
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  0 6 / 2 0 1 6  

 
zo zasadnutia komisie dopravy a verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo dňa 18.08.2016 v zasadačke 
Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši. 
 
 
Prítomní: Jaroslav Grešo, Ing. arch. Pavel Bobák, CSc.,  Bc. Marián Vozárik, , Dušan Fabian, , JUDr. 
Marián  Jančuška, Ing. Ľubomír Mikita, Bc. Ján Vaškeba,  tajomník – Ing. Gabriel Lengyel, Ing. Dušan Gre-
šo, pplk. Ing. Miriam Hatalová, Michal Paška – poslanec MsZ, Ing. Jozef Bobák 
 
Neprítomní: Peter Cibák ,Ing. Ivan Gábryš, Bc. Ján Vaškeba     
 
 
Program:  
1. Informácia o zmene CP v MAD k 01.09.2016 – Ing. Lengyel 
2. Zamedzenie vstupu automobilov do ul. Tranovského v pešej zóne, informovanie o súčasnej situácii – 

MsP 
3. Návrh VZN o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a ich súčastí – Ing. Lengyel 
4. Európsky týždeň mobility – informácia – Ing. Lengyel 
5. Koordinácia križovatiek I/18 – informácia – Ing. Lengyel 
6. Rôzne 

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

ných s programom zasadnutia. S programom komisia súhlasila jednomyseľne.  
 
K bodu 1) Informácia o zmene CP v MAD k 01.09.2016 
Ing. Lengyel informoval o pripravovaných zmenách v cestovných poriadkoch v mestskej autobusovej do-
prave. Zmeny, ktoré  budú v platnosti od 01.09.2016 boli navrhnuté na základe auditu všetkých spojov li-
niek MAD. Audit bol zameraný na vyťaženosť jednotlivých spojov a teda ekonomickú efektívnosť ich pre-
vádzkovania zo strany mesta. Auditom bolo zistené, že mnoho spojov je vyťažených len minimálne, v nie-
ktorých prípadoch sa počet prepravených osôb blížil k nule. Cieľom auditu bolo zrušenie týchto neefektív-
nych spojov s prihliadnutím na dopravnú obslužnosť územia mesta a s prihliadnutím na nadväznosť ná-
sledných spojov. Výsledkom auditu je k 1.9.2016  zrušenie 18 spojov, ktorým by malo dôjsť k ušetreniu 
takmer 11000 km ročne. Návrh zrušenia spojov bol prerokovaný s predsedami občianskych klubov aj so 
zástupcami spoločnosti ARRRIVA Liorbus, a. s.. Zmeny budú uvedené v nabližšom mesačníku Mikuláš. 
Ing. arch. Pavel Bobák odporučil oboznámiť so zmenami aj tých zástupcov občianskych klubov, ktorí sa aj 
napriek pozvaniu prerokovania nezúčastnili. 
 

Uznesenie 50/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie informácie na vedomie.  

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

 
 
7. K bodu 2) Zamedzenie vstupu automobilov do ul. Tranovského v pešej zóne, informovanie 

o súčasnej situácii  
Náčelník MsP JUDr. Jančuška informoval o krokoch MsP v prípade dodržiavania dopravného značenia 
na ul. Tranovského v pešej zóne. Od začiatku roka bolo na tejto ulici riešených celkovo 8 priestupkov 
v súvislosti s dodržiavaním dopravného značenia. Taktiež MsP vstúpila do jednania s majiteľmi po-
zemkov, nehnuteľností a prevádzok v tesnej blízkosti tejto ulice, čo prispelo k zníženiu porušovania 
pravidiel cestnej premávky. Situácia v tejto lokalite bude aj naďalej monitorovaná a to aj prostredníc-
tvom mestského kamerového systému. 

 
Uznesenie 51/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie informácie na vedomie a hodnotí prijaté opatrenia ako 

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



 
K bodu 3) Návrh VZN o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a ich súčastí. 
 
Ing. Lengyel predložil komisii návrh VZN o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a ich súčastí, ktorý by 
mal nahradiť v súčasnosti platné VZN č. 1/1999/VZN o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a ich sú-
častí. Dôvodom spracovania nového VZN je skutočnosť, že súčasne platné VZN upravuje len ukladanie 
inžinierskych sietí do telesa miestnych komunikácií a neupravuje ich zvláštne užívanie napríklad v prípade 
športových a kultúrnych podujatí konaných na miestnych komunikáciách a taktiež v prípade umiestňovania 
zariadení a predmetov na miestnych komunikáciách a to najmä reklamných alebo zábavných. Osobitne 
upozornil na ustanovenie navrhovaného VZN, ktoré zakazuje umiestňovať prenosné reklamné zariadenia 
(stojany, panely, transparent, plachty, plagáty a iné zariadenia propagujúce určitý produkt, službu, poduja-
tie, subjekt, činnosť a podobne a ktoré nie sú reklamnou stavbou v zmysle stavebného zákona) na miestne 
komunikácie a ich súčasti, vrátane verejného osvetlenia prislúchajúceho k miestnej komunikácii a na mest-
skej zeleni vo vzdialenosti menšej ako 5 m od vonkajšej hranice telesa miestnej komunikácie. Poslanec 
MsZ Jozef Bobák, navrhol dať výnimku na prenosné plagátovacie plochy pre potreby volieb.  
 
 
 

Uznesenie 52/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie návrh VZN na vedomie a odporúča ho prerokovať, ok-

rem vedenia mesta aj s odborom právnym a stavebným úradom v rámci pripomienkovania a následne ho 
opätovne predložiť na rokovanie komisie dopravy a VP.  

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

 
 

 
 
K bodu 4) Európsky týždeň mobility – informácia 
 
Ing. Lengyel informoval o zapojení mesta do kampane Európsky týždeň mobility, ktorá sa bude konať od 
16. – 22. Septembra. Mesto sa zapojí 3 aktivitami, ktoré budú  zamerané na dopravnú výchovu detí 1. 
stupňa ZŠ, enviro jazdu mestom a na súťaž propagujúcu mestskú autobusovú dopravu. 
  

 
Uznesenie 53/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie informácie na vedomie. 
 
Hlasovanie: za:4  , proti:0, zdržal sa:0 
 

 
 
K bodu 5)  Koordinácia križovatiek I/18 – informácia 
Ing. Lengyel informoval o stave projektu koordinácie svetelných križovatiek na ceste I/18. Projektová do-
kumentácia je spracovaná a momentálne sa obstaráva realizátor tohto projektu, ktorým sa zabezpečí koor-
dinácia všetkých svetelných križovatiek na ceste I/18 od Rachmaninovo nám. po križovatku Hypernova 2. 
Realizácia by mala prebehnúť do konca letných prázdnin. 
 
  
 

Uznesenie 54/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie informácie na vedomie. 

 
 

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



K bodu 6)  Rôzne: 
 
7.1 Predaj prebytočného majetku 
 
 
7.1.1. Odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C 297 a časti pozemku č. KN-C 728/2 v k. ú. Okoličné, 
žiadateľ COOP Jednota LM 
 
Jedná sa o usporiadanie pozemku pod existujúcou stavbou „Obchod“ na pozemku č. 297 vrátane priľahlej 
plochy slúžiacej na parkovanie k obchodu. 
  
  
 

Uznesenie 55/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča, aby žiadateľ spracoval projekt dopravného rieše-

nia v predmetnej lokalite a následne žiada túto vec na komisii dopravy a VP opätovne prerokovať. 
 
Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0  
 

 
7.1.2. Odkúpenie pozemkov parc. č. KN-C 1251/3 a č. KN-C 1251/4 k. ú. Palúdzka na ktorých je pos-
tavená stavby „garáž“ vo vlastníctve žiadateľov Paulíny a Ing. Grešo. 
 
Jedná sa o usporiadanie pozemku pod existujúcou stavbou „garáž“. 
 
 

Uznesenie 56/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku konštatuje, že stavba nespĺňa normu STN – priestor medzi 

miestnou komunikáciou a vjazdom do garáže musí byť minimálne v dĺžke osobného vozidla a to táto stavba 
nespĺňa. 
 

Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0  
 
7.2 Dopravná situácia na Demänovskej ulici v križovatke s cestou I/18. 
 
Nevyhovujúca dopravná situácia najmä počas dopravnej špičky vzniká z dôvodu širokého stredového 
ostrovčeka, ktorý je súčasťou priechodu pre chodcov cez Demänovskú ulicu pri materskej škole. Šírka ko-
munikácie v tomto bode nedovoľuje vzájomné obchádzanie vozidiel, ktoré čakajú na odbočenie na cestu č. 
I/18. Najmä vozidlá odbočujúce vpravo na smer do centra mesta nemôžu vojsť do križovatky, pokiaľ vozidlá 
odbočujúce vľavo na smer von s mesta tvoria kolónu zasahujúcu do priestorov priechodu pre chodcov. 
 

Uznesenie 57/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča riešiť situáciu stavebnou úpravou stredového 

ostrovčeka s cieľom  jeho zúženia tak, aby bola zabezpečená dostatočná šírka vozovky, ktorá bude umož-
ňovať vzájomné obchádzanie vozidiel. Stavebnú úpravu odporúča zaradiť do návrhu rozpočtu na rok 2017. 
 

Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0  
 
7.3 Dopravná situácia ul. Kemi. 
 
Poslanec MsZ Paška požiadal o informáciu v ako štádiu je riešenie zaslepenia severnej vetvy ul. Kemi. Ing. 
Lengyel informoval, že žiadosť na Okresný dopravný inšpektorát bola podaná a čaká sa na ich vyjadrenie. 
V prípade kladného stanoviska je odd. dopravy pripravené požiadavku realizovať. 
 
 
7.4 Dopravná situácia ul. Lipová. 
 
Poslanec MsZ Paška tlmočil žiadosť obyvateľov ul. Lipová o osadenie dopravnej značky Zákaz vjazdu ok-
rem dopravnej obsluhy na komunikáciu pred ich bytovým domom. 
 

Uznesenie 58/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku neodporúča požadované značenie osadiť nakoľko predmet-

né parkovacie plochy sú verejným priestranstvom určeným pre všetkých a nie je možné obmedzovať ich 
využívanie len pre dopravnú obsluhu. Nejedná sa totiž o situáciu, kde je predpoklad využívania parkova-



cích plôch pre potreby „cudzích“ motoristov ako je to v prípade komunikácií v blízkosti prevádzok občian-
skeho vybavenia a podobne. 
 

Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0  
 
7.5 Státie vozidiel v lokalite autobusovej zastávky horné Podbreziny. 
 
 
Poslanec MsZ Paška tlmočil žiadosť obyvateľov o umožnenie státia osobných vozidiel v predmetnej lokali-
te, kde je v súčasnosti zákaz státia okrem vozidiel MAD. 
 

Uznesenie 59/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku neodporúča požiadavku realizovať. Naviac sa nejedná 

o miestne komunikácie ale o cesty III. tried v správe SC ŽSK. 
 

Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0  
 
7.6 Spevnené plochy pod kontajnery separovaného zberu a komunálneho odpadu na ul. Alexyho. 
 
Ing. Lengyel predložil komisii spracovanú projektovú dokumentáciu spevnených plôch pod kontajnery sepa-
rovaného zberu a komunálneho odpadu na ul. Alexyho. Navrhovaná stavba rieši umiestnenie 10 ks kontaj-
nerov na novú spevnenú plochu postavenú na pozemku mesta č. KN-C 5430/1. Stavbou sa vyrieši momen-
tálne nekoordinované umiestnenie kontajnerov na okolitých miestnych komunikáciách. 
 

Uznesenie 60/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča stavbu realizovať bez pripomienok. 

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

 
 
7.7. Rekonštrukcia Nám. Mieru 
 
Ing. arch. Pavel Bobák predstavil projekt mesta rekonštruovať verejné priestranstvo na Nám. Mieru vo 
vlastníctve mesta. Súčasťou rekonštrukcie je aj nové miesto pre fontánu so súsoším 3 grácie. Projekt berie 
v úvahu plánovanú výstavbu v lokalite a projekt vnútromestskej cyklotrasy. 
 

Uznesenie 61/2016: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie predložené na vedomie a odporúča venovať pozor-

nosť mestskej zeleni v lokalite. 
 

Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Zapísal: Ing. Gabriel Lengyel                                    Overil: Jaroslav Grešo  
              tajomník komisie                                                    predseda komisie 


