
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  3 / 2 0 1 8  

 
z mimoriadneho zasadnutia komisie dopravy a verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.05.2018 
v zasadačke Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši. 
 
 
Prítomní: Jaroslav Grešo, Dušan Fabián, Bc. Marián Vozárik, Ing. Ľubomír Mikita,  poslanec MsZ Michal 
Paška, Radoslav Salák – ARRIVA LIORBUS, a. s.,  tajomník – Ing. Gabriel Lengyel,  
Neprítomní: Ing. arch. Pavel Bobák, CSc, Peter Cibák, Bc. Ján Vaškeba, Ing. Ivan Gábryš, pplk. Ing. Mi-
riam Hatalová, JUDr. Marián Jančuska – náčelník MsP 
 
 
Program: 

1. Dodatok č. 13 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej autobusovej do-
pravy na území mesta Liptovský Mikuláš v znení dodatkov č. 1 – 12. 

Zasadnutie otvoril predseda komisie Jaroslav Grešo, privítal prítomných. Zároveň oboznámil prítom-
ných s programom , s ktorým komisia súhlasila jednomyseľne.  

 

K bodu 1) Dodatok č. 13 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej auto-
busovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš v znení dodatkov č. 1 – 12. 

Ing. Lengyel informoval, že zmluva o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej au-
tobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš v znení dodatkov č. 1 – 12., bude aktualizovaná na-
vrhovaným dodatkom č. 13.  

Predmetom dodatku je predĺženie platnosti a účinnosti Zmluvy o službách vo verejnom záujme pre 
zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 23.01.2009 v znení 
dodatkov č. 1 – 12 vedenej u dopravcu pod číslom 8/RK/2009 a u objednávateľa pod číslom 33/2009/DKS 
(ďalej len „Zmluva o službách“) na dobu určitú od 23.01.2009 do nadobudnutia účinnosti zmluvy s víťazom 
procesu verejného obstarávania na dodanie služby vo verejnom záujme: „Obstaranie dopravcu na zabez-
pečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy v meste Liptovský Mikuláš“, najdlhšie 
však do 31.12.2018. V súčasnosti je platnosť zmluvy ustanovená  na dobu určitú do 31.05.2018 a proces 
verejného obstarávania na nového dopravcu, ktorý bude zabezpečovať služby vo verejnom záujme  pre 
zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš stále prebieha a nie je 
ukončený a mesto Liptovský Mikuláš je povinné zabezpečiť prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy 
do doby podpisu platnosti a účinnosti novej zmluvy o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie 
mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš s novým dopravcom. 

Predmetom dodatku je zároveň aj záväzok mesta ako objednávateľa mestskej autobusovej dopra-
vy uhradiť dopravcovi za obdobie účinnosti zmluvy príspevok na predpokladanú stratu z poskytovania vý-
konu vo verejnom záujme v celkovej a to v  mesačných príspevkoch vo výške 29 166 € v zmysle kalkulácie 
dopravcu, ktorá bola stanovená na rok 2018 a teda v príspevkoch vo výške, ako za obdobie do 31.05.2018.  
 Predmetom dodatku je zároveň aj zmena časti Prílohy č. 3 Zmluvy, ktorá sa zaoberá kritériami pre 

stanovenie ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov a ktorá bola schválená uznesením MsZ č. 8/2013 

zo dňa 31.01.2013 ako dodatok č. 6 Zmluvy. Zmena spočíva v zmene paušálov, ktoré slúžia pre výpočet 

ekonomicky oprávnených nákladov na pneumatiky a na opravy a údržbu vozidiel. Dôvodom je nárast cien 

od roku 2013 a najmä amortizácia vozového parku, ktorá má za následok vyššie náklady na jeho opravy 

a údržbu oproti roku 2013. 

 Prizvaný zástupca spoločnosti ARRIVA LIORBUS, a. s. pán Salák informoval prítomných 

o dôvodoch zmeny týkajúcej sa Prílohy č. 3 a odôvodnil ju aj zvýšením cien opravárenských služieb zo 

strany dodávateľskej spoločnosti. 

 
 
 
 



Uznesenie 10/2018 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča materiál na schválenie MsZ 

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

 
 

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


