
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  9 / 2 0 1 7  

 
z mimoriadneho zasadnutia komisie dopravy a verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.10.2017 
v zasadačke Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši. 
 
 
Prítomní: Dušan Fabián, Bc. Marián Vozárik, Ing. arch. Pavel Bobák, CSc, Peter Cibák, Ing. Ľubomír 
Mikita, JUDr. Marián Jančuska – náčelník MsP, poslanec MsZ Michal Paška, tajomník – Ing. Gabriel Len-
gyel,  
Neprítomní: Jaroslav Grešo, Bc. Ján Vaškeba, Ing. Ivan Gábryš, pplk. Ing. Miriam Hatalová 
 
Program: 
1. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2017/2018 v Liptovskom Miku-

láši. 
2. Návrh rozpočtu na rok 2018, ktorý sa viaže k oblasti dopravy, PK a verejných priestranstiev 
3. Používanie cyklochodníka v zimnom období a jeho údržba. 
4. Rôzne. 

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

ných s programom , s ktorým komisia súhlasila jednomyseľne.  
 
 
K bodu 1) Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2017/2018 
v Liptovskom Mikuláši. 
 
Ing. Lengyel podrobne predstavil komisii strategický dokument „Operačný plán zimnej údržby MK na zimné 
obdobie 2017/2018 v Liptovskom Mikuláši. Dokument a aj správa budú predložené ako informačný materiál 
aj MsZ. Informoval, že zimná údržba MK je zabezpečená dostatočným počtom techniky a osôb, avšak upo-
zornil, na skutočnosť, že VPS LM dlhodobo zápasia s nedostatkom kvalifikovaných vodičov nákladných 
vozidiel. Pre potreby zimnej údržby sú však vodiči zabezpečení. Zúčastnení odporučili, aby mesto pro-
stredníctvom svojich médií lepšie informovali obyvateľov o fungovaní zimnej údržby a to najmä o cestách 
ktoré mesto udržiava a ktoré udržiavajú SSC a SC ŽSK a taktiež s dôrazom na zverejnenie telefónneho 
kontaktu na dispečéra ZÚ, kde budú obyvatelia môcť hlásiť prípadné nedostatky. 
 

 
 

Uznesenie 37/2017 
Komisia dopravy a VP odporúča materiál na schválenie MsZ. 
 
Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0 
 
 
 
 

K bodu 2) Návrh rozpočtu na rok 2018, ktorý sa viaže k oblasti dopravy, PK a verejných priestran-
stiev 
 

Ing. Lengyel informoval o Návrhu rozpočtu mesta na rok 2018, ktorý sa viaže k oblasti dopravy, po-
zemných komunikácií a verejných priestranstiev. Predstavil kapitálový rozpočet a rozpočet bežných 
výdavkov, ktorý je zameraný okrem údržby a rekonštrukcií komunikácií aj na zvyšovanie bezpečnosti 
cestnej premávky a zvyšovanie komfortu cestujúcich v MAD. Informoval, že rozpočet na rok 2018 je 
v prípravnej fáze a ako materiál bude predmetom hlasovania na decembrovom MsZ. V rámci komisie 
k decembrovému zastupiteľstvu bude materiál na schválenie opäť predložený. Zúčastnení nemali zá-
sadné pripomienky k návrhu.  

 
Uznesenie 38/2017 
Komisia dopravy a VP berie predložený návrh na vedomie. 
 
Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0 
 



 
K bodu 3) Používanie cyklochodníka v zimnom období a jeho údržba. 
 

Ing. Lengyel informoval, že celý cyklochodník s výnimkou úseku od Iľanovského mosta po ul. Belopotocké-
ho a s výnimkou nového úseku cyklochodníka od Hotela Jánošík po ul. Štefánikovu bude vylúčený zo zim-
nej údržby tak ako minulý rok. V prípade dostatku snehu bude môcť byť využívaný ako trasa pre bežecké 
lyžovanie, nakoľko ostatnú zimu bola táto možnosť využitia cyklochodníka veľmi pozitívne vnímaná a aj 
využívaná. Údržba bežeckej stopy bude opäť riešená profesionálne. 
 

 
 

Uznesenie 39/2017 
Komisia dopravy a VP berie predložené informácie na vedomie a s navrhovaným riešením súhlasí. 
 
Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
 
 
K bodu 4) Rôzne. 
 

4.1 – Výskyt divej zvery v blízkosti m. č. Podbreziny 
 
Poslanec Paška informoval o probléme s výskytom divej zvery a to najmä diviakov v blízkosti bytových do-
mov v m. č. Podbreziny. V uplynulej dobe došlo aj k napadnutiu obyvateľky mesta diviakom, čo malo za 
následok jej zranenie.  
Keďže mesto a MsP za aktívnej účasti poslanca Pašku hodnotí túto situáciu ako vážnu bola dňa 
26.10.2017 zvolaná komisia a vytvorená pracovná skupina za účasti aj poľovného zduženia, veterinárnej 
správy, zástupcov okresného úradu, odd. ŽP mesta a MsP s cieľom nájsť riešenie tohto problému. Bolo 
konštatované, že výskyt diviaka v tejto oblasti je najmä z dôvodu dostatku potravy, nakoľko sa jednak 
v lokalite nachádzajú bývalé ovocné  sady a taktiež, že samotní obyvatelia nechávajú potraviny vedľa od-
padkových košov na komunálny odpad, ktorý je zdrojom potravy divej zvery. Lokalita je však aj dlhodobo 
neudržiavaná a rozsiahle vzsrastlé kroviny poskytujú bezpečný úkryt pre zver. Táto vytvorená pracovná 
skupina bude promtne hľadať vhodné riešenie tejto situácia. MsP zároveň zvýšila hliadkovú činnosť v tejto 
lokalite. 
 
 
 

Uznesenie 40/2017 
Komisia dopravy a VP berie informácie na vedomie. 
 
Hlasovanie: za:4 , proti:0 , zdržal sa:0 

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


