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I. VEREJNÝ ŽIVOT
SAMOSPRÁVA
Mesto Liptovský Mikuláš bude v roku 2010 hospodáriť so sumou viac ako 53
miliónov eur. Suma je vyššia oproti roku 2009 o 21 miliónov eur. Pomerne
značnú úlohu v rozpočte tento rok zohrajú plánované príspevky z Európskej
únie. Najviac peňazí z mestskej pokladne má plynúť do projektov na rozvoj
mesta. V roku 2010 začne mesto s realizáciou jedenástich strategických
projektov: Komunikácie, Parky a verejné priestranstvá, Regenerácia mestských
sídlisk, Cintoríny, Bytová výstavba, Priemyselné parky a nové pracovné
príležitosti, Rekonštrukcia škôl, Vynovenie centra mesta, Výstavba separačnej
haly, Zakonzervovanie skládky v Okoličnom, Cyklochodník, Kultúrne aktivity.
Takmer päťdesiatčlenný tím ľudí sa od začiatku roka venoval príprave nového
strategického dokumentu mesta Liptovský Mikuláš – Komunitného plánu
sociálnych služieb. Plán bude zameraný na občanov so zdravotným
postihnutím, rodiny s deťmi, seniorov a ohrozené skupiny obyvateľov.
Pracovné príležitosti pre 240 ľudí, chce vytvoriť vedenie mesta
v pripravovanom priemyselnom parku. Bol vypracovaný Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2010 – 2013. Hlavným
cieľom bude v oblasti podnikania vytvárať vhodné investičné prostredie,
dobudovať hnedý priemyselný park a pripraviť atraktívnu ponuku pre
investorov.
Vedenie samosprávy poskytlo priestory pre herňu Materskému centru
Zornička. Sídlo bude v Základnej škole Janka Kráľa na Podbrezinách. Herňa je
zriadená ako detská izba. Nechýbajú v nej hračky, knihy a detské obrazy.
K dispozícii bude v pondelky a stredy, prípadne podľa záujmu rodičov.
Mestské organizácie sa aktívne vysporiadali s hospodárskou krízou v roku
2009, týka sa to všetkých príspevkových a rozpočtových organizácii. Všetky
organizácie sa vysporiadali s plánovanými úsporami, vedeli nájsť potrebné
rezervy a do svojej činnosti vniesli veľa inovatívnosti a nových aktivít.
Skonštatovali to na rozbore jednotlivých mestských organizácii primátor Ján
Blcháč, prednosta MÚ Rudolf Urbanovič, finančný a komunálny manažér
Jaroslav Lehotský a vedúca odboru financií, daní a miezd Marta Gutraiová.
Rozboru sa zúčastnili odborní zamestnanci mestského úradu, ktorí majú vo
svojich referátoch činnosť jednotlivých organizácii.
Začiatkom februára museli predstavitelia samosprávy čeliť dezinformáciám, že
v blízkosti sídliska Podbreziny vyrastie rómska osada. Táto informácia vznikla
v súvislosti s prekládkou železničnej trate, a zrušením osady v Hlbokom.
Samospráva tieto informácie poprela, ako nepravdivé a zavádzajúce.
Samospráva musela v marci riešiť sťažnosti obyvateľov bytovky na
Jefremovskej ulici na sídlisku Podbreziny. Už niekoľko rokov sa sťažujú na
neprimeraný hluk zo železničnej trate. Viceprimátor Pavol Bobák preto
inicioval stretnutie zástupcov Železníc SR, Regionálneho ústavu verejného
zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši, ako aj zástupcu dotknutých občanov.
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Posledné meranie hluku potvrdili prekročenie hranice vo vnútri bytov o 30
decibelov, pred bytovkou o 23 decibelov. Samospráva ich sťažnosť
vyhodnotila ako oprávnenú. Zástupca železníc sľúbil urobiť nápravu.
Ocenenie za zásluhy o verejnú správu, získal primátor nášho mesta Ján Blcháč.
Pamätnú medailu udelilo Ministerstvo vnútra SR za aktívny prístup pri riešení
starostlivosti o vojnové hroby. Primátor ju dostal na II. medzinárodnej
konferencii o starostlivosti o vojnové hroby ktorá sa konala 14. apríla 2010
v Smoleniciach.
V apríli sa objavili správy, kde radnica, ústami svojho primátora napadla osobu
bývalého primátora Alexandra Slafkovského. Obvinil ho, že dával verejné
zákazky na poskytovanie právnych služieb VPS, svojej manželke JUDr.
Dagmar Slafkovskej. Bývalý primátor obvinenia vedenia mesta poprel.
Uviedol , že na VPS boli pravidelné kontroly a žiadne nedostatky v tomto
smere neboli zistené.
Miestna samospráva v našom meste začala s rekonštrukciou škôl. Mesto
získalo 3,5 milióna eur ako príspevok z eurofondov. V roku 2010 budú
prebiehať rekonštrukcie na ZŠ Janka Kráľa – Podbreziny, ZŠ na Demänovskej
ceste, ZŠ Márie Rázusovej-Martákovej, MŠ na ulici Čsl. brigády. Tieto
projekty sú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja.
Samospráva podporila v máji rozšírenie čitateľských obzorov. Na nákup kníh
pre Liptovskú knižnicu Gašpara Fejérpataky-Belopotockého uvoľnila
prostriedky vo výške 3300 eur. Knižnica za túto sumu nakúpila 440 titulov
z beletrie, krásnej i b náučnej literatúry.
Mikulášsku radnicu navštívil projektový konzultant regionálnej kancelárie
Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
Miroslav Sklenka spolu s kolegom Mariánom Balogom. Na radnici ich privítal
primátor Ján Blcháč a Dušan Plaček, koordinátor rómskych projektov v našom
meste. Predstavitelia Úradu splnomocnenca ocenili prístup našej samosprávy
k riešeniu rómskej problematiky. Ktorý je dlhodobý, komplexný a hlavne
citlivý k tomuto etniku.
V auguste vedenie mesta oznámilo, že mesto zrušilo súťaž na výber
súkromného partnera. Súťaž sa týkala VPS, kde mal vstúpiť súkromný
investor. Úrad pre verejné obstarávanie zistil v projekte niekoľko chýb. úrad
konštatoval, že predmet zákazky je neurčitý a zmätočný, upozornil, že mala
byť použitá verejná, alebo užšia súťaž. Bolo zistených celkom osem závažných
pochybení a porušení zákona. Primátor mesta priznal šesť pripomienok ako
nelegitímnych, dve boli podľa neho sporné. Podnet na ÚVO dal poslanec NR
SR Alexander Slafkovský, ktorý inicioval aj petíciu proti privatizácii VPS,
bolo zozbieraných 3000 podpisov. Naopak samospráva očakával vstupom
investora do spoločného podniku zisk 400 tisíc eur.
Mikulášska radnica podporovala v roku prostredníctvom realizácie
investičných akcii domáce firmy. V prvom polroku uskutočnili mikulášske
firmy sedem investičných akcii zo siedmich. Zhotovili napríklad autobusové
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prístrešky, zrekonštruovali parkovisko, komunikácie a chodníky. Najväčšiu
stavbu 34 bytových jednotiek v Palúdzke realizovala mikulášska firma
Stavoindustria.
V auguste bola v priestoroch mestskej polície na mestskom úrade otvorená
chránená dielňa. Vďaka tomuto projektu sa podarilo začleniť do pracovného
pomeru šesť postihnutých spoluobčanov. Podporila sa tak ich sebarealizácia
a spoločenské uplatnenie. Všetci budú obsluhovať kamerový systém mestskej
polície. Mesto s nimi uzatvorilo zmluvu s úväzkom na 18, 75 hodín týždenne.
Pracovníci chránenej dielne tak odbremenia policajtov od tejto činnosti
a umožnia im venovať sa obchádzkovej činnosti pri ktorej kontrolujú
bezpečnostnú situáciu v našom meste.
Magistrát mesta dal od októbra zamestnanie dvom sociálnym pracovníkom.
Venovať sa budú rómskej komunite v tých častiach mesta, kde je zvýšený
počet Rómov, či ľudí bez domova. Radnica tak spustila projekt pod názvom
Pomoc a podpora sociálne znevýhodnených skupín formou komunitnej
sociálnej práce. Svojimi aktivitami budú predchádzať vzniku krízových situácii
u ohrozených skupín miestnych obyvateľov. Taktiež sa budú venovať
sociálnemu vývinu detí aj dospelých.
Členovia Rady Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska udelili
primátorovi nášho mesta Ing. Jánovi Blcháčovi, PhD. za dlhoročnú a obetavú
prácu ďakovný list a pamätnú plaketu. Ocenenie získal za nezištnú pomoc pre
dôchodcov na území mesta.
ZO ZASADNUTÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
4. január
Prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2010 malo na programe tieto
body: organizačné otázky, personálne otázky, správu o výsledkoch kontrol,
správu hlavného kontrolóra, zahraničné vzťahy, návrh na predaj a nakladanie
s majetkom mesta, výstavba nízko štandardných bytov, zmenu rozpočtu mesta,
interpelácie poslancov, informácie.
Mesto Liptovský Mikuláš sa rozhodlo vystúpiť z Únie miest Slovenska
z dôvodu zvýšenia členského príspevku o 1/3. Zotrvanie v tejto organizácii je
pre mesto málo prospešné a efektívne. Poslanci návrh schválili.
V personálnych otázkach bolo navrhnuté odvolanie primátora mesta Ing. Jána
Blcháča, PhD. a J. Feketíka z dozornej rady v MHK 32, a.s. Poslankyňa PhDr.
Edita Havránková sa spýtala, prečo nie je podaný návrh na odvolanie Ing.
Poliaka a Ing. Hunu, keď pôvodne mali byť odvolaní aj títo zástupcovia mesta.
Poslanci návrh bez zmeny prijali. Hlavný kontrolór mesta Ing. Ján Bonko
predložil správu o výsledkoch kontrol vykonaných od 20.10. 2009 do 15.1.
2010. Opoziční poslanci sa vyjadrovali k prednesenej správe. Poslanec Ing.
Jozef Repaský sa pozastavil nad verejným obstarávaním tovarov a služieb, kde
sa uvádza, že víťazná firma nemala oprávnenie na predaj ojazdených
motorových vozidiel. Odpovedal mu hlavný kontrolór, že on má len povinnosť
upozorňovať na zistené nedostatky, opatrenia spadajú do kompetencií
výkonnej funkcie. Poslanec Ing. Dušan Vinčur sa zaujímal o uzatvorenie
pomeru na neexistujúcu funkciu. Odpovedal mu Ing. Bonko, ktorý vysvetlil, že
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tento vzťah pri stavbe haly nebol ošetrený z hľadiska organizačnej štruktúry.
Mestské zastupiteľstvo správu hlavného kontrolóra schválilo. Schválilo aj
správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta za rok 2009.
Správu o činnosti mestskej polície za II. polrok 2009 predniesol náčelník Mgr.
Dalibor Šalplachta. Poslanec Ing. Rudolf Huna sa zaujímal o víziu rozširovania
kamerového systému. Náčelník MsP odpovedal, že v súčasnosti fungujú dva
kamerové systémy a starý systém bude potrebné obnoviť. Poslanci správu
schválili. Ďalším bodom programu boli zahraničné vzťahy mesta v roku 2009
a návrh akcií na rok 2010. Vystúpila poslankyňa PhDr. Havránková, zaujímala
sa o družobné styky s holandským mestom Dinkelland. Odpovedala jej Ing.
Bartková, vedúca odboru stratégie a regionálneho rozvoja MsÚ. Poznamenala,
že toto mesto už dlhšie nereaguje na ponuku o spolupráci. Správu poslanci
nakoniec prijali. Nasledoval Ing. Ján Krajčí, vedúci oddelenia implementácie
stratégie, marketingu a podnikania MsÚ. Predložil návrh o nenávratný
finančný príspevok na podporu spoločných služieb pre podnikateľov,
budovanie hnedých a zelených priemyselných parkov a na realizáciu
priemyselného parku v Okoličnom. Poslanci návrh prijali. Ďalej sa rokovalo
o návrhu na predaj a nakladanie s majetkom mesta, aj tento návrh bol
jednomyseľne schválený. Rokovalo sa aj o zverení ihrísk, vybudovaných pri
ZŠ Janka Kráľa a pri ZŠ Ul. Čs. brigády do správy VPS. Poslanci aj tento
návrh odsúhlasili. Informáciu o obchodnej verejnej súťaži na zabezpečenie
komplexných komunálnych služieb predniesol poslanec Ing. Jaroslav
Lehotský, komunálny a finančný manažér mesta. Námietky proti podanej
správe mali viacerí poslanci. Opoziční poslanci (Repaský, Vinčur, Trnovský,
Mojžiš) poukázali na informačné embargo, na to, že zástupcovia opozície
neboli menovaní do komisie pre výber spoločníka. Primátor mesta oponoval,
že nejde o privatizáciu VPS. Už v júni 2007 bolo uznesením MsZ rozhodnuté
o transformácii VPS, mesto postupuje v súlade s týmto uznesením. Návrh
nakoniec prešiel, keď sa len 5 poslancov zdržalo hlasovania.
Nasledovali interpelácie poslancov. Poslanec MUDr. Roman Mojžiš, podal
sťažnosť, že na pozvánke na novoročný koncert, nebol vyobrazený erb mesta,
sťažoval sa na hlasnú reprodukovanú hudbu z mestského rozhlasu. Mgr. Boris
Vacek požadoval opravu článku v týždenníku Obecné noviny z dňa 17.11.200
týkajúceho sa činnosti zariadenia pre bezdomovcov. Žiadal vyhotoviť kópiu
úplného zvukového záznamu z MsZ dňa 29.10.2009. Poslanec Ing. Jaroslav
Čefo interpeloval primátora mesta, aby začal komunikovať s riaditeľom OR PZ
v Liptovskom Mikuláši ohľadom sťažností zo strany ubytovateľov a hostí na
nedôstojné správanie príslušníkov polície pri riešení dopravných priestupkov.
Požiadal o výraznejšie označenie vstupu do mesta a do Demänovskej Doliny,
zaujímal sa či kamerový systém MsP. Poslanec MUDr. Jaroslav Barok
upozornil na sústavné zaplavovanie podjazdu na Podbreziny, na prepadávanie
sa chodníkov v dôsledku výkopových prác na Podbrezinách, doplniť osvetlenie
pri nemocnici, nepáčili sa mu neskoré informácie o začiatkoch MsZ.
Poslankyňa PhDr. Edita Havránková sa sťažovala na neadekvátne jednanie zo
strany mesta pri návšteve z Kiskőrösa. Poslanec Ing. Jozef Repaský upozornil
na chátrajúci objekt bývalej materskej škôlky na Riečnej ulici v Okoličnom,
požiadal o bližšie informácie o zmluve na predaj pozemkov pre spoločnosť
SAPRA, opätovne žiadal riešiť bytovú otázku rodiny Balážovcov na Kláštornej
ulici v Okoličnom. Poslanec Milan Stromko sa zaujímal o výrub stromov po
pravej strane Smrečianky, ktoré slúžili ako zvuková a optická clona, upozornil

4

na rozbité sklo na čakárni MAD vo Vitálišovciach. Poslancom sa snažil
primátor mesta dať uspokojivé odpovede.
Záverečným bodom programu boli informácie podané primátorom mesta Ing.
Jánom Blcháčom, PhD. Uviedol, že vedeniu mesta bude predložená súhrnná
informácia o majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov na území mesta
v rokoch, informoval, že mesto začalo vykonávať revíziu vecí, ktoré vo svojej
správe uviedol Najvyšší kontrolný úrad. Ide o nápravu zistených nedostatkov.
Odpovedal poslancovi Repaskému, ktorého vyzval, aby predložil riešenie
rómskej otázky v Okoličnom. Mesto má pripravený projekt v rámci Lokálnej
stratégie komplexného prístupu, informoval o tom, že dostal list od poslanca
Ing. Repaského, aby mu boli predložené kópie zápisníc a hlasovaní z rokovaní
MsÚ. Primátor odpovedal, že mesto má mnoho požiadaviek o sprístupnenie
informácii z mesta, najviac požiadaviek je od Ing. Petra Lehotského. Mesto by
muselo prijať nového zamestnanca, aby tieto informácie spracoval a vyhovel
všetkým žiadateľom. Potom primátor zasadnutie MsZ ukončil.
25. marec
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta. Zastupiteľstva sa zúčastnilo 22 poslancov, jeden bol
ospravedlnený. Na úvod MsZ boli riešené personálne otázky. Do záujmového
združenia Klaster Liptov boli menovaní zástupcovia mesta Liptovský Mikuláš,
takisto bol odvolaný konateľ obchodnej spoločnosti TV Liptov, s.r.o. Väčšiu
polemiku, najmä opozičných poslancov, vyvolal Návrh na zmenu zástupcov –
akcionárov v obchodnej spoločnosti MHK 32 Liptovský Mikuláš. Poslanec
Ing. Vinčur konštatoval, že v dôvodovej správe chýba poznámka, že MHK 32
vypadol z hokejovej extraligy, teda členovia zastúpení v orgánoch nenaplnili
ciele spoločnosti. Ďalší opozičný poslanec Ing. Repaský sa zaujímal o zloženie
dozornej rady spoločnosti. Odpovedala mu JUDr. Oberučová, vedúca odboru
právnych služieb MsÚ. Členmi dozornej rady sú pp. Huna, Droppa, Žiak,
Čukan, Grešo, Durný. Opozičným poslancom odpovedal primátor Ing. Blcháč.
Požiadal všetkých, aby objektívne posudzovali súčasný stav a každému
pridelili primeranú mieru zodpovednosti. Mestské zastupiteľstvo návrh
schválilo, šesť poslancov sa zdržalo hlasovania.
Následne JUDr. Oberučová predložila ďalší návrh na zníženie základného
imania v obchodnej spoločnosti MHK 32. Vedúca odboru financií, daní
a miezd Ing. Marta Gutraiová zdôvodnila jednotlivé body, prečo je potrebné
pristúpiť k finančnému vkladu do základného imania. Opoziční poslanci
MUDr. Mojžiš a MUDr. Barok sa zaujímali o celkovú finančnú stratu
spoločnosti, o získaní strategického partnera. Poslanec Ing. Repaský sa
sťažoval na neslušné konanie primátora, ktorý im obmedzil dĺžku prestávky,
nemali čas sa poradiť o tomto bode programu. Predseda poslaneckého klubu
SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS Ing. Jaroslav Lehotský požiadal pred hlasovaním
o päťminútovú prestávku. Potom nasledovalo hlasovanie. Návrh nebol
schválený (9 hlasovalo za, 13 proti, 1 sa zdržal hlasovania). Primátor Ing.
Blcháč, PhD. následne požiadal poslancov, ak by mali vedomosť o určitom
strategickom partnerovi, mesto rado privíta ich návrhy. Poznamenal, že mesto
transparentne vlastní 100 % akcií MHK 32, aj keď bolo vždy rozhodujúcim
akcionárom, pripomenul, že predtým bolo vlastníkom častí akcií občianske
združenie.
Ďalším bodom programu bol návrh na nadobudnutie, predaj majetku mesta
a nakladanie s majetkovými právami mesta. Poslanec Ing. Repaský sa
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zaujímal, či je mesto vysporiadané so spoločnosťou IPEC-Real a kto je
v súčasnosti správcom majetku, zaujímal sa, aký je stav prevzatia skleníkov
v Okoličnom. Odpovedal primátor mesta, ktorý pripomenul, že v súvislosti s
hospodárskou krízou spoločnosť IPEC- Real, odstúpila od zmluvy, mesto sa
rozhodlo, že pozemky odkúpi za rovnakých podmienok t. j. za 300 SK/meter
štvorcový, za takúto cenu ponúkla spoločnosť mestu dokonca aj ďalšie
pozemky, teraz je mesto vlastníkom 5 ha súvislej plochy. Niektoré predávané
objekty sa opozičným poslancom zdali podhodnotené, boli podané dva
pozmeňovacie návrhy, ktoré neprešli, návrh bol nakoniec prijatý.
Potom riaditeľka Galérie P. M. Bohúňa PhDr. Zuzana Gažíková, predniesla
správu o činnosti a hospodárení Centra Kolomana Sokola. Uviedla, že náklady
na činnosť CKS boli 39 220,86 eur, mesto prispelo sumou 4 829, 92 eur.
Mestské zastupiteľstvo správu prijalo jednomyseľne. Potom Ing. Miloš Berník,
vedúci odboru výstavby MsÚ predložil správu o plnení rozvojového programu
mesta v oblasti investičnej výstavby za rok 2009. Viceprimátor mesta Ing. arch.
Pavol Bobák, CSc. k správe konštatoval, že rokovaním s jednotlivými
dodávateľmi prác bola dohodnutá úspora 20 %, v oblasti investičných akcií
úspora 20 %, zdôraznil, že až 83 % prác bola pridelené domácim firmám.
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Potom vedúca odboru financií, daní a miezd Ing. Gutraiová predložila návrh na
zmenu rozpočtu mesta na rok 2010. Najviac pripomienok mal poslanec Ing.
Repaský, ktorý nesúhlasil s výškou finančných prostriedkov vynakladaných na
poradenstvo pri obchodných verejných súťažiach. Oponoval mu finančný
manažér mesta Ing. Lehotský, že vzhľadom k prebiehajúcemu procesu
verejného obstarávania VPS, nemožno v zmysle zákona zverejňovať údaje
týkajúce sa tohto procesu. Ing. Repaský nebol s odpoveďou spokojný. Poslanec
Mgr. Vacek sa zaujímal o sumu nájomného v Posádkovom dome a aj
o obsadenie priestorov tohto objektu. Dostal uspokojivú odpoveď od riaditeľa
Domu kultúry Mgr. René Devečku. Návrh zastupiteľstvo nakoniec schválilo.
V rámci zmeny rozpočtu požiadala Ing. Gutraiová o doplnenie zoznamu
rozpočtovej položky miestnych komunikácií schválenej v decembri 2009, aj na
základe spresnenia majetkoprávnych podmienok pre dopracovanie
projektových dokumentácii. Tento návrh zastupiteľstvo schválilo.
Ostatné body programu rokovania boli bez problémov schválené. Išlo o tieto
body: Zmena v spôsobe zabezpečenia pohľadávky z úveru v Dexia banke
Slovensko, a.s., správu o inventarizácii majetku, pohľadávok a záväzkov,
vedených v účtovníctve mesta ku dňu 31.12. 2009, správu o prenajme budov
a nebytových priestorov v správe príspevkových a rozpočtových organizácii
mesta a akciovej spoločnosti za II. polrok 2009, správa o prenájmoch bytov
a hospodárení s bytmi za II. polrok 2009.
Väčšiu pozornosť vyvolali otázky týkajúce sa sociálnej pomoci. Vedúca
odboru sociálneho, bytového a zdravotníctva MsÚ Mgr. Erika Sabaková
predložila návrh na zmeny v stupňoch odkázanosti na sociálnu službu, k tomu
aj zodpovedajúcu výšku platieb. Ako ďalšiu správu predniesla Mgr. Sabaková
o sociálnej pomoci v kompetencii mesta a informáciu o činnosti klubov
seniorov, inštrukčných detských jaslí a Komunitného centra Nový svet Hlboké
za rok 2009. Všetky návrhy v sociálnej oblasti toto MsZ schválilo.
Projektová manažérka mesta Ing. Lucia Cukerová predložila žiadosti
o nenávratné finančné prostriedky týkajúce sa bezhraničnej spolupráce
s Poľskou republikou a Slovenskou republikou. Celkove boli podané štyri
žiadosti o finančné príspevky, poslanci tieto body schválili. Schválená bola aj
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spoluúčasť mesta na výstavbe viacúčelového ihriska s umelou trávou
v mestskej časti Demänová. Posledným bodom rokovania bola žiadosť
náčelníka MsP Mgr. Dalibora Šalplachtu o poskytnutie finančného príspevku
na realizáciu projektu Vzdelávanie MsP a prevencia kriminality v partnerských
mestách Liptovský Mikuláš a Opava. Poslanci schválili aj túto žiadosť.
Nasledovali interpelácie poslancov. Ako prvý vystúpil Mgr. Boris Vacek.
Opätovne žiadal o zvukové záznamy zo zasadnutia MsZ, zaujímal sa, na
základe čoho boli základným školám odobraté finančné príspevky z vlastnej
činnosti. Upozornil na množiace sa lúpežné prepadnutia v lokalite medzi
Bellovou a Kollárovou ulicou, požiadal o zabezpečenie hliadkovej činnosti
MsP.
Poslanec Ing. Dušan Vinčur sa zaujímal o osud nefungujúceho železničného
priecestia pri Maytexe. Ďalší poslanec MUDr. Jaroslav Barok interpeloval
prednostu MsÚ, aby s dostatočným predstihom hlásil zmeny o zasadnutí
mestského zastupiteľstva. Požiadal o doplnenie odpadkových košov na
Priebežnej ulici a Pod slivkou. Poslanec Ing. Jozef Repaský navrhol, aby pri
kontajneroch boli umiestené letáčiky pre občanov, ako majú občania nakladať
s odpadom, opätovne sa domáhal o sprístupnenie zápisníc z rokovaní MsZ.
Poslanec Ing. Rudolf Huna navrhol, aby do harmonogramu čistenia mesta bola
zahrnutá osobná zodpovednosť vedúcich zamestnancov, odporučil po skončení
čistenia komunikácii, ešte v ten deň odviezť odpad. Na jeho príspevok
nadviazal poslanec Milan Stromko, ktorý poukázal na rozhádzaný odpad pri
kontajneroch, navrhol aby na drevených ohradách okolo kontajnerov boli
obnovené nátery. Po ňom vystúpil poslanec Bc. Jozef Bobák, ktorý sa zameral
na cestné komunikácie v mestskej časti Palúdzka. Poukázal na uzatvorenie
prístupu pre peších pri rekonštrukcii križovatky pri hoteli Jánošík a na zlú
situáciu, keď v domoch, ktoré obývajú rómski spoluobčania sa vyskytujú
hlodavce, treba urobiť nápravu.
Poslankyňa PhDr. Edita Havránková upozornila na výrub stromov v parku
Márie Rázusovej-Martákovej, na neupravený chodník popri fitness-centre na
Podbrezinách, navrhla umiestniť v tejto lokalite viac lavičiek, kritizovala skoré
zasadnutia MsZ o 9.00 hodine ráno. Poslancom odpovedali kompetentný
zamestnanci MsÚ a primátor mesta.
Potom primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. podal niekoľko informácii.
Odpovedal na niektoré interpelácii poslancov z predchádzajúceho zasadnutia
ako napríklad, o jednaní so štátnou políciou ohľadom prístupu príslušníkov pri
vyberaní pokút, reagoval na interpeláciu Ing. Repaského ohľadom objektu
materskej škôlky v Okoličnom, pozval poslancov na niektoré podujatia
usporiadaných mestom. Potom zasadnutie MsZ ukončil a poďakoval sa
poslancom za účasť.
8. marec
Tento deň sa konalo mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Otvoril
ho primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. Na začiatku rokovania navrhol
poslanec Peter Cibák rozšíriť bod 7 o návrh na zmenu rozpočtu súvisiacu
s poskytnutím finančného daru pre Kanoe Tatra klub Liptovský Mikuláš.
Následne predseda poslaneckého klubu SMER-SD, SNS požiadal o desať
minútovú prestávku. Po prestávke vystúpil primátor mesta Ing. Blcháč, PhD.,
ktorý vyjadril ľútosť nad nešťastím, ktoré sa stalo mikulášskym vodákom
a zdôraznil, že mesto nájde spôsob ako im stratu uhradiť. Suma je
v kompetencii primátora mesta, ale môže vypomôcť aj nadácia Solidárny
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Mikuláš, ktorú založil. Za nepochopiteľné označil, že táto žiadosť nebola
predložená na zasadnutie komisie športu. Mesto chce klubu požičať, aby bolo
spolumajiteľom vodného kanála. Ak tak urobí, ako spolumajiteľ kanála si
vyhradzuje, aby bolo informované o všetkých komerčných aktivitách klubu.
Poznamenal, že v minulosti bola zverejnená informácia, že v mestskom
rozpočte nie sú financie na činnosť KTK, naopak v rozpočte je na podujatia
vyčlenených 2 430 eur a na podporu mládeže 6 000 eur. Poslanci návrh Petra
Cibáka neschválili.
Potom poslanci hlasovali za návrh udelenia Ceny Mesta bývalému primátorovi
Ing. Vladimírovi Stankovianskemu pri príležitosti jeho 70. narodenín. Jedinú
poznámku mal poslanec Ing. Repaský, ktorý sa zaujímal či pre každého
oceneného je rovnaká finančná odmena 1 000 eur. Odpovedal mu primátor
mesta, že výška odmeny závisí od návrhu a schválenia MsZ. Návrh bol
schválený.
Potom bol navrhnutý nový člen komisie finančnej a majetko-právnej MsZ p.
Mitošinka, namiesto Ing. Adamkoviča. Návrh bol schválený. Veľkú polemiku
vyvolal návrh, ktorý predložil prednosta MsÚ Ing. Rudolf Urbanovič. Týkal sa
zmeny programu rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva na rok
2010. Opoziční poslanci ako Ing. Čefo, MUDr. Mojžiš, PhDr. Havránková, Bc.
Jozef Bobák vystúpili s tým, aby sa rokovania MsZ konali o 13.00 hodine a nie
ako je navrhované o 9.00 hodine. O slovo požiadal aj prítomný poslanec NR
SR MUDr. Alexander Slafkovský, bývalý primátor mesta. Poznamenal, že
niekoľko partnerských miest v zahraničí ako grécka Kalamaria a francúzske
mesto Annecy začínajú zasadnutia mestských zastupiteľstiev po 18.00 hodine.
Oponoval mu primátor mesta Ing. Blcháč, PhD. kde v Poprade, Ružomberku,
Liptovskom Hrádku, Dolnom Kubíne zasadajú v dopoludňajších hodinách,
myslí si, že závažnosť rokovaní si zasluhuje, aby boli prerokované v čase
maximálnej výkonnosti a sústredenosti všetkých zúčastnených. Mestské
zastupiteľstvo návrh schválilo a rokovania v roku 2010 budú prebiehať
v dopoludňajších hodinách.
Vedúci odboru vnútornej správy MsÚ PhDr. Jozef Fiedor predložil návrh
zásady odmeňovania poslancov MsZ. K tomuto bodu vystúpili viacerí
poslanci. Nesúhlas vyjadril hlavne Bc. Jozef Bobák. Namietal, aby určité
mimoriadne odmeny schvaľoval primátor mesta na návrh mestskej rady, čo
evokuje možnosť zvýhodňovať určitých poslancov. Poslanec Ing. Vinčur
odporučil vypustiť vyjadrenie, že primátor nie je nadriadeným poslancom,
preto mu ani neprislúcha hodnotiť ich prácu. Odpovedal mu PhDr. Fiedor,
ktorý ho upozornil na znenie zákona o verejnej službe. Oponoval mu poslanec
JUDr. Trnovský, ktorý upozornil, že v zákone ide o odmeny vo všeobecnosti,
nie o mimoriadne odmeny. Poslanec Ing. Stankoviansky preto navrhol vypustiť
slovo mimoriadna. Do debaty sa zapojil aj poslanec NR SR MUDr.
Slafkovský. Poznamenal, že bol členom výboru pre verejnú správu pri NR SR,
pričom predmetom návrhu nikdy nebolo rozlišovať kvalitu výkonu funkcie
medzi jednotlivými poslancami, ale stanoviť odmenu paušálne pre všetkých.
Poslanec Stankoviansky poznamenal, že cieľom je diferencovane odmeňovať
poslancov za činnosť, ktorú vykonávajú pre obec. Nakoniec sa hlasovalo,
prešiel pozmeňovací návrh poslanca Ing. Stankovianskeho, pozmeňovacie
návrhy poslancov Bc. Bobáka a Ing. Vinčura neprešli. Návrh bol potom
schválený. Vedúca odboru financií, daní a miezd Ing. Marta Gutraiová,
predniesla návrh na zmenu rozpočtu mesta. Informovala, že v rámci osláv 65.
výročia oslobodenia bude poskytnutá dotácia z Úradu vlády a mesto má
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v rozpočte vyčlenených 40 tisíc eur. Nakoľko výška dotácie z Úradu vlády
presahuje kompetencie primátora, treba o tomto návrhu hlasovať. Poslanci
tento návrh schválili. Následne Ing. Gutraiová podala návrh na zvýšenie
základného imania obchodnej spoločnosti MHK 32 L. Mikuláš, a.s. K tomuto
bodu programu sa rozprúdila široká diskusia. Poslankyňa PhDr. Havránková
vystúpila, že je za podporu hokeja, avšak s tým, aby bol čistý a poctivý.
Pripomenula, že zo strany klubu nie je snaha daný stav zmeniť, prirovnala
situáciu, kedy nebola poskytnutá finančná dotácia KTK, ktorý má dvoch
olympijských víťazov a hokej v Mikuláši stagnuje. Podľa nej, nie sú dostatočne
vyvodené sankcie za zlé hospodárenie voči zodpovedným zástupcom
spoločnosti. Primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. pripomenul, že straty klubu
boli aj v minulosti a mesto sa muselo vysporiadať s bremenom takmer 26 mil.
Sk. Vystúpil aj poslanec MUDr. Mojžiš. Položil otázku, prečo nebol vykonaný
audit a jeho výsledky predložené poslancom. Naopak poslanec Ing. Vinčur
pozitívne hodnotil predloženie tohto materiálu, ktorý obsahuje aj ekonomické
ukazovatele, čo pri znižovaní základného imania na predchádzajúcom
zasadnutí kritizoval. Poslanec Ing. Repaský upozornil, že nepeňažným
vkladom je t. j. vložením objektu (ESOX) v hodnote 231 tisíc eur sa mesto
zbaví možnosti rozhodovať o prípadnom predaji tejto budovy v budúcnosti,
prikláňa sa k možnosti peňažného vkladu. Vystúpili viacerí poslanci
(Havránková, Bobák, Mojžiš), aby bola predložená zastupiteľstvu účtovná
závierka. Primátor mesta uviedol, že valné zhromaždenie sa uskutočnilo
a odsúhlasilo odvolanie jednotlivých zástupcov tak ako o tom rozhodlo MsZ –
potom nasleduje zápis v obchodnom registri, zatiaľ nemá overené, či tento
zápis prebehol. Poslanec Mojžiš navrhol materiál stiahnuť z rokovania, jeho
návrh neprešiel. Prešiel pôvodný návrh s určitými doplnkami. Primátor mesta
Ing. Ján Blcháč, PhD. poďakoval prítomným za odsúhlasenie tohto návrhu,
pripomenul, že odsúhlasenie tejto veci smeruje k zlepšeniu pozície MHK 32,
a.s. a k jej stabilizácii. Potom sa poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie
mimoriadneho mestského zastupiteľstva.
9. marec
Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor
mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. Uviedol, že dňa 19. 4. 2010 bola kancelárii
vedenia mesta bez uvedenia adresáta doručená žiadosť skupiny poslancov o
zvolanie mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, ohľadom stavu
príprav a efektívnosti transformácie VPS na novú spoločnosť. Vzhľadom na to,
že na túto verejnú súťaž stanovil komisiu, podá ústnu informáciu o priebehu
súťaže jej predseda Ing. Jaroslav Lehotský. Proti tomu vystúpil poslanec Ing.
Jozef Repaský, ktorý nepovažoval za dostatočné, aby správu predkladal Ing.
Lehotský, ale aby bola správa predložená zo strany primátora a riaditeľa VPS.
Potom sa hlasovalo o predloženom návrhu programu
Potom vedúca odboru právnych služieb MsÚ JUDr. Alena Oberučová
predložila návrh na predaj majetku mesta. Poslanec Bc. Jozef Bobák navrhol,
aby sa o každom bode hlasovalo osobitne. Poslanec Ing. Repaský bol zásadne
proti tomu, aby sa objekt bývalého CVČ predával za polovicu. Nakoniec
poslanci hlasovali za každý bod osobitne, návrh bol prijatý.
Poslanci rokovali aj o schválení kontokorentného úveru. Návrh predložila
v zastúpení vedúcej odboru financií, daní a miezd Mgr. Miroslava Kanderová.
Informovala, že dôvodom pre prijatie kontokorentného úveru je skutočnosť, že
1. štvrťrok 2010 má nepriaznivejšie plnenie príjmov v oblasti podielových daní
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ako v r. 2009 o 811 tisíc eur. Tento fakt ohrozuje plynulé financovanie bežných
výdavkov v rozpočte mesta. Po drobných korekciách v texte bol návrh prijatý.
Projektová manažérka mesta Ing. Lucia Cukerová predložila zmenu rozpočtu
mesta v súvislosti s realizáciou dvoch projektov Športové centrá mládeže pre
mimoškolské aktivity v meste L. Mikuláš a „ Šanca mať budúcnosť“. Poslanci
návrh schválili. Následne podala žiadosť o finančný príspevok, na realizáciu o
projektu cezhraničnej spolupráce medzi mestskými políciami v našom meste
a v Opave. Poslanci aj tento bod schválili.
Primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. podal ústnu informáciu o zisteniach pri
zabezpečovaní externých právnych služieb mestským organizáciám v rokoch
2003 – 2006. Primátor mesta uviedol, že mestská rada odporučila doplniť
návrh uznesenia o povinnosť informovať o prijatých opatreniach aj mestské
zastupiteľstvo. Poznamenal, že v r. 2004 boli poskytované právne služby tou
istou advokátkou bez výberového konania. Zároveň uviedol, že v uvedenom
období v r. 2003 – 2006 boli vykonávané právne služby JUDr. Slafkovskou v
Bytovom podniku a TV Liptov, taktiež bez výberového konania. Poslanec Ing.
Repaský považoval útoky na rodinných príslušníkov bývalých predstaviteľov
mesta za úbohé a nízke. Na znak protestu opustil rokovaciu sálu. Poslanec Bc.
Bobák, poznamenal, že už v minulom volebnom období poukazoval na právne
služby JUDr. Slafkovskej a žiadal hlavného kontrolóra o vyjadrenia. Považuje
za osobné zlyhanie hlavného kontrolóra, ktorý v tom čase nekonal. Odpovedal
mu Ing. Bonko, hlavný kontrolór, ktorý poznamenal, že ak o určitom
protiprávnom konaní vedel, ako občan je zo zákona povinný upozorniť na
orgány činné v trestnom konaní. Poslanec JUDr. Trnovský upozornil na fakt,
že bola stanovená komisia zložená z poslancov MsZ (Ing. Lehotský, Ing.
Vinčúr, Ing. Stankoviansky), ktorá prešetrila postup bývalých orgánov mesta a
nezistila žiadne porušenia. Primátor mesta upozornil na priloženú objednávku,
ktorú podpísal nielen vtedajší zástupca primátora Ing. Repaský, ale aj samotný
primátor MUDr. Slafkovský, takže si objednal právne služby u vlastnej
manželky. Ing. Stankoviansky v súvislosti so spomenutím svojho členstva
v uvedenej komisii poznamenal, že táto komisia preverovala dodržiavanie
Zásad hospodárení s majetkom mesta a týkali sa najmä investičnej výstavby.
Potom sa hlasovalo o návrhu uznesenia, ktorý bol prijatý.
Komunálny a finančný manažér mesta Ing. Jaroslav Lehotský podal aktuálnu
informáciu o stave projektu „Zabezpečenie poskytovanie komplexných
komunálnych služieb na území mesta Liptovský Mikuláš“. Uviedol, že
v súčasnosti prebieha súťaž ohľadom postupu založenia obchodnej spoločnosti
s majetkovou účasťou mesta v rozsahu 50 % s tým, že ďalšími 50 % by sa na
založení spoločnosti podieľal súkromný investor. Tento proces prebieha
dôsledne v zmysle zákona č 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Úrad pre
verejné obstarávanie odporučil mestu použiť metódu súťažného dialógu, keďže
ide o veľmi zložitý proces súťaže v rámci zmluvného ako aj finančného
modelu. Toto všetko predpokladalo vypracovať veľmi zodpovedne
informatívny dokument s všetkými prílohami. Do súťaže postúpili štyria
uchádzači, bol s nimi vedení dialóg, na základe ktorého do mesiaca dôjde
k dopracovaniu informatívneho dokumentu. Na základe neho potom budú
spracované zo strany mesta súťažné podmienky a na základe nich vypracujú
uchádzači záverečné ponuky, ktoré vyhodnotí komisia menovaná primátorom
mesta. Výsledkom vyhláseného postupu bude určenie úspešného uchádzača,
ktorý založí s mestom spoločnosť s ručeným obmedzením. Spoločný podnik
potom uzatvorí základnú zmluvu o komunálnych službách a s ňou súvisiace
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čiastkové zmluvy s mestom. Zdôraznil, že všetky tieto veci budú predložené
mestskému zastupiteľstvu na schválenie. Zástupca primátora mesta Ing. Pavol
Bobák, CSc. podal návrh, vzhľadom na skutočnosti, ktoré uviedol Ing.
Lehotský a možné napadnutie výsledkov súťaže v budúcnosti, aby sa
nepokračovalo v diskusii k tomuto bodu. Jeho návrh bol prijatý, takisto bol
prijatý aj návrh uznesenia. Potom primátor mesta Ing. Blcháč, PhD. poďakoval
prítomným za účasť a mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva
ukončil.
13. marec
Riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta
Ing. Ján Blcháč, PhD. Zastupiteľstvo malo prerokovať až dvadsať bodov.
Hlavný kontrolór mesta Ing. Ján Bonko predložil poslancom správu
o výsledkoch kontrol vykonaných od 15.1. do 5. 5. 2010 útvarom hlavného
kontrolóra mesta. Správu poslanci schválili, takisto schválili aj odborné
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2009.
Vedúca odboru financií, daní a miezd MsÚ Ing. Gutraiová predložila
zastupiteľstvu správu o výsledkoch hospodárenia mesta a rozpočtových
organizácii, prerokovanie záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok
2009. Pripomenula, že rok 2009 bol veľmi náročný a neštandardný pri
nastavovaní rozpočtu sa uvažovalo o náraste 8 % rok však skončil v prepade –
5,8 %. Z dôvodu šetrenia bol rozpočet nastavený úsporne a aj vďaka
ústretovosti a disciplinovanosti vedúcich jednotlivých útvarov, mesto dokázalo
skončiť rok 2009 s pomerne priaznivou bilanciou. Informovala o plnení
jednotlivých oblastí: bežný rozpočet bol skončený v prebytku 162 482 eur,
kapitálový rozpočet bol schodkový mínus 1727 tisíc eur a vyrovnal sa
finančnými operáciami, výsledok spolu dosiahol 1,5. mil. eur, po vyrovnaní
príjmovej a výdavkovej časti vykazuje mesto čistý prebytok vo výške
1 123 861 eur. Informovala o štruktúre príjmov. Najväčšia je oblasť daňových
príjmov 48,5 % z celkových príjmov a grantov 22,4 %. Ing. Gutraiová sa
záverom poďakovala za spoluprácu všetkým kolegom, ktorí sa podieľali na
programovom rozpočte i na dosiahnutých výsledkoch hospodárenia.
Poslanec Ing. Čefo sa informoval, či MsZ v rámci správy bude schvaľovať aj
účtovnú závierku a výročnú správu. Ing. Gutraiová mu odpovedala, že účtovnú
závierku schvaľuje štatutár formou výkazov, ktoré sa predkladajú ministerstvu
financií prostredníctvom daňového úradu - pozostáva z výkazov ziskov a strát,
súvahy a poznámok a overuje ju audítor. Mestské zastupiteľstvo tento dôležitý
dokument schválilo (14 poslancov za, 7 sa zdržalo hlasovania a 1 nehlasoval).
Potom boli predložené výsledky hospodárenia príspevkových organizácii
mesta Liptovský Mikuláš za rok 2010. Správy prečítali riaditeľka
Informačného centra Bc. Jana Piatková, riaditeľ VPS Ing. Dušan Grešo.
Poslanci jednomyseľne výsledky hospodárení v týchto organizáciách prijali.
Ďalším bodom rokovania bolo Zvýšenie kvality služieb poskytovaných
organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš.
Riaditelia jednotlivých organizácii prezentovali svoju činnosť: IC Bc. Jana
Piatková, Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb Ing. Mária
Gašpieriková ekonómka, Dom kultúry René Devečka, Múzeum Janka Kráľa
Mgr. Zdenko Blažek, TV Liptov s.r.o. konateľ Ing. Peter Bestvina, VPS Ing.
Dušan Grešo. Poslanci informácie schválili po krátkej rozprave.
Riaditeľ VPS Ing. Dušan Grešo potom predložil vyhodnotenie zimnej údržby
2009/2010 a prípravu na letnú sezónu 2010. Pripomienku k správe mal
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poslanec MUDr. Barok, ktorý upozornil na dezolátny stav chodníkov na
Podbrezinách, na urýchlené kosenie trávy. Riaditeľ VPS sľúbil urobiť nápravu.
Návrh poslanci schválili.
Vedúca odboru stratégie, marketingu a regionálneho rozvoja MsÚ Ing. Darina
Bartková predložila informatívnu správu o plnení PHSR mesta k 31. 3. 2010.
Informovala o počte projektov schválených, implementovaných a tých, ktoré
zatiaľ nie sú schválené. Boli zrealizované projekty v oblasti školstva, výstavby,
kultúry, športu, životného prostredia, bývania, bezpečnosti, sociálnych
a zdravotných služieb, cestovného ruchu. Zastupiteľstvo návrh jednomyseľne
schválilo. Ing. Bartková následne predložila ďalšiu informatívnu správu
o rozvoji cestovného ruchu v meste Liptovský Mikuláš a o činnosti Klastra
Liptov. O činnosti Klastra Liptov, podrobnejšie informoval výkonný riaditeľ
Ing. Ján Gemzický. Vystúpil poslanec Ing. Stankoviansky, ktorý poznamenal,
že komisia CR odporučila pripraviť účinný systém kontroly voči nelegálnym
ubytovateľom. Ing. Gemzický oponoval, že nemožno meniť zákony, zatiaľ to
riešia motivačne. Poslanci návrh jednomyseľne schválili. Ing. Bartková
predložila aj ďalší návrh na Všeobecne záväzné nariadenie mesta o trhovom
poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom
mieste. Poslanci aj tento návrh schválili. Aj ostatné body týkajúce sa
finančného príspevku na podporu a rozvoj cestovného ruchu, návrh na
nadobudnutie, predaj majetku mesta, zásady hospodárenia s majetkom mesta,
zmena rozpočtu mesta, všetky tieto body boli bez problémov schválené.
Vedúca oddelenia územného plánovania a hlavného architekta Ing. arch.
Tatiana Bachtíková predniesla súborné stanovisko a pokyny na dopracovanie
územného plánu. Priblížila v krátkosti dokument, ktorého obstarávateľom bolo
mesto Liptovský Mikuláš. Spracovateľom bola spoločnosť AUREX, s.r.o.
Bratislava, mesto jej dáva v zmysle zmluvy o diele pokyn na spracovanie
územného plánu s rešpektovaním jednotlivých pripomienok a stanovísk.
Poslanec Bc. Jozef Bobák poďakoval za mestskú časť Palúdzka za doplnenie
požadovaných zmien. Poslanci návrh schválili. Nasledovali dva krátke body
programu správa o činnosti združení v ktorých má mesto účasť a predloženie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt Šanca má budúcnosť, aj
tieto návrhy poslanci schválili.
Potom nasledovali interpelácie poslancov. Ako prvý vystúpil poslanec Ing.
Vinčur, ktorý tlmočil sťažnosť obyvateľov m. č. Vitálišovce na neoprávnené
konanie fyzických osôb, opravovanie motorových vozidiel na verejných
priestranstvách, odporučil zorganizovať pracovnú cestu do Žyvca. Poslanec
MUDr. Barok sa sťažoval na časté výpadky verejného osvetlenia na
Podbrezinách, poukázal na množstvo vrakov áut na tomto sídlisku. Najviac
otázok mal poslanec Ing. Repaský. Zaujímal sa o projekt rekultivácie starej
skládky komunálneho odpadu v Okoličnom, položil otázku, kedy sa začne
s výstavbou kanalizácie v Stošiciach, žiadal o informáciu, kto je autorom
článku o transformácii VPS uverejnenej na web stránke mesta, upozornil, že
nedostal odpoveď na interpeláciu z marca, akým spôsobom môže poslanec
MsZ uplatniť právo na poskytnutie zápisníc z rokovaní mestského
zastupiteľstva. Odpovedal mu primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. Na
skládku v Okoličnom nedostali požadované financie, poznamenal, že LVS bola
úspešná v podaní o eurofondy a s kanalizáciou v Stošiciach sa čoskoro začne.
Pretože dochádza k zavádzaniu verejnosti o vytvorení nového subjektu
vykonávajúceho komunálne služby, bol to názor vedenia mesta, poslancovi
odporučil aby navštívil odbor vnútornej správy MsÚ a tam môže do zápisníc
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MsZ kedykoľvek nahliadnuť. Potom primátor mesta ukončil riadne zasadnutie
mestského zastupiteľstva.
17. jún
V nezvyčajnom čase o 9.00 začalo riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva,
ktoré viedol primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. Po obvyklých formalitách,
a voľbe návrhovej komisie zložil nový príslušník MsP Ján Bonko predpísaný
sľub do rúk primátora. Potom bol schválený návrh na menovanie zástupcov
mesta do orgánov záujmového združenia právnických osôb Liptovskej
regionálnej rozvojovej agentúry. Hlavný kontrolór mesta Ing. Ján Bonko podal
návrh činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta. Návrh bol prijatý. Poslanci
takisto schválili aj správu o výsledkoch kontrol vykonaných od 6.5. 2010 do
10.6.2010. Predseda Obecnej školskej rady Mgr. Michal Husár predložil
správu o činnosti tejto rady. Navrhol do VZN, aby sa zápis vykonával hneď po
15.1., druhá pripomienka bola oceňovať učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov
pamätnou plaketou J. A. Komenského. Do diskusie sa zapojil poslanec Ing.
Stankoviansky. Upozornil na to, že treba klásť dôraz na vzdelanostnú úroveň
rómskej komunity, informoval, že mesto pristúpi k zavedeniu nultého ročníka
(tzv. špeciálna trieda) na ZŠ Nábrežie A. Stodolu. Poslanci návrh schválili.
Vedúca odboru financií, daní, miezd Ing. Marta Gutraiová podala správu
o zmene rozpočtu mesta. Informovala o potrebe krytia niektorých položiek, išlo
o zámenu krytia v rizikových oblastiach, kde sa pomalšie napĺňajú príjmy.
Poslanec Ing. Jozef Repaský sa zaujímal, koľko percent z celkového objemu
predaného majetku predstavuje provízia mandatára 133 760 eur. Ing. Gutraiová
odpovedala, že percento z majetku predaného ide pre Bytový podnik zo zisku
nad rámec tejto zostatkovej ceny dostáva províziu 15 %. Poslancom Ing.
Vinčurovi a JUDr. Milanovi Trnovskému sa tieto provízie zdali privysoké.
Navrhovali tieto provízie prehodnotiť a zmeniť zmluvy. Ich návrhy neprešli
a tak sa odhlasoval pôvodný návrh.
Ďalšiu správu predložila vedúca odboru právnych služieb JUDr. Alena
Oberučová. Išlo o návrh na nadobudnutie a predaj majetku mesta a nakladanie
s majetkovými právami mesta. Do diskusie sa zapojili viacerí poslanci. Ing.
Vinčúr sa pozastavil nad predajom Vallovho domu, hlavne na nízku cenu za
pozemok. Poslanec Mgr. Vacek sa zaujímal, či v súťažných podmienkach na
predaj „spoločenského pavilónu“ na Nábreží, zaujímal sa aj o predaj pozemku
Mgr. Pavlákovi na výstavbu polyfunkčného objektu, mal obavy, že nastane
problém s parkovaním a znehodnotí sa životné prostredie občanov bývajúcich
v blízkosti. Na otázky poslancov odpovedal riaditeľ bytového podniku Anton
Urgela. Návrh nakoniec pri hlasovaní ako celok prešiel.
Pomerne veľkú diskusiu vyvolala správa o výsledkoch hospodárenia LMT, a.s.
za rok 2009 a spôsob kalkulácie cien tepelnej energie pre obyvateľov. Správu
predložil riaditeľ LMT, a.s. Ing. Ivan Mikuš. Po správe primátor mesta Ing. Ján
Blcháč, PhD. pripomenul, že bola spustená rekonštrukcia kotolne na
Podbrezinách na výrobu biomasy. Spoločnosť LMT, a.s. bola úspešná a dostala
dotáciu z eurofondov na 2,9 mil. eur. Poslanec Ing. Dušan Vinčur sa pozastavil
nad cenou tepla, kde tvrdil mierne navýšenie ceny za teplo. Uviedol, že ceny
plynu úzko korešpondujú s cenou tepla, t. z., že súčasný pokles ceny tepla je
dosiahnutý poklesom ceny plynu na svetových trhoch. Na určité nezrovnalosti
upozornil poslanec Ing. Jozef Bobák poukázal na rozdielnosť nákladov
nákupov na energie a na prenájom tvoria 610 901 eur, pričom mesto prenajalo
spoločnosti tepelné hospodárstvo za 1,8 mil. eur. Poukázala aj na predraženie
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vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolní. K jeho
pochybnostiam sa pridal aj ďalší opozičný poslanec Ing. Repaský. Na otázky
poslancov odpovedal p. Pajchl, riaditeľ divízie výroby a rozvodu tepla
COFELY, a.s. Opoziční poslanci sa zaujímali aj o dodatky k zmluve medzi
LMT a mestom. Návrh nakoniec poslanci schválili (14 poslancov za, 8 sa
zdržali hlasovania).
Potom poslanci rokovali o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve
mesta a o VZN o určení názvu verejného priestranstva. Bol podaný návrh, aby
sa námestie pred evanjelickým kostolom volalo Námestie Žiadostí slovenského
národa. Po určitých námietkach opozičných poslancov (Čefo, Repaský), že
námestie pretína už stanovenú Tranovského ulicu, odpovedal primátor mesta
Ing. Ján Blcháč, PhD., že už samotná ulica je precedensom, lebo je
prerušovaná niekoľkokrát ďalšími ulicami. Tento návrh podporila aj
evanjelická cirkev a Matica slovenská. Návrh poslanci nakoniec schválili.
Poslanci ešte schválili predĺženie prevádzkovania terás v pešej zóne a to až do
24.00 hod. Ako posledný bod boli schválené opatrenia z kontrolnej činnosti
Domu kultúry za rok 2009.
Nasledovali interpelácie poslancov. Ing. Jozef Repaský tlmočil sťažnosť
občianky z Okoličného na nepokosené plochy, navrhol, aby sa nekosilo podľa
harmonogramu, ale podľa potreby. Upozornil, že nedostal odpovede na
interpelácie z 13.5. Ohľadom kosenia, úpravy chodníkov, zabezpečenia
ochranných zábran na kmene vysadených stromčekov na Podbrezinách
interpelovala poslankyňa PhDr. Edita Havránková. Poslanec MUDr. Jaroslav
Barok sa sťažoval, že na svoju interpeláciu ohľadom satelitných rozvodov
ponad budovy nedostal odpoveď, neboli rozmiestené odpadové koše na drobný
odpad, na ihrisku ZŠ Janka Kráľa sa zhlukujú rómski občania. O problémoch
preplnenosti križovatky na Rachmaninovom námestí hovoril poslanec Ing.
Dušan Vinčur. Na VPS smerovali aj interpelácie poslanca Ing. Jaroslava Čefa.
Opýtal sa, že prečo nebol harmonogram opravy výtlkov splnený, zaujímal sa
o orezávanie stromov v meste, odporučil vykonávať častejšie opravy oplotenia
a zariadení na detských ihriskách. Poslanca Mgr. Borisa Vaceka zaujímalo,
koľko stála tlač kalendára mesta a prečo reakcie na informátor opozície Modrý
Mikuláš vychádzajú v mimoriadnych vydaniach spravodaja Mikuláš.
Odpovedal mu primátor mesta, aby o informáciu o nákladoch na tlač kalendára
požiadal Ing. Lehotského, ktorý tieto informácie má, čo sa týka reakcii na
články v Modrom Mikuláši, občania mesta by mali vedieť, čo je pravda a mali
by dostávať seriózne informácie. Poslanec Ing. Jozef Bobák sa zaujímal o stav
mestského rozhlasu a navrhol, aby bol napojený na centrálny varovný systém.
Poslanca JUDr. Milana Trnovského zaujímalo, prečo nie je sprístupnený
dokument, kde je rozhlas umiestený v príslušných mestských častiach a kto má
k nemu prístup a kto zodpovedá za obsah vysielaných oznamov. Odpovedal
primátor mesta, že rozhlas je zatiaľ v skúške. Potom prednosta MsÚ Ing.
Rudolf Urbanovič informoval o zmenách v organizačnej štruktúre MsÚ
v zmysle novelizácie zákona o obecnom zriadení. Niektoré informácie
o čerpaní eurofondov podal primátor mesta. Podal informáciu, že viackrát bol
oslovený Kanoe Tatra klub s požiadavkou dohodnúť sa na bezodplatnej
výmene pozemkov mesta nachádzajúcich sa pod lodenicou a priľahlých
pozemkoch za zvýšený podiel mesta na kanáli, zo súčasných 40 % by podiel
mesta vkladom ďalších nehnuteľností stúpol na 71 %, ďalším krokom by bolo
poskytnutie výpožičky KTK vo výške uvedených 71 % s tým, aby v rámci
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transparentného vzťahu bolo mesto informované o financovaní KTK. Potom
primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. ukončil riadne zasadnutie MsZ.
12. júl
Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján
Blcháč, PhD. Poslanci mali na programe 6 bodov. Po voľbe návrhovej komisie
bolo prikročené k prerokovaniu bodu určenie rozsahu výkonu funkcie
primátora mesta na funkčné obdobie rokov 2010 – 2014. Návrh predložil Ing.
Rudolf Urbanovič, prednosta MsÚ. Informoval, že podľa novelizácie zákona
o obecnom zriadení, § 11 ods. 4 písm. i) je potrebné najneskôr 90 dní pred
uskutočnením komunálnych volieb schváliť úväzok starostu. Poslanci návrh
schválili. Potom JUDr. Alena Oberučová, vedúca odboru právnych služieb
predniesla návrh na zmenu časti uznesenia zo dňa 17. 6. 2010, kde sa zmenili
niektoré údaje o spoločnosti v texte, aj tento návrh bol bez problémov
schválený. Ďalší návrh predložila Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru
sociálneho, bytového a zdravotníctva. Išlo o schválenie spolufinancovania
a realizácie projektu pomoc a podpora sociálne znevýhodnených skupín,
formou komunitnej sociálnej práce. Návrh bol jednomyseľne prijatý. Primátor
mesta informoval, že sa uskutoční stretnutie Rady ZMOS, kde sa bude
prerokovávať aktuálna finančná situácia v samosprávach v súvislosti
s výpadkom dane z príjmov, potom sa prítomným poďakoval za účasť
a mimoriadne zasadnutie MsZ ukončil.
27. august
Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor
mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. Navrhol rozšíriť rokovanie o bod 7 s názvom
Návrh na premenovanie Liptovskej nemocnice s poliklinikou L. Mikuláš.
K tomuto bodu viacerí poslanci vyslovili pripomienky. Opoziční poslanci
(Mojžiš, Repaský, Vacek) oponovali, že bod bol predložený, tesne pred
zastupiteľstvom, pýtali sa či bol prerokovaný v kultúrnej komisii, navrhovali
bod stiahnuť s programu rokovania. Primátor Ing. Blcháč, PhD. poznamenal,
že tento návrh bol zaradený na základe odporúčania MO Matice slovenskej.
Poslanci nakoniec tento bod do programu zaradili. Hlavným bodom rokovania
mestského zastupiteľstva bola situačná správa o vývoji a stave financovania
mesta v roku 2010 v čase finančnej krízy. Správu predniesla vedúca odboru
financií, daní a miezd MsÚ Ing. Marta Gutraiová. Upozornila na celoročný
výpadok podielových daní, mesto sa muselo vyrovnať s deficitom vo výške
300 tisíc eur. Mesto na zvrátenie situácie využilo krátkodobý úver, odkúpenie
pohľadávok, darí sa pokryť investičnú oblasť. Navrhla vytvoriť širšiu skupinu
zodpovedných zamestnancov, ktorá by pripravila seriózny zámer, ako doriešiť
financovanie do konca roka. S ostrou kritikou vystúpili opoziční poslanci Ing.
Dušan Vinčur a Ing. Jozef Repaský. Upozorňovali na rozpor medzi bežnými
výdavkami a príjmami, na chýbajúce stanovisko hlavného kontrolóra, na zákon
o rozpočtových pravidlách samosprávy. Na otázky odpovedala Ing. Gutraiová
a primátor mesta. Poznamenali, že mesto zdedilo rezervný fond vo výške 7 mil.
Sk a v roku 2010 je vo výške 9 mil. Sk. Poslanci MUDr. Mojžiš a Ing. J. Bobák
sa pozastavili nad odmeňovaním zamestnancov a primátora. Ing. Gutraiová
poznamenala, že pracovníci a vedúci funkcionári mesta sa vzdali odmien
a pochopili vzniknutú situáciu. Poslanci nakoniec tento návrh schválili.
Vedúca odboru právnych služieb JUDr. Alena Oberučová predložila na
schválenie návrh na predaj majetku mesta a nakladanie s majetkovými právami
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mesta. Poslanci o tomto návrhu hlasovali jednotlivo a návrh bol schválený.
Potom Ing. Marta Gutraiová predložila návrh na zmenu rozpočtu mesta. Návrh
sa týkal ZŠ Janka Kráľa na Podbrezinách, kde pôvodne sa počítalo s väčším
počtom žiakov a dotácia bola určená na každého žiaka, teraz je to menej a treba
dofinancovať prestavbu školy. Do polemiky sa dostal poslanec Ing. Vinčur
s projektovou manažérkou mesta Ing. Luciou Cukerovou. Poslanec poukázal
na to, že chýba technické zdôvodnenie predraženia projektu, a položil otázku
prečo sa projektová manažérka zúčastňovala pri posudzovaní technických
parametrov projektu. Odpovedala mu projektová manažérka mesta Ing.
Cukerová, že sa zúčastňuje kontrolných dní z dôvodu, že rieši finančné
a projektové veci. Vždy sa opiera o stanovisku odborníkov a práve oni
požadujú navýšenie sumy. Poslanec Ing. Repaský poukázal na pozadie
takýchto stavieb – tzv. výpalníctvo. Primátor požiadal poslanca Repaského,
aby konkretizoval spomínané „výpalníctvo na ZŠ J. Kráľa. Poslanec Repaský
mu dal neurčitú odpoveď, že takéto praktiky sú na celom Slovensku. Návrh
nakoniec poslanci schválili.
Posledným bodom rokovania bol návrh na premenovanie Liptovskej
nemocnice s poliklinikou. Tento návrh predniesol primátor mesta Ing. Ján
Blcháč, PhD. Navrhol, aby nemocnica niesla meno po MUDr. Ivanovi
Stodolovi, významnom slovenskom dramatikovi, zakladateľovi sociálneho
lekárstva na Slovensku, bojovníkovi proti tuberkulóze. Návrh podal Miestny
odbor Matice slovenskej. Protinávrh podal MUDr. Mojžiš, ktorý navrhol aby
nemocnica niesla meno po MUDr. Pavlovi Straussovi. Oponoval, že návrh
nebol diskutovaný v odbornej verejnosti, oponoval, že v čase finančnej krízy je
takýto návrh neopodstatnený a vyžiada si vysoké náklady (zmena pečiatok).
Primátor Ing. Blcháč PhD. sa ho spýtal, či si niekto osvojí právo spochybňovať
osobnosť Dr. Stodolu. Po diskusii bolo hlasovanie o pozmeňovacom návrhu
MUDr. Mojžiša na premenovanie nemocnice po MUDr. Straussovi. Návrh
neprešiel a poslanci schválili pôvodný návrh na pomenovanie Liptovská
nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu. Potom primátor mesta ukončil
mimoriadne zasadnutie MsZ.
16. september
V dopoludňajších hodinách sa začalo riadne zasadnutie mestského
zastupiteľstva, ktoré viedol primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. Zasadnutia sa
zúčastnil aj poslanec NR SR MUDr. Alexander Slafkovský.
Prvým návrhom rokovania bol návrh na udelenie ocenenia Cena mesta
Liptovský Mikuláš a čestného občianstva mesta. Primátor mesta poznamenal,
že v tomto roku už bola schválená Cena mesta Ing. Vladimírovi
Stankovianskemu, navrhuje udeliť cenu aj kolektívu a o to MFK TATRAN
a čestné občianstvo in memoriam Vladimírovi Kunovi. Poslanci návrh
schválili. Primátor dal na schválenie návrh na určenie volebných obvodov
a počtu poslancov MsZ pre volebné obdobie 2010 – 2014. Poslanci aj tento
návrh schválili. Väčšiu polemiku vyvolal ďalší bod rokovania, a to Rokovací
poriadok MsZ. Na nedostatky v texte po právnickej terminológii upozornil
poslanec JUDr. Trnovský. O dĺžke vystúpení v rozprave polemizoval poslanec
MUDr. Barok. Do rozpravy sa zapojil aj poslanec NR SR MUDr. Slafkovský,
ktorý informoval o dĺžke vystúpení na reagovanie faktickými poznámkami na
krajskom zastupiteľstve a v NR SR. Poslanci hlasovali o niektorých
pozmeňovacích návrhoch, ktoré neprešli. Návrh tak ako bol podaný, bol
nakoniec schválený. Návrh na zmenu zástupcov – akcionárov mesta
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v obchodnej spoločnosti MHK 32 a návrh VZN o organizácii miestneho
referenda bol takisto schválený.
Väčšiu polemiku vyvolal ďalší bod rokovania MSZ, a to návrh na
nadobudnutie, predaj majetku mesta a nakladanie s majetkovými právami
mesta. Poslanec Ing. Vinčur bol zásadne proti ďalšiemu prenájmu reklamných
plôch na MHD na ďalších 15 rokov. Zdali sa mu aj nízke ceny za metre
štvorcové v určitých lokalitách, mesto by stratilo až 108 tisíc eur. Poslanec
JUDr. Trnovský sa pozastavil nad zriadením vecného bremena práva prechodu
a prejazdu a práva parkovania pre Ing. Greša s manželkou. Poslankyňa PhDr.
Havránková sa vyjadrila k predaju pozemku pred štadiónom Tatranu,
považovala ho za unáhlený. Odpovedal jej prezident MFK Tatran Ing.
Urbanovič, pozemok pred štadiónom bude využitý na parkovacie miesta. Na
nevysporiadanie pozemkov upozornil poslanec Ing. Repaský, takisto sa
pozastavil nad novým prenájmom reklamných plôch na zastávkach MHD.
Záverom vystúpil zástupca primátora JUDr. Droppa. Uviedol, že na vedení
mesta upozorňoval, že platí určitý proces pri prevodoch v obchodnej verejnej
súťaži a táto oblasť je v kompetencii odborníkov Bytového podniku. Odporúča
uplatniť § 25 o obecnom zriadení, z hľadiska predaja aplikovať navrhované
opatrenia do zásad hospodárenia s majetkom mesta. Oponoval mu primátor
mesta, ktorý konštatoval, že sa postupuje v zmysle zákonov a zástupca
primátora by nemal spochybňovať prácu mestského úradu. Potom poslanci
hlasovali podľa jednotlivých bodov návrhu, návrh v celku bol prijatý.
Nasledovala správa o výsledkoch kontrol vykonaných od 11.6. do 2.9. 2010
útvarom hlavného kontrolóra. Správu predniesol hlavný kontrolór mesta Ing.
Ján Bonko. Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo. Nasledovala informácia
o činnosti vysokých škôl na území mesta. Správu o činnosti Akadémie
ozbrojených síl generála M. R. Štefánika predniesol v zastúpení rektora,
prorektor pre vojenské veci plk. gen. št. Ing. Juraj Vyrostek. Správa sa dotýkala
počtu študentov, o vyučovaných študijných programoch, o rôznych kurzoch.
O aktivitách Bankovního institutu Vysoká škola Praha (BIVŠ) informoval
RNDr. Rastislav Haraga, obchodný riaditeľ BIVŠP. Uviedol víziu školy, že by
sa naše mesto mohlo stať centrom vysokoškolského vzdelávania v oblasti
turizmu. O detašovanom pracovisku Elektrotechnickej fakulty Žilinskej
univerzity informovala doc. RNDr. Jarmila Mullerová, PhD. Poukázala na to,
že v rámci tejto školy v lete prebieha žilinská detská univerzita, škola
poskytuje bakalárske vzdelanie v rôznych odboroch. Primátor mesta Ing.
Blcháč, PhD. sa poďakoval za prezentáciu vysokých škôl a vyslovil
presvedčenie, že spolupráca týchto inštitúcii s mestom zostane naďalej
korektná a vzájomne užitočná. Poslanci tieto informácie prijali bez zmeny.
Náčelník MsP Mgr. Dalibor Šalplachta predniesol správu o činnosti za prvý
polrok 2010, poslanci túto správu schválili. Potom vedúci odboru výstavby Ing.
Miloš Berník predložil správu o plnení investičných akcií k 30.6. 2010. Návrh
bol prijatý. Projektová manažérka mesta Ing. Lucia Cukerová predložila
informácie o čerpaní prostriedkov z externých zdrojov. Poslanec Ing. Jozef
Repaský, mal pripomienku k sume 19 300 eur, ktorá bola použitá na akciu
Švábkafest, zdala sa mu privysoká. Mestské zastupiteľstvo návrh schválilo.
Schválilo aj konsolidačnú správu účtovnej jednotky verejnej správy, mesta
Liptovský Mikuláš za rok 2009.
Vedúca odboru financií, daní a miezd MsÚ Ing. Marta Gutraiová predniesla
monitorovaciu správu o výsledkoch programového rozpočtu mesta k 30.6.
2010. Poznamenala, že mestu zostáva splatiť 75 % úverov s dobou splácania na
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30 rokov. Mesto krátilo výdavky o 1,2 mil. eur. Vymohlo určité pohľadávky
z konkurzov a očakáva zvýšený výťažok z hazardných hier. Mestské
zastupiteľstvo návrh schválilo. Nasledovali ďalšie body ako zmena rozpočtu
mesta, výsledky hospodárenia príspevkových organizácii mesta (IC, VPS),
správa o prenájmoch budov a nebytových priestorov za I. polrok 2010, Správa
a stave platenia nájomného a vymáhania nedoplatkov, všetky návrhy MsZ
schválilo. Vedúca odboru sociálneho, bytového a zdravotníctva predložila
správu Komunitný plán sociálnych služieb mesta. Tento plán poslanci veľmi
kladne hodnotili a bol jednomyseľne schválený (jeden poslanec nehlasoval).
Väčšiu polemiku vyvolala správa o činnosti a hospodárskych výsledkoch
obchodných spoločností, v ktorých má mesto majetkovú účasť. Správu
predniesol zástupca primátora JUDr. Ján Droppa. Nečakane navrhol do
uznesenia prijať konštatovanie, že MHK 32 má vykázané záporné vlastné
imanie a preto by MsZ malo prijať návrh riešenia. K tomuto bodu, ako aj
k nepriaznivým výsledkom v Bytovom podniku diskutovali poslanci. Ing.
Vinčur a JUDr. Trnovský. Nad predloženou správou sa pozastavil primátor
mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. Vyjadril prekvapenie nad situáciou ako ju popísal
JUDr. Droppa. V MHK 32 sa situácia stabilizovala a iné vyjadrenia považuje
za nepravdivé a zavádzajúce. Mestské zastupiteľstvo, nakoniec návrh schválilo.
Pripomienky boli aj k nasledujúcej správe o doplnení detských ihrísk na území
mesta. Návrh predložila Ing. Iveta Klepáčová, vedúca oddelenia ŽP
a poľnohospodárstva MsÚ. Poslanec Ing. Jozef Repaský poznamenal, že sa
obišlo verejné obstarávanie, lebo víťazne na projekt vyšla firma T-PARKY,
s.r.o. Odpovedala mu Ing. Klepáčová, že do súťaže sa prihlásili dve firmy.
Diskusia prebiehala len medzi poslancom Repaským a primátorom. Niektorí
poslanci ako Ing. Ganóczy, PhD., Dušan Kubo naopak pochválili mesto, že sa
začalo so stavbou detských ihrísk aj v mestských častiach. Opoziční poslanci
odmietali hlasovať za tento návrh, lebo financie sú zahrnuté už do rozpočtu na
rok 2011, navrhovali bod presunúť na zasadnutie nového MsZ. Mestské
zastupiteľstvo návrh so zmenami a doplnkami schválilo.
Potom nasledovali interpelácie poslancov. Ako prvý vystúpil Ing. Dušan
Vinčur sa zaujímal o protipovodňové opatrenia v lokalite Vitálišovce.
Odpovedal mu primátor mesta, že mal rokovania so zainteresovanými
stranami. Poslanec MUDr. Jaroslav Barok upozornil na sťažnosti obyvateľov
Podbrezín na nedostatočné kosenie sídliska, na neestetické tyče na lávke cez
Smrečianku, na nedostatočný TV signál na sídlisku. Poslanec Mgr. Boris
Vacek, navrhol zriadiť parkoviská na západnej a východnej strane bytového
domu č. 1969, opraviť výtlky na Borbisovej ulici. Poslanec Ing. Jaroslav Čefo
upozornil na premnoženie mačiek na sídlisku Podbreziny, poslanec Ing.
Repaský sa zaujímal o stav výstavby kanalizácie v Stošiciach, zaujímal sa kedy
bude prerokovaný rozpočet mesta na rok 2011. Odpovedal mu primátor Ing.
Ján Blcháč PhD. Poslankyňa PhDr. Edita Havránková upozornila na dezolátne
verejné osvetlenie na sídlisku Podbreziny, na zarastený chodník na tomto
sídlisku. Poslanec Ing. Jozef Bobák informoval, že boli vyzývaní občania m.č.
Andice aby pokosili plochy medzi rodinnými domami, tie však patria
spoločnosti LAS, ďalej upozornil na to, že občania m. č. Palúdzka sú
zastrašovaní formou listov. Anonymný pisateľ vyzýva občanov bývajúcich
v tejto lokalite, aby do 1.9.2010 stiahli svoje námietky na stavebnom úrade.
Potom primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. predložil poslancom aktuálne
informácie zo zasadnutia Rady ZMOS o riešení povodňových škôd,
informoval, že mesto bolo viackrát atakované bývalým náčelníkom MsP vo
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veci nedodržania určitých postupov, podania prešetrila Generálna prokuratúra,
ktorá konštatovala, že všetky postupy mesta boli v súlade s legislatívou, a tak
uvedený atak bol nekorektný a neoprávnený. Potom primátor mesta MsZ
ukončil.
16. november
Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva otvorila skladba v podaní
speváckeho zboru TATRAN. Po úvodnom vstupe moderátora zaznela znelka
mesta, po ktorej primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. otvoril zasadnutie
mestského zastupiteľstva. Privítal prítomných hostí, Mgr. Miloša Klátika, PhD.
generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a p. Jossiho
Steinera, rabína košickej Židovskej náboženskej obce. Privítal osobnosti
navrhnuté na udelenie ocenení, poslancov mestského zastupiteľstva, ako aj
všetkých hostí. Uviedol, že toto zasadnutie bolo zvolané za účelom udelenia
ocenení mesta Liptovský Mikuláš, schválených uznesením mestského
zastupiteľstva dňa 16.9. 2010.
Moderátor programu Mgr. Fedor Mikovič uviedol slávnostnú časť, v ktorej
bolo navrhnuté čestné občianstvo in memoriam evanjelickému farárovi,
učiteľovi a správcovi sirotinca Vladimírovi Kunovi za vysoko humánny čin
záchrany 26 detí židovského pôvodu pred deportáciou počas 2. svetovej vojny.
Slávnostnému aktu udelenia ocenenia predchádzal filmový medailón o živote
a aktivitách Vladimíra Kunu, na svojho záchrancu si zaspomínala aj jedna zo
zachránených osôb p. Breinerová. Po skončení filmového príspevku odovzdal
primátor mesta ocenenie Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš in
memoriam Vladimírovi Kunovi, ktoré prevzal syn oceneného Ing. Milan Kuna.
Tento akt uzavrelo vystúpenie speváckeho zboru TATRAN pod vedením PhDr.
Ľubomíra Rašiho.
V ďalšej časti Mgr. Mikovič ohlásil udelenie ocenenia Cena mesta Liptovský
Mikuláš 2010. Prvým nominovaným na udelenie tejto ceny bol p. Juraj Halaj,
kapitán hokejového mužstva A Mestského hokejového klubu 32 Liptovský
Mikuláš. Krátky filmový medailón priblížil najvýraznejšie momenty z jeho
športovej kariéry, ako aj vyjadrenie jeho najbližších spolupracovníkov. Po
priblížení jeho životopisu vstúpil nominovaný na pódium a primátor mesta mu
odovzdal ocenenie. Potom vystúpili so scénickým tancom členky tanečného
odboru ZUŠ.
Moderátor stretnutia uviedol ďalšiu časť, ktorou bolo udelenie Ceny primátora
mesta. Nominovaný boli Karol Komandera, za dlhoročnú činnosť v oblasti
kultúry a spoločenskú angažovanosť, MUDr. Juraj Sýkora, za dlhoročnú prácu
športového lekára a osobnú angažovanosť pri organizovaní významných
športových podujatí a Mgr. Karol Boráň za pedagogickú činnosť a významný
prínos k rozvoju lyžovania. Ocenenia im odovzdal primátor mesta a potom
nasledovalo vystúpenie členov Štúdia pantomímy Kasprzyk.
Nasledovalo odovzdanie pamätných plakiet a listov osobnostiam mesta
pôsobiacich v rôznych spoločenských sférach. Medzi ocenených patrili:
MUDr. Mária Filková za zdravotnú starostlivosť a ľudský prístup k pacientom,
Rudolf Dorniak za dlhoročnú prácu pri organizovaní významných športových
podujatí, K. I. Dvořák za významný prínos v oblasti publicistiky a revitalizácie
TV Liptov, PhDr. Daniela Hroncová-Faklová za literárnu činnosť a prezentáciu
mesta, Miroslav Kasprzyk pri príležitosti 25. výročia umeleckej činnosti
a výchovu mladých mímov, Božena Šimková za svedomitú a obetavú
pedagogickú činnosť, Ing. Pavol Bolvanský za prínos k rozvoju verejnej
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správy, PaedDr. Tibor Trunkvalter za prínos k rozvoju školstva v meste
Liptovský Mikuláš. Primátor mesta im odovzdal ocenenia týmto osobnostiam
a poďakoval sa im za dlhoročnú záslužnú prácu. Fedor Mikovič poďakoval
všetkým zúčastneným, po skončení pozval všetkých na čašu vína. Program
ukončil spevokol Tatran , ktorý dvoma piesňami.
16. december
Zasadnutie viedol primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. Poslanci potom začali
rokovanie. Ako prvý bod prerokovali schválenie dodatku zmluvy o zriadení
spoločného úradu medzi zmluvnými stranami, tento bod bol schválený.
Nasledovala správa o výsledkoch kontrol vykonaných od 3.9. do 10.12.2010
Útvarom hlavného kontrolóra mesta, správu predložil hlavný kontrolór Ing. Ján
Bonko. Pochybnosti vyslovil poslanec JUDr. Ján Droppa, ktorý upozornil na
to, že v Bytovom podniku boli zistené nedostatky, v niektorých prípadoch
neboli vykonané výberové konania, napriek tomu je činnosť tohto subjektu
vyhodnotená bez nedostatkov. Ing. Bonko uviedol, že žiadne údaje v správe nie
sú fiktívne, a on osobne nemá záujem zakrývať skutočnosti. Poslanci návrh
schválili. Ing. Bonko potom predložil návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta na I. polrok 2011. Do rozpravy sa prihlásil poslanec JUDr.
Droppa, navrhol doplniť plán o kontrolu činnosti a finančného hospodárenia
Bytového podniku, MHK 32 a kontrolu obsahu jednotlivých prijatých uznesení
MsZ v spojitosti s nakladaním s majetkom mesta. Bod bol bez zmien
poslancami prijatý.
Vedúca odboru právnych služieb MsÚ JUDr. Alena Oberučová predložila
dodatok č.1 k štatútu mesta L. Mikuláš. K bodu programu vystúpil poslanec
Ing. Jozef Repaský, ktorý vyslovil pochybnosť, prečo bol takýto materiál
zaradený na rokovanie, malo by sa ním zaoberať novo zvolené MsZ.
S pochybnosťami vystúpil aj poslanec JUDr. Droppa. Naopak poslanec Ing.
Vladimír Stankoviansky zdôraznil, že dôvodom schvaľovania je tá skutočnosť,
že od 1.1.2011 nebude platiť inštitút uvoľnených poslancov. Mestské
zastupiteľstvo návrh nakoniec schválilo.
Potom pred poslancov vystúpila vedúca oddelenia ÚP a hlavného architekta
Ing. arch. Tatiana Bachtíková. Predniesla návrh územného plánu mesta
Liptovský Mikuláš. Po nej vystúpil spracovateľ projektu Ing. arch. Ľubomír
Klaučo z firmy AUREX s.r.o. Bratislava. Zdôraznil, že spracovatelia sa tomuto
územnému plánu venovali intenzívne posledné dva roky. Zásadnou zmenou je
najmä poloha železničnej trate vrátane stanice. Územný plán bol zosúladený
s platnou legislatívou. Niektoré výhrady k plánu mal poslanec Ing. Jozef
Bobák, chýbalo mu ochranné pásmo potoka Demänovka, do územného plánu
nie je zahrnutá zóna Andice-Benice a požadoval protihlukové opatrenia. Na
jeho výhrady mu uspokojivé odpovede dali Ing. arch. Bachtíková a Ing. arch.
Klaučo. Poslanci návrh jednomyseľne schválili, len jeden poslanec sa zdržal
hlasovania.
Vedúca odboru právnych služieb MsÚ JUDr. Alena Oberučová, podala návrh
na nadobudnutie, predaj majetku mesta a nakladanie s majetkovými právami
mesta. Poslanec Ing. Dušan Vinčur mal pripomienky k pozemkom pod
komunikáciami, navrhol hľadať iné riešenie. Poslanec JUDr. Ján Droppa
upozornil na predaj nehnuteľnosti spoločnosti FOBUS, s.r.o., žiadal zachovať
zeleň a stromy na tomto pozemku. Poslanci návrh schválili. Väčšiu polemiku
vyvolal posledný bod č. 23, pred prerokovaním tohto bodu bola vyhlásená
desaťminútová prestávka. So zásadnými výhradami vystúpil poslanec JUDr.
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Droppa. Výhrady sa týkali uzavretia nevýhodných zmlúv, neboli vyvodené
sankcie proti subjektu. Odpovedal viceprimátor Ing. arch. Pavol Bobák, CSc.
Uviedol, že informácie sú skreslené a už bola vyplatená záloha vo výške 60
tisíc eur., a subjekt chce uskutočniť výstavbu, tak ako bolo dohodnuté do konca
roku 2012. Bod 23 bol nakoniec schválený.
Vedúca oddelenia ŽP a poľnohospodárstva Ing. Iveta Klepáčová podala návrh
na zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie a vyradenie
neupotrebiteľného majetku mesta. Návrh sa týkal majetku starých detských
zariadení a ich odpisu, zároveň odovzdať do užívania areál VPS na
Družstevnej ul. areál na Podtatranského ulici. Poslanec JUDr. Milan Trnovský
upozornil na vysoké odpisy 13 tis. a 19. tis. eur., chýbalo mu stanovisko
inventarizačnej komisie. Ing. Klepáčová informovala, že návrh bol predložená
likvidačnej komisii, ktorá ho posúdila. Poslankyňa PhDr. Edita Havránková sa
pozastavila nad tým, že zariadenie mohlo ešte slúžiť svojmu účelu a nebolo tak
staré. Ing. Klepáčová upozornila, že boli urobené svojpomocne VPS
a nezodpovedali normám. Návrh poslanci schválili.
Ing. Marta Gutraiová, vedúca odboru financií, daní a miezd MsÚ predložila
návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2010. Uviedla, že ako prvý bod sa rieši
využitie finančných prostriedkov z rezervného fondu, druhý bod
zarozpočtovanie mimoriadnej dotácie z Úradu vlády. Následne predložila Ing.
Cukerová návrh rozpočtu na úhradu dvoch záverečných faktúr. Mestské
zastupiteľstvo návrh schválilo. Taktiež schválilo aj operačný štáb zimnej
údržby.
Vedúci odboru školstva a mládeže MsÚ Ing. Peter Mačala predložil správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Poslanec Ing. Bobák konštatoval, že čo sa
týka odbornosti predmetov, Liptovský Mikuláš sa v celoslovenskom priemere
za posledné tri roky zhoršil, navrhol situáciu riešiť. Poslanci návrh schválili.
Ing. Mačala predložil aj druhý návrh, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2009
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách. Niektorým opozičným poslancom nebolo jasné, prečo za
dieťa z inej obce v okrese sa pýta 5 eur. Primátor mesta ich upozornil, že sa
jedná o nariadenie vlády SR č. 276 o financovaní centier voľného času.
Poslanci návrh schválili.
Ing. Tatiana Bachtíková predložila návrh na zrušenie uznesenia mestského
zastupiteľstva č. 74/2006. V roku 2006 bolo schválené umiestenie detského a
futbalového ihriska na parcelách v ÚP zóne Západ. Tieto pozemky však boli
uznesením č. 76/2010 odpredané Michalovi Martikánovi, ktorý tam postaví
OLYMPIC GALLERY. Poslanec MUDr. Mojžiš sa zaujímal, kde bude
v starom meste postavený športový areál. Primátor mesta Ing. Blcháč, PhD. mu
odpovedal, že mesto získalo 60 % pozemkov v záhrade galérie a tam sa počíta
so stavbou športového areálu. Potom poslanci návrh schválili.
Riaditeľ Bytového podniku Anton Urgela predložil dva návrhy na stanovenie
výšky nájomného v Hlbokom a v Palúdzke. V Hlbokom išlo o dvanásť
bytových jednotiek a v Palúdzke o tridsaťštyri. Určité obavy poslancov mali
o platení v Hlbokom, ale nakoniec oba body rokovanie schválili. Vedúca
odboru právnych služieb podala návrh na zmenu zástupcov - akcionárov mesta
v obchodnej spoločnosti MHK 32. Konštatovala, že Ing. Ján Blcháč, PhD. sa
vzdal funkcie člena predstavenstva MHK 32. Opoziční poslanci ako JUDr.
Trnovský sa pozastavili nad tým, že im to malo byť oznámené skôr, takisto aj
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JUDr. Droppa argumentoval zákonom o obecnom zriadení, kde MsZ nie len
schvaľuje, ale aj odvoláva svojich zástupcov, dotkol sa aj záporného vlastného
imania spoločnosti. Oponoval mu primátor mesta Ing. Blcháč, PhD., že je to
v súlade so zákonom, úlohou MsZ nie je odvolávať, toto je v kompetencii
orgánov spoločnosti, čo sa týka záporného vlastného imania to pretrváva od
roku 2006, mohol sa dať klub do konkurzu, ale to by znamenalo zánik hokeja
v meste. Poslanci nakoniec aj tento bod schválili.
Prednosta MsÚ Ing. Rudolf Urbanovič predniesol návrh na poskytnutie
náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku za roky 2009 a 2010 na základe
výzvy MUDr. Slafkovského a Ing. Repaského. Jedná sa o poskytnutie náhrady
platu Ing. Blcháčovi, PhD., Ing. arch. Bobákovi, CSc., Ing. Cukerovej a Ing.
Lehotskému. Poslanec Ing. Vinčur predložil návrh, aby boli náhrady platu za
nevyčerpanú dovolenku aj odvolanému viceprimátorovi JUDr. Droppovi.
Poslanec JUDr. Trnovský položil otázku, prečo majú byť náhrady platu
vyplatené aj Ing. Cukerovej a Ing. Lehotskému. Primátor mesta konštatoval, že
je v jeho právomoci preplatiť náhrady platu uvoľneným poslancom. Návrh bol
nakoniec prijatý.
Potom nasledovali interpelácie poslancov. Ako prvý sa prihlásil Mgr. Boris
Vacek. Interpeloval vedúcu odboru Ŕ, SP, ŠFRB, zaujímal sa, či tento odbor
má povinnosť skontrolovať záber pôdy pod stavbu, po vydaní stavebného
povolenia. Odpovedala mu Ing. Alena Vinčurová, pri kolaudačnom konaní je
stavebník povinný predložiť geometrický plán – prehodnotenie, či svojou
stavbou nezasahuje do cudzieho pozemku. V prípade, že stavba stojí, zákon
hovorí aj o dodatočnej legalizácii stavby. Poslankyňa PhDr. Edita Havránková
interpelovala primátora mesta s otázkami, koľko stál koncert skupiny Elán,
prečo posledný hokejový zápas bol bez vstupného a zaujímala sa o sumu, ktorú
si mali rozdeliť ako odmeny najvyšší predstavitelia mesta. Odpovedal jej
primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. Koncert skupiny Elán neorganizoval
a tak nevie čo stál, účasť na hokejovom zápase bola bezplatná a zaznamenala
sa vysoká účasť fanúšikov. Odmeny stanovuje MsZ, on osobne už v roku 2009
vyhlásil, že sa svojej odmeny vzdáva. Poslankyňa Havránková položila otázku,
na čí príkaz boli vyrúbané smreky na Brezovej ulici, kde bol zničený prístrešok
pre mačky. Interpeloval aj poslanec Ing. Jozef Bobák. Položil otázku, prečo
nebol dodržaný termín dokončenia rekonštrukcie Základnej školy na
Demänovskej ceste, dôsledok čoho zamokávajú steny budovy, požiadal
o vyriešenie tohto stavu. Poslanec Ing. Dušan Vinčur upozornil na vyzváňanie
mobilných telefónov počas rokovaní MsZ, podotkol, že sa to v budúcnosti už
nebude opakovať. Po interpeláciách poslancov podal primátor mesta
nasledovné informácie. Zablahoželal náčelníkovi MsP Mgr. Daliborovi
Šalplachtovi k zvoleniu za predsedu Krajského združenia mestských polícií.
Prečítal v plnom znení informatívnu správu o možnostiach zlepšenia finančnej
situácie mesta v roku 2010, odovzdal ju predsedovi opozičného poslaneckého
klubu Ing. Jozefovi Repaskému, informoval o dodatkoch k zmluve č. 8 o nájme
hnuteľných a nehnuteľných vecí, informoval o novej organizačnej štruktúre,
ktorá dopĺňa počet zamestnancov Inštrukčných detských jaslí. Informoval, že
mesto obdržalo od prokurátorky JUDr. Binkovej žiadosť o vyjadrenie
k podnetu od JUDr. Droppu, v súvislosti, že v spoločnostiach, kde má mesto
100 % a kde primátor vykonáva funkciu jediného akcionára, využil svoju
kompetenciu a hneď ako skončil funkciu zástupcu primátora bol JUDr. Droppa
odvolaný aj z Dozornej rady Bytového podniku a MHK 32 v súlade so
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zákonom. V takomto znení pôjde aj odpoveď na výzvu. Potom primátor mesta
Ing. Ján Blcháč, PhD., mestské zastupiteľstvo ukončil.
27. december
Na úvod zasadnutia novozvoleného mestského zastupiteľstva zaznela štátna
hymna SR. Po nej primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. otvoril zasadnutie
MsZ. Konštatoval, že na základe novembrových volieb do orgánov
samosprávy dochádza k zmene na poste vedenia mesta. Upozornil na pozitívne
veci ktoré sa vykonali za uplynulé štyri roky. Za všetky spomenul nový
Územný plán mesta, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, komplexnú
stratégiu riešenia rómskeho problému, zásadne odmietol informácie
o nepriaznivej finančnej situácii v meste, ubezpečil, že sa mesto snažilo riešiť
problémy, ktoré vznikli po hospodárskej kríze. Na záver vyjadril želanie, aby
v meste vládlo menej ideológie a politiky, ale viac pozitívnych nápadov. Po
určení zapisovateľov a zapisovateľov zápisnice vystúpil predseda mestskej
volebnej komisie RSDr. Michal Kotian. Informoval, že do zoznamu voličov
bolo zapísaných 22 044 oprávnených osôb, bolo odovzdaných 12 505 platných
lístkov a pre voľbu primátora 12 894 platných volebných lístkov, najviac
hlasov 5 753 získal MUDr. Alexander Slafkovský a stal sa tak novým
primátorom mesta Liptovský Mikuláš. Predseda volebnej komisie uviedol, že
bolo zvolených 21 mužov a štyri ženy. Na záver zaželal novozvolenému
primátorovi a poslancom veľa zdravia, šťastia a veľa dobrých myšlienok pri
plnený úloh v novom volebnom období.
Po zaznení znelky mesta novozvolený primátor MUDr. Alexander Slafkovský
prečítal sľub primátora v znení podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení. Sľub zložil do rúk predsedu mestskej volebnej komisie a potvrdil ho
svojim podpisom. Následne doterajší primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD.
odovzdal novozvolenému primátorovi insígnie mesta a zablahoželal mu
k zvoleniu. Vedenia ďalšieho rokovania sa ujal novozvolený primátor mesta
MUDr. Slafkovský. Následne prečítal text sľubu poslanca mestského
zastupiteľstva. Predseda MVK RSDr. Kotian vyzval všetkých poslancov
v abecednom poradí k zloženiu sľubu. Poslanci postupne zložili sľub do rúk
novozvoleného primátora MUDr. Slafkovského a potvrdili ho svojim
podpisom. Mestské zastupiteľstvo začalo pracovať v zložení koalícia SDKÚDS, SaS, KDH, dvanásť poslancov, opozícia SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS,
desať poslancov, traja poslanci sú nezávislí.
Potom s príhovorom vystúpil novozvolený primátor mesta MUDr. Alexander
Slafkovský. V úvode poďakoval za podporu pre seba i za celý tím, ktorý
pracoval na tom, aby mesto Liptovský Mikuláš bolo lepšie a aby sa v ňom
dobre žilo. Poďakoval tiež za všetko dobré, čo sa v tomto meste urobilo, na
druhej strane musí konštatovať, že naše mesto je na druhom mieste v SR,
pokiaľ ide o zadlženosť na jedného obyvateľa. Sú oblasti, ktoré sú minimálne
finančne kryté, preto bude pravdepodobne potrebné prijať mnohé úsporné
opatrenia. Ako prvé navrhol zníženie svojho platu o 10 %, redukciu
personálneho obsadenia mesta a jeho organizácii. Uviedol, že ako primátor
mesta sa zaväzuje dosiahnuť výrazné zlepšenie v oblasti medziľudských
vzťahov, vždy hovoriť pravdu verejnosti, dobre hospodáriť, dúfa, že tieto ciele
naplní.
Potom bol schválený program ustanovujúceho zasadnutia mestského
zastupiteľstva, voľba návrhovej a volebnej komisie, nakoniec bolo stanovené
poverenie poslanca MsZ ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
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MsZ. Primátor mesta MUDr. Slafkovský citoval ustanovenie § 12 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Obecné zastupiteľstvo na
svojom ustanovujúcom zasadnutí je povinné zvoliť si poslanca ktorý bude
oprávnený viesť a zvolávať MsZ. Primátor navrhol vekovo najstaršieho
poslanca Ing. Vladimíra Stankovianskeho. Návrh poslanci schválili.
Potom nasledovalo schválenie sobášiacich a určenie sobášnych dní matričného
úradu. Primátor mesta predložil návrh zástupcov mesta, ktorí budú počas
nadchádzajúceho obdobia vykonávať občianske obrady a to v zložení: JUDr.
Milan Trnovský, Ing. Lucia Cukerová, Ing. Jozef Repaský, Ing. Štefan
Ganóczy, PhD., Soňa Čupková a MUDr. Alexander Slafkovský. Mestské
zastupiteľstvo návrh jednomyseľne schválilo.
MUDr. Alexander Slafkovský primátor mesta predložil návrh na zriadenie
mestskej rady v počte 8 členov. Voľbu vykonal poslanec JUDr. Milan
Trnovský, ktorý poučil poslancov o spôsobe voľby a úpravy volebných lístkov.
Bolo odovzdaných 25 platných volebných lístkov, hlasovali tak všetci poslanci.
Za členov mestskej rady boli zvolení: Ing. arch. Pavol Bobák (24 hlasov), Ing.
Štefan Ganóczy (22 hlasov), Ing. Dušan Vinčur (20 hlasov), JUDr. Milan
Trnovský (20 hlasov), Ing. Jozef Repaský (19 hlasov), Ing. Milan Kružliak (18
hlasov), JUDr. Ján Droppa (15 hlasov), MUDr. Roman Mojžiš (15 hlasov). Po
voľbe poslanec MUDr. Miroslav Boďa pripomenul, že pred 4 rokmi bol pomer
poslancov v MsZ približne rovnaký ako v súčasnosti, pričom teraz je pomer
zastúpenia opozície v mestskej rade nízky. Narážal tým na to, že do mestskej
rady nebol zvolený bývalý primátor Ján Blcháč. A pomer zvolených členov
v rade je dvaja za opozíciu a šesť za koalíciu (SDKÚ-DS, SaS, KDH).
Primátor mesta MUDr. Alexander Slafkovský potom predložil návrh na
zriadenie komisií MsZ, voľba ich predsedov a voľba členov komisie finančnej,
majetkovoprávnej a cestovného ruchu. Primátor uviedol, že je potrebné zriadiť
komisie, aby mohli čo najskôr začať svoju činnosť, následne treba do zvolania
mestskej rady schváliť zloženie komisii finančnej, majetkovo-právnej
a cestovného ruchu. V rozprave vystúpil poslanec Ing. Rudolf Urbanovič, ktorý
navrhol aby komisia školstva, a športu bola rozdelená do dvoch komisií a to
komisie pre školstvo a mládež a komisie športu. Jeho návrh však neprešiel.
Prešiel pôvodný návrh a navrhnutý členovia komisií boli schválení.
Poslanec Ing. Milan Kružliak potom citoval zo zákona NR SR č. 253/1994 Z.
z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest. Potom navrhol plat primátora zvýšený o 1,29 násobku priemernej mzdy.
V bode b) navrhol schváliť ostatné nároky primátora a uvoľnených poslancovzástupcov primátora. Poslanec Ing. Vinčur odporučil vypustiť niektoré časti, po
preverení ako sa bude postupovať voči uvoľneným poslancom, čo sa týka
kolektívnej zmluvy. MsZ návrh Ing. Vinčura schválilo a pôvodný návrh na
určenie platu primátora jednomyseľne schválilo. Potom primátor mesta MUDr.
Alexander Slafkovský ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva.
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ČINNOSŤ MESTSKÉHO ÚRADU
Dňa 1. januára 2010 nadobudol účinnosť zákon 471/2009 Z. z. ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (DPH). Zákon
zmenil formu podávania súhrnných výkazov. Súhrnný výkaz za obdobie po
1. 1. 2010 je možné podať len elektronickou formou a to najneskôr do 20 dní
po skončení obdobia za ktorý sa súhrnný výkaz podáva. Podanie súhrnného
výkazu je možné realizovať: so zaručeným elektronickým podpisom, bez
zaručeného elektronického podpisu na základe dohody spísanej s daňovým
úradom.
Občania sa v priebehu marca mohli na mestskom úrade vyjadriť k územnému
plánu mesta. Zaujímala ich predovšetkým otázka preloženia železničnej trate
a tiež s tým súvisiaca preložka cesty 1/18. Všetky pripomienky, ktoré občania
vyslovili, boli na MsÚ spracované a vyhodnotené.
Prostredníctvom dotazníka sa mohli spoluobčania zapojiť do prípravy nového
strategického dokumentu – komunitného plánu sociálnych služieb. V dotazníku
boli požadované informácie o súčasnom sociálnom probléme príbuzných
opýtaného, informácie o využívaní konkrétneho druhu sociálnej služby a jej
spokojnosti. Mestský úrad vytvoril aj mailovú adresu, na ktorú sa dotazník
mohol posielať.
Pomocnú ruku prostredníctvom poskytnutia informácii podal mestský úrad
všetkým podnikateľom, ktorí zabezpečujú pre záujemcov služby prechodného
ubytovania alebo reštauračného stravovania. Rady pre podnikateľov uverejnil
mestský úrad na webstránke mesta v sekcii podnikateľ. Podnikatelia služieb
majú všetky informácie po ruke a môžu sa rýchlo zorientovať vo svojich
právach a povinnostiach..
Tretí najlepší informatik samospráv Slovenska za rok 2009 a zároveň najlepší
informatik v Žilinskom kraji je zamestnanec mestského úradu nášho mesta Ing.
Dušan Močarník. Ocenenie získal od Združenia informatikov samospráv
Slovenska na ich 11. konferencii v Mojmírovciach. Do súťaže o najlepšieho
informatika sa zapojilo vyše 200 súťažiacich. Hodnotila ich odborná porota
podľa 12 kritérií. Dušan Močarník pracuje ako informatik na mestskom úrade
už 18 rokov.
Mestský úrad požiadal o nenávratný finančný príspevok z eurofondov, môže sa
uchádzať o príspevok vo výške 2 miliónov eur. Za schválené peniaze sa
vybuduje moderný informačný systém. Ten by uľahčil komunikáciu
obyvateľov s mestom prostredníctvom internetu. Po nástupe nového vedenia
mesta sa na Mestskom úrade začalo s modernizáciou informačného systému.
Prepojilo sa takmer 20 samostatných oblastí do evidencie obyvateľstva, cez
platbu daní až po účtovanie.
V auguste začal mestský úrad zastúpený Spoločným obecným úradom
územného rozhodovania a stavebného poriadku územné konanie stavby
Regenerácia sídliska „Staré mesto“ Občania mohli k tomuto plánu vysloviť
svoje námietky a pripomienky.
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Mestský úrad a vedenie mesta spísalo petíciu za zachovanie zámočku na ulici
M. M. Hodžu. Petíciu podpísalo viac ako 1100 obyvateľov nášho mesta.
Historická budova Stodolovej vilky sa tak na základe vyhlásenia Ministerstva
kultúry SR kultúrnou pamiatkou. Obyvatelia mesta tak zabránili majiteľovi
objektu, aby ho zbúral na komerčné účely.
ZO ŽIVOTA MESTSKÝCH ČASTÍ
HLBOKÉ
Mesto dalo opraviť 17 bytov v Hlbokom. Získalo na to prostriedky z Úradu
vlády o objeme 26 500 eur. Domy boli vekom i spôsobom užívania
opotrebované a vyžadovali nutnú opravu. Mesto nechalo v bytoch vymeniť
vchodové dvere, okná, zábradlia.
V tejto časti mesta začali pracovať mladé rómske mamičky v Mamičkove.
Desiatka žien sa stretáva vzájomne komunikuje, cvičia aerobik, pečú koláče,
zúčastňujú sa prednášok o výchove detí.
V máji pracovníci VPS odstraňovali následky povodne v Hlbokom. Nanosili
30 ton piesku vo vreciach, aby sa nezalievali obytné časti a voda smerovala do
Váhu.
Komunitné centrum Nový svet v Hlbokom získalo materiálnu pomoc vo forme
šatstva, počítačov, hračiek od holandskej nadačnej spoločnosti Hulpprojekt
Slowakia .
Od začiatku novembra sa mohli ľudia bez domova ubytovať v nocľahárni
Komunitného centra v Hlbokom. Za ubytovanie sa platí 50 centov. Nocľaháreň
má kapacitu 12 lôžok, štyri sú určené pre ženy. Záujemcovia sa môžu ubytovať
o siedmej večer. Príjem klientov má na starosti nočný strážnik, ktorý dohliada
na bezpečnosť a poriadok v priestoroch nocľahárne. Klienti sa tu môžu
osprchovať, uvariť si v kuchynke jedlo, teplý čaj, k dispozícii je aj práčovňa.
BODICE
Bezmála 150 bežcov z celého Slovenska sa zúčastnilo 30. ročníka Behu
oslobodenia Bodíc. Otvoril ho primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč,
ktorý zároveň za neúnavnú prácu a organizáciu všetkých 30 ročníkov ocenil
Jozefa Gallu a poslanca MsZ Štefana Ganóczyho. Olympijský klub Liptova
udelil cenu Telovýchovnej jednote Bodice za dlhoročnú prácu a organizovanie
behu oslobodenia.
Najstarší účastník pretekov mal 75 rokov. Víťazom pretekov sa stal Jozef
Dubašák z Popradu, ktorý zabehol 15 kilometrovú trať za 57 minút a 55
sekúnd. Martinčanka Katarína Pavlínyová získala prvenstvo medzi ženami,
ktoré bežali štvorkilometrový úsek, zdolala ho za 18 minút a 14 sekúnd.
Obyvatelia tejto mestskej časti sa pravidelne stretávajú v priestoroch
kultúrneho domu v rámci podujatia Deň Bodíc. Tohto roku to bolo už piate
stretnutie. Desiatky Bodičanov sa stretli pri dobrom guláši a privítali medzi
sebou primátora Jána Blcháča a prednostu MsÚ Rudolfa Urbanoviča.
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PALÚDZKA
Obyvatelia Zádvoria sa môžu tešiť zo zrekonštruovanej vozovky. Motoristov
ani chodcov tu už nestrašia poprepadávané vstupy k domom, nahradila ich
zámková dlažba a bezbariérový vstup. Opravami sa cesta vyrovnala
a skvalitnila dopravu nielen obyvateľom vyše 50 domov, ale aj dopravnej
obsluhe. Súčasťou rekonštrukcie bola aj výmena vodovodných potrubí
a prípojok po celej dĺžke ulice, ktorú vykonala Liptovská vodárenská
spoločnosť. Celá rekonštrukcia stála 175 tisíc eur.
V rámci benefičného podujatia Všetko pre deti zorganizovalo občianske
združenie Naša Palúdzka zbierku, kde vyzbierali viac ako tisíc eur. Sumu
rozdali postihnutým deťom a mladým ľudom, ktorých je v tejto mestskej časti
osemnásť, každý dostal po 60 eur. Dňa 11. júla sa na futbalovom štadióne
v Palúdzke uskutočnilo stretnutie občanov pri guláši. Organizátori pripravili
rôzne športové hry pre deti, zaspievali superstaristi. Podujatie pripravilo
občianske združenie Naša Palúdzka. Členom združenia sa podarilo zjednotiť
ľudí, nájsť spoločnú reč s poslancami a spoločnými silami napĺňajú svoje
predsavzatia.
Drevenú lávku ponad riečku Demänovka v Palúdzke opravili koncom roku
pracovníci VPS. Vymenili drevenú výplň, nové je aj oplotenie. Lávka je
spojnicou medzi západnou a východnou časťou Palúdzky. Oprava stála 2000
eur.
PLOŠTÍN
Dňa 29. augusta sa v mestskej časti Ploštín konal Detský folklórny festival Pod
Skalkou. Predchádzal mu futbalový zápas, potom bola položená kytica kvetov
k pamätníku padlým v druhej svetovej vojne. Pre nepriaznivé počasie sa
festival uskutočnil v kultúrnom dome. Vystúpili domáce detské folklórne
súbory - DFS Cindruška, DFS Ďumbier, DFS Malý Kriváň, DFS Mladý eligón
z Rabčíc, DFS Pramienok ako aj hosť DFS Barunka Česká Skalice z Českej
republiky. Pre hostí bol pripravený chutný guláš. V podvečerných hodinách
bola zapálená partizánska vatra.
V auguste sa v Ploštíne zvýšila hladina potoka, domáci riešili situáciu
navŕšeným vriec s pieskom.
Najstaršia obyvateľka Liptovského Mikuláša je Mária Hliničanová z Ploštína,
ktorá oslávila v roku 2010 102. narodeniny. Jubilantke bol zablahoželať
primátor mesta Ján Blcháč a populárny spevák Vašo Patejdl. Oslávenkyňa bola
veľmi dojatá a všetkým gratulantom popriala všetko dobré v živote.
OKOLIČNÉ
Prvá júlová sobota patrila Športovému dňu primátora. Hlavná časť programu sa
uskutočnila v areáli Mestského futbalového klubu Tatran v Okoličnom.
Odopoludnia tu prebiehal turnaj v plážovom volejbale dvojíc Beach cup 2010
O putovný pohár Liptova. Na svoje si prišli aj mladí streetballisti na Junior
streetball 2010. Umelý trávnik bol dejiskom futbalového turnaja O pohár
primátora. Predstavili sa na ňom tímy z jednotlivých mestských častí: TJ
Iľanovo, TJ Snaha Ploštín, FK Demänová, FC 34 Palúdzka, FK Ondrašová
a MFK Tatran Liptovský Mikuláš.
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Počas celého dňa boli pripravené rôzne atrakcie a súťaže pre deti. Program
v Okoličnom ukončilo vystúpenie skupiny Ploštín Punk a speváčky Moniky
Agrebi, finalistky pesničkovej súťaže Elán je Elán.
Desiate výročie vzniku si pripomenul Klub seniorov Podbreziny – Okoličné
priestoroch Základnej školy v Okoličnom, posedením, kultúrnym programom
a odovzdaním pamätných listov viacerým členom. Klub začal svoji činnosť
6. septembra 2000, keď mal 35 členov, v súčasnosti má bezmála sedemdesiat.
Dôchodci majú vlastný spevokol. Chodia na výlety, starajú sa o okolie,
organizujú posedenia pri guláši.
Kostol Sv. Petra z Alkantary v Okoličnom má viac ako 500-ročný krov.
Strecha bola opravovaná len dvakrát, od leta 2010 prebiehali rozsiahle
rekonštrukčné práce na streche, ktorej plocha je 1 350 metrov.
Začiatkom decembra sa v tejto mestskej časti uskutočnil kurz pečenia
a zdobenia medovníkov. Zúčastnili sa ho ženy všetkých vekových kategórii,
ale aj malé žiačky. Kurz zorganizoval Slovenský zväz včelárov spolu s Klubom
dôchodcov. Tatiana Čermáková prednášala o využití včelích produktov
v domácnosti, propagovala využitie včelej materskej kasičky. Milena
Husáriková viedla kurz pečenia a zdobenia, každá účastníčka získala certifikát
o absolvovaní kurzu.
Demänová
Veselá rozlúčka sa konala na Základnej škole v Demänovej. Druháci
s učiteľkou Evou Jurčovou a niekoľkými rodičmi pripravili pre spolužiakov,
rodičov, učiteľov milú rozlúčku so školou. Tancovali country, vystúpili so
psíkmi a potom grilovali klobásky a zabávali sa pri sladkostiach, ktoré pre ne
pripravili ich mamy. Podujatia sa zúčastnil aj primátor mesta.
Tridsaťdva jubilantov z Demänovej, ktorí v roku 2010 oslávili sedemdesiat,
sedemdesiatpäť, osemdesiat alebo osemdesiatpäť rokov sa stretlo na
slávnostnom posedení. Medzi jubilantov zavítal aj primátor mesta Ján Blcháč.
Začiatkom novembra si obyvatelia tejto mestskej časti pripomenuli 180.
výročie vybudovanie drevenej zvonice, ktorá bola vyhlásená za národnú
kultúrnu pamiatku. Podujatia sa zúčastnil primátor mesta Ján Blcháč, zborový
farár Marián Bochnička a Katarína Kosová, generálna riaditeľka Pamiatkového
ústavu SR. Obnovená zvonica je právom skvostom Demänovej a obyvatelia
tejto mestskej časti sú právom na ňu hrdí.
IĽANOVO
Zemiakové, slivkové, jablkové hody pripravili členovia Klubu dôchodcov
v Iľanove. Seniori z tejto mestskej časti každoročne na záver
poľnohospodárskej sezóny organizujú spoločné posedenie. Výborným
spestrením programu bola módna prehliadka. Dôchodci si svoje voľné chvíle
zmysluplne napĺňajú.
Dobrovoľní hasiči v Iľanove dostali novú striekačku, stála 6 600 eur a hasiči ju
dostali od Ministerstva vnútra SR.
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ONDRAŠOVÁ
Začiatkom septembra sa v Ondrašovej na približne tridsaťmetrovom úseku
potoka Jalovčianka odtrhol breh. Zasahovalo 50 ľudí, pracovníci VPS, Povodia
Váhu, dobrovoľní hasiči z Ondrašovej, príslušníci MsP ako aj obyvatelia tejto
mestskej časti. V ohrozený bol aj most cez potok.
MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY MESTA
Zlatú, striebornú i bronzovú betlehemskú hviezdu priniesli do Liptovského
Mikuláša speváci a folkloristi miestnych súborov. Zúčastnili sa festivalu
Pastoralka Zywiecka. Zlatú betlehemskú hviezdu získal komorný spevácky
zbor Laeto animo, striebornú hviezdu sólistka ľudových piesní Katarína
Brániková a bronzovú Detský folklórny súbor Ďumbier. Na festivale sa
každoročne prezentujú Poliaci, Česi, Maďari. Účastníci vystúpili v 67
programoch.
Prvý marcový týždeň sa rodák z nášho mesta Marián Lorenčík zúčastnil
svetového veľtrhu pizze v Las Vegas. Súťažil v piatich disciplínach:
o najväčšiu pizzu, najdlhšie točenie pizzového cesta nad hlavou, či akrobatickú
šou s pizzou na hudbu. Marián Lorenčík si zo súťaže odniesol medzinárodnú
cenu. Pracuje ako šéf pizzerie Pulcinella v Londýne. S tajomstvom výroby
pizze sa zoznámil na Malte.
Celý marcový týždeň si mohli občania mesta pochutnávať na špecialitách
opavskej kuchyne. Túto aktivitu zorganizovalo naše mesto v rámci
cezhraničnej spolupráce s Opavou. Opavské jedlá pripravovali žiaci z opavskej
a mikulášskej hotelovej akadémie. Varili sa špeciality ako napríklad mešec
opavského richtára so zemiakovou kašou a cibuľkou, údené plece so slivkami
na smotanovej omáčke s chrenom a zemiakovými knedľami.
Dňa 20. mája 2010 naše mesto, aj región Liptova navštívili veľvyslanci
z päťdesiatich krajín, ktorí sú akreditovaní v našej republike. Privítal ich
primátor mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD. Primátor privítal aj
ministra zahraničných veci SR Miroslava Lajčiaka s manželkou Jarmilou
Hargašovou. Veľvyslanci uskutočnili prehliadku mesta, kde navštívili
významné pamätihodnosti, Liptovskú galériu P.M. Bohúňa, expozíciu Tatrín
a Žiadostí slovenského národa, Múzeum Janka Kráľa a Centrum Kolomana
Sokola. Veľvyslanci navštívili aj Demänovské jaskyne a Múzeum liptovskej
dediny v Pribyline. Tu ich čakal dvojhodinový program, spojený
s ochutnávkou tradičných liptovských jedál. Práve návšteva hostí zo zahraničia
bola o to významnejšia, že poznali naše mesto a svoje poznatky budú určite
šíriť ďalej vo svojich krajinách.
Počas Stoličných dní v júni 2010 privítalo naše mesto 14 členov delegácie
z partnerských miest. Tohto podujatia sa zúčastnili delegáti z fínskeho mesta
Kemi, maďarského Kiskőrösa, poľského Zywca. Spolu s primátorom
a poslancami rokovali o dopade hospodárskej krízy na chod samosprávy
a o rozvoji cestovného ruchu.
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Podľa štruktúry Klastra Liptov a systému, ktorým riadi oblasť cestovného
ruchu, by chceli gruzínski podnikatelia aplikovať podobný projekt vo svojej
vlasti. Delegácia asi dvadsiatich gruzínskych podnikateľov prijala pozvanie
majiteľa Thermal parku v Bešeňovej Nodari Georgadzeho. Podnikatelia, ktorí
bývajú v Taliansku, na Cypre, USA, Českej republike chcú investovať do
cestovného ruchu aj v rodnej vlasti. Oboznámili sa s históriou mesta, navštívili
Jasnú, demänovské jaskyne. Z návštevy nášho mesta odchádzali plní
nezabudnuteľných dojmov, aj poučení našimi skúsenosťami v cestovnom
ruchu.
Začiatkom júla dvadsať detí z družobného gréckeho mesta Kalamária
navštívilo naše mesto. Privítal ich primátor mesta Ján Blcháč. V diskusii sa deti
zaujímali o rôzne veci z politiky, ekonómie, ako mesto zvládlo prechod na
euro. Spolu s deťmi mesto navštívil aj poslanec mestského zastupiteľstva
Anastasios Afentoulidis. Ocenil družobné styky medzi našimi mestami.
Členovia Divadla Gašpara Fejérpataky-Belopotockého z Liptovského Mikuláša
sa zúčastnili na medzinárodnom festivale nezávislého alternatívneho
a experimentálneho divadla v macedónskom hlavnom meste Skopje.
Mikulášski divadelníci tu získali hlavnú cenu Grand prix za uvedenie
divadelnej hry Papagáje chrobáky nežerú. Divadelníci so cťou reprezentovali
naše mesto Liptovský Mikuláš.
V polovici septembra sa v Přerove (Česká republika) uskutočnil medzinárodný
turnaj Moravia CUP v minifutbale o pohár primátora mesta Přerov. Zúčastnilo
sa ho dvanásť mužstiev mestských polícií z Čiech a Slovenska. Naši mestskí
policajti obsadili 3. miesto. Medzi najlepších strelcov patril náš mikulášsky
policajt Roman Trochta, ktorý strelili deväť gólov.
V októbri naše mesto navštívil veľvyslanec Poľskej republiky Andrzej
Kravczyk. Súčasťou návštevy bola aj diskusia so študentmi stredných škôl
v priestoroch mestského úradu. Veľvyslanec , ktorý je docentom histórie veľmi
zaujímavo prezentoval fakty z histórie poľsko-slovenských vzťahov. Vzácnu
návštevu prijal aj primátor mesta Ing. Ján Blcháč PhD. spolu s honorárnym
konzulom, ktorý sídli v našom meste, Tadeuszom Frackowiakom. Témou ich
rozhovorov bol rozvoj cestovného ruchu. Poľskí turisti tvoria značnú časť
návštevníkov Liptova.
V dňoch 25. – 27. 10. 2010 sa na Mestskej polícii v Liptovskom Mikuláši
uskutočnil prvý cyklus mikroprojektu s názvom Cezhraničná spolupráca
partnerských miest Liptovský Mikuláš a Opava v oblasti vzdelávania
príslušníkov mestských polícií a prevencie kriminalistiky. V prvom bloku sa
realizoval tréning asertívneho správania, v druhom boli prezentované techniky
pre deti predškolského a mladšieho školského veku, oboznámenie s projektom
„Správaj sa normálne“, tretí blok bol zameraný na dopravnú výchovu detí
a žiakov. Súčasťou vzdelávania bola aj výmena skúseností z oblasti zvládnutia
záťažových situácií pri výkone služby. Autorom projektu bol náčelník MsP
v Liptovskom Mikuláši Mgr. Dalibor Šalplachta a PhDr. Soňa Paulínyová,
preventistka MsP. Celkové finančné prostriedky na projekt boli 14,712 eur
pričom Európsky fond regionálneho rozvoja financoval 85% z rozpočtu
Slovenskej republiky išlo 10% a 5% zo zdrojov mesta Liptovský Mikuláš.
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VEREJNO – SPOLOČENSKÝ ŽIVOT
Prvá Mikulášanka v roku 2010 sa volá Michaela Veselá a narodila sa 1. januára
2010 hodinu po polnoci. Merala 49 centimetrov a vážila 3 339 gramov.
Novorodeniatko navštívil aj primátor mesta Ing. Ján Blcháč PhD., ktorý
rodičom daroval poukážku na 400 euro na zakúpenie detského kočíka.
Jubilejný 20. ples primátora Liptovského Mikuláša sa uskutočnil v januári. Ples
moderoval populárny Ali z Mafstory, ktorého stvárňuje herec Peter Sklár.
V rámci programu vystúpili také spevácke hviezdy ako Beáta Dubasová a Vašo
Patejdl. Časť výnosu zo vstupného je každoročne venované na charitatívnu
činnosť.
V januári sa po prvý raz zišli členovia Rady osôb zo zdravotným postihnutím.
Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia 19 občianskych združení a organizácii
ktoré pracujú na území nášho mesta. Na úvodnom stretnutí predstavitelia rady
predniesli primátorovi mesta Ing. Jánovi Blcháčovi svoje predstavy
o fungovaní a spolupráci Rady s vedením mesta. Členovia tohto poradného
orgánu primátora privítali aktivity a záujem mesta o túto skupinu obyvateľov,
ktorí sú niekedy znevýhodňovaní v bežnom živote. Predsedom Rady sa stal
JUDr. Jozef Tlamka.
Začiatkom roku 2010 naše mesto dostalo darček v podobe nového verejného
rozhlasu. Pôvodná technológia mestského rozhlasu bola zastaraná
a neekonomická. Moderný rozhlas bude vysielať prostredníctvom bezdrôtovej
technológie buď priamo z mestského rozhlasu alebo z jednotlivých mestských
častí. K dispozícii je desať vysielacích zariadení. Správu a dohľad nad
systémom je možné realizovať 24 hodín denne aj na diaľku. Znižuje to náklady
na servisné alebo iné zásahy do prevádzky siete. Technológia mestského
rozhlasu je pripravená tak, aby sa mohla urobiť aj nadstavba na šírenie signálu
pre kamerový systém , alebo šírenie internetu. Výstavba rozhlasu trvala tri
mesiace a stála približne 490 tisíc eur.
Na novoročnom stretnutí sa s prezidentom Slovenskej republiky Ivanom
Gašparovičom stretol aj primátor nášho mesta Ing. Ján Blcháč. Stretnutia sa
zúčastnil ako člen delegácie Združenia miest a obcí Slovenska a predseda
Združenia miest a obcí Liptova. Vo svojom príhovore pripomenul prezident
SR, že je dôležité zlepšovanie vzťah občana k samospráve a štátnej správe.
Pravú fašiangovú atmosféru mohli zažiť obyvatelia a návštevníci Liptovského
Mikuláša. Súčasťou bohatého fašiangového programu bol aj sprievod mestom.
Primátor mesta odovzdal fašiangovému sprievodu výslužku. Fašiangový
sprievod sa presunul do Domu kultúry, kde bola batôžková zábava.
Návštevníci pri vstupe odovzdali batôžky, v ktorých bola slanina, šišky, koláče,
klobásy slané a sladké dobroty. Na liptovských fašiangoch sa zúčastnili aj
masky z družobného poľského mesta Zywiec. V rámci programu sa predstavili
DFS Ďumbier a Pramienok a FS Chabenec z Dúbravy, Lúčan z Lúčok, Stráne
z Važca a Kriváň z Východnej, FS Váh z Liptovského Mikuláša a ľudové
hudby Haluška a Sláčik.
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Dňa 4. februára zažili nepríjemné prekvapenie obyvatelia sídliska Podbreziny.
Z nového moderného mestského rozhlasu sa začali síriť nadávky. Neznámy
páchateľ sa nabúral do Prvej prenosnej, bol ukradnutý aj amplión
s rádioprijímačom. Radnica podala trestné oznámenie na neznámeho
páchateľa.
Dňa 31. marca sa uskutočnili oslavy 65. výročia oslobodenia nášho mesta.
V dopoludňajších hodinách sa v priestoroch Posádkového domu uskutočnilo
odovzdávanie pamätných medailí ministra národnej obrany 50 priamym
účastníkom oslobodzovacích bojov o Liptovský Mikuláš. Vyznamenanie
odovzdal i zástupcovia Ministerstva obrany SZPB a prítomní bol aj primátor
mesta Ing. Ján Blcháč. V popoludňajších hodinách boli položené vence
k pamätníku osloboditeľov na Námestí osloboditeľov a na vojenskom cintoríne
Háj-Nicovo. Potom sa účastníci osláv premiestnili do Domu MS, kde sa
uskutočnil program pod názvom Krvavé memento, ktoré pripravili matičiari.
Personálny úrad MO SR pripravil v priestoroch Domu MS výstavu pod
názvom Vojak v umení z výtvarných diel popredných slovenských autorov. Pri
tejto príležitosti bola uvedená aj publikácia doc. Oldřicha Vaněka, CSc.
Oslobodenie mesta Liptovský Mikuláš 1945.
Počas návštevy ruského prezidenta Dmitrija Medvedeva v našej krajine obdržal
občan nášho mesta plukovník RNDr. Anton Droppa, CSc. vyznamenanie Rad
priateľstva celého sveta za jeho účasť na oslobodzovacích bojov v II. svetovej
vojne, kde pôsobil ako vojenský letec.
V apríli naše mesto navštívil Ľudovít Galbavý , splnomocnenec vlády SR pre
rómske komunity. Ocenil lokálnu stratégiu komplexného riešenia rómskej
problematiky, ako aj iniciatívy, ktoré v tomto smere vyvíja mikulášska
samospráva. Mesto chce v rómskej osade Hlbokom vybudovať chodníky,
cesty, osvetlenie, ale aj lavičku cez Váh. Na to bude žiadať financie z projektov
Európskej únie.
Viac ako tisíc ľudí strávilo príjemné aprílové popoludnie v historickom centre
Liptovského Mikuláša počas Dňa s Ozbrojenými silami a zbormi SR. Pešiu
zónu zaplnila moderná vojenská, policajná a hasičská technika. Divákov lákali
aj ukážky z činnosti hasičov, vojakov a policajtov. Nechýbali ani ukážky
stredovekých bojov. V kultúrnom programe vystúpili Peter Cmorík, Laci Strike
so skupinou a Funkiecz. Podujatie navštívil aj minister obrany Jaroslav Baška,
ktorého sprevádzal primátor mesta.
Primátor mesta udelil Cenu mesta bývalému predsedovi mestského národného
výboru a primátorovi nášho mesta Ing. Vladimírovi Stankovianskemu, ktorý sa
dožil okrúhleho výročia 70 rokov. Cenu mesta dostal za svoju prácu, za svoje
odborné a ľudské kvality.
V prvý májový deň sme v našom meste oslávili 92. výročie slávneho 1. mája
1918. Vtedy na tomto zhromaždení sa obyvatelia nášho mesta postavili proti
vojne a za spoločný, samostatný štát Čechov a Slovákov. Podujatia sa zúčastnil
aj predseda vlády Robert Fico, ako aj predseda ŽSK Juraj Blanár. Účastníci
osláv sa premiestnili na Námestie osloboditeľov, kde pokračovali oslavy
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6. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Tohto podujatia sa
zúčastnil aj prezident republiky Ivan Gašparovič. V kultúrnom programe
účinkovali žiaci a pedagógovia ZUŠ J.L. Bellu v Liptovskom Mikuláši a deti
z DFS Ďumbier a DFS Pramienok.
Dňa 8. mája 2011 sa na vojnovom cintoríne Háj-Nicovô konali celoštátne
oslavy 65. výročia oslobodenia našej vlasti. Tohto podujatia sa zúčastnilo asi
5 000 ľudí z celého Slovenska, zúčastnili sa ho najvyšší predstavitelia nášho
štátu, predseda vlády, predseda parlamentu, ministri, prezident republiky,
veľvyslanci vojenskí pridelenci viacerých európskych štátov. Dopoludňajších
hodinách sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov a slávnostné zhromaždenie,
ktoré vysielala Slovenská televízia. Popoludňajších hodinách v kultúrnom
programe vystúpil Poddukelský ľudový súbor (PUĽS), speváčka Sisa
Sklovská. Gypsymusic, Olympic a Ploštín Punk. Na mestskom úrade sa
otvorila výstava Pád Berlína, pri tejto príležitosti na Akadémii OS SR M.R.
Štefánika uskutočnila aj medzinárodná konferencia na túto tému. Počas osláv
oslobodenia bola otvorená v priestoroch Múzea Janka Kráľa výstava
akademického maliara Štefana Pelikána Cez Liptov k slobode. Vo večerných
hodinách bol premietnutý film Koniec vojny - koniec pamäti. Tento film
realizovala Televízia Liptov v spolupráci so Slovenskou televíziou.
Za daždivého počasia si obyvatelia nášho kraja, ako aj nášho mesta
pripomenuli 162. výročie Žiadostí slovenského národa. Podujatie sa
uskutočnilo na autentických miestach pred starou evanjelickou farou. Práve na
tejto fare slovenskí národovci skoncipovali žiadosti, boli medzi nimi aj Ľ. Štúr,
M. M. Hodža a J.M. Hurban. Podujatie organizovala Slovenská národná strana,
Matica slovenská, Mesto Liptovský Mikuláš. K prítomným sa prihovorili Ján
Blcháč, primátor mesta, Ján Slota, poslanec NR SR a predseda SNS a správca
MS Ján Eštok. Vence boli položené k starej fare a pamätníku Žiadostí
slovenského národa v miestnej časti Ondrašová. V kultúrnom programe
vystúpili Dušan Grúň, Lýdia Volejníčková a Martin Jakubec. Predstavitelia
radnice chcú námestie na Tranovského ulici pomenovať na Námestie Žiadostí
slovenského národa.
V poslednú májovú nedeľu sa v našom meste uskutočnilo podujatie pod
názvom Na kolesách proti rakovine. Kampaň začali mladí hokejisti MHK 32
na bicykloch , symbolicky ich odštartoval primátor mesta Ján Blcháč. Podujatie
sa nieslo viacerými sprievodnými akciami, ako jazdou na kolobežkách,
kolieskových korčuliach, ukážkami výzbroje štátnej a mestskej polície,
modernej hasičskej techniky. Svoju prácu v stánkoch odprezentovali aj
občianske združenia ako SČK, VÚB, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Na
záver vystúpila populárna hudobná skupina Senzus.
V meste otvorili druhý mliečny automat na Podbrezinách. Mikulášania môžu
využívať tak už dva tieto automaty. Jeden vlastní firma Agroracio
z Liptovského Mikuláša a nachádza sa v obchodnom centre Jasná Shopping
City na Garbiarskej ulici. Druhý otvorili v predajni Liptovských pekární
a cukrární Včela Lippek na Podbrezinách, mlieko tu dodáva Poľnohospodárske
družstvo Smrečany.

33

Terasy na pešej zóne v našom meste môžu byť otvorené až do polnoci. Zmenu
príslušného všeobecného záväzného nariadenia schválili poslanci na riadnom
zasadnutí mestského zastupiteľstva. Doteraz mohli byť terasy otvorené len do
22. hodiny.
Stovka mikulášskych seniorov dostala možnosť zúčastniť sa poznávacieho
zájazdu do Bratislavy. Výlet pre členov miestnych klubov dôchodcov v našom
meste zorganizoval primátor mesta Ján Blcháč v spolupráci s NR SR. Bola to
odmena za ich dobrovoľnú prácu pri skrášlení vojenského cintorína HájNicovô.
V júni sa konali aj parlamentné voľby do NR SR. V Liptovskom Mikuláši v 31
volebných okrskoch mohlo voliť 26 524 občanov, platné hlasy odovzdalo
15 573, volebná účasť tak dosiahla 58,71%. Na prvom mieste sa umiestnil
SMER-SD (36,59%), nasleduje SDKÚ-DS (20,41%), SaS (16,8 %), SNS
(7,19%), KDH (5,70%). Poslancom NR SR sa stal aj MUDr. Alexander
Slafkovský (SDKÚ-DS), bývalý primátor mesta.
V júli pripravil poslanec A. Slafkovský v spolupráci s vojenským historikom
O. Vaněkom, CSc. zákon o vojnových hroboch. Zákon spresňuje podmienky
poskytovania a vyúčtovania príspevku na vojnové hroby. Zvýšil by sa na
päťnásobok.
Desiate výročie vzniku si pripomenul Klub seniorov Podbreziny-Okoličné.
V priestoroch Základnej školy v Okoličnom bol pre nich pripravený kultúrny
program, boli odovzdané aj pamätné listy, ktoré odovzdal primátor mesta Ján
Blcháč, spolu s prednostom MsÚ Rudolfom Urbanovičom. Klub seniorov
Podbreziny-Okoličné začal svoju činnosť 6. 9. 2000, keď mal len 35 členov,
dnes ich má vyše sedemdesiat.
Dňa 19. júla si obyvatelia nášho mesta pripomenuli 18. výročie prijatia
Deklarácie o Zvrchovanosti Slovenskej republiky. Túto dejinnú udalosť si
uctili zapálením vatry na Háji-Nicovô. Na podujatí sa prítomným prihovorili
zástupcovia politických strán, Matice slovenskej a poslanec MsZ v Liptovskom
Mikuláši Vladimír Stankoviansky.
Koalícia politických strán SMER-SD, ĽS-HZDS, a SNS podporila kandidatúru
na primátora mesta Liptovský Mikuláš Ing. Jána Blcháča, PhD. Ďalšia koalícia
strán SDKÚ-DS, KDH, SaS podporila kandidatúru poslanca NR SR MUDr.
Alexandra Slafkovského.
Liptovská nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši by mala niesť
meno po významnom mikulášskom rodákovi, lekárovi, dramatikovi,
zakladateľovi sociálneho lekárstva na Slovensku Ivanovi Stodolovi. Tento
návrh podali členovia Miestneho odboru MS v Liptovskom Mikuláši.
Predstavitelia tejto národnej a kultúrnej ustanovizne, predseda MO MS Peter
Vrlík, Milan Stromko, riaditeľ Domu MS a tajomníčka MO MS Mgr. Marcela
Feriančeková sa stretli s primátorom mesta a s prednostom MsU, aby
prerokovali vzájomnú spoluprácu.
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Poľovník Milan Staroň z Poľovného združenia v Demänovskej doline zastrelil
medveďa, ktorý ohrozoval obyvateľov v mestskej časti Demänová. Medveď
mal asi štyri roky a vážil 130 kg, odstrelili ho na záchytnom parkovisku
v Demänovskej doline. Od júna 2010 požiadalo mesto o ochranný odstrel troch
medveďov.
Predstavitelia mesta a miestneho odboru MS si pripomenuli 73. výročie úmrtia
Martina Rázusa, významného slovenského spisovateľa, básnika, politika,
evanjelického kňaza. Tohto slávneho rodáka si uctili položením vencov k jeho
pamätníku pred MsÚ Liptovský Mikuláš.
Slávnostné otvorenie Národného výstupu na Kriváň sa uskutočnilo 13. augusta
na Námestí osloboditeľov. Tento rok bol venovaný 175. výročiu výstupu na
Kriváň Gašparom Fejérpataky-Belopotockým. Vystúpila dedinská folklórna
skupina so Smrečian s pásmom Chytanie vlkov. Na otvorení sa zúčastnil
predseda MS Ing. Jozef Markuš, predseda Klubu slovenských turistov Peter
Perhala, primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš, primátor nášho mesta Ján
Blcháč, ktorí sa k prítomným aj prihovorili. Vzácnym hosťom bol prezident
Klubu rakúskych turistov Wolfgang Nolz.
V auguste sa v Dome MS v Liptovskom Mikuláši uskutočnila milá slávnosť.
Deviati príslušníci Československej armády v zahraničí Anton Droppa, Juraj
Fekete, Ján Iľanovský, Ján Jančo, Michal Kočan, Štefan Rybársky, Ondrej
Staroň, Nikolaj Tegza a Július Kováč dostali od prvého tajomníka
Veľvyslanectva Ukrajiny pre otázky integrácie Konyšev Dmytro pamätné
medaile ukrajinského prezidenta. Na odovzdávaní vyznamenaní sa zúčastnil
primátor mesta, ale aj predstavitelia Českého svazu bojovníků za svobodu
z Opavy.
Predstavitelia samosprávy, štátnej správy, Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov, zástupcovia politických strán, spoločenských organizácii si
pripomenuli 66. výročie Slovenského národného povstania. Na pietnom akte
položenia vencov k pamätníkom na Námestí osloboditeľov, bol prítomný aj
prvý tajomník Veľvyslanectva Ukrajina Konyšev Dmytro. Vence vďaky boli
položené aj na pamätníku Háj- Nicovô.
Napriek havarijnému stavu židovskej synagógy v našom meste, podujatie
Mosty Gesharim sa predsa len uskutočnili v tejto budove. Dňa 7. septembra na
tomto kultúrnom festivale vystúpili česká skupina ETC, zaspieval český spevák
Vladimír Mišík, Marián Varga a Collegium Musicum, vystúpili zabávači
Elena Vacvalová a Petr Novotný.
Dňa 12. septembra sa uskutočnil nultý ročník Švábkafestu. Na Námestí
osloboditeľov rozvoniavali zemiakové placky, liptovské droby, bryndzové
halušky a ďalšie kulinárske dobroty zo zemiakov. Do Slovenskej knihy
rekordov sa zapísal Milan Gemzický s výrobou 15 metrového liptovského
drobu. Chutné zemiakové špeciality pripravovali žiaci z hotelových akadémii
Opavy a Liptovského Mikuláša. Svoju profesionálnu zručnosť ukázal
v kuchárskej šou Vojtech Artz. Na podujatí vystúpili folklórne súbory Váh
a Ďumbier a hudobná skupina Lojzo.
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Na základe rozhodnutia prezidenta SR zo dňa 6. júla 2010 zverejnenom
v Zbierke zákonov č. 311/2010 bolo na 18. septembra 2010 vyhlásené
referendum. Referenda sa v našom meste zúčastnilo veľmi málo oprávnených
voličov, a preto bolo neplatné.
V dňoch 17 – 19. septembra 2010 sa uskutočnila v našom meste vedeckopopularizačná konferencia pod názvom Sláva šľachetným. Bola venovaná trom
významným osobnostiam Robertovi Williamovi Seton-Watsonovi, britskému
historikovi, analytikovi a publicistovi, Björnstjenovi Björnsonovi, nórskemu
prozaikovi, básnikovi, dramatikovi, nositeľovi Nobelovej ceny za literatúru,
bojovníkovi za národnú nezávislosť Nórska a za práva malých utláčaných
národov, zástancovi Slovákov a Jur Janoškovi, evanjelickému kňazovi,
generálnemu biskupovi, spisovateľovi, predsedovi Matice slovenskej,
literárnemu historikovi. Prednášatelia z Historického ústavu SAV, Ústavu
svetovej literatúry SAV a Západného dištriktu ECAV priblížili tieto osobnosti,
ktoré sa zapísali aj do našich dejín ako zástancovia práv nášho národa.
Súčasťou podujatia boli aj spomienkové služby Božie v evanjelickom kostole,
z ktorého priamy prenos vysielala aj Slovenská televízia. K prítomným sa
prihovoril aj primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD.
Dňa 4. októbra 2010 odvolal primátor mesta Ing. Ján Blcháč viceprimátora
JUDr. Jána Droppu. Ako uviedol primátor mesta, jeho zástupca sa nestotožnil
s rozvojovými zámermi mesta, a preto ho dvakrát vyzval, aby odstúpil. Ján
Droppa oponoval, že navrhol vypracovať nový územný plán mesta a za hlavný
dôvod svojho odvolania považoval, že sa nestotožnil s postupom predaja
mestského majetku, upozorňoval aj na nepriaznivú situáciu v MHK 32.
Dňa 17. októbra 2010 pripravila radnica milé podujatie z príležitosti Októbramesiaca úcty k starším. V Dome kultúry vystúpili členovia Poddukelského
umeleckého ľudového súboru, ktorí vystúpili s programom Kolíska a kríž.
Dňa 25. októbra sa uskutočnila pietna spomienka pri príležitosti pamiatky
zosnulých na Vrbickom cintoríne. Pochovaní sú tu významné osobnosti, ktoré
sa narodili alebo pôsobili v našom meste. Každoročne sa na ich hroby kladú
vence a zapaľujú sviečky. Podujatie organizuje mesto spolu s miestnym
odborom MS. K prítomným sa prihovoril primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD.
a predseda MO MS Peter Vrlík. Potom sa ekumenické zamyslenie konalo pri
centrálnom kríži na cintoríne, ktorého sa zúčastnili predstavitelia rímskokatolíckej, evanjelickej a baptistickej cirkvi v našom meste.
Dvesto seniorov zo Starého mesta a z Nábrežia A. Stodolu sa stretlo na
tradičnom posedení v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši Pre seniorov od
sedemdesiat rokov, ktorí oslávili životné jubileum, pripravili posedenie
poslanci mestského zastupiteľstva z volebných obvodov Nábrežie a staré
mesto. V kultúrnom programe vystúpil Poetický súbor Matice slovenskej, Erik
Macko a ľudová hudba folklórneho súboru Váh, ako aj dôchodca Vojtech
Kuna. Každému jubilantovi zagratuloval aj primátor mesta Ján Blcháč.
Dňa 17. novembra sa uskutočnili spomienkové oslavy tohto významného dňa
v novodobých dejinách. Pri pamätnej tabuli na budove obvodného úradu sa
zišli bývalí členovia Vojenských táborov nútených prác – Pomocných
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technických práporov (VTNP-PNP), ktoré boli zriadené v roku 1950, do týchto
táborov boli zaradení kňazi, študenti, gazdovia, živnostníci, politicky
nespoľahliví. Báseň preniesla Etela Trégerová, potom sa prihovorili primátor
mesta Ing. Ján Blcháč, PhD., Arpád Tarnóczy, predseda bývalých členov PTP,
evanjelický kňaz Vladimír Ferenčík, poďakoval sa predseda okresnej
organizácie Milan Grešo. Zahrala mestská dychovka a potom boli položené
vence k pamätnej tabuli a pamätnej tabuli na východnej strane obvodného
úradu, ktorú dalo vyhotoviť mesto z príležitosti 20. výročia nežnej revolúcie.
Druhá tabuľa venovaná tejto udalosti je umiestená na fasáde Optika Hološ, na
západnej strane námestia. Tú dalo zhotoviť neformálne združenie Mikulášski
demokrati. Tu bola položená kytica ruží a potom sa účastníci spomienky
odobrali k soche Janka Kráľa, kde zapálili sviečky. Zazneli piesne Karla Kryla.
Potom sa uskutočnili ekumenické bohoslužby v katolíckom kostole za
prítomnosti evanjelického kňaza Mariána Bochničku, baptistického kazateľa
Dušana Uhrína a rímsko-katolíckeho dekana Vladislava Sanigu.
V preplnenom Dome kultúry sa uskutočnil prvý ročník podujatia Sami sebe.
Pripravili ho všetky kluby seniorov, ktoré pôsobia na území nášho mesta.
Predstavilo sa asi 102 účastníkov. Nechýbal tanec, spev, recitácia, ľudové
a slovenské piesne. Scenár a réžiu podujatia mala Oľga Lehotská.
Na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva vo veľkej sále Domu
kultúry boli odovzdané ocenenie významným osobnostiam v našom meste.
Čestné občianstvo bolo udelené in memoriam Vladimírovi Kunovi,
evanjelickému kňazovi, ktorý zachránil počas druhej svetovej vojny 26
židovských detí. Cena mesta bola udelená Jurajovi Halajovi, bývalému
kapitánovi hokejovému A družstvu MHK 32. Cenu primátora dostali Juraj
Sýkora, športový lekár, Karol Komandera, dlhoročný správa mikulášskej
nemocnice, kultúrno-osvetový pracovník a Karol Boráň, učiteľ telesnej
výchovy a lyžiarsky tréner. Pamätné plakety a listy dostali: Rudolf Dorniak,
Karol Ilja Dvořák, Daniela Hroncová-Faklová, Božena Šimková, Tibor
Trunkvalter, Pavol Bolvanský.
Dňa 27. novembra sa v našom meste uskutočnili komunálne voľby. Volilo sa
25 poslancov podľa nasledovného kľúča:
Staré mesto – 598 obyvateľov, 4 poslanci, boli zvolení: Oldřich Drahovzal
(SMER-SD- ĽS-HZDS, SNS, 147 hlasov), Roman Mojžiš (SDKÚ-DS, SaS,
KDH, 793 hlasov), Vincent Kultán (SDKÚ-DS, SaS, KDH, 777 hlasov),
Vladimír Rengevič (SDKÚ-DS, SaS, KDH, 769 hlasov).
Nábrežie-Vrbica – 8 358 obyvateľov, 7 poslancov, boli zvolení: Ján Blcháč
(SMER-SD. SNS, ĽS-HZDS, 1 234 hlasov), Marta Voštináková (SMER-SD,
SNS, ĽS-HZDS, 1 224 hlasov), Lucia Cukerová (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS,
1 188), Peter Cibák (SDKÚ-DS, SaS, KDH, 1 178 hlasov), Alžbeta Smiešna
(SDKÚ-DS, SaS, KDH 1 170 hlasov), Pavol Bobák (SMER-DS, SNS, ĽSHZDS 1 162 hlasov), Vladimír Stankoviansky (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS,
1 127 hlasov)
Podbreziny,Vitálišovce – 9 154 obyvateľov, 7 poslancov, boli zvolení:
Jaroslav Barok ( SDKÚ-DS, SaS, KDH, 1 284 hlasov), Miroslav Boďa
(SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS, 1 059 hlasov), Dušan Vinčúr (SDKÚ-DS, SaS,
KDH, 1 044 hlasov), Rudolf Urbanovič ( SMER-SD, SNS, ĽS –HZDS, 1 042
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hlasov), Jaroslav Čefo ( SDKÚ-DS, SaS, KDH, 954 hlasov), Martin Krajčí
nezávislý, 888 hlasov), Milan Kružliak ( SDKÚ-DS, SaS, KDH, 844 hlasov).
Okoličné, Stošice – 1 219 obyvateľov, 1 poslanec bol zvolený: Jozef Repaský
(SDKÚ-DS, SaS, KDH, 267 hlasov)
Iľanovo, Ploštín, - 987 obyvateľov, 1 poslanec bola zvolená: Soňa Čupková
(SDKÚ-DS, SaS, KDH 296 hlasov),
Demänová,Bodice – 1 444 obyvateľov, 1 poslanec, bol zvolený: Štefan
Ganóczy (SMER-SD, SNS, KDH, 403 hlasov).
Palúdzka, Andice, Benice – 3 567 obyvateľov, 3 poslanci, boli zvolení: Jozef
Bobák (nezávislý, 608 hlasov), Milan Trnovský ( SDKÚ-DS, SaS, KDH, 6 002
hlasov), Ján Droppa (nezávislý, 486 hlasov).
Liptovská Ondrašová, Ráztoky – 1 682 obyvateľov, 1 poslanec, bol zvolený:
Jozef Gonda ( SDKÚ-DS, SaS, KDH, 357 hlasov)
Primátorom mesta sa stal MUDr. Alexander Slafkovský (SDKÚ-DS, SaS,
KDH), ktorý získal 5 753 hlasov, jeho protikandidát Ing. Ján Blcháč
PhD.(SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS) získal 5 613 hlasov a ďalší protikandidáti
JUDr. Ján Droppa (nezávislý) 1 457 hlasov a Ing. Ľubomír Marjovič
(Združenie robotníkov Slovenska) 71 hlasov. V našom meste zvíťazila koalícia
politických strán SDKÚ-DS, SaS, KDH s 12 poslancami, nasleduje koalícia
strán SMER-SD,SNS, ĽS-HZDS a traja poslanci v mestskom parlamente sú
nezávislí.
Snehovou guľou ktorú vystrelili z praku otvorili v piatok 3 decembra
Mikulášsky jarmok klauni Lupi a Dyno a malá Viki. Celkovo bolo na jarmoku
postavených 270 stánkov, vystavovalo 66 remeselníkov, vystúpili skupiny No
Name, Metalinda, tanečníci, komedianti. Od stredy do piatku hádzali svoje
želania deti do schránky na Mikulášovom domčeku. V domčeku boli Mikuláš,
čert a anjel. Deti zo Školského klubu pri ZŠ Janka Kráľa si želali veľké logo,
a dostali ho od primátora mesta. Hlava nášho mesta Ing. Ján Blcháč rozdal
celkovo 1 000 eur , poukážky po 100 eur pre sociálne slabšie rodiny.
Ku koncu roku prepukol aj spor medzi mestom Liptovský Mikuláš
a Pozemkovým spoločenstvom vlastníkov Veterná Poruba týkajúci sa skládky
odpadu. Mesto nerešpektovalo vlastnícke práva a stále vozilo na skládku, tým
porušilo zmluvu, ktorá bola určená len do 21. novembra 2010. Pozemky pod
skládkou majú až 108 vlastníkov.
Posledný deň v roku 31. december na Silvestra sa Mikulášania zabávali na
Námestí osloboditeľov. Vystúpili Peter Rak, Ploštín punk. Prihovor o polnoci
mal novozvolený primátor mesta MUDr. Alexander Slafkovský. Potom sa už
spustil ohňostroj na ktorý bolo vynaložených 5757 eur.
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LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ AKO SÚČASŤ ŽSK
Partnerstvo v sociálnej oblasti by chcelo s vyšším územným celkom uzatvoriť
mesto Liptovský Mikuláš. Rokovali o tom začiatkom roku 2010 predstavitelia
ŽSK a primátor Ján Blcháč. Vďaka tejto spolupráce by sa na území mesta
mohli vytvoriť nové sociálne služby podľa potrieb občanov. Výhodou pre
mesto by bolo, že by sa na ich financovaní vďaka vytvorenému partnerstvu
spolupodieľali všetky zmluvné strany, teda nie len mesto samotné.
V partnerstve by sa mohli združiť viaceré subjekty, napríklad MsÚ so
samosprávnym krajom a ďalšími obcami regiónu.
V pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa na území nášho mesta
nachádza Centrum sociálnych služieb ANIMA. Toto zariadenie sa nachádza na
Podbrezinách. Občan, ktorý žiada poskytovanie služby v tomto centre musí
spĺňať podmienku odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, súčasťou musí
byť aj lekársky nález. Záujem o toto zariadenie je veľký.
Na treťom zasadnutí zastupiteľstva ŽSK bolo na programe prijatie zásadného
dokumentu – Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v Žilinskom
samosprávnom kraji na roky 2010 – 2013 „Úspešný žiak – šťastný človek –
prosperujúca spoločnosť.“ V návrhu koncepcie vo vzťahu k perspektívnym
študijným odborom sa neobjavili študijné a učebné odbory v stavebníctve
a zdravotníctve v regióne Liptov. Pritom v našom regióne sú tieto profesie
žiadané. Primátor Liptovského Mikuláša a poslane ŽSK Ing. Ján Blcháč, PhD.
navrhol, aby do koncepcie boli zapísané aj tieto odbory. Jeho návrh poslanci
schválili.
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II. BEZPEČNOSTNÉ ZLOŽKY
MESTSKÁ POLÍCIA
25.1. 2010 o 18.55 hod. centrála MsP obdržala telefonické oznámenie od
občianky z Nábrežia Dr. A. Stodolu, že bola v priestore vedľa základnej školy
prepadnutá dvoma neznámymi mladíkmi. Hodili ju na zem, bili a snažili sa jej
vytrhnúť kabelku z rúk. Prípad bol postúpený štátnej polícii.
19. 2. 2010 o 02.22 hod. na základe telefonického oznámenia, že dvaja muži
pred nočným podnikom na Námestí osloboditeľov, rozbili sklenú výplň na
novinovom stánku. Ich totožnosť sa podarilo zistiť podľa kamerového systému,
následne boli zadržaní hliadkou MsP. Zahraničný návštevník nášho mesta na
mieste zaplatili blokovú pokutu.
V období od 30.1. 2010 do 24.2.2010 mestskí policajti riešili 442 priestupkov
z toho na úseku dopravy 251 priestupkov, 30 priestupkov proti majetku, 29
priestupkov proti verejnému poriadku, 17 priestupkov proti občianskemu
spolunažívaniu, 47 priestupkov používania alkoholu na verejných
priestranstvách.
15. 3. 2010 o 23.07 hod. v reštauračnom zariadení na Námestí osloboditeľov
nezaplatil za konzumáciu v hodnote 11,60 eura D.R. bytom ul. Medze.
Menovaný bol pod vplyvom alkoholu a vec bola riešená ako priestupok.
V období od 25.2. 2010 do 22.3. 2010 riešila mestská polícia aj päť podozrení
z trestného činu.
10.4. 2010 o 00.55 hod. na ul. Jilemnického ul. sa plynovou pištoľou vyhrážal
občan nášho mesta občanovi T.P. Majiteľovi pištole bola na mieste udelená
bloková pokuta, ktorú nezaplatil. V prvých mesiacoch roku 2010 sa v našom
meste rozmnožil počet túlavých psov. Do 20. apríla ich bolo odchytených až
36 kusov, ktorý sa bez dozoru majiteľov voľne pohybovali na verejných
priestranstvách v našom meste. Je zarážajúce, že k 26 psom sa nikto
neprihlásil.
27.4. 2010 bolo na mestskú políciu oznámené, že na cintoríne v Demänovej
niekto ukradol okrasné stromy, tuje, ktoré boli vysadené po obvode cintorína
pri plote. Zistilo sa, že bolo ukradnutých 11 kusov tují, čím bola spôsobená
škoda v hodnote 68 eur.
2.5. 2010 bolo v popoludňajších hodinách oznámené na MsP, že na ceste č.18.
v Okoličnom niekto hádže do aut skaly. Hliadka zistila páchateľa, štvorročné
dieťa z Okoličného. Vzhľadom na vek páchateľa bol skutok odložený
záznamom a vyrozumený rodičia maloletého.
4.6. 2010 o 9.58 hod. dostala MsP telefonické upozornenie že na Základnej
škole na ul. Demänovská sa bijú dvaja žiaci. Dvaja šestnásťroční spolužiaci
z 9. ročníka si takýmto spôsobom vybavovali svoje osobné účty. Mestskí
policajti vec vyriešili na mieste a o skutku vyrozumeli rodičov oboch žiakov.
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13. 6. 2010 o 02.08 hod. si na Ulici 1. mája dvaja mladíci si riešili svoje osobné
problémy. Jeden z nich napadol päsťou pod oko mladíka z Liptovského
Mikuláša. Voči útočníkovi museli policajti použiť donucovacie prostriedky,
lebo odmietal preukázať svoju totožnosť a z miesta činu sa pokúsil utiecť. Za
priestupok mu bola uložená bloková pokuta, ktorú na mieste zaplatil.
18.6.2010 na verejnom priestranstve pri Lodenici používali mladiství
alkoholické nápoje. Mladiství boli riešení blokovou pokutou. Pokutu dostala aj
čašníčka ktorá mladistvým alkohol predala.
27.6. 2010 bolo na centrálu MsP telefonicky oznámené, že pri miestnom
penzióne v Bodiciach sa nachádza asi 60 cm dlhý had. Bol privolaný pracovník
Centra voľného času pán Trunkvalter, ktorý zistil, že ide o užovku vodnú,
ktorú následne vypustil do voľnej prírody.
11.7. 2010 o 03.33 hod. na základe získaného poznatku hliadka MsP vykonala
pátranie po podozrivých osobách, ktoré predávali omamné látky. Policajti
vypátrali dve osoby a prípad odovzdala na riešenie Obvodnému oddeleniu
Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši.
16.8. 2010 o 14.02 hod. bola mestská polícia požiadaná poskytnutie pomoci
E.M., pretože ju priamo na pracovisku obťažoval jej bývalý manžel, obaja sú
obyvatelia nášho mesta. Prípad bol riešený ako priestupok voči občianskemu
spolunažívaniu.
26.8. 2010 bolo o 10.02 hod. oznámené na MsP, že na Vrbickom cintoríne bol
odcudzený liatinový poklop na kanáli. Policajti krádež objasnili a dvaja mladíci
vo veku 15 a 16 rokov boli obvinení z krádeže. Poklop bol nájdený v Zberných
surovinách.
Mestskí policajti musia počas svojej služby riešiť aj prílišné hlučné správanie
a púšťanie hlasitej hudby. Takýto prípad riešili dňa 24.9. 2010 o 20.36 hod.
v reštauračnom zariadení na Tomášikovej ulici.. Po upozornení majiteľa došlo
k náprave.
30.9.2010 o 01.00 hod. zistila MsP prostredníctvom kamerového systému, že
mladík zo Zvolena lezie na stĺp verejného osvetlenia, pričom poškodil verejnú
zeleň a kvety v kvetináčoch. Prípad po zdokumentovaní bol ako priestupok
postúpený obvodnému úradu.
24.10. 2010 o 14.10 hod. bolo na MsP oznámené, že dochádza ku krádeží
zemiakov na poli Poľnohospodárskeho družstva v Liptovskom Mikuláši.
Krádeže sa dopustili tri osoby vo veku 14, 33 a 43 rokov. Prípad bol
odovzdaný štátnej polícii.
1.11. 2010 o 11.30 hod. hliadka MsP zaregistrovala osobu, po ktorej bolo
vyhlásené celoštátne pátranie pre marenie súdneho rozhodnutia z dôvodu
nenastúpenia k výkonu trestu. Policajti podozrivú osobu zadržali a odovzdali
Obvodnému oddeleniu PZ SR v Liptovskom Mikuláši.
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Mestská polícia musí riešiť aj priestupky spojené s vandalizmom. Takýto
priestupok napríklad riešili 12.11. 2010, kedy im o 00.04 hod. bolo oznámené,
že dvaja mladíci na Ulici Čsl. brigády prevaľujú smetné nádoby. Hliadka MsP
zistila, že sú to vysokoškoláci a priestupok vyriešila blokovou pokutou.
Mestská polícia počas roku 2010 sa zaoberala aj dopravnými priestupkami, kde
ukladala pokuty za nesprávne parkovanie, znečistenie verejných komunikácii
nezodpovednými vodičmi.
POLICAJNÝ ZBOR SR
Policajti OO PZ SR museli už koncom januára riešiť prejavy vandalizmu na
sídlisku Podbreziny. Majitelia piatich osobných aut hlásili, že im na všetkých
štyroch kolesách im boli prepichnuté gumy.
Dňa 16. februára bola nájdená v rodinnom dome mŕtvola mladého muža.
Policajti zistili, že svoje rodinné problémy a rozvod sa mladý muž rozhodol
riešiť samovraždou.
Vo februári 2010 stáli všetci svätí pri 35-ročnom mužovi z Ploštína. Neďaleko
železničnej stanici v Okoličnom zbadal rušňovodič ležiaceho muža medzi
koľajnicami. Spustil výstražné znamenie a rýchlobrzdu, ale nestihol zabrzdiť.
Muž skončil až pod šestnástym nákladným vagónom. Muž zdržujúci sa medzi
bezdomovcami prežil a mal veľké šťastie.
Dňa 26. marca neznámy páchateľ s parochňou na hlave, prepadol pobočku
banky v historickom centre mesta. Odniesol si lup vo výške 5 000 eur.
Koncom marca došlo priamo v centre, neďaleko katolíckeho kostola, ku
krádeži. V predajni s počítačmi neznámi páchatelia ukradli počas obedňajšej
prestávky jedenásť notebookov v hodnote 4 900 eur, zobrali z pokladne
hotovosť 900 eur a poškodením zariadenia spôsobili škodu 200 eur. Celková
škoda sa vyšplhala na 6 000 eur.
Dňa 12. apríla šoféroval opitý mladík, ktorý mal viac ako promile alkoholu
v krvi. Vo veľkej rýchlosti havaroval a auto sa mu prevrátilo na strechu. Pri
tejto havárii bol zranený jeho spolujazdec. Dopravná nehoda sa stala pri
mestskej časti Vitálišovce. Prípad riešila dopravná polícia.
Dňa 17. mája sa na Nábreží A. Stodolu obesil 35 ročný muž z Liptovského
Mikuláša. Cudzie zavinenie nebolo zistené.
Dňa 27. mája 2010 okolo 02.00 hod. nad ránom sa páchatelia pokúsili
vykradnúť bankomat umiestený v obchodnom centre na Podbrezinách. Autom
prerazili dvoje vchodových dverí, potom bankomat omotali lanom a začali
ťahať. Páchatelia automat ťahali niekoľko metrov od obchodného centra
a neďaleko dvoch barov ho nechali. Zlodeji z bankomatu nič neukradli a dali sa
na útek.
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V júni sa na Ulici 1. mája blízko pekárni odohrala dopravná nehoda. Okolo
polnoci si bol v predajni kupovať 30-ročný muž chlieb. Keď prechádzal cez
prechod zrazil ho na svojom Peugeote 20-ročný opitý vodič z Liptovského
Mikuláša.
Na políciu bolo podané trestné oznámenie pre podozrenie šírenia poplašnej
správy a ohovárania v súvislosti s petíciou Nie predraženým smetiam. Polícia
trestné stíhanie nezačala, podnet vyhodnotila ako bezpredmetný.
Začiatkom augusta pri parkovisku akvaparku Tatralandia spadlo malé lietadlo.
Pilot prežil a bol prevezený do nemocnice. Nezvládol pristávací manéver, keď
chcel núdzovo pristať. Podvozkom sa zachytil o panely, ktoré tam boli
naukladané, lietadlo sa následne prevrátilo. Polícia prípad začala vyšetrovať
ako podozrenie z verejného ohrozenia.
V septembri 2010 chcel vodič na križovatke ulíc Podtatranského a Pišútovej
zabrániť dopravnej nehode. Pritom nabúral do oplotenia bytového domu.
Vodička vychádzajúca na cestu vošla svojim autom do jazdného pruhu
mladého vodiča. Škoda bola vyčíslená na 1 500 eur.
Začiatkom októbra sa 50-ročný muž rozhodol samovraždou riešiť svoje
problémy. Vyskočil z okna na piatom poschodí bytovky v Liptovskom
Mikuláši, pád neprežil.
Výhražný telefonát dostala novovymenovaná riaditeľka Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši Viera Devečková, a to len
hodinu po tom, ako vláda schválila odvolanie jej predchodcu. Mužský hlas
v telefóne povedal, že sa má starať o rodinu a nie o kariérny postup, ak
neodmietne funkciu, doplatia na to jej rodinní príslušníci. Polícia začal prípad
vyšetrovať.
V rukách polície skončil koncom roka 2010 18-ročný muž z Partizánskej
Ľupče. Mladík dva roky kradol po celom okrese. Na svedomí mal 13 krádeží,
vlámaní do predajne potravín, pohostinstiev, penziónov, garáží, motorových
vozidiel. Výška škody bola vyčíslená na 10 200 eur a poškodenie zariadení na
1 115 eur.
HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR SR
Vo februári začalo horieť silo, v ktorom bol uskladnený brúsny prach.
V blízkosti sa nachádzala výrobná hala v priemyselnej zóne na Priemyselnej
ulici. Hasiči z Liptovského Mikuláša tomu zabránili, škoda na majetku
presiahla 5 000 eur.
V marci neznámy občan Podbrezín vypaľoval trávu, museli zasahovať
mikulášski hasiči. Za tento priestupok páchateľovi hrozí pokuta vo výške 331
eur.
Dňa 22. marca 2010 začalo horieť Westernové mestečko Šiklův Mlyn.
Zasahovať muselo 23 hasičov z Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku,
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Ružomberka a Dolného Kubína. Plamene zničili väčšiu časť objektu
a reštauráciu. Škoda bola vyčíslená na 100 000 eur.
Po návrate zo sústredenia zhorel dňa 27. marca 2010 mikulášskym vodákom
pri návrate mikrobus. Nachádzalo sa v ňom šesť lodí, kompletná športová
výstroj a osobné veci vodákov. Požiar sa nepodarilo uhasiť.
Dňa 15. apríla horelo v bytovke na Rumanovej ulici. Ľudí nad ránom zobudila
hlučná rana, neznámy páchateľ úmyselne zapálil vchodové dvere. Požiar bol
uhasený.
Dňa 28.5. 2010 bol oznámený na MsP roj včiel na strome na ulici M.M.
Hodžu. Prípad bol vyriešení v súčinnosti s Hasičským a záchranárskym
zborom z Liptovského Mikuláša. Majiteľ roja pán Mačička z Liptovského
Hrádku si svoje včely pokojne prevzal.
Dňa 30.9. 2010 bol o 02.04 hod nahlásený požiar osobného motorového
vozidla VOLVO pri objekte pošty na Nábreží A. Stodolu. Hasiči požiar uhasili,
Pri zisťovaní príčiny, bolo konštatované cudzie zavinenie, prípad začala
vyšetrovať štátna polícia.
Dobrovoľní hasiči v Iľanove dostali od Ministerstva obrany striekačku
v hodnote 6 600 eur.
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III. HOSPODÁRSKY ŽIVOT
BYTOVÝ PODNIK
Bytový podnik ponúka nasledovné služby: výkon správy a služieb spojených
so správou bytov a nebytových priestorov, správu bytového fondu
a nebytových priestorov a základné služby spojené s prenájmom,
uskutočňovanie stavieb a ich zmien, poradenskú činnosť v oblasti energie
a úspor energie, sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností,
zabezpečenie opráv a údržby bytových domov a bytov, počas pracovných dní
a sobôt, nedieľ a sviatkov, sprostredkovanie údržby bytového fondu.
V roku 2010 ponúkal Bytový podnik a.s. na prenájom nebytové priestory, a to
v Dome služieb (11 nebytových priestorov), bývalá budova CVČ (tri nebytové
priestory), obvodný úrad na Námestí osloboditeľov (dva nebytové priestory).
O tieto nebytové priestory nikto neprejavil záujem.
Bytový podnik a.s. bol aj v roku 2010 v strate. Bolo mu to vyčítané, opakovane
zo strany opozičných poslancov (SDKÚ-DS, KDH) a nezávislí.
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
V súčasnosti sa Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš okrem
zberu a separácie odpadov starajú o čistenie verejných priestranstiev, kosenie,
údržbu komunikácii a mestskej zelene. Majú tiež na starosti prevádzku
zimného štadiónu, krytej plavárne a multifunkčnej haly Liptov Aréna. Na svoju
činnosť používajú jednoduché mechanizmy, ktoré sú už zastarané. Po celý rok
2010 rezonovala myšlienka získať súkromného partnera, ktorý by investoval
do modernizácie technologických prostriedkov a zariadení. Zo strany
opozičných poslancov sa zdvihla vlna nevôle, bola organizovaná petícia za
zachovanie VPS v správe mesta. Nakoniec sa od tohto zámeru upustilo.
Pripravovaná rekonštrukcia Centrálnej mestskej zóny v Liptovskom Mikuláši,
si vyžiadala pristúpiť k výrubu stromov. Na Školskej ulici sa z celkového počtu
80 stromov, vyrúbe štyridsať, na starosť to budú mať pracovníci VPS.
Verejnoprospešné služby začali v marci s čistením mesta po zimnej údržbe na
posyp sa minulo v zime 200 ton piesku, čo bolo o 250 ton menej ako v roku
2009. Na jar sa začalo aj s opravami výtlkov na mestských komunikáciách.
Verejnoprospešné služby rozmiestnili v meste a prímestských častiach 23
veľkoobjemových kontajnerov. V posledný marcový pondelok začalo mesto
s jarným upratovaním, ktoré trvalo tri týždne. Obyvatelia sídlisk si začali čistiť
okolie svojich bytoviek a odpad by si mali odkladať do pripravovaných
kontajnerov. Nie každý občan v našom meste však pristupuje k čisteniu svojho
okolia zodpovedne
.
Na Vrlíkovej ulici zrealizovali pracovníci VPS parkovisko so štrnástimi
miestami na parkovanie vozidiel. Práce stáli 50 tisíc aur. Za približne 17 tisíc
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eur pribudli dva nové chodníky zo zámkovej dlažby v parku oproti nemocnici
v Palúdzke. Súčasťou vynoveného parku sú i lavičky a osvetlenie.
Veľká strata v roku 2009 vznikla na stredisku verejnej zelene VPS. Strata bola
asi 56 tisíc eur. Išlo tu o nesúlad so zeleňou, ktorá nie je v správe mesta
a napriek tomu sa kosí. Mesto nesankcionovalo nezodpovedných majiteľov
pozemkov, ktorých povinnosťou je, vykášať svoje pozemky.
LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ
Na začiatku roka 2010 predseda predstavenstva Liptovskej vodárenskej
spoločnosti (LVS) Ing. Ján Blcháč, PhD. uistil obyvateľov nášho mesta, že
voda v našom meste nezdražie. V médiách sa objavili zavádzajúce správy
o zdražovaní vody. Aktuálna cena vodného a stočného sa v roku 2010
pohybovala 1,7085 eur za meter kubický. Z toho cena za vodné je 0,82 eur za
kubický meter a stočné je 89 centov.
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. uzatvorila s Ministerstvom životného
prostredia SR zmluvy na poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov na
tri projekty v objeme 42,6 miliónov eur. Kanalizácia a čistiareň odpadových
vôd bude vybudovaná vo Važci a Východnej. Posledný projekt je zameraný na
Intenzifikáciu čistiarne odpadových vôd (ČOV) Liptovský Mikuláš. Zameranie
projektu je na dobudovanie a modernizáciu čistiarne odpadových vôd
v Liptovskom Mikuláši. Vytvoria sa tak podmienky pre zlepšenie kvality vody
v rieke Váh a nádrže Liptovská Mara, a to redukciou vypúšťania znečistenia
z ČOV Liptovský Mikuláš.
Problémy so žumpami nebudú musieť riešiť obyvatelia mestskej časti Stošice.
Liptovská vodárenská spoločnosť využije na to prostriedky získane
s eurofondov. Koncom roka 2010 sa začalo s prípravnými prácami. Zlepší sa
tak kvalita života a životného prostredia v danej lokalite.
Kvalitnejšie a komfortnejšie služby ponúknu zákazníkom zamestnanci
Liptovskej vodárenskej spoločnosti vďaka novým priestorom, ktoré oficiálne
odovzdali do užívania hlavní predstavitelia spoločnosti. Nová časť prístavby
k budove na Revolučnej ulici v Liptovskom Mikuláši zabezpečí klientom
možnosť vybaviť si všetko potrebné na jednom mieste. Bude tu pracovať 40
zamestnancov, ktorí budú mať k dispozícii aj moderné šatne s hygienickými
zariadeniami. Sídliť tu bude dispečing, riaditeľstvo, ekonomický, technický
a výrobný úsek. Toto pracovisko bude bezbariérové.
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
Na Podbrezinách sa začala budovať nová kotolňa na drevoštiepku . Tri
pôvodné plynové plynové kotolne na Žiarskej ulici budú zrušené. Vymenia ich
za nové výmenníkové stanice, ktoré budú napojené na nový zdroj tepla –
biomasu. Plynová technológia štvrtej kotolne sa ponechá za účelom pokrytia
špičkového výkonu. Pri extrémnych zimách sa bude zapínať aj plyn, aby sa
zvýšil výkon. Výhodou využívania drevoštiepky je zníženie emisií a tiež
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použitie obnoviteľného zdroja ako paliva. V budúcnosti má spoločnosť LMT
v pláne postaviť kotolňu na drevoštiepku aj na Nábreží Dr. Aurela Stodolu.
VÝSTAVBA MESTA, REKONŠTRUKCIE A STAVEBNÍCTVO
Bezmála 220 tisíc eur stála rekonštrukcia Nešporovej ulice vo Vrbici. Táto
ulica bola vo veľmi zlom stave. V roku 2009 sa uskutočnila prvá etapa
rekonštrukcie a v roku 2010 sa skončila celá rekonštrukcia. Dodávateľom
stavby bola domáca firma Cestné stavby. Stavebná firma vyfrézovala cestu,
ktorá bola kvôli výtlkom v dezolátnom stave. Liptovská vodárenská spoločnosť
vymenila hlavnú trasu verejného vodovodu. Dva metre široký chodník má
zámkovú dlažbu.
Zrekonštruovaná bola aj Odbojárska ulica v Demänovej. Na ulicu dlhú 270
metrov minula radnica 115 tisíc eur. Cesta bola dlhodobo v zlom stave, neboli
vysporiadané ani vlastnícke pomery. Na ulici bol umiestený nový asfaltový
podklad a chodník bol postavený zo zámkovej dlažby. Práce urobila stavebná
spoločnosť Riline.
Nové chodníky boli urobené aj pred Liptovskou nemocnicou MUDr. Ivana
Stodolu. Bolo zavedené nové osvetlenie a postavené nové lavičky na sedenie.
Prvý chodník je široký dva metre a dlhý 90 metrov. Spojil obytnú zónu
v Palúdzke s chodníkom, ktorý je oproti nemocnici. Druhý chodník smeruje
k autobusovej zastávke. Široký je 1.5 metra a dlhý tridsaťdva metrov. Akcia
stála 16 700 eur a práce vykonali Verejnoprospešné služby.
Na Nábreží Dr. Aurela Stodolu, konkrétne na Vrlíkovej ulici pribudlo 14
parkovacích miest. Jedno miesto je vyhradené pre imobilných občanov. Okrem
samotných parkovacích miest, bola urobená aj komunikácia ku garážam, ktoré
sú súčasťou bytovky.
Nové, moderné pouličné osvetlenie pribudlo na najfrekventovanejšej ulici
v našom meste. Hodžovu ulicu budú efektívnejšie svietidlá ožarovať na úseku
od pošty smerom k autobusovej stanici. Osvetlenie pozostáva z osemnástich
moderných lámp. Osvetlená ulica má veľký význam pre bezpečnosť chodcov,
ale i účastníkov cestnej premávky.
Kruhový objazd pri hoteli Jánošík už slúži svojmu účelu. Prestavbou
križovatky so semaformi na kruhový objazd sa už v prvých dňoch zvýšila
priepustnosť a plynulosť cestnej premávky na frekventovanom úseku.
Od polovice júna 2010 sa začalo s výstavbou modernej lodenice v Areáli
vodného slalomu Ondreja Cibáka. Významnú podporu na jej výstavbu poskytlo
Ministerstvo obrany SR.
Radnica nášho mesta rozšírila vybavenie detských ihrísk v jednotlivých
mestských častiach. Z rozpočtu na nové domčeky, hojdačky, šmýkačky či
hojdacích koníkov vyčlenila 24 tisíc eur. Z vynovených ihrísk sa radovali deti
v mestských častiach: Ploštín, Iľanovo, Demänová, Bodice, Liptovská
Ondrašová.
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Z dvoch zmodernizovaných detských ihrísk sa teší mládež na sídliskách
Podbreziny a Nábrežie Dr. A. Stodolu. Samospráva do modernizácie
investovala viac ako 120 tisíc eur. Mesto sa s dodávateľom prác dohodlo, že
financovanie ihrísk zabezpečí formou dvanástich bezúročných štvrťročných
splátok.
Trinásť parkovacích miest pribudlo na Komenského ulici. Mesto do
stavebných úprav investovalo 45 tisíc eur. Celková dĺžka úpravy presiahla
sedemdesiat metrov. Prístupová cesta je široká 2,90 metra a má asfaltový
povrch. Parkovacie státia sú so zámkovej dlažby.
Dve moderné lezecké steny boli postavené v telocvični krytej plavárne na
Vajanského ulici. Mesto za lezecké steny zo svojho rozpočtu zaplatilo takmer
30 tisíc eur. Súčasťou výbavy boulderingovej lezeckej steny je aj kompletné
doskočisko.
Mesto venovalo veľkú pozornosť rozsiahlej modernizácii základných
a materských škôl. Viac ako 18 tisíc eur stála výmena okien za moderné
plastové v tanečnom odbore Základnej umeleckej škole Jána L. Bellu. Z novej
terasy sa mohli tešiť deti, ktoré nastúpili do Inštrukčných detských jaslí
v Liptovskom Mikuláši. Terasa už nevyhovovala z bezpečnostného hľadiska,
deti sa na nej šmýkali a padali. Nový povrch je pružný, vyrobený z PVC. Viac
ako 20 tisíc eur investovala radnica do rekonštrukcie vzduchotechniky
v školskej kuchyni Materskej školy na Ulici Československej Brigády. V tejto
kuchyni sa pripravuje 280 jedál denne. Tie sú rozvážané do materských škôlok
na Komenského ulici a do Liptovskej Ondrašovej. Domáca mikulášska firma
MD AIR musela práce koordinovať aj s celkovou rekonštrukciou materskej
školy, na ktorú samospráva získala z fondov EÚ 530 tisíc eur. Z novej strechy
sa tešia v materskej škôlke v Liptovskej Ondrašovej. Strecha bola v havarijnom
stave a opravili ju počas letných prázdnin. Stála viac ako 32 tisíc eur. Viac ako
3 650 eur investovala radnica do zriadenia vchodu do hospodárskej budovy
v Materskej škôlke Vranovská v mestskej časti Palúdzka. Zamestnanci
a rodičia museli do hospodárskej budovy prechádzať cez triedy, teraz sa
situácia zmenila. Modernú vzduchotechniku majú k dispozícii kuchárky
v školskej kuchyni v Základnej škole Janka Kráľa na sídlisku Podbreziny. Do
opravy bolo investovaných 88 tisíc eur. Školská kuchyňa má kapacitu 1 100
obedov denne. Stravou zásobuje aj ostatné školy v meste. Počas leta sa dočkali
opravy strechy v materskej škôlke na najväčšom mikulášskom sídlisku
Podbreziny. Strecha už zatekala a preto bola zateplená polystyrénom a systém
sa kotvil. Sklad na náradie pribudol pri multifunkčnom ihrisku v Základnej
škole na Ulici Československej Brigády. Z mestského rozpočtu sa na túto
investíciu vyčlenilo viac ako 7 700 eur.
Mesto získalo prostriedky na rekonštrukciu Pamätníka vojnového cintorína na
Háji-Nicovô. Remeselnícke a umelecké práce boli spravené na centrálnom
obelisku a bola spravená aj výmena obkladu. Vrchnú bronzovú časť pamätníka
zakonzervovali, zaplombovali pylón nemrznúcimi zmesami. Celá
rekonštrukcia stála 20 tisíc eur.
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BANKOVNÍCTVO A FINANČNÍCTVO
Mesto Liptovský Mikuláš bude v roku 2010 hospodáriť so sumou 53,4
miliónov eur. Programový rozpočet schválili poslanci mestského zastupiteľstva
na decembrovom zasadnutí v roku 2009. Rozpočet mesta je zostavený ako
vyrovnaný a mesto v ňom počíta s realizáciou viacerých investičných akcií.
V roku 2010 svetová hospodárska kríza výraznou mierou postihla aj
samosprávy. V mesačníku Mikuláš 9/2010 sa ku kríze vyjadrila vedúca
oddelenia financií, daní a miezd Ing. Marta Gutraiová. Podľa jej slov, ak sa
mesto zaviaže k výdavkom, ale dostane signály, že nedostane plánované príjmy
na ich úhradu, situácia sa musí monitorovať. Mesto muselo pristúpiť k šetreniu,
zaviazalo sa ušetriť 1, 2 milióna eur. Mesto nepristúpilo k nepopulárnemu
kroku a nezvýšilo miestne dane a neprenieslo záťaž na občanov nášho mesta.
Ušetrilo aj získaním mimoriadnych zdrojov zo Štátneho fondu rozvoja bývania,
kde sa stavali byty, z eurofondov sa zatepľovali školy. Mestský rozpočet bol
v roku 2010 v oblasti podielových daní plánovaný podľa prognóz Ministerstva
financií SR. Tie boli spočiatku optimistické, očakávalo sa prísun 8,2 miliónov
euro, v júni sa mesto dozvedelo, že to bude len 6,6 eur, výpadok na daniach
tak činil 1,6 milióna eur. Od nástupu nového vedenia mesta v roku 2006
vzrástol majetok mesta z približne 54 700 000 o 48,9 percent. K 30. júlu 2010
mestský majetok dosiahol sumu 81 436 926 eur. Na tomto náraste sa podieľali
investičné akcie, ale aj vysporiadanie dovtedy nevysporiadaných pozemkov,
o ktoré sa mesto aktívne pričinilo. Mesto je tak bohatšie o 338 250 štvorcových
metrov pozemkov v sume takmer tri milióny eur.
Napriek faktu, že Liptovský Mikuláš bol v roku 2006 štvrtým najzadlženejším
mestom na Slovensku, s dlhom 234 eur na obyvateľa. Dlh mesta narástol
k 31.12. 2009 o 115 eur na obyvateľa. Za to isté obdobie narástla aj hodnota
majetku mesta o takmer 40 percent vo výške 630 eur na obyvateľa. Vďaka
transparentným výberovým konaniam a úsporným opatreniam dosiahlo mesto
úspory v rozpočte. Tieto financie mohla radnica využiť na podporu
a zachovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach. Časť úveru,
ktoré vedenie mesta použilo na spolufinancovanie projektov z eurofondov,
zanechávajú budúcemu vedeniu na dočerpanie. Z 500 tisíc eur im tak zostáva
približne 469 tisíc eur. V roku 2010 sa úvery čerpali nasledovne na investičné
zámery 1 760 723 eur, na nákup pozemkov 258 574 eur, na projektové
dokumentácie boli prostriedky vyčerpané, na spolufinancovanie fondov EÚ
30 864 eur.
CESTOVNÝ RUCH
Dňa 18. januára 2010 sa na mestskom úrade uskutočnilo stretnutie
s ubytovateľmi, ktorí sú registrovaní v centrálnom rezervačnom systéme.
Cieľom podujatia bolo informovať ubytovateľov o výhodách a použití tohto
systému a o zľavovej Liptov Card.
V januári sa Klaster Liptov prezentoval na výstave ITF Slovakiatour
Bratislava, ktorá je najväčšou výstavou na Slovensku v oblasti cestovného
ruchu. Návštevníkov oslovila ponuka pobytových balíkov v kombinácii so
zľavou Liptov Card.
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V roku 2010, tak ako v uplynulom roku mohli turisti využiť kartu zliav počas
zimnej dovolenky. Vstupy do vyše dvadsiatky atrakcií tak s kartou LIPTOV
Region Card 2010 – Zima uľavia peňaženkám turistov od 10 do 50 percent
z pôvodnej ceny. Karta oproti roku 2009 zlacnela o jedno eur na 5,90 eur.
Mnohí ubytovatelia ju dokonca poskytnú svojim hosťom zdarma, ako súčasť
ich pobytového balíka. Karty platia na skipassy, v lyžiarskych škôlkach,
požičovniach lyží a skiservisoch, na vstupy do aquaparkov, bazénov, wellnes
centier, múzeí, skanzenov, galérií a jaskýň, na rôzne športové aktivity v prírode
či v športových halách, alebo tradičných liptovských kolibách. Súčasťou karty
bude opäť tlačený sprievodca atrakciami Liptova. Svojimi produktmi sa na
karte podieľali: Thermal park Bešeňová, Aquapark Tatralandia, Jasná Nízke
Tatry, Ski park Ružomberok, mesto Liptovský Mikuláš, mesto Ružomberok
a progresívne zmýšľajúci podnikatelia.
Na zimnú turistickú sezónu vydalo mesto Liptovský Mikuláš v spolupráci
s Informačným centrom ďalší propagačný materiál z cyklu Tipy na výlet.
Materiál bol vydaný v náklade osem tisíc kusov v štyroch jazykových
mutáciách. Súčasťou prospektu bola i pozvánka na sprievodcovskú službu
Spoznajte mesto so sprievodcom. . Návštevníci mohli spoznávať historické
centrum mesta počas nočných vychádzok.
Členovia Združenia cestovného ruchu Klaster Liptov dňa 18. februára 2010
v Ružomberku zhodnotili svoju činnosť za rok 2009. Podarilo sa zrealizovať
viaceré projekty. Predovšetkým sa rozšírilo používanie regionálnej karty zliav
o nových ubytovateľov, počas krízy bol počet návštevníkov trochu miernejší
ako po iné roky. Nedarilo sa získavať prostriedky z eurofondov, ale zo
Žilinského samosprávneho kraja. Za nového predsedu predstavenstva bol
zvolený primátor Ružomberka Michal Slašťan, ktorý vystriedal Jána Blcháča,
ten sa stal predsedom dozornej rady. Klaster Liptov je združenie cestovného
ruchu, ktoré združuje právnické osoby a hlavným cieľom združenia je
vybudovať z Liptova rozpoznateľnú destináciu cestovného ruchu v Európe.
V lete sa v historickom centre mesta uskutočnilo podujatie pod názvom
Prázdninuj na Slovensku. Toto podujatie malo za úlohu podporiť cestovný ruch
nielen v našom regióne, ale aj na Slovensku. Návštevníci sa dozvedeli
o najväčších slovenských atrakciách, nechýbali tvorivé dielne, vedomostné
súťaže pre deti a kultúrny program. K dispozícií boli desiatky zaujímavých
propagačných materiálov z jednotlivých slovenských destinácii. Podujatia sa
zúčastnil aj predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár. Organizátori tejto vydarenej akcie
bola Slovenská agentúry cestovného ruchu, Žilinský samosprávny kraj
a Liptovské kultúrne stredisko.
Mesto Liptovský Mikuláš v spolupráci s Informačným centrom vydal
propagačný materiál pre letnú sezónu. Obsahoval aktuálne informácie
o turisticky zaujímavých miestach Liptovského Mikuláša aj nášho regiónu.
Obohatený bol o mapky mesta i Liptova. Vyšiel v náklade 12 tisíc výtlačkov
a v štyroch jazykových mutáciách.
Združenie cestovného ruchu Klaster Liptov získalo na propagáciu Liptova
v roku 2010 sumu 565 tisíc eur. Na projekt rozvoja cestovného ruchu v Liptove
sa dostalo 300 tisíc z fondov Európskej únie. Projekt piatimi percentami
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podporil Klaster Liptov. Peniaze sú viazané účelovo na tvorbu propagačného
materiálu a obnovu internetového informačného portálu. V rámci Operačného
plánu cezhraničnej spolupráce Česká republika – Slovenská republika získal
Klaster Liptov spolu s Klastrom Ostrava 265 tisíc eur.
V dňoch 23. – 25. septembra 2010 sa vo Varšave konal 18. ročník
medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu Tour - Travel Varšava 2010. Na
veľtrhu sa zúčastnilo 660 vystavovateľov zo 60 krajín sveta. Svoje zastúpenie
v rámci Slovenska mal aj náš Klaster Liptov, ktorý prezentoval širokú paletu
svojich produktov so zameraním na jesenné a zimné aktivity hostí.
Turistov v našom meste bolo menej, zapríčinila to hospodárska kríza, prechod
na euro, ako aj vízová povinnosť pre Rusov a Ukrajincov, ktorí tvorili stabilnú
turistickú klientelu.
DOPRAVA A SPOJE
Turisti a návštevníci Jasnej mohli v roku 2010 využívať dopravu do tohto
atraktívneho turistického centra zadarmo. Takisto zadarmo mohli cestovať aj
do športovej haly Liptov Aréna. Aqua-Ski bus prepravoval cestujúcich na trase
Tatarlandie na autobusovú stanicu v Liptovskom Mikuláši až do Jasnej.
Cestujúci, ktorí využívajú zastávku mestskej hromadnej dopravy na
Hurbanovej ulici sa už nemusia tlačiť pri čakárni na autobus pod prístreškom.
Miestna samospráva nechala prístrešok zväčšiť o plochu jednej celej zastávky.
Pod prístrešok položila stavebná firma novú zámkovú dlažbu, tak, že ho môžu
využívať aj osoby s obmedzenou pohybovou schopnosťou. Radnicu to stálo
400 eur.
Radnica sa v roku 2010 rozhodla ušetriť peňaženky vodičov. Pri vjazde do
mesta z diaľničného privádzača pred nákupným strediskom TESCO
namontovali merače, ktoré informujú vodičov o momentálnej rýchlosti
motorového vozidla. Vodiči sa vďaka informácií na elektronickom paneli
môžu vyhnúť pokute od policajtov za rýchlosť, ktorú meriavajú niekoľko
stoviek metrov ďalej.
Od 1. septembra môžu seniori nad 65 rokov cestovať autobusmi za
symbolických 0,03 eur. Pri osobitnom cestovnom na jednotlivú cestu sa
oprávnené osoby preukážu preukazom totožnosti. Od roku 2007 cestovali za
túto sumu len občania nad 70 rokov.
Križovatka na Kolárovej a Garbiarskej ulici je vynovená. Pribudli semafory
a nová odbočovacia vetva k novému obchodnému centru STOP SHOP.
Vybudovala ju firma ktorá centrum staval za 170 tisíc eur.
Nová autobusová zástavka bola vybudovaná aj na Borbisovej ulici o 50 metrov
bližšie k Vrbickému cintorínu. Vyšlo sa tak ústrety návštevníkom cintorína.
Zástavkový pruh spolu s chodníkom v bezbariérovej úprave je urobený zo
zámkovej dlažby. Nová zástavka stála vyše 40 tisíc eur.
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IV. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Žiaci základných a materských škôl, ktoré sa nachádzajú na území mesta spolu
vyzbierali v roku 2009 takmer 2800 kg tetrapakov a 530 kilogramov obalov
s obsahom hliníka. Do zberu sa zapojilo 11 výchovno-vzdelávacích subjektov.
Prvé miesto obsadila ZŠ Janka Kráľa. Na žiaka tu pripadlo 1,9 kg tetrapakov.
V zbere hliníkových obalov si najlepšie viedli deti z materskej škôlky na
Nábreží 4. apríla, podarilo sa im vyzbierať 0,5 kg. hliníkových obalov. Medzi
zúčastnené školy mesto rozdalo 700 eur. Súťaž v zbere pokračovala aj v roku
2010.
Obyvatelia nášho mesta si nemusia lámať hlavu, kde uložia starý
elektrospotrebič. Naše mesto má dva zberné dvory jeden na Podbrezinách na
Žiarskej ulici a druhý na Podtatranského ulici. Členovia Občianskeho
združenia TATRY pomocou informačných článkov v mesačníku MIKULÁŠ
informovali občanov o nebezpečných odpadoch. K ním patria aj malé
elektrospotrebiče ako napríklad: kalkulačky, mobilné telefóny, klávesnice od
počítačov, ale ak žiarivky a výbojky.
Občania nášho mesta sa pomaly učia separovať odpad. Konštatoval to predseda
OZ TATRY Mgr. Rudolf Pado. Oproti roku 2008 vzrástla v roku 2009
separácia papiera o 7,8 %, plastov o 9,21 %, kovových obalov o 61 %,
a tetrapakov o 54,09 %. V zbere skla nastal pokles o sedem percent. Ľudia
vďaka informačným letákom a informačnej kampani začali triediť aj zelený
odpad a elektronický odpad. V roku 2009 sa vyzbieralo tohto odpadu o 54 ton
viac. Od roku 2008 sa kampaň „Neseparujte sa! Sparujte sa s nami!“ Realizuje
prostredníctvom rovnomerného projektu, ktorý je spolufinancovaný
z Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu
a štátneho rozpočtu SR.
Zástupcovia siedmich základných škôl v našom meste si prevzali ocenenie za
prácu, ktorú vynakladajú pri starostlivosti o životné prostredie. Počas otvorenia
pofestivalovej prehliadky XV. Medzinárodného festivalu filmov o životnom
prostredí Envirofilm 2009, ktorý prebiehal od 16. do 17. februára 2010 v Dome
kultúry si ocenení prevzali obrazy z detskej výtvarnej súťaže Zelený svet z rúk
Daniela Dudoka, generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného
prostredia.
Dňa 29. mája 2010 sa uskutočnil opakujúci sa jarný zber nebezpečného
odpadu. Od obyvateľov mesta sa tento odpad zberal prostredníctvom firmy
DETOX. Občania boli informovaný po jednotlivých mestských častiach, kde
mohli sústrediť tento nebezpečný odpad.
Počas septembra 2010 začalo OZ TATRY v spolupráci s mestom realizovať
projekt pod názvom Zelená oáza pri vode. Projekt sa zrealizoval na najväčšom
sídlisku Podbreziny. Bolo vysadených 15 stromov a vyše 470 sadeníc krovín,
umiestené štyri lavičky a náučná tabuľa. Architekt Stanislav Barényi svojim
projektom dosiahol vrátenie zelene a vodného elementu do preťaženého
organizmu sídliska. Blízkosť školy a zelená oáza so všetkými prírodnými
živlami je priam učebňou pod holým nebom. Hodnota diela je približne sedem
tisíc eur. Dobrovoľníci zo ZŠ Janka Kráľa, Gymnázia M.M. Hodžu, Strednej
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odbornej školy polytechnickej odpracovali vyše tristo hodín ako dobrovoľníci.
Ruku k dielu priložili aj pracovníci VPS a Semenolesu z Liptovského Hrádku.
Priestor zdobí aj umelecké dielo drevená socha Zvestovanie. Projekt podporili
Nadácia Ekopolis, papierne v Harmanci, Nadácia Dexia banky Slovensko
a mesto Liptovský Mikuláš.
Mesto Liptovský Mikuláš získalo v roku 2010 z Recyklačného fondu za
vyseparované druhy odpadu v roku 2008 prostriedky v hodnote 30 357 eur. Zo
získaných finančných prostriedkov hradí mesto náklady na separovaný zber.
V rámci 6. medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva sa
uskutočnilo slávnostné vyhlásenie víťazov 5. ročníka súťaže Zlatý mravec.
V kategórii Inovatívny počin roka zvíťazilo OZ TATRY s projektom
Neseparujte sa! Sparujte sa s nami!
Žiaci troch základných škôl a jednej materskej škôlky z Liptovského Mikuláša
vyzbierali viac ako 350 kg nových obalov. Obaly zbierali v rámci súťaže
Plecháčik OZ TATRY . Najlepší boli zo ZŠ J. Kráľa, MŠ Liptovská Ondrašová
a ZŠ v Okoličnom a ZŠ Demänová. Za odmenu navštívili Lesnícky skanzen
a múzeum Čiernohronskej železnice v Čiernom Balogu, previezli sa aj
historickým vláčikom.
Deti z materských a žiaci zo základných škôl v Liptovskom Mikuláši
vyzbierali v roku 2010 2729 kilogramov tetrapakov a až 872 kilogramov
obalov s obsahom hliníka. Súťaže Všetko čo sa blyští a Tetrapakovú ligu
organizovalo mesto Liptovský Mikuláš VPS a OZ TATRY.

POĽNOHOSPODÁRSTVO
V máji 2010 oslávila Základná organizácia chovateľov svoje 80. výročie
vzniku. Organizácia vznikla v roku 1930 ako spolok chovateľov drobných
zvierat. Členovia tejto organizácie chovajú králiky, holuby, hydinu, exotické
vtáky.
Najviac zemiakov pestuje spoločnosť AGRO RACIO z Liptovského Mikuláša
na 105 hektároch. Väčšia časť úrody ide na sadbu. Poľnohospodárske družstvo
v Liptovskom Mikuláši pestuje zemiaky na 35 hektárov, úroda v roku 2010
bola 20 ton z hektára. Jedna tretina úrody išla na predaj ostatné na sadbu
a skŕmenie.
Veľmi zaujímavá je štatistika na Slovensku, ktorá hovorí, že najviac kapusty na
jedného obyvateľa sa predá v regióne Liptova.
V Dome MS v Liptovskom Mikuláši vystavovali členovia okresnej organizácie
Slovenského zväzu záhradkárov. Bolo vystavených viac ako 235 exponátov
rôznych
druhov
ovocia
a zeleniny.
Za
najväčší
zemiak,
ktorý vážil 702 gramov získal jeho majiteľ Ladislav Smerčiak čestné uznanie.
Za pozornosť stáli aj modré zemiaky vafle, dula, pepino plod z Južnej
Ameriky, ktorý chutí ako banán.
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V. ŠKOLSTVO
Od 15. februára do 15. marca 2010 zapisovali rodičia svoje ratolesti do
materských škôl. Žiadosti mohli rodičia odovzdať priamo v škôlkach. Škôlky
prednostne prijímali predškolákov a deti s odloženou povinnou školskou
dochádzkou. Rodičia mali možnosť zapísať aj deti do prvých ročníkov
základných škôl. Rodičia si môžu zvoliť medzi základnými školami napríklad
so športovým zameraním, s rozšíreným vyučovaním matematiky alebo
jazykov.
Pri príležitosti Dňa učiteľov boli v marci 2010 ocenení títo pedagógovia: prof.
Ing. Ľubomír Belan, CSc. , Mgr. Jana Bednarčíková, Alena Fiačanová, Mgr.
Dana Gajdošová, Mgr. Edita Halušková, Mgr. Tatiana Hnilicová, Mgr. Monika
Chovanová, Mgr. Adriana Chrapčiaková, Magdaléna Iľanovská, Mgr. Marta
Jurčiová, Mgr. Vladimír Knoflíček, Ing. Imelda Kollárová, Mária Kortišová,
Mgr. Patrícia Kunkelová, Mgr. Alexandra Luptáková, Zdenka Obrcianová,
Tatiana Poliaková, Mgr. Ján Poljak, Iveta Surmová, RNDr. Elena
Zimmermanová, Mgr. Beáta Zubčeková.
Pedagógovia z rôznych základných, stredných a vysokých škôl dostali
ocenenia za úspechy v školskej aj mimoškolskej práci.
Samospráva vyšla v ústrety rodičom a počas letných prázdnin v roku 2010 boli
materské škôlky otvorené podľa záujmu rodičov. Rodičia mohli dať svoje
ratolesti do jednej z ôsmych škôlok, ktoré sa striedali po jednotlivých týždňoch
vo svojej prevádzke.
Dňa 29. septembra 2010 Spoločnosť na ochranu dravých vtákov ČR potešila
žiakov základných škôl a deti z materských škôlok ukážkou svojej činnosti.
Ukázali im ohrozené druhy orlov a sovy, vyskúšali si rôzne vedomosti naučili
si hravou formou.
V roku 2010 so niektoré mikulášske školy pripomínali 60. výročie vzniku.
Program pod názvom Vivat akadémia sa uskutočnil v Dome kultúry.
Oslávencami bola MŠ a ZŠ na ulici Československej brigády, Stredná odborná
škola zdravotnícka, Stredná odborná škola stavebná a Základná umelecká
škola. Riaditelia jednotlivých škôl predstavili históriu a súčasnosť svojich škôl.
Nasledoval kultúrny program kde vystúpili žiaci ZUŠ, deti z MŠ na ul.
Československej brigády, Detský folklórny súbor Ďumbier, študenti SZŠ,
a Art Collegium Nicolaus.
Radnica rozbehla po školách a škôlkach v našom meste projekt pod názvom
Zdravé svetlo. Pre všetky školy a škôlky v pôsobnosti mesta sa dal vypracovať
svetelno-technický audit, ktorý preukázal, že niektoré školské a predškolské
zariadenia v našom meste majú nedostatočne osvetlené priestory. Zlé svetlo
môže vplývať na vývoj zraku u detí a môže dôjsť k jeho poškodeniu. Preto
mesto začalo s výmenou nevyhovujúcich svietidiel, ktoré majú nízku svietivosť
a vysokú spotrebu elektrickej energie, svietidla budú vymenené za
efektívnejšie, šetriace energiu.
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MATERSKÉ ŠKOLY
Z výťažku z 1. ročníka tenisového turnaja O pohár primátora zakúpili
v detských inštrukčných jasliach koberec do herne a vymenili matrace do
detských postieľok. Detské jasle poskytujú rodičom aj opatrovateľskú službu
pre deti do troch rokov. Služba je určená rodičom na materskej dovolenke
a využívajú ju hlavne počas návštevy lekára či vybavovania po úrade. Rodič za
hodinu zaplatí 1,66 eur. Predstavitelia mestskej radnice a Strednej odbornej
školy zdravotníckej v Liptovskom Mikuláši uzavreli dohodu zriadení
výučbovej základne praktickú výučbu žiakov Strednej odbornej školy
zdravotníckej v detských jasliach pre študijný odbor zdravotnícky asistent.
Detské jasle na Komenského ulici v Liptovskom Mikuláši majú od decembra
2010 rozšírenú kapacitu o štrnásť miest. Jedno oddelenie bolo zatvorené v roku
2004, dôvodom bol nízky záujem o umiestnenie detí v detských jasliach.
Kapacita jaslí bola 35 miest a neustále je naplnená na sto percent. Rozšírením
vyšla samospráva v ústrety žiadostiam mladých rodín.
Deti z Materskej škôlky Bublinka pripravil pre svojich rodičov slávnostnú
akadémiu. Toto kultúrne podujatie sa uskutočnilo 16. mája vo veľkej sále
Domu kultúry. Deti svoje vystúpenie pripravili z príležitosti Dňa rodiny.
ZÁKLADNÉ ŠKOLY
Pedagógovia a vychovávatelia zo Základnej školy v Okoličnom opäť zasadli
do školských lavíc. Počas vzdelávacieho kurzu sa učili pracovať moderným
spôsobom integrovaného tematického vzdelávania. Pedagógovia sa oboznámili
s najnovšími vedeckými poznatkami z neuropsychológie a pedagogiky,
spoznali nové postupy, ktorými sa dosahujú vyššie výkony žiakov. Učili sa,
ako viesť žiakov k spoluzodpovednosti za svoje učenie, ako navrhnúť
vyučovací blok alebo celoročnú tému podľa vlastnej štruktúry. Vzdelávanie
učiteľov realizovala na základe projektu Premena tradičnej školy na modernú.
V rámci modernizácie vyučovacieho procesu a vzdelávania pedagógov škola
zakúpila aj nové učebné pomôcky. Na realizáciu projektu získala v máji 2009
z eurofondov nenávratný finančný príspevok asi 86 000 eur.
V roku 2010 sa uskutočnil už štvrtý ročník Olympiády ľudských práv
základných škôl. Tretí májový štvrtok si svoje vedomosti otestovalo až 62
žiakov z desiatich základných škôl. Zapojili sa aj školy z Liptovského Hrádku
a Svätého Kríža. Deti súťažili podľa ročníkov v troch kategóriách. Prváci
a štvrtáci mali za úlohu stvárniť problematiku ľudských práv vo výtvarnom
stvárnení. Boli určené tieto témy: „Mamka, ocko, poďme sa spolu hrať“, Takto
trávim voľný čas“, „Svet okolo mňa“. V tejto kategórii zvíťazili Lenka
Lubeľanová ZŠ M.R. Martákovej, Monika Žiaková ZŠ Nábrežie A. Stodolu,
Janka Ďuríková ZŠ J. Kráľa. Piataci a deviataci písali literárne práce na témy:
„Ži a nechaj žiť“, „Na svete je toľko skvelých vecí“, „Život s prekážkami“.
Odborná porota vybrala tri práce od : Alžbety Zemančíkovej z Evanjelickej
spojenej školy v Liptovskom Mikuláši, Stanislava Kučeru z ZŠ J. Kráľa
a Simony Slačkovej zo ZŠ a MŠ Svätý Kríž. Osobitnou cenou ocenila porota
ocenila Patrika Brdára zo ZŠ M.R. Martákovej. Najstarší žiaci museli zvládnuť
55

vedomostnú súťaž zameranú na ľudské práva, zároveň riešili modelové situácie
s tematikou ľudských práv. Najlepšie znalosti preukázala Barbora Bohušová
z Gymnázia M. M. Hodžu, jej spolužiačka Natália Fašánková sa umiestnila na
druhom mieste a na treťom Martina Kozáková zo ZŠ J. Kráľa. V rámci
olympiády diskutovali deti s riaditeľom Informačnej kancelárie Rady Európy
v Bratislave Viliamom Figuschom, ktorý prevzal nad súťažou patronát.
Na poslednom dni školského roka na Základnej škole Československej brigády
sa zúčastnil aj primátor mesta Ján Blcháč. Deviatakom odovzdal ich posledné
vysvedčenie a 60 žiakov prvého stupňa odmenil za školské a mimoškolské
aktivity, kvalitnou knihou. Odmenení boli aj jednotlivci v zbere papiera. Škola
vyhodnotila aj športovkyňu a športovca roka stali sa nimi Peter Humený
a Katarína Naništová. Škola navštevovalo celkom 455 žiakov
a s vyznamenaným prospelo takmer 180 žiakov.
Na Základnej škole Janka Kráľa na Podbrezinách získali z Európskeho
sociálneho fondu a zo Štátneho rozpočtu SR v rámci operačného programu
Vzdelávanie sumu 64 008, 84 eur. Peniaze boli použité na realizáciu projektu
„Zavedenie projektového vyučovania v Základnej škole Janka Kráľa“.
Ministerstvo školstva poskytlo 95 % oprávnených výdavkov a zvyšných 5 %
poskytlo mesto Liptovský Mikuláš. Projekt bol realizovaný v rokoch
2009 – 2010. Projektové vyučovanie je rušnejšie, tvorivejšie a živšie ako
tradičná výučba. Najmenší absolvovali v rámci projektu „ Dobrodružnú cestu
za poznaním so strašidielkami“. Riešili témy ako „Strašidielka uspávajú
prírodu“, „Mikuláš u Strašidielok“, alebo „Chodíme a jazdíme bezpečne“.
Žiaci 5. ročníka sa zamerali na bohatú históriu nášho mesta a pracovali na
projektovej téme „ Po stopách dejín Liptovského Mikuláša“.
Základná škola Janka Kráľa mala v roku 2010 aj vzácnu návštevu. Prezident
SR Ivan Gašparovič spolu s primátorom mesta odovzdal žiakom a pedagógom
do užívania zrekonštruovanú budovu školy. Rekonštrukcia zahŕňala výmenu
okien, dverí, zateplenie fasády, ako aj úpravu vnútorných priestorov.
Prostriedky na to boli získané z fondov Európskej únie v celkovej sume 950
tisíc eur. Mesto zabezpečilo skvalitnenie vybavenia školy didaktickou
technikou a učebnými pomôckami.
E TWINNING je program elektronického partnerstva medzi školami z rôznych
krajín Európy. Do projektu sa zapojili žiaci Základnej školy na Nábreží Aurela
Stodolu. Partnermi im boli deti zo Španielska, Poľska, Čiech, Turecka
a z Rumunska. Projekt sa volal Slávni ľudia môjho mesta. Deti hľadali
materiály o slávnych ľuďoch, ktorí sa v našom meste narodili, alebo pôsobili.
Za pomoci učiteľov materiál preložili do angličtiny, doložili fotografiami a dali
na pracovnú plochu e Twinningu. Žiaci tejto školy spracovali osobnosti ako A.
Stodola, J. Tranovský, J. Kráľ.
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JÁNA LEVOSLAVA BELLU
Žiaci literárno-dramatického odboru 12. Marca 2010 uviedli divadelné
predstavenie Rodinný obrázok. Predstavenie sa uskutočnilo v Dome kultúry.
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Dňa 30. marca sa uskutočnil verejný koncert žiakov hudobného odboru.
Koncert sa uskutočnil vo veľkej sále Domu kultúry.
Hudobný odbor usporiadal dňa 13. apríla 2010 v Galérii Petra Michala Bohúňa
koncert žiakov. V galérii sa koncert žiakov uskutočnil aj 19. apríla.
Žiaci prvého stupňa tanečného odboru ZUŠ J. L. Bellu pripravili dňa 28. mája
program pod názvom Telkoviny. Predstavili sa ním vo veľkej sále Domu
Kultúry. Dňa 4. júna 2010 tanečný odbor vo veľkej sále Domy kultúry
uskutočnil II. záverečný koncert. Predstavenie pod názvom IT S ALL IT
S ABOUT US si pripravili žiaci II. stupňa tanečného odboru. Predstavenie
mohli diváci uvidieť 10. júna 2011 vo veľkej sále Domu kultúry. Vianočný
koncert sa uskutočnil dňa 21. decembra vo veľkej sále Domu kultúry.
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DETÍ A MLÁDEŽE
Centrum voľného času (CVČ) má od januára 2010 nového riaditeľa. Doterajší
riaditeľ PhDr. Jozef Daník odišiel k 31. decembru 2009 do dôchodku, centru
šéfoval nepretržite 17 rokov. Menovací dekrét na obdobie piatich rokov
odovzdal novému riaditeľovi Mgr. Romanovi Králikovi, primátor mesta Ing.
Ján Blcháč, PhD. Centrum voľného času vzniklo v roku 1952. Jeho prvý názov
bol Okresný dom pionierov a mládeže. Dnes sa toto školské zariadenie zaoberá
činnosťou záujmových krúžkov, kurzov, klubov, či súborov napríklad v oblasti
kultúry, jazykov, spoločenských vied, prírody či športu.
Centrum voľného času má pobočku aj na najväčšom sídlisku Podbreziny.
Otvorili ju v priestoroch Základnej školy Janka Kráľa. V škole sa vyčlenil
pavilón, kde budú prebiehať tanečné, výpočtové či športové krúžky. K 15.
septembru 2010 bolo v krúžkoch CVČ zapísaných približne 1 500 žiakov.
V Centre voľného času sa uskutočnil v apríli 2010 5. ročník turnaja Talent
v šachu. Zúčastnilo sa ho 90 hráčov od Stropkova až po Žilinu, najmladší
šachista mal šesť rokov. V kategórii do 14. rokov zvíťazil Ondrej Mráz
z Liptovskej šachovej školy. Jeho kolega Richard Mojš bol tretí v kategórií do
8 rokov.
V roku 2010 CVČ rozšírilo ponuku prímestských táborov, ktoré využilo viac
ako tristo detí. Štvordňové prímestské tábory vyšli len 40 eur na dieťa. V cene
bolo zahrnuté poistenie, doprava a vstupy. Prímestský tábor znamená, že deti
sa z výletov vracali na noc domov. Deti z táborov Turista a Túlavé topánky,
navštívili Demänovskú dolinu, bojnickú ZOO aj zámok a rozprávkový svet
Habakuky na Donovaloch. Tábor Funny Englisch hravou formou deťom
priblížil výučbu angličtiny.

STREDNÉ ŠKOLY
Viac ako 20 študentov mikulášskych stredných škôl sa zapojilo do súťaže
v poskytovaní prvej pomoci. Súťaž bola vyvrcholením projektu Mladý
záchranár a zorganizovala ju Stredná škola zdravotnícka v Liptovskom
Mikuláši. Študenti v súťaži zmerali svoje schopnosti na ošetrenie zlomeniny,
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zastavenie krvácania či masáž srdca a umelé dýchanie. Víťazmi sa stali
študenti Gymnázia M. M. Hodžu, druhé miesto obsadilo družstvo Strednej
odbornej školy stavebnej na treťom mieste sa umiestnili žiaci Obchodnej
akadémie v Liptovskom Mikuláši.
Dňa 6. februára 2010 sa vo veľkej sále Domu kultúry uskutočnil Ples
stredoškolákov Liptova. Táto udalosť sa pomaly stáva udalosťou roka
a stredoškoláci ju radi navštevujú.
Viac ako 40 žiačok Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Liptovskom
Mikuláši ukázali svoje zručnosti na druhom ročníku Esthétigus 2010. Súťaž sa
uskutočnila v priestoroch Liptovskej Galérie P.M. Bohúňa. Prváčky, druháčky
a tretiačky súťažili v líčení, účesová tvorba a nechtovom dizajne.
Medzinárodné neziskové združenie nadpriemerne inteligentných ľudí MENSA
testovalo mozgy na mikulášskom evanjelickom gymnáziu. Každý kto dosiahne
v teste inteligencie IQ nad 130 sa môže stať členom tejto organizácie. Používa
sa medzinárodne uznávaný test Ravenových progresívnych matríc. Má 36
otázok a trvá asi 40 minút. Je to špecifický obrázkový test, v ktorom nie sú
verbálne ani matematické úlohy.
Veľvyslankyňa Holandského kráľovstva na Slovensku Daphne Bergsma
besedovala zo študentmi Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského
o tolerancii a menšinách. V projekte Prinesme svet do školských lavíc
predstavila svoju vlasť, diskutovalo sa o Rómoch a Maďaroch, veľvyslankyňa
skonštatovala, že ľudia by sa mali viac spoznávať a rešpektovať.
VYSOKÉ ŠKOLY
V Akadémii ozbrojených síl (AOS) generála Milana Rastislava Štefánika
dostalo k 1. aprílu 2010 výpoveď až 40 ľudí. Väčšinu prepustených tvorili
administratívny pracovníci. Táto vysoká škola na území nášho mesta
zabezpečuje vysokoškolskú prípravu a postgraduálne vzdelávanie v rámci
rezortu obrany. Od septembra 2010 sa tu začal aj denná forma štúdia. Prijatých
bolo 50 študentov trojročných bakalárskych programov, manažment
vojenských organizácii. Otvoril sa aj druhý stupeň vysokoškolského
vzdelávania. Pôsobí tu aj Personálny úrad Ozbrojených síl SR a rezortný
jazykový inštitút.
Za preletu vrtuľníkov vyradili do hodnosti poručíkov to absolventov AOS
M. R. Štefánika. Do dôstojníckej hodnosti ich pasoval položením meča na
plece rektor akadémie Miroslav Kelemen. Poručíci absolvovali vojenský
program a štvorročné bakalárske štúdia. Akreditované sú tieto študijné
programy: manažment, elektronické systémy a doprané stroje a zariadenia.
Titul najlepšieho absolventa AOS získal za rok 2010 Marek Považan. Na
slávnostnom akte sa zúčastnili aj brigádny generál Ľubomír Svoboda, zástupca
veliteľa vzdušných síl OS SR, rektori vysokých vojenských škôl z Čiech
a Poľska, vojenskí pridelenci Poľska, Ukrajiny, Ruska a Španielska.
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Dôchodcovia na AOS M.R. Štefánika absolvovali trojročné bakalárske štúdium
kde sa naučili narábať s počítačom a internetom.
Piaty ročník detskej univerzity sa uskutočnil na detašovanom pracovisku
Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity. Študijné podujatie sa
uskutočnilo v dňoch 6. – 9. júla 2010 a zúčastnilo sa ho 26 detí. Skryté pravdy
v hrách, ako sa hýbu vlny, o robotoch.
V našom meste pôsobí aj ďalšia vysoká škola a tou je Bankovní institut. Na
tejto škole bol v roku 2010 otvorený nový študijný odbor cestovný ruch,
hotelierstvo a eventy. Tento odbor bol utvorený za spolupráce nemeckej
vysokej školy HOCHSCHULEMITTWEIDA university of applied scinces,
Vysokou školou cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství Praha, a akadémiou
AMAK AG.
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VI. KULTÚRA, UMENIE, MÉDIA
DOM KULTÚRY
Táto kultúrna inštitúcia v našom meste usporiadala v svojich priestoroch ročne
mnoho kultúrnych podujatí a je tak prirodzeným centrom kultúry nášho mesta.
Pre deti každú nedeľu v klubovej scéne počas celého roku 2010 premietali
filmy v cykle Nedeľný Filmáčik. Deti mohli uvidieť: Snehulienka a sedem
trpaslíkov (január), Ratatuille – dobrú chuť (február), Udatné kuriatko (marec),
Toy story (apríl), Hore up (máj), Princezná a žaba (september). V rámci
Rozprávkovej nedele boli v klubovej sále Domu kultúry uvedené divadelné
predstavenia pre deti: Ako Gašparko Jankovi k princeznej pomohol (február,
marec), Zlý kráľ (apríl), Smiechtisko (máj), O Katarínke (október), Čert slúži
(november).
Pracovníci tejto kultúrnej inštitúcie sa snažia do svojich priestorov prilákať aj
známe hudobné telesá, skupiny, spevákov. Nebolo tomu inak ani v roku 2010.
V Dome kultúry vystúpili: Salónny orchester Afrodité (január z príležitosti 17.
výročia vzniku SR), bratia Nedvědovci (február), Marcela Laiferová a Dušan
Grúň (marec, program k MDŽ), Katka Knechtová a Hudci z Kyjova, hosť
Aneta Langerová (apríl), Carmen ( Slovenské divadlo tanca, apríl), Para (apríl
koncert hudobnej skupiny), SĽUK (máj), 21 SAUKUNE (gruzínsky folklórny
súbor, júl). Zaujímavé bolo podujatie C.HITLAND, J. EVANS, S. POČAJI,
diváci mohli počuť keltské husle, škandinávsky vokál, slovanskú gitaru
v spojení s prirodzenou krásou Carolininho hlasu (október), v októbri vystúpila
v DK Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS) s predstavením Kolíska a
kríž a Marie Rottrová, Richard Müller – Potichu tour ( december).
Obyvatelia nášho mesta sa môžu počas celého roka tešiť aj na kvalitné
divadelné predstavenia, ktoré sú uvádzané v Dome Kultúry. V klubovej scéne
sa veľkému záujmu tešili vystúpenia známeho slovenského míma Miroslava
Kasprzyka a jeho Mim show, ako aj vystúpenia fantastickej improvizačnej
skupiny Tri tvorivé typy -3T. Vo februári sa vo veľkej sále predstavil súbor
Drama Club EGTJ s hrou Pilgrimage, bolo to divadlo v anglickom jazyku.
V tomto mesiaci Ľubeľské ochotnícke divadlo Kolomana Ondreja Urbana
uviedlo úspešnú komédiu Ulička. V marci domáce Divadlo Gašpara
Fejérpataky-Belopotockého uviedlo hru Papagáje chrobáky nežerú. V máji
Divadlo Andreja Bagara Nitra uviedlo divadelnú komédiu o tom, čo si muži
myslia o ženách pod názvom Testosterón. Jún bol bohatý na divadelné
predstavenia v Dome kultúry, najprv Divadlo Jednosmerka uviedlo hru
Insomnia, príbeh o tom, čo sa stane, keď vám sny prerastú cez hlavu. Ďalším
hosťom Domu kultúry bolo Radošinske naivné divadlo ktoré sa predstavilo
s hrou Mám okno v hlavnej úlohe starého otca sa predstavil Stanislav Štepka.
Herci zo známej televíznej Partičky, sa predstavili aj v DK, a to v mesiaci
september. V tomto mesiaci bolo uvedené aj hudobno slovné pásmo ...Ostatné
všetko v rukách Božích o Jurajovi Janoškovi. Zaujímavé bolo aj predstavenie
v októbri Hladká vrana, príbeh rozprával rečou pohybu a tanca o domove.
V októbri mohli diváci vidieť aj muzikálový hit Čajočky atraktívnu trendy
komédiu na piesne Petra Nagya a v réžii Jána Ďurovčíka. V novembri sa
predstavilo Ľupčianske netradičné divadlo s hororovou komédiou Príjemný
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krvavý podvečer. Lahôdkou však bolo vystúpenie slovenskej legendy svetovej
pantomímy Milana Sládka, ktorý uviedol svoje ETUDY. Toto predstavenie
uviedol z príležitosti 50. výročia slovenskej pantomímy na festivale PAN.
Pracovníci Domu kultúry sa väčšou mierou podieľali aj na príprave
Mikulášskeho leta. Kultúrne podujatia, ktoré sa uskutočňujú v letných
mesiacoch do centra nášho mesta lákajú nie len Mikulášanov, ale aj
zahraničných turistov. Mikulášske leto bolo odštartované v piatok 9. júla 2010.
Vtedy na Námestí osloboditeľov vystúpil Majster N, nasledujúci deň uvideli
deti rozprávku Cisárove nové šaty. Nedeľa patrila dychovej hudbe zo Žiliny
Fatranke. Nasledoval Folkový víkend a skupiny Louisiana, Johny Cash
Revival, Oregon. Nasledujúci víkend bol nazvaný Revival Víkend a vystúpili
v ňom skupiny Slovak Pink Floyd Revival, René Lacko. Mesiac júl vyvrcholil
Mikulášskym jazzovým festivalom, kde vystúpili skupiny Big Band
Ružomberok, Five Reasons, Gábor Winand, Ida Kelarová a Jazz Famelija.
V mesiaci august v rámci Mikulášskeho leta pokračovali tematicky zamerané
víkendy. Ako prvý bol Divadelný víkend, v ktorom sa predstavili domáce
Divadlo G.F.Belopotockého s hrou Papagáje chrobáky nežerú, bábkové
divadlo so Spišskej Novej Vsi s hrou O kačičke improvizačná skupina 3T.
Nasledoval Folklórny víkend, počas ktorého vystúpili ľudová hudba Sláčik, FS
z Poľska Pilsko, ľudová hudba z Ružomberku Liptov a FS z Opavy Úsmev.
Mladí návštevníci Mikulášskeho leta si prišli na svoje počas Víkendu
Liptovskej hudobnej scény, kde vystúpili hudobné skupiny Rebro, Ariel,
Súkromný pozemok, Impulz. Celé Mikulášske leto ukončila Rozlúčka
s prázdninami, kde vystúpila známa slovenská speváčka Beáta Dubasová
a skupina Chiki liki tu-a. Vyvrcholením leta však bolo vystúpenie českej
speváčky Lucie Bílej 28. augusta evanjelickom kostole s klavírnym
sprievodom Petra Maláska.
KINO NICOLAUS
V pôsobnosti Domu kultúry je aj mestské kino, ktoré sa nachádza
v Posádkovom dome (PD). Rok 2010 nezačal pre kino veľmi dobre, počas
vianočných sviatkov v roku 2009 návštevníci vymrzli, boli pokazené
vyhrievacie kotle, ktoré bolo treba vymeniť a opraviť. Od nového roku 2010
kino už bolo funkčné a začalo premietať. Cena jedného lístka sa v našom kine
pohybuje v rozmedzí 3,00 – 4,00 eur. Medzi hity v mesiaci január patrili filmy:
Avatar, 2 Bobule, Muži v ruji. Vo februári sa potešili malí diváci filmom: Doba
ľadová 3 : Úsvit dinosaurov. V marci upútali filmy: Kawasakiho ruža, Alica
v krajine zázrakov a Doktor od jazera hrochov. Apríl sa niesol v znamení filmu
Súboj titanov, príbeh o ceste do zakázaných svetov, plný démonov a oblúd
s hviezdnym obsadením. V máji sa v našom meste konali celoslovenské oslavy
65. výročia skončenia II. svetovej vojny. Pri tej príležitosti bol v kine Nicolaus
uvedený dokumentárny film Koniec vojny– koniec pamäte. Táto dokumentárna
esej dokazuje, že múdre poučky o vojne a vojnách v dejinách, o vojnách
minulých, terajších a azda aj budúcich, prevýši jeden zdanlivo obyčajný ľudský
príbeh. V júni mohli diváci mikulášskeho kina vidieť film Princ z Perzie:
Piesky času. V júli potešil mikulášske deti film Schrek: Zvonec a koniec.
V auguste upútali snímky Legenda o lietajúcom Cypriánovi a Príbeh hračiek.
V septembri sa až päť dní hral v našom kine film Posledný vládca vetra, epické
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dobrodružstvo na krídlach fantázie s veľkolepou výpravou. V októbri sme
mohli v kine Nicolaus uvidieť snímku Mongolsko: V tieni Džingischána,
dokumentárny snímok o cestovaní Mongolskom, tak ako ho zažil dobrodruh
a cestovateľ Pavol Barabáš. V novembri sa mohli návštevníci kina tešiť na
ďalší diel Harry Potter a dary smrti. Posledný mesiac v roku sa niesol
v znamení snímku Narnia: Dobrodružstvá lode Ranný pútnik.
Dom kultúry zakúpil aj digitálne zariadenie , vďaka ktorému budú môcť diváci
vidieť filmy v digitálnej podobe. V roku 2010 sa uskutočnil nákup a inštalácia
zariadenia.
KLUB MLADÝCH
Pri Dome kultúry pôsobil aj Klub mladých, ktorý pre mladú generáciu v našom
meste, pripravuje zaujímavé podujatia. Už dlhodobo organizujú tematické
podvečery Klub jeden svet. Posedenie mladých ľudí je spojené s premietnutím
filmu a následnou diskusiou. Počas roku 2010 to boli tieto témy: Ja som bulvár,
Ježišov tábor (marec), Severná Kórea – jeden deň života, Mladý, hrdý a Nácko
(apríl), Hlasujte za mňa, (máj), Emotikony (jún), Kongo: Hlboké ticho, Sin
City – miesto hriechu (november), Nenávisť v krvi (december).
Dňa 18. novembra 2010 bola odovzdaná do užívania nová klubovňa pre
mládež od 15 rokov. V priestoroch sa nachádza televízor, DVD prehrávač
i malá knižnica. Primátor mesta Ján Blcháč im odovzdal symbolický kľúč od
klubovne počas študentského Mecheche, ktoré sa konalo v Dome kultúry pri
príležitosti Dňa študentov. Študenti jednotlivých stredných škôl si pre seba
pripravili bohatý kultúrny program. Nechýbal v ňom spev, tanec, hudba
a hovorené slovo. Zlatým klincom večera bolo vystúpenie speváčky Zdenky
Prednej.
LIPTOVSKÁ GALÉRIA PETRA MICHALA BOHÚŇA
Táto kultúrna inštitúcia v našom meste je v pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja (ŽSK). Každoročne usporiada rôzne podujatie venované
výtvarníkom, umelcom, podieľa sa na vzdelávaní žiakov mikulášskych škôl.
V januári sa v priestoroch galérie uskutočnil koncert klasickej hudby, ktorý bol
venovaný zakladateľom Liptovskej galérie P.M. Bohúňa pri jej 55. výročí
založenia.
V prvých mesiacoch roku 2010 prebiehali tieto výstavy: Galéria bez bariér,
výstava prác detí s mentálnym a telesným postihnutím prezentujúca výsledky
celoročného projektu s praktickou školou pri OU v Liptovskom Mikuláši.
Ďalšou výstavou bola Čierna skrinka, výstava o kľukatých cestách dizajnu,
návrhy od vybraných slovenských dizajnérov, ktoré však neboli nikdy
realizované.
Vo februári boli otvorené ďalšie výstavy Cyprián Majerník (1909 – 1945)
výstava maliara , ktorý patril k najvýznamnejším osobnostiam medzivojnového
umenia na Slovensku. Uznávaný sklársky výtvarník európskej výtvarnej scény
sa predstavil v autorskej výstave Miloš Balgavý – Myslenie skle III.
V apríli sa uskutočnila zaujímavá výstava z odpadového materiálu pod názvom
Dajme veciam druhú šancu. V máji a pri príležitosti Dňa múzeí a galérií stretol
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Klub priateľov výtvarného umenia. Uskutočnil sa aj multimediálny projekt na
tému autizmus pod názvom INSIDE OUT – Kohút, Borsíková, Homola.
V júni sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže o najkrajší svetelný objekt pod
názvom Magická záhrada. Uskutočnil sa aj exteriérový workshop Grafifiti
a Street artu, spojený s hudobným programom pod názvom THE WALL –
umenie na hranici. V tomto mesiaci bol pripravený aj program s maliarskou
paletou pod názvom Ide leto. Uskutočnila sa aj výstava ilustrátora Marek
Ormandík – veľké veci. V mesiaci októbri prebiehala výstava pod názvom
Z depozitára I. venovaná zakladateľom LGPMB a Z depozitára II. výstava
z prírastkového fondu výtvarných diel z rokov 2001 – 2010.
V posledný mesiac v roku pripravili pracovníci galérie kultúrny program
s maliarskou paletou pre deti pod názvom Vianoce deťom. Bola otvorená aj
výstava súčasného slovenského výtvarného umenia a umeleckého remesla
spojená s predajom.
CENTRUM KOLOMANA SOKOLA
V mesiaci januára v tomto centre prebiehala ešte výstava zo zbierok Galérie
Mesta Bratislava pod názvom Mexická grafika. Uskutočnili sa aj tvorivé dielne
pre seniorov pod názvom Plstenie-suché plstenie, Keramika I.
Vo februári bola zaujímavá výstava novoročných pohľadníc a kariet od
slovenských umelcov pod názvom PF 2000 – 2010. Vo februári to boli tvorivé
dielne pre seniorov venované technikám: Servítková technika – šperkovnica,
Plstenie na mokro – puzdro na okuliare. V marci sa účastníci tvorivých dielní
venovali Maľovaniu na hodváb – šatka, v apríli zase keramike. V máji sa
v Centre Kolomana Sokola uskutočnil medzinárodný projekt dvoch autorov
MIROIR NOIR (Čierne zrkadlo). V júli rôzne objekty, inštalácie a soft plastiky
vystavovala slovenská autorka Mira Podmanická – biele miesto. V septembri
sa začali znovu tvorivé dielne Maľovanie na hodváb – technika Šibori.
V októbri začala v Centre Kolomana Sokola vystavovať autorka žijúca v USA,
pôvodom z Liptova Oľga Bajúsová. Tvorivá dielňa bola venovaná téme:
Tajomné svetielka, maľovanie na sklo. V novembri bola ďalšia tvorivá dielňa
pre verejnosť Suché plstenie-bižutéria. Posledný mesiac v roku 2010 v centre
Kolomana Sokola patril výstrednému a podmanivému svetu autorky Renáty
Ormandíkovej - Trofeje.
DOM FOTOGRAFIE
V januári v Dome fotografie bola inštalovaná výstava českého fotografa
zostavená z nájdených negatívov pod názvom Jaroslav Malík – První večeře
Páňe. V júni bola otvorená ďalšia autorská výstava pod názvom Maroš
Rovňák – fotografie. V dňoch 7. – 14. augusta sa uskutočnil 14. ročník Letnej
fotoškoly. Začínajúci fotografi na tomto podujatí získali nové vedomosti
o fotografii a nadobudli lepšiu zručnosť pre svoj koníček, ako aj povolanie.
Zúčastnili sa ho fotografi zo Švédska, Poľska, Fínska, Veľkej Británie, Grécka,
Belgicka, Ruska, Chorvátska a Česka. V tomto mesiaci sa uskutočnil aj
zaujímavý workshop pod názvom Setse Kolovium o rodine a jedle v súčasnej
fotografii. Od septembra na túto tému prebiehala v Dome fotografie výstava
pod názvom BEST BEFORE – spotrebujte do.... V októbri sa uskutočnil
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seminár spojení s výstavou o dnešnej rodine Rodinný pocit – FAMILIAL
FEELING. V decembri boli vystavené fotografie dokumentujúce španielske
a fínske rodiny a jedlo pod názvom Príbehy - STORIES, Ruky -THE HANDS.
LIPTOVSKÁ KNIŽNICA GAŠPARA F. BELOPOTOCKÉHO
Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého je v pôsobnosti
Žilinského kraja. Pracuje v nej 18. pracovníkov. V knižnici sa nachádza
celkom 96 502 knižných jednotiek. S toho je odborná literatúra pre dospelých
34 506 kníh, krásna literatúra pre dospelých 35 542 kníh, odborná literatúra pre
deti 4 381 kníh, krásna literatúra pre deti 22 O73 kníh. Prírastok kníh za rok
2010 bolo 3 015 kníh aj vďaka podpore mesta Liptovský Mikuláš. Počet titulov
odberaných periodík za rok bolo 92 kusov. Na nákup kníh bolo vynaložených
14 941, 01 eur, s toho granty a finančné dary boli v hodnote 7 900 eur.
V knižnici je celkom registrovaných 5 712 čitateľov. S toho je detí do 15 rokov
1924. Z mesta Liptovský Mikuláš je registrovaných 3 528 čitateľov čo je 61,76
percent z celkového počtu používateľov. Priemerná denná návštevnosť je 548
je čitateľov. Z nášho mesta je počet percent užívateľov knižnice 17,64 percent.
V knižnici sa uskutočňujú aj vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia.
Pravidelne každý mesiac sa v priestoroch knižnice stretáva KLUB MLADÝCH
AUTOROV. Mladí autori čítajú svoje diela a vymieňajú si skúsenosti.
Najvýznamnejšie podujatia v roku 2010 boli: Noc s Andersenom, Knižničný
jarmok, Pocta Belopotockému, Krídla Ivana Laučíka, Rázusovie Vrbica, Súťaž
o najlepšieho detského čitateľa, Knižničný Vševedko, Hlasné čítanie, Maturita
v knižnici, Kniha Liptova, Literárny život v regióne. Uskutočnili sa besedy
o spisovateľmi: Milan Igor Chovan, Miroslav Saniga, Slávka OčenášováŠtrbová, Pavol Rankov, Peter Krištúfek, Anton Lauček, Radka Berešíková,
Peter Mišák, Peter Vrlík, Miroslav Bartoš, Pavel Vilikovský. V apríli sa
uskutočnilo zážitkové čítanie detí pod názvom Ezopove bájky, Svetový deň
knihy, Dejiny Slovenska – významné výročia, výchovno-vzdelávací kvíz pre
deti. V mesiaci jún sa uskutočnil čitateľský maratón, deti čítali knihu
Zverinec na siedmom poschodí. V októbri sa uskutočnilo zaujímavé stretnutie
čitateľov – seniorov pod názvom Kniha mojej mladosti. V pobočke knižnice na
ZŠ Podbreziny usporiadali v októbri Týždeň školských knižníc. Deti súťažili,
absolvovali rôzne kvízy. Pre zaujímavosť v Liptovskej knižnici Gašpara
Fejérpataky-Belopotockého sa uskutočnilo 67 exkurzií, 19, slávnostných
zápisov do knižnice, 44 rozprávkových popoludní, 32 besied o knihách, 14
autorských besied a autorských čítaní, 19 tvorivých dielní, 10 výtvarných
súťaží, 4 literárne súťaže a 36 výstav. Pracovníci nezabúdajú ani mediálne
zviditeľňovanie svojej inštitúcie uskutočnilo sa 12 rozhlasových relácii a 10
televíznych relácii, bolo napísaných 27 článkov o knižnici knižnica vydala 25
titulov. Úlohou knižnice je aj bibliografická, dokumentačná a informačná
činnosť.
LIPTOVSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
Táto kultúrna inštitúcia patrí do pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Vo februári 2010 vo svojej klubovej miestnosti v historickej budove Čierny
orol usporiadalo LKS súťaž pre žiakov ZUŠ a CVČ pod názvom Zdravý
64

Liptov. V klubovej miestnosti LKS vystavovali vo februári členovia Štúdia
turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov pod názvom Čaro zimy. V marci
sa v klubovni LKS uskutočnilo autorské čítanie básni Žofie V. Fridrichovej
pod názvom Volanie do krajiny v nás za spevu štyroch fujár. Liptovské
kultúrne stredisko usporiadalo v marci aj regionálnu prehliadku detských
divadiel pod názvom Divadlo deťom. Prehliadka sa uskutočnila v Dome
kultúry. V marci vystavoval v priestoroch klubovej miestnosti LKS výtvarník
Ľubomír Schmid výstavu pod názvom Živly zeme. V apríli pracovníci LKS
pripravili krajskú súťažnú prehliadku pre verejnosť 43. Neprofesionálny film
v Liptove. Pod gesciou LKS sa v apríli uskutočnila aj prehliadka tvorivosti detí
predškolského veku POTVORKA. V klubovej miestnosti sa uskutočnila
výstava výtvarných prác rómskych detí pod názvom Maľujem svoj svet.
V máji v klubovej miestnosti Stanislav Kaľavský, uviedol svoju
fotoprezentáciu pod názvom Stanislav Kaľavský – Mexiko. Fotograf prírody
Zdeno Kostka vystavoval v máji v priestoroch klubovej miestnosti svoje práce
na výstave Krajina ticha. Pracovníci LKS sa organizačne podieľajú na
prehliadke literárnej tvorby a recitačného umenia pod názvom Rázusovie
Vrbica, ktorá sa uskutočňuje každoročne v júni. V júli fotograf Vladimír Škuta
ml. mal autorskú výstavu v miestnosti LKS pod názvom New York 2009.
V septembri v klubovej miestnosti vystavovala dlhoročné osvetová
pracovníčka, liptovská výtvarníčka Judita Feňvešová. Pracovníci LKS
zorganizovali v októbri regionálnu súťaž mladých moderátorov pod názvom
Sárova Bystrica 2010. V novembri sa stretol Klub neprofesionálnych
výtvarníkov. Kresleniu a technike temperovanej maľby sa učili pod vedením
Mgr. art. R. Močiliaka. Zaujímavá bola aj výstava neprofesionálnych
výtvarníkov Liptova pod názvom Žena a kvet, ktorá sa uskutočnila v klubovej
miestnosti.
Pracovníci Liptovského kultúrneho strediska pripravujú aj rôzne prehliadky
amatérskych umelcov Liptova. Tak každoročne pripravujú prehliadku
amatérskych výtvarníkov Jarný salón, tohto roku to bol už 23. ročník. Hlavnú
cenu si odniesol rezbár Milan Mikoláš, cenu za tvorivý prístup, za koláže
Štefan Packa, za pastel Irina Slaninková a za expresívnosť v maľbe Judita
Feňvešová. Pre mladých muzikantov ktorí súťažia v kategóriách: detské
ľudové hudby, detské spevácke skupiny, sólisti speváci, sólisti inštrumentalisti
pripravilo LKS prehliadku pod názvom Ľudové nôty.
Liptovské kultúrne stredisko v spolupráci s Liptovskou galériou Petra Michala
Bohúňa pripravili Liptovskú hudobnú jeseň. Predstavili sa súbory, komorný
spevokol Laeto Animo, Guitar Quartet, Jazz band, súkromná ZUŠ Alkana
folklórna hudba FS Liptov a známy pesničkár Janko Majerčík.
SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA
Toto ojedinelé múzeum na Slovensku je v pôsobnosti Ministerstva životného
prostredia SR. Počas celého roka sa venuje propagovaniu krás Slovenska
a ekologickým témam.
V januári sa v SMOPAJ uskutočnilo speleopodujatie pod názvom Príroda
Afriky. Deti s rôznym druhom postihnutia vystavovali svoje práce na výstave
pod názvom Príroda našimi očami VII. Vo februári sa v múzeu uskutočnila
výstava pod názvom Voda kolíska života a prameň zdravia. Návštevníci sa
mohli oboznámiť s významom vody pre živú prírodu a človeka a ako dala
životodarná tekutina vznik životu na Zemi a ako nás celým životom sprevádza.
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V marci sa uskutočnil ekovečer pod názvom Invázne druhy rýb na Slovensku.
Pod názvom Prebúdzanie jari sa marci uskutočnili remeselnícke variácie
veľkonočných ozdôb. V apríli si mohli poslucháči v múzeu vypočuť prednášku
Geomorfológia Tatier a bola otvorená výstava Krása lastúr a ulít, ktorá
približovala život niektorých mäkkýšov, doplnená bola ulitami a lastúrami zo
zbierok múzea. V máji sa uskutočnila zaujímavá prednáška Severná Afrika
očami geológa a výstava určená pre nevidiacich a slabozrakých pod názvom
Fragmenty z prírody VIII.
V prvý júnový deň patrilo múzeum deťom, boli pre ne pripravené ekohry
v expozícií a v areáli múzea pod názvom Osláv svoj sviatok. V rámci
Medzinárodného dňa životného prostredia sa uskutočnilo podujatie pod
názvom Ochraňuj život a prostredie okolo seba. V septembri sa uskutočnilo
ďalšie ekopodujatie pod názvom Život a príroda v Afrike. Na prednáške sa
hovorilo predovšetkým o zdravotníckej pomoci obyvateľom Afriky, o záchrane
podvyživených detí a o národných parkoch a pralesoch. V tomto mesiaci si
mohli návštevníci múzea prehliadnuť aj výstavu Huby tajomné aj užitočné.
V novembri sa uskutočnila medzinárodná súťaž fotografie pod názvom
Speleofotografia 2010. Posledný mesiac v roku 2010 pracovníci múzea
pripravili Remeselnícke variácie Vianoc – Advent 2010 spojené s ukážkami
ručného zdobenia vianočných gúľ, drotárske, šúpoliarske, háčkované
a pernikárske umenie. Návštevníci si mohli vystavené výrobky aj zakúpiť.
MÚZEUM JANKA KRÁĽA
Múzeum Janka Kráľa patrí do pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš. Pre
návštevníkov nášho mesta, ale aj pre našich obyvateľov pripravuje každoročne
zaujímavé podujatia a výstavy. V januári v priestoroch múzea prebiehala
výstava pod názvom Kde sa dobre varí..., kde boli vystavené vyšívané
nástenky zo zbierok múzea. Vo februári sa uskutočnila autorská výstava
popredného liptovského výtvarníka pod názvom Pavol Petráš Riava.
V máji sa uskutočnila autorská výstava Štefana Pelikána pod názvom Cez
Liptov k slobode. V máji sa uskutočnilo aj podujatie Noc v múzeu, kde
pracovníci múzea pripravili nočnú prechádzku múzeom, mladí matičiari zahrali
veselohru Jánošík po našom.
V júli mohli návštevníci múzea vidieť výstavu o významnom pedagógovi,
propagátorovi tatranskej prírody Milošovi Janoškovi pod názvom Po stopách
pamäte. V septembri sa pracovníci múzea podieľali na spoluorganizovaní
kultúrneho podujatia Mosty – Gesharim 2010 a na výstave Hlavolamy
Jaroslava Stavrovského. V októbri sa uskutočnila v expozícii Tatrín prezentácia
knihy PhDr. Daniely Hroncovej Mamele. V múzeu sa uskutočnila beseda
s autorkou publikácie Vrbický cintorín a pracovníčkou múzea Annou
Šmelkovou. Zaujímavou výstavou bola výstava pod názvom Od narodenia po
hrob. Vystavené boli historické a kultúrne pamiatky Cirkevného zboru ECAV
v Liptovskom Mikuláši. Návštevníci si mohli pozrieť cirkevné rúcha, zvyky,
rukopisné zápisnice, najstaršiu o vizitácii Joachima Kalinku z roku 1647.
V decembri sa v priestoroch múzea uskutočnila zaujímavá výstava spojená
s uvedením knihy Johna Pálku pod názvom Ján Pálka – továrnik a socializátor.
Múzeum Janka Kráľa oslávilo v roku 2010 svoje 55. narodeniny. Postupne sa
múzeum modernizuje. Zbierky sú sprístupnené verejnosti prostredníctvom
jednotného portálu slovenských múzeí. Kým predtým sa používala evidencia
na lístkoch, teraz to pracovníci múzea robia priamo cez internet. Urobilo sa
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kompletné elektronické zabezpečenie objektov, vymenila sa nefungujúca
telefónna ústredňa a múzeum sa zapojilo na metropolitnú sieť zriaďovateľa.
Odborné pracoviská sú vybavené skenermi.
LIPTOVSKÉ MÚZEUM
Liptovské múzeum má sídlo v Ružomberku a jeho zriaďovateľom je Žilinský
samosprávny kraj. V našom meste má pobočku v historickej budove Čierneho
orla. Náplňou práce tejto kultúrnej inštitúcie je usporiadanie rôznych výstav
a príprava vzdelávacích programov pre deti.
Už v januári pripravili pracovníci tvorivú dielňu pre deti pod názvom
Fašiangové masky. V marci sa v priestoroch Liptovského múzea uskutočnila
ďalšia tvorivá dielňa pre deti pod názvom Veľkonočné ozdoby. Pracovníci
Liptovského múzea pripravili výstavu pod názvom Veľkonočné variácie.
V apríli to bola ďalšia tvorivá dielňa pre deti pod názvom Tvoríme
z odpadového materiálu. V máji vystavoval v priestoroch múzea Ján Smoleň
poľovnícke šperky a dekoratívne umenie. Jún v múzeu patril deťom zo
špeciálnych škôl a výstave ich prác pod názvom Slnko v duši. Z príležitosti
Medzinárodného dňa detí sa na nádvorí Čierneho orla uskutočnilo podujatie
Nádvorie patrí deťom. August sa v múzeu niesol v znamení zaujímavej výstavy
artprotis, olejomalieb, ilustrácii výtvarníčky Janky V. Krivošovej pod názvom
Posväť sa meno tvoje.
V októbri sa uskutočnila výstava pod názvom SOŠ Stavebná – 60 rokov
prípravy a vzdelávania stavebných odborníkov v Liptovskom Mikuláši.
V decembri sa akcie v múzeu niesli v znamení Vianoc. Podujatie spojené
s rozprávaním o vianočných zvykoch a tradíciách sa volalo Vianoce v Liptove.
Pracovníci pripravili z depozitných zbierok múzea výstavu Betlehemy.
MÉDIA
Dňa 17. mája 2010 boli menovaní v TV LIPTOV dvaja šéfredaktori. Jeden
šéfuje spravodajstvu a druhý publicistike. Pre organizačné zmeny sa vedenie
spoločnosti rozhodlo kvôli zlepšeniu kvality vysielaného programu.
Predpokladá sa, že obyvatelia nášho mesta ako aj regiónu budú lepšie
informovaní o všetkých dôležitých podujatiach. vedením spravodajstva, ako
šéfredaktor bol poverený Mário Kermiet a šéfredaktorom publicistiky sa stal
Karel Ilja Dvořák, s ktorým má televízia podpísanú aj autorskú zmluvu.
Riaditeľom akciovej spoločnosti zostal Peter Bestvina.
Prvé narodeniny začiatkom októbra oslávilo L-rádio, prvé liptovské rádio,
ktoré majú možnosť počúvať nielen obyvatelia Liptovského Mikuláša či
regiónu Liptova, ale prostredníctvom internetu j ľudia na celom svete. Toto
rádio prináša užitočné informácie obyvateľom nášho regiónu, ale aj kvalitnú
hudbu.
Televízia Liptov taktiež oslavovalo v roku 2010 päť rokov svojej existencie.
Do ďalšieho roku 2011 vstúpila televízia s novým logom a novým vizuálom.
V budúcnosti televízia chystá prechod na digitálne vysielanie, chce rozšíriť
vysielaciu štruktúru o dokumentárne a hudobné programy. Televízia začala so
svojím skvalitňovaním už od roku 2008, keď v nej došlo k personálnym
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zmenám. Program sa zatraktívnil, zdynamizoval a vďaka manažmentu televízie
sa podstatne aj skvalitnil. Piate výročie vzniku TV LIPTOV prišli počas dňa
otvorených dverí navštíviť desiatky návštevníkov. Vyskúšali si prácu
moderátorov, redaktorov, kameramanov či technikov. Deťom zamestnanci
spestrili deň bohatým programom, súťažami, hrami a na oslave nechýbala ani
narodeninová torta.
MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ
Miestny odbor MS v Liptovskom Mikuláši združoval vo svojich radoch
v našom meste vyše sto členov. Matica slovenská je nadstranícka,
nadkonfesionálna a nadrezortná ustanovizeň ktorá vo svojich radoch združuje
občanov Slovenskej republiky, Slovákov žijúcich v zahraničí a ďalších
záujemcov o všestranný duchovný, národný, kultúrny a spoločenský život
Slovákov. Matica slovenská stojí na národnodemokratických princípoch
a kultivuje lásku k vlasti, pestuje mravnosť, pozdvihuje kultúrnu
a vzdelanostnú úroveň slovenského národa.
Pri Miestnom odbore MS pracuje Matičná divadelná ochotnícka scéna
(MADOS), ktorá sa skladá z troch súborov: poetického, divadelného
a estrádneho. Pracuje aj Historický klub, ktorý usporadúva rôzne prednášky
o osobnostiach a udalostiach nášho mesta a regiónu.
Vo februári uviedol Poetický súbor hudobno-slovné pásmo Alidy Hižnayovej
pod názvom Janko Búrlivák, z tvorby štúrovského básnika Janka Kráľa.
V marci Poetický súbor pri príležitosti 65. výročia oslobodenia nášho mesta
uviedol literárno – dramatické pásmo z tvorby Margity Dobrovičovej, Jolany
Trombauerovej pod názvom Krvavé memento, scenár a réžiu mal Peter Vrlík.
V máji sa MO MS podieľal na organizácii 162. výročia vyhlásenia Žiadostí
slovenského národa. Oslavy sa uskutočnili pred evanjelickým kostolom, vence
boli položené k pamätníku v mestskej časti Liptovská Ondrašová
a v kultúrnom programe v Dome kultúry vystúpili Dušan Grúň, Lýdia
Volejníčková, a Martin Jakubec.
Každé tri roky je zvolané Valné zhromaždenie MO MS, na ktorom sa volí nový
výbor, nový predseda, je schválený plán činnosti na obdobie 3 rokov. Na tomto
vrcholom podujatí mikulášskych matičiarov bol zvolený nový predseda Peter
Vrlík. Členmi výboru sa stali: podpredseda Milan Stromko, tajomníčka Mgr.
Marcela Feriančeková, hospodár Ivan Bubelíny a členovia výboru: Ing. Jozef
Lukáč, Ján Pelach, Mgr. Patrik Fuzák, Tomáš Janega, Marek Nemec. Za svoju
celoživotnú prácu pre Maticu slovenskú dostali najvyššie matičné
vyznamenania RNDr. Anton Droppa CSc. (člen MS od roku 1940) a Karol
Komandera ( člen MS od roku 1942). V júni sa členovia DS MADOS aktívne
podieľali na programe Stoličných dní. Odohrali dramatické pásmo pod názvom
Ako jezuiti v Mikuláši kláštor stavali. V auguste organizovali spomienkové
oslavy z príležitosti 73. výročia úmrtia Martina Rázusa pred jeho pomníkom
v parku, ktorý nesie jeho meno, pred mestským úradom. V auguste členovia
DS MADOS uviedli ďalšie dramatické pásmo na dvore Múzea Janka Kráľa
pod názvom Ľupčianske právo meča. Toto predstavenie bolo odohrané aj
v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline, a Partizánskej Ľupči.
Pri príležitosti štátneho sviatku Dňa ústavy, dňa 1. septembra 2010 MO MS
v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš a Domom MS pripravil podujatie
pod názvom Stretnutie pri Lipe ústavy. V kultúrnom programe zazneli básne
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liptovského rodáka Petra Bellu-Horala pod názvom Pocta Liptovu. V septembri
sa členovia MO MS zúčastnili a zároveň spoluorganizovali Turistický pochod
k partizánskym bunkrom do Krčahova. Pravidelne každý rok matičiari
spoluorganizujú pri príležitosti Svetového dňa chôdze podujatie pod názvom
Hore Váhom, dolu Váhom.
Miestny odbor MS bol jedným z hlavných organizátorov vedeckopopularizačnej konferencie pod názvom Sláva šľachetným. Pre deti ZŠ Janka
Kráľa na Podbrezinách zorganizoval MO MS vzdelanostné podujatie
o významnej osobnosti slovenskej turistiky , pod názvom Po stopách Miloša
Janošku.Dňa 25. októbra 2010 si matičiari spolu s mestom a obyvateľmi
pripomenuli významných rodákov a osobnosti ktorí spočívajú na Vrbickom
cintoríne.
Predvianočný čas vyplnili matičiari stretnutím so zástupcami kultúrnych
inštitúcii a predstaviteľmi samosprávy na stretnutí. Po kultúrnom programe sa
na spoločenskom stretnutí vymieňali názory skúsenosti v kultúrno-osvetovej
práci.
V rámci Historického klubu sa v priestoroch Domu MS uskutočnili tieto
prednášky: Jaskyne – kronika prahistórie (Ing. Ján Vajs), Synoda evanjelickej
cirkvi v Ružomberku v roku 1707 ( PhDr. Karol Dzuriak).
DOM MATICE SLOVENSKEJ
Dom MS pôsobí ako metodické, kultúrno-osvetové stredisko pre matičiarov
Liptova a Oravy. Pomáha pri práci miestnym odborom MS a zakladá nové
odbory. V Dome MS v roku 2010 sa schádzali aj iné záujmové kluby
a organizácie ako Klub paličkovanej čipky, Liptovský esperantský klub
a miestna organizácia Slovenského Červeného kríža. Dom neslúžil len
matičiarom , ale schádzali sa tu aj zástupcovia Spoločenstiev bytov na Nábreží
Dr. A. Stodolu, kde Dom MS sídli. V roku 2010 usporiadali v tomto kultúrnom
stánku zaujímavé výstavy. Výstava Stane Ribiča s dokumentárnymi
fotografiami Martina Candira venovaná 10. výročiu bombardovania Srbska sa
volala Desať rokov po...... V spolupráci s Turčianskym kultúrnym strediskom
a Štúdiom turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov sa uskutočnila výstava
Obrázky z Turca. Bola to živá výstava spojená s tvorivými dielňami pre deti.
Liptovskí záhradkári koncom októbra vystavovali svoje plodiny na Okresnej
výstave ovocia a zeleniny. Okrem výstav prebehli v Dome MS rôzne
vzdelávacie podujatia pre deti.
KLUB ODBORU MLADÝCH MATIČIAROV
Špecifickou zložkou Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši je aj Klub
odboru mladých matičiarov. Pracuje pod vedením Mareka Nemca a združuje
viac ako dvadsať mladých ľudí vo veku od 17 – 25 rokov. Organizuje rôzne
podujatia so širokým záberom záujmov. Vo februári zorganizovali volejbalovú
nedeľu. Kde si mladí matičiari zmerali sily v tomto športe. V marci uviedli aj
veselohru Mareka Nemca , ktorý ju aj režíroval pod názvom Jánošík po našom.
Zúčastnili sa aj podujatia v Spišskej Novej Vsi kde sa na miestnom cintoríne
uskutočnila Spomienka 71. výročia Malej vojny z roku 1939.
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V apríli sa v krojoch a s vedrami vybrali oživiť tradície veľkonočnej
oblievačky. Počas predposledného aprílového víkendu strávili mladí matičiari
na chate, kde varili guláš, a súťažili v netradičných súťažiach. Aktívne sa
podieľali na organizácii 162. výročia vyhlásenia Žiadostí slovenského národa,
ktoré sa uskutočnili v máji 2010.V júni sa zúčastnili v sprievode mestom počas
Stoličných dní. Uskutočnil sa aj Mladomatičný výstup na Baranec, ale pre
nepriazeň počasia sa vyšlo len do tretiny cesty. Podujatia sa zúčastnili aj
zástupcovia mladých matičiarov z celého Slovenska. V júli sa mladí matičiari
zúčastnili divadelného festivalu Ľubeľafest , kde sa predstavili s jednoaktovkou
Veľký dramatik. V auguste usporiadali spoločenskú akciu mladomatičný guláš.
A pre veľký záujem zorganizovali v tomto mesiaci aj Mladomatičný
volejbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili volejbalové družstvá z celého nášho
mesta.
V októbri sa mladí matičiari zúčastnili na ochranárskej a ekologickej akcii, keď
čistili brehy Liptovskej Mary, nazbierali 27 vriec odpadu v celkovej hmotnosti
350 kilogramov. Túto akciu si koncom októbra zopakovali znovu, vtedy
nazbierali 20 plných – 130 litrových vriec. Z príležitosti Pamiatky zosnulých
položili mladí matičiari vence k pamätníku padlých na Háji-Nicovom. V tomto
mesiaci zahrali hru Veľký dramatik aj v priestoroch Domu MS. V decembri
robili na Námestí osloboditeľov radosť najmä najmenším obyvateľom nášho
mesta. V Mikulášovom domčeku rozdávali radosť ako Mikuláš (Marek
Nemec), anjel (Silvia Hatalová), čert (Tomáš Janega).
KULTÚRNE AKTIVITY V MESTE
V našom meste sa okrem oficiálnych kultúrnych inštitúcii venujú kultúrnoosvetovej činnosti aj iné organizácie, kluby a záujmové skupiny.
Veľmi aktívna bola v tejto oblasti v roku 2010 Čajovňa pod hviezdami. Každý
mesiac pre svojich priaznivcov pripravovala zaujímavé prednášky: Dobré
trávenie – polovica zdravia, Bachova kvetinová terapia, Duchovný život
a hmotné statky (január), Nutnosť duchovného prebudenia (február), Seminár
čakrových sviečok (viedla ruská liečiteľka Anna Sasaráková), Pozemský život
ako podnet pre duchovnú prácu (marec), Láska v období Veľkej noci,
Duchovná liečba (apríl), Živa a človek, hudobný večer Janka Majerčíka, (máj),
Bytosti prírody – priatelia človeka, prednáška liečiteľa Petra Gašparíka,
(september). Ako čestne zarobiť peniaze (október), Workshop Helenky
Šimovčekovej, poťahovanie tortičiek. ,
V obchodnom dome Prior sa v roku 2010 schádzal Klub zdravia, kde taktiež
odzneli zaujímavé prednášky. Práca s energiou a samoliečenie, Zdravá výživa
a človek, Sedem lúčov, Anjelské meditácie, Osteoporóza – prevencia a liečba
prírodnými prostriedkami.
V roku 2010 sa v našom meste predstavili aj významný speváci slovenskej
a českej hudobnej scény. Dňa 17. apríla 2010 sa v Liptov Aréne predstavila
populárna slovenská hudobná skupina IMT SMILE TOUR 2010. V júni
vystúpil pred 4 000 divákmi na Zimnom štadióne Karel Gott s orchestrom
Félixa Slováčka. Hosťami večera boli speváčka Leona Machálková a herečka
Jiřina Bohdalová, ktorá zabávala publikum až do chvíle, kým na javisko
neprišiel Gott. Obecenstvo ho privítalo búrlivým potleskom a každý hit bol
odmenený. Fanúšikovia mu nosili kytice a darčeky. August patril tanečnej
70

skupine Street Dance Academy, Zuzane Smatanovej, Kataríne Knechtovej,
hudobným skupinám Metropolis a U.K.N.D. Predstavili sa na ihrisku ZŠ Márie
Rázusovej – Martákovej v programe Všeho chuť. V októbri sa v reštaurácii
Route 66 vystúpil Václav Neckář so skupinou Bacily. November patril
populárnej slovenskej skupine Elán, protagonistom tejto skupiny Jožovi
Rážovi, Vašovi Patejdlovi.
Udalosťou roka bol aj 20. ročník hudobnej prehliadky FOLK ROCK TATRY
2010. Na festivale sa predstavilo 45 účinkujúcich z deviatich hudobných
skupín. Na svoje si prišli fanúšikovia folku, jazzu, či metalu. Vystúpili
pesničkári z L. Mikuláša Ľubomír Hečko a Janko Majerčík. Hosťovala
prešovská kapela KLENOTY.
Divadelní ochotníci z Liptova sa predstavili počas prehliadky Liptovská
ochotnícka scéna predstavili: Papagáje chrobáky nežerú (Divadlo G.F.
Belopotockého, Liptovský Mikuláš), Košieľka (Klások, Pribylina), Ulička
(Divadlo K.O.Urbana, Ľubeľa), Kamenný chodníček (ŠAPO Ploštín), Rodinný
obrázok (ZUŠ J.L. BELLU Liptovský Mikuláš), Kvapky (ZUŠ, Liptovský
Hrádok).
Vyvrcholením bol 17. ročník celoštátnej prehliadky pantomímy a pohybových
divadiel PAN 2010. Tohto ročníka sa zúčastnilo vyše tristo účinkujúcich.
Populárny mikulášsky mím, legenda slovenskej pantomímy Miroslav Kasprzyk
oslávil 25 rokov svojej činnosti. Vystúpil zo svojimi synmi Tomášom
a Lukášom. Zlatým klincom programu bolo vystúpenie svetoznámeho
slovenského míma Milana Sládka, ktorý oslávil 50 rokov svojej umeleckej
činnosti.
Zaujímavé
vstúpenie
bolo
predstavenie
hluchonemých
profesionálnych hercov z Banskej Bystrice pod názvom Tiché iskry.
V našom meste pribudla nová Galéria Rumanských. Pričinil sa o to ich brat,
generálny riaditeľ Stavoindustria a.s. Celkový interiér galérie navrhol žiak
Igora Rumanského Ján Revaj. Dielo dvoch bratov Ivana a Igora Rumanských
predstavila na otvorení galérie riaditeľka Liptovskej galérie P.M. Bohúňa
Zuzana Gažíková. Osobne dielo Igora Rumanského vyzdvihla autorka dvoch
kníh o tomto významnom slovenskom grafikovi, ilustrátorovi Slavomíra
Očenášová-Štrbová. Bol premietnutý aj film o tomto autorovi z dielne
liptovských filmárov Ľubomíra Patscha a Dušana Červeňa. Galéria
Rumanských sa stala štvrtou galériou v našom meste a obohatila tak výtvarný
život v našom regióne.
Tanečníci s nášho známeho mikulášskeho Folklórneho súboru VÁH
zabodovali v roku 2010 na celoštátnej súťaži v ľudovom tanci Šaffova ostroha.
Súťaž sa konala v Dolnom Klčove v rodisku Juraja Šaffu. Predstavilo sa 114
účastníkov z Poľska, Ukrajiny, Čiech, Rumunska a Slovenska. Súťažilo sa v 8
kategóriách. V kategórii B sa liptovskí tanečníci Štefan Lipovský a Lucia
Šupejová stali laureátmi súťaže s tancom Stankovianska mrvenica. Laureátmi
súťaže v kategórii C sa stali Liptáci Jakub Filipko a Michaela Košová
s tancami Do šaflíka a Do skoku z Liptovskej Tepličky.
Už 20. výročie svojej existencie oslávil Detský folklórny súbor PRAMIENOK.
Oslavovali v Dome kultúry v predposlednú októbrovú nedeľu 2010. Súbor od
začiatku vedie Mariana Nahalková. Pramienok úzko spolupracuje so
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Súkromnou umeleckou školou Evy Ohraďanovej, ako aj s Michaelou Košovou
zo súboru Váh. V programe vystúpil súbor Pramienok zo ZŠ Jána Kollára zo
Selenca v Srbsku, kde žije slovenská menšina.
Mikulášske námestie voňalo v lete drevom. O druhý ročník sympózia Ambient
Exterior prejavili umelci z celého sveta. Na námestí bolo počuť španielčinu,
angličtinu či rumunčinu. Svoje sochy tu vyrobilo 14 umelcov zo siedmich
krajín sveta. Svoje umelecké diela vytvárali priamo na pešej zóne pred očami
divákov.
V našom meste sa po dva dni konal v septembri Medzinárodný multikultúrny
rómsky filmový festival KALO ČANGALO 2010. Festival je venovaný
poprednému slovenskému filmárovi, etnografovi Martinovi Slivkovi. Boli
premietnuté filmy s rómskou tematikou. Súčasťou aktivít bol aj večer
v posádkovom dome armády venovaný rómskej hudbe – Rómsky Bašavel.
Vystúpili na ňom rómske kapely Kokavere Lavutare- Sendreiovci a maďarská
kapela z Vesprému Flare Beas.
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VII. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA OBLASŤ
LIPTOVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDr. IVANA STODOLU
Na návrh členov Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši schválilo mestské
zastupiteľstvo nášho mesta návrh pre ŽSK, v ktorej je nemocnica v pôsobnosti,
aby niesla názov po významnom slovenskom lekárovi, zakladateľovi
slovenského sociálneho lekárstva, bojovníkovi proti tuberkulóze, iniciátorovi
stavby detskej ozdravovne v Železnom, dlhoročnom okresnom lekárovi
a neposlednom rade významnom slovenskom dramatikovi, tvorcovi slovenskej
spoločenskej komédie Ivanovi Stodolovi. Návrh, aby nemocnica bola
pomenovaná po lekárovi, filozofovi, spisovateľovi Pavlovi Straussovi
neprešiel. Nemocnica v našom meste tak nesie meno po autorovi takých
titulov, ako bol Jožko Púčik a jeho kariéra, Čaj u pána senátora, Náš pán
minister, Bačova žena, Svätopluk, Veľkomožní páni.
O predĺženie nájmu priestorov, v ktorých mesto Liptovský Mikuláš
prevádzkuje zariadenie sociálnych služieb požiadala v roku 2010 radnica
Liptovskú nemocnicu s poliklinikou. Radnica tieto priestory prenajíma už od
roku 2002. V súčasnosti ich využíva 11 občanov, ktorým mesto poskytuje
opatrovateľskú službu, prostredníctvom dvoch opatrovateliek. Platná zmluva
vypršala koncom júna 2010.
Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) sa presťahovala s polikliniky na
Jánošíkovom nábreží do susednej Jilemnického ulice. Pohotovosť pre
dospelých je na prízemí, pre deti a dorast na prvom poschodí. Zlepšili sa
podmienky pre službukonajúcich lekárov a zdravotné sestry. Majú vlastné
sociálne zariadenia, aj sprchy, ktoré v poliklinike nemali. V roku 2009 ošetrili
viac ako 12 000 ľudí.
V Liptovskej nemocnici s poliklinikou stúpa pôrodnosť. V prvom štvrťroku
2010 prišlo na pôrodníckom oddelení až 148 detí. Nemocnica sa stará celkom
o 73 289 obyvateľov nášho regiónu. Na pôrodníckom oddelení je 11 postelí
a o pacientky sa starajú dvaja lekári.
V lete nastala panika z otravy. Až desať detí bolo prevezených z Aquaparku
Tatralandia s náhlymi zdravotnými problémami. Na začiatku bazéna pri vchode
z vestibulu bolo cítiť nepríjemný zápach. Niektoré deti pociťovali nutkanie na
vracanie, objavilo sa mierne slzenie očí a kašeľ. Privolaní hasiči meraním
zistili, že sa v objekte nenachádzajú žiadne toxické látky. Príčina zápachu sa
nezistila.
Svetovému dňu zdravia, ktorý je zapísaný na 7. apríla sa mikulášska radnica
rozhodla venovať celý týždeň. Bol zorganizovaný Deň zdravia na mestskom
úrade. Záujemcovia mohli navštíviť poradňu optimalizácie pohybovej aktivity.
Dozvedeli sa viac o zdravej výžive, vypočuli sa rady ako prestať fajčiť. Tieto
poradne prebehli v nasledujúcich dňoch aj na mikulášskych stredných školách.
Radnica ich pripravila s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
v Liptovskom Mikuláši.
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SOCIÁLNA OBLASŤ
Pomoc občanov v nepriaznivej sociálnej situácii poskytli predstavitelia radnice
podpísaním zmluvy s Občianskym združením Proti prúdu. Združenie zastrešuje
predaj časopisu Nota bene na Slovensku, ktorý predávajú hlavne bezdomovci.
Práve predajom časopisu si bezdomovci legálne zarábajú. Ten kto chce
predávať, nepotrebuje doklady, ani peniaze. Prvých päť čísel dostane zdarma,
ostatné zakúpi za 70 centov a predá za 1,40 eur, rozdiel si ponechá. Miestom
distribúcie by sa malo stať Komunitné centrum v Hlbokom. Predajcom sa
môže stať každý, kto sa ocitol v hmotnej núdzi. Ide o ľudí bez domova, bez
príjmu, ale aj invalidov, dôchodcov či tých, ktorým príjem nepostačuj na platby
s užívaním bytu.
Predsedom novovytvorenej Rady osôb so zdravotným postihnutím sa stal
PhDr. Jozef Tlamka. Sám je telesne postihnutý od svojich 17 rokov. Klinická
smrť ho nasmerovala na cestu robiť všetko pre ľudí s podobným osudom. Rada
združuje 19 organizácii ľudí s rôznym druhom chorôb a zdravotného
postihnutia.
Magistrát mesta dal od októbra zamestnanie dvom sociálnym pracovníkom.
Mesto tak spustilo projekt pod názvom Pomoc a podpora sociálne
znevýhodnených skupín, formou komunitnej sociálnej práce. Úlohou
sociálnych pracovníkov bude vyhľadávať spoluobčanov, ktorých ohrozuje
sociálne vylúčenie. Budú im poskytovať sociálnu pomoc a hlavne základné
poradenstvo. Svojimi aktivitami by mali predchádzať vzniku krízových situácii
u ohrozených skupín miestnych obyvateľov, taktiež sa budú venovať
sociálnemu vývinu ich detí., ako aj dospelých. Miestna samospráva dostala
z Fondu sociálneho rozvoja na tieto aktivity vyše 38 tisíc eur.
Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš
vytvorilo pre svojich klientov internetovú učebňu. K dispozícii sú počítače.
Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života seniorov. Umožniť im prístup na
internet, vytvoriť priestor pre nadväzovanie nových kontaktov, získavanie
informácii, obmedzenie sociálnej izolácie kontakt so vzdialenými rodinnými
príslušníkmi.
Klub abstinujúcich alkoholikov Nádej existuje v našom meste už 11 rokov. Pri
zrode klubu stáli Miroslav Partsch, Ján Palider, Jana Brezinová, Zuzana
Benková.
SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
Najvyššie ocenenie darcov krvi - Kňazovického medailu a plakety profesora
MUDr. Jána Janského udelil územný spolok Slovenského Červeného kríža pri
príležitosti Svetového dňa Červeného kríža, ktorý je v kalendároch zapísaný 8.
mája. Za bezpríspevkové darcovstvo krvi sa tak dočkalo ocenenia vyše
päťdesiat dobrovoľných darcov krvi z okresu Liptovský Mikuláš.
Kňazovického medailu za sto odberov udelil spolok dvom Mikulášanom –
Milanovi Kružliakovi a Jozefovi Peťovskému. Diamantovú Janského plaketu si
za 80 odberov odniesli traja muži z okresu Liptovský Mikuláš, medzi nimi bol
aj Pavel Socháň z Liptovského Mikuláša. Ženy, ktoré majú na svojom konte 30
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odberov a muži, ktorí darovali krv 40-krát dostávajú zlatú medailu. Dostali ju
dvanásti darcovia. Striebornú plaketu získava každý dobrovoľný darca bez
rozdielu pohlavia za 20 odberov. Tú získali pätnásti darcovia a ďalších 21
darcov získalo bronzovú plaketu za 10 odberov.
Červený kríž nezabudol ani na členov miestnych spolkov, ktorým odovzdal
vyznamenania za obetavosť, humanitu a dobrovoľnú službu. Evanjelické
gymnázium Juraja Tranovského a Základná škola Československej brigády
v Liptovskom Mikuláši si zaslúžili zápis do Knihy cti. V roku 2010 oslávil
Slovenský Červený kríž 91 rokov od svojho založenia.
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VIII. ŠPORT A TELOVÝCHOVA
MESTSKÝ HOKEJOVÝ KLUB 1932 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Prvé vystúpenie v roku 2010 absolvovali Mikulášania v Martine, kde domáci
vyhrali 3:2. Následný domáci zápas s úradujúcim majstrom z Košíc a víťazstvo
5:3 prinieslo na tribúny zaslúženú a nefalšovanú radosť fanúšikov hokeja.
Menej šťastia mali mikulášski hokejisti v Žiline, ktorej podľahli 0:4. Hokejisti
sa ocitli na poslednom mieste v tabuľke.
Ani vo februári mikulášski hokejisti svojim fanúšikom radosť nespravili.
Mestský hokejový klub nezískal generálneho sponzora, ktorý by bol zárukou
naplnenia rozpočtu na úrovni minimálne ostatných klubov. Pre porovnanie,
rozpočet pre mikulášsky hokej je milión eur, Košice, a Slovan má v rozpočte
až tri milióny. To všetko nasvedčovalo tomu, že v roku 2010 hokejisti
z extraligy vypadnú. Nakoniec sa obavy potvrdili a Liptovský Mikuláš
z hokejovej extraligy vypadol. Obchodná spoločnosť MHK 32 dosiahla v roku
2009 mínusový hospodársky výsledok – pol milióna eur. Z predstavenstva boli
odvolaní: Vladimír Poliak, Ľubomír Bubniak a Štefan Kuric. Nahradili ich Ján
Blcháč a Gabriel Lengyel. Ďalším krokom k ozdraveniu hokeja v našom meste
bolo schválenie navŕšenia základného imania poslancami mestského
zastupiteľstva. Vstupné na prvoligové zápasy hráčov MHK 32, sa zvýšilo na
1,5 eur. A predsedu Dozornej rady MHK32 a.s. bol zvolený Karol Durný.
Letná príprava hokejistov v roku 2010 trvala osem týždňov, bolo v nej
zapojených 32 hráčov. Prebiehala v domácich podmienkach, k dispozícii bol
25-členný káder. Hokejisti začiatkom júla dali bodku za letnou prípravou
tradičným tenisovým turnajom a guľášom na kurtoch pri plavárni.
Hráči odštartovali v septembri novú sezónu. Tá bola oproti minuloročnej už
len prvoligová. V druhej najvyššej hokejovej súťaži na Slovensku
Mikulášanom úvod sezóny vyšiel a po ôsmich kolách boli v tabuľke na druhom
mieste, o bod za vedúcim Bardejovom. Výsledky boli nasledovné: 1. kolo:
Senica – Mikuláš 1:2. 2. kolo: L. Mikuláš – Dolný Kubín 5:0. 3. kolo:
Bardejov – L. Mikuláš 2:4. 4. kolo: Piešťany – L. Mikuláš 3:1. 5. kolo:
Michalovce – L. Mikuláš 1:2. 6. kolo: L. Mikuláš – Trebišov 4:1. 7. kolo: L.
Mikuláš – Bardejov 3:6. 8. kolo: L. Mikuláš – Spišská Nová Ves 6:3.
Káder – brankári: Matúš Palko, Michal Šiarnik, obrancovia: Richard Fiala,
Marcel Petran, Martin Bača, Tomáš Devečka, Peter Lištiak, Michal Hyben,
Juraj Kadlubiak, Peter Klepáč, Jaroslav Kokavec, útočníci: Martin Kovaľ,
Michal Mravec, Juraj Kuric, Miroslav Oravec, Branislav Pohanka, Lukáš
Paukovček, Denis Legerský, Peter Bartík, Ján Pleva, Ján Pajong, Dominik
Kadura, Michal Ďurný, Ivan Roháč, Andrej Staroň, Lukáš Blaščík.
Zimný štadión v Liptovskom Mikuláši bol aj dejiskom Medzinárodného
hokejového turnaja žiakov O pohár primátora mesta Liptovský Mikuláš. Jeho
víťazom sa po prvýkrát stali chlapci z domáceho MHK 32, ktorí v zápasoch
nestratili ani bod a víťazstvo si právom zaslúžili. Konečné poradie bolo
nasledovné : 1. Liptovský Mikuláš, 2. Vsetín, 3. Nowy Targ, 4. Opava, 5.
Košice, 6. Trnava.
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MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Mestský futbalový klub Tatran AOS skončil v jesennej časti prvej futbalovej
ligy na výbornom štvrtom mieste. Vedenie klubu začiatkom januára podpísalo
zmluvu s novou trénerskou dvojicou – Vladimír Rusnák starší a Ľubomír
Páleník. Nová trénerská dvojica nahradila doterajšieho kormidelníka
Ladislava Totkoviča s Petrom Maťkom, s ktorými sa klub nedohodol na
predĺžení zmluvy. Pre angažovanie nových trénerov rozhodla predovšetkým
veľká odbornosť a cenné skúsenosti. Ide o trénerov, ktorí spolu pracujú už
niekoľko rokov a hovoria za nich výsledky v Ružomberku a v Dunajskej
Strede.
Mikulášski futbalisti naplno zaberali aj v zimnej príprave v roku 2010.
Predstavili sa aj na kvalitnom obsadenom turnaji Tipsport cup, kde mali
silných súperov – žilinské áčko a béčko, aj Dubnicu. V zápasoch bolo vidieť,
že hráči hrali počas plného tréningového nasadenia. V januári sa Mikulášania
predstavili v jednom z prípravných zápasov aj na ihrisku v Banskej Bystrici.
Domácich zdolali 2:1. Káder Mikulášanov bol v roku 2010 nasledovný:
brankári: Michal Kubáň, Matej Šavol, Jozef Vreštiak, obrancovia: Ján Juriga,
Peter Moravčík, Marek Kandera, Ivan Tufegdič, Jozef Kapláň, Jozef Demko,
Richard Šupej, Peter Budvesel, stredopoliari: Miroslav Blaščík, Milan Bezák,
Ivan Líšivka, Radoslav Bella, Peter Pitoňák, Tomáš Virgala, útočníci: Peter
Rezer, Lukáš Ballúch, Erik Vankovic, Štefan Majerník, Tomáš Chovanec.
Od marca sa naplno rozbehla aj prvá futbalová liga, ktorá je druhou najvyššou
futbalovou súťažou na Slovensku. Mikulášania sa v 22. kole predstavili na
ihrisku tretieho Trenčína, kde prehrali 3:2. Dňa 20. marca sa na štadióne
v Okoličnom odohral zaujímavý zápas proti reprezentantom Malajzie do 21
rokov. Zápas si prišlo pozrieť 700 divákov, ktorí mali bezplatný vstup. Liptáci
vyhrali 3:1.
Mikulášski futbalisti v závere marca na domácom trávniku privítali Lučenec,
zvíťazili v pomere 4:1. Víťazstvo bolo zaslúžené aj vďaka výkonu v druhom
polčase. V 25. kole našej druhej najvyššej futbalovej súťaže sa hráči MFK
Tatran AOS stretli s Rimavskou Sobotou, ta na domácej pôde vyhrala 1:0.
V 26. kole – pre vylúčenie Prievidze zo súťaže, mali futbalisti voľno, stretli sa
až v 27. kole v Šali. Zápas skončil bezgólovou remízou 0:0. Derby 28. kola sa
nieslo v znamení víťazstva susedného Ružomberka nad našimi futbalistami
v pomere Liptovský Mikuláš – Ružomberok 1:2.
Posledná májová sobota bola zároveň posledným hracím dňom prvej futbalovej
ligy, ktorá je druhou najvyššou futbalovou súťažou na Slovensku. Naše mesto
v nej po prvýkrát prezentovali hráči MFK Tatran AOS. Súťaž mala pôvodne
tucet účastníkov, no v úvode sa z nej odhlásila Podbrezová a neskôr vylúčili
Prievidzu. Prvú ligu tak nakoniec dohralo desať tímov. Naším hráčom patrila
v konečnom účtovaní deviata priečka.
Od 1. júla 2010 Futbalový klub zmenil názov, vypadla z neho skratka AOS –
Akadémia ozbrojených síl. Zostal názov Mestský futbalový klub Tatran
Liptovský Mikuláš. Akadémia v minulosti vypomáhala klubu pri
zabezpečovaní dopravy na majstrovské zápasy. Bohužiaľ hospodárska kríza
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zasiahla aj rezort obrany a AOS nemohla plniť svoje záväzky. Bolo tak
zbytočné mať v názve klubu inštitúciu, ktorá neprispieva na činnosť klubu.
Členom správnej rady klubu zostal však prorektor AOS Juraj Výrostek
a v klubových orgánoch pôsobia otec a syn Belanovci z tejto inštitúcie.
Mikulášski futbalisti sa v prvom kole predstavili v Lučenci, odkiaľ si priviezli
bod za remízu 2:2. V druhom kole na domácom trávniku privítali Dolný Kubín,
zápas naši futbalisti vyhrali v pomere 2:0. Nastala ale výmena na trénerských
postoch, v novej súťaži mikulášskych futbalistov viedli Vladimír Helbich
a jeho asistent Pavol Strapáč.
V zápase 3. kola sa hráči MFK Tatran predstavili v Michalovciach. Domáci
tento zápas vyhrali v pomere 2:1. V prvých tridsiatich minútach boli domáci
pohyblivejší, agresívnejší a hrali s väčším nasadením. Štvrté kolo sa nieslo
v znamení liptovského derby. Na štadióne v Okoličnom privítali naši futbalisti
hráčov Ružomberka. Mužstvá hrali priemerný futbal, dôraz dávali na
zabezpečenú obranu. Nakoniec zvíťazili domáci mikulášski hráči v pomere 2:0.
Výborný výkon podali naši futbalisti v piatom kole v Rimavskej Sobote. Zápas
bol napínavý až do poslednej chvíle. Nakoniec naši zvíťazili 4:3. O to väčšie
sklamanie sme zažili v šiestom kole, kedy sa naše mužstvo predstavilo
u nováčika prvej ligy v Moldave nad Bodvou. Domáci nedali naším
futbalistom žiadnu šancu a vyhrali neuveriteľným pomerom 6: 0.
V zápase 7. kola sa Mikulášania chceli pred viac ako 720 divákmi ukázať
a odčiniť vysokú prehru v Moldave nad Bodvou. Privítali na domácom
trávniku mužstvo Šale. Prvý polčas sa domácim moc nepodaril. Naplno sa
rozbehli až v druhom polčase. Najprv viedli 1: 0 a po faule brankára na Bezáka
sa kopal pokutový kop, ten Bezák premenil a domáci zvíťazili 2:0. V zápase 8.
kolo sa MFK Tatran predstavil na ihrisku v Senci. Toto mužstvo bolo nad naše
sily a prehrali sme v pomere 2:0. Vysoká návštevnosť až 1 800 divákov
prilákala na štadión Petržalka, ktorá zavítala do Liptovského Mikuláša v 9.
kole. Stačil jediný gól v 80. minúte a hostia si odnášali víťazstvo v pomere 0:1.
V zápase desiateho kola hráči Liptovského Mikuláša cestovali do Trenčína,
ktorý bol lídrom tabuľky. Domáce mužstvo potvrdilo svoje kvality a vyhrali
2:0. V jedenástom kole sme na domácej pôde privítali hráčov Púchova. Po
troch prehrách za sebou odmenili hráči svojich verných divákov víťazstvom
3:1.
September môžeme v MFK Tatran označiť za historický. Naši futbalisti
postúpili po penaltovom rozstrele do štvrťfinále Slovenského pohára, zdolali
účastníka Corgoň ligy, Duklu Banská Bystrica. Zápas skončil v pomere 0:0.
Kopali sa penalty, kde sme zvíťazili v pomere 4:2. Historický bol aj zápas
Slovenského pohára ktorý sa odohral 10. novembra na štadióne v Okoličnom
medzi naším mužstvom a MŠK Žilina. Toto mužstvo bolo nad naše sily, ale aj
tak zvíťazilo len tesne a to 1:0.
Po štrnástich kolách im v dvanásťčlennom peletóne patrila výborná štvrtá
priečka. Tatran si na domácom trávniku poradil s Lučencom 4:1.
V nasledujúcom kole ho 2:0 porazil Dolný Kubín. Tatranu po najtesnejšom
víťazstve vyšiel reparát v domácom stretnutí s Michalovcami.
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Dňa 14. novembra 2010 mohli diváci v Liptov Aréne vidieť legendy
československého futbalu: Jozefa Adamca, Galisa, Petráša, Gloneka,
Obšitníka, Praženicu, Šimona či Zelenského. Toto mužstvo zvíťazili aj vo
futbalovom turnaji O pohár primátora mesta. Zdolali výber MFK Tatran a FC
34 Palúdzka.
Ing. Rudolf Urbanovič sa k 1. decembru 2010 vzdal funkcie prezidenta MFK
TATRAN z osobných dôvodov.
LIPTOV ARÉNA
Obyvateľom nášho mesta, najmä športovcom slúži multifunkčná hala Liptov
Aréna. Uvádzame stručný prehľad aktivít v tomto športovom stánku:
Január
3. 1. 2010 – 8. kolo mestskej futsalovej ligy
10. 1. 2010 – 9. kolo mestskej futsalovej ligy
17. 1. 2010 – 10. kolo mestskej futsalovej ligy
17. 1. 2010 – 13. kolo 5. stolnotenisovej ligy
22. 1. 2010 – Futsalový turnaj - mladší a starší dorast
24.1. 2010 – 11. kolo mestskej futsalovej ligy
29. 1. 2010 – Futsalový turnaj prípravky
Február
6. 2. 2010 – 16. kolo 5. stolnotenisovej ligy
12. 2. 2010 – Futsalový turnaj – starší žiaci U15,U14
13. 2. 2010 – Volejbalový Valentínsky turnaj – Mix družstiev.
14. 2. 2010 – 1. kolo Ligy Taekwondo
20. 2. 2010 – Zimné hry komunikácie, športovo-zábavné podujatie
20.2. 2010 – 18. kolo 5. stolnotenisovej ligy
20.2: 2010 – 2. Slovenská Open Liga vo futsale
27. 2. 2010 – Medzinárodný futsalový turnaj
Apríl
10.4. 2010 – 2. Slovenská Open Liga vo futsale
Máj
5. 2010 – Medzinárodný volejbalový mix turnaj
6. – 8. 5. 2010 – Majstrovstvá Slovenska STO D IDO v disciplínach Hip –hop,
Show Dance.
Jún
6. 6. 2010 – Cena Liptova – súťaž v tanci standard a latino
12. – 13. 5. – Majstrovstvá SR v modernej gymnastike
Október
9. 10. 2010 – 4. kolo Taekwondo 1. Liga SR
10.10. 2010 – 14. medzinárodný U – Chong Taekwondo
December
11. 12. 2010 – Vianočný futsalový turnaj prípraviek
12. 12. 2010 – 2. kolo mestskej futsalovej ligy
18.12. 2010 – Predvianočný turnaj amatérov v bedmintone
19. 12. 2010 – 3. kolo mestskej futsalovej ligy
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26.12. 2010 – 4. kolo mestskej futsalovej ligy
27.12. 2010 – 2. ročník tenisového turnaja žiakov
MESTSKÝ BASKETBALOVÝ KLUB LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Svoju najlepšiu sezónu prežíval MBK Liptovský Mikuláš v roku 2010. Prvú
polovicu sezóny pôsobilo v Slovenskom pohári žien, naše mužstvo žien pod
vedením trénerov Igor Vanko a Ján Žuffa. Muži pôsobia v druhej lige.
V družstve pod vedením Miroslava Vaňka dostávajú šancu aj juniori, ktorí by
mali v nasledujúcej sezóne doplniť mužskú súpisku. Juniorsky tím zatiaľ
nespĺňa očakávania a tréneri Gabriel Lengyel a Ján Wlachovský postupne
dávajú šancu najlepším kadetom, ktorí by mali v budúcnosti tvoriť kostru
juniorského mužstva. Príjemným prekvapením krajskej súťaže sú kadeti pod
vedením Jaroslava Ondrašika. Najmladšie družstvo mladších žiakov
vstupovalo do sezóny ako nováčik s veľkým otáznikom, ukázalo však svoju
veľkú perspektívu. Netreba zabudnúť ani na nesúťažné družstvo prípravky pod
vedením Dominiky Křupkovej. Tu sa viac ako 20 detí zoznamuje
s basketbalovými základmi a tvorí sa tak základ pre budúcoročné súťažné
družstvo minibasketbalistov. Okrem účasti svojich družstiev v celoslovenských
a krajských súťažiach MBK LM sa podieľa na organizácii rôznych podujatí pre
svojich členov, ale aj pre verejnosť. Počas Športového dňa primátora to býva
streetballový turnaj pre deti a mládež, koncom roka turnaj základných škôl
O tortu primátora, na jar Veľkonočný basketbalový maratón – Memoriál
Vladimíra Frajkora.
Počas veľkonočného víkendu sa uskutočnil už štvrtý ročník basketbalového
maratónu Memoriál Vladimíra Frajkora. Počas dvadsať štyri hodín sa
vystriedalo 120 hráčov z Liptovského Mikuláša, Ružomberku, Brezna, Svitu.
Najstarší hráč mal 60 rokov a najmladší 6 rokov.
Zmluva o spolupráci medzi MBK Liptovský Mikuláš a BK Iskra Svit bola
uzatvorená v roku 2010. Zmluvu vytvára perspektívu pre spoločný
basketbalový klub. Svit uvažoval o zaradení dvoch hráčov z Liptovského
Mikuláša do A mužstva vo Svite. Súhlas zo zmluvou vyslovil aj manažér MBK
Liptovský Mikuláš Martin Králik.
Peter Sirota reprezentant Squash Liptov sa stal v poradí tretím majstrom
Liptova. Squashisti obohatili predposledné kolo svojej súťaže, bez straty setu
zvíťazil Pavol Belluš. Hráči zviedli tuhé boje o umiestenie.
Posledným 10. kolom Liptovskej squaschovej ligy sa hráči rozlúčili so sezónou
2009/2010. Sezóna vyvrcholila 7. ročníkom regionálnej squshovej ligy, ktorej
sa zúčastnilo 37 hráčov prevažne z Liptova. Vyhral Mikulášan Juraj Tekej,
druhý Jakub Píchal, tretí David Kúdora. Víťazom 7. ročníka sa stal Pavel
Belluš.
Tenisový klub RELAX súťažil v roku 2010 v III. triede Stredoslovenského
regiónu. Predsedom klubu je Ján Fiačan. Liptovskí tenisti sa koncom augusta
stretli na 14. ročníku Česalovho memoriálu. Na kurtoch Liptovského
tenisového klubu si zahralo približne 30 priaznivcov bieleho športu na počesť
lekárnika Karola Česalu.
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MAGIC KICKBOX KLUB LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Kickboxeristi Magic kickbox klubu v Liptovskom Mikuláši obstáli
v medzinárodnej konkurencii Slovak Open v Banskej Bystrici. Zvíťazila
kadetka Lenka Pilarčíková, juniorka Dominika Parčová, triumfoval junior
Richard Beňo, tretí bol Michal Mesároš, v seniorskej kategórií nenašli vo
svojich kategóriách premožiteľov Igor Buzák a Erik Kyseľ, nižšie skončil
Filip Barák.
Kickboxerista Richard Beňo z Magic Kickbox Liptovský Mikuláš sa stal
svetovým juniorským šampiónom v srbskom Belehrade, zúčastnilo sa ho 1 300
pretekárov z 52 krajín. Náš sedemnásťročný borec súťažil v kategórii do 89 kg.
Majstrovstvá sveta v kickboxe 2010 sa uskutočnili v škótskom Edinburgu.
Zúčastnili sa ho členovia Magic kickbox klubu z Liptovského Mikuláša. Boli
tam tréner Peter Navrátil, Martin Kuzma, Marián Kulizák, skončili bronzový.
LIPTOVSKÁ ŠACHOVÁ ŠKOLA
Na Majstrovstvách Slovenska v šachu si v Žiline dobre viedli naši malí
šachisti z Liptovskej šachovej školy. Na druhom mieste skončil Adam Ďurina
v kategórii do osem rokov. V kategórii do desať rokov sa na prvom mieste
umiestnil Viktor Gažík.
Zaujímavým spestrením programu Stoličných dní boli aj živé šachy, ktoré
pripravila Liptovská šachová škola. Na živej šachovnici proti sebe bojovali
tímy z Liptovského Mikuláša a z nášho partnerského mesta Opavy.
Mesto Liptovský Mikuláš bolo aj dejiskom tretieho ročníka šachového
festivalu V4 Liptov 2010. Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore
Višegrádskeho fondu, mesta Liptovský Mikuláš, Žilinského samosprávneho
kraja, Slovenského šachového zväzu a ďalších sponzorov. Organizátori, okrem
samotných súťažných zápolení pripravili aj niekoľko spoločenských podujatí.
Na mládežníckych Majstrovstvách Európy v šachu v Batumi dosiahli mladí
šachisti z Liptovskej šachovej školy historické umiestenie. Zlato získal Viktor
Gažík (do 9 rokov) a bronz Karolína Turková (do 12 rokov).
FUTSAL
Mestský futsalový klub Liptovský Mikuláš vstúpil do ročníka 2009/2010 do
prvej Openligy. Vzhľadom na hendikep v podobe ešte nezažitých herných
návykov sa očakával ťažší rozbeh, čo potvrdili úvodné kolá. Tušilo sa, že to
bude beh na dlhé trate. Tréningová práca pod vedením trénera P. Kuchtu sa
však odzrkadlila nie len herne, ale aj výsledkovo. V domácej hale sa podarilo
poraziť Malacky 6:5, adepta na extraligu Žirafa team Žilina 5:4, a mladé
ambiciózne mužstvu Doxx Žilina 3:2. Do budúcna je potrebné zlepšiť
infraštruktúru klubu. Zabudovať nových hráčov, najmä mladých, aj keď už
tento ročník stabilne pôsobilo osem hráčov do 23 rokov. Postupne sa budovalo
stabilné mládežnícke mužstvo. Prvou lastovičkou je účasť na projekte
Juniorskej Openligy, v ktorej sa mladí hráči nestratili a viedli v každom zápase.
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V prvom ročníku mestskej ligy vo futsale boli vyhodnotení najlepší hráči.
Najlepším hráčom sa stal Tomek (Tatran Okoličné), najlepší brankár Bačík
(LM KINGS) a najlepší strelci Baláž (Dream Team) a Kúkol.
LIPTOVSKÝ ŠKOLSKÝ LUKOSTRELECKÝ KLUB
Tento športový klub na území nášho mesta vznikol v roku 2010 na Základnej
škole Demänovská cesta a vedie ho Mgr. Michal Husár. V roku 2010
uskutočnil tento klub zaujímavé podujatia.
Počas poslednej februárovej soboty sa v telocvični Základnej školy
Demänovská cesta zišlo bezmála sto strelcov z 12 klubov z celého Slovenska.
Uskutočnilo sa tu šieste kolo Slovenského pohára – Liptovská halová.
Veľmi dobre si počínali domáci športovci z Liptovského školského
lukostreleckého klubu. V kategórii kladkový luk sa na prvom mieste umiestnil
Matúš Durný ml., druhý skončil jeho otec Matúš Durný st. V kategórii
najmladších – olympijský luk skončila na druhom mieste Nikolka
Hervartovská, tretím bol Boris Baláž.
V dňoch 7. – 8. augusta 2010 prišlo na futbalové ihrisko v Palúdzke 58
lukostrelcov zo Slovenska, Čiech, Rakúska, Poľska. Uskutočnil sa Liptovský
pohár v lukostreľbe , ktorý usporiadal Liptovský školský lukostrelecký klub.
Lukostrelci strieľali dvakrát zo sedemdesiatich, 60, 50, 30 a 20 metrov. Potom
nasledovala lukostrelecká extraliga družstiev. Z Liptákov sa najlepšie
umiestnili: Jarmila Hladká, strieľala na 60 metrov v kategórii kadet a skončila
na II. mieste. V kategórii starší žiaci Boris Baláž na 30 metrov skončil na
druhom mieste. V kategórii kladkový luk, vzdialenosť 60 metrov obsadil
Jaroslav
BMX TEAM LIPTOV
Mikulášski bikrosári v roku 2010 nesklamali a môžu sa pochváliť slušnými
výsledkami. Výprava BMX Teamu Liptov sa zúčastnili dvojkola Pohára BMX
v Bratislave. Nazbierali tu dôležité body. Veľmi dobre si počínali na
Českomoravskom pohári v Uničove. Tu Adam Rojček v kategórii B12 skončil
na prvom mieste a vo finále bol ôsmy.
Chlapi a jedno dievča z BMX team Liptov boli veľmi úspešný na
Majstrovstvách Slovenska v tímových družstvách. Na tomto vrcholovom
podujatí obsadili tretie miesto, B družstvo obsadilo šieste miesto. Majstrom
Slovenska sa stal Adam Hanák v kategórii 7 – 8 ročný.
VODNÝ SLALOM
Vodný slalom má v našom meste dlhoročnú tradíciu a reprezentanti Slovenska
Martikán, Kaliská patria medzi najlepších športovcov na Slovensku. V roku
2010 sa naplno rozbehla výstavba v Areáli Ondreja Cibáka. Pevne dúfame, že
táto stavba bude dokončená a naši vrcholoví športovci budú mať dôstojné
podmienky pre tréning, ako aj vyhovujúce šatne, relaxačné zariadenia.
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V roku 2010 sa už po 62-krát uskutočnili Medzinárodné tatranské slalomy. Na
tomto vrcholovom podujatí sa každoročne stretávajú svetové špičky v tomto
vodnom športe. Súčasťou tohto športového sviatku vodných slalomárov je aj
Memoriál Ondreja Cibáka, nášho rodáka, výraznú osobnosť vodného slalomu
na Slovensku.
Liptovskí vodáci vybojovali v roku 2010 pre Slovensko na Majstrovstvách
sveta v slovinskom Tacene jednu zlatú a striebornú medailu. V kategórii C1
získal striebornú medailu Michal Martikán, zlato hliadka 3 a C1 v zložení
Martikán, Slafkovský, Beňuš.
Slovenského reprezentanta, nášho rodáka Michala Martikána slávnostne
uviedli do Medzinárodnej siene slávy športov na divej vode v meste
Gaitthesburg v americkom štáte Maryland. Martikán sa stal tak jednou z piatich
osobností ktorej sa tejto pocty dostalo.
NAJVÝZNAMNEJŠIE ŠPORTOVÉ PODUJATIA V ROKU 2010
Za nového predsedu si zvolil Olympijský klub Liptova dlhoročného
reprezentanta v cezpoľnom behu, v súčasnosti riaditeľa Centra voľného času
Mgr. Romana Králika.
Desať najlepších športovcov v kategórii do osemnásť rokov, desať starších ako
osemnásť rokov a tri športové kolektívy ocenili v marci 2010 v Dome kultúry
v Liptovskom Mikuláši počas slávnostnej akadémie. Organizátori pripravili
zaujímavý sprievodný program, v ktorom bol jednoznačne najväčšou hviezdou
spevák Miro Šmajda. Pekné kreácie predviedli tanečnice zo Základnej
umeleckej školy J.L. Bellu, Športový klub zo Závažnej poruby a Klub
športovej gymnastiky. Ocenení boli športovci:
Kategória do 18 rokov:
1. Michal Urban (ŠK Grafon), 2. Martin Halčin (KTK), 3. Patrik Gajarský
(KTK), 4. Dominika Multáňová (FBC LM), 5. Karolína Turková (LŠŠ LM),
6. Tereza Antolová (LK Jasná), 7. Klára Trombiková (ŠK LM), 8. Jakub
Matisek (LMK LM), 9. Peter Iľanovský (KBL ZŠK Jasná), 10. Hanka
Lešťanová ( KBL ZŠK Jasná)
Kategória nad 18 rokov:
1. Elena kaliská (KTK), 2. Michal Martikán (KTK), 3. Alexander Slafkovský
(KTK), 4. Tomáš Kučera (KTK), 5. Ján Bátik (KTK), 6. Martin Navrátil
(Magic kickobox klub LM), 7. Ondrej Miláček (FBC LM), 8. Martina
Mrlianová (FBC LM), 9. Marek Bartánus (MHK 32 LM), 10. Ivan Tufegdnič
(MFK Tatran AOS LM)
Kolektívy:
1. Ženské družstvo Liptovskej šachovej školy LM, 2. 7. ŠHT MHK 32 LM,
3. „A mužstvo“ MFK Tatran AOS LM.
Liptovský Mikuláš sa na šesť dní stal dejiskom školských Majstrovstiev sveta
v cezpoľnom behu. Stretli sa tu účastníci 26 krajín z piatich kontinentov.
V počte prihlásených krajín dosiahol pretek v Liptovskom Mikuláši rekordnú
účasť. Na štartovaciu čiaru školských majstrovstiev sa v stredu 21. apríla
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postavilo 303 účastníkov. Súťažili v štyroch kategóriách. Chlapci a dievčatá
bežali za školské tímy alebo za svoju krajinu. Chlapci museli zvládnuť trať
dlhú 5 100 metrov, dievčatá bežali 3 400 metrov. Slovensko sa umiestnilo až
na 25. priečke, dievčatá sa prebojovali až na 16. miesto. Za kategóriu
školských tímov chlapcov skončil Lukáš Lovas na 48. pozícii a za dievčatá
Martina Suchá na 63. mieste. Štart a cieľ preteku umiestnili organizátori na
veľkoplošné parkovisko pred Aquaparkom Tatralandia, kde bol dostatok
priestoru pre organizátorov, rozhodcov i divákov.
Samotný pretek zabezpečovalo viac ako 200 ľudí. Plné ruky práce malo 30
rozhodcov a sedem členov medzinárodnej technickej komisie, o občerstvenie
a stravovanie sa staralo 20 ľudí. K dispozícii bolo 80 hostesiek, dve desiatky
šoférov autobusov, desať ľudí z Slovenského Červeného kríža a štyria hasiči.
Prípravný výbor tvorili špecializované komisie ako napríklad, ekonomická,
propagačná, kultúrna, dopravná, zdravotná.
Otvárací a záverečný ceremoniál sa uskutočnil v Liptov Aréne. Podmienky
ubytovacích a stravovacích kapacít, skontrolovali pred začatím tohto
športového podujatia dvaja komisári Johan Faveere z Belgicka a Jaroslav
Koukal z Českej republiky.
Výsledky v jednotlivých kategóriách:
Školské tímy chlapci:
Kyle Martin, Austrália
Nuri Komur, Turecko
Ahmet Hisan , Turecko

Školské tímy dievčatá:
Tesa Craig, Austrália
Ruth Haynes , Anglicko
Emine Natun Tuna, Turecko

Národné tímy chlapci:
Richard Goodman , Anglicko
Ibrahim Azzouz, Španielsko
Michael Sutton, Nový Zéland

Národné tímy dievčatá:
Margot Gibsom , Nový Zéland
Rebekah Greene , Nový Zéland
Eleanor Wardleworth, Austrália

Karatista Dominik Imrich z Liptovského Mikuláša si na svoje konto pripísal
úspech v polovici mája 2010 na Majstrovstvách Slovenska detí a mládeže. Stal
sa víťazom v kategórii do 30 kg, súperom nedal takmer žiadnu šancu.
V júni sa konal už 17. ročník Behu olympijského dňa. Zúčastnilo sa ho viac
ako 2 000 žiakov liptovskomikulášskych základných a stredných škôl.
Podujatie je zamerané na propagáciu pravidelného pohybu a športovania.
Akciu podporili vicemajster sveta v klasickej kulturistike Ľuboš Maliňák,
pracovník CVČ, beh podporil aj bronzový olympionik Pavol Hurajt.
V júli 2010 sa na Liptovskej Mare 49 . ročník Majstrovstiev sveta v jachtingu.
V lodnej triede Vaurien súťažilo 58 plachetníc z 11 krajín sveta. Toto podujatie
zorganizovali Slovenský zväz jachtingu, TJ Fatran Liptovský Mikuláš,
Yachtclub Limur Liptovský Mikuláš, Yachtclub Liptovská Mara. Najviac
pretekárov bolo z Holandska, Nemecka. Najlepšie sa umiestnili Slováci Maroš
a Miroslav Baranovci z YC Martin, získali striebornú medailu.
V auguste sa uskutočnila nevšedná spoločensko-športová akcia 14. ročník
Pivárskej desiatky. Tento zaujímavý turistický pochod po mikulášskych
reštauráciách a pohostinstvách má už v našom meste dlhoročnú tradíciu. Tohto
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roku sa vyzbieralo 500 eur, ktoré boli poskytnuté malému Matúšovi Šalimu
ktorý trpí poruchami svalstva.
Mladí športovci zo základných a stredných škôl si zmerali sily na 6. ročníku
Mestskej športovej olympiády. Na podujatí nechýbali ani študenti
z partnerského mesta Opavy. V rôznych športových disciplínach sa súťažilo
v areáloch ZŠ Okoličné, ZŠ Demänovská cesta, Obchodnej akadémie
a Gymnázia M.M. Hodžu.
V októbri sa v Liptov Aréne uskutočnilo 4. kolo Slovenskej ligy taekwondo
WTF. Súťaže sa zúčastnilo 130 pretekárov v 50 kategóriách. Zúčastnili sa
kluby z celého Slovenska. Mikulášan Miroslav Přikryl skončil na 2. mieste
v bojovom umení.
Bezmála sto účastníkov zaznamenali organizátori už deviateho ročníka
Cyklomaratónu po stopách Martina Rázusa. Maratón odštartoval primátor
mesta od rodného domu Martina Rázusa dňa 21. augusta 2010. Odtiaľ sa
účastníci vybrali na 182 kilometrov dlhú trať ktorá viedla z Liptovského
Mikuláša do Liptovského Hrádku, Kráľovu Lehotu, Čertovicu, Brezno, Banskú
Bystricu späť do Liptovského Mikuláša. Cieľ cyklomaratónu bol vo večerných
hodinách pred pamätníkom Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši.
Tretí ročník medzinárodnej súťaže historických vozidiel OLDTIMER
RALLYE TATRY ako súčasť Slovenského pohára sa uskutočnil v Liptovskom
Mikuláši v dňoch 19. – 22. augusta 2010. Diváci videli americké vozidlo
Holley z roku 1896, 24 vozidiel vyrobených do roku 1945. Súťažilo sa v dvoch
etapách. Prvá etapa viedla cez Liptovský Mikuláš, Jakubovany, Jasnú, Lúčky
a späť do Liptovského Mikuláša a druhá etapa z Liptovského Mikuláša do
Zakopaného.
Námestie osloboditeľov bolo popoludní v sobotu 22. augusta 2010 dejiskom
medzinárodnej súťaže silných mužov – STRONG MAN SPIRIT LIPTOV
2010. Víťazom prestížnej medzinárodnej súťaže družstiev sa stal dvojica
silákov z Poľska, pred silákmi zo Slovenska a z Českej republiky. Pretekárov
na úvod čakalo nosenie 150 kilogramových kufrov a tristo kilogramovej
drevenej ohrady. Potom dvojica silákov ťahala maxitraktor, ktorý vážil 15 ton.
V ďalšej disciplíne prišlo na rad nosenie 150 kilogramového erbu. Ďalšou
náročnou disciplínou bolo prehadzovanie stĺpu a nosenie dvesto kilogramového
Bačovho kyjaku. Záverečná disciplína bola Barbar Conan. Podujatia sa
zúčastnil aj najsilnejší Slovák Braňo Golier.
Výstrelom zo štartovacej pištole začiatkom septembra primátor Liptovského
Mikuláša Ján Blcháč odštartoval z Námestia osloboditeľov štvrtú etapu 54.
ročníka medzinárodných cyklistických pretekov OKOLO SLOVENSKA.
Cyklisti z nášho mesta sa vybrali na 161,5 kilometrov dlhú trasu, ktorej cieľ
bol v Čadci. Liptovský Mikuláš bol cieľom tretej etapy, ktorá bola oproti
pôvodným plánom značne zmenená. Tretia etapa mala byť pôvodne kráľovská
so štyrmi horskými prémiami a dĺžkou 197,1 kilometra. Kvôli veternej smršti
na Čertovici sa neuskutočnila horská prémia a pretek štartoval v Kráľovej
Lehote. Namiesto pôvodnej pretekári absolvovali 103,8 kilometrovú trať
s dvoma okruhmi okolo Liptovskej Mary. V tretej etape bol prvý pretekár tímu
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Itera – Kaťuša Alexander Porsev, druhý bol holandský pretekár štartujúci za
belgický tím Davo Lotto Davitamon Wouter Wippert. Tretia priečka patrila
Danielovi Schornovi, rakúskemu cyklistovi pretekajúcemu za nemecký tím
Netapp. Keďže cyklisti boli z dvadsiatich krajín, nepochybne toto významné
športové podujatie prispelo k propagácii nášho mesta.
Multifunkčná športová hala LIPTOV ARÉNA bola na jeseň 2010 dejiskom
dvadsiateho ročníka medzinárodnej súťaže O pohár Liptova v modernej
gymnastike. Súťaž sa začala minútou ticha za nedávno zosnulú dlhoročnú
trénerku Vlastu Fialovú. Pretekalo celkom asi sedemdesiat pretekárok z piatich
krajín, reprezentovali dvanásť klubov. Na budúci rok by sa mal uskutočniť
Memoriál Vlasty Fialovej. Veľmi dobré výsledky dosiahli naše gymnastky
z domáceho klubu.
Dvojice Baby: 1. Lenka Kolocková, Kristína Haviarová (L. Mikuláš)
Dvojice žiačky: 1. Alžbeta Rusnáková, Barbara Geltová ( L. Mikuláš)
Dvojice lady: 1. Klára Trombíková, Petra Brunčiaková ( L. Mikuláš)
Na jubilejnom 30. ročníku Liptovského maratónu sa dňa 13. novembra
zúčastnilo rekordných 333 účastníkov. Pretekári z viacerých krajín prišli zdolať
42 kilometrovú trať. Najrýchlejším bežcom bol Poliak Krysztof Bartiewicz
s časom 2 hodiny 37 minút a 46 sekúnd. Liptovský maratón je jeho desiaty
vyhratý. V kategórii žien sa na prvom mieste umiestnila Češka Adéla
Esentierová s časom 3 hodiny 16 minút 15 sekúnd. Najlepším Liptákom bol
Ružomberčan Róbert Bíreš s umiestením na 12. priečke. Do cieľa pred krytú
plaváreň nedobehli dvaja účastníci.
Rekordných tisíc ľudí s mikulášskou čiapkou na hlave sa druhú novembrovú
nedeľu stretlo v bazénoch aquaparku Tatralandia. Pokúsili sa o vytvorenie
slovenského rekordu v kúpaní s mikulášskou čiapkou. Rekord bol prekonaný
a zúčastnili sa ho Slováci, Česi, Poliaci, najmladší účastník mal deväť
mesiacov a najstarší 86 rokov.
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IX. HISTORICKÉ OKIENKO
VÝZNAMNÉ VÝROČIA V ROKU 2010
12. januára 1905 zasadal výbor Slovenskej národnej strany v Čiernom orli
27. januára 1930 zomrel Jur Janoška , prvý slovenský generálny biskup
evanjelickej cirkvi , publicista, predseda matice slovenskej
30. januára 1890 bol v našom meste založený Priemyselný zbor, prvé
spoločenstvo živnostníkov
februára 1925 sa konal v Liptovskom Mikuláši 1. slovenský zjazd murárov,
esárov a kamenárov.
12. februára 1550 kráľ Ferdinand I. vydáva Liptovskej župe župný erb.
marca 1820 panovník František I vydal vo Viedni artikuly pre spoločný cech
farbiarskych remeselníkov z Liptovského Mikuláša, Hýb, Nemeckej
Ľupče, Ružomberku.
4. apríla 1945 jednotky I. československého armádneho zboru a 24. sovietska
gardová divízia oslobodzujú naše mesto od nemeckých okupantov.
mája 1770 boli spísané poddanské povinnosti obyvateľov Liptovského
Mikuláša.
7. mája 1950 sa začala prevádzka v Závodoch 1. mája (MAYTEX)
19. mája 1935 bol za KSČ v liptovskomikulášskom volebnom kraji zvolený
za poslanca Vladimír Clementis, významný ľavicový publicista,
minister zahraničných vecí po roku 1948
7. júna 1840 založil Gašpar Fejérpataky-Belopotocký nedeľnú školu,
vyučovalo sa
čítanie, písanie, fyzika, chémia, počty, účtovníctvo.
spolok miernosti,.
v júni 1955 bola založená Galéria Petra Michala Bohúňa a Múzeum Janka
Kráľa
11. augusta 1265 kráľ Belo IV. vydáva privilégia obyvateľom Liptova
22. augusta 1830 začína svoju činnosť Belopotockého prvé slovenské
ochotnícke divadlo, uvedením veselohry J. Chalupku Kocúrkovo
september 1885 bola otvorená učňovská škola v našom meste
septembra 1920 bola otvorená odborná škola pre ženské povolania.
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septembra 1950 bola otvorená priemyselná škola stavebná.
11. septembra 1910 sa v našom meste konala konferencia slovenských
peňažníkov, prítomných bolo asi 100 bankárov a bankových úradníkov.
22. septembra 1920 bol založený ŠK Kriváň
24. septembra 1835 vystúpil G.F. Belopotocký so šiestimi národovcami na
Kriváň.
14. októbra 1945 je na Námestí osloboditeľov odhalený pamätník padlým
hrdinom Sovietskej armády.
25. októbra 1355 vypukol v dome Pongrácovcov v Liptovskej Ondrašovej
požiar. Po ňom sa jeden z Pongrácovcov presťahoval do Liptovského Mikuláša
a od toho času si Pongrácovci dodávali k menu „ de Szent Miklos“
22. novembra 1840 sa narodil mikulášsky učiteľ a hudobník Karol Ruppeldt
65 SLOBODNÝCH ROKOV
Je tomu už 65 rokov, kedy obyvatelia nášho mesta vyšli zo svojich úkrytov,
kedy pocítili záchvevy jarného slnka. Viac ako dva mesiace zúrili strašné boje
v okolí nášho mesta. Obyvatelia bývali celé tie týždne v pivniciach, odkiaľ
počúvali dunenie diel, rachot guľometov a samopalov. V tejto ťažkej chvíli
očakávali svojich osloboditeľov
Dňa 18. januára 1945 jednotky 1. československého armádneho zboru
(I.CSAZ), boli v obrane pri rieke Ondava a využívajúc úspechy sovietskych
vojsk prešli do útoku a koncom januára vstúpili do Liptovskej kotliny. Behom
dvoch dní 29. – 31. januára postúpili a oslobodili obce Štrba, Važec,
Východná, Hybe Dovalovo, Liptovský Peter. V súčinnosti spolu
s partizánskymi jednotkami Za slobodu Slovanov, Chruščov, oddiel Vysoké
Tatry, 2. čs. partizánskej brigády M.R. Štefánika a oddielu Jaromov sa podarilo
oslobodiť dňa 31. januára Liptovský Hrádok.
Jednotky 17. gardového zboru v sile jednej divízie sa štyrikrát pokúšali
prelomiť obranu nepriateľa v priestore kameňolomu pri Závažnej Porube
a juhozápadne od Iľanova. Nakoniec sa sovietske a československé jednotky
dostávajú 3. februára do Okoličného a pripravujú sa na útok. Je vybudovaná
obrana na čiare Žiar – Smrečany – Okoličné. Nemecká 3. horská divízia je
7. februára posilnená maďarskými jednotkami. Dňa 13. februára sa uskutočnil
ďalší pokus o prelomenie nemeckej obrany. Uskutočnila ho 3. čs. brigáda za
asistencie sovietskeho delostrelectva a kaťuší. Obranu sa však nepodarilo
prelomiť. Jednotky 8. sovietskej streleckej divízie sa pokúšali prelomiť obranu
pri Iľanove, ale ani to sa im nepodarilo.
Bojujúce sovietske a československé jednotky prechádzajú do obrany. Dňa
23. februára boli jednotky 3. horskej divízie vymenené pešími prápormi 3/3,
3/33 a 1/46 maďarskej záložnej pešej divízie. Prvý marcový deň jednotky 3.
horskej divízie Wehrmachtu vystriedala 320 Volksgrenadier –Division
(ľudových granátnikov).
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Dňa 3. marca 1945 sa uskutočnil plánovaný útok v pásme 1. ČSAZ. Prvá
a tretia čs. brigáda prelomili predný okraj nemeckej obrany a ovládli Trstenský
diel (kóta 759,4), osadu Trstené a severný okraj obce Bobrovec.
V odpoludňajších hodinách 1. brigáda dobyla kótu 746,5 háj a kótu 696. 4
Dubovec. Na ľavom brehu Váhu 1. poľný prápor prenikol k Iľanovu
a sovietska 24. strelecká divízia čelným útokom dobyla Liptovský Mikuláš.
Nemci sa šesťkrát pokúšali dobyť mesto späť, ale narážali na tvrdý odpor.
Napriek tomu sa im 4. marca podarilo dobyť naspäť Palúdzku. Na druhý deň
podnikli Nemci 11 protiútokov a znova dobyli vyvýšeninu Háj.
Československé jednotky boli posilnené 7. poľným práporom formujúcej sa
4. čs. brigády. Dňa 9. marca prechádzajú jednotky do úpornej obrany. Dňa
10. marca v okamihu kedy jednotky 1. čs. brigády oneskorene prichádzali do
mesta k vystriedaniu, začal nepriateľ silný protiútok na mesto z troch strán.
Mesto bolo naspäť v nemeckých rukách.
V polovici marca začal štáb 1. ČSAZ plánovať nový prielom nepriateľskej
obrany. Hlavný úder mal smerovať zo severovýchodu na juhozápad v smere
Smrečany - Trstenský diel - Bobrovec. Počasie sa náhle zmenilo, mrazivé dni
vystriedal odmäk a topiaci sneh zalial zákopy, okopy a cesty. V posledné
marcové dni bolo ukončené plánovanie prelomenia nepriateľskej obrany.
Jednotky zboru boli doplnené na základe mobilizácie a zaradením partizánov,
ktorí vyšli z nepriateľského tyla. V noci 29. marca 1945 boli dokončené
prípravy na nový útok a prvosledové jednotky zaujali východiská k útoku.
Ľavé krídlo 1. brigády začalo nasledovný deň útočiť na Bobrovec. V priebehu
dňa bola nepriateľská obrana prelomená a prápory 1. a 4. brigády dobyli obce
Trstené a Bobrovec. Prápory 3. čs. brigády vytlačili nepriateľa na výšinách 828
Háj a 914 Hájec nad Matiašovcami. Súčasne boli severovýchodne od Jalovca
obkľúčené zvyšky 3. a 33. horského pluku 3. horskej (maďarskej ) divízie.
V oblasti Bobrovca sa odohrávali veľké a urputné boje. Nemci sa pokúšali
dobyť nazad stratené pozície, čo sa im nepodarilo.
Prieskum v priebehu noci na 4. apríla zistil odchod hlavných síl nepriateľa
z obranného pásma pri Liptovskom Mikuláši, ktorý po odsunutí ťažkých zbraní
a dopravných prostriedkov začal ničiť dopravnú sieť a vopred podmínované
cestné a železničné objekty. Na obranných pozíciách zostali len krycie
jednotky z 586. pluku 320. divízie ľudových granátnikov. V skorých ranných
hodinách jednotky 24. sovietskej streleckej divízie v súčinnosti so 4. čs.
brigádou zaútočili do tyla nepriateľa po oboch brehoch Váhu na Liptovský
Mikuláš. O 6.00 hodine bolo mesto definitívne oslobodené.
Počas 62 dní trvajúcich bojov o naše mesto zaplatilo životom 4 563
československých a sovietskych vojakov. V bojoch od 15. januára do 15. apríla
bolo zabitých a zranených 11 525 nemeckých a maďarských vojakov. Zajatých
bolo 1 582 nemeckých a maďarských vojakov. Značné boli aj materiálne škody
v 70 zo 100 liptovských obcí.
Naši obyvatelia mesta by nemali zabúdať na to, za akú nesmiernu cenu bol
Liptovský Mikuláš oslobodený. Koľko ľudských životov vyhaslo, aby mesto
mohlo slobodne dýchať. Nikdy nesmieme zabúdať na všetkých bojovníkov,
živých i mŕtvych, známych aj neznámych ktorí nám priniesli slobodu s ktorej
sa tešíme už 65 rokov.
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SLOVO KRONIKÁRA NA ZÁVER
Keď kronikár odloží pomyselné pero a dopíše posledné kapitoly kroniky má
pocit úľavy, ale aj veľkého zadosťučinenia, že sa mu dielo podarilo. Zachytiť
slovom významné udalosti roka je veľmi ťažké a zodpovedné. Čo napísať, čo
vynechať, nezabudnúť na nič, aby sa nikto neurazil, že informácie v kronike sú
skreslené, alebo zavádzajúce. To sú všetko otázky ktoré trápia každého
kronikára. Kronikár cíti veľkú zodpovednosť za každé napísané slovo, za
každú správu ktorá je v kronike uvedené.
Otázky ktoré som si kládol aj ja pri písaní kroniky mesta si isto položí aj moja
nasledovníčka Bc. Ružena Antolová. Prajem jej v zodpovednej práci kronikára
veľa zdravia, šťastný výber tém do kroniky a veľa zodpovednosti pri písaní.
Pociťujem uspokojenie, že som dva roky písal kroniku nášho mesta, zanechal
v nej svoju stopu. Bola to pre mňa veľká česť, zachytiť na papier dôležité
udalosti pre našich potomkov. Kronika je zvláštne umelecké dielo, je to
dokument nie pre súčasnosť, ale predovšetkým pre budúcnosť. Je to svedectvo
predkov pre potomkov. Svedectvo doby v ktorej žijeme, svedectvo o našich
víťazstvách, ale aj prehrách, to všetko je kronika.
Pevne dúfam, že toto moje dielo nájde pochopenie budúcich generácii v našom
meste a že zostane dielom, ktoré odkrýva život nášho mesta jeho radosti aj
starosti. Prajem ešte raz svojim nasledovníkom všetko dobré v ich práci pri
písaní najdôležitejšie dokumentu akou je práve mestská kronika.
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ZOZNAM SKRATIEK
AOS
a.s.
CVČ
DFS
ECAV
EÚ
FK
HZDS-ĽU
HZZ
IC
KBL
KDH
LKS
LMK
LMT
LŠLK
LŠŠ
LTK
LVS
MAD
MBK
MFK
MHK
MO MS
MO SR
MsP
MsZ
MŠ
MÚ
MVK
NR SR
OO
OR PZ
SaS
SDKÚ-DS
SČK
SMER-SD
SMOPAJ
SNS
SR
ŠFRB
ŠHT
TJ
ÚP
ÚVO
VPS
VÚB
ZMOS
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Akadémia ozbrojených síl
Akciová spoločnosť
Centrum voľného času
detský folklórny súbor
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Európska únia
futbalový klub
Hnutie za demokratické Slovensko- Ľudová strana
Hasičský záchranný zbor
Informačné centrum
Klub bežeckého lyžovania
Kresťansko-demokratické hnutie
Liptovské kultúrne stredisko
Liptovský modelársky klub
Liptovskomikulášska tepelná
Liptovský školský lukostrelecký klub
Liptovská šachová škola
Liptovský tenisový klub
Liptovská vodárenská spoločnosť
Mestská autobusová doprava
Mestský basketbalový klub
Mestský futbalový klub
Mestský hokejový klub
miestny odbor Matice slovenskej
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
mestská polícia
mestské zastupiteľstvo
materská škola
mestský úrad
mestská volebná komisia
Národná rada Slovenskej republiky
obvodné oddelenie
Okresné riaditeľstvo policajného zboru
Sloboda a solidarita
Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demokratická strana
Slovenský Červený kríž
Smer - sociálna demokracia
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Slovenská národná strana
Slovenská republika
Štátny fond rozvoja bývania
športová hokejová trieda
telovýchovná jednota
územný plán
Úrad verejného obstarávania
Verejno-prospešné služby
Všeobecná úverová banka
Združenie miest a obcí Slovenska

ZŠ
ZŠK
ZUŠ
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základná škola
Združenie športových klubov
základná umelecká škola
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