
• MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
odbor dopravy a životného prostredia 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Zápisnica v 
C • 3/2021 

zo zasadnutia komisie dopravy, verejného poriadku a životného prostredia, ktoré sa uskutočnilo dňa 30. 
08.2021 v zasadačke Mestského úradu Liptovský Mikuláš Č. 109. 

Prítomní: 
Ing. Jozef Bobák - 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 
JUDr. Marián Jančuška - náčelník Mestskej polície Liptovský Mikuláš 
RNDr. Mária Lošonská - tajomník komisie 

Program: 
1. Plán zimnej údržby miestnych komunikácii na obdobie 2021/2022. 
2. Zabezpečenie verejného poriadku na verejných, spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach. 
3. Informatívna správa - počet motorových vozidiel v okrese Liptovský Mikuláš, súčasný stava porovna-

nie za ostatné 3 roky. 
4. Informatívna správa o počte chovaných psov vo vlastníctve FO - rodinné domy, bytovky aPO -

informácia útvaru miestnych daní a poplatkov. 
5. Informatívna správa - množstvo vysadených stromov v meste Liptovský Mikuláš za rok 2021 Verejno-

prospešnými službami mesta Liptovský Mikuláš a z prostriedkov mesta Liptovský Mikuláš poskytnu-
tých organizáciám zaoberajúcimi sa výsadbou stromov a porovnanie za ostatné 3 roky. 

6. Stav, umiestnenie, kvalitatívne a technické parametre a prístupovej cesty v obytnej zóne v Andiciach 
na parcele Č. 239/7, KN-C. 

7. Rôzne: 
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 14/2020jVZN o nakladaní s komunálnym odpadom 
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš. 
Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom LM a ARRIVA Liorbus, a. s. za rok 
2020. 

NA KOMISII BOLO PREROKOVANÉ: 

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

Z. NÁVRH PROGRAMU: 
Ing. Jozef Bobák oboznámil prítomných s programom rokovania komisie, tak ako bol uvedený 
v pozvánke na rokovanie komisie a doplnil bod rôzne o správu "Informácia o plnení podmienok 
zmluvy o službách medzi mestom LM a ARRIVA Liorbus, a. s. za rok 2020". 
Voči návrhu programu neboli vznesené pripomienky. 

Hlasovanie: 
Hlasovanie: 

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

5 O O schválený 



Program zasadnutia bol schválený. 

3. PLÁN ZIMNEJ ÚDRŽBY MIESTNYCH KOMUNIKÁCII NA OBDOBIE 2021/2022. 
Informácie o zimnej údržbe miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Liptovský Míku-
láš predložil Ing. Gabriel Lengyel- vedúci odboru dopravy a životného prostredia. 

Hlasovanie' 
Hlasovanie: 

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

5 O O schválený 

Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov na rok 2021 a 2022 sa oproti predchá-
dzajú obdobiu nemení. 
Otázky: 

Al Množstvo odpadu z čistenia uHc za rok cca 900 t. 
Využite odpadu z čistenia ulíc: 
Ovplyvňuje: 

zloženie odpadu - obsah posypových solí 
zrnitosť v odpadu - zrná sú prevažne rozdrobené na jemné častice . 

Využlva sa na zasýpanie terénnych nerovnosti. 
Bl Zmena vedenia Správy ciest Žilinského kraja - závod Liptov: 

Zmena vedenia - riaditer Ing. Matej Lank. 

Komisia dapravy, verejnéh a poriadku a životného prostredia berie informatívnu správu "Plán 
zimnej údržby miestnych komunikácii na obdobie 2021/2022" berie na vedomie. Odporúčo podľ o 
možností zabezpečiť zhodnotenie odpadu z čistenia ulíc. 

4. ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO PORIADKU na verejných, spoločenských, kultúrnych a športových 
podujatiach. 

Informatívnu správu podal JUDr. Marián Jančuška - náčelník MsP Liptovský Mikuláš. MsP 
liptovský Mikuláš zabezpečovala od 01.01.2021 do 30.08.2021 podujatí na verejných priestran-
stvách. Okrem toho zabezpečuje: 
zabezpečenie verejného poriadku v meste, 
spolupôsobí s príslušnými útvarmi policajného zboru pri ochrane majetku mesta, obyvaterov mes-
ta, 
dbá o ochranu životného prostredia, 
dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny na verejných priestranstvách. 
Otázky: 
Ing. Bobák: Zabezpečenie hokejových podujatí. 
JUDr. Jančuška: MsP zabezpečuje hokejové podujatia podra požiadaviek hokejového klubu. 
p. Paška: Ešte nedošlo k narušeniu poriadku na verejnom podujatí organizovaných v meste lip-
tovský Mikuláš. 
p. Cibák: Upozornil na rozdielnosť povinnosti nosenia rúšok v meste pri konaní kultúrnych 
a športových podujati konaných v rovnakom čase v meste. 
Jančuška : Vždy je potrebné vychádzať platnej vyhlášky dotýkajúcej sa opatrení COVIT. 

Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia berie informatívnu správu "Zabezpe-
čenie verejného poriadku na verejných, spoločenských, kultúrnych a športových" berie na vedomie. 

5. INFORMATlvNA SPRÁVA - POČET MOTOROVÝCH VOZIDIEL V OKRESE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, sú-
časný stava porovnanie za ostatné 3 roky. 
Podrobná správa o počte motorových vozidiel v okrese bude predložená na najbližšom zasadnutí 
komisie. 
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Komisia zdôraznila potrebu spracovania politiky parkovania pre mesto Liptovský M ikuláš. Spraco-
vať ju po etapách. Ako prvú spracovať parkovaciu politiku pre centrum mesta. Správcom parkova-
cej politiky v meste podra odporúčania komisie malo byť mesto, nie súkromná spoločnosť. 

Hlasovanie' 
Hlasovanie: 

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

5 O O schválený 

Komisia dapravy, verejnéha pariadku a livotného prostredia berie informatlvnu správu nlnforma-
tlvna správa · počet motorových vozidiel v okrese Liptovský Mikuláš, súčasný stav a porovnanie za 
ostatné 3 roky" súhlasí, že daná správa bude predložená na najbližšom jej zasadaní. 

6. INFORMATrVNA SPRÁVA O POcrE CHOVANÝCH PSOV vo vlastníctve FO - rodinné domy, bytovky 
a PO -informácia útvaru miestnych daní a poplatkov. 
Informatívnu správu podala RNDr. Mária Lošonská - vedúca odboru životného prostredia a po-
rnohospodárstva. 
Od 01.01 do 30.08. 2021 bolo na meste Liptovský Mikuláš zaevidovaných psov: 
Rodinné domy: 1142 
Bytové domy: 661 
Právnické osoby: 40 
Hlasovanie: 

Komisia dopravy, verejného poriadku a iivotného prostredia berie "'nformatívna správa o počte 
chovaných psav va vlastníctve FO - radinné damy, bytavky a PO - infarmácia útvaru miestnych 
dani a poplatkov" berie na vedomie a paladuje na najbližšie zasadnutie komisie pre porovnanie 
stavu chovu psov na území mesta predložiť evidenciu psov za roky 2019 a 2020. 

7. INFORMATlvNA SPRÁVA - MNOŽSTVO VYSADENÝCH STROMOV v meste Liptovský Mikuláš za rok 
2021 Verejnoprospešnými službami mesta Liptovský Mikuláš a z prostriedkov mesta Liptovský Mi-
kuláš poskytnutých organizáciám zaoberajúcimi sa výsadbou stromov a porovnanie za ostatné 3 
roky. 
Informatívnu správu podala RNDr. Mária Lošonská - vedúca odboru životného prostredia a po-
rnohospodárstva. 
Množstvo vysadených stromov v meste Liptovský Mikuláš za roky 2019 - 2021: 

Rok: Subjekt: Druh výsadby: Počet Výdavky mesta v €: 
Rozhodnutie na vý- Stromy 219 ks 

0,00 rub Kríky 174m' 

Rok 2019 VPS 
Stromy 37 ks 

6286,00 
Kríky 280m' 

Cudzí 1 
Stromy 30 ks 

1175,00 Kríky 124 m' 
Rozhodnutia na vý- Stromy 177 ks 

0,00 rub Kríky 10 m' 
Rok 2020 

VPS 
Stromy 53 ks 

Kríky 384m' 
109525,00 

Cudzí ' Stromy 40 ks 1434,00 
Rozhodnutie na vý- Stromy O ks 

0,00 rub Kríky Om' 
Rok 2021 VPS 

Stromy O ks 
Kríky 270m' 

3394,00 

Cudzí ' Stromy 12 ks 0,00 
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Cudzí: OZTATRY 
'PTR 
2 projekt EKOPOLIS 

Otázky: 
p. Paška: Dôležitá je starostlivosť o vysadené dreviny, najmä ich polievanie v suchom obdobr. 
Technika používaná VPS je zastaralá. Pri výsadbe drevín postupovať podra koncepcie výsadby. 

Hlasovanie' 
Hlasovanie: 

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

5 O O schválený 

Komisia dopravy, verejného poriadku a životnéha prostredia berie informatívnu správu "lnfarma-
tfvna správa - množstvo vysadených stromov v meste Liptovský Mikuláš za rok 2021 Verejnopros-
pešnými slulbami mesta Liptovský Mikuláš a z prostriedkov mesta Liptovský Mikuláš poskytnutých 
organizáciám zaoberajúcimi sa výsadbou stramov a porovnanie za ostatné 3 roky" berie na vedomie 
a požaduje na najbližšie zasadnutie pre porovnanie predloliť zoznam druhov vysadených stromov. 

8. STAV, UMIESTNENIE, KVALlTATlvNE A TECHNICKÉ PARAMETRE A PRIsTUPOVEJ CESTY 
V OBYTNEJ ZÓNE V ANDICIACH NA PARCELE Č. 239/7, KN-C. 
Problematiku komunikácie objasnil Ing. Gabriel Lengyel. 
Jedná sa o účelovú súkromnú komunikáciu vybudovanú podra stavebného povolenia z roku 2015 
na súkromnom pozemku. Podra nariadenia krajského úradu slúžiaca pre všetky domy v tejto loka-
lite. Pre účelovú komunikáciu nie sú stanovené parametre. 
Upozornenie VPS: Používať túto komunikáciu z dôvodu vývoz odpadu z rodinných domov len 
s písomným súhlasom všetkých vlastníkov komunikácie a požadovať od vlastníkov, aby budovaná 
komunikácia splňala technické parametre určené STN 736110 a vyhlášky 532/2002 Z.z. 

9. RÔZNE: 
9.1. NÁVRH V2N, KTORÝM SA MENI VZN Č. 14/2020/VZN O NAKLADANI S KOMUNÁLNYM OD-
PADOM A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMI MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. 
S obsahom návrhu a dôvodoch jeho vypracovania oboznámila RNDr. Mária Lošonská - vedúca 
odboru životného prostredia a porno hospodárstva. 
Otázka: 
Riešenie zabezpečenia kontajneri na zmesový odpad a biologicky rozložiterný odpad pre medve-
ďom . 

Riešenie: 
Paspor stojísk, ktorých sa táto povinnosť dotýka, 
Rokovanie so správcami bytových domov, ktorých sa táto povinnosť dotýka, 
Zistiť a prehodnotiť možnosti riešenia tejto povinnosti a finančné náklady na ich realizáciu. 
Propagácia zberu kuchynského odpadu: 
V médiách opakovane zverejniť: 

článok, v ktorom je upozornenie čo sa môže a čo nie ukladať do nádoby na zber kuchynského od-
padu, 
Informáciu o možnosti prevziať si košík na zber kuchynského odpadu na zberných dvoroch. 

Hlasovanie' 
Hlasovanie: 

VýsledOk: 
Počet hlasujúcich: Za: Proti: Zdržal sa: 

S O O schválený 
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• 
Uznesenie Č. 7/2021 
Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia predložený návrh VZN 
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

Liptovský Mikuláš" " odporúča Mestskému zastupiteľstvu Liptovský Mikuláš schváliť. 

9.2. INFORMÁCIA O PLNENI PODMIENOK ZMLUVY O SLUŽBÁCH MEDZI MESTOM LM A ARRIVA 
LlORBUS, A. S. ZA ROK 2020. 

Informáciu podal Ing. Gabriel Lengyel. 
19.05.2021 zástupcovia mesta Liptovský Mikuláš a audítorskej spoločnosti vykonali fi-

nančnú kontrolu na mieste podra §9 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spoločnosti ARRIVA 
LlORBUS, a. s., Bystrická cesta č. 62, 034 01 Ružomberok. Finančná kontrola bola zameraná na 
kontrolu využitia poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na za-
bezpečenie výkonov vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave Liptovský Mikuláš za 
rok 2020. 

Záverečné konštatovanie kontroly: 
1. Vykonanou kontrolou bolo zistené nesprávne a násobné zaúčtovanie pOVinného zmluvného po-

istenia za autobusy MAD. Povinné zmluvné poistenie je po správnosti súčasťou platby za nájom 
vozidiel. Dopravca ich však zaúčtoval aj navyše a zvlášť čo zvýšilo náklady o 1 625 €.Tieto nákla-
dy považujeme za neoprávnené. 

2. Hospodárenie MAD za sledované obdobie roka 2020 dosiahlo vo vzťahu k mestu záporný hos-
podársky výsledok vo výške 206 700 €. 

3. Výška preddavkových platieb za sledované obdobie roka 2020 nepostačovala na úhradu pred-
pokladanej straty dopravcu. 

4. Mesto Liptovský Mikuláš navrhuje, aby záporný hospodársky výsledok bol uhradený z doplatku 
mesta vo výške 206 700 €. 
Dôvody: 

Počet cestujúcich znížila pandémia. 
Fixné náklady ostali rovnaké. 
Navýšenie spojov - dva spoje na Kamenné pole, do m. Č. Palúdzka. 
Navýšenie ceny pohonných látok. 

V súčasnosti je stav stabilizovaný. 
Podmienky cestovania MHD: 
Používajú sa nové autobusy. 
Cestovnú kartu možno zakúpiť cez internet. 
Minimálne meškanie spojov. 
Sleduje sa obsadenosť jednotlivých spojov. 
Najnižšia cena na km jazdy na území Slovenska: 1,95 €/km. Pre porovnanie B. Bystrica 2,60€/km. 
Otázky: 
Vyváženosť spojov v letnom a zimnom období. 
V súvislosti s rastúcimi nákladmi mesta na udržanie cestnej dopravy na jeho území realizovať mož-
nosti: 

V budúcnosti v prípade opätovného väčšieho rozšírenia pandémie dbať na efektivitu množstva au-
tobusových spojov. 
Zvážiť možnosť zvýšenia cestovného pri nákupe cestovných lístkov v hotovosti 

Hlasovanie' 
Hlasovanie: 

Počet hlasujúcich: Za: Proti: Zdržal sa: VýSledok: 

5 O O schválený 

Uznesenie č.8/2021 
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Komisia dopravy, verejného poriadku a živatného prostredia predloienú Informáciu o plnení 
podmienok zmluvy o sluibách medzi mestom LM a ARR/VA Liorbus, o. s. za rok 2020 odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu Liptovský Mikuláš schváliť. 
Komisii predlofiť protokol z finančnej kontroly. 

9.3. Napojenie komunikácie vedúcej pozdfž bývalého areálu LAS na štátnu cestu 18. 
Informáciu podal Ing. Gabriel Lengyel. 
Investor stavby bude vyzvaný na odstránenie stavby - ktorá je v rozpore s STN. Daná komunikácia 
nie je v správe mesta. 
V zmysle Urbanstickej štúdie spracovanej Ing Šarafínom a prerokovanej MsZ v roku 2013 pOZdíž 
uvedenej komunikácie má byť vybudovaný cyklistický chodník a chodník pre peších. 

Najbližšie zasadnutie komisie bude podra plánu bude dňa 29.11.2021. 

 
Zapísal : RNDr. Mária Lošonská 

tajomník komisie 
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Overil: Ing. Jo~f

predsi{da komisie 




