
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  4 / 2 0 1 8  

 
z mimoriadneho zasadnutia komisie dopravy a verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.05.2018 
v zasadačke Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši. 
 
 
Prítomní: Jaroslav Grešo, Bc. Marián Vozárik, Ing. arch. Pavel Bobák, CSc, Peter Cibák, Ing. Ľubomír 
Mikita, poslanec MsZ Michal Paška, Ing. Dušan Grešo – riaditeľ VPS LM, Milan Repa – OZ Živé námestie, 
Marta Jančoková – OZ Živé námestie, Michaela Mlynčeková – odd. MaP,  tajomník – Ing. Gabriel Lengyel,  
Neprítomní: Dušan Fabián, Bc. Ján Vaškeba, Ing. Ivan Gábryš, pplk. Ing. Miriam Hatalová 
 
 
Program: 
 
1. OZ Živé námestie – požiadavka na vjazd vozidiel TAXI do pešej zóny 
2. Vyhodnotenie zimnej údržby miestnych komunikácii počas zimnej sezóny 2017/2018 – informatívna 

správa VPS. 
3. Investičný zámer – ul. Demänovská a Lesnícka - rozšírenie výroby  
4. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018/VZN o trhovom poriadku 
5. Príprava a organizačné zabezpečenie bezpečnosti priebehu Stoličných dní 2018. 
6. Stavebno-technický stav pozemných komunikácií, stav cestnej zelene a dopravného značenia 

v súvislosti s letnou turistickou sezónou  
7. Rôzne  

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

 
 

K bodu 1) OZ Živé námestie – požiadavka na vjazd vozidiel TAXI do pešej zóny 
 

Požiadavka OZ Živé námestie bola na rokovaní stiahnutá.  
 
 
 
 

 
K bodu 2) Vyhodnotenie zimnej údržby miestnych komunikácii počas zimnej sezóny 2017/2018 – 
informatívna správa VPS. 
 

Riaditeľ VPS LM Ing. Grešo informoval o výkone zimnej údržby počas zimnej sezóny 2017/2018, 
ktorá prebehla v štandardnom režime. Informoval, že vozidlový park bol posilnený o nový sypač, ktorý je 
multifunkčný keďže sa dá používať aj na dovoz asfaltových zmesí. Informoval o problémoch, ktoré bude 
nutné riešiť pre najbližšiu zimnú sezónu: 

1. Nedostatok kvalifikovaných vodičov nákladných vozidiel, ktorý je spôsobený jednak nedos-
tatkom vodičov na pracovnom trhu a taktiež nízkym platovým ohodnotením, ktoré nemoti-
vuje uchádzačov o túto prácu aby sa vo VPS LM zamestnali a vyjadril obavu z odchodu 
týchto zamestnancov nakoľko v je po nich veľký dopyt v súkromnej sfére. 

2. Zmena zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, ktorý od 20. mája 2018 dáva 
mestám a obciam povinnosť vykonávať zimnú údržbu všetkých miestnych komunikácií 
a nie tak ako doteraz, že za údržbu chodníkov a priestranstiev pred nehnuteľnosťami boli 
zodpovední vlastníci nehnuteľností. 

Ing. Lengyel informoval, že na základe tejto zmeny zákona spracováva v spolupráci s VPS LM ana-
lýzu dopadov tohto zákona na mesto Liptovský Mikuláš, avšak už teraz je predpoklad, že zimná údržbu 
bude nutné vykonávať v oveľa väčšom rozsahu ako doposiaľ, čo bude vyvolávať veľkú potrebu na zabez-
pečenie nových zamestnancov či už ručnej alebo strojnej údržby, novej techniky a zabezpečenie poistenia 
zodpovednosti čo bude mať zásadný vplyv na zvýšenie nákladov výkonu zimnej služby. Zmena zákona 
bola zároveň prijatá v roku 2018 a spôsobila nepripravenosť obci a miest na túto zmenu, nakoľko zvýšené 
náklady nie sú kryté v rozpočte mesta. 

 
 



 
Uznesenie 11/2018 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie predložené informácie na vedomie a odporúča: 
1. Vedeniu VPS LM zaoberať sa zvyšovaním mzdového hodnotenia výkonných zamestnancov 

a v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš vyčleniť finančné prostriedky pre túto nutnú potrebu. 
2. Po spracovaní analýzy dopadov zmeny zákona č. 135/1961 Zb. na výkon zimnej služby, pred-

ložiť ju na rokovanie komisie. 
 

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

 
K bodu 3) Investičný zámer – ul. Demänovská a Lesnícka - rozšírenie výroby  
 
Ing. Lengyel predložil na základe požiadavky komisie ÚR a SP investičný zámer rozšírenia výroby 
v spoločnosti INTERTECHNIC, ktorá bude mať vplyv na počet zamestnancov a na doterajšie dopravné rie-
šenie – dopravnú obsluhu  areálu po ul. Lesníckej a Demänovskej. Súčasťou zámeru je výstavba novej 
parkovacej plochy pre zamestnancov spoločnosti na južnej strane areálu za Demänovkou čo bude mať 
vplyv na zníženie osobnej dopravy na ul. Lesníckej, nakoľko ju už nebudú musieť zamestnanci využívať 
a na zvýšenie osobnej dopravy na koncovom úseku ul. Demänovskej, na ktorú bude nové parkovisko pripo-
jené. Zásobovanie prevádzky bude naďalej riešené cez ul. Lesnícku a nárast dopravy sa predpokladá o 10 
nákladných vozidiel týždenne viac ako je tomu v súčasnosti. Investor zároveň navrhuje ul. Lesnícku na svo-
je náklady zrekonštruovať a postaviť na nej aj chodník pre peších. 
 

 
Uznesenie 12/2018 
Komisia dopravy a verejného poriadku s predloženým riešením súhlasí. 

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

 
 
 

K bodu 4) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018/VZN o trhovom poriadku 
 
Ing. Lengyel predložil návrh VZN, ktorého predmetom je doplnenie nových trhových miest na príležitostný 
predaj v rámci mesta Liptovský Mikuláš. Jedná sa o trhové miesto pred OD Kaufland a trhové miesto pre 
Strednú odpornú  školu  polytechnickú v LM. Správcovia týchto budúcich trhových miest si splnili všetky 
zákonné podmienky potrebné pre zriadenie trhového miesta a pre ich prevádzku je potrebné ich zaradenie 
do VZN č. 1/2018/VZN o trhovom poriadku. 

 
Uznesenie 13/2018 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča materiál na schválenie MsZ 

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

 
 
 

 
K bodu 5) Príprava a organizačné zabezpečenie bezpečnosti priebehu Stoličných dní 2018 
 
Ing. Mlynčeková z odd. MaP informovala o pripravovaných Stoličných dňoch 2018. Z hľadiska zabezpeče-
nia bezpečnosti, bolo podujatie konzultované so štátnou políciou, ktorá písomne dala stanovisko, že nepo-
žaduje priestor podujatia zabezpečiť betónovými bariérami, tak ako počas Mikulášskych trhov. Bezpečnosť 
počas podujatia budú zabezpečovať hliadky MsP v spolupráci so štátnou políciou. 
 

 
Uznesenie 14/2018 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie predložené informácie na vedomie 

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

 
 
 

 



K bodu 6) Stavebno-technický stav pozemných komunikácií, stav cestnej zelene a dopravného zna-
čenia v súvislosti s letnou turistickou sezónou  
 

Riaditeľ VPS LM Ing. Grešo informoval že ihneď po ukončení zimnej údržby od 01.04.2018 prebe-
halo čistenie miestnych komunikácií a následne prakticky na všetkých hlavných miestnych komunikáciách 
v meste boli vykonané opravy výtlkov technológiou Patchmatic , v súčasnosti sa zameriavajú na opravu 
menej významných miestnych komunikácií. Vodorovné dopravné značenie bolo už obnovené s výnimkou 
parkovacích státí a priechodov pre chodcov na ktorých sa začína pracovať od 02.06.2018. 
 Ing. Lengyel informoval, že okrem bežnej údržby sa realizujú aj veľkoplošné opravy miestnych ko-
munikácií, realizovali sa bezbariérové priechody na ul. 1. mája, realizoval sa chodník vo vnútrobloku Kollá-
rova Bellova, cyklochodník v podchode na Podbrezinách, v spolupráci s SPP chodník na ul. Kuzmányho, 
veľkoplošne sa opravil vjazd do vnútrobloku na ul. Vansovej, zrealizovala sa prístupová komunikácia 
k cintorínu vo Vitálišovciach aj s novými schodmi. 
 Predseda komisia Jaroslav Grešo navrhol, aby sa priechody pre chodcov vyznačovali trvácnejšie 
plastovou technológiou a taktiež upozornil na nutnosť orezu stromov na ul. Komenského. 
 
 

Uznesenie 15/2018 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie predložené informácie na vedomie 

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

 
 
 
 

 
K bodu 7) Rôzne  
 
7.1 Požiadavka právneho odboru o stanovisko komisie k žiadosti o odkúpenie pozemku parc. 
358/18  (pozemok je súčasťou parkoviska pred štátnou políciou) pre žiadateľa Východný dištrikt 
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku: 
 
Ing. Lengyel informoval, že k žiadosti o odkúpenie tohto pozemku sa už komisia vyjadrovala zamietavo 
(vtedy oň žiadala súkromná osoba). Predaj tohto pozemku by spôsobil chaos na parkovisku vo vlastníctve 
MV SR, nakoľko pozemok sa nachádza vo výjazde z parkoviska. Navrhol, aby sa vec riešila vzájomným 
rokovaním za účasti meste (právne odd., doprava), žiadateľa a MV SR s cieľom riešenia parkovania v tejto 
lokalite. Následne bude komisia v tejto veci informovaná o ďalšom postupe. Zároveň informoval, že vyhra-
denie parkovacích miest pre potreby základnej školy sa dá realizovať aj dopravným značením (Vyhradením 
miest) bez nutnosti riešiť zmenu majetkoprávnych vzťahov. 
 

 
Uznesenie 16/2018 
Komisia dopravy a verejného poriadku s navrhovaným riešením súhlasí 

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

 
7.2  

Jaroslav Grešo požiadal VPS LM, aby na novo zrekonštruovanom cintoríne v Okoličnom sa pri ko-
paní hrobov nevyužívali ťažké stroje ale malý báger a tým aby sa predišlo poškodeniu priestorov cintorína. 
Riaditeľ VPS LM Grešo informoval že malým bágrom nedisponujú, ale súhlasí s takýmto riešením a bude 
sa zaoberať tým aby sa tieto práce vykonávali na prenajatom stroji prípadne ak finančné možnosti dovolia, 
takýto báger VPS LM zakúpia. 

Jaroslav Grešo požiadal o to aby sa odd. dopravy zaoberalo nevyhovujúcim stavom cestného zá-
bradlia na ceste I/18 na ul. Garbiarskej. Ing. Lengyel informoval, že SSC ako správca cesty odmietla riešiť 
túto situáciu a preto bude mesto konať s cieľom jeho výmeny. Trvalé odstránenie nie je vhodné, nakoľko by 
mohlo dochádzať k svojvoľnému prechodu chodcov cez cestu čo by mohlo mať za následok ohrozenie ich 
bezpečnosti. 

 
Uznesenie 17/2018 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča VPS LM a Odd. dopravy zaoberať sa prednese-

nými vecami. 
 

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



7.3  
Ing. arch. Pavel Bobák požiadal, aby VPS LM predložila na rokovanie komisie dopravy a VP rozpo-

čet organizácie na rok 2019 po jeho spracovaní 
 

Uznesenie 18/2018 
Komisia dopravy a verejného poriadku súhlasí s návrhom 

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

 
 
7.4 
 Ing. Mikita požiadal aby mesto požiadalo štátnu políciu o väčší výkon dozoru nad cestnou premáv-
kou na ceste I/18 a to najmä v križovatke na Podbreziny. Vec bola na komisii zodpovedaná, avšak keďže 
sa jedná o operatívnu činnosť štátnej polície v zápise sa odpoveď neuvádza. 
 
 
7.5 
 Poslanec MsZ Paška požiadal VPS o údržbu podchodu popod cestu I/18 na ul. Garbiarskej, ktorý 
je v ich správe. Ing. Lengyel informoval, že VPS dostali príkaz na plánovitú údržbu podchodu zameranú na 
jeho čistenie, opravy, nátery atď. tak aby sa situácia oproti terajšiemu stavu zlepšila. Riaditeľ VPS LM in-
formoval že práce sa už začali realizovať. 
 
 

Uznesenie 19/2018 
Komisia dopravy a verejného poriadku súhlasí s návrhom 

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

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


