastislav Strcula — člen komisie

Ing. Gabriel Lengyel — vedúci odboru dopravy, životného prostredia a výstavby

JUDr. Marián Jančuška — náčelník Mestskej policie Liptovský Mikuláš

Ing. Jana Kormaniková - vedúca oddelenia projektového a energetického manažmentu

RNDr. Mária Lošonská — tajomník komisie

PROGRAM:

1. Správa o činnosti Mestskej policie za rok 2021 (materiál do zastupiterstva).

2. Návrh schválenia spolufinancovania projektu „Regenerácia vnútrobloku sídliska Podbreziny, ul. Lipová“

v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (materiál do zastupiterstva).

3. Zaradenie nových príjmových a výdavkových položiek do rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš počas

rozpočtového provizória k schválenému projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných kuchynských

odpadov v Liptovskom Mikuláši (materiál do zastupiterstva).

4. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopÍňa VZN č. 14/2020/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi

a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš (materiál do zastupiteístva).

5. lnformácia o plnení zmluvy o službách medzi mestom LM a ARRIVA LIORBUS as. za rok 2021

6. Hodnotenie pozemných komunikácii z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky.

7. Prevádzka karanténnej stanice v meste Liptovský Mikuláš.

8. Problematika vyhradzovania parkovacích miest pre osoby so zdravotným postihnutím, starostlivosť

a požiadavky telesne postihnutých osĎb o riešenie bezbariérových priechodov na cestách a vstupoch do

objektov občianskej vybavenosti

9. Vyhodnotenie zberu kuchynského odpadu za druhý polrok 2021 náklady a porovnanie s vývozom na

skládku spoločnosťou Brantner Martin, s.r.o.

10. Rózne.

NA KOMISII BOLO PREROKOVANÉ:

1. OTVORENIE:

Ing. Jozef Bobák, predseda komisie otvoril zasadnutie a privítal prítomných.

2. NÁVRH PROGRAMU:

Ing. Jozef Bobák oboznámil prítomných s programom rokovania komisie, tak ako bol uvedený v

pozvánke na rokovanie komisie,

Ing. Gabriel Lengyel



Ing. Lengyel: požiadal vyradíť bod č.5 lnformácia o plnení zmluvy o službách medzi mestom LM a

ARRIVA LIORBUS as. za rok 2021. Materiál bude prerokovaný na júnovom zasadnutí Mestského

zastupiteľstva Liptovský Mikuláš:

f-Ilasovanie:
r

I

Hlasovanie:
Výsledok:

Pocet hlasujucich: proti: Zdrzal Sa:

4 0 i o schvaleny

Program zasadnutia bol schválený s navrhnutou zmenou.

3. SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2021:

Správa bola zaslaná členom komisie.

Správu o činnosti Mestskej policie (MsP) Liptovský Mikuláš za rok 2021 predložil JUDr.

Marián Jančuška - náčelník M5P Liptovský Mikuláš. V správe sa konštatuje, že Mestskou

políciou Liptovský Mikuláš boli všetky im zadané úlohy splnené. V danom roku:

1. bob riešených 3107 priestupkov, počet priestupkov oproti roku 2021 stúpol,

2. holo uložených 1869 blokových pokút uložených na mieste a šekom v celkovej výške

25.637,00€ (z toho holo uložených 25 blokov na pokutu nezaplatenú na mieste v celkovej

výške 645,00 C),

3. holo spracovaných a ukončených celkom 85 priestupkových spisov,

4. boli použité v 655 prípadoch donucovacie prostriedky, pričom všetky holi použité v súlade s

13 Zákona SNR Č. 564/1991 Zb. o obecnej polícH v platnom znení a len v prípadoch, kedy

nebolo možné mým spósobom docieliť právny stav a zahrániť dalšiemu protiprávnemu

konaniu,

5. holo zrealizovaných 12 besied v rámci prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti,

a mých aktivit na rózne preventívne témy,

6. útvar Mestskej policie v Liptovskom Mikuláši svojou činnosťou a plnením úloh zabezpečoval

v hodnotenom období, aby nedošlo k neprimeranému nápadu protiprávnych konaní a k

zhoršeniu bezpečnostnej situácie na teritóriu mesta Liptovský Mikuláš.

7. V meste je osadených 61 kamier, 68 objektov je pripojených na PCO.

8. Počet pracovníkov sa nezmenU.

9. Technické vybavenie polície sa nezmenilo tak vo vozovom parku, ako i vo vybavení

zbraňami.

10, Od 01.03.2022 začnú pracovať hliadky MOPS.

11. Vytvárajú podmienok na zvyšovanie fyzickej pripravenosti a vedomostnú úroveň policajtov.

12. Cieľ: zvýšenie počtu kamier, zlepšovanie kondície pracovníkov.

Otázky:
Ing. Gabriel Lengyel: Poďakoval pracovníkom MsP Liptovský Mikuláš za úsilie vynakladané pri riešení

podaných podnetov. Polícia sa snaží riešiť problémy.

Ing. Rastislav Strcula: Poďakoval za prácu polície

Pýta! sa na fyzická pripravenosť pracovníkov MsP - či pracovníci policie spÍňajú

kritéria smernice.

JUDr. Marián Jančuška: všetci pracovníci prešli previerkou fyzickej pripravy. Fyzickú prípravu má

v kompetencii p. Michal MRAVEC. Splnenie kritérií fyzickej pripravenosti garantuje . p. Mravec.

Ing. Jozef Bobák: Porovnal vzájomne graf č. ls grafom č. 2:

V roku 2021 bob riešených 3107 priestupkov - pokuta uložená vo výške 25 637 C. V roku 2019 bob

riešených 4160 priestupkov avšak pokuty boli o 10000 C nižšie - prečo je táto disproporcia.

JUDr. Marián Jančuška: Závisí to od charakteru priestupku. O uložení sankcie na mieste rozhoduje

policajt. Či stačí upozornenie alebo sa ukbadá pokuta. Zoh(adňuje sa pritom závažnosť priestupku, či

ide o opakovaný priestupok a pod. Používa systém proporcionality.
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Graf č. 3— Palúdzka - V roku 2020 bob na území Palúdzky evidované 219 priestupkov, v roku 2021 to
bob 454 priestupkov čo je viac ako 100% nárast . V čom je problém. Nie je to v žiadnej inej časti mesta.
Požiadal o predloženie výsledkov testov fyzickej pripravenosti pracovníkov polície.
Novo vznikajúca hliadka MOPS by mohla zamerať sa aj na evidenciu psov V Hlbokom, upozornenie
majiteľov psov na ich povinnosti - veterinárna starostlivosť, platenie dane za psa.
JUDr. Marián Jančuška:

- Zvýšila sa hliadková činnosť. Niektorí obyvatelia sa dopúšťajú opakovane priestupkov.
- Písomne tieto výsledky nezašle, možno si ich pozrieť na MsP.
- Pes musí byť začípovaný. Podľa Čípu sa zistí majiteľ psa, ked‘ nie je zaČípovaný odovzdáva sa do útulku.
Aj v minulosti sa hliadka zaoberala touto Činnosťou.

Uznesenie Č. 1:
Hlasovanie:

Hlasovanie:

____________________________ _______!‚

Výsledok:
Počet hlasujúcich: Za: Proti: Zdržal sa:

_____________________

I -‚

4 o schvaleny

Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia odporúča predložiť správu MsZ
Liptovský Mikuláš

4. NÁVRH SCHVÁLENIA SPOLUFINANCOVANIA PROJEKTU „REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU SÍDLISKA
PODBREZINY, UL. LIPOVÁ“ V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNEHO OPERAČNÉHO PROGRAMU
KOMISIA DOPRAVY, VEREJNÉHO PORIADKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ODPORĹJČA PREDLOŽENÚ
SPRÁVU O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA ROK 2021.

lri. Jana Kormaníková - vedúca oddelenia projektového a energetického manažmentu. Predložený
materiál sa týka zabezpečenie finančných prostriedkov na spolu financovanie realizácie projektu
„Regenerácia vnútrobloku sídliska Podbreziny, ul. Lipová“ vo výške 21 900 Eur a zabezpeČenie
financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš.

Regenerácia sídliska nadvázuje na územné rozhodnutie revitalizácie sídliska Podbrezĺn. Je
naprojektovaná tak, aby sa vo vnútrobloku vytvorila oddychová zóna pre všetky vekové kategórie.
Spočíva v:
- realizácii troch ihrísk - detského ihriska, multifunkčného ihriska, parkuru,
- výsadby zelene a sadových úpravy,
- osadení mobiliárnych prvkov (lavičky, koše),
- zachytení dažd‘ových vád zo striech okolitých bytových domova ch využívanie — dažd‘ové

záhrady.
Elektrické osvetlenie sa nebude realizovať
Termín predloženia žiadosti: prvé kolo 01.03.2022 další 02.05.2022.
Rozpočet: 436 426,34 € z toho 95% z NFP, 5% vlastné zdroje.

Otázky:
Ing. Gabriel Lengyel:
Projekt bol predbožený obyvateľom priľahlých bytových domov— nesúhlasili s osvetlením ihriska. Projekt
spracovaný tak, aby vznikla oddychová zóna pre všetky vekové kategórie.
Zachytenie daždových vád znížia súčasné poplatky na ich zneškodnenie na ČOV. Voda bude využívanie
na zalievanie zelene vo vnútrobboku a zimné záhrady.
Ing. Jozef Bobák:
Upozornil na skutočnosť, že komisia DVPaŽP máže prerokovať uvedený návrh lenz hradiska dopravného
a životného prostredia. Vecne príslušnou na prerokovanie tohto bodu je komisia finančná a majetko
právna a komisia územného rozvoja a výstavby mesta

3



Kvituje požiadavku obyvateíov nerealizovanie osvetlenia.

Navrhuje vyššiu výsadbu pozdÍž parkoviska z dóvodu vzdialenosti od miesta osadenia multifunkčného

ihriska. Vyjadril sa kriticky k predpokladanej cene navrhovaného projektu.

Ing. Gabriel Lengyel: navrhnutá výsadba postačuje, ihrisko sa plánuje oplotiť.

Vysoké finančné náklady na realizáciu projektu.

Ing. Jana Kormaníková — predpokladáme, že verejným obstarávanĺm budú vysúťažené nižšie náklady

na reaiizáciu projektu) Cena sa zníži i z dóvodu nerealizačne osvetlenia.

Uznesenie č. 2:

Hlasovanie:

I Hlasovaníe:
Výsledok:

Počet hlasujúcich: Za: Proti: Zdržal sa: ‚

4 o schváleny

Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia berle na vedomie návrh projektu.

Projekt musí byť prerokovaný vo finančnej a územnoplánovacej komisii.

5. ZARADEN1E NOVÝCH PRÍJMOVÝCH AVÝDAVKOVÝCH POLOŽIEK DO ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝ

MIKULÁŠ POČAS ROZPOČTOVÉHO PROVIZÓRIA K SCHVÁLENÉMU PROJEKTU ZHODNOCOVANIE

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH KUCHYNSKÝCH ODPADOV V LIPTOVSKOM MIKULÁŠV‘.

Materiál predložila Ing. Jana Kormaníková - vedúca oddelenía projektového a energetického

manažmentu.

Materiál je spracovaný za účelom schválenia a zaradenia príjmových výdavkových položiek

do rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš počas rozpočtového provizória k projektu „Zhodnocovanie

biologicky rozložiteíných kuchynských odpadov v Liptovskom Mikuláši“. Jedná sao navýšenie položky

„Nákup dopravných prostriedkov - Drvič kuchynského odpadu z Envirotondu“, o výšku 84000€

Jedná sa o projekt zameraný na nákup zariadenia potrebného pri spracovani kuchynského

odpadu, jeho podrvenie na zákonom stanovenú frakciu 12 mm. Na nákup tohto zariadenia

Envirofondom bola schválená výška finančných prostriedkov vo výške 150 000 Eur so

spolufinancovanini 30000 Eur. 0ia 27.12.2021 bola podpísaná dotačná zmluva s termínom

realizácie projektu do 3108.2022. Finančné prostriedky boli pripisané na účet mesta Liptovský

Mikuláš. Do 31.03. 2022 musí byť končené verejné obstaranie na s dodávateľom predmetného

zariadenia a aj podpísaná zmluva s víťazom súťaže.

Prieskum trhu, ktorí sa uskutočnil v januári, sa zistilo, že cena zariadenia zvýšila O 54000

Eur oproti prieskumu uskutočneného pred podaním žiadosti.

Materiál sa od zastupiteľstva z dbvodu, že mesto je v rozpočtovom provizóriu. Finančné

operácie sa uskutočňujú podľa rozpočtu na rok 2020. V rozpočte na tento rok táto položka nebola

súčasťou rozpočtu mesta.

Termín ukončenia projektu:

Ak zastupiteYstvo predloženú požiadavku zaradenie nových príjmových a výdavkových

položiek do rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš počas rozpočtového provizória k schválenému

projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov v Liptovskom Mikuláši“ ‚

dotácia sa vracia.

Otázky

Ing. Gabriel Lengyel:

Zariadenie je súčasťou technologického procesu zhodnocovania kuchynského odpadu. Upravuje odpad

na požadované rozmery pred jeho fermentarizáciou vo fermentore.

Neschválenie materiálu zastupiteľstvom mesto by muselo pokračovaťv súčasnosti nastavenom systéme

nakladania s kuchynským odpadom, ktorý predražuje doprava odpadu do zariadenia na jeho

spracovanie.
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Ing. Jozef Bobák:
Cena drviča je dost vysoká pýtal sa či súv cene aj dalšie komponenty:
RNDr. Mária Lošonská
Zariadenie pozostáva z dopravníkov, drviaceho a chladiarenského zariadenia. Je zhotovené z materiálu,
ktorý vyhovuje podmienkam nakladania s kuchynským odpadom.
Ing. Jozef Bobák:
Uvažuje sas objednaním a osadením bio filtrov:
RNDr. Mária Lošonská:
Pri dodržaní technologického postupu biologická zložka odpadu sa rozloží už vo fermentore. Pri exkurzu
kompostárne v Topoľčanoch, ktorá spracováva kuchynský odpad rovnakým spósobom, aký je
pripravovaný v meste Liptovský Mikuláš, nebol cítit zápach rozkladajúcej suroviny.
Ing. Jozef Bobák:
Pýtal sa na kompletnost zariadení a vozidiel z projektu Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO
v Liptovskom Mikuláši
Ing. Jana Kormaníková:

o Nádoby — november 2021 200 ks
o Miešací voz — november 2021
o Fermentor — apríl 2022
o Čelný nakladač — február 2022
o Zberové vozidlo - jún 2022
o preosievač — apríl 2022

Prevádzku fermentora bude móct začat od 01.07.2022.
Ing. Jozef Bobák:
Zmluvu s bioplynovou stanicou Budča ukončit až po overení, či kapacita fermentor zabezpečí
spracovanie všetkého vyzbieraného kuchynského odpadu, po vychytaní nedostatkov.
Zabezpečit preškolenie pracovníkov.
Ing. Gabriel Lengyel:
Zaškolenie pracovníkovje pri odovzdávanízariadenia alebo vozidla.
Ing. Jozef Bobák:

Budeme zvládat vyzbieraný odpad? Nedá sa dohodnút sas Liptovským Hrádkom, ktorý prevádzkuje
tiež fermentor.
Ing. Gabriel Lengyel
LH vyžíva ho pre svoju potrebu. V zálohe je bioplynová stanica Budča.
Preverí vysokú sumu zariadenia.

Uznesenie č. 3:
Hlasovanie: I

Hlasovanie:
Výsledok:

Počet hlasujúcich: ‘ Za: Proti: Zdržal sa:

4 O ‚ schválený

Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia schvaľuje technickú čast materiálu-
nákup zaradenia a potrebu začlenenia zaradenia do technologického procesu kompostovania
biologicky rozložiteľného odpadu. Finančnú časf, výšku finančných výdavkov, musí schváiiť
finančná komisia.

6. NÁVRH VZN, KTORÝM SA MENÍ A DOPLŇA VZN Č. 14/2O2OJVZN Q NAKLADANĺ S KOMUNÁLNYMI
ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.
Návrh VZN komisH predložila RNDr. Mária Lošonská - vedúca odclelenia životného prostredia
a poľnohospodárstva.
Materiál sa týka zmeny VZN č. 14/2O2OJVZN - dopÍňa sa spósob zberu odpadu k. č. 200125 názvu
jedlé oleje a tuky o zber odpadu do zberných nádob umiestnených na stojiskách odpadových
zberných nádob na území mesta Liptovský Mikuláš.
Jedná sa o zložku komunálneho odpadu, ktorej triedený zber je mesto povinné zaviest a vykonávat.
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Otázky:

Ing. Gabriel Lengyel:

Vyzbieraný olej sa použije ako surovina na výrobu biopaliv. Vytvoria sa podmienky, aby sa olej

nevylieval do kanalizácie.

Zber oleja bude bez odplatný.

Ing. Jozef Bobák:

Olej horťavá surovina. Pozor pri umiestňovaní nádob za dodržania požiarnej bezpečnosti. Preveriť u VPS

či jednotlivé stojiská pre umiestnenie zberných nádob nie sú umiestnené v nebezpečnom priestore pre

vznik požiaru.

Uznesenie Č. 4:

Hlasovanie:
Hlasovanie:

Výsledok:

Počet hlasujúcich: Za: Proti: Zdržal sa:

I
schválený

Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia odporúča MsZ Liptovský Mikuláš

predložený návrh VZN schváliť.

7. I-IODNOTENIE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCII Z HLAOISKA BEZPEČNOSTI CESTNEJ PREMÁVKY.

Hodnotenie komisii predložil Ing. Gabriel Lengyel, v ktorom vyzdvihol;

Na mestských komunikáciách v roku 2021 neboli zaznamenané vážne zranenia osób ani k ich usmrteniu.

Opatrenia sú zamerané najmá na ochranu chodcov — osvetlenie priechodov.

Spomaľovanie rýchlosti spomaľovačmi, ktoré sa osádzajú na základe požiadaviek obyvateľov mesta.

Pripravuje sa zámer zavedenie zón 30. Z realizáciou zámeru by sa malo začať v centrálnej časti mesta,

kde je veľký pohyb chodcov. Postupne sa zámer bude zavádzať aj v ostatných častiach mesta,

Budovanie cyklochocníkov mimo komunikácií.

Otázka:

Ing. Jozef Bobák:

Požadovaťod správy ciest opravovanie komunikácie, ktoré sú vjej správe. Komisia dopravy, verejného

poriadku a životného prostredia podporí všetky požiadavky mesta dotýkajúce sa opravy dest

adresované správe ciest. A to aj z důvodu, že obyvateľ mesta nerozlišuje, Ido prevádzkuje komunikáciu.

Cesta pri palučanskom moste v dezolátnom stave.

Ing. Rastislav Strcula:

Cesty sú v katastrofálnoni stave. Diery sa z týždňa na týždeň prehlbujú. Poukázal na nekvalitne

vykonávané práce (nedósledne nevyčistené, použĺva sa nezohriaty materiál ..)

Cesta pri moste pri Jánošíku - rozbitá.

Ing. Gabriel Lengyel:

Po rozpustení snehu sa pristupuje na vykonávanie údržby. Bola zaslaná požiadavka na správu ciest i na

opravu úseku pri Palúčanskom moste.

S. PREVÁDZKA KARANTÉNNEJ STANICE V MESTE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Správu „Karanténna stanica za rok 2021“ spracovala predsedníčka Občianskeho združenia Očami

psa - útulok Liptovský Mikuláš so sídlom Prvá 217/9, Liptovský Mikuláš, Jana Mudroňová, OZ

prevádzkuje útulok/karanténnu stanicu na adrese Za mostom - priemyselná zóna Okoličné. Materiál

bol doručený členom komisie a doplnený dňa 10.02.2022.

Otázky:
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Ing. Jozef Bobák:

Pýtal sa na výšku finančnej čiastky poskytovanej útulku.

RNDr. Mária Lošonská

Mesto prispieva na prevádzku útulku formou dotácie, ktorá v období provizória nemóže vyplácať,

mesto uhrádza náklady vynaložené na starostlivosť za odchytené zvieratá, v roku 2021 bol

odovzdaný útulku dar 600 kg.

Ing. Gabriel Lengyel:

Navrhnúť kolektív pracovníkov karanténnej stanice na ocenenie za vykonávanie náročnej práce.

Požiadavka na unimobunku.

RNDr. Mária Lošonská:

Na prevádzku používajú tri bunky.

Možnosť návštevy V karanténnej stanice v Ietnom období.

Súhlas členov komisie s návštevou zariadenia v letných mesiacoch.

9. PROBLEMATIKA VYHRADZOVANIA PARKOVACÍCH MIEST PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM

POSTIHNUTÍM, STAROSTLIVOSt A POŽIADAVKY TELESNE POSTIHNUTÝCH OSÓB O RIEŠENIE

BEZBARIÉROVÝCH PRIECHODOV NA CESTÁCH AVSTUPOCH DO OBJEKTOV OBČIANSKEJ

VYBAVENOSTI.

K problematike sa vyjadril Ing. Gabriel Lengyel.

Žiadostí na vyhradenie parkovacích miest pribúda. Pri udeľovaní parkovacieho miesta sa vychádza

uznesenia z roku 2014. Mesto upustilo od vydávania povolenia na parkovacie miesto na číslo auta.

Z dóvodu, že mesto nie je oprávnené kontrolovať zdravotný stav žiadateľ. Vydáva sa všeobecné

parkovacie miesto. Boli dve výnimky, kedy parkovacie miesto bob určené na číslo motorového

vozidla - vážne choré dieťa a pre osobu neschopnú pohybu.

Miesto vyhradzuje zadarmo.

Pripravuje sa mapa bezbariérovosti.

Otázky:

Ing. Rastislav Strcula:

Pracovník mestského úradu zrušil parkovacie miesto na vydané na preukaz Ztp.

Ing. Jozef Bobák:

Aká je pripravenosť mesta na pripravovaný návrh zákona so zákazom čiastočného parkovania na

chodníku?

Ing. Gabriel Lengyel:

Pripravuje sa zoznam Iokalít, na ktorých bude povolené čiastočné parkovanie na chodníku (ul.

Podtatranského, Štúrova, Hodžova ). Návrh zákona je dobrá myšlienka, len treba čas na vykonanie

opatrení na splnenie zákonných nariadení.

10. VYHODNOTENIE ZBERU KUCHYNSKÉHO ODPADU ZA DRUHÝ POLROK 2021 NÁKLADY A POROVNANIE

S VÝVOZOM NA SKLÁDKU SPOLOČNOStOU BRANTNER MARTIN, S.R.O.

členov komisie o výsledkoch zberu kuchynského odpadu v meste Liptovský Mikuláš v roku ako

I porovnanie finančných prostriedkov na nakladanie s týmto odpadom s nákladmi na zneškodňovanie

informovala RNDr. Mária Lošonská. Okrem toho materiál, v ktorom bol podrobne zhodnotený tento

zber, bol doručený spolu s ostatnými materiálmi všetkým členom komisie.

Otázky:

Ing. Jozef Bobák:

7



Podľa údajov v porovnávacej tabuľke za roky 2020 2021 došlo k navýšeniu ceny za zneškodňovanie

zmesového odpadu cca o 4 Eur.

RNDr. Mária Lošonská:

Cena za zneškod?iovanie odpadu je zložená zo zmluvne dohodnutej sumu za zneškodňovanie

odpadu $ prevádzkovateľom skládky a zákonného poplatku za uloženie odpadu na skládku. Zvýšenie

zmluvnej ceny došlo v lenz důvodu inflácii, čo jev súlade s podpísanou zmluvou s prevádzkovateľom

skládky odpadov.

Vyskúšala sa nová zberná nádoba z důvodu jej vybavenia kovovej mriežkou,

RNDr. Mária Lošonská:

Zberná nádoba je vybavená plastovou mriežkou.

Využitie tekutej zložky odpadu.

RNDr. Mária Lošonská:

Využitie na zavlažovanie základok kompostovania.

11. RÓZNE.

Ing. Jozef Bobák: Pýtal sa na to ako sa postúpilo s ponukou občana mesta na použitie ihličnatej

dreviny jedle ako vianočný stromček formou daru napr. mestu Bratislava či Vatikánu. Jedná sa

o jedľu rastúcu v mestskej časti Andice.

RNDr. Mária Lošonská:

Jedná sa o súkromný majetok, preto nemám oprávnenie s nim nakladaf a ani nemám súhlas od jeho

vlastníka, že drevinu můžem ponúkať na uvedený účel.

Ing. Jozef Bobák: SúhIas majitera i fotografiu ponúkanej jedle zabezpečí a doručí RNDr. Lošonskej.

Dňa 10.02.2022

Zapísal: RNDr. Mária Lošonská

tajomnik komisie .

X

Overil: Ing. Jozef Boák predseda

komisie /
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