
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
odbor dopravy a životného prostredia

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Zápisnicač.4/202 1
zo zasadnutia komisie dopravy. verejného poriadku a životného prostredia, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.
11.2021 konaná formou on-line.

Na zasadnutí komisie sa zúčastnili:
Ing. Jozef Bobák - predseda kornisie
Peter Cibák — poslanec MsZ Liptovský Mikuláš
Michal Paška poslanec MsZ Liptovský Mikuláš
Ing. Rastislav Strcula — člen komisie

Ing. Gabriel Lengyel — vedúci odboru dopravy, životného prostredia a výstavby
JUDr. Marián .Jančuška — náčelník Mestskej polície Liptovský Mikuláš
RNDr. Mária Lošonská — tajemník komísíe

Program:

1. Otvorenie

2. Návrh programu

3. Vyhodnotenie dopravného režimu a podmienok vjazdu do pešej zóny v HČM.

4. Technický stav verejného osvetlenia pozemných komunikácii v meste s dórazom na bezpečnosť cestnej
premávky, verejný poriadok a kriminálnu činnosť.

5. Prerokovanie návrhu rozpočtu mesta na rok 2022, ktorý sa viaže k oblasti dopravy, pozemných

komunikácií a verejných priestranstiev.

6. Návrh zmien cestovných poriadkov v MAD.

7. Plán činnosti komisie na rok 2022.

8. Nízkouhlíková stratégia mesta Liptovský Mikuláš na roky 2022 — 2036 a aktualizácia Koncepcie rozvoja

mesta Liptovský Mikuláš v oblasti tepelnej energetiky na roky 2022 -2026 (2036).

9. Zámena pozemku parc. č. KN-E 6555/1v k. ú. Liptovský Mikuláš vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš
za pozemky vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja v k. ú. Palúdzka.

10. Hlučnosť v bytovke na Nábreží 4. apríla.
11. Rózne.

NA KOMISII BOLO PREROKOVANÉ:

1. OTVORENIE:

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

2. NÁVRH PROGRAMU:

Ing. Jozef Bobák oboznámil pritomných s programom rokovania komisie, tak ako bol uvedený v
pozvánke na rokovanie komisie.

Ing. Lengyel: vyradiť bod:,, Prerokovanie návrhu rozpočtu mesta na rok 2022, ktorý sa viaže k oblasti
dopravy, pozemných korriunikácii a verejných priestranstiev“. Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na
rok 2022 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva nebude prerokovávaný.

Hlasovanie:

Počet hlasujúcich: Hlasovanie: výsledok:



P
- proti: Zdržal Sa:

_____

-

I o -

I O

- _________

‘schválený

Program zasadnutia bol schválený s navrhnutou zmenou.

3. VYHODNOTENIE DOPRAVNÉHO REŽIMU A PODMIENOK VJAZDU DO PEŠEJ ZÓNY V HČM —

informatívna správa:

Vyhodnotenie dopravného režimu a podmienok vjazdu do pešej zóny na území mesta Liptovský Mikuláš

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

Vjazd do pešej zóny je označený dopravnými značkami — kto móže vstupovať s motorovými vozidlami.

Zásobovanie prevádzok v pešej zóne je obmedzený časom do 12.00 hod. Do minulosti je potrebné uvažovať

se skrátenm času na zásobovanie.

Zásobovanie niektorých prevádzok je možné lenz pešej zóny.

Z hľadiska bezpečnosti chodcov a bicyklistov pohyb motorových vozidiel v pešej zhodnotil JUDr. Marián

Jančuška. Chodci a bicyklisti majú v pešej zóne prednosť. Mestská polícia robí kontroly a vyhodnocuje

kamerový systém, rieši priestupky. Do budúcnosti zvýšiť kontrolu. V súčasnosti to nie je možné, vzhľadom

na súčasné úlohy — kontrola parkovania na Podbrezinách.

Otázky:

Ing. Bobák:

- Znížiť čas na zásobovanie prevádzok z dóvodu zásobovania,

- Stanoviť typy vozidiel na zásobovanie — z dóvodu ekológie stanoviť opatrenie na znĺženie výfukových

plynov.

Lengyel: nie sú vytvorené podmienky na vytváranie nízkouhlíkových zón - typy vozidiel, povedomie

obyvateľov. Bude to strategický dokument bude schválený zastupiteľstvom a tým bude závázný

strategický dokument. Musia sa plniť stanovené.

Návrh Ing. Bobák : prijať stanovisko komisie, že budú prevádzky na tieto opatrenia upozornený.

Paška: Vjazd do mestskej časti nie je dobre riešený. Množstvo áut je potrebné obmedziť. V tomto musí

urobiť viac mestská polícia. Len pri súčasnom personálnom vybavení to nie je možné. Jedna hliadka na

kontrolu celého územia mesta na to nestačí. Na nám. Pohybuje sa tam množstvo áut počas celého dňa.

Ing. Bobák: obmedziť čas zásobovania do 10.00 hod. a vyhodnocovať kamerový systém na identifikáciu

vozidiel. Je ochotný zúčastniť sa monitoringu.

Paška: navrhuje urobiť monitoring dopravy v pešej zóny - počet vozidiel, typ vozidiel, čas vjazdu vozidiel.

Na 2áklade týchto informáciivychádzať. Použiť opatrenia ‚ které mé mestá už používajú. Je potrebné zvýšiť

kontrolu vstupujúcich vozidiel.

Ing. Lengyel: obmedzovať prevádzky v súčasnej covidovej dobe nie je možné, lebo sú už dosť v problémech.

Pripraviť riešenia. Monitoring vykonať vjúni až auguste. Povolenia na vstup sa v súčasnosti nevydávajú.

Premávka sa riadi sa len dopravným značením.

JUDr. Jančuška: Podľa snímky kamerového systému nieje možné zistiť, či jevstupvozidla je oprávnený alebo

neoprávnený, čije obyvateľom zóny, či tam má osoba prevádzku. Kontrolovať vozidlá je možné len po

zistení, že došlo k porušeniu.

Paška: Urobiť uznesenie komisie:

Odbor dopravy urobí vlete 2022 monitoring dopravy v pešej zóne. Na základe týchto výsledkov riešiť tento

problém.

Záver: Uznesenie komisie:

Monitoring vjazdu motorových vozidiel do pešej zóny sa uskutoční v júni 2022.

Hlasova nie:
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Hlasovanie:
Výsledok:

Počet hlasujúcich: Za: rroti: Zdržal Sa:

_________

1 o schválený

4. TECHNICKÝ STAV VEREJNÉHO OSVETLENIA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCII V MESTE S DÓRAZOM NA
BEZPEČNOSt CESTNEJ PREMÁVKY, VEREJNÝ PORIADOK A KRIMINÁLNU ČINNOSt — informatívna
správa.

Informatívnu správu podal Ing. Gabriel Lengyel - vedúci odboru dopravy, životného prostredia
a výstavby.
Každé dva roky sa vykonáva technická prehliadka. Naposledy bola vykonaná viani. Hodnotí sa každé
odberné miesto. Kontrolu vykonávala odborne spósobilá osoba. Bob zistené, z hľadiska
bezpečnosti ‚ že neohrozuje život obyvateíov ani ich majetok. Verejné osvetlenie nie je mestské,
preto nie je možné dávať väčšie investície do jeho obnovy. Realizuje sa len osvetlenie priechodov
pre chodcov. Celé mesto je osvetlené, všetky ulice sú osvetlené. V budúcnosti mesto chce prejsť na
led osvetlenie.
JUDr. Jančuška: Mestská polícia vykonáva kontrolu osvetlenia. Výpadok pouličného osvetlenia sa
nahlasuje na Vps Liptovský Mikuláš. Nahlásené poruchy pracovníci VPS odstraňujú aj v noci.
Jediné častejšie vypadávanie osvetlenia jev súčasnosti zaznamenané v lokalite Hlbké.
Ing. Bobák: Poukázal na zastaranosť funkcionality mestského osvetlenia pri nahlasovaní porúch
a stále vysokú spotrebu el.energie. Dotkol sa aj kritického úseku cesty 1/18 od podchodu ku
križovatke STOP SHOP.
Paška: Pod‘akoval za urýchlené odstraňovanie porúch osvetlenia pracovnĺkom VPS. Je to dbležité aj
pre bezpečnosť mesta. Podsvietenie priechodov pre chodcov znížílo počet nehód na nich. Väčšie
výpadky osvetlenia z je potrebné riešiť na zastupiteľstve. Nevyužíva sa podchod na Garbiarskej
ul. aj ked podchod je udržiavaný.

Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia bene informatívnu správu „Technický
stav verejného osvetlenia pozemných komunikácii v meste s dórazom na bezpečnosť cestnej
premávky, verejný poriadok a kriminálnu“ bene na vedomíe,

5. NÁVRH ZMIEN CESTOVNÝCH PORIADKOV V MAD
lnformativnu správu podal Ing. Gabriel Lengyel - vedúci odboru dopravy, životného prostredia
a výstavby.
Všetky podané podnety sú zapracované do zmeny cestovného poriadku. Bobi dva zo ZŠ Demänovská
ul. a posunutie spoja až na Penkalovu ul.
Pašek. Poriadok je dobre nastavený. Obyvatelia mesta si naň zvykli. Systém je zastabilizovaný. Jedná
sa leno malé zmeny.
Ing. Bobák: Upozornil na sledovanie vývoja v situácii s covid 19 a prípadný prechod cestovného
poriadku na prázdninový režim.
Ing. Lengyel: Mesto prejde na tento režim ohľadom na prevádzku škól. Momentálne to nie je
potrebné. Uzatvorené sú len jednotlivé triedy. Cestovné poriadky sú pripravené. Ich zmenu je
možné uskutočniť za dva dni. Pri realizácii sa bude vychádzať zo záverov Krízového štábu.
Paška: pri zmene dopravy je potrebné prihliadať aj na pracujúcich. Zmenou dopravy by boli
obmedzení. Mohlo by sa stať, že obyvatelia prejdu z MHD na osobnú dopravu.
Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia bene „NÁVRH ZMIEN CESTOVNÝCH
PORIADKOV V MAD‘ bene na vedomie.

6. PLÁN ČINNOSTI KOMISIE NA ROK 2022.
Návrh plánu činnosti komisie na rok 2022 predniesol Ing. Bobák.
Jedná sa leno návrh. Vychádzal zo skúsenosti z minulosti. Pri jeho tvorbe chýbal plán zasadnutí MsZ
Liptovský Mikuláš.
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Je to obdobný plán ako v minulosti.

Do zasadnutia január február sa doplnil bod zameraný na výsledok nakladania s kuchynským

odpadom.

Zo zasadnutia marca - apríl bod Správa o stave odpadového hospodárstva sa prekladá na zasadanie

jún, júl, august.

Do zasadnutia jún, júl, august bol doplnený bod bezpečnosť železničných prejazdov a nadchodu nad

železnicou.

Hlasova nie:

H ‚_Hvanie:

-

Počet hlasujúcich: Za: proti: Zdržal Sa:

O schvalené

Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia schválila plán činnosti komisie na rok

2022.

7. NÍZKOUHLÍKOVÁ STRATÉGIA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ NA ROKY 2022 — 2036

AAKTUALIZÁCIA KONCEPCIE ROZVOJA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ VOBLASTI TEPELNEJ

ENERGETIKY NA ROKY 2022 -2026 (2036).

Stratégia musí byťschválená zastupiteľstvom, pretože je financovaná z eurofondov. Musí byť prijatá

ako stratigrafický dokument.

Lošonská:
Stratégia sa skladá z dvoch dokumentov:

Nízkouhlíková stratégia mesta Liptovský Mikuláš 2022 - 2036,

Koncepcia rozvoja mesta Liptovský Mikuláš v oblasti tepeme] energetike

Mesto Liptovský Mikuláš sa za účelom implementácie nízkouhlíkovej stratégie na svojom území,

v súlade 50 svojimi kompetenciami, rozhodlo podaním žiadosti o Nenávratný finančný príspevok

vypracovať dokument s názvom Nízkouhlíková stratégia mesta Liptovský Mikuláš na obdobie 15

rokov. Podanie žiadosti ako aj povinné spolufinancovanie projektu holo riadne schválené mestským

zastupiteľstvom dňa 19. septembra 2019 uznesením číslo 59/2019.

žiadosť o nenávratný finančný prispevok hola schválená Slovenskou inovačnou a energetickou

agentúrou ako sprostredkovateíským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia

konajúceho v zastúpeni riadiaceho orgánu, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Dňa 6. októbra 2020 hola podpisaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prispevku. Číslo

zmluvy KŽP-P04-SC441-2018-39/X466.

Nízkouhlíková stratégia identifikuje ciele energeticke] efektivnosti mesta Liptovský Mikuláš, tak

aby nadväzovali na európske a národně ciele energetickej efektivnosti, na využívanie obnoviteťných

zdrojov energie, pričom je primerane spracovaná s využitím metodiky Dohovoru primátorov

a starostov k Akčnému plánu udržateľného energetického rozvoja.

Konkrétne cide nízkouhlĺkovej stratégie pre mesto Liptovský Mikuláš pre cieľový rok 2036 sú:

do roku 2036 znížiť emisie CO2 t/rok o 93%,

do roku 2036 znížiť spotrebu energiĺ MWh 066% a

do roku 2036 zvýšiť podjel obnoviteľných zdrojov 093%.

Na dosiahnutie uvedeného zníženia emisií C02 a zniženia spotreby energií sú navrhované tieto

konkrétne opatrenia:

zvyšovanie produkcie energie z OZE,

uvedomelé správanie sa obyvateľov,

aktívna účasť obyvateľov na plnení cieľov NUS ako spotrebiteľov energií,
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využívanie nových energeticky efektívnych technológií a OZEv podnikateľskom sektore
urbanizácia mesta tak, aby vznikal kompaktný celok s nižšou mernou spotrebou energie,

novú výstavbu a rekonštrukciu existujúcich objektov tak, aby smerovala k spotrebe minima energie,

resp. k energeticky pasívnym budovám,

územně plánovanie v doprave.

Parciálnym cieľom Nízkouhlíkovej stratégie mesta Liptovský Mikuláš je poskytnúť ucelený,

dlhodobý, strategický výh(ad prechodu mesta na nízkouhlíkovú ekonomiku, zosúladenie tohto

prechodu s ostatnými strategickými dokumentmi a akčnými plánmi mesta najmá pre oblasť
energetiky a bilancia emisiĺ skleníkových plynov vrátane zohradnenia dopadu na znečisťujúce látky

do ovzdušia. Súčastou bilancií nízkouhlíkovej stratégie sú preto tieto sektory:

a) budovy,

b) energetický priemysel, najmá tepelnej energetiky,

c) verejné osvetlenie,

d) doprava,

e) inteligentně mestá (tzv. Smart Cities) a adaptačně opatrenia na zmenu klímy.

Mesto Liptovský Mikuláš sa schválením nízkouhlíkovej stratégie prihlási k aktérom, ktorí plánujú
zmierňovať nepriaznivé zmeny klímy a to tak, že sa zamerajú na opatrenia nizkouhlikového

hospodárenia. Rn postupnom prechode mesta na nízkouhlíkovú ekonomiku si však treba uvedomiť,

že sa jedná o komplexný prístup, tzn. zapojenie všetkých jej aktérova zohľadňovanie stým spojených

ekonomických nákladov. Na uvedené je potrebné z dlhodobého hľadiska prispĎsobiť jednotlivé

segmenty (budovy, verejné osvetlenie, tepelnú energetiku, dopravu) na modely, ktoré rozumejú

našej klíme a pnispievajú k jej zlepšeniu. Len takto bude možné v meste Liptovský Mikuláš postupne
vybudovať zelenú ekonomiku.

Udržateľným výsledkom nízkouhlíkovej stratégie je najmä existencia prvého odborného,
hodnotového a smerodajného materiálu, ktorý presne identifikuje a analyzuje sektory (budovy,
tepelnú energetiku, verejné osvetlenie, dopravu), ktoré sa najviac podieľajú na zmenách klímy.

Ncoddeliteľnou súčasťou stratégie je aj aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta Liptovský Mikuláš
v oblasti tepelnej energetiky, ktorú je mesto povinné aktualizovať každých 5 rokov podľa 31 písm.
b) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (dalej len „zákon
o tepelnej energetike“).

Úlohou koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky je vytvorenie podmienok pre
systémový rozvoj sústav tepelných zariadení s cieľom zabezpečiť sporahlivosť a bezpečnosť dodávky
tepla, hospodárnosť pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla na princípe trvalo udržaterného rozvoja,

s dĎrazom na ochranu životného prostredia s redukciou emisií skleníkových plynov CO2 a v súlade so
zámermi energetickej politiky SR a záväznými legislatívnymi predpismi v oblasti energetiky.

Obsahová náplň koncepcie je rámcovo stanovená usmernením Vyhlášky č.179/2015 Z. z. O

energetickom audite a metodiky spracovania NUS s prioritou znižovania skleníkových emisii C02.
Systematický postup na získanie dostatočných informácií potrebných na identifikáciu a návrh

nákladovo efektívnych možností úspor energie s dórazom na znižovanie emisií CO2 je použitý len na
hnuteťnom/ne-hnuteľnom majetku vo vlastníctve mesta, ktorého zmena technických vlastností
a/alebo organizačných opatren[ správania koncových odberateľov může priniesť nákladovo
efektívne možnosti úspor energie a zníženie produkcie emisií, ktoré je umožnené realizovať a
financovať z vlastných/podporných zdrojov len na majetku vo vlastníctve mesta.

Návrh znenia záväznej časti Koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky, ktorá bude
zapracovaná pri najbližšej aktualizácii Územného piánu mesta Liptovský Mikuláš:
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1. do rozhodovacieho/povoľovacieho procesu mesta u nových, resp. rekonštruovaných zdrojov

tepla/chladu postupne mplementovať aj posudzovacie hradisko znižovania emisií skleníkových

plynov CO2,

2. znižovať podjel tepla/chladu vyrábaného z neobnoviteľných zdrojov energie ich náhradou za

obnoviterné zdroje energie podl‘a popisovaných riešení,

3. umožniť rozvoj sústav zásobovania teplom/chladom na báze OZE s prioritou pripojovania

novovybudovaných objektov I existujúcich objektov spotreby tepla/chladu na nieto sústavy CZT a ich

vymedzenom zásobovacom území, za predpokladu technickej realizovateľnosti, environmentálnej

a ekonomickej výhodnosti, čo je potrebné preukázať vypracovaným energetickým auditom,

4. v lokálnych zdrojoch zabezpečiť energetickú efektívnosť a účinnosť výroby tepla/chladu postupnou

náhradou zdrojov s dórazom na znížovanie spotreby paliva a produkcie emisíí CO2.

5. Odpájanie sa jednotlivých objektov alebo bytov spotreby tepla od CZT považovať za nežiadúce

a pripustiť ho len výnimočne a to v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi a koncepciou.

V takomto prípade potrebné vyžadovať, aby žiadateľ preukázal energetickým auditom technickú,

ekologickú a ekonomickú výhodnosť odpojenia s minimálnym dopadom na ostatných odberateľov

tepla, na životné prostredie a produkciu emisií CO2, Nepovorovať realizáciu individuálnych zdrojov

tepla — IZT v jednotlivých bytoch v bytovom dome, ktorá má negatívny vplyv pre ostatných

odberateíov v dome, narušuje tepelné pomery v dome a zhoršuje životné prostredie a emisie CO2.

6. Zabezpečiť vykonanie energetických auditov, v zmysle Zákona č. 321/2014 o energetickej

efektívnosti, majetku mesta a na základe súboru odporúčaných opatrení energetického auditu

znižovaťich energetickú náročnosťa produkciu emisiíCO,. Energetický audit plní aj úlohu presnejšie

identifikovať technické a ekonomické parametre opatrení uvedených v koncepcii.

Ing. Bobák:

Je možné vykonať zmenu v dokumente?

Dokument je vypracovaný nie pracovníkmi mesta, jeho zmeny móžu sa vykonať len po prerokovaní

S autorom.

Pripomienka str. 24- sú tu opatrenia, ktoré sú už vypracované.

Dokument je spracovaný do rok 2036.

Na zastupiteYstve bude prítomný aj autor materiálu.

Hlasovanie:

Hlasovanie:
I-llasovanie:

I
. Výsledok:

Počet hlasujúcich: b4a:

_____

proti: Zdržal Sa:

_____ _____

—

L 5 O schválené

Komisia odporúča MsZ Liptovský Mikuláš odporúča schváliť dokument Nízkouhlíková stratégia

mesta Liptovský Mikuláš na roky 2022 — 2036

Hlasovanie:
Hlasovanie:

L H Výsledok:

Počet hlasujúcich: Za: proti: Zdržal Sa: ‚

I O schválené
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Komisia odporúča MsZ Liptovský Mikuláš odporúča schválíť dokument Aktualizácia Koncepcie
rozvoja mesta Liptovský Mikuláš v oblasti tepelnej energetiky na roky 2022 -2026 (2036).

8. ZÁMENA POZEMKU PARC. Č. KN-E 6555/1 V K. Ú. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ VO VLASTNĺCTVE
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZA POZEMKY VO VLASTNÍCTVE ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
V K. Ú. PALÚDZKA.
Iníormáciu o zámene podal Ing. Lengyel.

Ide o zámenu pozemkov:
nehnuteľnosťvo výlučnom vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš v k.ú. Liptovský Mikuláš:
— pozemok parc. č. KN-E 6555/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2852 m2, zapísaný v katastri
nehnuteľností na LV Č. 7123, nachádzajúci sa na ul. Jánošíkovo nábrežie. Pozemok je zastavaný
stavbou: “cestného telesa cesty II. triedy“ vo vlastníctve župy (v mape vyznačené žItou farhou)

zameniť

za nehnuternosti vo výlučnom vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja v kú. Palúdzka
- pozemok parc. č. KN-C 216/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 771 m2,
- pozemok parc. č. KN-C 216/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1512 m2,
- pozemok parcč. KN-C 216117 zastavané plochy a nádvoria O výmere 89 m2,
- pozemok parc.č. KN-C 216/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere 88 m2, /pozemky spolu o
výmere 2460 m2/, zapísané v katastri nehnuteľností na LV Č. 4728, nachádzajúce sa v areáli
Obchodnej akadémie, na ul. Nábrežie K. Petroviča (v mape vyznačené červenou farbou).
Ing. Bobák: zámenu iniciovala aj Mgr. Dvorščáková z důvodu problémov umiestnenia bytoviek mesta
na pozemku, ktorý spravuje škola.
Zámena uvedených pozemkov bola schválená na zastupiteístve Žilinského samosprávneho kraja -

informoval p. Paška.

Hlasova nie:

Hlasovanie:

H Výsledok:
Počet hlasujúcich: Za: proti: Zdržal sa:

H P [0 Jvné

__

Komisia odporúča MsZ Liptovský Mikuláš odporúČa schváliť zámenu pozemku parc. č. kn-e 655511
v k. ú. Liptovský Mikuláš vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš za pozemky vo vlastníctve
Žilinského samosprávneho kraja v k. ú. Palúdzka

4. HLUČNOSt V BYTOVKE NA NÁBREŽÍ4. APRÍLA.
Jedná sa p podnet Ing. Štúra, Nábrežie 4. apríla č. 1837/8 . Vysvetlenie k danej problematike podal
Ing. Bobák. Bob vykonané meranie hluku v byte uvedeného pána. Jej výsledkom je technická správa
o meraní imisií hluku vo vnútri budov. Situácia pretrváva tri roky. Situácia sa pravidelne sa opakuje
najmá v nočných hodinách. Hluk v bytovom dome by mal byťv nočných hodinách cca 30 decibebov.
Hluk dosahuje 50 decibelov. Zdroj hluku sa nachádza pravdepodobne v byte nad bytom Ing. Ščúra
a je spósobovaný v nepravidelných termínoch v noČných a raných hodinách prevádzkovaním
nejakého technického prostriedku v byte.
Sťažovateí umožní mestskej policii vstup do priestoru za účelom zistenia zariadenia a zmerania hluku
v čase nahlásenia obyvatermi. Prípadne MsP dá písomnú výzvu majiteíovi bytu, aby urobil opatrenia
na znĺženie hluku.
MsP nemůže vykonávať merať hluku, póvodné zariadenie je už nefunkčné. Může to robiť len

oprávnená organizácia, ktorá má na to povolenie.
MsP tento pripad už nešila. Problém by mal riešiť majiter bytu. Ak dochádza k protiprávnemu
konaniu, nájomca má dať podnet. Ak si vlastník neprizná vinu, polícia podnet postupuje na príslušný
odbor okresného úradu.

7



Riešenie: MsP pozve p. Štúra, oboznámi sa bližšie so situáciou. O výsledkoch bude informovať

komisiu alebo predsedu komisie, A aké sú zákonné možnosti riešenia problému.

Komisia je za takýto postup riešenia daného problému.

5. RÓZNE.

- Paška: Informoval zlepšenie vlakového spojenia medzi Okoličným a Žilinou cez víkend a cez sviatky.

Bude od 12.12.2021 premávať do Žiliny s odchodom 9.30 hod. Okoličné.

- RNOr. Lošonská: železničné priecestie na ul. kpt. Nálepku - opravu priecestia nie je vykonaná

dobre.
Ing. Lengyel - upozorní železnice. Problém je železničná súkromná vlečka, ktorá má nižšiu niveletu

oproti ostatnému priecestiu.

- Ing. Bobák:
Z hťadiska ekologického i ekonomického je potrebný prechod z cestnej dopravy na železničnú.

Prechod je nutný.

- Sťažnosť p. Menharta - komunikácia Andice, Benice.

Je potrebné trvať na tom, že pri povoľovaní budovania komunikácii boli dodržiavané platné normy

pri ich budovaní.

- Sťažnosť p. Krakovského - Palúdzka - nevybudovanie chodníkov, nedodržanie vzdialenosti od

priemyselnej zóny nenechanie priestoru na vybudovanie cyklotrasy investorom stavieb v mestskej

časti Palúdzka pri zástavbe realizovanej investorom p. Dolinským.

Ing. Lengyel: staviteľ dostal výzvu na odstránenie časti vybudovanej stavby. Stavebník časť stavby

neodstránil ale stavbu ešte dobudoval. Musí to riešiť stavebný úrad.

Ing. Bobák: Cyklochodník bol v štúciii Šarafína plánovaný z dóvodu umožneniu prechodu

obyvateľov od Tesca ‚ Kauflandu ku bývalému objektu ŠM a až k sídlisku Pod horičkou.

Ing. Lengyel: štúdia nebola zahrnutá do územného plánu, tým investor nemusel dodržať závery

štúdii. Navrhuje prepracovať záväzné časti územného plánu aj z dóvodu v súčasnostĺ platnosti

nových noriem v oblasti stavebníctva. Dať podnet na rokovanie komisie územného plánovania

tohto problému. Za podanie boli všetci účastníci komisie.

Dňa 29.11.2021

Zapísal: RNDr. Mária Lošonská

tajomník komisie

Overil: Ing. Jozef Bobák predseda

komisie
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