
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  6 / 2 0 1 7  

 
z mimoriadneho zasadnutia komisie dopravy a verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo dňa 09.08.2017 
v zasadačke Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši. 
 
 
Prítomní: Jaroslav Grešo, Dušan Fabian, Bc. Marián Vozárik, CSc, Peter Cibák,  , Ing. Ľubomír Mikita ,  
JUDr. Jančuška – náčelník MsP, poslanci MsZ Michal paška, Jozef Bobák, tajomník – Ing. Gabriel Lengyel,  
Neprítomní: Ing. arch. Pavel Bobák, Bc. Ján Vaškeba, Ing. Ivan Gábryš, pplk. Ing. Miriam Hatalová 
 
Program: 

1. Návrh VZN , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.  2/2014/VZN o dočasnom parkovaní motorových 
vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš 

2. Rôzne. 
 

Zasadnutie otvoril predseda komisie Jaroslav Grešo, privítal prítomných. Zároveň oboznámil prítom-
ných s programom zasadnutia. S programom komisia súhlasila jednomyseľne.  
 
 
K bodu 1) Návrh VZN , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.  2/2014/VZN o dočasnom parkovaní motoro-
vých vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš. 
 

Ing. Lengyel informoval o návrhu VZN, ktorý  sa zaoberá tromi podstatnými zmenami v súčasnom zne-
ní VZN č. 2/2014/VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 
komunikácií mesta Liptovský Mikuláš a to konkrétne: 

1. Riešenie nevyhovujúcej situácie s parkovaním pred Mestským úradom Liptovský Mikuláš. Parkova-
nie na parkovisku pred mestským úradom bude riešené inak ako doteraz a to prostredníctvom vy-
budovania vstupného a výstupného rampového terminálu a teda parkovanie bude spoplatnené po-
čas pracovných dní od 06:00 hod do 17:00 hod.. Spoplatnenie sa netýka stránok mestského úradu 
počas doby, ktorú potrebujú na vybavenie svojich záležitostí na mestskom úrade. Spoplatnenie sa 
bude týkať len vodičov, ktorí parkovisko využijú na parkovanie bez toho, aby si na mestský úrad 
prišli niečo vybaviť. Toto opatrenie je potrebné realizovať z dôvodu, že parkovisko bolo 
v poslednom období veľmi využívané motoristami, ktorí si auto na parkovisko zaparkovali a pri tom 
nevyužili služby MsÚ (parkujú tu zamestnanci rôznych okolitých prevádzok, úradov, tí čo idú do 
polikliniky) a obyvatelia, ktorí potrebujú využiť služby úradu nemajú kde stáť, nakoľko následne 
parkovisko kapacitne nepostačuje. Cena za parkovanie je navrhnutá na 3 €/hod., čo je suma  dos-
tatočne vysoká na to, aby takýchto motoristov odradila zaparkovať pred MsÚ. Opatrenie nie je 
z dôvodu zvýšenia príjmov do rozpočtu mesta, ale z dôvodu regulácie parkovania takýchto osôb.  
Parkovanie bude okrem stránok MsÚ bezplatné aj pre poslancov MsZ, členov komisií MsZ, za-
mestnancov mesta a zamestnancov jeho rozpočtových a príspevkových organizácií a školských za-
riadení pri plnení ich pracovných povinností. Bezplatné bude taktiež pre nájomcov priestorov MsÚ 
a ich stránky počas doby potrebnej na ich vybavenie. Pre poslancov Mestského zastupiteľstva v 
Liptovskom Mikuláši a členov komisií zriadených mestským zastupiteľstvom, ktorí na plnenie svo-
jich povinností vyplývajúcich zo zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, používajú vlastné osobné motorové vozidlo a pre vozidlá zamestnancov mesta Liptov-
ský Mikuláš, rozpočtových  a príspevkových organizácií, škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorí na  plnenie svojich povinností vyplývajúcich z interných 
predpisov používajú vlastné osobné motorové vozidlo a pre nájomníkov priestorov Mestského úra-
du Liptovský Mikuláš a ich zamestnancov bude vydaná parkovacia čipová karta, ktorá bude umož-
ňovať bezplatné parkovanie a vjazd a výjazd z parkoviska.  Podrobnosti o podmienkach parkovania 
motoristov a podmienkach bezplatného parkovania stránok MsÚ a stránok nájomcov priestorov 
MsÚ rieši navrhovaná príloha č. 2  

2. VZN sa zaoberá možnosťou platby za parkovanie na platených parkoviskách Čierny orol, Katolícky 
dom, železničná stanica   prostredníctvom inteligentného parkovacieho systému – mobilnej apliká-
cie. Tento systém by sa mal následne v našom mesta aplikovať 

3. Podpora envirovmentálnej dopravy a teda, na mestských platených parkoviskách budú môcť za-
darmo parkovať aj vozidlá na elektrický pohon. 

 
 



 
Uznesenie 29/2017 
Komisia dopravy a VP odporúča návrh VZN na schválenie mestskému zastupiteľstvu bez pripo-

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

 
 
 
K bodu 2) Rôzne 
 
2.1 Predseda komisie Jaroslav Grešo požiadal, aj napriek skutočnosti, že cesta č. I/18 nie je v správe mes-
ta o vykonanie krokov v spolupráci s ODI a SSC na zvýšenie bezpečnosti priechodov pre chodcov v lokalite 
Rachmaninovo nám. Ing. Lengyel informoval, že ODI bol zo strany mesta požiadaný o prehodnotenie po-
treby existujúceho počtu priechodov pre chodcov v tejto lokalite vrátane ich bezpečnosti. Do dnešného dňa 
však na žiadosť nebolo odpovedané. 
 
 

Uznesenie 30/2017 
Komisia dopravy a VP odporúča Odboru ŽP a dopravy opätovne vyvolať na príslušných miestach 

(ODI, SSC) požiadavku na zvýšenie bezpečnosti chodcov na ceste I/18 v predmetnom úseku. 
 
Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
2.2  Peter Cibák požiadal, aby sa z dôvodu nevyhovujúcej dopravno-bezpečnostnej situácie na ul. Nábr. J. 
Kráľa prehodnotilo súčasné riešenie zjednosmernenia ulíc na tejto komunikácii vrátane komunikácie ul. 
Partizánov. 
 
 

Uznesenie 31/2017 
Komisia dopravy a VP odporúča Odboru ŽP a dopravy navrhnúť riešenie na zlepšenie súčasného 

stavu a predložiť ho Komisii dopravy a VP na prerokovanie. 
 
Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0 

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


