
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  5 / 2 0 1 8  

 
z mimoriadneho zasadnutia komisie dopravy a verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo dňa 22.08.2018 
v zasadačke Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši. 
 
 
Prítomní: Jaroslav Grešo,  Ing. arch. Pavel Bobák, CSc, Peter Cibák, Dušan Fabián, Ing. Ľubomír Miki-
ta, poslanec MsZ Michal Paška,  tajomník – Ing. Gabriel Lengyel,  
Neprítomní: Bc. Marián Vozárik, Bc. Ján Vaškeba, Ing. Ivan Gábryš, pplk. Ing. Miriam Hatalová,             
Ing. Dušan Grešo – riaditeľ VPS LM, JUDr. Marián Jančuška – náčelník MsP  
 
 
Program: 
 

1. Európsky týždeň mobility – informácia.  
2. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií v Liptovskom Mikuláši (materiál VPS). 
3. Návrh VZN o verejnom poriadku a držaní hospodárskych zvierat. 
4. Rôzne. 

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

ných s programom , s ktorým komisia súhlasila jednomyseľne.  
 
 

K bodu 1) Európsky týždeň mobility – informácia 
 
Ing. Lengyel informoval o pripravovaných podujatiach v rámci kampane Európsky týždeň mobility, 

ktorý bude prebiehať v dňoch 16.09.2018 – 22.09.2018. Zároveň zúčastnených pozval na tieto podujatia. 
 

Uznesenie 20/2018 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie predložené informácie na vedomie. 

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

 
K bodu 2) Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií v Liptovskom Mikuláši (materiál 
VPS). 

Ing. Lengyel predložil Plán zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2018/2019. In-
formoval o zásadných zmenách týkajúcich sa zimnej údržby, ktoré vyplývajú zo zmeny zákona č. 135/1961 
Zb..  

Novela zákona č. 135/1961 Zb., ktorá vstúpila do platnosti 20.05.2018 radikálne zmenila povinnosti 
zodpovedných osôb týkajúce sa zimnej údržby miestnych komunikácií a teda preniesla povinnosť vykoná-
vať čistenie chodníkov od majiteľov priľahlých nehnuteľností na mestá a obce. 

Zmena zákona na jednej strane vychádza v ústrety vlastníkom nehnuteľností a teda obyvateľom 
miest, nakoľko zrušila ich povinnosti týkajúce sa najmä zimnej údržby chodníkov priľahlých k ich nehnuteľ-
nostiam. Na druhej strane však prenesením povinnosti na obce bez možnosti prechodného obdobia spôso-
bil obciam problém s dodržaním ustanovení zákona, nakoľko zmena zákona má zásadný dosah na tech-
nické a ľudské zabezpečenie zimnej údržby, ktoré nie je kryté rozpočtom obcí na tento rok. Do zmeny zá-
kona mesto Liptovský Mikuláš udržiavalo v rámci zimnej údržby celkovo 59 km chodníkov pre peších. Keď-
že celková dĺžka chodníkov pre peších je 75,719 km, po novele zákona sme povinní udržiavať o 16,719 km 
chodníkov viac. 

Mesto Liptovský Mikuláš samozrejme reagovalo na zmenu zákonných ustanovení a to nasledov-
nými krokmi: 

1. Odd. dopravy a verejných priestranstiev bola vykonaná prehliadka všetkých chodníkov pre pe-

ších v meste so zameraním na zistenie možnosti ich zimnej údržby a to najmä  v zistení ich šír-

ky a to nie len čo sa týka stavebnotechnickej šírky ale aj prejazdnej šírky z dôvodu zistenia, 

ktoré chodníky je možné čistiť strojne a ktoré len ručne. Zistené údaje boli zapracované do 

„Technickej evidencie miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš“ (Pasport miestnych 



komunikácií) a to za každú mestskú časť zvlášť. Zoznam chodníkov je aj jednou z príloh Plánu 

zimnej údržby miestnych komunikácií na obdobie 2018/2019. Výsledkom je zistenie že 74,508 

km chodníkov je širokých minimálne 1,3 m čo umožňuje pri vhodnom technickom vybavení 

VPS LM ich strojné čistenie a 1,211 km chodníkov je užších ako 1,29 m, ktoré je možné čistiť 

len ručne.  

 

2. VPS LM na základe zistených údajov spracovali analýzu výšky nákladov na zvýšený výkon 

zimnej údržby s nasledovnými závermi: 

 
Vyvolané náklady hradené z bežných transferov: 
 
Pri štandardných zimných podmienkach a teda pri  hodnotení  a porovnaní nákladov na výkon 
zimnej údržby za uplynulé roky, pri vplyve potreby nových zamestnancov na strojné (4 vodiči) 
a ručné čistenie (5 osôb) a nutnosti zabezpečenia ich pohotovosti a smennosti a pri vplyve na 
vyššiu spotrebu posypového materiálu a pohonných hmôt  je predpoklad zvýšenia nákladov 
krytých bežnými transfermi vo výške 44 000 €/rok. V roku 2016 boli náklady na výkon zimnej 
údržby vo výške 70 000 € a v roku 2017 vo výške 63 000 €. Rozpočty na tieto roky boli schvá-
lené vo výške 92 000 € v roku 2016  a 93 500 € v roku 2017 a teda dochádzalo k úspore pro-
striedkov. Pri predpokladaných vyvolaných vyšších nákladoch vo výške 44000 €/rok  bude nut-
né do rozpočtu pre rok 2019 vyčleniť minimálne 114 000  €. Predpokladáme, že rok 2018 je 
z finančnej stránky dostatočne zabezpečený nakoľko za zimné obdobie (január – marec) boli 
náklady na výkon zimnej údržby len vo výške 37 000 € 
 
Vyvolané náklady kapitálové: 
 
Zmena zákona vplýva aj na nutnú potrebu strojného zabezpečenia na výkon zimnej údržby, 
nakoľko  VPS LM budú povinné strojne udržiavať o 15,5 km chodníkov viac ako doteraz. Údrž-
ba chodníkov je zároveň náročnejšia na samotný výkon údržby a to najmä z dôvodu šírkových 
parametrov chodníkov a aj z dôvodu ich bariérovosti a vyžaduje si špecifické strojné vybavenie, 
ktoré VPS LM momentálne k dispozícii nemá v dostatočnom počte. VPS LM pre údržbu chod-
níkov disponuje  multikárou, komunaltrakom a 3 vozidlami UNC. Vozidlový park pre údržbu 
chodníkov bude nutné posilniť ešte o 2 vozidlá schopné údržby chodníkov čo predpokladá ka-
pitálové výdaje vo výške 150000 – 200000 € v závislosti od druhu a výbavy. 

 
Uznesenie 21/2018 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča materiál na schválenie MsZ 

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

 
K bodu 3) Návrh VZN o verejnom poriadku a o chove a držaní hospodárskych zvierat. 
 
 Ing. Lengyel predložil návrh VZN o verejnom poriadku a o chove držaní hospodárskych zvierat. 
Predmetné VZN sa predkladá najmä v súvislosti zo smenou zákona č. 135/1961 Zb. týkajúcej sa zimnej 
údržby, nakoľko ruší v súčasnosti platné VZN 8/1992/VZN, ktoré ustanovuje povinnosti týkajúce sa zimnej 
údržby podľa starého znenia zákona. Vzhľadom k tomu, že VZN 8/1992/VZN si vyžadovalo podstatné 
zmeny aj v jeho iných ustanoveniach je vhodnejšie prijať úplne nové VZN zaoberajúce sa verejným poriad-
kom a chovom a držaním hospodárskych zvierat. 
 
 

Uznesenie 22/2018 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča materiál na schválenie MsZ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 



K bodu 4) Rôzne  
 
4.1 Požiadavka právneho odboru o stanovisko komisie k žiadosti o zriadenie vecného bremena na 
prechod a prejazd cez pozemok a na vedenie inž. sietí cez pozemok mesta – žiadateľ p. Kaláth 
 
 Ing. Lengyel predložil, na podnet právneho odboru a komisie ÚR a SP, žiadosť Ing. Tomáša Ka-
látha o zriadenie vecného bremena na prechod a prejazd a vedenie inž. sietí cez parcelu č. 2020/7 k. ú. 
Liptovský Mikuláš.  
 

 
Uznesenie 23/2018 
Komisia dopravy a verejného poriadku s navrhovaným riešením súhlasí a odporúča vecné breme-

no zriadiť v šírke 3 m, čo je dostatočná šírka pre prejazd osobných motorových vozidiel. 
 

Hlasovanie: za: 4  , proti:0 , zdržal sa:0 
 
4.2 Nevyhovujúci technický stav vozidla VPS LM – zdvíhacia elektrikárska plošina  
 
 Predseda komisie Jaroslav Grešo požiadal VPS LM o pristavenie zdvíhacej elektrikárskej plošiny 
pre potreby obhliadky zo strany členov komisie dopravy a VP, nakoľko vozidlo vyrobené v roku 1991 je za-
staralé a je potrebná investícia do nového vozidla. Vozidlo sa využíva pri výškových prácach a preto je 
z hľadiska bezpečnosti prioritne potrebné riešiť nákup náhradného vozidla. 
 
 

Uznesenie 24/2018 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča predložiť informáciu o technickom stave predmet-

ného vozidla na najbližšiu poradu vedenia mesta s odporúčaním v rozpočte na rok 2019 vyčleniť prostried-
ky na nákup nového vozidla s plošinou. 
 
 
4.3 Bezpečný prístup k lesoparku. 
  

Ing. arch. Pavel Bobák z dôvodu otvorenia náučných chodníkov v lesoparku na Háj Nicovô požia-
dal o zvýšenie bezpečnosti chodcov na ul. Kunu nakoľko pre peších nie je vytvorený samostatný chodník. 
Navrhol osadenie značiek Pozor chodci! Prípadne aj zníženie maximálne povolenej rýchlosti. 
 

Uznesenie 24/2018 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča odd. dopravy osadiť potrebné dopravné značenie 

pre zvýšenie bezpečnosti chodcov na ul. Kunu. 
 
 
 Na záver predseda komisie Jaroslav Grešo, vzhľadom k tomu, že sa pravdepodobne jedná 
už o posledné zasadnutie komisie pred komunálnymi voľbami, poďakoval všetkým, ktorí sa na za-
sadnutiach komisie počas štyroch rokov pravidelne zúčastňovali za ich prácu  v prospech mesta 
Liptovský Mikuláš. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Gabriel Lengyel                                    Overil:     Jaroslav Grešo  
              tajomník komisie                                                        predseda komisie 


