
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
odbor dopravy a životného prostredia 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Zápisnica v 
C • 1/2021 

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

01.03.2020 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 

JUDr. Marián Jančuška - náčelník Mestskej polície Liptovský Mikuláš 

RNDr. Mária Lošonská - tajomník komisie - online 

Program: 

1. Plán činnosti a konania zasadnutí Komisie dopravy, verejného poriadku a životného prostredia na rok 
2021. 

2. Prejednanie správy o činnosti MsP za rok 2020. 
3. Návrh VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komuni-

kácií mesta Liptovský Mikuláš. 
4. Rozpočet na rok 2021 oddelenia dopravy a oddelenia životného prostredia. 
5. Prehrad pripravenosti zberu kuchynského odpadu v meste Liptovský Mikuláš. 
6. Hodnotenie pozemných komunikácii z hradiska bezpečnosti cestnej premávky. 
7. Prevádzka karanténnej stanice v meste Liptovský Mikuláš. 
8. Problematika vyhradzovania parkovacích miest pre osoby so zdravotným postihnutím, starostlivosť 

a požiadavky telesne postihnutých osôb o riešenie bezbariérových priechodov na cestách a vstupoch 
do objektov občianskej vybavenosti. 

9. Rôzne. 

NA KOMISII BOLO PRE PREROKOVANÉ: 

1. OTVORENIE: 
Ing. Jozef Bobák, predseda komisie otvoril zasadnutie a privítal prítomných. 
Mgr. Miroslav Neset oboznámil prítomných o podaní žiadosti na vedenie mesta Liptovský Mikuláš 
o uvornenie členstva z Komisie dopravy, verejného poriadku a životného prostredia a o jej schvá
lení primátorom mesta. Preto sa už komisie nezúčastnil. 

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' 
Hlasovanie: 

Výsledok: 
Počet hlasujúcich: Za: I Proti: I Zdržal sa: 

5 I O I O schválený 



3. PLÁN ČiNNOSTI A KONANIA ZASADNUT! KOMISIE DOPRAVY, VEREJNÉHO PORIADKU 
A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA ROK 2021: 

Doplniť o vyjadrenie k dokumentu Nízkouhlíkovej stratégie mesta Liptovský Mikuláš - novem
ber. 

Hlasovaníe: 
Hlasovanie: 

Výsledok: 
Počet hlasujúcich: Za: Proti: Zdržal sa: 

5 O O schválený 

Plán činnosti a konania zasadnutí komisie dopravy, verejného poriadku a životného prostredia na 
rok 2021 s uvedeným doplnkom bol schválený. 

4. PREJEDNANIE SPRÁVY O ČiNNOSTI MSP ZA ROK 2020. 
Správu preložil JUDr. Marián Jančuška - náče lník Mestskej polície Liptovský Mikuláš. 
Pripomienky: 

P. Michal Paška: 
a) Podra predloženej správy v roku 2020 nastal výrazný pokles riešených priestupkov. 
b) Poukazuje na nutnosť kontroly parkovania na trávnatých plochách a zo strany MsP poža

duje razantnejší postup pri riešen i týchto priestupkov. 
Ing. Jozef Bobák: 
a) Kamera 22 pri Hypernove: 

Odpoveď: JUDR. Jančuška - záznamy z tejto kamery si vermi často vyžaduje štátna polícia 
pri riešení priestupkov na križovatke, parkovania na odstavnej ploche pre autobusy. 

b) Fyzikálna a strelecká príprava: 
Odpoveď: JUDr. Jančuška - previerky sa vykonávajú podra smernice a ich vykonávanie 
kontroluje osoba oprávnená na tento úče l - p. Mravec. previerky splnili všetci policajti 
MsP Liptovský Mikuláš. 

P. Michal Paška: 
Mesto má 61 kamier. Poukáza l nedostatočnú personálnu kapacitu na sledovanie kamier 
v nočných hodinách a požaduje ju posilniť v tomto čase. Počas dňa pomáha chránená dielňa. 
Ing. Rastislav Strcula : 
Vykonávanie hliadkovania MsP v Hlbokom a súčinnosť Miestnej poriadkovej hliadky. 

Odpoveď: 

JUDr. Jančuška - členovia hliadky vykonávajú v rámci svojich kompetencii najmä dodržiavanie 
poriadok v osade (ukladanie odpadu kontajnerov), sú súčinnl pri zisťovaní osôb ukladajúcich 
odpad z rozoberania áut - identifikácia týchto osôb, zabezpečujú odvoz nezákonne uložené
ho odpadu z osady a pod. 
Ing. lengyel- autovraky rieši štátna polícia, oddelenie environmentálnej kriminality - vykonali 
v meste kontroly zariadení na zber starých vozidiel. 
Ing. Jozef Bobák: 
z MsP odišiel jeden jej člen, je to ten, na ktorého bola podaná sťažnosť? 
Odpoveď: 

JUDr. Jančuška - sťažnosť nebola verifikovaná, preto nebol dôvod riešiť ju ako sťažnosť. 

Hlasovanie' 
Hlasovanie: 

Výsledok: 
Počet hlasujúcich: Za: Proti: Zdržal sa : 

S O O schválený 

Uznesenie č. 1/2021: 

2 



Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia odporúčo Správu o činnosti MsP zo 
rok 2020 odporúča prijať na vedomie. 

5. NÁVRH VZN O DOČASNOM PARKOVANf MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA VYMEDZENÝCH ÚSEKOCH 
MIESTNYCH KOMUNIKÁClf MESTA UPTOVSKÝ MIKULÁ~. 
Ing. Lengyel oboznámil s obsahom predmetného VZN. 
Predmetným VZN sa zrušuje VZN č. 2/2014!VZN dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vy
medzených úsekoch miestnych komunikácif mesta Liptovský Mikuláš s jeho doplnkami. 

Dopfňa sa parkovisko na ul. Kap. Nálepku, 
ruši sa parkovisko na ul. Belopotockého ul. 
zvyšujú sa ceny abonentiek z 200 € na 300 €. 
Ing. Jozef Bobák: 
V texte zaujal Oslobodiť hybridné a elektrické automobily s platenia parkovacích miest. 
Odpoveď: Ing. Lengyel- Hybridné nie sú úplne bez emisné 

JUDr. Jančuška - pri kontrole ťažko určiť hybridné vozidlo., u elektrických je to 
jednoznačné. 

Hlasovanie za vypustenie hybridných vozidiel' . 
Hlasovanie: 

Výsledok: 
Počet hlasujúcich: Za: Proti : Zdržal sa: 

5 O O schválený 

Hlasovanie za VZN' 
Hlasovanie: 

Výsledok: 
Počet hlasujúcich: Za: Proti : Zdržal sa : 

5 O O schválený 

Uznesenie Č.Z/Z021: 
Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia odporúča VZN dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácif mesta Liptovský Mikuláš 
odporúča MsZ Liptovský Mikuláš schváliť s pozmeňujúcim návrhom. 

6. ROZPO~ET NA ROK 2021 ODDELENIA DOPRAVY A ODDELENIA ŽlVOTNtHO PROSTREDIA. 
Rozpočet na rok 2021 - kapitálové, bežné výdavky, výdavkové operácie, rozpočet cudzie zdroje: 
miestne komunikácie 
odpadové hospodárstvo 
správa verejnej zelene 
Výhrady voči položke: 
- skládka TKO Veterná Poruba - prekrytie skládky 

I Ok H asovan e za vypustenie po oz Y skladka TKO Veterna Poruba - prekrytie skládky 

Hlasovanie: 
Výsledok: 

Počet hlasujúcich: Za: Proti : Zdržal sa : 

3 2 O schválený 

sú za vykonanie v ňom uvedených akcií ale nie z rozpočtu cudzie zdroje. 

Hlasovanie za vypustenie rozpočtu na rok 2021 časť rozpočet cudzie zdroje 

Hlasovanie: 
Výsledok: 

Počet hlasujúcich: Za: Proti: Zdržal sa : 

3 2 O schválený 

Uznesenie č.3/2021: 
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Komisio doprovy, verejného poriadku a životného prostredia odporúča MsZ Liptovský Mikuláš 
schváliť rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2021 s pripomienkami za podmienky, že pololka 
skládko TKO Veterná poruba - prekrytie skládky ako i časť rozpočet cudzie zdroje budú z rozpočtu 
mesta Liptovský Mikuláš na rok 2021 vypustené. 

7. PREH(AO PRIPRAVENOSTI ZBERU KUCHYNSK~HO ODPADU V MESTE UPTOVSKÝ MIKULÁŠ. 
S materiálom oboznámila RNDr. Lošonská 
Pripomienky: 
Ing. Lengyel oboznámil s procesom schvarovania projektu Zvyšovanie miery Zhodnocovania BRKO 
v liptovskom Mikuláši: 
podanie projektu - december 2019 
oznámenie o schválení projektu - december 2020 
podpis zmluvy - marec 2021 
nasleduje kontrola verejného obstarávania. 
Preto sú spracované variantné riešenia zberu kuchynského odpadu. 

Pripomienky: 
Ing. Bobák: 

celková zberová dížka 230 km, 
uvedené sú ročné náklady - platiť bude len polroka, 

potreba len počet 80 ks zberných nádob v projekte sa žiada 200 ks, 
vysoké náklady na zhodnocovanie kuchynského odpadu fermentorom. 

Odpoveď: 

RNDr. Mária Lošonská : 
fakturovať sa budú skutočné kilometre pri zbere kuchynského odpadu v meste lip
tovský Mikuláš, 
v návrhu sú uvedené aj mesačné náklady, 
nádoby sú potrebné na výmenu z dôvodu zabezpečenia umývania nádob. 
pri výpočte nákladov sa vychádzalo s predpokladaných údajov o množstve vyzbiera
ného odpadu a cien platných v zariadeniach na zhodnotenie odpadu v roku 2020. 

Hlasovanie' 
Hlasovanie: 

Výsledok: 
Počet hlasujúcich: Za: Proti: Zdržal sa: 

5 O O schvá lený 

Komisia dopravy, verejného poriadku a livotného prostredia berie materiál "Prehľad pripravenos
ti zberu kuchynského odpadu v meste Liptovský Mikuláš" na vedomie. 

8. HODNOTENIE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCII Z H(ADISKA BEZPEČNOSTI CESTNEJ PREMÁVKY. 
S materiálom oboznámil Ing. Lengyel pričom zdôraznil: 

na miestnych komunikáciách neboli nehody so zraneniami, nehody sa vyskytovali na štát 
nej ceste, 
boli nainštalované prvky na spomarovanie, 
prechody sú nasvietené, 
promptne sa odstraňuje zistené poškodenie komunikácií, 
pripravuje sa na vedrajších komunikáciách "zóna 30". 

Pripomienky: 
p. Paška: 

pripomenul potrebu väčších plošných opráv komunikácií, pričom sa zmerať na tie komuni
kácie, cez ktoré je smerovaná miestna hromadná, 
problémom je štátna cesta 1/18, kde je 22 prechodov 
informoval o pripravovanej oprave cesty medzi mostom cez Smrečianku po križovatku na 
Podbreziny (jedná sa o 800 m úsek) 
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Ing. Jozef Bobák: 
kruhový objazd na križovatke na Podbreziny - nie je súčasťou uvedenej opravovaného 
úseku, 

Komisio doprovy, verejného poriadku a livatnéha prostredia berie materiál "Hodnotenie pozem
ných komunikácii z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky" na vedomie. 

9. PREVÁDZKA KARANT~NNEJ STANICE V MESTE LIPTOVSKÝ MIKULÁ$. 
S materiálom oboznámila RNDr. Mária Lošonská, ktorá zdôraznila nutnosť podpory mestom z dô
vodu plnenia zákonných povinností mestom v tejto oblasti: 

odchyt túlavých zvierat, 
zabezpečenie starostlivosti odchytených zvierat v karanténnej stanici - OZ očami psa, 
zabezpečenie veterinárnej starostlivosti o odchytené zvieratá. 

Pripomienky: 
Ing. Jozef Bobák: 
Výšku poplatkov za psa urči aj vzhradom na náklady spojené s odchytom a starostlivosťou na od
chytené zvieratá. 
p. Paška: 

podporuje odchyt túlavých zvierat - čím sa zabezpečuje sa ochrana obyvaterov mesta, 
aj z dôvodu činností v tejto oblasti je potrebné zvýšiť stavy MsP. 

JUDr. Jančuška : 

Z dôvodu nižších poplatkov na obciach majitelia psov ich prihlasujú tam a je ťažké dokázať, že pes 
trvalo žije na území mesta. 

Hlasovanie za prehodnotenie poplatkov za psa a nákladov mesta spojených s ich odchytom, sta -
ť rostlivos ou, prevádzkou karanténnej stanice : 

Hlasovanie: 
Výsledok: 

Počet hlasujúcich: Za : Proti: Zdržal sa : 

5 O O schválený 

Komisia dopravy, verejného poriadku a livotného prostredia berie materiál "Prevádzka karantén
nej stanice v meste Liptovský Mikuláš" berie na vedomie. 

10. PROBLEMATIKA VYHRADZOVANIA PARKOVAcfcH MIEST PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIH
NUTfM, STAROSTLIVOSŤ A POŽIADAVKY TELESNE POSTIHNUTÝCH OSOB O RIE$ENIE BEZBARI~
ROVÝCH PRIECHODOV NA CESTÁCH A VSTUPOCH DO OBJEKTOV OBc!lANSKEJ VYBAVENOSTI 
S materiálom oboznámil Ing. Lengyel pričom zdôraznil: 

bezbariérové priechody sú súčasťou každej projektovej dokumentácie zameranej na opra
vu komunikácie, parkovísk, 
v súčasnosti všetky mestské budovy majú zabezpečený bezbariérový vchod, nie je tomu 
tak pri štátnych budovách - napr. pošta. 
parkovné miesta sa vyčleňujú len pre osoby s ťažkým postihnutím. 

Komisia dopravy, verejného poriadku a livotného prostredia berie moteriál" Problematiko vyhra
dzovania parkovacích miest pre osoby so zdravotným postihnutím, starostlivosť a poliadavky tele
sne postihnutých osôb o riešenie bezbariérových priechodov na cestách a vstupoch do objektov ob
čianskej vybavenosti" berie na vedomie. 

11. ROZNE: 

al Výjazd z pripravovaného obchodného centra: 

Ing. Bobák: 

Je potrebné riešiť kruhovým objazdom nie výjazdom na Palučanskú ul. Riešil to aj s Ing. Jarosla -
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vomGôtom 

bI Obchvat mesta: 

Ing. Lengyel: Obchvat je riešený v projektovej dokumentácie prekládky že lezničnej trate, ale 

je realizácia nie je započítaná do rozpočtu prekládky, t . j . na jeho realizáciu je potrebné zlskať 

finančné prostriedky z iných zdrojov. Vypracovala sa štúdia vykonaternosti, Slovenská správa 

ciest nepovažuje obchvat mesta za prioritu. Z dôvodu že je tu diarnica. 

cl Prístup na novú železničnú stanicu cez Vrllkova ul.: 

Ing. Bobák: 

Cez ul. Vrlíková nie je možné realizovať návoz materiálu na výstavbu železničnej stanice. 

Ing. Lengyel: 

Napojenie na zásobovanie sa pripravuje cez kruhový objazd a cez Porno hospodársku ul. 

dl Miestna autobusová doprava: 

p. Paška: 

náklady sú vyššie z dôvodu posilnenia dopravy -Palúdzka spoj č. 7, 

počet cestujúcich sa pravidelne vyhodnocuje, zvýšenie cestujúcich sa prejaví až po 

prekonaní situácie scovidom, 

cestujúci sú spokojný s nastaveným cestovným poriadkom, počet požiadaviek na jeho 

zmenu je málo, 

nie je za každoročnú zmenu, len v prípade napr. rozsiahlejšej výstavby, 

verké zmeny sa nedajú uskutočniť aj z dôvodu vzájomného prepojenia jednotlivých 

spojov, 

nie je ani za zvyšovanie ceny cestových lístkov - cena lístku je jedna z možností ako 

obyvaterov dostať do autobusov. 

Ing. Bobák: 

danú problematiku zahrnúť do programu rokovania komisie na rok 2021 na mesiac 

august a na komisiu prizvať zástupcov spoločnosti ARRIVA liorbus, 

víkendové spojenie realizovať v čo najväčšej miere v čase covit. 

el tistenie chodníkov a komunikácií po zime: 

Ing. lengyel: 

plán zimnej údržby trvá do 31.03.202 

závisí od počasia, predpoklad začať s čistením chodníkov a komunikácií je od 15.03. 

Ing. Bobák: 

mesto vyčistiť do Vel'kej noci. 

RNDr. Mária lošonská: 

uvažovať nad možnosťami s využitím odpadu z čistenia komunikácií. 

P. Paška: 

možnosti využitia odpadu z čistenia ulíc dať do Piánu činnosti a konania zasadnutí ko

misie dopravy, verejného poriadku a životného prostredia na rok 2021, na zasadnutie 

prizvať Verejnoprospešné služby liptovský Mikuláš. 

f) Pozemok p. č. 1977/1 katastrálne územie palúdzka 

Ing. Bobák: 

na pozemku sa čierne stavby, 
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- kamera smerovaná na kostol,
- stodola plná odpadov—vyčistená v roku 2014,
- vyčistenie na náklady obyvateľov vily,
- póvodne sa tu mala vybudovať replika mlyna a letné kino podľa štúdie spracovanej

Ing. Šarafínom.
JUDr. Jančuška:

- kamera je zameraná na námestie ale sleduje aj priestor pred RD p. Baláža.
RNDr. Mária Lošonská:

- problematiku je potrebné riešiť 50 všetkými zainteresovanými — s bytovým, právnym,
stavebným úradom, okresným úradom, sociálnym odborom,

- zvolá pracovné jednanie a o výsledku stretnutia bude informovať komisiu.

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