
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  0 5 / 2 0 1 6  

 
zo zasadnutia komisie dopravy a verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo dňa 02.06.2016 v zasadačke 
Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši. 
 
 
Prítomní: Jaroslav Grešo, Ing. arch. Pavel Bobák, CSc.,  Bc. Marián Vozárik, , Dušan Fabian, JUDr. 
Marián  Jančuška, Ing. Jozef Bobák – poslanec MsZ , Štefan Ganoczy – poslanec MsZ, Ing. Tomáš Hološ 
– zástupca ARRIVA LIORBUS, a. s., zástupkyne spol. EUROAWK,    tajomník – Ing. Gabriel Lengyel, Ing. 
Dušan Grešo, pplk. Ing. Miriam Hatalová,  
 
Neprítomní: Peter Cibák, Ing. Ľubomír Mikita, Bc. Ján Vaškeba, Ing. Ivan Gábryš 
 
 
Program:  
1. Spôsob propagácie mestskej autobusovej dopravy – prizvaný zástupca ARRIVA LIORBUS, a. s.  
2. Príprava a organizačné zabezpečenie bezpečnosti priebehu Stoličných dní 2016 – informácia MsP. 
3. Návrh Zmluvy o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových zastávkach so spoločnosťou 

EUROAWK. 
4. Správa o činnosti mesta v Slovenskej parkovacej asociácii – Ing. Lengyel. 
5. Informácia o projekte Mestskej cyklotrasy za zamestnaním – Ing. Lengyel. 
6. Informácia o projekte Revitalizácia vnútrobloku sídliska Nábrežie Dr. A. Stodolu L. Mikuláš – Ing. Len-

gyel. 
7. Rôzne. 

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

ných s programom zasadnutia. S programom komisia súhlasila jednomyseľne.  
 
 

K bodu 1) Spôsob propagácie mestskej autobusovej dopravy – prizvaný zástupca ARRIVA LIOR-
BUS, a. s. 
 

Ing. Lengyel informoval prítomných o situácii v MAD a to konkrétne o neustálom poklese počtu 
prepravených osôb. V prvom štvrťroku 2016 bol pokles o proti rovnakému obdobiu roka 2015 o 5,46 %, 
pričom nárast cestujúcich je medziročne len u občanov nad 65 rokov a to o viac ako 5%, u ostatných dru-
hov cestujúcich je pokles o 6,99%. Táto situácia spôsobuje pokles tržieb o 6,22 % a tým nárast straty do-
pravcu, ktorú músí následne mesto hradiť. Zástupca spoločnosti ARRIVA LIORBUS, a. s. informoval, že 
pripravujú zavedenie wifi internetu do autobusov MAD. Cieľom mesta ako obstarávateľa MAD je zastaviť 
neustály pokles prepravených osôb a preto  Ing. Lengyel požiadal zástupcu ARRIVA LIORBUS 
o spracovanie marketingovej stratégie spoločnosti, zameranej na propagáciu MAD a to v termíne do 
30.06.2016. 
 
 

Uznesenie 38/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča realizovať navrhnuté riešenie  

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

 
 
K bodu 2) Príprava a organizačné zabezpečenie bezpečnosti priebehu Stoličných dní 2016 – infor-
mácia MsP 
 
 Náčelník MsP informoval o krokoch MsP pre zabezpečenie bezpečnosti priebehu Stoličných dní 
2015 a predložil písomnú správu o príprave a organizačnom zabezpečení priebehu tohto podujatia. 
 

Uznesenie 39/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie informácie na vedomie.  
 



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

 
K bodu 3) Návrh Zmluvy o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových zastávkach so spo-
ločnosťou EUROAWK  
 

Prítomné zástupkyne spoločnosti odprezentovali ich zámer pokračovať aj naďalej v spolupráci 
s mestom Liptovský Mikuláš a informovali prítomných o navrhovanej „Zmluve o podmienkach výstavby prí-
streškov na autobusových zastávkach a o recipročnom umiestnení a prevádzkovaní reklamných zariadení, 
stavieb pre reklamu a reklamy na mestských pozemkoch“. Cieľom navrhovanej spolupráce je výstavba 14 
kusov prístreškov na autobusových zastávkach podľa potrieb mesta s tým, že sa mesto zaviaže poskytnúť 
spoločnosti priestory (pozemky) pre umiestnenie reklamných zariadení v rámci katastra LM a to v pomere 
14 ks prístreškov v ktorých bude zabudovaný minimálne jeden citylight : 20 ks samostatne stojacich citylig-
htov : 14 ks reklamných panelov typu billboard. Spoločnosť následne navrhla 2 varianty spolupráce: 

 
VARIANTA č. 1 : Doba trvania zmluvného vzťahu 15 rokov, po ukončení sa autobusové prístrešky stanú 
vlastníctvom mesta, integrované reklamné zariadenia zostanú vo vlastníctve spoločnosti. Výška nájomného 
za autobusové prístrešky s integrovanými citylight vitrínami a za samostatne stojace reklamné zariadenia 
typu citylight a billboard bude posudzovaná ako osobitný zreteľ. 
 
 

Uznesenie 40/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča tento variant zmluvy schváliť MsZ, ale len za 

podmienky, že súčasťou zmluvy nebude výstavba samostatne stojacich citylight vitrín a reklamných zaria-
dení typu billboard.  

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

 
 
VARIANTA č. 2 : Doba trvania zmluvného vzťahu 10 rokov, po jeho ukončení novo postavené autobusové 
prístrešky zostanú vo vlastníctve spoločnosti, ako aj integrované zariadenia v prístreškovch. Výška nájom-
ného prístrešky, samostatné stojace citylight vitríny a reklamné zariadenia typu billboard budú v zmysle 
zásad hospodárenia s majetkom mesta. 
 
 

Uznesenie 41/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku neodporúča tento variant zmluvy schváliť MsZ. 
 
Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0   

 
 
V prípade, že sa spoločnosť nedohodne s mestom na pokračovaní spolupráce, spoločnosť navrhuje nasle-
dovné varianty spolupráce: 
 
VARIANTA č. 1 : Pôvodných 13 ks prístreškov postavených podľa predošlej zmluvy spoločnosť odovzdá 
do vlastníctva mestu a následne bude zabezpečovať ich umývanie, pričom tieto náklady na umývanie budú 
následne odrátané z nájomného za 35 plôch citylight vitrín, ktoré spoločnosť na mestských pozemkoch 
umiestni. 
 

Uznesenie 42/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku neodporúča tento variant zmluvy schváliť MsZ. 
 
Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0   

 
VARIANTA č. 2 : Pôvodných 13 ks prístreškov spoločnosť odovzdá do vlastníctva mestu, ktoré sa bude 
o prístrešky starať a vykonávať údržbu, spoločnosť bude platiť mestu nájom za ich jestvujúce reklamné za-
riadenia v zmysle zásad hospodárenia s majetkom mesta.  
 
 

Uznesenie 43/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča tento variant zmluvy schváliť MsZ. 
 
Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0   

 



 
 

 
K bodu 4) Správa o činnosti mesta v Slovenskej parkovacej asociácii – Ing. Lengyel 
 
 
 Ing. Lengyel predložil komisii  materiál „Správa o činnosti mesta v Slovenskej parkovacej asociácií“, 
ktorý informuje o činnosti mesta v tejto asociácii za rok 2015.  
Predmet činnosti SPA: 

1. Združovanie a spolupráca medzi organizáciami zabezpečujúcimi prevádzkovanie parkovísk, or-
gánmi miest, investormi, realizátormi stavieb a ďalšími záujemcami o parkovanie a garážovanie. 

2. Vzájomná podpora: 
a) pri právnych, odborných a obchodných otázkach 
b) spoločných, koncepčných a organizačných počinoch 
c) pri zastupovaní a prezentácii navonok 

3. Vytváranie podmienok pre účinnú spoluprácu medzi orgánmi miest a obcí, odbornými združeniami 
a  
organizáciami, investormi, dodávateľmi a prevádzkovateľmi parkovísk a parkovacích objektov.  

4. Podpora rozvoja parkovacích systémov a ich zariadení riešením parkovacej politiky, výmenou skú-
seností formou odborných stretnutí, organizovaním a účasťou na kongresoch, ako aj kontaktmi so 
zahraničnými partnermi. 

5. Asociácia je oprávnená vykonávať činnosti, opatrenia a obchodné aktivity, ktoré môžu pomôcť pri 
dosahovaní jej cieľov (expertízy, odporúčania, štúdie a pod.). 

6. Asociácia nesleduje nijaké politické ciele. Jej aktivity nie sú zamerané na zisk. 
7. Byť členom Európskej parkovacej asociácie (EPA), resp. aj inej celosvetovej organizácie. 
8. Byť členom v odborných organizáciách alebo združeniach doma i v zahraničí. 

 
Mesto Liptovský Mikuláš je riadnym členom asociácie od 04. marca 2008 a pravidelne sa zúčastňu-

je podujatí organizovaných SPA, spolupracuje s ďalšími riadnymi členmi asociácie a podieľa sa na príprave 
smerníc a iných autorských materiálov SPA . Členský príspevok mesta je 330 €/rok a ako člen má mesto 
okrem prístupu na každoročne organizované kongresy prístup aj k poradenstvu vo veci právnych, odbor-
ných, obchodných a koncepčných otázkach týkajúcich sa mestskej parkovacej politiky. 
 

Činnosť mesta v združení SPA za rok 2015: 
 

1. V roku 2015 sa konala 11. Konferencia SPA s témou „Parkovanie v mestách“. Za mesto sa 
z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti žiadny zástupca nezúčastnil. Závery z konferencie sú 
v prílohe predkladaného materiálu. 

 
 
Uznesenie 44/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie informácie na vedomie a odporúča na schválenie MsZ. 
 
Hlasovanie: za: 4 , proti:0, zdržal sa:0 
 

 
 
K bodu 5)  Informácia o projekte Mestskej cyklotrasy za zamestnaním – Ing. Lengyel. 
  
 
 Ing. Lengyel informoval členov komisie o pripravovanom projekte Mestskej cyklotrasy za zamest-
naním, ktorá by mala byt financovaná z externých zdrojov (eurofondov) a ktorej súčasťou je okrem samot-
nej cyklotrasy pozostávajúcej zo samostaných cyklo chodníkov, cyklo pásov a cyklokoridorov v úseku od ul. 
Alexyho, ul. 1. Mája, park M. Martákovej, ul. Stodolovcov, STOP SHOP, ul. 1. Mája, pešia zóna, ul. Pišúto-
va (nová), Rohonczyho záhrada, Bernolákova ul., Kukučínova ul. po  koniec ul. Štefánikovu v celkovej dĺž-
ke 3,98 km aj revitalizácia parkov a doplnenie cyklo mobiliáru a občianskej vybavenosti (detské ihriská, fit 
zóny ....). Informoval, že na tento projekt je už spracovaná podrobná štúdia a momentálne sa pracuje na 
projekte pre územné rozhodnutie tak, aby mesto bolo pripravené podať žiadosť na financovanie projektu 
okamžite ako vyjde výzva, ktorá by mala vyjsť v lete 2016. 
 

Uznesenie 45/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie informácie na vedomie. 

 
 



Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0  
 
K bodu 6)  Informácia o projekte Revitalizácia vnútrobloku sídliska Nábrežie Dr. A. Stodolu L. Miku-
láš – Ing. Lengyel 
 

Ing. arch. Pavel Bobák informoval členov komisie o pripravovanom projekte Revitalizácia vnútrob-
loku sídliska Nábrežie Dr. A. Stodolu L. Mikuláš, ktorý by mal byť financovaný z externých zdrojov (euro-
fondov) a ktorý rieši revitalizáciu územia medzi námestím pred budovou Matice Slovenskej až po rieku Váh, 
a ktorej súčasťou bude revitalizácia zelene, oprava a doplnenie spevnených plôch, technické úpravy na 
ponechanie dažďových vôd  v lokalite, výstavba prvkov infraštruktúry pre deti, športové ihrisko, fitness prv-
ky pre dospelých a napojenie lokality na existujúci cyklochodník. Informoval, že na tento projekt je už spra-
covaná podrobná štúdia a projekt je  pripravený na  podanie žiadosti  na jeho financovanie okamžite ako 
vyjde výzva, ktorá by mala vyjsť v lete 2016. 
 
 

Uznesenie 46/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie informácie na vedomie. 

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

 
 
K bodu 7)  Rôzne: 
 
7.1 Rušenie nočného kľudu v Palúdzkej, prevádzka Krčma Peklo 
 
 Ing. Lengyel informoval o žiadosti obyvateľov m. č. Palúdzka prejednať problematiku rušenia noč-
ného kľudu a to konkrétne prevádzkarňou Krčma Peklo. 
 

Uznesenie 47/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie žiadosť na vedomie a odporúča riešiť problematiku 

v spolupráci MsP a oddelenia ŽP. 
 
Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0  

 
 
7.2 Projekt parkovacích plôch ul. Vrbická 
 
 Ing. Lengyel predložil komisii 5 variánt riešenia výstavby parkovacej plochy na ul. Vrbickej.  
 

Uznesenie 48/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča riešiť variantu E. 
 
Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0  
 

 
 
7.3 Organizácia dopravy v Demänovej – Ul. Kernova 
 
 Ing. Lengyel informoval o požiadavke občanov m. č. Demänová o riešenie dopravnej situácie na ul. 
Kernova, v ktorej je momentálne z východného smeru zakázaný vjazd pre všetky vozidlá okrem autobusov 
MAD a vozidiel VPS LM. Toto dopravné značenie bolo v minulosti osadené ako dočasné opatrenie do do-
by, kým nedôjde k vybudovaniu parkovacích plôch pred MŠ, k čomu došlo v jarných mesiacoch tohto roku.  
 
 

Uznesenie 49/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča zmenu organizácie dopravy realizovať takým spô-

sobom, aby bola doprava riešená tak, ako bola pôvodne a teda, aby bol umožnený obojsmerný prejazd 
všetkých vozidiel touto komunikáciou. Zároveň odporúča odboru ŽP a dopravy, aby pri rokovaniach 
o trasách skibusov pred zimnou sezónou 2016/2017 požadoval vylúčenie ul. Kernovej z trás tejto nepravi-
delnej kyvadlovej dopravy. 

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

 
 



 
 
7.4 Zvýšenie bezpečnosti cyklistov na priechode pre cyklistov v Okoličnom pri cyklochodníku 
 
 Poslanec MsZ Jozef Bobák upozornil na často krát vznikajúcu nebezpečnú situáciu na predmet-
nom priechode pre cyklistov, nakoľko cyklisti neraz pri vychádzaní z cyklochoníka na priechod nezastavia a 
vojdú naň čim vznikajú nebezpečné kolízne situácie. Ing. Lengyel informoval, že sa uvažovalo s umiestne-
ním spomaľovacieho zábradlia na cyklochodník pred priechod, ktorý by prinútil cyklistov, prípadne korčulia-
rov spomaliť avšak, nakoľko bol chodník realizovaný z fondov EÚ, je počas jeho udržateľnosti minimálne 
problematické ak nie nemožné robiť akýkoľvek stavebný zásah do telesa cyklochodníka. Existuje však 
možnosť umiestnenia pätky zábradlia mimo teleso chodníka. Po rozprave so zástupkyňou ODI bolo navrh-
nuté umiestniť vhodné zvislé dopravné značenie (napríklad DZ č. P2 Stoj! Daj prednosť v jazde) pred prie-
chodom pre cyklistov. 
 
 

Uznesenie 49/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča Odb. ŽP a dopravy riešiť túto situáciu osadením 

dopravného značenia. 
 
Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0  

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


