
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Mestský úrad, odbor životného prostredia a dopravy 

Štúrova 1989/41, 031 42  Liptovský Mikuláš 

 
Z á p i s n i c a  7 / 2 0 1 7  

 
z mimoriadneho zasadnutia komisie dopravy a verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.08.2017 
v zasadačke Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši. 
 
 
Prítomní: Jaroslav Grešo, Dušan Fabián, Bc. Marián Vozárik, Ing. Ľubomír Mikita , poslanci MsZ Michal 
Paška, Ing. Jozef Bobák, tajomník – Ing. Gabriel Lengyel,  
Neprítomní: Ing. arch. Pavel Bobák, CSc, Peter Cibák Bc. Ján Vaškeba, Ing. Ivan Gábryš, pplk. Ing. Mi-
riam Hatalová 
 
Program: 
1. Európsky týždeň mobility 2017 – informácia 
2. Zabezpečenie ochrany cintorínov proti krádežiam v súvislosti s blížiacim sa sviatkom zosnulých - in-

formácia VPS, MsP. 
3. Rôzne 

 
Zasadnutie otvoril predseda komisie Jaroslav Grešo, privítal prítomných. Zároveň oboznámil prítom-

ných s programom zasadnutia v ktorom navrhol bod programu č. 3 „Plán rekonštrukcií miestnych komuni-
kácií na roky 2018 – 2022„ z rokovania komisie stiahnuť, nakoľko jeho prerokovanie bude predložené na iný 
termín MsZ. 

S programom komisia súhlasila jednomyseľne.  
 
 
K bodu 1) Európsky týždeň mobility 2017 – informácia 
 

Ing. Lengyel informoval o programe kampane Európsky týždeň mobility 2017 v meste Liptovský Mi-
kuláš, ktorá bude v dňoch od 17.09.2017 do 22.09.2017 a bude sprevádzaná rôznymi podujatiami zamera-
nými na alternatívne druhy dopravy, dopravnú výchovu a ukážky práce záchranných zložiek  pre žiakov ZŠ. 
Dňa 17.09.2017 bude na námestí slávnostné zahájenie kampane, ktorého súčasťou bude envirojazda mes-
tom, ukážky elektromobilov a elektrobicyklov aj s možnosťou ich vyskúšania, kultúrny program atď.... 
V dňoch 18. – 19.09. 2017 bude program zameraný na žiakov základných škôl na dopravnom ihrisku pri 
Evanjelickej ZŠ a 22.09.2017 sa Mestský úrad a jeho zamestnanci zapoja do  Dňa bez áut a o zapojenie 
budú požiadané aj ostatné orgány štátnej a verejnej správy v meste. Zároveň pre obyvateľov, ktorí pôjdu 
ráno do práce na bicykli, pešo alebo iným dopravným prostriedkom okrem motorového vozidla,  budú po-
čas rána od 07:00 do 8:30 pripravené na cyklochodníku pri Iľanovskom moste raňajky. 

 
 

Uznesenie 32/2017 
Komisia dopravy a VP berie predložené informácie na vedomie. 
 
Hlasovanie: za:3 , proti:0 , zdržal sa:0 
 

K bodu 2) Zabezpečenie ochrany cintorínov proti krádežiam v súvislosti s blížiacim sa sviatkom zo-
snulých - informácia VPS, MsP. 

 
Ing. Lengyel tlmočil písomné stanovisko MsP v tejto veci, nakoľko náčelník MsP sa z pracovných 

dôvodov nemohol zasadnutia komisie zúčastniť. Zo strany VPS podal informáciu Dušan Fabián, ktorí in-
formoval o pripravenosti VPS na tento sviatok čo sa týka údržby hrobových miest, kosenia a vývozu smetí. 
Ing. Jozef Bobák požiadal o informáciu ohľadom Dechtárskeho cintorína, ktorý nie je v správe VPS LM 
a požiadal o informáciu či niekedy v správe mesta bol. Keďže tento poznatok členovia komisie nemali, vec 
Ing. Lengyel prezistí a bude pána poslanca informovať. 

 
 
Uznesenie 33/2017 
Komisia dopravy a VP berie predložené informácie na vedomie 
 
Hlasovanie: za:3 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
 



 
K bodu 3) Rôzne 
 
 
3.1 Bezpečnosť CP na ceste č. I/18. 
 

Jaroslav Grešo požiadal odd. dopravy aby aj napriek skutočnosti, že cesta č. I/18 nie je v správe 
a majetku mesta, bolo vyvinuté úsilie na zníženie počtu priechodov pre chodcov na tejto komunikácií v jej 
úseku v centre mesta a to z dôvodu, že priechodov je na tomto krátkom úseku veľa, často niekoľko desia-
tok metrov od seba a niektoré z nich sú na nevhodných miestach, čím dochádza k ohrozovaniu chodcov 
a celkovej bezpečnosti cestnej premávky. Ich veľký počet má vplyv aj na plynulosť cestnej premávky. Upo-
zornil najmä na lokalitu pri reštaurácii Sóda kde sú v krátkej vzdialenosti 2 priechody pričom niekoľko desia-
tok metrov je odtiaľ vzdialený podchod pre chodcov. Rovnako upozornil na nevhodný a nebezpečný prie-
chod pri reštaurácii Poľovník, kde sa aj minulý týždeň udiala smrteľná dopravná nehoda chodca. Poslanec 
Paška požiadal o zvolanie rokovania za účastí zodpovedných subjektov za cestu I/18 (SSC, ODI) s cieľom 
riešiť bezpečnosť chodcov na tejto komunikácií. Ing. Lengyel informoval, že už bolo zvolané rokovanie 
v tejto veci na 27.09.2017 na 10.00 hod. a pozvaní boli okrem správcu cesty SSC, aj Krajský a Okresný 
dopravný inšpektorát a aj zástupca Ministerstva dopravy. Lengyel informoval, že mesto prostredníctvom 
odd. dopravy viackrát dopytovalo SSC o realizáciu krokov na zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky na 
ceste č. I/18  v prieťahu mestom. Zo strany SSC však doteraz nebola žiadna snaha o riešenie tejto situácie 
týkajúcej sa nielen motorovej ale aj cyklistickej a pešej dopravy. Na veľkú časť listov adresovanú SSC ne-
bolo ani len odpovedané. K zrušeniu priechodov uviedol, že tejto problematike sa komisia dopravy venova-
la už na zasadnutí 26.10.2015. Oddelenie dopravy v tom čase komunikovalo s ODI požiadavku na zrušenie 
priechodov pre chodcov pri reštaurácii Sóda  a Poľovník, na ODI bol zaslaný návrh riešenia zo strany mes-
ta, ale k jeho realizácii zo strany ODI a SSC nedošlo. Informoval, že na plánovanom rokovaní budú zástup-
covia mesta žiadať od zodpovedných kroky týkajúce sa zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky na ceste 
č. I/18 v úseku prieťahu mestom a to najmä so zameraním na chodcov a cyklistov. Či už ide o zníženie poč-
tu priechodov pre chodcov, ich modernejšie zvýraznenie (poukázal na mestské priechody s inteligentnými 
signalizačnými zariadeniami), ale aj požiadavku na znovu vyznačenie cyklopruhov pre cyklistov, ktoré boli 
bez odôvodnenia zo strany SSC odstránené. Taktiež budeme požadovať rekonštrukciu poškodených úse-
kov cesty č. I/18 a to najmä v Okoličnom ale aj v iných lokalitách kde to je potrebné.  
 

Uznesenie 34/2017 
Komisia dopravy a VP berie predložené informácie a odporúča uvedené požiadavky tlmočiť na plá-

novanom rokovaní zodpovedným subjektom. 
 
Hlasovanie: za:3 , proti:0 , zdržal sa:0 
 
 

3.2 Požiadavka obyvateľov ul. Nešporovej (časť ul. od ul. Novej po ul. Alexyho) na osadenie znače-
nia „Prejazd zakázaný“. 
 

Bc. Vozárik tlmočil písomnú žiadosť obyvateľov ul. Nešporovej (časti ulice od ul. Novej po ul. Ale-
xyho), ktorí žiadajú mesto o obmedzenie premávky na tejto momentálne jednosmernej miestnej komuniká-
cii. Svoju žiadosť zdôvodňujú zvýšenou premávkou na tejto ulici. Obmedzenie dopravy by sa realizovalo 
osadením dopravnej značky „Prejazd zakázaný“ 
 

Uznesenie 35/2017 
Komisia dopravy a VP neodporúča odd. dopravy predmetnej žiadosti vyhovieť. 
 
Hlasovanie: za:3 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
3.3 Predaj (nájom) mestského majetku. 
 

Komisii bol opätovne predložený návrh na predaj (nájom) mestského majetku, časti parkoviska 
pred plavárňou, pozemok KN-C 655/1 za účelom vjazdu na pozemky vo vlastníctve žiadateľa spoločnosti 
Lynnfield, s. r. o.. Na zasadnutí 1.6.2017 komisia odporučila aby žiadateľ spracoval projekt organizácie do-
pravy na predmetnom parkovisku, nakoľko zriadením vecného bremena, nájmom, prípadne odpredajom 
dôjde k zmene súčasného stavu. Členom komisie bol predložený návrh riešenia, ktorý predpokladá vyzna-
čenie priestoru vjazdu a prístupovej komunikácie vyznačením vodorovným dopravným značením na existu-
júcich zatrávňovacích paneloch.  
 
 
 



Uznesenie 36/2017 
Komisia dopravy a VP neodporúča predmetný pozemok predať, prípadne prenajať a to z dôvodu 

toho, že by sa tým znížil počet parkovacích miest v tejto lokalite.  
 
Hlasovanie: za:3 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapísal: Ing. Gabriel Lengyel                                    Overil:     Jaroslav Grešo  
              tajomník komisie                                                    predseda komisie 


