
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  1 0 / 2 0 1 7  

 
z mimoriadneho zasadnutia komisie dopravy a verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo dňa 24.11.2017 
v zasadačke Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši. 
 
 
Prítomní: Jaroslav Grešo, Dušan Fabián, Bc. Marián Vozárik, Ing. arch. Pavel Bobák, CSc, Peter Ci-
bák, Ing. Ľubomír Mikita, JUDr. Marián Jančuska – náčelník MsP, poslanec MsZ Michal Paška, tajomník – 
Ing. Gabriel Lengyel,  
Neprítomní: Bc. Ján Vaškeba, Ing. Ivan Gábryš, pplk. Ing. Miriam Hatalová 
 
Program: 
1. Schválenie plánu činnosti komisie dopravy a VP na rok 2018 
2. Návrh zmien cestovných poriadkov v MAD na rok 2018. 
3. Časový harmonogram rekonštrukcií miestnych komunikácií na roky  2018 - 2022. 
4. Dodatok č. 12 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej autobusovej do-

pravy na území mesta Liptovský Mikuláš v znení dodatkov č. 1 – 11. 
5. Návrh rozpočtu mesta na rok 2018 
6. Návrh na úpravu parkovacích miest na Hradišskej 
7. Rôzne 

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

ných s programom , s ktorým komisia súhlasila jednomyseľne.  
 
K bodu 1) Schválenie plánu činnosti komisie dopravy a VP na rok 2018 
 

Ing. Lengyel predložil komisii plán rokovaní komisie dopravy a VP aj s programom na rok 2018. Termíny 
komisií sú nastavené v intervale raz za dva mesiace v súlade s plánom rokovaní MsZ.  
 
 

Uznesenie 41/2017 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie predložený materiál na vedomie s programom činnosti 

komisie dopravy a VP na rok 2018 súhlasí a termíny rokovaní navrhuje v termínoch 3 týždne pred konaním 
MsZ v dňoch streda prípadne štvrtok. 

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

K bodu 2) Návrh zmien cestovných poriadkov v MAD na rok 2018. 
 

Ing. Lengyel informoval komisiu o zmenách CP v MAD LM k 15.12.2017, 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 autobusovej do-
prave. Informoval o pridaní niektorých spojov do mestských častí rovnako ako o zmene trasy niektorých 
existujúcich spojov. 
Poslanec Paška požiadal o zaradenie nového spoja z Podbrezín v čase medzi 9.00 – 10.00 v pracovné dni, 
nakoľko existujúce spoje sú veľmi vyťažené. 
 

Uznesenie 42/2017 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie predložené informácie na vedomie, so zmenami CP 

súhlasí a odporúča zahrnúť požiadavku poslanca Pašku do návrhu zmien CP na rok 2018. 
 
Hlasovanie: za:5 , proti:0 , zdržal sa:0 
 
 
 
 



K bodu 3) Časový harmonogram rekonštrukcií miestnych komunikácií na roky  2018 - 2022. 
 

Ing. Lengyel predložil strategický dokument „Plán rekonštrukcií MK na roky 2018 – 2023. Cieľom predkla-
daného materiálu je zaviesť koncepčnú prípravu investícií a opráv miestnych komunikácií na roky 2018 – 
2023, tak aby počas týchto rokov boli postupne odstránené havarijné úseky a úseky miestnych komunikácií 
a chodníkov v nevyhovujúcom stavebnotechnickom stave a postupne realizované nové parkovacie plochy 
v lokalitách kde je ich najakútnejší nedostatok. 
Pri spracovaní predkladaného materiálu bol daný dôraz na to, aby do plánu rekonštrukcií na roky 2018 – 
2023 boli zahrnuté všetky miestne komunikácie vrátane chodníkov a vnútroblokov v havarijnom 
a nevyhovujúcom stavebnotechnickom stave, ktorý vychádza zo spracovaného pasportu stavebnotechnic-
kého stavu miestnych komunikácií, ktorý bol predložený a zobratý na vedomie Mestským zastupiteľstvom 
dňa 22.06.2017, taktiež, aby boli zahrnuté komunikácie na ktorých výstavbu a rekonštrukciu sú spracované 
projektové dokumentácie a vydané územné, alebo stavebné povolenia a taktiež nové komunikácie 
a parkovacie plochy v lokalitách kde zo strany mesta ale aj zo strany obyvateľov pociťujeme najväčšiu po-
trebu investície. 
Plán rekonštrukcií miestnych komunikácií na roky 2018 – 2023 je  spracovaný ako celok za celé mesto a aj 
podľa mestských častí mesta Liptovský Mikuláš samostatne a poskytuje informácie o stave prípravy jednot-
livých akcií a bude slúžiť pre efektívnejšie plánovanie ich bežných opráv a údržby, ale najmä pre plánova-
nie komplexných (investičných) opráv tak, aby v čo najväčšej miere zohľadňovali technický stav ciest a  
potreby mesta a jeho obyvateľov.  Súčasťou plánu je aj finančné vyčíslenie predpokladaných nákladov, 
ktoré sú vyčíslené podľa rozpočtov jednotlivých projektov v prípade, že sú projekty k dispozícií a v prípade 
ak tomu tak nie je vyčíslenie robené odhadom na základe odborného posúdenia rozsahu stavby, jej zame-
rania a súčasných trhových cien. 
Poslanec Ing. arch. Bobák navrhol doplniť do m. č. Staré mesto investičnú akciu zameranú na rekonštruk-
ciu križovatky Rachmaninovo nám. vo vetve ul. Kpt. Nálepku a to predĺženie odbočovacieho pruhu vpravo 
v smere na I/18. 
 
 

Uznesenie 43/2017 
Komisia dopravy a VP odporúča materiál na schválenie MsZ. 
 
Hlasovanie: za:5 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
 
K bodu 4) Dodatok č. 12 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej auto-
busovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš v znení dodatkov č. 1 – 11. 
 
Ing. Lengyel informoval prítomných o posledných krokoch odboru ŽP a dopravy a o uplynulých rokovaniach 
s prevádzkovateľom MAD v LM spoločnosťou ARRIVA LIORBUS, a. s. vo veci úhrady preukázateľnej straty 
za výkony vo verejnom záujme v MAD na rok 2018. Komisii bol predložený návrh dodatku zmluvy s ARRI-
VA LIORBUS na úhradu preukázateľnej straty za výkony vo verejnom záujme v MAD LM na rok 2018 vo 
výške 145833 €. Táto suma je vzhľadom k tomu, že kontrakt s dopravcom bude platný len do 31.05.2018,  
vyrátaná ako alikvotná časť len za 5 mesiacov roka 2018. Alikvotná časť bola vyrátaná ako 5/12 
z očakávanej  preukázateľnej straty na rok 2018, ktorá je vo výške 350 000 €. 
 
 

Uznesenie 43/2017 
Komisia dopravy a VP odporúča materiál na schválenie MsZ. 
 
Hlasovanie: za:5 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
K bodu 5) Návrh rozpočtu mesta na rok 2018 
 
Ing. Lengyel informoval o Návrhu rozpočtu mesta na rok 2018, ktorý sa viaže k oblasti dopravy, pozemných 
komunikácií a verejných priestranstiev. Predstavil kapitálový rozpočet a rozpočet bežných výdavkov, ktorý 
je zameraný okrem údržby a rekonštrukcií komunikácií aj na zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky 
a zvyšovanie komfortu cestujúcich v MAD. Podrobne informoval o pripravovaných investičných akciách na 
miestnych komunikáciách. Zúčastnení nemali zásadné pripomienky k návrhu.  
 
 

Uznesenie 44/2017 
Komisia dopravy a VP odporúča materiál na schválenie MsZ. 
 



Hlasovanie: za:5 , proti:0 , zdržal sa:0 
 
 
K bodu 6) Návrh na úpravu parkovacích miest na Hradišskej 
Ing. Lengyel predstavil projekt rozšírenia parkovacích plôch na ul. Hradišskej, m. č. Podbreziny. Projektová 
dokumentácia rieši dopravnú situáciu v tejto lokalite jednak z dopravného hľadiska a z hľadiska stavebné-
ho, ktoré počíta s výstavbou nových 46 parkovacích miest, čím by malo byť v tomto vnútrobloku spolu147 
parkovacích miest. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia chodníkov. Akcia je navrhnutá na realizáciu 
v rozpočte na rok 2018.  
 
 

Uznesenie 45/2017 
Komisia dopravy a VP súhlasí s navrhovaným riešením 
 
Hlasovanie: za:5 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
 
 
 
K bodu 7) Rôzne 
 
7.1 Rekonštrukcia plynovodov v m. č. Staré mesto 
Ing. arch Bobák požiadal o informáciu akom stave je rekonštrukcia plynovodov, ktorú realizuje SPP Distri-
búcia a. s. v m. č. Staré mesto, nakoľko stále nie sú realizované povrchové úpravy miestnych komunikácií. 
Ing. Lengyel informoval, že SPP písomne požiadali o predĺženie povolenia na stavebné práce a to do 
15.12.2017, nakoľko v pôvodnom termíne 15.11.2017 nestihli realizovať všetky potrebné práce. Informoval, 
že súčasťou prác z ich strany je komplexná oprava celej šírky povrchu zasiahnutých chodníkov a v prípade 
ciest povrchová obnova celého zasiahnutého jazdného pruhu. Informoval, že oddelenie dopravy pravidelne 
vykonáva kontrolu týchto stavebných prác a s predĺžením termínu súhlasilo. V prípade nedodržania tohto 
predĺženého termínu oddelenie dopravy pristúpi ku sankčnému postihu stavebníka. 
 
 

Uznesenie 46/2017 
Komisia dopravy a VP berie informácie na vedomie. 
 
Hlasovanie: za:5 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
 
7.2 Úprava „účelovej komunikácie“ pri novo rekonštruovanom cintoríne v Okoličnom. 
 
Poslanec Paška požiadal o úpravu „účelovej komunikácie“, ktorá ide po západnej strane cintorína, nakoľko 
je rozbahnená. Ing. Lengyel informoval, že predmetná „komunikácia“ nie je miestnou komunikáciou a ani 
účelovou komunikáciou v majetku a správe mesta a jedná sa o pozemok v súkromnom vlastníctve. Posla-
nec Grešo informoval, že v tejto veci komunikoval s vlastníkom pozemku, ktorý sa vyjadril, že si neželá, aby 
sa jeho pozemok využíval na účel prejazdu vozidiel a prechodu peších a nesúhlasí s úpravou existujúceho 
povrchu. 
 
 

Uznesenie 47/2017 
Komisia dopravy a VP berie informácie na vedomie. 
 
Hlasovanie: za:5 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
 
 
7.3 Dopravné značenie na cyklopešom chodníku v m. č. Podbreziny  

 
Poslanec Paška požiadal oddelenie dopravy o doplnenie dopravného značenia označujúceho cyklopeší 
chodník v m. č. Podbreziny  na ul. Kemi a na ul. Lipovej. Ing. Lengyel uviedol, že oddelenie dopravy požia-
davku preverí a ak to bude potrebné postará sa o nápravu. 
 



Uznesenie 48/2017 
Komisia dopravy a VP berie informácie na vedomie. 
 
Hlasovanie: za:5 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
7.3 Signálny plán križovatka Hypernova (Hollého, Moyzesova) 
 
Náčelnik MsP JUDr. Jančuška požiadal oddelenie dopravy o predĺženie doby zeleného signálu v križovatke 
Hypernova a to z vetvy od parkoviska Hypernova, nakoľko dĺžka zeleného signálu je príliš krátka vzhľadom 
k intenzite dopravy v tejto vetve križovatky.  Ing. Lengyel uviedol, že oddelenie dopravy požiadavku preverí 
a ak to bude potrebné postará sa o nápravu. 
 

Uznesenie 49/2017 
Komisia dopravy a VP berie informácie na vedomie. 
 
Hlasovanie: za:5 , proti:0 , zdržal sa:0 

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


