
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  4 / 2 0 1 7  

 
zo zasadnutia komisie dopravy a verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo dňa 03.05.2017 v zasadačke 
Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši. 
 
 
Prítomní:Bc. Marián Vozárik, Jaroslav Grešo, Ing. arch. Pavel Bobák, CSc, Peter Cibák,  , Ing. Ľubomír 
Mikita ,tajomník – Ing. Gabriel Lengyel,  
Neprítomní: Dušan Fabian, Bc. Ján Vaškeba, Ing. Ivan Gábryš, pplk. Ing. Miriam Hatalová,  
 
Program: 

1. Dodatok č. 11 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej autobusovej 
dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš v znení dodatkov č. 1 – 10. 

Zasadnutie otvoril predseda komisie Jaroslav Grešo, privítal prítomných. Zároveň oboznámil prítom-
ných s programom zasadnutia. S programom komisia súhlasila jednomyseľne.  

K bodu 1) Dodatok č. 11 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej autobuso-
vej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš v znení dodatkov č. 1 – 10. 

Ing. Lengyel informoval, že Zmluvu o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej au-
tobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš v znení dodatkov č. 1 – 10., je potrebné aktualizovať 
navrhovaným dodatkom č. 11.  

Predmetom dodatku je predĺženie platnosti Zmluvy o službách vo verejnom záujme pre zabezpe-
čenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 23.01.2009 v znení dodat-
kov č. 1 – 10 vedenej u dopravcu pod číslom 8/RK/2009 a u objednávateľa pod číslom 33/2009/DKS (ďalej 
len „Zmluva o službách“) na dobu určitú do 31.12.2017, nakoľko v súčasnosti je platnosť zmluvy ustanove-
ná  na dobu určitú do 31.05.2017 a keďže proces verejného obstarávania na nového dopravcu, ktorý bude 
zabezpečovať služby vo verejnom záujme  pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území 
mesta Liptovský Mikuláš stále prebieha a nie je ukončený a mesto Liptovský Mikuláš je povinné zabezpečiť 
prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy do doby podpisu novej zmluvy o službách vo verejnom zá-
ujme pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš s novým doprav-
com, je potrebné platnosť zmluvy predĺžiť a to do 31.12.2017, kedy je predpoklad, že bude už uzavretá no-
vá zmluva s novým dopravcom s platnosťou od 01.01.2018.  

Predmetom dodatku je zároveň aj záväzok mesta ako objednávateľa mestskej autobusovej dopra-
vy uhradiť dopravcovi za obdobie od 01.06.2017 do 31.12.2017 príspevok na predpokladanú stratu 
z poskytovania výkonu vo verejnom záujme v celkovej výške 189 583 eur a to v 7-mich mesačných prí-
spevkoch. Obdobie je určené vzhľadom k platnosti zmluvy s dopravcom, ktorá je platná do 31.05.2017. Prí-
spevky do 31.05.2017 boli stanovené dodatkom č. 10 Zmluvy o službách, ktorý bol schválený uznesením č. 
123/2016 zo dňa 15.12.2016. 
 
 

Uznesenie 19/2017 
Komisia dopravy a VP odporúča predložený dodatok č. 11 k Zmluve o službách vo verejnom záuj-

me pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš v znení dodatkov 
č. 1 – 10 na schválenie MsZ. 

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

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


