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Z á p i s n i c a  3 / 2 0 1 7  

 
zo zasadnutia komisie dopravy a verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo dňa 03.05.2017 v zasadačke 
Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši. 
 
 
Prítomní: Dušan Fabian, Bc. Marián Vozárik, Jaroslav Grešo, Ing. arch. Pavel Bobák, CSc,  tajomník – 
Ing. Gabriel Lengyel, zástupcovia investora stavby Obchodné a skladové centrum LM – Jozef Piala,        
Vítezslav Titl, Ing. Miroslav Todák 
Neprítomní: Peter Cibák, Bc. Ján Vaškeba, Ing. Ľubomír Mikita, Ing. Ivan Gábryš, pplk. Ing. Miriam         
Hatalová 
 
 
Program:  
1. Projekt pre územné rozhodnutie – Obchodné a skladové centrum LM 
 

 
Zasadnutie otvoril predseda komisie Jaroslav Grešo, privítal prítomných. Zároveň oboznámil prítom-

ných s programom zasadnutia. S programom komisia súhlasila jednomyseľne.  
 
 
K bodu 1) Projekt pre územné rozhodnutie – Obchodné a skladové centrum LM. 

K prerokovaniu tohto bodu boli prizvaní aj zástupcovia investora predmetnej stavby. Ing. Lengyel 
informoval, že Odbor ŽP a dopravy bol dňa 15.12.2016 požiadaný o záväzné stanovisko k projektovej do-
kumentácii pre územné rozhodnutie stavby Obchodné a skladové centrum LM. Odbor ŽP a dopravy vo svo-
jom stanovisku zo dňa 16.01.2017 požiadal investora o doplnenie projektovej dokumentácie 
o dopravnoinžiniersky výpočet vplyvu nárastu dopravy na dopravnú kapacitu ul. Priemyselnej a križovatky 
ul. Priemyselnej a cesty I. triedy I/18, ktorý má preukázať a stanoviť prípadné opatrenia na zamedzenie 
negatívnych vplyvov na dopravu z dôvodu realizácie tejto stavby. Dňa 06.03.2017 investor stavby požado-
vanú dokumentáciu predložil. Vzhľadom k tomu že Odbor ŽP a dopravy mal pochybnosť o správnosti pred-
loženej dokumentácie a dopravnoinžiniersky výpočet sa týka cesty I/18, dňa 20.03.2017 požiadal 
o stanovisko k nemu Slovenskú správu ciest. Dňa 27.04.2017 bolo doručené vyjadrenie SSC, v ktorom 
správca cesty č. I/18 vyjadril nasledovnú pripomienku: „Dátum vykonania dopravnoinžinierskeho prieskumu 
predmetnej križovatky, ako aj jeho trvanie je v rozpore s platnou STN 736110/Z1. Z uvedeného dôvodu nie 
je možné akceptovať použitie výsledkov tohto prieskumu pre kapacitné posúdenie križovatky“.  

V rámci rozpravy bol zo strany investora Odbor ŽP a dopravy požiadaný o vydanie aspoň predbež-
ného kladného stanoviska k projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Ing. Lengyel informoval, že 
kladné predbežné stanovisko nie je možné vydať k niečomu, k čomu nie sú predložené relevantné a úplné 
podklady a teda dopravnoinžiniersky výpočet, ktorý je spracovaný v súlade s platnými technickými normami 
SR.  
 

Uznesenie 18/2017 
 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie predložené informácie na vedomie a odporúča Odboru 

ŽP a dopravy,  aby písomne vyzval investora stavby o predloženie nového dopravnoinžinierskeho výpočtu 
kapacity križovatky ul. Priemyselnej a cesty I/18, ktorý bude v zmysle požiadavky SSC. Momentálne pred-
ložený dopravnoinžiniersky výpočet komisia dopravy a VP považuje za irelevantný, nakoľko je v rozpore 
s platnými technickými predpismi a neodporúča, aby Odbor ŽP a dopravy vydal k predloženej dokumentácii 
kladné stanovisko.  

 
Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Gabriel Lengyel                                    Overil:     Jaroslav Grešo  
              tajomník komisie                                                    predseda komisie 


