
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Mestský úrad, odbor životného prostredia a dopravy 

Štúrova 1989/41, 031 42  Liptovský Mikuláš 

 
Z á p i s n i c a  1 / 2 0 1 7  

 
zo zasadnutia komisie dopravy a verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.01.2017 v zasadačke 
Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši. 
 
 
Prítomní: Dušan Fabian, Bc. Marián Vozárik, Jaroslav Grešo, Ing. arch. Pavel Bobák, CSc,  Peter Ci-
bák, Bc. Ján Vaškeba, Ing. Ivan Gábryš, Ing. Ľubomír Mikita, , Ing. Dušan Grešo, JUDr. Marián Jančuška,  
tajomník – Ing. Gabriel Lengyel, poslanci MsZ Michal Paška, Jozef Bobák 
 
Neprítomní: pplk. Ing. Miriam Hatalová 
 
 
Program:  

1. Správa o činnosti MsP za rok 2016 
2. Súčasný stav zimnej údržby miestnych komunikácií – informatívna správa VPS. 
3. Žiadosť na odkúpenie pozemku parc. č. 1251/3 a 1251/4, k. ú. Palúdzka – pod garážami súp. č. 

849 a 850. 
4. Návrh riešenia pohybu cyklistov po chodníku pre peších na ul. Revolučnej v Liptovskej Ondrašovej. 
5. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného život-

ného prostredia a o verejnom poriadku 
6. Projekt stavby pre územné rozhodnutie: Skladové a logistické centrum Liptovský Mikuláš 
7. Rôzne. 
 

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

ných s programom zasadnutia, ktorý navrhol doplniť o bod k Projektu stavby pre územné rozhodnutie: Ob-
chodné a skladové centrum Liptovský Mikuláš a o bod k Správe o činnosti MsP za rok 2016. S programom 
komisia súhlasila jednomyseľne.  
 
 
K bodu 1) Správa o činnosti MsP za rok 2016 
 
Náčelník MsP JUDr. Jančuška predložil správu o činnosti MsP za rok 2016 a prezentoval hlavnú myšlienku 
a stratégiu a to najmä zameranie na preventívnu činnosť a až následne na represívnu. V konštatačnej časti 
materiálu je uvedené: 

a) Bolo riešených 5677 priestupkov, 
b) Bolo uložených 1802 blokových pokút uložených na mieste a šekom v celkovej výške 15055 €, 
c) Bolo spracovaných a ukončených celkom 62 priestupkových spisov,  
d) Boli použité v 951 prípadoch donucovacie prostriedky, pričom všetky boli použité v súlade s §13 

zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení a len v prípadoch, kedy nebolo 
možné iným spôsobom docieliť právny stav a zabrániť ďalšiemu protiprávnemu konaniu, 

e) V rámci prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, bolo zrealizovaných 137 besied 
a rôznych aktivít na rôzne preventívne témy. 

f) Útvar MsP v LM svojou činnosťou a plnením úloh zabezpečoval v hodnotenom období, aby nedošlo 
k neprimeranému nárastu protiprávnych konaní a k zhoršeniu bezpečnostnej situácie na teritóriu 
mesta LM. 

 
 

Uznesenie 1/2017: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie predložené informácie na vedomie a odporúča správu 

schváliť MsZ. Zároveň odporúča činnosť MsP obyvateľom mesta prezentovať prostredníctvom médií ako 
napríklad televízia Liptov. 

 
Hlasovanie: za:5 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
 



 
K bodu 2) Súčasný stav zimnej údržby miestnych komunikácií – informatívna správa VPS. 
 
Riaditeľ VPS LM, Ing. Dušan Grešo prezentoval informácie o súčasnom stave výkonu zimnej údržby. Zim-
ná údržba je vykonávaná v súlade s Operačným plánom zimnej údržby na zimné obdobie 2016/2017 avšak 
potýka sa s nasledovnými problémami: 

 zastaraný vozový park. Časté poruchy vozidiel znemožňujú riadny výkon údržby 

 kumulované funkcie pracovníkov vykonávajúcich zimnú údržbu – VPS nedisponuje pracovníkmi, 
ktorý by boli vyčlenený len na zimnú údržbu. Títo pracovníci počas dňa musia zabezpečovať aj 
bežnú činnosť VPS ako napríklad vývoz smetí. V nočnej dobe sú pracovníci len v pohotovostnom 
režime doma a v prípade potreby sú dispečerom zvolávaní do služby, čo spôsobuje zdržanie vo 
výkone. 

 problémom sú aj trčiace kanalizačné vpuste, ktoré bude zo strany ich správcu nutné v letnom ob-
dobí unížiť do nivelety vozovky.  

Predseda komisie Jaro Grešo navrhol, aby VPS LM zaviedla moderný dispečérsky systém na základe GPS 
systému vo vozidlách. Ing. Lengyel uviedol, že súčasné dispečérske systémy dokážu spracovať komplexné 
informácie o výkone údržby ako napríklad, spotrebu PHM, spotrebu posypového materálu a zaznamenať 
miesta ich použitia, zaznamenávať pohyb vozidiel atď, pričom sa tieto informácie poskytujú online dispeče-
rovy, ktorý následne dokáže lepšie plánovať a organizovať výkon služby. Zároveň je to aj nástroj kontroly 
a zdroj informácií pre zlepšenie celého systému zimnej údržby. Vzhľadom k vyššie uvedeným problémom 
Ing. arch. Pavel Bobák navrhol aby bola spracovaná komplexná analýza výkonu zimnej údržby, ktorá by sa 
podrobne zaoberala súčasným stavom s návrhom riešení na jeho zlepšenie.  
 
 

Uznesenie 2/2017: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie predložené informácie na vedomie a odporúča, aby 

VPS LM zaviedla moderný dispečersky systém na báze GPS a po ukončení zimnej údržby po 15.03.2017 
spracovala analýzu skutkového stavu s návrhmi riešenia problémov zimnej služby. 

 
Hlasovanie: za:5 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
K bodu 3) Žiadosť na odkúpenie pozemku parc. č. 1251/3 a 1251/4, k. ú. Palúdzka – pod garážami 
súp. č. 849 a 850. 
 

Jedná sa o usporiadanie pozemku pod existujúcou stavbou „garáž“., ktorá je v súkromnom vlast-
níctve a pozemok pod stavbou je mestský. Stavba garáže však  nespĺňa normu STN – priestor medzi 
miestnou komunikáciou a vjazdom do garáže musí byť minimálne v dĺžke osobného vozidla čo táto stavba 
nespĺňa. 
 

Uznesenie 3/2017: 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča MsZ schváliť predaj pozemkov, za podmienky že 

účel využitia stavby na pozemku nebude ako garáž. 
 
Hlasovanie: za:5 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
 
K bodu 4) Návrh riešenia pohybu cyklistov po chodníku pre peších na ul. Revolučnej v Liptovskej 
Ondrašovej. 
 
 Ing. Lengyel tlmočil požiadavku Občianskeho klubu Liptovská Ondrašová, ktorého zástupcovia na 
stretnutí dňa 21.11.2016 aj za účasti primátora mesta požiadali o riešenie bezpečnosti cyklistov na ceste č. 
II/584, ul. Revolučná a to napríklad povolením používania existujúcich chodníkov pre peších a aj pre cyklis-
tov a teda zriadenie združeného priestoru pre chodcov a cyklistov prostredníctvom dopravného značenia. 
Bc. Vozárik predložil návrh riešenia a teda umožnenie vjazdu cyklistov na chodník prostredníctvom doprav-
ného značenia. Členovia komisie však boli upozornení, že šírkové usporiadanie chodníka nie je dostatočné 
na to, aby sa  realizovalo takéto riešenie bez toho, aby nebolo v rozpore s normami STN, čo potvrdil aj člen 
poradného orgánu komisie Ing. Gábryš (Dopravoprojekt) a neodporučil, aby sa toto riešenie realizovalo, 
nakoľko mesto by tým bralo na seba zodpovednosť v prípade kolízie chodcov a cyklistov. 
 
 
 
 



 
 

Uznesenie 4/2017: 
Komisia dopravy a verejného poriadku neodporúča požiadavke Občianskeho klubu Liptovská On-

drašová vyhovieť z dôvodu že požiadavka nie je realizovateľná v zmysle platných technických predpisov 
SR  

 
Hlasovanie: za:4 , proti:1 , zdržal sa:0 

 
 
K bodu 5) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitné-
ho životného prostredia a o verejnom poriadku. 
 

Ing. Lengyel predložil komisii návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/1992/ vytváraní pod-
mienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku. Návrh VZN sa zaoberá doplnením jedného 
bodu, ktorý rieši problematiku znečisťovania chodníkov vozidlami, ktoré naň vchádzajú z miesta mimo ko-
munikáciu. Súčasné znenie VZN upravuje len znečisťovanie miestnych komunikácií typu ciest ale neupra-
vuje znečisťovanie chodníkov vozidlami. 
 
 

Uznesenie 5/2017: 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča návrh VZN na schválenie MsZ.  
 
Hlasovanie: za: 5 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
 
K bodu 6) Projekt stavby pre územné rozhodnutie: Skladové a logistické centrum Liptovský Mikuláš 
 
 

Ing. Lengyel informoval komisiu o novo podanej žiadosti na odd. dopravy a VP vo veci vyjadrenia 
k projektovej dokumentácii pre územne rozhodnutie stavby „Skladové a logistické centrum Liptovský Miku-
láš. Jedná sa prakticky o totožnú stavbu, ktorou sa komisia zaoberala na mimoriadnom zasadnutí v de-
cembri 2016 s názvom „Skladové a logistické centrum Liptovský Mikuláš“, ul. Priemyselná (lokalita bývalé-
ho futbalového ihriska). Informoval o obsahu projektu a o skutočnosti, že nový projekt sa tak ako ten pô-
vodný nezaoberá zásadnou vecou a to vplyvom navrhovanej stavby na dopravné zaťaženie dotknutej exis-
tujúcej dopravnej siete (ulica Priemyselná, križovatka ul. Priemyselná a cesty č. I/18, cesta č. I/18). Infor-
moval, že vzhľadom k tejto skutočnosti a vzhľadom k tomu, že je veľký predpoklad, nakoľko sa jedná 
o skladové (logistické) centrum, že dôjde k zásadnému nárastu nákladnej dopravy v tejto lokalite 
a následne v celom meste, čo môže skomplikovať už teraz nevyhovujúcu dopravnú situáciu jednak v na ul. 
Priemyselnej, v križovatke ul. Priemyselná a cesty č. I/18 a následne na samotnej ceste I/18. 
  
 

Uznesenie 6/2017: 
Komisia dopravy a verejného poriadku neodporúča Odd. dopravy a VP vydať kladné stanovisko 

k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby „Skladové a logistické centrum Liptovský Miku-
láš“ v takom znení ako bola predložená. Zároveň odporúča, aby projektová dokumentácia bola doplnená o 
dopravnoinžiniersky výpočet vplyvu nárastu dopravy na dopravnú kapacitu ul. Priemyselnej a  križovatky ul. 
Priemyselnej a cesty č. I/18, ktorý zároveň preukáže a stanoví prípadné opatrenia na zamedzenie negatív-
nych vplyvov na dopravu. (prípadná stavebná úprava ul. Priemyselnej a jej križovania s cestou č. I/18).  

 
Hlasovanie: za:5 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 7) Rôzne 
 
7.1  
Poslanec MsZ Paška požiadal o nasvietenie priechodu pre chodcov pri železničnej stanici a zároveň požia-
dal aj o zvýraznenie existujúceho dopravného značenia označujúceho predmetný priechod prostredníctvom 
retroreflexného podkladu. Zároveň požiadal o výmenu opotrebeného zábradlia pri svetelne riadenom prie-
chode v Okoličnom. 
 

Uznesenie 7/2017: 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča Odd. dopravy a VP zaoberať sa uvedenou požia-

davkou.  
 
Hlasovanie: za: 5 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
7.2 
Predseda komisie Jaroslav Grešo navrhol, aby sa odd. dopravy zaoberalo organizáciou parkovania na 
mestských parkovacích plochách v centre mesta.  
 

Uznesenie 8/2017: 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča Odd. dopravy a VP zaoberať sa uvedenou požia-

davkou.  
 
Hlasovanie: za: 5 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
7.3 
Predseda komisie Jaroslav Grešo navrhol, aby Odd. dopravy a VP spracoval a predložil plán priechodov 
pre chodcov, ktoré by bolo potrebné a možné zvýrazniť samostatným osvetlením priestoru priechodu prí-
pade umiestnením dopravných gombíkov do vozovky. Ing. Lengyel informoval, že odd. dopravy v spoluprá-
ci s Odd. projektového manažmentu podalo žiadosť  o nenávratný finančný príspevok na tento účel s tým, 
že finančné prostriedky by boli využité na zvýrazňovanie priechodov pre chodcov prostredníctvom doprav-
ných gombíkov zabudovaných vo vozovke komunikácie. Systém, ktorý by odd. dopravy chcel zaviesť fun-
guje na základe detektoru chodcov, ktorý v prípade, že chodec je v blízkosti priechodu prípadne na ňom 
iniciuje rozsvecovanie a blikanie dopravných gombíkov.  Systém je plánovaný umiestniť najmä na rizikové 
a frekventované priechody v blízkosti autobusovej stanice, na ul. Hurbanovej, a na ul. Štúrovej. Samozrej-
me potrebné by bolo takýmto systémom vybaviť čo najviac priechodov pre chodcov, avšak v rozpočte ne-
boli na tento účel vyčlenené prostriedky a prípadné poskytnutie externých finančných prostriedkov bude 
umožňovať realizáciu len na 5 priechodoch. 
 

Uznesenie 9/2017: 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča Odd. dopravy a VP zaoberať sa uvedenou požia-

davkou.  
 
Hlasovanie: za: 5 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
7.4. 
Predseda komisie Jaroslav Grešo informoval členov komisie o príprave riešenia parkovania vozidiel na 
Podbrezinách v lokalite „za vodou“ prostredníctvom výstavby parkovacieho domu. 
 

Uznesenie 10/2017: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie informácie na vedomie.  
 
Hlasovanie: za: 5 , proti:0 , zdržal sa:0 

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


