
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 8 / 2 0 1 6  

 
zo zasadnutia komisie dopravy a verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.10.2016 v zasadačke 
Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši. 
 
 
Prítomní: Ing. arch. Pavel Bobák, CSc.,  Bc. Marián Vozárik, Jaroslav Grešo, JUDr. Marián  Jančuška, 
Ing. Ľubomír Mikita, tajomník – Ing. Gabriel Lengyel, Michal Paška – poslanec MsZ, Ing. Jozef Bobák 
 
Neprítomní: Dušan Fabian, Peter Cibák, Bc. Ján Vaškeba, Ing. Ivan Gábryš, pplk. Ing. Miriam Hatalová 
 
 
Program:  
1. Návrh rozpočtu na rok 2017, ktorý sa viaže k oblasti dopravy, PK a verejných priestranstiev. 
2. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií v Liptovskom Mikuláši (materiál VPS). 
3. Používanie cyklochodníka v zimnom období a jeho údržba. 
4. Správa o priestupkoch na cyklochodníku – informácia MsP 
5. Rôzne. 

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

ných s programom zasadnutia. S programom komisia súhlasila jednomyseľne.  
 

K bodu 1) Návrhu rozpočtu mesta na rok 2017, ktorý sa viaže k oblasti dopravy, pozemných 
komunikácií a verejných priestranstiev. 

 
Ing. Lengyel informoval o Návrhu rozpočtu mesta na rok 2017, ktorý sa viaže k oblasti dopravy, po-
zemných komunikácií a verejných priestranstiev. Predstavil kapitálový rozpočet a rozpočet bežných 
výdavkov. 

 
Uznesenie 72/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča návrh rozpočtu mesta na rok 2017 na schválenie 

MsZ  
 

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

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

Ing. Lengyel podrobne predstavil komisii strategický dokument „Operačný plán zimnej údržby MK v LM 
“ na zimné obdobie 2016/2017. Dokument a aj správa budú predložené ako informačný materiál aj 
MsZ. Ing. arch. Pavel Bobák  odporučil prostredníctvom mestských médií informovať občanov o správ-
nom parkovaní svojich vozidiel tak, aby nebol obmedzovaný výkon zimnej služby v teréne kvôli nepre-
jazdnosti MK. 

 
Uznesenie 73/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie informácie na vedomie a odporúča na schválenie MsZ. 
Hlasovanie: za: 3 , proti:0 , zdržal sa:0   

 
 

K bodu 3) Používanie cyklochodníka v zimnom období a jeho údržba. 
 
Ing. Lengyel informoval, že celý cyklochodník s výnimkou úseku od Iľanovského mosta po ul. Belopo-
tockého bude vylúčený zo zimnej údržby tak ako minulý rok. V prípade dostatku snehu bude môcť byť 
využívaný ako trasa pre bežecké lyžovanie.  

 
Uznesenie 74/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku súhlasí s navrhovaným riešením 
Hlasovanie: za: 3 , proti:0 , zdržal sa:0   



K bodu 4) Správa o priestupkoch na cyklochodníku – informácia MsP 
 

Náčelník MsP predložil informatívnu správu o riešení priestupkov na cyklochodníku za obdobie od 
01.01.2016 do 20.10.2016.Informoval jednak o činnosti MsP pri zistenich porušovania zákona a VZN mes-
ta, ktoré vo väčšine prípadov sú riešené upozornením a  aj o preventívnej činnosti v prípade zistenia tech-
nických  závad na cyklochodníku. 
  

 
Uznesenie 75/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie predložený materiál na vedomie. 
 
Hlasovanie: za:3  , proti:0, zdržal sa:0 

 
 
K bodu 5)  Rôzne: 
 
5.1 Odpredaj časti pozemku parc č. 728/2 k. ú. Okoličné 
 
Ing. Lengyel predložil komisii návrh na odpredaj pozemku parc. č. 728/2 k. ú. Okoličné. Jedná sa o poze-
mok na ktorom je z časti postavená súkromná stavba a sčasti je to spevnená plocha na ktorom záujemca 
plánuje vytvoriť parkovacie miesta pre svoju prevádzku. Zároveň budú vytvorené parkovacie miesta aj na 
ostatnej časti pozemku, ktorá bude naďalej vo vlastníctve mesta.  
 

Uznesenie 76/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča žiadosť na predaj pozemku schváliť MsZ. 
 
Hlasovanie: za:3  , proti:0, zdržal sa:0 

 
5.2 Návrh organizácie dopravy v areáli Evajnelického gymnázia v súvislosti s výstavbou a prevádz-
kovaním novej materskej škôlky  
 
Ing. Lengyel predložil komisii návrh organizácie dopravy v areáli Evanjelického gymnázia v súvislosti s vý-
stavbou a prevádzkou novej materskej škôlky a zriadením nového výjazdu z areálu na jeho severnej stra-
ne.  
 

Uznesenie 77/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča v predmetnej lokalite doplniť dopravné značenie č. 

IP 26 – Školská zóna, umiestniť dopravnú značku E16b – Jazda cyklistov v protismere povolená a odporú-
ča projekt organizácie dopravy prekonzultovať aj s Okresným dopravným inšpektorátom.  

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

 
5.3 Organizácia dopravy na ul. Vajanského 
 
Poslanec MsZ Paška požiadal o zmenu dopravného značenia v križovatke ul. Vajanského a ul. Jána Volka 
– Starohorského a to posunutie značky č. IP 4 – Slepá cesta bližšie za križovatku, tak aby bola viditeľná 
ešte pred tým ako vodič do križovatky vojde a zároveň o vyznačenie križovatky dopravnými značkami č. P8 
– Hlavná cesta + č. P 12 Tvar križovatky. 
 

Uznesenie 78/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča požiadavke vyhovieť. 
 
Hlasovanie: za:3  , proti:0, zdržal sa:0 

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


