
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

odbor dopravy a životného prostredia  

Štúrova 1989/41, 031 42  Liptovský Mikuláš 

 

Z á p i s n i c a  č .  2 / 2 0 2 0  
 
zo zasadnutia komisie dopravy,  verejného poriadku a životného prostredia, ktoré sa uskutočnilo dňa 

04.12.2020  formou online. 

 

Prítomní:  

Ing. Jozef Bobák - predseda komisie - prítomný 

Peter Cibák – poslanec MsZ Liptovský Mikuláš – online 

Michal Paška – poslanec MsZ Liptovský Mikuláš – online  

Ing. Rastislav Strcula – člen komisie - prítomný 

Ing. Gabriel Lengyel – vedúci odboru dopravy a životného prostredia - online 

RNDr. Mária Lošonská – tajomník komisie - prítomný 

PhDr. Dana Guráňová – vedúca oddelenia mládeže, športu a kultúry -   online 
 

Program: 

1. Tarifa MAD Liptovský Mikuláš (Ing. Lengyel), 

2. VZN o určení názvov ulíc na území MLM (PhDr. Guráňová), 

3. VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta (RNDr. 

Lošonská), 

4. Rôzne: 

- prezentácia  „Cesta č. I/18 v prieťahu mesta Liptovský Mikuláš“ (Ing. Lengyel),  

- zmeny v MAD Liptovský Mikuláš od 13.12.2020(Ing. Lengyel), 

- Obchodné centrum LIPA (Ing. Bobák). 

 
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.  
   
Hlasovanie: 

Počet hlasujúcich: 

Hlasovanie: 
Výsledok: 

Za: Proti:  Zdržal sa:  

6 O O schválený 

  
3. TARIFA MAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: 

Prítomných so zmenami tarify mestskej autobusovej dopravy Liptovský Mikuláš Oboznámil Ing. 

Gabriel Lengyel.   

Predmetom zmeny tarify mestskej autobusovej dopravy Liptovský Mikuláš je zavedenie časových 

päť, štrnásť, tridsať dňových  cestovných lístkov:  

- s  výhodnejšou cenou lístka na jednu jazdu, 

- možnosť  kúpenia lístok online, 

- s možnosťou bezplatného prestupu v rámci MHD  v čase do 30 min. od nástupu na prvý spoj. 
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Diskusia:   
- Mgr. Neset: Dodržať  tarifu grafikonu  autobusov, ktoré využívajú pracovníci nemocnice v po 

ukončení nočnej zmeny. 
- P. Paška: Zmeny sú pokračovaním modernizácie MAD v Liptovskom Mikuláši a prinášajú nové be-

nefity pre  obyvateľov mesta.  

- Ing. Bobák:  Opýtal sa, či skrátenie prestupu zo 40 min. na 30. min.  sa bude stíhať  prestup  

z Podbrezín do Bodíc. 

Ing. Lengyel:  Doba 30. min.  postačí na prestup.  

  
Hlasovanie: 

Počet hlasujúcich: 

Hlasovanie: 
Výsledok: 

Za: Proti:  Zdržal sa:  

6 O O schválený 

 
Uznesenie č. 3/2020  

Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia odporúča MsZ Liptovský Mi-
kuláš  schváliť predložený návrh „Tarifu autobusovej dopravy Liptovský Mikuláš“. 
 

4. VZN O URČENÍ NÁZVOV ULÍC NA ÚZEMÍ MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ:   
S predloženým návrhom VZN oboznámila PhDr. Dana Guráňová. 

Predložený návrh VZN určuje názvy ulíc v mestskej časti Palúdzka ( katastrálne  územie Palúdzka) 

zakreslených v situačnej mape mestskej časti Palúdzka: 

- Ulica Branislava Lichardusa – od Ul. Pavla Straussa po „Dostavba obytného súboru Palúdzka“,  

- Ulica Pavla Vilikovského – Od UL. Palúčanskej po „Dostavba obytného súboru Palúdzka“, 

- Ulica J. M. Oberuča  - Od Ul. Za pastierňou po hranicu p. č. KN-C 1882/1 v k. ú. Palúdzka.  

 
Diskusia: 

- Ing. Bobák: Doplniť informáciu o významných osobnostiach, po ktorých sa pomenúvajú ulice.  

- PhDr. Guráňová: VZN bude o danú informáciu doplnené. 

- Mgr. Neset: pomenovanie ul. je potrebné aj zo záchranného hľadiska.  

-  PhDr. Guráňová: VZN len pomenováva ulice, či na danom území bude ulica rozhoduje stavebný 

úrad a útvar hlavného architekta.    

 

Hlasovanie: 

Počet hlasujúcich: 

Hlasovanie: 
Výsledok: 

Za: Proti:  Zdržal sa:  

6 O O schválený 

  
Uznesenie č. 4/2020 

Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia odporúča MsZ Liptovský Mi-
kuláš  schváliť návrh  VZN o určení názvu  ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš . 

 
5. VZN O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM A DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM NA 

ÚZEMÍ MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  
Informáciu  o návrhu VZN  podala RNDr. Mária Lošonská. 

Mesto Liptovský Mikuláš predkladá Mestskému zastupiteľstvu Liptovský Mikuláš  návrh 

nového všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným staveb-

ným odpadom na území mesta Liptovský Mikuláš.  Nové nariadenie bolo vypracované z dôvodu 

niekoľko krát  meneného  a dopĺňaného  Všeobecne záväzného nariadenia  č. 8/2016  o nakladaní 
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s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na  území mesta Liptovský Mikuláš (ďa-

lej len „VZN“).  Dôvodom častej zmeny VZN  bolo zapracovanie zmien  v právnych  predpisoch  

v odpadovom hospodárstve,  ktoré  sa počas roka menili min. jeden krát ročne a niektoré ustano-

venia  platili  len niekoľko mesiacov.    

Do návrhu VZN boli zapracované aj postrehy súvisiace s nakladaním komunálneho odpadu, 

ktoré prax ukázala, že je potrebné  riešiť vo VZN. Jedná sa najmä: 

- Čoraz viac rozširujúce  sa ukladanie objemných odpadov, drobných stavebných odpadov a iných 

odpadov  ku zberným nádobám na zmesový odpad a jeho triedené zložky.  V návrhu VZN sa zdô-

razňuje, že  sa jedná o nezákonne umiestnený odpad.  Postup  jeho odstraňovania je stanovený 

v zákone o odpadoch.  Je zameraný na zistení pôvodcu tohto odpadu.    

- Poškodzovanie zberných nádob a vyberanie odpadu z nich. Týka  sa to najmä odpadu  zo šatstva  

a textilu.  

- Označovania zberných nádob na zmesový odpad v prípade používania nádoby farebne zhodnej 

z nádobami na triedený zber. 

- Podmienok budovania  stojísk na zberné nádoby a pod.  

 

Diskusia:  

- Ing. Bobák: Nezavádza sa množstvový zber? 

RNDr. Lošonská:  Množstvový zber je zavedený:  

na drobný stavebný odpad, 

u podnikateľov, ktorí o množstvový zber požiadali mesto, 

v obchodných centrách.   

Ing. Bobák: Opýtal sa, či sa nezavádza množstvový zber z rodinných domov? 

RNDr. Lošonská:   Nie, mesto zatiaľ nezavádza tento zber z rodinných domov.  

- Mgr. Neset: Opýtal sa: 

na zabezpečenie kuchynského odpadu v školách, ktorých zriaďovateľom je mesto, 

na odpoveď mesta Liptovský Hrádok na možnosť kuchynský odpad z mesta zhodnocovať v jeho za-

riadení, 

RNDr. Lošonská: Podľa zákona o odpadoch prevádzkovatelia reštaurácií a jedální sú zodpovední za 

nakladanie s kuchynským odpadom.   

VPS požiadala mesto Liptovský Hrádok o možnosť zhodnocovať  kuchynský odpad  dňa 

14.10.2020. K dnešnému dňu odpoveď nedostala. 

- Ing. Bobák: Overiť, či školy zriadené mestom majú zabezpečené zhodnotenie kuchynského odpa-

du.   

 

 Hlasovanie: 

Počet hlasujúcich: 

Hlasovanie: 
Výsledok: 

Za: Proti:  Zdržal sa:  

6 O O schválené 

 
Uznesenie č. 5 /2020 
Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia odporúča MsZ Liptovský Mikuláš  

schváliť  VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mes-

ta Liptovský Mikuláš. 
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6. RÔZNE: 
- PREZENTÁCIA  „CESTA Č. I/18 V PRIEŤAHU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ “  

Prezentáciu  predloženého materiálu vykonal Ing. Gabriel Lengyel.  

Jedná sa o úsek št. cesty č. 18 od Rachmaninovho nám. po cestný most cez  vodný tok  Smrečianka 

v k. ú. Okoličné. Návrh sa spracoval na základe merania počtu motorových vozidiel  na predmetnej 

ceste,  každodenného situácie upchatia tejto časti  komunikácie a nutnosti zabezpečiť dodržiava-

nie cestovného poriadku v MAD. Cieľom  návrhu je dostať čo najviac ľudí z áut do autobusov.  

Predpokladá sa vytvorenie BUS pruhu  pozdĺž južného chodníka pre peších.  Tento pruh bude ur-

čený aj pre cyklistov.  

Súčasný deliaci pruh bude  určený na odbočovanie. 

Pozdĺž severného chodníka sa nepočíta s vytvorením BUS pruhu.  Plánuje sa rozdeliť chodník na 
časť pre peších a časť pre cyklistov.  
  
Diskusia:  
- Ing. Bobák: : Nešťastné riešenie pre cyklistov a pre výjazdy z rodinných domov a podnikov. Navr-

hol odkloniť časť osobnej dopravy cez Priemyselnú ul. Vyjadril obavu, že nedisciplinovaní vodiči 

budú Bus - pruh využívať na predbiehanie a nebudú na ňom dodržovať predpísanú rýchlosť. Návrh 

doplnenia Bus pruhu je potrebné prerokovať s verejnosťou, hlavne  s obyvateľmi rodinných do-

mov a vedením prevádzok, ktorých zmena sa dotkne a doplniť o stanovisko dopravného inšpekto-

rátu.   

- p. Strcula:  Treba  myslieť na bezpečnosť cyklistov a na vytvorenie lievika pri moste cez Smrečian-

ku.  Opýtal sa, či predkladaná zmena pruhov  dodržiavanie  taríf autobusmi? 

- Ing. Lengyel:  Zápcha na danom úseku  trvá  25 min.  Cyklisti by mali využívať cyklochodník.  Je 

potrebné doriešiť podjazd popod most v Okoličnom.  Pri presmerovaní dopravy cez Nábrežie  spô-

sobí ťažkosti následné napojenie na hlavnú cestu.  

- p. Paška: Už v súčasnosti  veľa osobných áut prechádza cez Nábrežie. Autá využívajú aj poľnú ces-

tu popri areáli GELIMA, a. s.   a záhradkárskej osade.  

Prioritou pre štát je prekládka železničnej dopravy nie cestná doprava, preto oplatí sa investovať 

do  predloženého návrhu.     Je potrebné vypracovať štúdiu, ktorá rozhodne či návrh je realizova-

teľný alebo nie.    

Mgr. Neset: potvrdil, že cez Nábrežie prechádza veľa osobných áut pri nedodržiavaní rýchlosti.   

- Ing. Lengyel:  Na predmetnej komunikácia je obmedzenie dopravnou značkou.   Bolo rokovanie 

v tejto veci so štátnou políciou,  mestská polícia nemá právomoc kontrolovať rýchlosť.  

 
Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia zobrala informácie na vedomie.  
 

- ZMENY V MAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ OD 13.12.2020 
Ing. Gabriel Lengyel  predložil zmeny v MAD na  jej jednotlivých linkách. Súčasťou zmien je aj ces-

tovný poriadok na jednotlivých linkách.   Zmeny sú urobené v prospech verejnosti a boli urobené 

na základe jej požiadaviek.   

Diskusia:  

- p. Paška:  urobili sa len nevyhnutné zmeny a len tam, kde boli potrebné. Neškrtol sa ani km ces-

tovnej trasy. Zapracovali sa pripomienky, najmä čo sa týka nadväznosti jednotlivých spojov.    

 

             Hlasovanie: 

Počet hlasujúcich: 

Hlasovanie: 
Výsledok: 

Za: Proti:  Zdržal sa:  

6 O O schválené 
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Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia zobrala informácie na vedomie.  
 

- OBCHODNÉ CENTRUM LIPA: 
Prezentoval  Ing. Bobák.  

Mení sa investor predmetného projektu. V súčasnosti prebieha odkúpenie projektu OC LIPA spo-

ločnosťou VS Investment, a.s. Žilina od spoločnosti InDevel, s.r.o., Žilina. Súčasťou predaja sú po-

zemky, povolenia a pod.  

Bolo vydané stavebné povolenie SO 02 Komunikácie a spevnené plochy a SO 10 Stavebné úpravy  

MK Palúčanská.  Podľa ktorého navrhovaná komunikácia a stavebné úpravy MK Palúčanská bude 

slúžiť pre prístup k obchodnému centru z existujúcej komunikácie ul. Palúčanská  vytvorením prie-

sečnej križovatky.  

Podľa Ing. Bobáka prístup k  obchodnému centru bol už riešený: 

- kruhovou križovatkou na št. ceste 18,  ktorá by zlepšila výjazd z Palúčanskej  ul., 

- kruhovou križovatkou za hotelom Bocian, 

- odbočovacími  pruhmi.    

Na pozemku sa nachádzajú 4 ks vysokých líp,  z toho tri nepredstavujú prekážku realizácie projektu, 

nachádzajú sa popri ceste a po ošetrení budú vhodne dopĺňať celkovú situáciu. Štvrtá lipa sa nachádza 

uprostred budúcej príjazdovej komunikácie.  Jej výrub zlepší dopravné napojenie projektu.  Spoločnosť 

je ochotná sa zaviazať na náhradnú výsadbu.     

Ing. Lengyel: št. cestu 1/18 spravuje Slovenská správa ciest. 

Ing. Bobák:    odporúča od Slovenskej  správy ciest zistiť jej plány s predmetnou okružnou križovat-

kou na ceste 1/18.     

 
Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia zobrala informácie na vedomie.  
 

Glejárska ul.  
Ing. Bobák:  poukázal na potrebu jej úpravy – dať ju do investičného plánu- investor neplánuje 
v budúcnosti jej využitie pre stavebnú dopravu. 
Ing. Lengyel:  musí sa overiť podložie komunikácie a vypracovať PD.    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 


