
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 6  

 
zo zasadnutia komisie dopravy a verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.09.2016 v zasadačke 
Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši. 
 
 
Prítomní: Ing. arch. Pavel Bobák, CSc.,  Bc. Marián Vozárik, , Dušan Fabian, Peter Cibák , JUDr. Ma-
rián  Jančuška, Ing. Ľubomír Mikita, Bc. Ján Vaškeba, tajomník – Ing. Gabriel Lengyel, Michal Paška – pos-
lanec MsZ, Ing. Jozef Bobák, Ing. Marta Gutraiová – prednostka MsÚ 
 
Neprítomní: Jaroslav Grešo, Ing. Ivan Gábryš, Ing. Dušan Grešo, pplk. Ing. Miriam Hatalová 
 
 
Program:  
1. Návrhu rozpočtu mesta na rok 2017, ktorý sa viaže k oblasti dopravy, pozemných komunikácií 

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

formácia VPS, MsP. 
1. Návrh VZN o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a ich súčastí 
3. Parkovanie ul. Komenského 
4. Rôzne: 

 
 
Zasadnutie otvoril podpredseda komisie Peter Cibák, 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. Informoval, že predložený návrh bežných výdavkov 
a kapitálových výdavkov je momentálne v štádiu spracovania a predložený materiál je informačného 
charakteru. Ing. Gutraiova podrobnejšie informovala o spracovávaní rozpočtu na rok 2017 a o finanč-
ných možnostiach mesta na budúci rok. Konečný návrh rozpočtu by mal byť spracovaný v priebehu 
mesiaca október a bude predložený na najbližšie rokovanie komisie. 

 
 

Uznesenie 62/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie informácie na vedomie.  

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

 
 

K bodu 2) Zabezpečenie ochrany cintorínov proti krádežiam v súvislosti s blížiacim sa sviatkom 
zosnulých - informácia VPS, MsP. 
 
Náčelník MsP JUDr. Jančuška predložil správu o zabezpečení ochrany cintorínov počas nadchádzajú-
cich sviatkov zosnulých. Dušan Fabian v mene VPS LM informoval o údržbových prácach na cintorí-
noch, ktoré boli vzhľadom k sviatkom realizované, prípadne sa realizovať ešte budú. Realizovali sa 3 
kosby na všetkých cintorínoch s výnimkou Vrbického cintorínu, kde boli vykonané 4 kosby. VPS LM 
pristúpili k predĺžení otváracích hodín na predajni pri Dome smútku. Údržba mestských cintorínov je 
vykonaná tak, že sú pripravené na nadchádzajúce sviatky.  
 

 
Uznesenie 63/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie informácie na vedomie a hodnotí prijaté opatrenia ako 

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



 
K bodu 3) Návrh VZN o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a ich súčastí. 
 
Ing. Lengyel predložil komisii návrh VZN o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a ich súčastí, ktorý by 
mal nahradiť v súčasnosti platné VZN č. 1/1999/VZN o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a ich sú-
častí. Dôvodom spracovania nového VZN je skutočnosť, že súčasne platné VZN upravuje len ukladanie 
inžinierskych sietí do telesa miestnych komunikácií a neupravuje ich zvláštne užívanie napríklad v prípade 
športových a kultúrnych podujatí konaných na miestnych komunikáciách a taktiež v prípade umiestňovania 
zariadení a predmetov na miestnych komunikáciách a to najmä reklamných alebo zábavných. Osobitne 
upozornil na ustanovenie navrhovaného VZN Čl. 8 ods. 3, ktoré zakazuje umiestňovať prenosné reklamné 
zariadenia (stojany, panely, transparent, plachty, plagáty a iné zariadenia propagujúce určitý produkt, služ-
bu, podujatie, subjekt, činnosť a podobne a ktoré nie sú reklamnou stavbou v zmysle stavebného zákona) 
na miestne komunikácie a ich súčasti, vrátane verejného osvetlenia prislúchajúceho k miestnej komunikácii 
s výnimkou zariadení  pre potreby volieb a s výnimkou zariadení vo vlastníctve mesta a VPS LM propagu-
júce kultúrne a spoločenské podujatia. 
 

Uznesenie 64/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča Návrh VZN o zvláštnom užívaní miestnych komu-

nikácií na schválenie MsZ. 
 
Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0   

 
 
K bodu 4) Parkovanie ul. Komenského 
 
 
Ing. Lengyel informoval o požiadavke pána Ing. Durnotu (Medve.sk) o riešenie parkovania vozidiel na ul. 
Komenského a to povolením státia vozidiel čiastočne aj na chodníku v smere od ul. Hodžovej po ul. Hurba-
novu. Informoval, že v zmysle ustanovení zákona o cestnej premávke §23 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z., 
ktorý ustanovuje, že „Pri státí vozidla musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre 
každý smer jazdy“, neumožňuje takéto požadované riešenie realizovať a ani iným spôsobom povoliť státie 
vozidiel na ul. Komenského, nakoľko šírka cesty je len 6 m a teda fyzicky nemôže byť ustanovenie zákona 
dodržané.  
  

 
Uznesenie 65/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku neodporúča žiadosti Ing. Durnotu vyhovieť. 
 
Hlasovanie: za:4  , proti:0, zdržal sa:0 

 
 
K bodu 5)  Rôzne: 
 
5.1 Cykloprístrešok OOCR na Hájnicovô 
 
Ing. Lengyel tlmočil žiadosť Odboru právneho o vyjadrenie k nájmu pozemku a zároveň k umiestneniu cy-
koprístrešku na pozemku parc. č. KN-C 7243/1, k. ú. Liptovský Mikuláš v lokalite Hájnicovô pri hornom par-
kovisku o výmere 25 m² 
 

Uznesenie 66/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku súhlasí s predloženým umiestnením cykloprístrešku a odpo-

rúča nájom pozemku schváliť MsZ. 
 
Hlasovanie: za:4  , proti:0, zdržal sa:0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2 Žiadosť spoločnosti SANMARI, s. r. o. o stanovisko k zámeru vybudovania dočasnej prevádzko-
vej plochy pre stánky a ambulantný predaj s parkovaním na pozemku č. KNC č. 475/1 k. ú. Liptov-
ský Mikuláš. 
 
Ing. Lengyel informoval o žiadosti spoločnosti na vyjadrenie k využitiu predmetného pozemku na účel do-
časného trhoviska vrátane parkoviska a jeho dopravného napojenia na ul. Moyzesovu novým pripojením. 
 

Uznesenie 67/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku neodporúča Odd. dopravy Mestského úradu LM vydať sú-

hlasné stanovisko k predloženému zámeru a to z dôvodu nevyhovujúceho riešenia dopravného pripojenia 
navrhovaných parkovacích plôch na ul. Moyzesovu.  Miesto pripojenia je v blízkosti svetelnej signalizácie 
a teda v mieste kde dochádza k radeniu vozidiel pred križovatkou. Pripojením nového parkoviska v tomto 
mieste by neúmerne zhoršilo dopravnú situáciu na ul. Moyzesovej tak z hľadiska bezpečnosti ako aj plynu-
losti cestnej premávky.    

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

 
 
5.3 Vjazd a státie vozidiel na ul. Pišútovej. 
 
Náčelník MsP JUDr. Jančuška tlmočil žiadosť obyvateľa mesta pána Uličného o vydanie parkovacích ka-
riet, ktoré by povoľovali vjazd a parkovanie na úseku ul. Pišútovej, do ktorej je dopravným značením zaká-
zaný vjazd okrem dopravnej obsluhy. Bc. Vozárik informoval, že požadované parkovacie karty nie je možné 
vydať a v tomto úseku ul. Pišútovej nie je možné ani parkovať nakoľko v zmysle ustanovení zákona 
o cestnej premávke §23 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z., ktorý ustanovuje, že „Pri státí vozidla musí zostať 
voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy“ nie je možné fyzicky toto usta-
novenie zákona dodržať, keďže šírka cesty to neumožňuje.   
 

Uznesenie 68/2016: 
 

Komisia dopravy a verejného poriadku neodporúča žiadosti vyhovieť a odporúča MsP zvýšiť hliad-
kovaciu činnosť zameranú na vjazd vozidiel, ktoré nie sú dopravnou obsluhou na tento úsek ul. Pišútovej. 

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

 
 
5.4 Vjazd do areálu ZŠ Čsl. Brigády. 
 
Náčelník MsP JUDr. Jančuska tlmočil žiadosť obyvateľa mesta o zmenu dopravného značenia, ktorým by 
sa  povolil vjazd motorových vozidiel do areálu ZŠ Čsl. brigády  pre potreby vyloženia a naloženia žiakov. 
V súčasnosti je vjazd do areálu školy povolený len jej zamestnancom  a zásobovaniu. 
 

Uznesenie 69/2016: 
 

Komisia dopravy a verejného poriadku neodporúča žiadosti vyhovieť a to z dôvodu bezpečnosti 
chodcov (detí) pohybujúcich sa v areáli školy. Vnútroareálová komunikácia má pre automobilovú dopravu 
slúžiť len v nevyhnutnej miere tak ako je tomu doteraz. 

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

 
 
5.5 Požiadavka o zaradenie nového bodu programu do programu najbližšej Komisie dopravy a VP. 
 
Ing. Mikita požiadal náčelníka MsP o vypracovanie správy o priestupkoch na úseku dopravy na cyklochod-
níku popri Váhu. Náčelník MsP JUDr. Jančuška s požiadavkou súhlasil a správu predloží na najbližšej Ko-
misii dopravy a VP. 
 

Uznesenie 70/2016: 
 

Komisia dopravy a verejného poriadku schvaľuje zahrnúť správu o priestupkoch na úseku dopravy 
na cyklochodníku popri Váhu do programu nadchádzajúcej Komisie dopravy a VP. 

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

 



 
5.6 Požiadavka na zmenu dopravného značenia na ul. Pišútovej. 
 
Dušan Fabián požiadal o zmenu dopravného značenia Zákaz zastavenia na ul. Pišútovej od križovatky s ul. 
Kuzmányho v smere do pešej zóny na dopravnú značku Zákaz státia z dôvodu potreby dotknutých obyva-
teľov zastaviť vozidlo na nevyhnutne potrebný čas  pri vjazde do svojich dvorov. 
  

Uznesenie 71/2016: 
 

Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča požadovanú zmenu dopravného značenia realizo-
vať. 

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

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


