
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  2 / 2 0 1 8  

 
z mimoriadneho zasadnutia komisie dopravy a verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo dňa 21.03.2018 
v zasadačke Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši. 
 
 
Prítomní: Jaroslav Grešo, Ing. arch. Pavel Bobák, CSc, Peter Cibák, Ing. Ľubomír Mikita, JUDr. Marián 
Jančuska – náčelník MsP,  poslanec MsZ Michal Paška, tajomník – Ing. Gabriel Lengyel,  
Neprítomní: Dušan Fabián, Bc. Marián Vozárik, Bc. Ján Vaškeba, Ing. Ivan Gábryš, pplk. Ing. Miriam Ha-
talová 
 
Program: 
1. Informácia o plnení zmluvy o službách medzi mestom LM a ARRIVA LIORBUS, a. s. za rok 2017. 
2. Návrh OZ Živé námestie na zmenu organizácie dopravy v pešej zóne. 
3. Vyhodnotenie akčného plánu PHSR za rok 2017. 
4. Návrh veľkoplošných opráv miestnych komunikácií na rok 2018 - informácia 
5. Rôzne. 

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

ných s programom , s ktorým komisia súhlasila jednomyseľne.  
 
K bodu 1) Informácia o plnení zmluvy o službách medzi mestom LM a ARRIVA LIORBUS, a. s. za rok 
2017. 
 

Ing. Lengyel informoval o vykonanej finančnej kontrole v spoločnosti ARRIVA LIORBUS, a. s. za-
meranej na kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na financovanie pre-
vádzky mestskej autobusovej dopravy v LM za rok 2017 a predložil členom komisie správu s finančnej kon-
troly vykonanej v spoločnosti ARRIVA Liorbus, a. s. 
 

Uznesenie 5/2018 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča materiál na schválenie MsZ 

 
Hlasovanie: za:3  , proti:0 , zdržal sa:0 
 

 
 

K bodu 2) Návrh OZ Živé námestie na zmenu organizácie dopravy v pešej zóne. 
 
 Ing. Lengyel tlmočil žiadosť OZ Živé námestie na zmenu organizácie dopravy v pešej zóne a to 
umožnením vjazdu vozidiel taxislužby do pešej zóny a predĺžením času vjazdu zásobovacích vozidiel . 
Svoju žiadosť odôvodňujú, že je ich snahou priniesť do historického centra čulejší život a teda chcú vytvoriť 
priaznivé podnikateľské prostredie. 
 V súčasnosti je zásobovanie v pešej zóne povolené denne od 5.00 do 12.00 hod a od 18.00 do 
22.00 hod. čo je celkovo 11 hodín z dňa.  
 

Uznesenie 6/2018 
Komisia dopravy a verejného poriadku neodporúča vyhovieť požiadavke OZ Živé námestie a to 

z dôvodu, že čas v ktorom je povolené zásobovanie  ( 11 hodín denne) je dostatočný na bezproblémové 
zásobovanie prevádzok, je jasne stanovený dopravným značením a teda nie je problém si nastaviť 
a naplánovať zásobovanie prevádzky v povolených časoch. S vjazdom vozidiel taxislužieb nemožno súhla-
siť najmä z dôvodu bezpečnosti chodcov a cyklistov pre ktorých je pešia zóna prioritne určená. Komisia 
dopravy a verejného poriadku nepokladá zvyšovanie motorovej dopravy v pešej zóne za prospešný krok 
pre rozvoj čulejšieho života historického centra mesta ale naopak za negatívny vzhľadom k bezpečnosti 
chodcov, cyklistov a popiera relaxačný význam verejných priestorov v historickom centre mesta. Na viac už 
súčasná motorová doprava historické centrum mesta výrazne poškodzuje, nakoľko stavebnotechnicky nie 
je prispôsobené na motorovú dopravu vo väčšej miere.  

 
Hlasovanie: za:3 , proti:0 , zdržal sa:0 
 



 
K bodu 3) Vyhodnotenie akčného plánu PHSR za rok 2017. 
 
 Ing. Lengyel predložil materiál odd. projektového manažmentu s názvom „Informatívna správa o 
plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 - 
2022 s výhľadom do roku 2030 za rok 2017“ 
 
 

Uznesenie 7/2018 
Komisia dopravy a VP odporúča materiál na schválenie MsZ. 
 
Hlasovanie: za: 3  , proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
 
K bodu 4) Návrh veľkoplošných opráv miestnych komunikácií na rok 2018 - informácia 
 
 Ing. Lengyel informoval o pláne veľkoplošných opráv miestnych komunikácií na rok 2018, na ktoré 
je bežnom rozpočte mesta vyčlenených 100000 €. Práce budú zamerané najmä na veľkoplošné opravy 
chodníkov, ciest, parkovísk a taktiež na bezbariérové úpravy chodníkov a upokojovanie dopravy spomaľo-
vacími prahmi. Snahou je, ako po minulé roky práce realizovať tak, aby boli komplexne opravené ucelené 
úseky chodníkov a ciest a teda aby opravy mali trvalý charakter. Plán prác bol spracovaný na základe pod-
netov poslancov MsZ, podnetov občanov mesta, taktiež zohľadňuje plán rekonštrukcií MK na roky 2018 – 
2023 a potreby zistené kontrolnou činnosťou odd. dopravy. 
 Poslanec MsZ Paška navrhol do plánu zaradiť aj bezbariérové úpravy chodníkov na ul. Priebežnej 
v m. č. Podbreziny. 
 
 
 

Uznesenie 8/2018 
Komisia dopravy a VP berie predložený materiál na vedomie. 
 
Hlasovanie: za:3 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
K bodu 5) Rôzne 
 
5.1 Obchodné centrum SEDUS GROUP na Kamennom poli. 
 
 Ing. Lengyel informoval o zámere spoločnosti SEDUS GROUP vybudovať nové obchodné priestory 
na Kamennom poli . Súčasťou predloženého zámeru spoločnosti je okrem samotných obchodných priesto-
rov aj vybudovanie novej prístupovej komunikácie z ul. Demänovskej popod diaľničný privádzač na Ka-
menné pole. Nové dopravné napojenie Kamenného poľa od ul. Demänovskej je navrhnuté novou komuni-
káciou kategórie MO 8,0/30. 
 Ing. Lengyel informoval, že v súčasnosti sa spracováva ÚPN zóny Kamenné pole, ktorý samozrej-
me rieši aj dopravnú infraštruktúru v zóne. Predložený projekt nekorešponduje s navrhovaným dopravným 
riešením v ÚPN nakoľko v priestore južne od navrhovaného projektu obchodných priestorov je plánovaná 
okružná križovatka s ktorou investor neuvažuje respektíve navrhuje iné dopravné napojenie obchodných 
priestorov. Taktiež upozornil, že projekt uvažuje len s vytvorením územnej rezervy pre výstavbu chodníka 
pre peších a cyklochodníka  a nie s ich výstavbou zo strany čo je zo strany mesta neprípustné. 
 Ing. arch Bobák upozornil, že pešiu dopravu je potrebné riešiť ako celok s nadväznosťou  na ostat-
né či už vybudované alebo plánované lokality tak, aby bola vytvorená sieť chodníkov do všetkých lokalít 
tejto zóny a navrhol zvolať rokovanie s investorom tejto stavby. 
 

Uznesenie 9/2018 
Komisia dopravy a VP berie odporúča: 
1. Je potrebné, aby súčasťou dokumentácie bola aj výstavba chodníka pre peších 

a cyklochodníka. 
2. Aby dokumentácia investora korešpondovala s navrhovaným ÚPN zóny Kamenné pole a to 

najmä čo sa týka okružnej križovatky. 
3. Aby bolo zvolané rokovanie s investorom s cieľom prípravy projektu a riešenia financovania ve-

rejnoprospešnej časti stavby 



4. Aby bolo zvolané rokovanie so všetkými subjektami na Kamennom poli s cieľom, aby sa podie-
ľali na financovaní a výstavbe potrebných inžinierskych sietí vrátane ciest a chodníkov v tejto 
zóne. 

 
Hlasovanie: za:3 , proti:0 , zdržal sa:0 

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


