
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 9 / 2 0 1 6  

 
zo zasadnutia komisie dopravy a verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo dňa 24.11.2016 v zasadačke 
Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši. 
 
 
Prítomní: Dušan Fabian, Bc. Marián Vozárik, Jaroslav Grešo,  Ing. Ľubomír Mikita, tajomník – Ing. Gab-
riel Lengyel, Michal Paška – poslanec MsZ,  
 
Neprítomní: Ing. arch. Pavel Bobák, CSc,  Peter Cibák, Bc. Ján Vaškeba, Ing. Ivan Gábryš, pplk. Ing. 
Miriam Hatalová 
 
 
Program:  
1. Schválenie plánu činnosti komisie dopravy a VP na rok 2017 
2. Návrh zmien cestovných poriadkov v MAD. 
3. Dodatok k zmluve o zabezpečení MAD a návrh úhrady preukázateľnej straty za výkony vo verejnom 

záujme v MAD na rok 2017 
4. Návrh OZ Živé námestie na zmenu VZN č. 9/2008 o miestnych daniach a poplatkoch  
5. Predaj prebytočného majetku mesta 
6. Rôzne 

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

ných s programom zasadnutia. S programom komisia súhlasila jednomyseľne.  
 
K bodu 1) Schválenie plánu činnosti komisie dopravy a VP na rok 2017. 

 
 

Ing. Lengyel predložil komisii plán činnosti Komisie dopravy a VP na rok 2017. Plán komisie je navrh-
nutý podľa plánu rokovaní mestského zastupiteľstva a zaoberá sa plánom konkrétnej činnosti komisie. 
Plán činnosti komisie počíta s 8 zasadnutiami. 

 
Uznesenie 79/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie predložený materiál na vedomie a s plánom činnosti 

komisie dopravy a VP na rok 2017 súhlasí. 
 
Hlasovanie: za:3 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
K bodu 2) Návrh zmien cestovných poriadkov v MAD. 
 

Ing. Lengyel informoval komisiu o zmenách CP v MAD LM k 15.12.2016, ktoré vzišli  z požiadaviek 
mesta, niektorých poslancov MsZ a spoločnosti ARRIVA LIORBUS, a. s.. Zmeny CP najmä reflektujú 
na zmenu cestovných poriadkov v železničnej doprave rovnako ako aj na zmenu CP v prímestskej au-
tobusovej doprave. Informoval o pridaní niektorých spojov do mestských častí rovnako ako o zmene 
trasy niektorých existujúcich spojov. 
 

Uznesenie 80/2015: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie predložené informácie na vedomie a so zmenami CP 

súhlasí. 
 

Hlasovanie: za:3 , proti:0 , zdržal sa:0  
 
   

 
 
 
 



K bodu 3) Dodatok k zmluve o zabezpečení MAD a návrh úhrady preukázateľnej straty za výkony vo 
verejnom záujme v MAD na rok 2017 

 
 

Ing. Lengyel informoval prítomných o posledných krokoch odboru ŽP a dopravy a o uplynulých ro-
kovaniach s prevádzkovateľom MAD v LM spoločnosťou ARRIVA LIORBUS, a. s. vo veci úhrady preukáza-
teľnej straty za výkony vo verejnom záujme v MAD na rok 2017. Komisii bol predložený návrh dodatku 
zmluvy s ARRIVA LIORBUS na úhradu preukázateľnej straty za výkony vo verejnom záujme v MAD LM na 
rok 2017 vo výške 135 417 €. Táto suma je vzhľadom k tomu, že súčasný kontrakt s dopravcom je platný 
do 31.05.2017,  vyrátaná ako alikvotná časť len za 5 mesiacov roka 2017, počas ktorých je súčasná zmlu-
va ešte platná. Alikvotná časť bola vyrátaná ako 5/12 z očakávanej  preukázateľnej straty na rok 2017, kto-
rá je vo výške 325 000 € čo je oproti roku 2016 úspora o 5 000 €.  
 

Uznesenie 81/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča dodatok k zmluve o zabezpečení MAD schváliť 

MsZ. 
Hlasovanie: za: 3 , proti:0 , zdržal sa:0   
 
 

K bodu 4) Návrh OZ Živé námestie na zmenu VZN č. 9/2008 o miestnych daniach a poplatkoch. 
 

Ing. Lengyel tlmočil návrh OZ Živé námestie na zmenu VZN č. 9/2008 o miestnych daniach a poplat-
koch a to konkrétne §26 ods. 4 zaoberajúci sa sezónnymi terasami. Návrh spočíva v doplnení povoleného 
mobiliáru, ktorý môže byť súčasťou sezónnych terás a to konkrétne o markízy, kvetináče, ozdobné plôtiky 
a materiály upravujúce podlahu tohto priestoru. 
  

 
Uznesenie 82/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku nesúhlasí s predloženým návrhom na zmenu VZN č. 9/2008 

o miestnych daniach a poplatkoch a to z dôvodu zachovania funkcie verejného priestranstva ako priestran-
stva určeného obyvateľom mesta. Umiestnením požadovaného mobiliáru by verejné priestranstvo vytváralo 
dojem súkromných plôch. Na viac trend vyspelých miest je práveže odstraňovať z verejných priestranstiev 
uvedený požadovaný mobiliár.  

 
Hlasovanie: za:3  , proti:0, zdržal sa:0 

 
 
K bodu 5)  Predaj prebytočného majetku. 
 
5.1 Odpredaj budovy strážnice v areály bývalých Považských kasární, pozemok parc. č. 358/13 
a parkovacej plochy na pozemku parc. č. 358/18 k. ú. Liptovský Mikuláš 
 
Ing. Lengyel predložil komisii materiál Odboru právneho na odpredaj budovy strážnice v areály bývalých 
Považských kasární, pozemok parc. č. 358/13 a parkovacej plochy na pozemku parc. č. 358/18 k. ú. Lip-
tovský Mikuláš.  
 

Uznesenie 83/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku súhlasí s odpredajom budovy strážnice, pozemok parc. č. 

358/13, avšak nesúhlasí s odpredajom časti parkoviska, pozemok parc. č. 358/18 z dôvodu, že odpredajom 
pozemku parkoviska môže dôjsť k zmene organizácie dopravy v lokalite, ktorou môžu byť vlastníci sused-
ných nehnuteľností dotknutí. Komisia preto požaduje stanovisko vlastníkov dotknutých nehnuteľností a teda 

Ministerstva vnútra a Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku  
k tejto veci. Po predložení stanovísk komisia žiada túto žiadosť opätovne predložiť na rokovanie kom i-
sie.  

 
Hlasovanie: za: 3  , proti:0, zdržal sa:0 

 
5.2 Odpredaj časti pozemku parc. č.  481/1, k. ú. Liptovský Mikuláš. 
 
Ing. Lengyel predložil komisii materiál Odboru právneho na odpredaj časti pozemku parc. č.  481/1, k. ú. 
Liptovský Mikuláš, za účelom vybudovania štyroch parkovacích stojísk k nadstavbe prevádzky „Polyfunkč-
ný objekt – predajne a kanc. Priestory“. 
 
 



 
Uznesenie 84/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku súhlasí s odpredajom predmetného pozemku a odporúča 

jeho odpredaj na schválenie MsZ.  
 
Hlasovanie: za: 3  , proti:0, zdržal sa:0 

 
 
 
K bodu 6)  Rôzne. 
 
6.1 Žiadosť obyvateľky mesta o opätovné zamedzenie státia motorových vozidiel na spevnenej plo-
che na ul. Zádvorie m. č. Palúdzka. 
 
Ing. Lengyel predložil komisii žiadosť obyvateľky mesta o opätovné zamedzenie státia motorových vozidiel 
na spevnenej ploche na ul. Zádvorie m. č. Palúdzka. Jedná sa o spevnenú plochu na pozemku parc. č. 
639/2, k. ú. Palúdzka. Obyvateľka mesta svoju žiadosť odôvodňuje znečisťovaním okolia zo strany vodičov 
parkujúcich vozidiel a v zimnom období chýbajúcou zimnou údržbou. Neudržiavaním tejto plochy podľa 
obyvateľky dochádza k nekontrolovanému parkovaniu pri plotoch rodinných domov. Ing. Lengyel informoval 
členov komisie, že predmetnú vec komunikoval s poslancom za m. č. pánom Nemcom, ktorý odporučil, aby 
bola plocha sprístupnená pre parkovanie. Rozpravou v komisii boli dané návrhy na ponechanie voľného 
prístupu na spevnenú plochu pre vozidlá v prípade, že bude zabezpečená jej údržba, čistenie a bariérovo 
zabezpečený odstup vozidiel od steny rodinného domu v zmysle noriem STN.  Státie vozidiel na okolitých 
miestnych komunikáciách nie je možné, nakoľko je zakázané v zmysle osadeného dopravného značenia. 
MsP bude požiadaná o zvýšenú hliadkovaciu činnosť v lokalite. 
 
 

Uznesenie 85/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča riešiť žiadosť v zmysle uvedených záverov 

z rozpravy.  
 
Hlasovanie: za: 3  , proti:0, zdržal sa:0 

 
 
6.2 Odpadkové koše na chodníku na ul. 1. mája. 
 
Ing. Mikita požiadal VPS LM o osadenie odpadkových košov na chodníku na ul. 1. mája od  Okoličného 
v smere do mesta, nakoľko na tomto úseku chodníka nie sú a chýbajú. 
 
 

Uznesenie 86/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča Odboru ŽP a dopravy zabezpečiť osadenie pred-

metných odpadkových košov.  
 
Hlasovanie: za: 3  , proti:0, zdržal sa:0 

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


