
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

odbor dopravy a životného prostredia  

Štúrova 1989/41, 031 42  Liptovský Mikuláš 

 

Z á p i s n i c a  1 / 2 0 2 0  
 
zo zasadnutia komisie dopravy,  verejného poriadku a životného prostredia, ktoré sa uskutočnilo dňa 
10.11.2020 v zasadačke Mestského úradu Liptovský Mikuláš č. d. 109. 
 
 
Prítomní:  
Ing. Jozef Jaroslav - predseda komisie 
Peter Cibák – poslanec MsZ Liptovský Mikuláš 
Michal Paška – poslanec MsZ Liptovský Mikuláš  
Ing. Rastislav Strcula – člen komisie  
Ing. Gabriel Lengyel – vedúci odboru dopravy a životného prostredia 
RNDr. Mária Lošonská – tajomník komisie  
 
Neprítomní:  
Mgr. Miroslav Neset  - ospravedlnený 
PhDr. Dana Guráňová – ospravedlnená   
 JUDr. Marián Jančuška – ospravedlnený 
 
 
Program: 
1. Oboznámenie členov komisie  s Rokovacím poriadkom komisií zriadených mestským zastupiteľstvom 

v Liptovskom Mikuláši. 
2. Voľba podpredsedu komisie.   
3. Zmluva „Cyklochodník Liptovský Mikuláš – Liptovský Trnovec“. 
4. Prerokovanie návrhu rozpočtu mesta na rok 2021, ktorý sa viaže k oblasti dopravy, pozemných komu-

nikácií a verejných priestranstiev. 
5. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2021 pre program 06 – Odpadové hospodárstvo, 09 – Prostre-

die pre život, podprogram 04.5 – Prevádzka domu smútku, 05.4 – Protipovodňová ochrana      
6. Parkovanie a garážovanie nákladných vozidiel dopravcov mimo ich vlastných priestorov v meste -

informácie MsP. 
7. Návrh zmien cestovných poriadkov v MAD. 
8. Vyhodnotenie dopravného režimu a podmienok vjazdu do pešej zóny. 
9. Technický stav verejného osvetlenia pozemných komunikácii v meste s dôrazom na bezpečnosť cest-

nej premávky, verejný poriadok a kriminálnu činnosť. 

10. VZN o určení názvu verejného priestranstva na území mesta Liptovský Mikuláš.   
11. Rôzne  
 
Na komisii bolo pre prerokované: 
 

1. Otvorenie:  
Ing. Jozef Bobák, predseda komisie  otvoril zasadnutie  a privítal prítomných.  

 
2. Návrh programu:  

Ing. Jozef Bobák oboznámil  prítomných s programom rokovania komisie, tak ako bol uvedený 
v pozvánke  na rokovanie  komisie. Voči návrhu programu neboli vznesené pripomienky  ani  nebol 
podaný návrh na jeho doplnenie.  
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Hlasovanie: 

Počet hlasujúcich: 

Hlasovanie: 
Výsledok: 

Za: Proti:  Zdržal sa:  

5 O O schválený 

  
3. Oboznámenie členov komisie  s  Rokovacím poriadkom komisií zriadených mestským zastupiteľ-

stvom v Liptovskom Mikuláši: 
Prítomných s  Rokovacím poriadkom komisií zriadených mestským zastupiteľstvom v Liptovskom 
Mikuláši oboznámil  predseda komisie Ing. Jozef Bobák.   

 
4. Voľba podpredsedu komisie:   

Za podpredsedu komisie dopravy, verejného poriadku a životného prostredia  v súlade s Rokova-
cím poriadkom komisií zriadených Mestským zastupiteľstvom Liptovský Mikuláš čl. II  navrhol  jej 
predseda  Ing. Jozef Bobák Ing. Gabriela Lengyela.   
 
Hlasovanie: 

Počet hlasujúcich: 

Hlasovanie: 
Výsledok: 

Za: Proti:  Zdržal sa:  

4 O 1 schválený 

  
Podpredsedom komisie dopravy, verejného poriadku a životného prostredia sa stal  Ing. Gabriel 
Lengyel.  
 

5. Zmluva o združení  „Cyklochodník Liptovský Mikuláš – Liptovský Trnovec“. 
Informáciu  o zmluve podal Ing. Gabriel Lengyel.  
Predmetom zmluvy je založenie združenia  s názvom „Cyklochodník Liptovský Mikuláš – Liptovský 
Trnovec“  za účelom spolupráce zmluvných strán pri výstavbe cyklochodníka medzi mestom Lip-
tovský Mikuláš a obcou Liptovský Trnovec  v dĺžke 6 km. Vypracováva sa PD.  
 
Pripomienky: 
1. Ing. Bobák:  cyklochodník trasovať cez Liptovský Trnovec cez Beňušovce k potoku Seriška z 

Lipt. Matiašoviec, ďalej pokračovať popri potôčiku do Liptovskej Sielnice.  
Ing. Lengyel:  Trasa cyklochodníka musí byť v zhode z územným plánom  žilinského územného cel-
ku,  starosta obce Liptovský Trnovec  je proti,  aby trasa cyklochodníka prechádzala   cez  časť ob-
ce.  

 
Uznesenie č. 1  /2020 
Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia odporúča MsZ Liptovský Mikuláš  
schváliť  Zmluvu o združení  „Cyklochodník Liptovský Mikuláš – Liptovský Trnovec“. 

  

Počet hlasujúcich: 

Hlasovanie: 
Výsledok: 

Za: Proti:  Zdržal sa:  

5 O O schválené 

 
 

6. Prerokovanie návrhu rozpočtu mesta na rok 2021, ktorý sa viaže k oblasti dopravy, pozemných 
komunikácií a verejných priestranstiev. 

Informáciu o návrhu rozpočtu na rok 2021  v oblasti dopravy, pozemných komunikácií a verejných 
priestranstiev  podal Ing. Gabriel Lengyel. 

Pripomienky:  
- Ing. Bobák k položkám rozpočtu:  
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 BUSPRUH – v úseku št. cesty 18 od Rachmaninovo nám. – most Okoličné – problém vychá-
dzania na cestu,   most v Okoličnom  bude „štoplom“, materiál  so zdôvodnením predložiť  
na MsZ 
vysvetlenie: Ing. Lengyel – BUSPRUH len na strane smerom Rachmaninovo nám.  Okoličné, 
lebo v tomto úseku sú zápchy  je potrebné spracovať PD, vybaviť povolenia  až potom mô-
že byť realizácia.    

 parkovacie senzory – na parkoviskách prevádzkovaných mestom.   

 informačný systém mesta Liptovský Mikuláš   
Ing. Lengyel: je spracovaná PD  pre motoristov, pre peších sa PD pripravuje.   

 Rekonštrukcia parku v Iľanové 137 000€   vysoká suma. Radšej podporiť menej finančne 
náročné akcie napr.  urobiť cestné teleso na Glejárskej ul.   
Vysvetlenie: Ing. Lengyel – je to návrh, ktorý vyžaduje spracovanie PD, vybavenie povole-
ní.  

 
Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia zobrala informácie na vedomie 
a vzhľadom na  pripomienky členov  komisie  predmetný rozpočet  bude predmetom rokovania na 
ďalšom rokovaní komisie.   
 

7. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2021 pre program 06 – Odpadové hospodárstvo, 09 – Pro-
stredie pre život, podprogram 04.5 – Prevádzka domu smútku, 05.4 – Protipovodňová ochrana      
Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia odporúča MsZ Liptovský Mikuláš   
Informáciu o návrhu rozpočtu na rok 2021 týkajúceho sa programu 06 a 09 a podprogramov 04.5 
a 05.4  predložila RNDr. Mária Lošonská 
Pripomienky: 
- Ing. Bobák:   k položkám  

 odvoz odpadov   - Brantner – zvýšenie na 554 900€ - zdôvodnenie: dôvodom zákonné zvyšo-
vanie poplatkov za uloženie odpadov na skládke odpadov, 

 kanál Ploštín  70 000€ -zdôvodnenie:  kanál je majetkom mesta. Jeho technický stav si vyžadu-
je opravu.  

 oprava ramenného nakladača 10 000€ - zdôvodnenie: technické poruchy  vozidla z dôvodu je-
ho veku. 

  dotácia OZ Lipa 5 000€ - zdôvodnenie:  podpora činnosti OZ v oblasti životného prostredia. 

 odpadové vody zo skládky odpadov Veterná Poruba 62 000€.  Do pozornosti dal video p. Há-
mora natočené na danej skládke v roku 1998. 

 fontána Tri grácie 130 000€ - zdôvodnenie: dať fontánu do prevádzky  podľa PD Mierové ná-
mestie.     

 kuchynský odpad -  prečo mesto neriešilo skôr – zdôvodnenie: mesto v roku 2019 podalo pro-
jekt, ktorého    predmetom je zabezpečenie nakladania s kuchynským odpadom v meste v sú-
lade so zákonom o odpadoch. Doposiaľ projekt nebol schválený. Mesto pripravuje zber ku-
chynského odpadov. Koncepciu zberu predloží do MsZ.    

 výbeh pre psov 70000€.  Chyba,  správne 7 000€.  Zabezpečí sa oprava v rozpočte.      
 
Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia  rozpočet  na rok 2021 zobrala na ve-
domie predložené informácie  a rozpočet  bude na programe jej ďalšieho rokovania.  V rámci toh-
to rokovania budú prerokované aj dotácie:  
- Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Liptovskom Mikuláši  vo výške 3 000 € 
- OZ Lipa Občiansky aktivisti  vo výške 5 000 € 
- OZ Očami psa – karanténna stanica vo výške 15 000 €. 
 

8. Parkovanie a garážovanie nákladných vozidiel dopravcov mimo ich vlastných priestorov v meste 
-informácie MsP. 
JUDr. Marián Jančuška sa ospravedlnil. Informácie týkajúceho tohto bodu podal Ing. Gabriel Len-
gyel.  
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Komisia dopravy, verejného poriadku  a životného poriadku  predložené informácie zobrala na ve-

domie. 
 

9. Návrh zmien cestovných poriadkov v MAD. 
Informácie podal Ing. Lengyel. Spracované sú cestovný poriadok pre MAD je prepracovaný v súlade s 

požiadavkami obyvateľov mesta.  Zmeny v cestovnom poriadku, ktoré budú platiť  od 15. 12., budú len v 
minimálnom rozsahu.  

Krízový cestovný priadok pri druhej vlne CORONA  vstúpili do platnosti, keď vstúpilo do platnosti  
usmernenie, týkajúceho sa  obmedzenia prevádzky škôl. 

Pripomienky: 
- Ing. Čefo:  obmedzenie spoja do Tatralandie -    spoj chodil aj po jej uzatvorení.  

Ing. Lengyel: obmedzenie  po vyhlásení krízového cestovného poriadku , t. j.  uzatvorením 
škôl.  

- Ing. Bobák:  zvýšenie rozpočtu v položke  transfer  ARRIVA z  43 000€  na roku 2020 na 150 
000€ na rok 2021 ,  
Ing. Lengyel: z dôvodu poklesu cestovného na 20% a s tým súvisiace  zvýšené výdavky mesta 

na MAD.  
- Ing. Bobák:  pri nastavovaní cestovného poriadku zohľadňovať núdzový stav.  
 
Komisia dopravy, verejného poriadku  a životného poriadku  predložené informácie zabrala na ve-

domie. 
 

10. Vyhodnotenie dopravného režimu a podmienok vjazdu do pešej zóny. 
Informácie podal Ing. Gabriel  Lengyel.  Poukázal na nutnosť prepracovania vstupu motorových vozi-

diel do centrálnej zóny s tým, že sa obmedzí rozsah vstupu napr. kuriérom,  majiteľom prevádzok len na 
určitú činnosť a pod.,   vjazd by mal byť povolený len pre zásobovanie v stanovenom čase.   

Pripomienky: 
- Ing. Bobák:  je potrebné  dobudovať trakt zásobovania z východnej strany centrálnej . 
- p. Paška:     slabá kontrola  vozidiel  políciou. 
- Ing. Čefo:  podnikatelia využívajú  povolený vjazd v neobmedzenom rozsahu.  Nie len v nevy-

hnutne.  
 

Komisia dopravy, verejného poriadku  a životného poriadku  predložené informácie zobrala  na 
vedomie. Nutné prijať opatrenia na obmedzenie vjazdu vozidiel.   

 
11. Technický stav verejného osvetlenia pozemných komunikácii v meste s dôrazom na bezpečnosť 

cestnej premávky, verejný poriadok a kriminálnu činnosť. 
Informácie  o technickom stave  verejného osvetlenia pozemných komunikácii podal Ing. Gabriel  

Lengyel. Upozornil na zlý stav káblových rozvodov elektrického vedenia. Zvlášť  problematické sú káble 
v centrálnej zóne, kde káble pri rekonštrukcie nám. neboli uložené do chráničiek. Čo bolo príčinou ich po-
škodenie vplyvom vody, tlakom nadložia a pod.  Pripravuje sa rekonštrukcia jednej vetvy.     

 
Komisia dopravy, verejného poriadku  a životného poriadku  predložené informácie zobrala na ve-
domie. 

 

12. VZN o určení názvu verejného priestranstva na území mesta Liptovský Mikuláš.   
Oddelenie kultúry a športu  predkladá  na schválenie  MsZ Liptovský Mikuláš Návrh VZN o určení názvu 

verejného priestranstva na území mesta Liptovský Mikuláš pomenovanie námestia Námestia Ústavy Slo-
venskej republiky, ktorého  pozemok je vymedzený zo západnej strany okrajom chodníka pri objekte Sta-
vebného bytového družstva L.M. na pozemku p. č. KN C 3317/31,165 k. ú. Liptovský Mikuláš, zo severnej 
strany okrajom spevnenej plochy pri objekte COOP Jednota na pozemkoch p. č. KN C 3317/50-52 k. ú. Lip-
tovský Mikuláš, z východnej strany okrajom chodníka pri objekte Dom Matice slovenskej na pozemku p. č. 
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KN C 3317/54 k. ú. Liptovský Mikuláš, z južnej strany okrajom chodníka pri trávnatej ploche na pozemku p. 
č. KN C 3317/151 k. ú. 

Liptovský Mikuláš. 

 
Uznesenie č. 2/2020 
Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia odporúča MsZ Liptovský Mikuláš  

schváliť návrh  VZN o určení názvu verejného priestranstva na území mesta Liptovský Mikuláš, v ktorom  
predkladá na schválenie pomenovanie Námestia Ústavy Slovenskej republiky. 

 

Počet hlasujúcich: 

Hlasovanie: 
Výsledok: 

Za: Proti:  Zdržal sa:  

5 0 0 Odporúča MsZ  
schváliť 

 
13. Rôzne: 
Požiadavkou  predsedu komisie a jej členov je,  aby začiatok rokovania komisie bol presunutý na 14.00 

hod. Prerokovanie  materiálov predložených na rokovanie komisie (na dnešnú  bolo predložených osem 
materiálov) si vyžaduje  dostatočný  čas a už určite nie je možné vykonať za dodržania prevádzkovej doby 
mestského úradu.    

 
 
 
 
 
 
 
 

Zapísal:  RNDr. Mária Lošonská                          Overil:     Ing. Jozef Bobák  
              tajomník komisie                                                    predseda komisie 

 
 


