
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 7  

 
zo zasadnutia komisie dopravy a verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo dňa 22.03.2017 v zasadačke 
Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši. 
 
 
Prítomní: Dušan Fabian, Bc. Marián Vozárik, Jaroslav Grešo, Bc. Ján Vaškeba, Ing. Ľubomír Mikita,  
JUDr. Marián Jančuška,  tajomník – Ing. Gabriel Lengyel, primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD., poslanec 
MsZ Michal Paška, Michal Matúš – zástupca spoločnosti PARKIO 
 
Neprítomní: Ing. arch. Pavel Bobák, CSc,  Peter Cibák, Ing. Ivan Gábryš, pplk. Ing. Miriam Hatalová, Ing. 
Dušan Grešo 
 
 
Program:  
1. Smart parkovací systém Parkio – prezentácia spoločnosti Parkio. 
2. Správa o plnení zmluvy o službách medzi mestom LM a ARRIVA LIORBUS, a. s. za rok 2016. 
3. Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský 

Mikuláš na roky 2015 -2022 s výhľadom do roku 2030 za rok 2016. 
4. Plán veľkoplošných opráv miestnych komunikácií na rok 2017 – informácia. 
5. Riešenie parkovania pred MsÚ LM – informácia. 
6. Zvyšovanie bezpečnosti priechodov pre chodcov – informácia. 
7. Rôzne. 
 

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

ných s programom zasadnutia, ktorý navrhol doplniť o bod  Projekt stavby pre územné rozhodnutie: Ob-
chodné a skladové centrum Liptovský Mikuláš a. S programom komisia súhlasila jednomyseľne.  
 
 
K bodu 1) Smart parkovací systém Parkio – prezentácia spoločnosti Parkio. 
 

Zástupca spoločnosti Parkio prezentoval produkt inteligentého platobného systému za parkovanie 
na platených parkoviskách, ktorý získal medzinárodné ocenenie ako inovácia v oblasti parkovania. Systém 
je na báze mobilnej aplikácie, cez ktorú je možné vykonávať platby za parkovanie na platených parkovis-
kách jednoducho bez potreby fyzických peňazí a použitia parkovacích automatov. Systém a aplikácia je 
celoeurópska a teda na jedno konto užívateľa je možné platiť za parkovanie na parkoviskách v celej Euró-
pe, tam kde je tento systém už zavedený čo môžu oceniť aj turisti. Systém a aplikácia má aj ďalšie funkcio-
nality ako je navigácia k voľným parkovacím miesta, možnosti predĺženia času parkovania na diaľku,  rie-
šenia pre parkovacie domy a parkovacie zóny atď.. Inštalácia systému a jeho údržba je bezplatná. Spoloč-
nosť si účtuje 15% zo sumy každej transakcie, ktorá cez tento systém bude uskutočnená, čo je lacnejšie 
riešenie ako SMS parking, pre ktorý sú náklady cca 23 – 25  za každú transakciu.  

Ing. Lengyel informoval, že sa jedná o inovatívne SMART riešenie, ktoré zjednoduší platbu za par-
kovné na mestských parkoviskách rovnako ako kontrolu zo strany MsP. Systém je však potrebné spustiť 
ako duálny a teda súčasné parkovacie automaty na mestských parkoviskách budú ponechané a platba cez 
aplikáciu bude druhou možnosťou pre motoristov ako riešiť platenie za parkovanie na mestských platených 
parkoviskách.  
 
 

Uznesenie 11/2017 
 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie predložené informácie na vedomie a odporúča prezen-

tovaný systém použiť pre potreby mesta LM na platených parkoviskách 
 
Hlasovanie: za:3 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
 
 



K bodu 2) Správa o plnení zmluvy o službách medzi mestom LM a ARRIVA LIORBUS, a. s. za rok 
2016. 
 

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 a predložil členom komisie správu s finančnej kontroly vykona-
nej v spoločnosti ARRIVA Liorbus, a. s. 
 
 

Uznesenie 12/2017: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie predloženú správu na vedomie a odporúča ju na 

schválenie MsZ. 
 
Hlasovanie: za: 3 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
K bodu 3) Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 - 2022 s výhľadom do roku 2030 za rok 2016. 
 

Ing. Lengyel predložil informatívnu správu o plnení PHSR v oblasti dopravy. Správa vyhodnocuje 
plnenie akčného plánu tohto strategického dokumentu v jednotlivých strategických oblastiach dopravy za 
roky 2015 a 2016 s výhľadom na ďalšie obdobie. 
 
 

Uznesenie 13/2017: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie predloženú správu na vedomie a odporúča ju na 

schválenie MsZ. 
 
Hlasovanie: za:3 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
K bodu 4) Plán veľkoplošných opráv miestnych komunikácií na rok 2017 – informácia.  
 

Ing. Lengyel predložil členom komisie plán veľkoplošných opráv, ktorý spracoval odbor ŽP 
a dopravy, oddelenie dopravy a na základe ktorého sa pripravujú veľkoplošné opravy miestnych komuniká-
cií. Celkovo sa pripravuje 35 akcií. Tento rok sa bude zameriavať najmä na opravu chodníkov pre peších 
a ich bezbariérové úpravy, ale taktiež na rekonštrukcie ciest, výstavbu spomaľovacích prahov a zvyšovanie 
bezpečnosti chodcov na priechodoch pre chodcov. Z rozsiahlejších akcií uvádzam: 

 Rekonštrukcia chodníka v Okoličnom pred ZŠ vrátane autobusového nástupištia 

 Dokončenie chodníka na Rachmaninovom námestí po ul. Janoškovu 

 Kompletná obnova chodníkov vo vnútroblokoch na Slivkovej ulici a Žiarskej ulici na Podbrezi-
nách 

 Chodník pri MŠ na ul. Vranovskej v Palúdzke 

 Spomaľovacie prahy na ul. Kernovej v Demänovej a Janoškovej 

 Rekonštrukcia križovatky na ul. Mincovej v Ondrašovej 

 Úprava dopravného ostrovčeka na ul. Demänovskej pri ZŠ 

 Optické zvýrazňovanie vyťažených priechodov pre chodcov  

 Bezpečnostné úpravy na cyklochodníku okolo Váhu pred križovaniami s cestami 

 A ďalšie menšie akcie 
Primátor Ing. Ján Blcháč, PhD. odporučil, aby bolo spracované webové rozhranie s mapou mesta, 
kde by boli graficky uvedené všetky aktivity mesta týkajúce sa zásadnejších opráv a rekonštrukcií 
mestského majetku a ktorý by bol prístupný obyvateľom mesta tak, aby boli informovaní o našej 
činnosti. 

 
 

Uznesenie 14/2017: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie predloženú informáciu na vedomie a odporúčajú Odb. 

ŽP a dopravy zaoberať sa pripomienkou primátora. 
 
Hlasovanie: za:3 , proti: , zdržal sa:0 

 
 
 
 



K bodu 5) Riešenie parkovania pred MsÚ LM – informácia. 
 
 Ing. Lengyel informoval o pripravovanom riešení problémového parkovania pred budovou MsÚ a to 
inštaláciou závorového parkovacieho systému. Cieľom tohto opatrenia je obmedziť státie vozidiel tých mo-
toristov, ktorí využívajú parkovisko pre iné účely ako pre potrebu vybavovania záležitostí na Mestskom úra-
de. Systém bude fungovať na princípe, že zamestnanci a nájomcovia budovy budú mať  parkovacie karty, 
ktoré im umožnia vstup a výstup z parkoviska. Stránky úradu si na vstupnom terminály vytlačia parkovací 
lístok, ktorý si po vybavení na úrade odblokujú na informáciách a do 10 minút od odblokovania budú môcť 
bezplatne opustiť parkovisko. Parkovanie pre tých, ktorí nebudú v čase státia klientmi MsÚ bude spoplat-
nené v takej výške, že bude pre nich neekonomické parkovisko pred MsÚ využívať. Informoval, že parko-
vacia situácia je kritická aj kvôli tomu, že parkovisko pre zamestnancov na opačnej strane budovy je mo-
mentálne určené pre sklad stavebného materiálu z dôvodu rekonštrukcie budovy MsÚ. Po ukončení týchto 
prác bude väčšina zamestnancov parkovať za budovou čo v kombinácii s pripravovaným parkovacím sys-
témom uvoľní parkovacie plochy na hlavnom parkovisku pre tých, ktorým je parkovisko prioritne určené 
(stránky MsÚ). 
 
 

Uznesenie 15/2017: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie predloženú informáciu na vedomie a odporúča tento 

systém použiť pre potreby MsÚ. 
 
 
Hlasovanie: za: 3  , proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
K bodu 6) Zvyšovanie bezpečnosti priechodov pre chodcov – informácia. 

 Ing. Lengyel informoval o pripravovanom projekte zvyšovania bezpečnosti chodcov na priechodoch 
pre chodcov na miestnych komunikáciách. V roku 2017 sa zameriame na priechody v centre mesta a to 
chodcami intenzívne využívané priechody pre chodcov pri železničnej stanici na ul.  Štefánikovej, pri ne-
mocenskej na ul. Hurbanovej,  ul. Štúrovej pri OD Prior a priechod pri gymnáziu na Hodžovej. Toto ďalšie 
SMART opatrenie mesta funguje na princípe svietiacich dopravných gombíkov, ktoré budú zabudované do 
vozoviek v mieste priechodov pre chodcov. Súčasťou priechodov bude  detektor chodcov, ktorý v prípade, 
že chodec sa bude nachádzať v priestore pred priechodom, alebo na priechode  vydá signál do gombíkov 
ktoré sa rozsvietia a blikajúcim signálom budú vodičom signalizovať, že cez priechod chce prejsť, alebo už 
prechádza chodec. Predmetný systém je jedno z najefektívnejších riešení na zvýšenie bezpečnosti chod-
cov na priechodoch pre chodcov. Vyznačenie priechodov pre chodcov by malo byť realizované do leta 
2017.  

Uznesenie 16/2017: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie predloženú informáciu na vedomie  odporúča tento 

systém realizovať. 
 
Hlasovanie: za:3 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
 
K bodu 7) Projekt pre územné rozhodnutie – Obchodné a skladové centrum LM 
 
 Ing. Lengyel opätovne predložil komisii projektovú dokumentáciu pre ÚR stavby „Obchodné 
a skladové centrum LM“, ktoré sa plánuje realizovať na ul. Priemyselnej v priestore bývalého futbalového 
ihriska. Materiál je predložený z dôvodu, že investor stavby spracoval požadovaný dopravno-inžniersky 
výpočet kapacity križovatky ul. Priemyselnej s cestou č. I/18 vrátane dopravnej prognózy, ktorý Odbor ŽP a 
dopravy žiadal vo svojom stanovisku k prvotne predloženej projektovej dokumentácii. Dopravno-inžiniersky 
výpočet vyhodnotil predmetnú križovatku ako kapacitne nepostačujúcu už pri súčasnej intenzite dopravy 
a teda ako nepostačujúcu aj vo výhľadových rokoch 2027 a 2037. Výpočet považuje vplyv navrhovanej 
stavby na dopravu ako zanedbateľný nakoľko investor predpokladá, že skladové centrum budú dopravne 
obsluhovať maximálne 3 nákladné vozidlá denne. Výpočet však neuvažuje s ďalším rozvojom centra, na-
koľko v súčasnosti je predložená len prvá etapa jeho výstavby a ďalšie dve etapy, ktoré budú znamenať 
zásadné rozšírenie prevádzky neboli do výpočtu vzaté v úvahu. Rovnako predpokladaný počet nárastu do-
pravy o 3 nákladné vozidla denne je z pohľadu mesta nereálny a zámerne znížený a teda nevypovedá 
o skutočnosti. Ing. Lengyel informoval, že predmetný výpočet Odbor ŽP a dopravy predloží SSC ako 
správcovi cesty č. I/18 na vyjadrenie k relevantnosti predložených údajov. 
 



Uznesenie 17/2017: 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie predloženú informáciu na vedomie  odporúča výpočet 

predložiť SSC na vyjadrenie. 
 
Hlasovanie: za:3 , proti:0 , zdržal sa:0 

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


