
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
odbor dopravy a životného prostredia

Štúrova 1989/4 1, 031 42 Liptovský Mikuláš

Zápisnica č3/2022

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

04.08.2022 na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš v zasadačke Č. 723

NA ZASADNUTÍ KOMISIE SA ZÚČASTNILI:

Ing. Jozef Bobák - predseda komisie
Ing. Rastislav Strcula — člen komisie
Peter Cibák - ospravedlneťiý
Michal Paška - poslanec MsZ Liptovský Mikuláš
Ing. Gabriel Lengyel — vedúci odboru dopravy, životného prostredia a výstavby
RNDr. Mária Lošonská — tajomník komisie
JUDr. Marián Jančuška - ospravedlnený
Zástupca verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš — sa nezúčastnil

PROGRAM:
1. Plán zimnej údržby miestnych komunikácii na obdobie 2022/2023.
2. Zabezpečenie verejného poriadku na verejných, spoločenských, kultúrnych a športových

podujatiach.
3. Informatívna správa - počet motorových vozidiel v okrese Liptovský Mikuláš, súčasný stav a

porovnanie za ostatné 3 roky.
4. Informatívna správa o počte chovaných psov vo vlastníctve FO — rodinné domy, bytovky a PO —

informácia útvaru miestnych daní a poplatkov.
5. Bezpečnosť železničných prejazdov na území mesta a nadchodu nad železnicou pri železničnej

stanici v blízkosti benzínověho čerpadla Slovnaft — informatívna správa.
6. Sprevádzkovanie spracovania „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných

kuchynských odpadov v Liptovskom Mikuláši.
7. Stav Ietnej údržby mestských komunikácií za rok 2022 plnenie harmonogramu opráv MK a

čerpanie finančných prostriedkov v tejto položke — informatívna správa.
8. Rózne.

NA KOMISI! 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.

Hlasovanie:

Hlasovanie:

Počet hlasujúcich: Výsledok:
proti: Zdržal Sa:



I I ° I ° I schválený

Program zasadnutia bol schválený.

3. PLÁN ZIMNEJ ÚDRŽBY MIESTNYCH KOMUNIKÁCII NA OBDOBIE 2022/2023.

Na zasadnutie komisie bol predtožený návrh „Operačného plánu zimnej údržby mestských

komunikácií (MK) v Liptovskom Mikuláši na zimné obdobie 2022/2023“.

Operačný plán obsahuje:

- Technicko — organizačné opatrenia na zimnú údržbu MK

- Štandardy zimnej údržby MK

- Vybavenie organizácie na zimnú údržbu

- Rozdelenie MK a ich účastí do skupín podľa důležitosti

- Plán zimnej údržby chodníkov a verejných priestranstiev

- Prehľad problematických úsekov zimnej údržby

- Zodpovednosť za výkon zim nej služby

- Povinnosti zimnej služby

- Pripravenosť na zimnú službu 2022/2023

- Plán odhřňania snehu a posyp vozoviek

- Operačný štáb zimnej služby na zimné obdobie 2022/2023.

Prílohou plánu sú:

- Zoznam chodníkov v meste Liptovský Mikuláš a plán ich zimnej údržby

- Dohoda o vzájomnej pomoci so SC ŽSK, závod Liptov

- Súhlas SVP, Závod Povodie horného Váhu Ružomberok na vysýpanie snehu do vodných tokov

- Mapa udržiavanej siete miestnych komunikácií

- Plán vyrozumenia pri zabezpečí lIL. Stupňa aktivity - stav ohrozenia

Otázky:

Ing. Bobák: navrhol Parkovú ul. preradiť do kategórie miestnych komunikácie Č. 1.

Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia predloženú správu berle na vedomie.

4. ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO PORIADKU NA VEREJNÝCH, SPOLOČENSKÝCH, KULTÚRNYCH

A ŠP0RTOvÝCH PODUJATIACH.

Na zasadnutie komisie bota predložená lnformatívna správa o zabezpečení verejného poriadku na

verejných spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach.

Otázky:
Ing. Bobák:

Správa je po obsahovej stránke veťmi stručná. Chýbajú údaje, či počas zabezpečovania poriadku

došlo aj k porušeniu verejného poriadku.

- Pripomenul, že Správa o činnosti mestskej polície za rok 2021 bola prerokovaná v komisii, ale

v tomto roku nebola prerokovávaná v Mestskom zastupiteľstve Liptovský Mikuláš.

P. Paška:
- Podra obsahu správy vyplýva, že nedošlo k porušeniu poriadku ani pri jednom podujatí, kde Mestská

polícia Liptovský Mikuláš dohliadala na poriadok.

Ing. Lengyel:
daná správa je spracovaná, ale nebola zaradená do programu mestského zastupiteľstva.

Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia predloženú správu berle na vedomie.
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5. INFORMATÍVNA SPRÁVA - POČET MOTOROVÝCH VOZIDIEL V OKRESE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, 5úČA5NÝ

STAV A POROVNANIE ZA OSTATNÉ 3 ROKY.
Počet motorových vozidiel v okrese Liptovský Mikuláš:

- 06/2019:43 096
- 06/2020: 43 605
- 06/2021:44 847
- 06/2022:46 087

Na stránke ministerstva dopravy sú zverejnené presné čísla motorových vozidiel podľa druhov.

Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia predloženú správu berle na vedomie.
Odporúča venovať sa parkovacej politike vzhľadom na zvyšujúce sa počty motorových vozidiel v

meste.

6. INFORMATÍVNA SPRÁVA O POČTE CHOVANÝCH PSOV VO VLASTNÍCTVE FO — RODINNÉ DOMY,

BYTOVKY A PO—INFORMÁCIA ÚTVARU MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV.

S obsahom správy prítomných oboznámila RNDr. Mária Lošonská.
V správe je zhodnotený:
a) počet evidovaných psov za roky 2018 až 2021 a prvý polrok 2022 v:
- rodinných domoch,
- bytoch
- firmách
b) výška vybraných poplatkov za roky 2018 až 2021 a prvý polrok 2022.

Otázky:
p. Paška:

- Podľa predložených údajov v meste Liptovský Mikuláš počet evidovaných psov klesol. Čo je
v rozpore s tým, koľko psov sa pohybuje na jeho území. Pravdepodobne si držitelia psov si ich

evidujú na obciach alebo ich evidujú na rodinné domy, kde sú poplatky nižšie. Mala byť
prehodnotená výška poplatku za psa.

- Zistiť výšku poplatku v okolitých obciach.
- Opakovať držiteľom psa povinnosť zbierať exkrementy.

Ing. Bobák:
- Zvýšiť kontrolu psov (čipov) zameranú na evidenciu a znečisťovanie verejných priestorov psami.

Ing. Lengyel:
- V mesiaci júl mesto pripravilo a v TV LIPTOV odvysielalo reláciu s tematikou zameranou na tento

problém. V poslednom mesačníku mesta bol zverejnený článok s touto tematikou. Odozvou je
zvýšený záujem o vrecká na zber exkrementov (držitel‘, ktorý má zaplatený poplatok za psa má nárok
ročne na 100 ks vreciek).

Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia predloženú správu berle na vedomie.

7. BEZPEČNOSŤ ŽELEZNIČNÝCH PREJAZDOV NA ÚZEMÍ MESTA A NADCHODU NAD ŽELEZNICOU PRI

ŽELEZNIČNEJ STANICI V BLÍZKOSTI BENZÍNOVÉHO ČERPADLA SLOVNAFT — informatívna správa.

Informáciu o bezpečnosti železničných priecestí na území mesta Liptovský Mikuláš a nadchodu

ponad železničnú trať podal Ing. Lengyel.
Všetky železničné priecestia sú riešené v zmysle vyhlášky Č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.
Úvodná prehliadka na lávke bola vykonaná dňa 03.11.2020 v súlade s TP 08/2012 a 09/2012

s výsledkom zhodnotenia stavu Vl. - veľmi zlý. Nebola vykonaná podrobná diagnostika ani statický

prepočet zaťažiteľnosti mosta. Na nosnej konštrukcii neboli zistené významnejšie statické poruchy.

Lávka je poznačená značnou koróziou oceľových prvkov pod podlahou lávky a hnilobnými procesmi

v drevenej podlahe a schodiskovom stupni.
Lávka si vyžaduje:
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- Opravu resp. výmeny podlahy,

- Pravidelné čistenie oblasti ložísk,

- Obnovu protikorózneho náteru.

Pre konštrukciu lávky neexistuje projektová dokumentácia. Z tohto důvodu a tiež z důvodu

dokladovania dostatočnej statickej únosnosti konštrukcie sa navrhuje vykonať na Iávke podrobnú

diagnostiku a následne statický prepočet zaťažiteľnosti lávky. Diagnostika může odhaliť d‘alšie

problémy, ktoré by sa mohli počas používania lávky v budúcnosti vyskytovať.

Otázky:
p. Paška:

- Na železničných prejazdoch bola len jedna dopravná nehoda, ktorej príčina bola v nepozornosti

vodiča motorového vozidla.

Ing. Bobák:
- Kovovú konštrukciu lávky je potrebné natneť.

- Železničné priecestie pri hasičoch, v súčasnosti tvoria sa kolóny. Je to spůsobené opravou mosta

v Liptovskej Ondrašovej.

- Oprava ciest, cez ktoré ide obchádzka z důvody opravy mosta, mali byť urobené pred opravou

mosta.

Ing. Lengyel:
- Dlhšiu čakaciu dobu pre týmto priecestím spůsobuje posun vlakov v železničnej stanici.

- Predpokladaný termín dať most v Liptovskej Ondrašovej do skúšobnej prevácizkyje september.

- Komunikácie boli opravené pred začatím opravy mosta. Zvýšený prejazd áut týmito komunikáciami

spósobuje výtlky.

Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia predloženú správu bene na vedomie.

8. SPREVÁDZKOVANIE SPRACOVAN IA „ZHODNOCOVANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH

KUCHYNSKÝCH ODPADOV V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

S obsahom správy prítomných oboznámila RNDr. Mária Lošonská.

Správa hodnotí:

- nakladanie s kuchynským odpadom za rok 2021 a prvý polrok 2022,

- realizáciu projektu „Zvyšovanie miery zhodnotenia BRKO v Liptovskom Mikuláši“,

realizáciu projektu „Environmentálny fond“.

Otázky:
Ing. Bobák:

Zdroj energie na fermentore riešiť obnoviteťmi zdrojmi napr. fotovoltaickými panelmi

umiestnenými na prístrešku fermentora. Využiť výzvy v danej oblasti.

Ing. Lengyel:
- Dňa 11.08.2022 sa uskutoční pracovníkmi SAŽP kontrola na mieste projektu »Zvyšovanie miery

zhodnotenia BRKO v Liptovskom Mikuláši“.

Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia predloženú správu bene na

vedomie.

9. STAV LETNEJ ÚDRŽBY MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIĺ ZA ROK 2022 PLNENIE HARMONOGRAMU OPRÁV

MK A ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV V TEJTO POLOŽKE — INFORMATÍVNA SPRÁVA VY —

informatívna správa VPS Liptovský Mikuláš.

S obsahom správy oboznámil Ing. Lengyel.

Letná údržba k dnešnému dňu spočívala z:

- z jarného čistenie mestkých komunikácií a chodníkov,

- z diagnostiky výtlkov na miestnych komunikáciách a ich oprava,
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- z vodorovné značenia miestnych komunikácií a prechodov.

Na údržbu bob vynaložené finančné prostriedky:
- bežná údržba mestských komunikácií:

rozpočet: 270 000 €
čerpanie: 1.70 052 €

- veľkoplošné opravy:
rozpočet: 100000€

čerpanie: 29 789 €

Otázky:
Ing. Lengyel:

- Mestské komunikácie sú rozdelené do troch kategórií. Prednostne sa opravujú komunikácie 1.

kategórie.
- Na opravu výtlkov bol zakúpený prístroj Patchmatic.

- Na veľkopbošné opravy komunikácií VPS nemá kapacity.

P. Paška:
- Je potrebné prejsť na plošné opravy komunikácií.

- Prioritou Verejnoprospešných služieb by mala byť oprava mestských komunikácií a nie vykonávať

podnikateľskú činnosť.
- Patchmatic používať len na opravu výtlkov, nie na plošné úpravy.
- Ukončiť opravy na jednej lokalite a potom prejsť na opravu na druhej lokalíte. Ing. Lengyel - to

spósobené dodávkou asfaltu. Asfalt sa dodáva vždy v určitom väčšom množstve.

Ing. Bobák:
- Je najvyšší termín začať s opravou výtlkov v m. Č. Palúduka.

- Urobiť pbošnú opravu Palúčanskej ul. — Ing. Lengyel: nic je vypracovaná projektová dokumentácia

Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia predloženú správu bene na vedomie.

10. RÓZNE
Prítomnými členmi neboli predložené žiadne témy na prerokovanie.

11. ZÁVER

Predseda komisie Ing. Bobák pod‘akoval prítomným za aktívnu účasť na riešení v programe komisie

pred ložených tém.

Dňa 04.08.2022

Zapísal: RNDr. Mária Lošonská
tajomník kom isie

Overil: Ing. Jozef Bobák
predseda komisie
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