ZÁPISNICA č. 03/2018
zo zasadnutia komisie životného prostredia, ktoré sa konalo dňa 08.júna 2018
Dňa 08. júna 2018 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie, ktoré otvoril
a viedol MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA, predseda komisie životného prostredia.
Na zasadnutí boli prítomní 3 členovia z celkového počtu 4 a komisia bola
uznášaniaschopná. 1 člen – Mgr. Chvíla - ospravedlnený.
Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu Zápisnice zo zasadnutia komisie životného
prostredia.
Program rokovania:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Schválenie investičného zámeru spolufinancovania II. etapy kanalizácie v Považskom
Chlmci
3. Návrh VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za
nevýherné hracie prístroje
4. Návrh VZN o poplatku
5. Investičný plán na roky 2018 - 2020
6. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného
bremena)
7. Urbanisticko krajinárska štúdia Námestie Andreja Hlinku s parkom – Informatívna
správa
8. Investičný zámer mesta Žilina zaviesť bezplatnú mestskú hromadnú dopravu v Žiline
pre všetkých obyvateľov mesta Žilina
9. Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní, výstavbe a modernizácii
telekomunikačných stavieb a meraní intenzity elektromagnetického vyžarovania týchto
stavieb a zariadení, ktorých intenzita žiarenia v prevádzke týchto zariadení ohrozuje
zdravie ľudí
10. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
11. Materiál na rokovanie komisií – poslanec p. Púček
12. Rôzne
13. Záver
K bodu 1
Predseda komisie životného prostredia MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA, privítal
členov komisie a ostatných zúčastnených a oboznámil ich s programom komisie. Požiadal
členov o ich doplňujúce návrhy. Keďže nebol návrh na doplnenie bodov programu dal hlasovať
o pôvodnom návrhu.
Výsledok hlasovania:

Za: 3 hlasy

za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Vladimír Randa

Proti: nikto
proti

Zdržal sa: nikto
zdržal sa

Stanovisko komisie životného prostredia:
Program rokovania komisie bol schválený.
K bodu 2
-

Schválenie investičného zámeru spolufinancovania II. etapy
kanalizácie v Považskom Chlmci

Materiál predniesol a prítomných informoval Ing. Radoslav Guzma – vedúci odboru
investičného. V súčasnosti sa dokončuje I. etapa a začne sa realizovať II. etapa. Zámerom
mesta je súčasne vybudovať sieť dažďovej kanalizácie a preto vstúpilo do vzájomnej
spolupráce so SEVAKom a dohodli sa na spoločnom financovaní
MUDr. Popluhár – tlmočil podnet občana, ktorý poukázal na existenciu rôznej anonymnej
kanalizácie a mesto plánuje budovať aj chodníky, čím sa všetko skryje a bude sa musieť zase
nanovo rozkopávať. Či nie je možné tieto akcie zosúladiť, aby nedošlo k zbytočným
rozkopávkam.
Ing. Vidra – pri realizácii kanalizácie k tomu dochádza, ale vybudovaním kanalizácie sa budú
musieť v zmysle platnej legislatívy povinne napojiť. Výnimku majú iba tí čo majú schválené
čističky, ktoré sú kontrolované OÚ alebo nepriepustné certifikované žumpy s tým, že vývoz si
budú realizovať na vlastné náklady a preukazovať likvidáciu v zmysle platnej legislatívy.
Keďže členovia komisie nemali zásadné pripomienky k materiálu, predseda komisie
požiadal členov o predloženom materiáli hlasovať.
Výsledok hlasovania:

Za: 3 hlasy

za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Vladimír Randa

Proti: nikto
proti

Zdržal sa: nikto
zdržal sa

Uznesenie č. 49 /2018
Komisia životného prostredia
I. odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a
schváliť:
1. spolufinancovanie stavby „Považský Chlmec - Stoková sieť“ – II. etapa, ktorú budú
realizovať Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (ďalej len „SEVAK“) ako vlastník a
prevádzkovateľ budúcej splaškovej kanalizácie na území Mesta – v mestskej časti Považský
Chlmec, a na ktorú bolo vydané stavebné povolenie č. A/2010/00107-3/Ros zo dňa 18.01.2010,
právoplatné a vykonateľné dňa 22.03.2010, a to objektu dažďovej kanalizácie, ktorý bude
mesto Žilina následne vlastniť a spravovať, v predpokladanej sume spoluúčasti Mesta Žilina
1.245.432,66 EUR s DPH.
2. v prípade, že výsledná suma, určená výsledkom verejného obstarávania podľa zmluvy o
dielo so zhotoviteľom stavebných prác bude nižšia, budú sa Mesto Žilina a SEVAK podieľať

na financovaní objektov, ktoré výlučne financujú, podľa vysúťaženej ceny, a na financovaní
objektov, ktoré spolufinancujú, percentuálnym pomerom, ktorý vychádza z predpokladaných
nákladov. V prípade, že výsledná suma, určená výsledkom verejného obstarávateľa podľa
zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavebných prác bude vyššia, budú sa zmluvné strany (Mesto
Žilina a SEVAK) podieľať na financovaní objektov, ktoré výlučne financujú, podľa
vysúťaženej ceny a na financovaní objektov, ktoré spolufinancujú, percentuálnym pomerom,
ktorý vychádza z predpokladaných nákladov.
3. náklady na projektovú dokumentáciu (DÚR, DSP, DRS) a náklady na stavebný dozor, ak sa
bude vykonávať externe, sa budú znášať exaktne alebo pomerne, pričom percentuálny pomer
bude určený podľa vysúťaženej hodnoty (ceny) stavebných objektov, ktoré výlučne financuje
alebo spolufinancuje SEVAK, a ktoré výlučne financuje alebo spolufinancuje Mesto Žilina.
K bodu 3
-

Návrh VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné
automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

Materiál predniesol a prítomných informoval Ing. Karol Krutek - vedúci odboru
ekonomického. Oboznámil prítomných so zmenami vo výškach ako aj úľavách, ktoré
vyplývajú z požiadaviek občanov a platnej legislatívy.
Mgr. Martinková – informovala sa prečo sú v jednom VZN tak diametrálne odlišné veci – daň
za pozemky, daň za hracie automaty a daň za psa, pretože vidí problém v jeho schvaľovaní.
Ing. Krutek – vyplýva to z platnej legislatívy o miestnych poplatkoch.
Mgr. Martinková - požiadala o vyjadrenie názoru k dani za psa:
„Naše mesto získava na dani za psíkov okolo 70 000 € ročne. Takmer od začiatku svojho
volebného obdobia som žiadala o spätnú väzbu pre psíčkarov za platenie tejto dane. Niektorí
sa sťažovali na veľmi riedku sieť malých smetných nádob, a tak som sa snažila o ich
inštalovanie. Navrhovala som tiež nákup ekologických sáčkov pre psie exrementy. Pokúšala o
to, aby ľudia, ktorí si zoberú psíka z útulku, neplatili daň. Moje návrhy aj keď viacnásobne
opakované, zostali nevypočuté. Takže teraz ma prekvapuje takýto výstup od vedenia mesta.
Osobne som bola s vedúcim odboru životného prostredia na obhliadku miesta, kde by sme
mohli zriadiť prvé riadne venčovisko pre psov na odľahlejšom mieste od obytnej zóny na
sídlisku Vlčince s jasnými pravidlami. Ale jeho realizácia do rozpočtu zaradená nebola.
Problém so psími exkrementami sa v meste Žilina dlhodobo nerieši napriek snahám a
sťažnostiam mnohých občanov, ktorí sa obracajú aj na mňa. Mali sme viac rokovaní s mestskou
políciou aj na mestskom úrade, žiadali sme nápravu. Iniciovali sme viac článkov o tomto
probléme. Inštalovali sme na sídlisku tabuľky so žiadosťou o zber exkrementov. V poslednom
čase sa na žilinských sídliskách objavili traviči psíkov. Je to veľmi smutné a tiež alarmujúce, že
niekto hádže otrávené návnady, a to zrejme kvôli nezodpovedným psíčkarom, ktorí si
nezbierajú exkrementy po svojich psích priateľoch. Niekoľko psíkov už bolo
otrávených. Mnohí ľudia sa obávajú, aby návnadu čisto náhodou nevyskúšalo nejaké
dieťa. Predpokladám, že odpustenie dane za psíkov by mohlo zvýšiť ich počet.“
Ing. Krutek – za minulý rok sa vyzbieralo za daň za psa 66 000 € a poukázal aj na podnety
občanov, ktorí nesúhlasili s výškou dane v bytových domoch.
Mgr. Randa – pýtal sa aký výpadok príjmov rozpočtu bude z plánovaných zmien jednotlivých
daní.
Ing. Krutek - 700 000 €.
Mgr. Randa – je proti tomu, aby mesto prišlo o taký výpadok príjmu.

Členovia komisie mali rôzne názory k materiálu a predseda komisie požiadal členov
o predloženom materiáli hlasovať.
Výsledok hlasovania:

Za: 1 hlas

za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA

Proti: 2 hlasy

proti
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Iveta Martinková

Zdržal sa: nikto
zdržal sa

Uznesenie č. 50/2018
Komisia životného prostredia
I.

neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
prerokovať a schváliť
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani
za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje tak, ako je predložené.

K bodu 4
-

Návrh VZN o poplatku

Materiál predniesol a prítomných informoval Ing. Karol Krutek - vedúci odboru
ekonomického. Oboznámil prítomných so zmenami vo výške jednotlivých sadzieb. K úprave
muselo dôjsť hlavne z dôvodu, že príjem z poplatku za komunálny odpad musí byť vo výške
nákladov na nakladanie s komunálnym odpadom, pretože za posledné roky sa zvýšil príjem z
výberu poplatku a dochádza k rozdielu medzi príjmom a výdavkom t.j. k prebytku.
Mgr. Martinková – do zberu a vývozu komunálneho odpadu sa dá všeličo zahrnúť.
Ing. Krutek – čo je možné uhrádzať z poplatku za komunálny odpad je zákonom definované
a práve z dôvodu nejasností bolo oslovené MF SR, ktoré nám zodpovedalo otázky a presne
uviedlo, ktoré činnosti môžeme z poplatku hradiť a naopak, ktoré nie. Z poplatku nie je možné
financovať investície – budovanie stojísk, čistenie komunikácií, chodníkov a podobne.
V súčasnosti sa z poplatku financuje nákup kompostérov, odstraňujú sa skládky, zberá sa
objemový odpad prostredníctvom VKK a pod.
Mgr. Martinková – prečítala svoje stanovisko k návrhu:
„Nie som si istá, či suma 2,19 ročne nejakým zásadným spôsobom pomôže peňaženke občana.
Som presvedčená, že ľudia by skôr uvítali, aby z dobrej finančnej kondície mesto ťažilo v
tejto oblasti smerom k celkovému zlepšeniu čistoty v meste a s radosťou by za týmto účelom
tých 2,19 € obetovali. Občania majú oprávnene stále vyššie nároky na prostredie, v ktorom
žijú. Ide im pritom o riadne a poctivé čistenie verejných priestorov, o odstránenie čiernych
skládok, o údržbu a čistenie kontajnerov a kontajnerových stojísk. Žiadajú progres, chcú
výstavbu moderných kontajnerových stojísk, želajú si zhustenie siete malých smetných nádob.
Ak má mesto výbornú finančnú kondíciu, bolo by vhodné, aby sa ešte zodpovednejšie postavilo
k ochrane životného prostredia a začalo separovať odpad na cintorínoch ako aj na mestskej
plavárni. Ročne sa zo žilinských cintorínov odvezie vyše 2 milióny litrov zmiešaného
neseparovaného komunálneho odpadu, a to je alarmujúce číslo.“
Ing. Vidra – uviedol, že 2 milióny litrov zmiešaného odpadu z cintorínov je číslo vychádzajúce
z litrového objemu kontajnerov a odpad vznikajúci na cintoríne je biologický, plastový

znečistený voskom – kahance, umelé vence a kvety obsahujúce kovové časti a to nie je
komodita vhodná do triedeného zberu, ktorá by mohla byť ďalej využitá a nakoniec skončí
v zmesovom odpade. Čo sa týka plavárne, bol oslovený riaditeľ a na základe jeho požiadavky
budú nádoby na triedený zber do areálu dodané.
Mgr. Martinková – napriek pripomienkam k triedeniu na cintorínoch trvá na tom, že občania sa
majú vzdelávať a majú odpad na cintoríne triediť.
Predseda komisie ukončil diskusiu požiadal členov komisie o predloženom materiáli
hlasovať.
Výsledok hlasovania:

Za: 1 hlas

za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA

Proti: 2 hlasy

Zdržal sa: nikto

proti
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Vladimír Randa

zdržal sa

Uznesenie č. 51/2018
Komisia životného prostredia
neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
prerokovať a schváliť

I.

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina o poplatku tak, ako je predložené.
K bodu 5
-

Investičný plán na roky 2018 - 2020

Materiál predniesol a prítomných informoval Ing. Karol Krutek ekonomického. Je povinnosťou tento predkladať polročne alebo kvartálne.

vedúci odboru

Keďže členovia komisie vyjadrili svoje pripomienky na predchádzajúcich zasadnutiach
a nemali nové pripomienky, predseda komisie požiadal členov o predloženom materiáli
hlasovať.
Výsledok hlasovania:

Za: 2 hlasy

za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Iveta Martinková

Proti: nikto
proti

Zdržal sa: 1 hlas
zdržal sa
Mgr. Vladimír Randa

Uznesenie č. 52/2018
Komisia životného prostredia
I.

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
prerokovať a zobrať na vedomie
1. predložený návrh Investičného plánu mesta Žilina na roky 2018 – 2020.

K bodu 6
-

Nakladanie s majetkom ( kúpa, odpredaj, prenájom, zámena
nehnuteľností a zriadenie vecného bremena)

Materiál predniesla a prítomných informovala p. Iveta Formánková – z referátu
nakladania s majetkom. Predseda komisie vyzval členov, aby sa najskôr zaoberali spornými
bodmi.
Z dôvodu obsiahlosti materiálu neboli predložené žiadne konkrétne pripomienky.
Členovia sa zhodli, že v prípade ak odbor architektúry dá záporné stanovisko k jednotlivým
bodom materiálu, tak sa s týmto stanoviskom stotožňujú.
Keďže členovia komisie nemali bodom predkladaného materiálu pripomienky, predseda
komisie požiadal členov o hlasovanie o materiáli ako celku.
Výsledok hlasovania:

Za: 1 hlas

za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA

Proti: nikto
proti

Zdržal sa: 2 hlasy
zdržal sa
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Vladimír Randa

Komisia životného prostredia k bodu - Nakladanie s majetkom neprijala platné uznesenie.
K bodu 7
-

Urbanisticko krajinárska štúdia Námestie Andreja Hlinku
s parkom – Informatívna správa

Materiál predniesla a prítomných informovala p. Kremeňová – vedúca odboru
stavebného. Ide o rekonštrukciu parku a námestia, s tým, že má vzniknúť nová fontána,
Funkcia územia sa nemení.
MUDr. Popluhár – stotožňuje sa so štúdiou a informoval sa na časový rozvrh realizácie.
p. Kremeňová – realizácia je rozdelená na dve etapy, najskôr sa uskutoční rekonštrukcia parku,
potom námestie. Momentálne sa spracováva ďalšia dokumentácia potrebná pre územné
a stavebné rozhodnutie.
Mgr. Martinková – informovala sa na index zelene, či sa zvýši vzhľadom k tomu, že betónu je
už všade dosť a je potrebné zvyšovať index zelene.
p. Kremeňová – počet stromov zvýši aj v časti jestvujúceho námestia.
Mgr. Randa – informoval sa či je ešte v tomto štádiu možné niečo zmeniť a pripomienkovať, či
sa počíta s fontánou ako v Parku Ľ. Štúra a či je možné dostať WC bližšie k parku.
p. Kremeňová – v parku je plánovaná aj reštaurácia a tá musí mať WC.
Mgr. Martinková – zaujímala sa prečo je súčasná fontána zlá.
Mgr. Randa – plánovaná fontána je celoročne využitým priestorom.
Keďže členovia komisie nemali iné pripomienky k materiálu, predseda
požiadal členov o predloženom materiáli hlasovať.
Výsledok hlasovania:

Za: 3 hlasy

Proti: nikto

komisie

Zdržal sa: nikto

za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Vladimír Randa

proti

zdržal sa

Uznesenie č. 53/2018
Komisia životného prostredia odporúča MZ v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
Zobrať na vedomie
Urbanisticko-krajinársku štúdiu Námestie Andreja Hlinku s parkom
K bodu 8
-

Investičný zámer mesta Žilina zaviesť bezplatnú mestskú
hromadnú dopravu v Žiline pre všetkých obyvateľov mesta
Žilina

Predkladateľ materiálu sa nezúčastnil zasadania komisie a nebolo možné odpovedať na
pripomienky členov, preto členovia k danej téme iba vyjadrili svoje názory.
MUDr. Popluhár, Mgr. Randa – ide o ideologickú vec a nestotožňujú sa so zavedením
bezplatnej MHD.
Mgr. Martinková – svoje stanovisko prečítala:
„Vítam iniciatívu mesta na bezplatnú hromadnú dopravu pre všetkých. Určitý súvis s
množstvom občanov to mať môže, ale nemyslím si, že by to malo zásadný vplyv na zvýšenie
populácie, prihlásenej na trvalý pobyt. Významnejší dôvod z môjho pohľadu by mohol byť
nárast počtu cestujúcich touto dopravou a odľahčenie cestnej premávky osobnými
automobilmi. Avšak podľa mojich poznatkov a na.... základe rozhovorov s občanmi, musím
konštatovať, že viac ako MDH zdarma je pre nich dôležitejšie a naliehavejšie riešenie
nedostatku parkovacích miest . Dlho márne žiadajú mesto o zásadné riešenie tejto situácie a
investície do parkovacích domov. Automobily parkujú na zeleni, na chodníkoch i na
križovatkách, majitelia áut chtiac nechtiac porušujú zákon a stále častejšie dochádza ku
kolíznym situáciám. To, že hľadaním parkovacích miest najazdia okolo vnútroblokov každý
deň ďalšie a ďalšie kilometre, závažne poškodzuje životné prostredie. Nemenej a vážna
situácia je aj v nedostatočnosti cestnej infraštruktúry. Ulice mesta sú veľmi preplnené
automobilmi, dennodenne tu máme dopravné zápchy, čo je problémom aj pre MHD, ktorá v
súčasnej situácii nie je preferovaná osobitnými cestnými pruhmi.“
MUDr. Popluhár – stotožňuje sa so stanoviskom Mgr. Martinkovej.
Predseda komisie požiadal členov o predloženom materiáli hlasovať.
Výsledok hlasovania:
za

Za: nikto
proti
Mgr. Vladimír Randa

Proti: 1 hlas

Zdržal sa: 2 hlasy

zdržal sa
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Iveta Martinková

Komisia životného prostredia k bodu - Investičný zámer mesta Žilina zaviesť bezplatnú
mestskú hromadnú dopravu v Žiline pre všetkých obyvateľov mesta Žilina neprijala platné
uznesenie.
K bodu 9
- Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní, výstavbe a
modernizácii telekomunikačných stavieb a meraní intenzity
elektromagnetického vyžarovania týchto stavieb a zariadení, ktorých
intenzita žiarenia v prevádzke týchto zariadení ohrozuje zdravie ľudí
Predkladateľ materiálu sa nezúčastnil zasadania komisie a nebolo možné odpovedať na
pripravené pripomienky členov.
Mgr. Martinková – informovala členov, že predkladateľ Ing. Arch. Dušan Maňák dopracoval
materiál, ktorý predkladal v minulosti a že mu v tomto smere dôveruje ako odborníkovi.
Mgr. Randa – požiadal o stanovisko k téme Ing. Vidru.
Ing. Vidra – danú záležitosť je možné riešiť aj cez regulatívy územného plánu. Informoval, že
boli riešené podnety z Hájika, pričom bolo zorganizované aj stretnutie s občanmi. Hodnoty
intenzity žiarenia vysielačov boli merané certifikovanými zariadenia a boli v norme.
Nastavené normy však hodnotiť nemôže.
Členovia komisie sa zhodli, že nie je možné zaujať stanovisko, keď sa zasadania
nezúčastní predkladateľ, ktorý vysvetlí materiál a odpovie na primomienky
Predseda komisie požiadal členov o predloženom materiáli hlasovať.
Výsledok hlasovania:

Za: 1 hlas

za
Mgr. Iveta Martinková

proti

Proti: nikto

Zdržal sa: 2 hlasy

zdržal sa
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Vladimír Randa

Komisia životného prostredia k bodu - Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní,
výstavbe a modernizácii telekomunikačných stavieb a meraní intenzity elektromagnetického
vyžarovania týchto stavieb a zariadení, ktorých intenzita žiarenia v prevádzke týchto zariadení
ohrozuje zdravie ľudí neprijala platné uznesenie.
K bodu 10
-

Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisií Mestského
zastupiteľstva v Žiline

Z dôvodu neprítomnosti predkladateľa materiálu sa o bode programu nerokovalo.
K bodu 11
-

Materiál na rokovanie komisií – poslanec p. Púček

Z dôvodu neprítomnosti predkladateľa materiálu sa o bode programu nerokovalo.

K bodu 12
Mgr. Martinková – informovala sa, či je možné nakúpiť kompostéry aj pre bytové domy,
pretože ju oslovili občania, ktorí o to majú záujem a informovala sa na cenu, dodávku
kompostérov do ZŠ a MŠ a či je možnosť dodať aj viac kusov.
Ing. Vidra – po dodaní kompostérov do rodinných domov sa budú riešiť aj tieto požiadavky.
Čo sa týka požiadaviek MŠ a ZŠ, tieto boli zohľadnené pri obstarávaní kompostérov, ktoré sú
v distribuované v súčasnosti. Informoval o poslancoch za Hájik, ktorí vyčlenili financie na
kryté stojisko, do ktorého by chceli umiestniť aj kompostér. Záujem o kompostéry v bytových
domoch sa teší, ale treba upozorniť, že kompost je potrebné sa správne starať a dávať tam iba
odpad na to určený, ktorý treba prekladať.
Mgr. Martinková – požiadala o uvedie podnetu p. Baču do zápisnice a tiež zaslanie
kompetentným vedúcim odborov.
Podnet: v súčasnosti sa rekonštruujú chodníky v našom meste a to asfaltovaním. Takto
aplikovaný asfalt nie je ani esteticky ale je hlavne škodlivý zdraviu, nakoľko v letných
teplotách sa z neho odparujú uhľovodíky, ktoré sú zdraviu škodlivé. Už aj na prvý pohľad na
vyasfaltované chodníky je vidno, že táto asfaltová zmes neobsahuje skoro žiadne kamenivo,
ktoré by znížilo hladinu odparovania zdraviu škodlivých uhľovodíkov v meste. Bolo by dobré
tieto okolnosti zvážiť pri pokračovaní rekonštrukcie chodníkov.
Členovia komisie sa zhodli, že podnet bude odstúpený – prednostovi, odboru investičnému
a odboru dopravy.

K bodu 13
Na záver zasadnutia predseda komisie MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA, poďakoval
všetkým za účasť a zasadnutie komisie životného prostredia pri MZ v Žiline ukončil.
V Žiline dňa: 08.06.2018

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA,
predseda komisie životného prostredia
Zapísala: Ing. Marta Moravcová

