
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 8  

 
z mimoriadneho zasadnutia komisie dopravy a verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo dňa 17.01.2018 
v zasadačke Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši. 
 
 
Prítomní: Jaroslav Grešo, Dušan Fabián, Bc. Marián Vozárik, Ing. arch. Pavel Bobák, CSc, Peter Ci-
bák, Ing. Ľubomír Mikita, JUDr. Marián Jančuska – náčelník MsP, Ing. Dušan Grešo – riaditeľ VPS LM, 
poslanec MsZ Michal Paška, tajomník – Ing. Gabriel Lengyel,  
Neprítomní: Bc. Ján Vaškeba, Ing. Ivan Gábryš, pplk. Ing. Miriam Hatalová 
 
Program: 
1. Súčasný stav zimnej údržby miestnych komunikácií – informatívna správa VPS. 
2. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2017. 
3. Návrh VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom 

mieste  - príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok) 
4. Návrh akčného plánu PHSR na roky 2018 - 2020 
5. Rôzne. 

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

ných s programom , s ktorým komisia súhlasila jednomyseľne.  
 
K bodu 1) 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 2017/2018. In-
formoval, že medziročne sa podarilo aspoň čiastočne modernizovať vozidlový park a to kúpou multifuknč-
ného sypača. Aj napriek tomu je vozidlový park zastaralý a je potrebné v momentálnom tempe obnovy aj 
naďalej pokračovať. Výkon zimnej údržby sa aj naďalej potýka s nasledovnými problémami: 

• 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. 

• Nedostatok profesionálnych vodičov spôsobený neatraktívnosťou tejto práce. 
Riaditeľ tiež informoval, že je v príprave zmena cestného zákona, ktorá tkvie v uzákonení povinností pre 
obce a mesta vykonávať zimnú údržbu aj pred súkromnými nehnuteľnosťami (v súčasnosti sú za čistenie 
chodníkov a verejných priestorov mimo ciest zodpovední vlastníci priľahlých nehnuteľností). Táto zmena 
bude mať za následok podstatné navýšenie výkonov správcu ciest a chodníkov na čo bude nutné reagovať 
navýšením počtu techniky, zamestnancov a navýšením finančných prostriedkov na zimnú službu. 
 

 
 

Uznesenie 1/2018 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie predložené informácie na vedomie. 
 
 
Hlasovanie: za: 5 , proti:0 , zdržal sa:0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K bodu 2) Správa o činnosti mestskej polície za rok 2017. 
 
Náčelník MsP JUDr. Jančuška predložil správu o činnosti MsP za rok 2017 a prezentoval hlavné činnosti 
MsP zamerané nie len na represívnu ale aj preventívnu činnosť.. V konštatačnej časti materiálu je uvede-
né: 

a) bolo riešených 4867 priestupkov, 

b) bolo uložených 2108 blokových pokút uložených na mieste a šekom v celkovej výške 18,970.-€ 

c) bolo spracovaných a ukončených celkom 105 priestupkových spisov,  

d) boli použité v 884 prípadoch donucovacie prostriedky, pričom všetky boli použité v súlade s § 13 Zá-

kona 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 83 besied a aktivít 

na rôzne preventívne témy, 

f) útvar Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši svojou činnosťou a plnením úloh zabezpečoval 

v hodnotenom období, aby nedošlo k neprimeranému nápadu protiprávnych konaní a k zhoršeniu  bez-

pečnostnej situácie na teritóriu mesta Liptovský Mikuláš. 

 
Náčelník upozornil na potrebu navýšenia počtu príslušníkov pre potreby priameho výkonu služby v teréne. 
 
 

Uznesenie 2/2018 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča správu na schválenie MsZ a členovia komisie sa 

jednohlasne poďakovali MsP za ich vykonanú prácu v roku 2017. 
 
Hlasovanie: za:5 , proti:0 , zdržal sa:0 
 
 
 

K bodu 3) Návrh VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 
na trhovom mieste  - príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Tr-
hový poriadok). 
 
Ing. Lengyel informoval o dôvodoch spracovania nového VZN o trhovom poriadku, ktoré sú jednak reakcie 
na zmenu ustanovení dotknutých právnych predpisov a jednak z dôvodu potreby regulácie ambulantného 
a príležitostného predaja v historickom a širšom centre mesta, kde v uplynulom období dochádzalo 
k nekoordinovanému  vzniku rôznych predajných stánkov a to aj v lokalitách v tesnej blízkosti alebo priamo 
v historickom centre mesta pri kultúrnych pamiatkach a na rôznych parkoviskách, kde takýto predaj kazí 
dojem z turisticky najnavštevovanejšej časti mesta po vizuálnej stránke ale najmä predaj potravín 
v blízkosti komunikácií a na parkoviskách nie je hygienicky vhodný. Navrhované VZN presne ustanovuje 
lokality trhovísk, priestorov pre príležitostné trhy a ich druh a taktiež priestorov pre ambulantný predaj 
a definuje výrobky, ktoré je možné na trhoviskách, príležitostných trhoch a ambulantným predajom predá-
vať. 
 

 
Uznesenie 3/2018 
Komisia dopravy a VP odporúča materiál na schválenie MsZ. 
 
Hlasovanie: za: 5 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K bodu 4) Návrh akčného plánu PHSR na roky 2018 - 2020 
 
Ing. Lengyel predložil komisii akčný plán PHSR na roky 2018 – 2020 spracovaní oddelením PM. Akčný 

plán tvorí súbor aktivít naplánovaných na časový úsek troch rokov a navrhnutých tak, aby ich realizáciou 

bolo zabezpečené postupné plnenie prijatých strategických a špecifických cieľov definovaných 

v programovej časti dokumentu.  

Pôvodný akčný plán bol spracovaný na tri kalendárne roky (2015 – 2017), preto je potrebná jeho aktualizá-

cia na obdobie ďalších troch rokov. V nadväznosti na túto skutočnosť gestori jednotlivých prioritných oblastí 

pripravili nový akčný plán na roky 2018 – 2020. Nový akčný plán je spracovaný v súlade so schváleným 

programovým rozpočtom mesta. Vychádzalo sa z pôvodnej štruktúry, tak aby bolo možné zachovať konti-

nuitu metodiky jeho vyhodnocovania za jednotlivé roky.  

 

V pôvodnom akčnom pláne bolo stanovených 202 aktivít v 12 prioritných oblastiach. Tieto boli postupne 

aktualizované a dopĺňané podľa vzniknutej potreby v danom roku. Podobne tomu bude aj v nasledujúcom 

období. Aktivity jednotlivých strategických cieľov sú vzájomne prepojené, niektoré sa prelínajú a ich realizá-

cia v mnohých prípadoch prispieva k naplneniu viacerých strategických cieľov. 

V každom strategickom cieli sa podarilo zrealizovať niekoľko dôležitých aktivít, ktoré prispeli ku skvalitneniu 

života občanov v meste. 

 

Nový akčný plán nadväzuje na dosiahnuté výsledky a definuje konkrétne aktivity na dosiahnutie stanove-

ných cieľov v nasledujúcich 3 rokov. Zohľadňuje vnútorné špecifiká  a určuje hlavné ciele a aktivity rozvoja 

mesta pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvo-

ja územia. Koncepčne vychádza zo stanovených strategických a špecifických cieľov definovaných 

v samotnom dokumente. 

PHSR si v roku 2015 stanovilo nasledovných 12 strategických cieľov, ktoré boli pri tvorbe akčného plánu 

zohľadnené : 

 

1. Vytvárať podmienky pre moderné vzdelávanie a atraktívne trávenie voľného času detí a mládeže 

2. Zlepšiť možnosti využitia voľnočasových aktivít v rámci kultúrneho a spoločenského života, ponúk-
nuť návštevníkom  mesta lákavý segment histórie a tradícií v prepojení so súčasnosťou 

3. Vytvárať podmienky pre aktívne športové vyžitie všetkých občanov a podporovať rozvoj športových 
tradícií regiónu 

4. Skvalitniť  sociálne služby pre občana mesta 

5. Aktualizovať požiadavky na budovanie mestských nájomných bytov a podporovať obnovu bytového 
fondu s dôrazom na skvalitňovanie bývania v obytných zónach mesta   

6. Zvyšovanie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov a návštevníkov mesta Liptovský Mikuláš 

7. Podporovať rozvoj mestského cestovného ruchu a mestského marketingu 

8. Skvalitňovať podmienky pre zamestnanosť a podnikanie 

9. Tvorba kvalitného mestského prostredia  

10. Zabezpečiť trvalo udržateľnú mobilitu v meste 

11. Ochrana, monitoring a zvyšovanie kvality životného prostredia v meste a jeho okolí 

12. Skvalitnenie služby občanom a optimalizovanie procesov riadenia a komunikácie mestskej samo-
správy 

 
Akčný plán t.j podrobný zoznam projektových aktivít naplánovaných na roky 2018 -2020 spolu s 

ich finančnou alokáciou bol členom komisie predložený ako príloha dôvodovej správy.  Postup jeho schva-

ľovania bol odkonzultovaný s  odborom európskych projektov a regionálneho rozvoja Žilinského samo-

správneho kraja, ktorý riadenie PHSR na regionálnej úrovni gestoruje. 



V oblasti dopravy je akčný plán zameraný najmä na zlepšenie stavebnotechnického stavu existujúcich 

miestnych komunikácií vrátane budovania nových komunikácií a parkovacích plôch v lokalitách kde to je 

najviac potrebné. Tento plán je v súlade s Plánom rekonštrukcií MK na rok 2018 – 2023, ktorý bol odsúhla-

sený na ostatnom MsZ. Ako ďalšie body rozvoja v oblasti dopravy a mobility sú aktivity na rozvoj cyklodo-

pravy, bezpečnosti cestnej premávky, technologického rozvoja MAD , rekonštrukcie informačného systému 

mesta, bezbariérovosti komunikácií a parkovacej politiky mesta. 

 
 
 

Uznesenie 4/2018 
Komisia dopravy a VP odporúča materiál na schválenie MsZ. 
 
Hlasovanie: za: 5, proti:0 , zdržal sa:0 

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


