
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 7 / 2 0 1 5  

 
zo zasadnutia komisie dopravy a verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.09.2015 v zasadačke 
Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši. 
 
 
Prítomní: Jaroslav Grešo, Ing. arch. Pavel Bobák, CSc.,  Bc. Marián Vozárik, Peter Cibák,  JUDr. Ma-
rián Jančuška,  Ing. Ľubomír Mikita, kpt. Mgr. Radoslav Culák, Bc. Ján Vaškeba,  Ing. Dušan Grešo, Michal 
Goč – f. Commander systems, SAD Liorbus – Ing. Hološ, poslanci MsZ: Ing. Jozef Bobák, Michal Paška, 
Ľuboš Trizna, tajomník – Ing. Gabriel Lengyel 
 
Neprítomní:  
Dušan Fabián, pplk. Miriam Hatalová, Ivan Gábryš 
 
 
Program:  
1. Informatívna správa o počte chovaných psov vo vlastníctve FO – rodinné domy, bytovky  a PO –

informácia útvaru miestnych daní a poplatkov. 
2. Prezentácia spoločnosti COMMANDER SYSTEMS, s. r. o. vo veci zavedenia systému monitorovania 

vozidiel MAD systémom GPS. 
3. Prerokovanie návrhu rozpočtu mesta na rok 2016, ktorý sa viaže k oblasti dopravy, pozemných komu-

nikácií a verejných priestranstiev. 
4. Zabezpečenie ochrany cintorínov proti krádežiam v súvislosti s blížiacim sa sviatkom zosnulých - in-

formácia VPS, MsP. 
5. Požiadavka na zmenu času povoleného zásobovania v pešej zóne mesta. 
6. Riešenie dopravnej situácie v križovatke cesty č. III/018114 (ul. Ondrašovská) a MK ul. Mincova. 
7. Rôzne: 

7.1 Prehodnotenie výšky miestnej dane za trvalé parkovanie MV. 
7.2 Požiadavka občanov Liptovskej Ondrašovej na zvýšenie bezpečnosti cyklistov na ceste č. 

II/584. 
 

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

ných s programom zasadnutia, s ktorým komisia súhlasí.  
 
 
K bodu 1) Informatívna správa o počte chovaných psov vo vlastníctve FO – rodinné domy, bytovky  
a PO – informácia útvaru miestnych daní a poplatkov. 
 
 

Uznesenie 36/2015: 
Členovia komisie dopravy a verejného poriadku berú informatívnu správu na vedomie. 
Hlasovanie: za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0  
 
 

K bodu 2) Prezentácia spoločnosti COMMANDER SYSTEMS, s. r. o. vo veci zavedenia systému mo-
nitorovania vozidiel MAD systémom GPS. 
 
 

Uznesenie 37/2015: 
Členovia komisie dopravy a verejného poriadku navrhujú, aby do dodatku k zmluve s prevádzkova-

teľom MAD (SAD LIORBUS, a. s.) bola na rok 2016 zapracovaná podmienka zriadenia systému monitoro-
vania vozidiel MAD systémom GPS a navrhujú aby odbor ŽP a dopravy podnikol kroky na zaobstaranie 
tohto systému.  

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

 
 
 



 
 

K bodu 3) Prerokovanie návrhu rozpočtu mesta na rok 2016, ktorý sa viaže k oblasti dopravy, po-
zemných komunikácií a verejných priestranstiev. 
 
 

Uznesenie 38/2015: 
Členovia komisie dopravy a verejného poriadku berú predložený materiál na vedomie a odporúčajú 

zamerať sa najmä na rekonštrukciu komunikácií pre peších v rámci bežných aj kapitálových výdavkov. Ko-
misia odporúča do rozpočtu 2016 navýšiť sumu na súvislú opravu vozoviek a chodníkov o 50%.  

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

 
K bodu 4)  Zabezpečenie ochrany cintorínov proti krádežiam v súvislosti s blížiacim sa sviatkom 
zosnulých - informácia VPS, MsP. 
 

 
Uznesenie 39/2015: 
Členovia komisie dopravy a verejného poriadku berú predložené informácie na vedomie. 

 
 

K bodu 5)  Požiadavka na zmenu času povoleného zásobovania v pešej zóne mesta. 
 

 
 Uznesenie 40/2015: 
 Členovia komisie dopravy a verejného poriadku neodporúčajú zmenu VZN upravujúceho časy po-

voleného zásobovania v pešej zóne mesta  zrealizovať.  
 

Hlasovanie: za: 4 proti: 0, zdržal sa: 0  
  
 
K bodu 6)  Riešenie dopravnej situácie v križovatke cesty č. III/018114 (ul. Ondrašovská) a MK ul. 
Mincova. 
   

 
 Uznesenie 41/2015: 
 Členovia komisie dopravy a verejného poriadku navrhujú odboru ŽP a dopravy zadať vypracovanie 

štúdie úpravy predmetnej križovatky. 
 

Hlasovanie: za: 4  proti: 0, zdržal sa: 0  
 
 
K bodu 7) Rôzne  
 
  
7.1  Prehodnotenie výšky miestnej dane za trvalé parkovanie MV. 
 

 Uznesenie 42/2015: 
 Komisia odporúča odboru ŽP a dopravy riešiť zmenu cien vyhradených parkovacích miest urče-

ných vo VZN č. 9/2008/VZN o daniach v spolupráci s vedením mesta. 
 Hlasovanie: za: 3  proti: 0, zdržal sa: 0  
 

  
  
7.2 Požiadavka občanov Liptovskej Ondrašovej na zvýšenie bezpečnosti cyklistov na ceste č. II/584. 
 

Uznesenie 43/2015: 
 
 Komisia dopravy a verejného poriadku navrhuje odboru ŽP a dopravy zadať vypracovanie štúdie 
zvýšenia bezpečnosti cyklistov na ceste č. II/584 v úseku Hotel Jánošík – Liptovská Ondrašová v roku 
2016. 
 Hlasovanie: za: 4 proti: 0, zdržal sa: 0  
 
 



7.31  Požiadavky ODI ORPZ LM: 

 Vypínať svetelnú signalizáciu na priechode  pre chodcov v Okoličnom  mimo školského vyučovania. 
 
Uznesenie 44/2015: 
Členovia komisie dopravy a verejného poriadku navrhujú odboru ŽP a dopravy zaoberať sa touto 
témou v súčinnosti s dotknutými orgánmi. 
Hlasovanie: za: 4  proti: 0, zdržal sa: 0  
 

 

 Požiadavka na riešenie dopravnej situácie pri materskej škôlke 4. apríl 
 
Uznesenie 45/2015: 
Členovia komisie dopravy a verejného poriadku navrhujú, aby odbor ŽP a dopravy zadal riešenie 
situácie do návrhu investičných výdavkov na rok 2016 – vybudovať parkovisko pri MŠ. 
Hlasovanie: za: 4  proti: 0, zdržal sa:0 
 
 

 

 Znížiť počet priechodov pre chodcov na Garbiarskej ul.. 
 
Uznesenie 46/2015: 
Členovia komisie dopravy a verejného poriadku navrhujú odboru ŽP a dopravy prehodnotiť 
s dotknutými orgánmi návrh ODI o zrušení priechodov pre chodcov na ceste I/18 (pri autobusovej 
zastávke Centrum a pri reštaurácii Poľovník). 

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

 
7.2 Požiadavka Petra Cibáka: Riešenie dopravnej situácie na ul. Vajanského a nábr. J. Krála (od Lodeni-
ce). 

Uznesenie 47/2015: 
Komisia žiada odbor ŽP a dopravy riešiť upokojenie dopravy  na predmetných miestnych komuni-

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

 
 
7.3 Požiadavka Ing. Dušana Greša: Billboard na ceste I/18 pri prekládkovej stanici zabraňuje rozhľadu pri 
vychádzaní z účelovej komunikácií a je možné že sa jedná o čiernu stavbu. 
 

Komisia odporúča  VPS, aby podala žiadosť o odstránenie reklamného zariadenia na stavebný 
úrad LM. 
 
7.4 Požiadavka Jaroslava Greša: Požiadavka na Odbor ŽP a dopravy, aby v dohľadnej dobe došlo k vy-
pracovaniu smerového dopravného prieskumu v križovatke cesty č. I/18 a III/2335 – križovatka Okoličné 
(Podbreziny) s následnou realizáciou ďalších stupňov PD 
 

Uznesenie 48/2015: 
Komisia odporúča odboru ŽP a dopravy objednať vypracovanie smerového dopravného prieskumu 

predmetného na náklady mesta LM a realizáciu ďalších stupňov PD riešiť v spolupráci so správcami dotk-
nutých ciest.  

Hlasovanie: za: 4  proti: 0, zdržal sa: 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Gabriel Lengyel                                    Overil: Jaroslav Grešo  
              tajomník komisie                                           predseda komisie 


