
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 2 / 2 0 1 6  

 
zo zasadnutia komisie dopravy a verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo dňa 18.02.2016 v zasadačke 
Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši. 
 
 
Prítomní: Jaroslav Grešo, Ing. arch. Pavel Bobák, CSc.,  Bc. Marián Vozárik, , Dušan Fabian, , JUDr. 
Marián  Jančuška, Ing. Dušan Grešo, kpt. Mgr. Radoslav Culák, Ing. Ľubomír Mikita, Bc., Ing. Ivan Gábryš,  
, Michal Paška – poslanec MsZ, Ing. Tatiana Bachtíková – MÚ, tajomník – Ing. Gabriel Lengyel 
 
Neprítomní: Peter Cibák, Bc. Ján Vaškeba 
 
 
Program:  
1. Problematika vyhradzovania parkovacích miest pre osoby so zdravotným postihnutím – návrh na úpra-

vu podmienok vydávania povolení na vyhradenie parkovacieho miesta na miestnych komunikáciách 
mesta Liptovský Mikuláš pre vozidlo zabezpečujúce individuálnu prepravu fyzickej osoby so zdravot-
ným postihnutím. 

2. Kamerový systém, komplexné vyhodnotenie jeho súčasného využitia, ďalší rozvoj v súvislosti s rozší-
rením funkcie mestského bezdrôtového rozhlasu – informatívna správa MsP. 

3. Zmeny a doplny č. 1. Územného plánu PEŠIA ZÓNA v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš 

4. Rekonštrukcia križovatky ul. Ondrašovská, ul. Požiarnicka, ul. J. Rúžičku v k. ú. Liptovská Ondrašová. 
5. Žiadosť o odkúpenie časti parcely č. 53/3, k. ú. Liptovská Ondrašová, ul. Lidická. 
6. Informácia o organizácii dopravy počas Svetového pohára v alpskom lyžovaní v Jasnej. 
7. Rôzne 

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

ných s programom zasadnutia, s ktorým komisia súhlasila jednomyseľne.  
 
 

K bodu 1) Problematika vyhradzovania parkovacích miest pre osoby so zdravotným postihnutím – 
návrh na úpravu podmienok vydávania povolení na vyhradenie parkovacieho miesta na miestnych 
komunikáciách mesta Liptovský Mikuláš pre vozidlo zabezpečujúce individuálnu prepravu fyzickej 
osoby so zdravotným postihnutím. 

 
Bc. Marián Vozárik oboznámil členov komisie so súčasnými pravidlami vyhradzovania parkovacích 

miest pre osoby so zdravotným postihnutím, porovnal pravidlá mesta s mestom Poprad a Martin 
a zdôvodnil potrebu upraviť a sprísniť podmienky vyhradzovania parkovacích miest tak, aby sa takéto par-
kovacie miesta vyhradzovali pre tých obyvateľov ktorých zdravotný stav to naozaj vyžaduje (imobilní alebo 
s iným veľmi ťažkým zdravotným postihnutím). Informoval že v súčasnosti Odbor ZP a dopravy eviduje 136 
žiadostí na vyhradenie takéhoto miesta z ktorých 27 nebolo vyhovené. Uviedol, že v poslednom období je 
zvýšený záujem o takéto miesta a to aj z dôvodu nedostatku normálnych parkovacích miest a aj z dôvodu 
že vyhradenie takéhoto miesta (obstaranie zvislého a vodorovného značenia) je bez poplatku čo však je 
potrebné ponechať. 
 
 

Uznesenie 10/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie informácie na vedomie a odporúča vedúcemu odboru 

ŽP a dopravy aby do nasledovnej komisie dopravy a ŽP predložil nové pravidlá na vyhradzovanie parkova-
cích miest pre osoby so zdravotným postihnutím 

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

 
 
 
 
 



 
K bodu 2) Kamerový systém, komplexné vyhodnotenie jeho súčasného využitia, ďalší rozvoj 
v súvislosti s rozšírením funkcie mestského bezdrôtového rozhlasu – informatívna správa MsP. 
 
 Náčelník mestskej polície JUDr. Jančuska prezentoval informatívnu správu  o mestskom kamero-
vom systéme, ktorá rozoberá súčasný technický stav systému, jeho obsluhu a  skúsenosti s ich využitím. 
Upozornil že niektoré kamery sú už po dobe svojej životnosť a aj napriek tomu, že ešte fungujú je potrebná 
ich postupná obmena a modernizácia celého systému ako celku. Preto veľmi pomohlo, že v roku 2015 sa 
MsP podarilo cez projekt Ministerstva vnútra SR prefinancovať zakúpenie dvoch nových HD kamier. Infor-
moval, že MsP sa zapojila aj do novej výzvy Rady vlády SR, o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na 
financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016 , kde plánuje výmenu záznamového za-
riadenia, ktorý je už v súčasnosti kapacitne obmedzený, výmenu ďalších 2 kamier, ktoré sú po životnosti 
a rozšírenie systému o 6 nových kamier.  
 Ing. Lengyel požiadal náčelníka o vytipovanie aj ďalších lokalít, kde by bolo potrebné mať kamero-
vý systém a to z dôvodu využitia prenosovej kapacity bezdrôtového mestského rozhlasu, ktorá je stavaná 
aj na tento účel ale doteraz nevyužívaná.  
 
 

Uznesenie 11/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie informácie na vedomie. 
 
Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0   
 
 
 
 
 

K bodu 3) Zmeny a doplnky č. 1. Územného plánu PEŠIA ZÓNA v historickej časti mesta Liptovský 
Mikuláš 

 
Ing. Bachtíková informovala o Zmenách a doplnkoch č. 1. UPN Pešia zóna v historickej časti mesta 

LM. Nosnou súčasťou predloženého materiálu je nová vnútrobloková komunikácia kategórie C3 
s chodníkmi a parkovacími plochami, prostredníctvom ktorej by došlo k revitalizácii zanedbanej časti centra 
mesta, zjednodušilo by sa parkovanie v lokalite a vytvoril by sa priestor pre nové prevádzky, kancelárie 
a bývanie v lokalite. 
 
 

Uznesenie 12/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku  súhlasí s predloženými zmenami a doplnkami UPN a odpo-

rúča Zmeny a doplnky č. 1. Územného plánu PEŠIA ZÓNA v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš 
schváliť mestskému zastupiteľstvu. 
 

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

 
 
K bodu 4) Rekonštrukcia križovatky ul. Ondrašovská, ul. Požiarnicka, ul. J. Rúžičku v k. ú. Liptovská 
Ondrašová 
 Ing. Lengyel predložil komisii projektovú dokumentáciu rekonštrukcie predmetnej križovatky, ktorú 
mal spracovať na základe uznesenia komisie č. 41/5015. Informoval, že na rekonštrukciu sa zmenou roz-
počtu vyčlenili finančné prostriedky vo výške 10000 €. Rekonštrukciou by sa mala dosiahnuť vyššia bez-
pečnosť najmä chodcov a aj zjednoznačniť dopravné prúdy v križovatke a to výstavbou stredového ostrov-
čeka. 
 Ing. arch. Bobák požiadal aby sa rozšíril chodník pred kostolom a vytvoril sa tak väčší priestor pre 
chodcov a to na úkor dopravného ostrovčeka, ktorý by sa zúžil. 

 
Uznesenie 13/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku  súhlasí s predloženou PD a odporúča návrhy Ing. arch Bo-

báka zapracovať do projektovej dokumentácie. 
 
Hlasovanie: za:4, proti:0, zdržal sa:0 
 
 

 



 
K bodu 5)  Žiadosť o odkúpenie časti parcely č. 53/3, k. ú. Liptovská Ondrašová, ul. Lidická.  
 
 Ing. Lengyel opätovne predložil komisii žiadosť spoločnosti JANIS LIPTOV, s. r. o. o odkúpenie 
parcely č. 53/3, k. ú. Liptovská Ondrašová, ul. Lidická. Žiadosť oproti predošlému rokovaniu komisie bola 
zmenená a to tak, že už sa nejedná o odpredaj celej predmetnej parcely ale len o jej časť tak, aby hranica 
pozemku korešpondovala s hranicami pozemkov okolitých. 

 
Uznesenie 14/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča odpredaj časti parcely č. 53/3, k. ú. Liptovská On-

drašová žiadateľovi na schválenie. 
 
 

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

 
K bodu 6)  Informácia o organizácii dopravy počas Svetového pohára v alpskom lyžovaní v Jasnej. 
 

Ing. Lengyel informoval komisiu o pripravovaných dopravných opatreniach v súvislosti s organizo-
vaním Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien v Jasnej v dňoch 5 – 6. marca 2016. Podrobne rozobral 
ako bude organizácia dopravy prebiehať, aké opatrenia sú pripravené pre rezidentov, ubytovateľov a uby-
tovaných hostí v m. č. Demänová a Bodice, informoval o organizácii parkovania a kyvadlovej dopravy do 
strediska Jasná. Podrobné informácie sú uvedené na stránke mesta. Lengyel informoval, že požiadal 
Okresný úrad LM, odbor CD a PD ako príslušný cestný správny orgán pre cestu II/584, aby vykonali opat-
renia na zamedzenie státia nákladných vozidiel v lokalite Demänová pri Akadémii ozbrojených síl a to osa-
dením prenosného dopravného značenia. 

Kpt. Mgr. Radoslav Culák požiadal VPS LM o súčinnosť pri vypínaní svetelnej signalizácie v meste 
a to z dôvodu návštevy ústavných činiteľov SR na podujatí, ktorým je potrebné zabezpečiť plynulý a bez-
pečný prechod mestom a to aj z dôvodu konania volieb do parlamentu. 

 
 

 Uznesenie 15/2016: 
 Komisia dopravy a verejného poriadku berie predložené informácie na vedomie odporúča vedú-

cemu odboru ŽP a dopravy, aby sa pokúsil vyrokovať s vlastníkmi parkovísk v centre mesta možnosť ich 
bezplatného využitia pre potreby odstavenia vozidiel počas dní konania pretekov. 
 
Hlasovanie: za:4  proti:0, zdržal sa:0  
  
 
K bodu 7)  Rôzne  

a) Návrh riešenia dopravy v areály bývalých Považských kasární z dôvodu zriadenia škôl-
ky. 
 

Ing. Lengyel predložil komisii štúdiu riešenia dopravy v predmetnej lokality, ktorou by malo dôjsť k 
výstavbe nových parkovacích plôch pre novú materskú škôlku a zriadenie nového výjazdu z areálu. 
Zdôvodnil potrebu zmeny organizácie dopravy, ktorá má slúžiť k zvýšeniu bezpečnosti detí v tomto 
areáli nakoľko sa tu nachádza ZS, gymnázium a plánuje sa zriadenie aj materskej školy. Informo-
val, že ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude vypracovaný na náklady investora stavby 
a bude komisii opätovne predložený. 

   
 

 Uznesenie 16/2016: 
 Komisia dopravy a verejného poriadku súhlasí s navrhovaným riešením a odporúča, aby miestna 

komunikácia od Ul. Hurbanovej poza garáže bola ponechaná ako obojsmerná. 
 

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

 
 
 
 

 
 



b)  Organizácia dopravy ul. Kemi 
Poslanec MsZ Michal Paška požiadal odbor ŽP a dopravy, aby sa zaoberal možnosťou zaslepenia 
severnej vetvy ul. Kemi tak, ako si to žiadali obyvatelia bytového domu vo svojej petícii. Ing. Lengy-
el informoval, že zámer odboru bol taký ako pán Paška požaduje a aj ako požadovali obyvatelia 
dotknutého bytového domu, avšak takéto riešenie nebolo dopravnou políciou odsúhlasené. 
 
Uznesenie 17/2016: 
 Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča ved. odb. ŽP a dopravy sa uvedenou problemati-

kou opätovne zaoberať. 
 

Hlasovanie: za:4   proti:0 , zdržal sa: 0 
 
c) Bezpečnosť dopravy v okolí železničnej stanice 
Predseda komisie Jaroslav Grešo predniesol problém bezpečnosti chodcov pri prechode pre chod-

cov v pred parkom. Vozidlá taxislužby, ktoré majú vyhradené státie na opačnej strane zacláňajú výhľadu 
chodcom a aj rozhľadu vodičom čo spôsobuje zhoršenie bezpečnosti cestnej premávky najmä pre chodcov. 
Navrhol spracovať štúdiu, ktorá bude komplexne riešiť parkovanie taxíkov v lokalite 

 
 Uznesenie 18/2016: 
 Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča ved. odb. ŽP a dopravy obstarať spracovanie 

predmetnej štúdie. 
 

Hlasovanie: za:4   proti:0 , zdržal sa: 0 
 
d) Parkovanie pred Mestským úradom 
Ing. arch. Pavel Bobák predniesol problém s parkovaním pred Mestským úradom, ktoré je počas 

dňa neustále preplnené a neslúži tak pre potreby stránok Mestského úradu. Navrhol na parkovisko osadiť 
rampu. Rampa by slúžila tým spôsobom ako na parkovisku pred Hypernovou a to, že každému parkujúce-
mu by bola vydaná pred vstupom karta, ktorá by sa následne po jeho vybavení na mestskom úrade bola 
odblokovaná a bol by umožnený bezplatný výjazd z parkoviska. V prípade, že by parkovisko bolo využíva-
né niekým kto nie je stránka Mestského úradu, bolo by jeho státie spoplatnené. 

 
Uznesenie 19/2016: 
 Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča ved. odb. ŽP a dopravy zaoberať sa týmto prob-

lémom. 
 

Hlasovanie: za:4   proti:0 , zdržal sa: 0 
 
e) Vyhradenie parkovacích miest pred bytovým domom na ul. Lipovej 
Poslanec MsZ Michal Paška tlmočil žiadosť obyvateľov ul. Lipovej na Podbrezinách, ktorí žiadajú 

vyhradenie parkovacích miest na parkovisku pred ich bytovým domov pre jeho obyvateľov.  
Ing. Lengyel uviedol, že takéto riešenie nie je možné, nakoľko parkoviská pred bytovými domami sú 

verejným priestranstvom a slúžia všetkým bez rozdielu. 
 
Uznesenie 12/2016: 
 Komisia dopravy a verejného poriadku nesúhlasí s vyhradením parkovacích miest na ul. Lipovej 

pre jej obyvateľov 
 
Hlasovanie: za:4   proti:0 , zdržal sa: 0 
 
 
 
   

 
 
  
 
 
 
   

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


