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MESTO LIPTOVSKY MIKULAS 
odbor dopravy a životného prostredia 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Z á p i S nic a č. 2/2022 

zo zasadnutia komisie dopravy, verejného poriadku a životného prostredia, ktoré sa uskutočnilo dňa 

12.05.2022 na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš v zasadačke Č. 723 

NA ZASADNUTí KOMISIE SA ZÚČASTNILI: 

Ing. Jozef Bobák - predseda komisie 
Ing. Rastislav Strcula - člen komisie 
Michal Paška - poslanec MsZ Liptovský Mikuláš 
Ing. Gabriel Lengyel - vedúci odboru dopravy, životného prostredia a výstavby 
Jaroslav Grešo - prevádzkovater detského dopravného ihriska 
Ing. Martin Kägel - Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 
RNDr. Mária Lošonská - tajomník komisie 

Ospravedlnený: JUDr. Marián Jančuška - náčelník Mestskej polície Liptovský Mikuláš 

PROGRAM: 

1. Kamerový systém, komplexné vyhodnotenie jeho súčasného využitia, ďalší rozvoj - informatívna správa 
MsP. 

2. Podmienky parkovania a garážovania na sídliskách v meste Liptovský Mikuláš - informatívna správa. 
3. Problematika vodenia psov na verejných priestranstvách, skúsenosti príslušníkov MsP pri dodržiavaní 

povinností občanov vyplývajúcich z VZN - informatívna správa MsP. 
4. Spolupráca Mestskej polície, 001 OR Policajného zboru a prevádzkovatera dopravného ihriska pri 

dopravnej výchove detí v predškolskom a školskom veku - súčasná situácia v dopravnej výchove na 
území mesta Liptovský Mikuláš - informatívna správa MsP, 001 a prevádzkovatera. 

5. Vyhodnotenie zimnej údržby miestnych komunikácii počas zimnej sezóny 2021/2022 a príprava na letnú 
sezónu 2022 - informatívna správa VPS. 

6. Stavebno-technický stav pozemných komunikácií, stav cestnej zelene a dopravného značenia v súvislosti 
s letnou turistickou sezónou - informatívna správa VPS. 

7. Správa o činnosti Slovenskej parkovacej asociácie z pohradu mesta ako člena združenia SPA -
informatívna správa. 

8. Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta za rok 2021- predkladá sa do MsZ. 
9. Informácia o plnení zmluvy o službách medzi mestom LM a ARRIVA LlORBUS as. za rok 2021. 
10. Rôzne. 

NA KOMISII BOLO PREROKOVAN~: 

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. 

Ing. Lengyel: požiadal vyradiť z programu bod č.9 Informácia o plnení zmluvy o službách medzi 
mestom Liptovský Mikuláš a ARRIVA LlORBUS as. za rok 2021. Z dôvodu neukončenia kontroly. 

Hlasovanie: 



Dodržiavať VZN č. 5/2016/VZN o podmienkach dodržiavania psov na území mesta Liptovský 
Mikuláš 

Otázky: 
p. Paška: Poukázal na veľmi málo zistených priestupkov pracovníkmi mestskej polície. Ako dôvod 
uviedol, že je to aj z dôvodu personálneho obsadenia mestskej polícii. Dlhodobo sa prejavuje 
nedostatok pracovníkov a to nielen v oblasti dodržiavania povinností v hodnotenej oblasti. 

Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia predloženú správu berie na vedomie. 

6. SPOLUPRÁCA MESTSKEJ POLíCIE, 001 OR POLICAJNÉHO ZBORU A PREVÁDZKOVATEĽA DOPRAVNÉHO 
IHRISKA PRI DOPRAVNEJ VÝCHOVE DETí V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU - SÚČASNÁ SITUÁCIA 
V DOPRAVNEJ VÝCHOVE NA ÚZEMí MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - informatívna správa MsP, 001 a 
prevádzkovatera. 

S obsahom správy prítomných oboznámila RNDr. Mária Lošonská. 

Správe je zhodnotená dopravná výchova detí. Činnosť bola obmedzená epidemiologickou situáciou. 
V roku 2021 boli vykonané 3 besedy, v roku 2022 ich bolo 19. 
Otázky: 
p. Grešo - oboznámil prítomných: 

So situáciou na dopravnom ihrisku, ktorého je prevádzkovaterom. Pandémia pozastavila činnosť 
na detskom ihrisku a táto činnosť k dnešnému dňu nebola povolená. 
Finančné prostriedky, ktoré boli v rokoch pandémie plánované na dopravnú výchovu žiakov, boli 
ministerstvom školstva presunuté na inú oblasť. 
Prevádzkovater dopravného ihriska chce obnoviť dopravnú výchovu, ale je potrebné obnoviť 
dopravné ihrisko, tak aby zodpovedalo v súčasnosti platným normám. Na čo nie sú finančné 
prostriedky. Jedná sa o vyznačenie dopravného ihriska, nákup dopravných prostriedkov (bicykle, 
kolobežky), vybavenie ihriska - semafory na batérie .... 
Je potrebné zúčastňovať sa na ďalej medzinárodných súťaží, v ktorých minulosti sa dosahovali 
dobré výsledky - v roku 2019 to bolo 2 miesto. Situácia v doprave si vyžaduje obnoviť dopravnú 
výchovu a takto pripraviť deti na aktuálnu dopravu. 

Na komisii bola vnesená požiadavka: 
Prerokovať s vedúcou odboru školstva, mládeže, športu a kultúry o možnostiach zavedení 
dopravnej výchovy do škôl na dopravnom ihrisku podľa súčasne platných predpisov v tejto oblasti. 

Hlasovanie: 

Hlasovanie: 

Počet hlasujúcich: proti: Zdržal sa: 
Výsledok: 

4 o o schválený 

7. VYHODNOTENIE ZIMNEJ ÚDRŽBY MIESTNYCH KOMUNIKÁCII POČAS ZIMNEJ SEZÓNY 2021/2022 A 
PRíPRAVA NA LETNÚ SEZÓNU 2022 - informatívna správa VPS Liptovský Mikuláš. 

S obsahom správy oboznámil Ing. Kogel. 
V správe je uvedené: 

Základným dokumentom pre zimnú údržbu je Operačný plán zimnej údržby. 
Zimnú údržbu VPS Liptovský Mikuláš vykonáva na: 
92 km miestnych komunikácií, 
75 km chodníkov, 
4 lavičkách, 
11 mostoch, 
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Otázky: 
Ing. lengyel: správu doplniť o podrobnejšiu charakteristiku propagácie zameranú na nakladania 
s odpadmi vykonávanú v roku 2021 v spolupráci s Mgr. Nemcovou. 

Uznesenie Č. 5: 
Hlasovanie: 

Hlasovanie: 
Výsledok: 

Počet hlasujúcich: Za: Proti: Zdržal sa: 

4 O schválený 

Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia odporúča predložiť správu MsZ 
liptovský Mikuláš. 

11. RÔZNE 

Ing. Bobák: 
požiadal Ing. lengyela o upozornenie na stav krajnice št. cesty Č. 18 v úseku popri m. Č . Andice, 
Benice, 
požiadal o opravu komunikácie na cintorín Andice - Benice. 
Ing. lengyel: vlastníkom pod cestou je už mesto, na opravu cesty bude použitý odpad z čistenia 
ulíc. Pri cintoríne bude v tomto roku vybudované parkovisko s trávnatých panelov s počtom 
parkovacích miest 6 - 7. 
opílenie borovice na cintoríne Andice-Benice. 
Ing. Kôgel: opílenie sa eviduje a vykoná sa po oprave vysokozdvižnej plošiny. 

12. ZÁVER 

Najbližšie zasadnutie komisie dopravy, výstavby a životného prostredia bude 04.08.2022 o 15.00 
hod. 

Dňa 12.05.2022 

Zapísal : RNDr. Mária lošonská 
tajomník komisie 

Overil: Ing. Jozef Bobák predseda 
komisie 
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