
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 3 / 2 0 1 6  

 
zo zasadnutia komisie dopravy a verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo dňa 22.03.2016 v zasadačke 
Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši. 
 
 
Prítomní: Jaroslav Grešo, Ing. arch. Pavel Bobák, CSc.,  Bc. Marián Vozárik, , Dušan Fabian, Peter 
Cibák, JUDr. Marián  Jančuška, , Ing. Ľubomír Mikita, Bc. Ján Vaškeba, Michal Paška – poslanec MsZ, , 
tajomník – Ing. Gabriel Lengyel 
 
Neprítomní: Ing. Dušan Grešo, pplk. Ing. Miriam Hatalová, Ing. Ivan Gábryš 
 
 
Program:  
1. Zabezpečenie verejného poriadku na verejných, spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach – 

informácia MsP. 
2. Pripravenosť Mestskej polície a Obvodného  oddelenia Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši na 

letnú turistickú sezónu – informácia MsP. 
3. Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom LM a ARRIVA LIORBUS, a. s. 
4. Umiestnenie nových autobusových prístreškov a reklamných panelov – návrh zmluvy s  EUROAWK. 
5. Zamedzenie vstupu automobilov do ul. Tranovského v pešej zóne. 
6. Rôzne 

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

ných s programom zasadnutia, s ktorým komisia súhlasila jednomyseľne.  
 
 

K bodu 1) Zabezpečenie verejného poriadku na verejných, spoločenských, kultúrnych a športových 
podujatiach – informácia MsP 

 
Náčelník MsP JUDr. Jančuška informoval prítomných o činnostiach MsP pri zabezpečovaní verejného po-
riadku a nerušeného priebehu na akciách kultúrneho, športového a spoločenského charakteru konaných na 
území mesta. Uviedol, že každé zabezpečenie verejného poriadku je plánované podľa druhu podujatia, 
množstva ľudí, ktorí podujatie navštívia a iných dôležitých faktorov. MsP pri zabezpečovaní VP spolupracu-
je s policajným zborom SR a inými organizáciami, pričom všetky opatrenia sú vykonávané v dostatočnom 
predstihu. Obdobný postup bude používaný aj naďalej. Informoval, že v  priebehu roku 2015 neboli zazna-
menané vážnejšie narušenia takýchto podujatí. 
 

Uznesenie 21/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie informácie na vedomie. 
 
Hlasovanie: za: 5, proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
K bodu 2) Pripravenosť Mestskej polície a Obvodného  oddelenia Policajného zboru v Liptovskom 
Mikuláši na letnú turistickú sezónu – informácia MsP 
 
 Náčelník mestskej polície JUDr. Jančuška informoval o pripravenosti MsP na letnú turistickú sezó-
nu. Hliadková činnosť bude posilnená a zabezpečovaná pešou hliadkou, cyklohliadkou pre ktorú boli nakú-
pené dva nové bicykle a motohliadkami. Hliadková činnosť bude zameraná najmä na blízke športové 
a oddychové centrá – Aquapark Tatralandia, nákupné centrá, cyklochodník, pešia zóna, detské ihriská, kul-
túrne pamiatky a múzeá a to aj s v spolupráci so štátnou políciou. Ubezpečil, že  MsP bude plne funkčná aj 
napriek čerpaniu dovoleniek. Ing. arch. Pavel Bobák požiadal o vyšší výkon hliadkovacej činnosti v lokalite 
Aquaparku Tatralandia a to nielen zo strany MsP, ale aj štátnej polície a súkromnej bezpečnostnej služby 
aquaparku.    
 
 
 



Uznesenie 22/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie informácie na vedomie a odporúča náčelníkovi MsP 

spolupracovať pri zabezpečovaní poriadku a prevencii kriminality v lokalite Aquapark Tatraladia tak so štát-
nou políciou ako aj s SBS Aquaparku. 

 
Hlasovanie: za:5 , proti:0 , zdržal sa:0   
 

 
K bodu 3) Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom LM a ARRIVA LIOR-
BUS, a. s. 
 

Ing. Lengyel predložil správu o vykonanej finančnej kontrole na mieste podľa §9 zákona č. 
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov vykonanú v objekte spoločnosti ARRIVA LIORBUS, a. s., J. Kačku, 034 95  Likavka a v objekte 
ul. Štefánikova, 031 01  Liptovský Mikuláš a zameranú na kontrolu poskytnutých finančných prostriedkov 
z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme v mestskej autobusovej 
doprave Liptovský Mikuláš za rok 2015.  Kontrola sa uskutočnila v 10. týždni roku 2016 v dňoch 08. – 09. 
marca 2016 

Cieľom kontroly bola kontrola plnenia povinností podľa „Zmluvy o službách vo verejnom záujme pre 
zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš“ zo dňa 23.01.2009 
v znení jej dodatkov č. 1 - 9 (ďalej len „Zmluva“) vedenej v evidencii u dopravcu pod č. 8/RK/2009 
a u mesta pod číslom 33/2009/DKS zo strany dopravcu za účelom vykonania ročného zúčtovania podľa Čl. 
IV bod 4.6.  

Vzhľadom k tomu, že v procese kontroly hospodárenia v mestskej autobusovej doprave Liptovský 
Mikuláš v roku 2015 neboli zistené neoprávnene zaúčtované nákladové položky ani chyby vo výnosoch, 
zástupcovia mesta a dopravcu konštatovali: 

1. hospodárenie MAD za rok 2015 dosiahlo vo vzťahu k mestu kladný hospodársky výsledok vo výške 
4 581 €, 

2. dohodnutá výška preddavkových platieb za rok 2015 postačovala na úhradu predpokladanej straty 
dopravcu,  

3. dopravca navrhuje, aby kladný hospodársky výsledok vo výške 4 581 € sa použil na vytvorenie re-
zervného fondu, ktorý bude slúžiť na vykrytie prípadných strát v budúcom období,  

4. dopravca splnil ustanovenie Zmluvy 3.21 a obstaral systém monitorovania vozidiel prostredníctvom 
systému GPS, ktorý umožňuje komunikáciu so súčasným elektronickým systémom predaja cestov-
ných lístkov, monitoruje pohyb vozidiel, počet najazdených kilometrov a spotrebu PHM vozidiel. 
 

 
Uznesenie 23/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku  súhlasí s predloženou správou a  odporúča ju schváliť 

mestskému zastupiteľstvu. 
 

Hlasovanie: za:5, proti:0, zdržal sa:0 
 

 
 
K bodu 4) Umiestnenie nových autobusových prístreškov a reklamných panelov – návrh zmluvy s  
EUROAWK. 
 Ing. Lengyel predložil komisii  návrh „ Zmluvy o podmienkach výstavby prístreškov na autobuso-
vých zastávkach a o recipročnom umiestnení a prevádzkovaní reklamných zariadení, stavieb pre reklamu 
a reklamy na mestských pozemkoch“ so spoločnosťou EUROAWK spol. s. r. o., ktorou chce spoločnosť 
pokračovať v spolupráci s mestom, nakoľko súčasne platná zmluva končí stoju platnosť k 30.04.2016. Na 
základe tejto zmluvy spoločnosť ponúka mestu výstavbu nových autobusových prístreškov s tým, že sa 
mesto zaviaže na dobu 10 rokov prenajať plochy na výstavbu jednak prístreškov a jednak stavieb pre re-
klamné plochy v pomere 1 prístrešok : 1 samostatne stojaca city light vitrína : 1 reklamný panel typu billbo-
ard. Odbor ŽP a dopravy spracoval pasport autobusových zastávok a prístreškov na svojom území, na kto-
rého základe vytipoval 14 miest, kde je nutná rekonštrukcia existujúcich prístreškov, prípadne výstavba no-
vých. Ing. Lengyel informoval, že výstavbu nových prístreškov je možné financovať aj z vlastných zdrojov 
a predložil aj orientačné informácie o nákladoch na ich výstavbu. Upozornil prítomných na skutočnosť, že 
touto zmluvou mesto síce získa na dobu 10 rokov 14 prístreškov, čím sa zmodernizuje ich sieť na území 
mesta, pričom po túto dobu bude zabezpečená aj ich údržba a opravy zo strany spoločnosti, avšak na dru-
hej strane tieto prístrešky po ukončení zmluvy ostanú vo vlastníctve spoločnosti (prakticky si ich bude môcť 
odmontovať a odviezť), a ako najdôležitejší záväzok mesta v zmysle predmetnej zmluvy je povolenie vý-
stavby nových reklamných zariadení (city light vitrín a reklamných billboardov) na svojom území, čim dôjde 
k výraznému nárastu reklamného smogu v meste, čo nie je cieľom mesta ako medzinárodného centra turis-



tického ruchu. Informoval prítomných aj o skutočnosti, že v zmysle platnej zmluvy so spoločnosťou, všetky 
prístrešky vrátane mobiliáru, ktoré spoločnosť počas trvania tejto zmluvy doteraz postavila prejdú po ukon-
čení platnosti zmluvy a v prípade nepodpísania zmluvy novej automaticky do vlastníctva mesta. Členovia 
komisie odporúčili vedúcemu ŽP a dopravy pri príprave rozpočtu na rok 2017 vyčleniť finančné prostriedky 
na výstavbu nových autobusových prístreškov.     

 
Uznesenie 24/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku  nesúhlasí s navrhovanou zmluvou a neodporúča ju na 

schválenie mestskému zastupiteľstvu.  
 
Hlasovanie: za:5, proti:0, zdržal sa:0 
 

 
 
K bodu 5)  Zamedzenie vstupu automobilov do ul. Tranovského v pešej zóne. 
  
 
 Ing. Lengyel informoval členov komisie o probléme s parkovaním na ul. Tranovského v pešej zóne 
mesta. Informoval o zákonných ustanoveniach, ktoré upravujú vjazd do pešej zóny a možnosti parkovania 
v nej. Uviedol, že v predmetnej ulici dochádza k vjazdom a parkovaniu vozidiel, ktoré porušujú jednak zá-
kaz vjazdu do pešej zóny a zákaz parkovania v nej mimo vyhradených parkovacích miest a navyše poško-
dzujú povrch (dlažbu) na Tranovského ulici a na Nám. Žiadostí slovenského národa. Informoval prítomných 
, že na riešenie situácie bola požiadaná MsP v rámci ich kompetencií. Náčelník MsP JUDr. Jančuška in-
formoval, že MsP zvšila hliadkovú činnosť v tejto, lokalite, ktorú má aj pod dozorom kamier a ubezpečil, že 
reagujú na každé porušenie zákona. Po zavedení týchto opatrení sa situácia zlepšila. Ing. Lengyel informo-
val, že zamedziť vjazd do Tranovského ul. je možné aj zabudovaním výsuvného stĺpika na diaľkové ovlá-
danie a predložil aj orientačnú cenovú ponuku na obstaranie takéhoto zariadenia. Ing. arch. Pevel Bobák 
odporučil, aby sa predtým ako  Odbor ŽP a dopravy pristúpi k zakúpeniu tohto zariadenia, najprv situácia 
po dobu 3 mesiacov sledovala a následne aby vedúci odboru predložil vyhodnotenie situácie na rokovanie 
Komisie dopravy a VP  

 
Uznesenie 25/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča vedúcemu odboru ŽP a dopravy, aby monitoroval 

situáciu na ul. Tranovského po dobu 3 mesiacov a následne tento problém opätovne predložil na rokovanie 
Komisie dopravy a VP. 
 

Hlasovanie: za:5 , proti:0 , zdržal sa:0  
 
 
K bodu 6)  Rôzne: 
 
6.1 Kuzmányho ulica: 
 

Ing. Lengyel tlmočil žiadosť poslanca MsZ Ing. Géciho na riešenie dopravnej situácie na ul. Kuz-
mányho, ktorá je veľmi dopravne vyťažená a nie je na nej možné parkovanie. Informoval, že parkovanie na 
tejto ulici možné nie je z dôvodu, že šírkové parametre komunikácie neumožňujú státie vozidiel pri dodržaní 
ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorý ustanovuje, že pri státí musí zos-
tať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Tým pádom všetky vozidlá, 
ktoré na tejto komunikácii stoja porušujú uvedené ustanovenie zákona a navyše spôsobujú neprehľadnú 
a nebezpečnú dopravnú situáciu na ceste, nakoľko je ich potrebné obchádzať. Povinnosťou vodičov je od-
parkovať si svoje vozidlá na svojich pozemkoch pri rodinných domoch.  

 
Uznesenie 26/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku neodporúča zmenu dopravnej situácie na ul. Kuzmányho 
 
Hlasovanie: za:5 , proti:0 , zdržal sa:0  

 
 
6.2 Parkovanie pred hlavnou poštou na ul. M. M. Hodžu. 
  
 Predseda komisie Jaroslav Grešo požiadal o zmenu dopravného značenia, ktoré upravuje pozdĺž-
ne parkovanie na ul. M. M. Hodžu pred hlavnou poštou a konkrétne odstránenie dodatkovej tabuľky E12 
s textom „Vyhradené pre používateľov poštových služieb v pracovné dni 9.00 – 16.00“, ktorej výklad je ne-
jednoznačný a navrhol osadiť dodatkovú tabuľku E 12 s textom „Maximálny doba státia 30 min“. Náčelník 



MsP JUDr. Jančuška informoval, že MsP má v tejto lokalite kameru a prostredníctvom nej bude môcť do-
hliadať na dodržiavanie nového dopravného značenia. 

 
Uznesenie 27/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča vedúcemu Odboru ŽP a dopravy podniknúť kroky 

na zmenu predmetného dopravného značenia.  
 
Hlasovanie: za:5 , proti:0 , zdržal sa:0  

 
 
6.3. Stavebno-technický stav cesty I/18 v úseku Rachmaninovo nám. – Okoličné.  
 
 Predseda komisie Jaroslav Grešo požiadal aby Odb. ŽP a dopravy inicioval komunikáciu so správ-
com cesty I/18 – SSC s cieľom jej rekonštrukcie a to najmä v miestach kde sú vytvorené koľaje vo vozovke. 
(Rachmaninovo nám., úsek pred ZŠ Okoličné). 
 

Uznesenie 28/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča vedúcemu Odboru ŽP a dopravy iniciovať komu-

nikáciu so správcom cesty I/18 – SSC s cieľom jej rekonštrukcie 
 
Hlasovanie: za:5 , proti:0 , zdržal sa:0  

 
 
6.4. Zlý stav zábradlia na Rachmaninovom námestí. 
 
 Predseda komisie Jaroslav Grešo požiadal o odstránenie zhrdzaveného a nefunkčného zábradlia 
pri ceste I/18 na Rachmaninovom nám. a požiadal o výsadbu vhodnej zelene, ktorá bude mať aj funkciu 
zábrany. 
 

Uznesenie 29/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča vedúcemu Odboru ŽP a dopravy riešiť zlý stav 

zábradlia jeho odstránením a výsadbou vhodnej zelene. 
 
Hlasovanie: za:5 , proti:0 , zdržal sa:0  

 
 
6.5. Výstavba parkoviska pri ZŠ Demänovská cesta. 
 
 Bc. Ján Vaškeba sa informoval v akom stave je projekt výstavby parkovacích plôch pred ZŠ De-
mänovská Cesta. Ing. Lengyel informoval, že bola vykonaná obhliadka lokality za účasti zástupcov mesta, 
poslanca mestskej časti a riaditeľa školy, na ktorej sa dohodol postup realizácie parkovacích plôch.  infor-
moval, že sa jedná o investičnú akciu, ktorú má v kompetencii Odbor výstavby a nakoľko nie je zahrnutá 
v rozpočte mesta (ani spracovanie PD, ani jej realizácia) k spracovaniu PD dôjde v tomto roku len v prípade 
ušetrenia rozpočtovaných prostriedkov na iné investičné akcie v gescii Odboru výstavby. 

 
Uznesenie 30/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie informáciu na vedomie a odporúča ved. Odb. ŽP 

a dopravy iniciovať spracovanie PD na Odbore výstavby. 
 
Hlasovanie: za:5 , proti:0 , zdržal sa:0  

 
6.6. Napojenie cyklochodníka na ul. Nábr. J. Kráľa pri Lodenici a zvýšenie bezpečnosti na tejto ulici. 
 
 Podpredseda komisie Peter Cibák požiadal o realizáciu napojenia cyklochodníka z ul. Nábr. J. Krá-
ľa v lokalite pri Lodenici a navrhol zníženie rýchlosti v tejto lokalite na 30 km/h. 
 

 
 
Uznesenie 31/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča ved. Odb. ŽP a dopravy realizovať napojenie cyk-

lochodníka a odporúča zníženie rýchlosti v lokalite na 30 km/h. 
 

Hlasovanie: za:5 , proti:0 , zdržal sa:0  
 



 
6.7. Parkovanie na ul. Lonskej, Kemi, Hradišskej, Senickej. 
 
 Poslanec MsZ Paška informoval prítomných o vykonanej bezpečnostnej previerke v spolupráci 
s Hasičšským a záchranným zborom, ktorej cieľom bolo preveriť prejazdnosť predmetných komunikácií pre 
hasičské vozidlá počas večerných hodín keď sú tieto ulice najviac zaťažené parkujúcimi vozidlami. Infor-
moval, že previerka dopadla katastrofálne, nakoľko ul. Lounská, Kemi, Hradišská a Senická boli absolútne 
neprejazdné pre hasičské vozidlá, a to z dôvodu parkovania vozidiel aj na miestach, kde je státie vozidiel 
v zmysle zákona o cestnej premávke zakázané (v križovatkách, v zúžených miestach, pri košoch na komu-
nálny odpad ....) čo predstavuje veľké riziko v prípade požiaru v týchto lokalitách. Ing. Lengyel informoval 
že výstavba nových parkovacích plôch vo väčšom rozsahu v týchto lokalitách nie je už priestorovo možná, 
ale že je možnosť parkovania vozidiel na ploche bývalého Garni, ktorá sa však nevyužíva v plnej miere. 
Uviedol že zvolá rokovanie za účasti HAZZ, štátnej polície, Mestskej polície a mesta za účelom riešenia 
tejto neúnosnej situácie. Poslanec Paška požiadal o úpravu vjazdu na plochu bývalého Garni, aby bol 
umožnený vjazd vozidiel na ňu a následné parkovanie.  
 

Uznesenie 32/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča ved. Odb. ŽP a dopravy riešiť túto situáciu roko-

vaním s dotknutými orgánmi a informovať komisiu o následných riešeniach. 
 

Hlasovanie: za:5 , proti:0 , zdržal sa:0  
 

   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

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


