
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  5 / 2 0 1 7  

 
zo zasadnutia komisie dopravy a verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo dňa 01.06.2017 v zasadačke 
Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši. 
 
 
Prítomní: Dušan Fabian, Bc. Marián Vozárik, Ing. arch. Pavel Bobák, CSc, Peter Cibák,  , Ing. Ľubomír 
Mikita , doc. Mgr. Ján Hučík, PhD – ved. odboru školstva, JUDr. Jančuška – náčelník MsP, poslanci MsZ 
Michal paška, Jozef Bobák, Ing. Štefan Ganóczy, PhD., tajomník – Ing. Gabriel Lengyel,  
Neprítomní: Jaroslav Grešo, Bc. Ján Vaškeba, Ing. Ivan Gábryš, pplk. Ing. Miriam Hatalová 
 
Program: 

1. Riešenie dopravnej situácie pri ZŠ Okoličné a v areáli školy – predkladá vedúci Odboru ŽP 
a dopravy. 

2. Návrh na predaj (nájom) prebytočného majetku – predkladá odbor právny. 
3. Vedenie trás skibusov počas zimnej sezóny 2017/2018 v m. č. Demänová – predkladá vedúci 

Odboru ŽP a dopravy. 
4. Správa o stavebnotechnickom stave miestnych komunikácií mesta  Liptovský Mikuláš - pred-

kladá vedúci Odboru ŽP a dopravy. 
5. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/1992/VZN o  vytváraní podmienok kvalitného 

životného prostredia a o verejnom poriadku - predkladá vedúci Odboru ŽP a dopravy. 
6. Správa o činnosti mesta v Slovenskej parkovacej asociácii - predkladá vedúci Odboru ŽP 

a dopravy. 
7. Príprava a organizačné zabezpečenie bezpečnosti priebehu Stoličných dní 2017 – predkladá 

náčelník MsP. 
8. Rôzne. 

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

ných s programom zasadnutia. S programom komisia súhlasila jednomyseľne.  
 
 
K bodu 1) Riešenie dopravnej situácie pri ZŠ Okoličné a v areáli školy – predkladá vedúci Odboru 
ŽP a dopravy. 
 

Ing. Lengyel informoval o dopravnom probléme v areáli ZŠ Okoličné a na ul. Pálenickej a požia-
davke vedenia ZŠ o jej riešenie. Problémom je vjazd motorových vozidiel do areálu školy čim dochádza 
k ohrozovaniu chodcov (najmä detí) a taktiež státie vozidiel na ul. Pálenickej najmä v ranných hodinách čo 
je z dôvodu nedostatočnej šírky vozovky v rozpore so zákonom o premávke na pozemných komunikáciách 
a najmä takýmto státím vozidiel dochádza k obmedzovaniu chodcov, keďže táto komunikácia je prakticky 
jediný prístup pre peších z m. č. Okoličné do areálu školy z jeho južnej strany. Státie vozidiel prekáža aj 
obyvateľom ul. Pálenickej.  

Bc. Vozárik predložil návrh riešenia, ktorým sa prostredníctvom zmeny dopravného značenia zaká-
že vjazd do areálu školy z južnej strany okrem dopravnej obsluhy a zamestnancov ŽŠ a MŠ. Na ulici Pále-
nickej navrhuje odd. dopravy opätovne obnoviť a vyznačiť pás pre chodcov, prostredníctvom ktorého sa 
jednak vytvorí priestor na bezpečný pohyb chodcov a jednak sa zamedzí státiu vozidiel na krajnici cesty. 
Tieto opatrenia sú však len dočasné a situáciu vyrieši len výstavby nových parkovacích plôch na západnej 
strane areálu školy, kre by sa na ul. Sihotskej mali vytvoriť parkovacie plochy ktoré budú novým chodníkom 
napojené k budovám školy.  

Navrhované riešenie podporil aj vedúci odboru školstva doc. Mgr. Ján Hučík, PhD, ktorý prízvuko-
val stanovisko, že v areáli škôl je nevhodný a je nebezpečný pohyb motorových vozidiel s výnimkou najnut-
nejšej dopravnej obsluhy. 
 
 

Uznesenie 20/2017 
Komisia dopravy a VP s návrhom zmeny dopravného značenia súhlasí, avšak odporúča ho ešte 

prerokovať s vedením školy. Komisia zároveň odporúča mestu vypracovať PD parkovacích plôch na zá-
padnej strane areálu školy. 

 
Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0 



 
K bodu 2) Návrh na predaj (nájom) prebytočného majetku – predkladá odbor právny. 
 
 Zástupkyňa právneho odboru predložila návrh na predaj (nájom) mestského majetku, časti parkovi-
ska pred plavárňou, pozemok KN-C 655/1 za účelom vjazdu na pozemky vo vlastníctve žiadateľa spoloč-
nosti Lynnfield, s. r. o. 
 
 

Uznesenie 21/2017 
Komisia dopravy a VP odporúča, aby žiadateľ spracoval projekt organizácie dopravy na predmet-

nom parkovisku, nakoľko zriadením vecného bremena, nájmom, prípadne odpradajom dôjde k zmene sú-
časného stavu. Po spracovaní projektu komisia žiada túto vec opätovne prerokovať.  

 
Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0 
 
 

K bodu 3) Vedenie trás skibusov počas zimnej sezóny 2017/2018 v m. č. Demänová – predkladá ve-
dúci Odboru ŽP a dopravy. 
 
 Ing. Lengyel informoval o organizácii trás skibusov počas uplynulej sezóny v m. č. Demänová, kto-
ré po žiadosti obyvateľov ul. Kernovej a aj na základe uznesenia Komisie dopravy č. 49/2016 boli vedené 
mimo ul. Kernovu. Toto riešenie však spôsobovalo viaceré problémy a to najmä pri výjazde autobusov z ul. 
Odbojárskej, kde je križovatka neprehľadná, a taktiež problém s vedením trasy autobusov po prejdení za-
stávkou v križovatke Kernovej a cesty II/584.  K téme bol prizvaný aj poslanec za m. č. Ganóczy ktorý uvie-
dol, že z uvedených dôvodov je potrebné, aby trasy skibusov boli vedené aj ul. Kernovou o čo aj žiada. 
Mestská časť Demänová je využívaná turistická lokalita s množstvom ubytovacích kapacít a skibusy sú pre 
Demänovú veľkým benefitom, ktorý prináša výhody všetkým obyvateľom mestskej časti a taktiež podporuje 
cestovný ruch.  
 
 

Uznesenie 22/2017 
Komisia dopravy a VP odporúča, aby odd. dopravy vo svojom stanovisku k trasám skibusov na 

zimnú sezónu 2017/2018 súhlasilo s ich vedením aj po ul. Kernovej. 
 
Hlasovanie: za: 4, proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
K bodu 4) Správa o stavebnotechnickom stave miestnych komunikácií mesta  Liptovský Mikuláš - 
predkladá vedúci Odboru ŽP a dopravy. 

 
 Ing. Lengyel predložil komisii predmetnú správu. Cieľom  materiálu a teda spasportizovania priesto-
rových technických údajov miestnych komunikácií vrátane ich stavebnotechnického stavu bolo vytvoriť pre-
hľadný dokument, ktorý bude poskytovať informácie nie len o technických a priestorových údajoch jednotli-
vých miestnych komunikácií, ale aj údaje o ich stavebnotechnickom stave.  

Pasportizácia stavebnotechnického stavu je spracovaná podľa mestských častí mesta Liptovský 
Mikuláš a bude slúžiť pre efektívnejšie plánovanie ich bežných opráv a údržby, ale najmä pre plánovanie 
komplexných (investičných) opráv tak, aby v čo najväčšej miere zohľadňovali technický stav ciest a  potre-
by mesta a jeho obyvateľov.   

Pasportizácia je spracovaná v zmysle Technického predpisu  MDVRR SR č. 8/2013 a na základe 
podkladov Správy ciest ŽSK, ktorá si takéto hodnotenie svojich ciest robí cyklicky každoročne. 

Zbieranie a spracovanie údajov bolo vykonané Odborom ŽP a dopravy, odd. dopravy a VP v me-
siacoch marec a apríl 2017.  
 
 

Uznesenie 23/2017 
Komisia dopravy a VP odporúča materiál na schválenie MsZ. 
 
Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
 
 
 
 



K bodu 5 ) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/1992/VZN o  vytváraní podmienok kvalit-
ného životného prostredia a o verejnom poriadku - predkladá vedúci Odboru ŽP a dopravy. 
 
 Ing. Lengyel predložil komisii návrh VZN č. 8/19928VZN. Predmetom jeho zmeny je odstránenie 
pravdepodobne mylného ustanovenia týkajúceho sa zákazu pitia nealkoholických nápojov na verejných 
priestranstvách mesta. Aj napriek tomu, že toto ustanovenie nebolo v praxi uplatňované, vo VZN by byť 
nemalo a predmetné VZN bude upravovať len zákaz pitia alkoholických nápojov a to celoročne s výnimkou 
silvestrovskej noci. 
 

Uznesenie 24/2017 
Komisia dopravy a VP odporúča materiál na schválenie MsZ. 
 
Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
K bodu 6) Správa o činnosti mesta v Slovenskej parkovacej asociácii - predkladá vedúci Odboru ŽP 
a dopravy. 
 
 Ing. Lengyel informoval o činnosti mesta v združení SPA za rok 2016. 
 

Uznesenie 25/2017 
Komisia dopravy a VP odporúča materiál na schválenie MsZ. 
 
Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
 
K bodu 7) Príprava a organizačné zabezpečenie bezpečnosti priebehu Stoličných dní 2017 – pred-
kladá náčelník MsP. 
 
 Náčelník MsP JUDr. Jančuška informoval o pripravovaných krokoch MsP počas Stoličných dní 
2017 na zabezpečenie bezpečnosti ich priebehu. 
 

Uznesenie 26/2017 
Komisia dopravy a VP berie predložené informácie na vedomie. 
 
Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
K bodu 8) Rôzne 
 
8.1 Žiadosť o osadenie Zóny s dopravným obmedzením 30 km/h v m. č. Palúdzka na ul. J. žuffu, Gle-
járksej, budovateľskej, J. Švermu a Športovcov. 
 
 Ing. Lengyel informoval o žiadosti obyvateľky Palúdzkej, ktorá bola daná ako projekt pre participa-
tívny rozpočet a následne z dôvodu, že sa nejedná o vhodný projekt pre PTR, bola táto žiadosť vyradená 
s požiadavkou na riešenie odd. dopravy. Predmetom žiadosti je požiadavka o osadenie dopravných zna-
čiek Zóny s dopravným obmedzením 30 km/h na ul. J. žuffu, Glejárksej, budovateľskej, J. Švermu 
a Športovcov. 
 
 

Uznesenie 27/2017 
Komisia dopravy a VP neodporúča v tejto lokalite realizovať požadovanú zmenu organizácia do-

pravy 
 
Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



8.2 Návrh riešenia parkovania pred ZŠ Demänovská cesta 
 
Ing. Lengyel predložil komisii projektový návrh výstavby parkovacích plôch pre ZŠ Demänovská 

cesta, ktorého cieľom je vyriešiť nevyhovujúcu dopravnú situáciu ktorá vzniká na ul. Demänovskej najmä 
v ranných hodinách pri dovoze detí do základnej školy. Projekt ráta s vybudovaním 22 parkovacích plôch 
na juh od vstupnej komunikácie do areálu s tým, že oplotenie areálu bude vybudované nanovo medzi par-
koviskom a školou tak, aby v areáli nedochádzalo k pohybu motorových vozidiel.  
 
 
 

Uznesenie 28/2017 
Komisia dopravy a VP súhlasí s navrhovaným riešením a odporúča mestu projekt realizovať. 
 
Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


