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MESAČNÍK PRE OBYVATEĽOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA

ZADARMO

V lete to na Liptove žilo, ale regiónu sa nepodarilo dohnať straty, ktoré vznikli z dôvodu pandémie na jar.
Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov bije na poplach. Turizmus, ktorý živí celé rodiny zamestnané v službách,
potrebuje pomoc. Podľa slov predsedu oblastnej organizácie Jána Blcháča by pomohlo preplácanie rekreačných poukazov
zamestnávateľom a výrazné zníženie DPH na produkty cestovného ruchu tak, ako napríklad v Rakúsku alebo Veľkej Británii.

Vrakovísk sa zbavíme zavedením dane
S vrakmi áut, ktoré stoja mesiace či dokonca roky na jednom mieste, prípadne zaberajú
parkovacie miesta a znepríjemňujú vzhľad
okolia, sa rozhodli predstavitelia nášho mesta urobiť poriadky. Navrhli zavedenie novej
dane za záber verejného priestranstva na
dlhodobé odstavenie nepojazdného auta.
Poslanci tento nový poplatok na svojom septembrovom zasadnutí schválili.
Stovky eur mesačne
Daň by mala zabrániť, aby vlastníci vrakov
zneužívali verejný priestor. Podľa všeobecne
záväzného nariadenia sa bude výška dane
odvíjať od toho, či má vozidlo evidenčné

číslo, alebo nie. Navrhované spoplatnenie
predstavuje pri vozidlách s evidenčným číslom 432 eur mesačne a pri aute bez značiek,
odhlásené trvalo alebo dočasne, je to 648 eur
za mesiac. Mesto vyrubí daň každému vlastníkovi, ktorý takéto auto súvisle parkuje na
tom istom mieste po dobu viac ako 30 za sebou nasledujúcich dní. „Veríme, že opatrenie
prinúti vlastníkov takýchto áut, aby nevyužívali verejný priestor na odkladanie autovrakov, ktoré sú podľa zákona povinní zlikvidovať v zberni surovín na to určenej,“ povedal
Gabriel Lengyel z mestského úradu.
Pomôžu aj policajti

Pri identifikovaní vrakov áut bude pomáhať mestská polícia. „Podľa evidenčného čísla
a z čísiel na nálepkách na čelnom skle o absolvovaní STK, EK, alebo kontroly originality
zistiť pôvod a majiteľa vozidla. V prípade, ak
takýmito znakmi vozidlo nedisponuje, mestská polícia požiada pri zisťovaní majiteľa
a pôvodu vozidla o súčinnosť policajný zbor,“
uviedol náčelník Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši Marián Jančuška. V katastri
mesta Liptovský Mikuláš môžeme nájsť približne stovku autovrakov. Roztrúsené sú po
mestských častiach, nachádzajú sa napríklad
v Liptovskej Ondrašovej, na Nábreží, Podbrezinách aj v Palúdzke.
-js-

Mesto zdobí veľká maľba s horskou tematikou
Liptovský Mikuláš zdobí prvý murál s horskou tematikou. Ide o veľkú maľbu na stene,
ktorá sa nachádza v blízkosti frekventovanej
cesty I/18. Snahou iniciátorov aj realizátorov
projektu bolo vyzdvihnúť charakter mesta,
poukázať na krásnu liptovskú prírodu v jeho
okolí, privítať turistov a v konečnom dôsledku aj skrášliť tento priestor.
„Nová maľba zdobí stenu budovy na Garbiarskej ulici orientovanej na cestu, po ktorej
jazdia nielen domáci obyvatelia, ale aj návštevníci regiónu. Inšpiráciou nám bol plagát
z roku 1951. Pôvodný plagát je síce staršieho
dáta, ale práve mladí ľudia z nášho regiónu

ho interpretovali maľbou tak, že vdýchli život
obyčajnej stene. Prišli aktívne s výborným
nápadom, ktorý sa podarilo v spolupráci
s liptovskou umelkyňou Andreou Klvačkovou
zrealizovať. Prinášame tak do mesta stenu,
ktorá nielen zdobí, ale aj podčiarkuje jedinečnosť a charakter mesta Liptovský Mikuláš ako
prirodzeného centra turizmu. Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
o toto dielo," povedal primátor Liptovského
Mikuláša a predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Region
Liptov Ján Blcháč.
„Vizuálny smog je častá téma ostatných ro-

kov, aj preto sme radi, že sme prispeli a citlivo
podčiarkli charakter Liptovského Mikuláša.
Liptov by nikdy nemal taký úspech u turistov, keby sa krásne prírodné okolie nesnúbilo
s atrakciami, ktoré ponúkajú vyžitie počas celého roka,“ konštatovala riaditeľka Oblastnej
organizácie cestovného ruchu Region Liptov
Darina Bartková.
Realizáciu murálu Mesto medzi horami na
ploche 68 metrov štvorcových financovala
Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov.
-oocr-

Zákaz chovu v blízkosti pamiatok
Pri Katolíckom dome sa nachádza frekventovanė parkovisko, ktorého
vlastníkmi sú v polovičných podieloch rímskokatolícka cirkev a mesto. Po
rokovaniach sa obe strany zhodli na financovaní opravy výtlkov, pre ktoré
parkovisko niektorí miestni nazývajú aj „tankodrom“. „Veríme, že spolupráca
bude pokračovať a časom zrealizujeme aj celoplošnú obnovu parkoviska,“
vyjadril sa primátor Ján Blcháč.
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Razantný zásah v podobe zákazu chovu
hospodárskych zvierat si vyžiadala situácia
na Vrbickej ulici v blízkosti Rázusovie domu.
Zvieratá tam chovajú obyvatelia z marginalizovanej komunity a chov je bez pravidiel.
Statok tak svoje okolie obmedzuje zápachom
a hlukom.
„Lokalita sa nachádza v širšom centre mesta, v blízkosti kultúrnej pamiatky a múzea
v rodnom dome Martina Rázusa, kde nie je
vhodné, aby boli takéto zvieratá chované.

Taktiež registrujeme viaceré podozrenia zo
strany združení či od obyvateľov z okolia, že
zvieratá sú týrané,“ komentoval primátor Ján
Blcháč a vysvetlil, že riešením má byť zákaz
chovu hospodárskych zvierat, a to v okruhu
50 metrov od všetkých kultúrnych pamiatok
mesta Liptovský Mikuláš.
Predstavitelia mesta sa na základe podnetov od poslancov mestského zastupiteľstva aj
od obyvateľov pokúšali problémy s chovom
zvierat na Vrbickej ulici riešiť s chovateľom

a aj prostredníctvom Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy. Situácia sa však nezmenila. „Chovateľovi boli uložené už aj sankcie, stav sa však nezlepšil. Preto sme museli
pristúpiť k vytvoreniu nariadenia, ktoré bude
mať plošný charakter,“ dodal Blcháč. Zákaz
chovu hospodárskych zvierat v okruhu 50
metrov od kultúrnych pamiatok schválili
poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva 24. septembra v podobe všeobecne záväzného nariadenia.
-red-
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Nerokovali o finančnej pomoci štátu pre naše mesto
Z ministerstva financií NEdostaneme 727tisíc eur
Naše mesto sa bude musieť zaobísť bez
štátnej finančnej pomoci určenej na krytie
výpadkov príjmov dane z fyzických osôb.
Vedenie radnice síce pripravilo na rokovanie
mestského zastupiteľstva žiadosť o finančnú
pomoc vo výške 727 766 eur, poslanci z klubov Nový Mikuláš a Skutočne nezávislí však
o tejto pomoci odmietli rokovať a materiál
s podaním žiadosti vylúčili na návrh Vincenta Kultana z rokovania. „Chcem najprv vidieť,
aké šetriace opatrenia prijalo naše mesto a až
potom som ochotný zdvihnúť ruku za bezúročnú pôžičku," zdôvodnil svoj návrh Kultan.
Viceprimátor Rudolf Urbanovič označil Kultanov návrh za hazardovanie s obyvateľmi
mesta. "Mesto má zadlženosť pod 20 percent,
najnižšiu za posledných 30 rokov a vy dávate
návrh, aby sme nevyužili takúto možnosť po-

moci od štátu? Vyzývam vás, aby ste sa vzdali
poslaneckého mandátu," vyhlásil Urbanovič.
O finančnú pomoc od štátu požiadalo
doposiaľ už 114 miest a obcí, medzi nimi aj
Liptovský Hrádok, využitie pomoci avizuje
Ružomberok a niekoľko miliónov vyčerpá aj
Žilinský samosprávny kraj.
Doba splácania bezúročnej pôžičky bola
nastavená až na štyri roky s prvou splátkou
v roku 2024 a poslednou splátkou v roku
2027. Vláda SR dokonca uvažuje aj o možnosti odpustenia jednotlivých splátok subjektom
územných samospráv.
Štát mohol formou bezúročnej pôžičky
nášmu mestu poskytnúť 727 tisíc eur, ktoré
malo mesto vyčerpať do konca tohto roka.

Mesto malo za peniaze od štátu zabezpečiť:
- rekonštrukciu cesty Kapitána Nálepku
- obnovu systému zberu a odvozu komunálneho odpadu
- obnovu vozového parku pre VPS
- obnovu ploštínskeho cintorína
- výmenu strechy na budove útulku Anima
Radnica mala zo štátnych financií kryť
aj výdavky už zrealizovaných akcií:
- chodníky na Dubovej, Revolučnej, Žiarskej, Kláštornej, Palúčanskej, Lipovej, Dlhej,
rozšírenie Hruškovej, vjazd k bytovým domov
na Guothovej, oprava kúrenia a teplej vody
na MŠ 4. apríla na Nábreží, oprava strechy
v ZŠ v Okoličnom…
-red-

Záverečný účet mesta s nelegitímnym dodatkom v uznesení
Do rokovacích lavíc dostali poslanci odborné právne stanovisko posúdenia postupov
orgánov mesta pri schvaľovaní záverečného
účtu, v závere ktorého JUDr. Jozef Sotolář,
uvádza:
"Odhliadnuc od toho, že hlavný kontrolór
nedáva upozornenia ale stanovisko k záverečnému účtu, je potrebné jednoznačne
konštatovať, že schválenie záverečného účtu
mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019 nie je
v súlade s platnou právnou úpravou, pretože:
•
záverečný účet nebol schválený v zákonom určenej lehote - a to už samo osebe je hrubým porušením platnej úpravy
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•
záverečný
účet
bol
schválený
s výhradou, ktorá obsahovo a ani formálne
nezodpovedá požiadavkám s ktorými počíta
platná právna úprava - ak konštatuje a umožňuje schváliť takýto dokument s výhradou
•
výhradu (nesúhlas so spôsobom využívania kompetencie primátora mesta) nemožno považovať za súladnú s právnou úpravou
a v tejto časti ide zjavne nad jej rámec a v rozpore s ňou - tento záver v konečnom dôsledku potvrdzuje aj následné rozhodovanie
mestského zastupiteľstva (zmena interných
normatívnych predpisov mesta)."

Napriek tomuto porušeniu právnych predpisov pri ostatnom schvaľovaní záverečného
účtu aj na tomto rokovaní mestského zastupiteľstva prítomní poslanci z klubu Nový Mikuláš a Skutočne nezávislí podporili rovnaký
nelegitímny návrh Vincenta Kultana, kvôli
ktorému primátor opäť nebude môcť podpísať záverečný účet mesta. Inak by sa dopustil protiprávneho konania. Vedenie radnice
zvažuje podniknúť voči poslancom právne
kroky, keďže záverečný účet napĺňa rezervný
fond, ktorý je nelegitímnymi rozhodnutiami
poslancov blokovaný.
-red-

Zaplatia poslanci pokutu, ktorá hrozí mestu?
Skládka presakuje, mesto má povinnosť uzatvoriť ju do konca roku 2021
a poslanci už piatykrát vylúčili z rokovania zobratie úveru na jej rekultiváciu.
Slovenská inšpekcia životného prostredia
vydala stavebné povolenie na stavbu Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba,
ktoré nadobudlo právoplatnosť ešte v septembri 2019.
Predpokladaná výška nákladov na realizáciu stavby je 1 650 000 eur a mesto tieto
financie vo svojom rozpočte nemá. Na opätovné prekrytie skládky si musí zobrať úver.
Ak skládku neuzatvorí do konca budúceho
roku, zaplatí pokutu od 150 tisíc do milióna
eur. Poslanci z klubu Nový Mikuláš, ktorí spolu s poslancami z klubu Skutočne nezávislí
majú v zastupiteľstve väčšinu, blokujú zobratie úveru na uzatvorenie skládky. Pravidelne
odmietajú o prijatí úveru rokovať a materiál
vylučujú z programu rokovania.
O probléme vedia, no neriešia
Slovenská inšpekcia životného prostredia informovala ešte v marci 2020 predsedu
najpočetnejšieho poslaneckého klubu Vincenta Kultana o všetkých problémoch na zle
uzatvorenej Skládke TKO vo Veternej Porube.

V liste ho riaditeľka inšpektorátu Mariana
Martinková upozornila, že „Tesniaca vrstva je
ako celok nefunkčná, preto nie je možná jej
oprava a na celom povrchu sa musí vybudovať nová funkčná tesniaca vrstva.“ Kultan
však na júlovom zasadnutí túto informáciu
od inšpekcie zamlčal a miesto toho odôvodnil stiahnutie materiálu o skládke z programu rokovania týmito slovami: „Európska
legislatíva hovorí, že dokonca nie je dôležité
prekrytie skládky zvrchu, je dôležité prekrytie
odspodu, zboku.“ Kultan tiež ako argument
uviedol, že: „Preveril som si informácie aj zo
strany SIŽP. Je potvrdené, že zo skládky nehrozí žiadne ekologické riziko pri súčasnom
stave.“ Vedúca oddelenia kontroly SIŽP však
toto Kultanove tvrdenie vyvrátila. „Vyjadrenie
predsedu poslaneckého klubu Nový Mikuláš
Vincenta Kultana nie je pravdivé. Generálny
riaditeľ SIŽP sa na stretnutí ku stavu skládky
nevyjadroval.“ Riaditeľka inšpekcie Martinková zároveň v liste poslanca informovala,
že „opätovné prekrytie skládky zabezpečí, že
do skládky odpadov nebudú natekať dažďové vody, z ktorých sa premývaním odpadu
stáva priesaková kvapalina. Inšpekcia má za
to, že nové uzatvorenie skládky odpadov je
nevyhnutné a vzhľadom na náklady spojené
s prečerpávaním a odvozom priesakovej kva-

paliny na ČOV a s jej následným čistením ČOV
je nutné vykonať ho v čo najkratšom čase.“
Napriek týmto informáciám poslanec Vincent Kultan navrhol aj počas septembrového
rokovania mestského zastupiteľstva vylúčenie materiálu o úvere na uzatvorenie skládky
z programu. Ostatní poslanci z klubu Nový
Mikuláš a jemu spriaznení Skutočne nezávislí
poslanci za jeho návrh zahlasovali.
Pokute sa nevyhneme
Mesto stále nedisponuje finančnými prostriedkami, ktoré sú na uzatvorenie skládky
potrebné.
Podľa rozhodnutia inšpekcie musí mesto
uzatvoriť deravú skládku do konca roka 2021.
„Ak prevádzkovateľ neuzavrie skládku odpadov alebo nevykoná jej rekultiváciu v stanovenej lehote, Inšpekcia životného prostredia
je oprávnená uložiť mu pokutu vo výške do
1 000 000 eur,“ uviedla vedúca oddelenia kontroly SIŽP Brigita Pokorná. Nové uzatvorenie
a rekultivácia bola Inšpekciou životného prostredia nariadená z dôvodu, že prvé uzatvorenie a rekultivácia boli vykonané v rozpore
s projektom stavby a požiadavkami právnych
predpisov.
-red-

Po dvoch rokoch sa zhodli, mesto začne prideľovať byty
Primátor môže konečne podpísať uznesenie o zložení komisií mestského zastupiteľstva. Poslanci sa po dvoch rokoch nezhôd
a nelegitímnych dodatkov k uzneseniam na
septembrovom zastupiteľstve dopracovali
k dohode. Uznesenie o personálnom obsadení komisií schválili prvýkrát v súlade s právnymi predpismi, primátor ho vďaka tomu bude
môcť podpísať. Na svojom facebookovom

profile „Ján Blcháč – z denníka primátora“ už
avizoval prideľovanie mestských nájomných
bytov, ktoré bolo závislé na vytvorení bytovej
a sociálnej komisie.
Poslanci z väčšinového poslaneckého klubu blokovali prenajímanie mestských bytov
rôznymi spôsobmi. Viackrát vylúčili rokovanie o bytovej komisii z programu, inokedy
zmenili uznesenie návrhom, ktorý nebol v sú-

lade s platnou legislatívou alebo bol v rozpore s rokovacím poriadkom. Síce viackrát takéto chybné uznesenie schválili, právny odbor
mesta ho však neodporúčal spečatiť podpisom primátora. Mesto malo k minulému mesiacu 27 voľných bytov a únik na nájomnom
viac ako 35 tisíc eur.
-red-
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SPRAVODAJSTVO

Kostol v Okoličnom odhaľuje skvosty
V interiéri kostola sv. Petra z Alkantary
v Okoličnom realizuje správca farnosti obnovu výnimočného významu. Spočíva v komplexnom reštaurovaní interiéru kostola do
jeho prvotnej stredovekej podoby. K reštaurovaniu a súčasne modernizácii dochádza

v celom rozsahu svätyne a trojlodia. Výsledkom bude po architektonickej a umeleckej
stránke prinavrátenie interiéru kostola do
autentickej podoby.
V kostole sa však pôvodná autenticita stretne s modernizáciou, zakomponujú tu všet-

kých technológie, ktoré si sakrálne stavby vyžadujú. Samotná obnova interiéru pôvodne
začala realizáciou sanácie vlhkosti a nových
konštrukčných podláh v pôvodných stredovekých úrovniach (v roku 2014) a ukončená
by mala byť v závere roku 2020.
Objavili nástenné hodiny
V prvom polroku 2020 bola zreštaurovaná samotná svätyňa kostola. „Po odstránení
všetkých premalieb na sieťovej klenbe svätyne, ako aj jej stien, mohli byť komplexne
zreštaurované pôvodné omietky a ich výmaľba. Výnimočnosť klenby sa ukázala na
intaktne zachovanej výmaľbe kamenných
rebier, ktoré prinášajú nečakanú pestrosť. Pozoruhodný je objav nástenných hodín, ktorých strojová časť sa nám však nezachovala,“
upriamil pozornosť správca farnosti Okoličné
Jozef Tomaga, ktorý inicioval komplexnú obnovu okoličianskeho kostola od roku 2008.
Sväté omše budú vo svätyni
Po reštaurátorskej obnove spustil farský
administrátor Jozef Tomaga etapu modernizácie v interiéri svätyne. Spočíva v realizácii
nových systémov elektroinštalácie, monitorovania objektu v rôznych úrovniach, vo
vykurovaní, iluminácii, pribudne aj audio a video systém. Poslednou etapou bude realizácia finálnej podlahy s kamennými prvkami.
„Obnova podláh vychádza z archeologického
prieskumu, ktorý nám poukázal na najstaršie
rozloženie jednotlivých podláh, kamenných
stupňov či vstupného portálu. “ prezradil
Tomaga, podľa ktorého sa bude naprojektovaná obnova v nasledujúcich šestnástich mesiacoch naďalej realizovať v trojlodí kostola.
„Z tohto dôvodu bude pre verejnosť trojlodie
úplne uzavreté a sväté omše budeme sláviť
v obnovenej svätyni.“
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Klenot v našom meste
Obnova okoličianskeho kostola prináša
výrazný posun samotnej sakrálnej stavby.
„Stáva sa komplexnou nositeľkou vyspelej
neskorostredovekej architektúry s jej vynikajúcou kvalitou výzdoby z konca 15. storočia.
Odhaľuje pôvodný tretí najstarší neskorostredoveký krov na Slovensku, s obnovenou
stredovekou a barokovou kryptou či stredovekými freskami. A to je na pomery nášho

mesta Liptovský Mikuláš ako aj na pomery
Slovenska udalosť, ktorá si zaslúži miesto
v našom povedomí,“ upozornil Jozef Tomaga.

národných kultúrnych pamiatok s prioritou
ochrany a obnovy na rok 2019. Farnosť uspela
s podanou žiadosťou a ukončeným verejným
obstarávaním v závere roka 2019.
-red-

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné,
v roku 2019 vypracovala žiadosť s názvom
„Stavebné úpravy interiéru kostola – 2. etapa“
pre dotačný systém Ministerstva kultúry SR
s názvom„Obnovme si svoj dom“, podpogram
1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia

Ľudia si vybrali lavičky
aj vzhľad fasády
Na jar budúceho roku začne mesto s revitalizáciou Námestia mieru a na Dome kultúry
pribudne zelená stena. O vzhľade námestia aj
budovy kultúrneho domu rozhodli obyvatelia v hlasovaní na facebookovom profile mesta
a v podateľni úradu.
Do parku na námestí pribudnú tri lavičky
a zeleň, konkrétnemu usporiadaniu parkového
sedenia dalo hlas 980 ľudí. Dom kultúry vyzdobí
prirodzený rastlinný obraz, za ktorý zahlasovalo
1321 Mikulášanov. Zelenú stenu na kultúrnom
stánku vytvoria živé prírodné prvky v rôznych
farbách a v každom ročnom období budú vyzerať inak. Umiestnené budú na vstupnej fasáde.
Víťazné projekty zrealizuje mesto z eurofondov
do konca roka 2021.
-red-
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Trojdňový divadelný maratón

Na smeti dopláca radnica z mestskej kasy,
zvyšuje sa poplatok
Poslanci zvýšili poplatok za komunálny odpad, mesto bude musieť napriek
tomu ďalej sanovať straty na odpadovom hospodárstve.
Poslanci na septembrovom rokovaní
schválili zvýšenie poplatku za komunálny odpad. Dôvodom je zníženie časti straty, ktorá
vznikala mestu za zber a likvidáciu odpadu.
Z pôvodných 22,55 eur zaplatia od nového roku Mikulášania 27 eur na osobu. Ani
napriek tomuto zvýšeniu však ešte nebude
pokrytý celý únik na odpadovom hospodárstve a mesto bude na odpady doplácať ročne
približne 330 tisíc eur.

ľa, čo by vykrylo takmer celú stratu za nakladanie s odpadom. Radnica by už z mestských
peňazí nemusela sanovať nedoplatky na komunálnom odpade. Poslanec Vincent Kultan
navrhol zvýšenie poplatku len o necelých 4,5
eura na osobu a jeho väčšinový poslanecký
klub tento návrh schválil. „Znamená to, že
mesto aj tak ešte bude musieť doplácať za komunálny odpad približne 330 tisíc eur. Keďže
náklady na nakladanie s komunálnym odpadom je podľa zákona obec povinná hradiť
z poplatku, predpokladáme, že sa poplatok
na budúci rok bude musieť zvyšovať opäť,“
uviedla Makovická.

Za odpad má platiť znečisťovateľ
Na odpadové hospodárstvo doplácalo
mesto v minulom roku o 400 000 eur viac,
ako boli príjmy z poplatku za komunálne odpady. Radnica tak obrovský rozdiel sanovala
z mestskej kasy. Najvyšší kontrolný úrad zaviazal mesto, aby zaviedlo opatrenia na zníženie tejto straty. „Náklady na likvidáciu odpadu
má znášať tvorca odpadu, čiže znečisťovateľ.
Stratu vo výške 400 tisíc za odpady musíme
podľa zákona rozdeliť medzi 31 000 obyvateľov, čo by znamenalo, že by sme potrebovali zvýšiť poplatok o 12,9 eur za obyvateľa,“
priblížila Anežka Makovická z oddelenia daní
a poplatkov.

Prečo je odpad drahší
Dôvodom nárastu nákladov v odpadovom
hospodárstve sú legislatívne zmeny, ktorými
štát výrazne zvýšil poplatky za skládkovanie,
ďalej zníženie príjmu podielových daní od
štátu a dnes už aj dopady koronakrízy, kvôli
ktorej mestská pokladnica prišla o viaceré
druhy príjmov. Väčšina miest a obcí zvýšila
poplatok za komunálny odpad už minulý rok,
dôvodom bol nárast cien za skládkovanie
a pokles podielových daní, ktoré prichádzajú
od štátu do mestskej pokladnice. Napríklad
v Trenčíne zvýšili poplatok za odpad na 32,50
eur za obyvateľa, v Komárne, ktoré má približne rovnaký počet obyvateľov, ako L. Mikuláš,
platia 32 eur. Ružomberčania zvýšili v minulom roku poplatok na o šesť eur na osobu, za
smeti si zaplatia 28,10 eur. Mikulášsku radnicu na nápravu financovania odpadov vyzval

Stále je to málo
Oddelenie daní a poplatkov preto navrhovalo zvýšenie poplatku na 35 eur za obyvate-

Najvyšší kontrolný úrad, podľa ktorého je potrebné zvýšiť poplatkovú povinnosť tak, aby
sa eliminovalo zaťaženie mesta na odpadové
hospodárstvo.
Náklady znížime aj separovaním
Obyvatelia Liptovského Mikuláša vytvoria
ročne až 7 800 ton komunálneho odpadu. Poplatky za likvidáciu tohto odpadu budú kvôli
zmenám v zákone o odpadoch v najbližších
rokoch ďalej rásť. Možnosťou, ako predísť
zvyšujúcemu sa poplatku, je triedenie. „Momentálne separujeme viac ako 50 percent
odpadov. Ak sa ale nezlepšíme a zostaneme
tam, kde dnes, nevyhneme sa ani ďalšiemu
zvyšovaniu poplatkov, pretože v tomto prípade platí – čím menej odpadu, ktorý musí
mesto likvidovať, tým nižší poplatok za komunálny odpad. Čiže čím viac vytriedime,
tým menej za komunál zaplatíme,“ dala návod Mária Lošonská z oddelenia životného
prostredia na mestskom úrade a uviedla, že
naše mesto má vypracovaný plán na predchádzanie vzniku odpadu, ktorého hlavným
cieľom je znížiť množstvo zmesového odpadu viacerými opatreniami. Dôležitým je
zavedenie množstevného zberu a tiež zberu
kuchynského odpadu. „V blízkej dobe budeme testovať zber odpadu v Palúdzke, a to tak,
že na kontajnery umiestnime čipy, z ktorých
budeme zhromažďovať informácie potrebné
pre zavedenie množstvového zberu.“
-red-

Investičný rozmach dokumentujú nové ulice
Neprešli ani tri roky a Liptovský Mikuláš sa
rozrástol o desať ulíc. Aj táto skutočnosť ilustruje rozmach bytovej výstavby v okresnom
meste. Nové ulice dostali pomenovania po
významných osobnostiach, alebo boli nazvané podľa chotárnych či historických označení
lokality. Navrhovala ich komisia a odobrili ich
poslanci mestského parlamentu na septem-
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brovom zasadnutí.
Kvety v adresách
V Beniciach pribudne ulica Pod Čamperom,
v katastri Ráztok zase ulica Pri zátoke. V severovýchodnej časti Liptovskej Ondrašovej je
nová ulica Boltižiarova, Majlátova a Adušova.
V Stošiciach názvoslovná komisia nadviazala

na názvy existujúcich ulíc, a preto si v tejto
časti mesta obyvatelia budú do adries písať
Púpavovú, Margarétkovú, Podbeľovú, Šalviovú a Medovkovú ulicu. V novej výstavbe v Palúdzke nové názvy nebudú uvádzané, keďže
k bytovým domom na brehu Váhu sa predĺžia
existujúce ulice Žuﬀova a Glejárska.
-red-

V Liptovskom Mikuláši sa už po piaty raz
uskutočnil Divadelný festival Ivana Stodolu,
ktorý sa konal výnimočne tri dni v priestoroch Kultúrneho domu Palúdzka.
Na divadelných doskách sa predstavil domáci súbor Matičná divadelná ochotnícka
scéna (MADOS) s dokumentárnou hrou Život
v divadle, divadlo v živote. Hru napísal Peter
Vrlík pri príležitosti 190. výročia ochotníckeho divadla na Slovensku. Riaditeľ Domu
Matice slovenskej a zároveň podpredseda
Matice slovenskej Marek Nemec pripomenul
významné výročie slovenských ochotníkov,
ale aj osobnosť Ivana Stodolu, ktorého meno
nesie matičný divadelný festival. Ivan Stodola
bol nie len vynikajúci lekár, ale aj dramatik,
jeho hry - Bačova žena, Jožko Púčik a jeho kariéra, Čaj u pána senátora a mnohé ďalšie sa
hrávajú nie len na ochotníckych scénach, ale
aj na doskách profesionálnych divadiel.
V Palúdzke hralo celé Slovensko
Javisko patrilo aj Divadelnému súboru
Braxatoris z Krupiny, ktorý uviedol sviežu ko-

médiu pod názvom Kľúče na nedeľu. Divadlo
Havran z Rimavskej Soboty prišlo do palučanského kultúrneho domu s hrou Španielska
noc. Vo večerných hodinách patrili divadelné
dosky Ľubeľskému ochotníckemu divadlu
Kolomana Ondreja Urbana, ktoré k zážitku
účastníkov prispelo tragikomédiou Plné vrecká peňazí. Tretí deň divadelného festivalu bol
venovaný deťom. Ochotníci z divadla Badido z Rimavskej Soboty uviedli ekologickú
rozprávku pre deti Boni a čierny snehuliak
a popoludní sa predstavil Divadelný súbor
Zelienka zo Zvolena s klasickou rozprávkou
O sedliačke darebáčke. Domáci ochotníci
z mestskej časti Ploštín z divadelného súboru
ŠAPO zahrali drámu Matka od Jozefa Gregora
Tajovského. S monodrámou Žobráci vystúpil
predseda Divadelného odboru Marián Lacko.
Rekord v účasti súborov
„Festival je špecifický, hodnotí ho nielen
odborná porota, tento rok to bol Marián Lacko spoločne s hercom a redaktorom Pavlom
Sedlačkom, ale aj laická trojčlenná porota

a nakoniec hodnotia aj samotní diváci, a to
známkovaním, ako v škole. Víťazom tohtoročného festivalu sa stal súbor ŠAPO Ploštín
a odniesol si Putovnú cenu Ivana Stodolu
a zlatý pohár,“ zhodnotil Marek Nemec, ktorý
prezradil, že tento rok sa na festivale predstavilo osem divadelných súborov, čo bolo najviac počas jeho existencie. Zúčastnilo sa na
ňom 63 hercov a za tri dni videlo jednotlivé
predstavenia približne 540 divákov. Na jeho
organizácii sa podieľalo spolu 16 dobrovoľníkov. Účasť divákov na predstaveniach bola
obmedzená z dôvodu opatrení. V priebehu
svojej existencie divadelný festival predstavil
už 35 inscenácií, ktoré zhliadlo viac ako tritisíc
divákov.
Divadelný festival Ivana Stodolu usporiadal Divadelný odbor Matice slovenskej v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši, mestom Liptovský Mikuláš
a Podpolianskym osvetovým strediskom za
výraznej pomoci mladých matičiarov.
-psv-

Ihrisko v Ploštíne je už naše
Po takmer 60 rokoch patrí ploštínske futbalové ihrisko, šatne, sociálne zariadenia aj
garáž do majetku mesta. Na vysporiadaní
týchto stavieb pracovali zamestnanci majetkovo-právneho oddelenia mestského úradu
dva roky. Boli postavené v roku 1960 v tzv.
„akcii Z“ ako objekty slúžiace bývalej Telovýchovnej jednote Snaha Ploštín - Liptovský
Mikuláš, no nikdy neboli predmetom zápisu
do katastra nehnuteľností. Dnes sú na liste
vlastníctva mesta.
„Nebolo jednoduché dopracovať sa k bezodplatnému prevodu zo strany štátu. Dnes

sú tieto stavby konečne majetkom mesta,
ale čaká nás ďalší právny proces, ktorým je
majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych
vzťahov k pozemkom. Právna úprava pred rokom 1989 umožňovala stavby takýchto zariadení aj bez majetkovoprávneho usporiadania pozemkov. Pred dvoma rokmi sme začali
pozemky vykupovať, čím mesto nadobudlo
určité spoluvlastnícke podiely k pozemkom.
Našim cieľom je vo výkupoch pokračovať, až
kým sa mesto nestane výlučným vlastníkom,
pokiaľ nám to rozpočet dovolí,“ vysvetlila Renáta Todáková vedúca majetkovo- právneho

oddelenia na mikulášskom mestskom úrade.
Mesto dá stavby do správy miestnemu
športovému klubu. „Aj po získaní troch stavieb do majetku mesta zachováme jeho účel
a bude slúžiť športovcom, pretože naším
zámerom je rozvíjať a podporovať športové aktivity, a to nielen športových klubov,
ale aj širokej verejnosti,“ ubezpečil primátor
Ján Blcháč. Z vysporiadania majú radosť aj
predstavitelia TJ Ploštín, ktorí veria, že príde
chvíľa, keď rozvoj športových zariadení bude
aj v Ploštíne financovaný v rámci projektov
z eurofondov.
-red-
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Seniorom môžete do zariadenia zavolať
V Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš v Palúdzke platí až do odvolania zákaz návštev.
Zákaz sa vzťahuje na interiér aj okolitý exteriér. Dôvodom sú epidemiologické opatrenia
proti šíreniu COVID-19 a ochrana seniorov
pred nákazou.
S blízkymi sa môžu rodinní príslušníci kontaktovať v pracovných dňoch od
8:00 do 14:00 hod. na telefónnych číslach:

044/5624511, 044/5624509, 0910 995 510,
počas víkendov neobmedzene na telefónnom čísle: 0910 939 509.
Okrem obmedzenia návštev v domove
striktne dodržiavajú hygienicko-epidemiologické opatrenia všetkých zamestnancov aj
seniorov. Keďže seniori nemôžu chodiť mimo
zariadenia, bežné nákupy zabezpečuje personál podľa ich potreby a požiadaviek.
„Voľný čas seniorom pomáhame vypĺňať

rozhovormi, čítaním kníh, realizáciou tvorivých činností. Podľa ich požiadaviek zabezpečíme telefonický kontakt, video hovor,
listovú či e-mailovú komunikáciu,“ uviedla
riaditeľka zariadenia Zuzana Šlauková. Vychádzky realizujú len v parku pri budove za
prítomnosti sprievodu opatrovateľky. Zrušenie obmedzení závisí od vývoja situácie
v okrese, od usmernenia ministerstva a hlavného hygienika SR.
-red-

Naši atléti na vrcholnom podujatí
Mikulášski atléti z Centra voľného času podali kvalitné výkony na vrcholnom podujatí
aktuálnej sezóny. Po letnej špeciálnej príprave sa zúčastnili na atletických majstrovstvách
Slovenska dorastencov a dorasteniek, mužov
a žien do 23 rokov, ktoré sa v septembri uskutočnili na štadióne STU Bratislava.
„Na súťaž sme nešli v najlepšej zostave,
z favoritov na zisk zlatej medaily v hode diskom chýbala slovenská reprezentantka Vesna Hynková, ktorá sa tesne pred pretekmi
zranila, a tak jedinú striebornú medailu pre
atletický oddiel Centra voľného času získal
Matúš Grieš v skoku do výšky výkonom 180
cm,“ priblížil riaditeľ centra Roman Králik.
Na peknom 4. mieste ešte skončili v skoku

do výšky žien do 23 rokov výkonom 150 cm
Romana Králiková a Matúš Grieš v trojskoku
mužov do 23 rokov s výkonom 12,87 m. Vo
veľkej forme sa ale predstavila staršia žiačka Paula Perončíková, ktorá dokázala získať
v mimoriadne nabitej disciplíne 100 metrov
prekážok dorasteniek výborné 5. miesto. Darilo sa tiež minuloročným členom Centra voľného času a odchovancom mikulášskej atletiky. Adriana Pavelicová sa stala dvojnásobnou
majsterkou Slovenska dorasteniek v behu na
800 a 1500 metrov a Viktória Perryová zvíťazila v hode kladivom dorasteniek v drese Dukly
Banská Bystrica. Lenka Králiková v drese UK
Bratislava bola bronzová v hode kladivom
v kategórii žien do 23 rokov.

Z ďalších výsledkov atlétov CVČ L. Mikuláš:
5.miesto:Paula Perončíková v behu na
100 metrov prekážok 15,41 a Tomáš Revaj
v hode oštepom (700 gramov) 40,45 metrov;
6.miesto: Tomáš Revaj v behu na 400 metrov
prekážok 59,43 s, 110 metrov prekážok 16,34
s a Matúš Grieš v skoku do diaľky 582 cm;
7.miesto: Romana Králiková v behu na 100
metrov prekážok výkonom 16,80 s. Tomáš
Noris v skoku do diaľky a v behu na 400 metrov prekážok výkonom 62,88 s, Michal Mores
v behu na 400 metrov prekážok výkonom
60,43 s; 8. miesto: Michal Mores beh na 2000
metrov prekážok výkonom 7:26,97 min.
-cvč-

Poškodzovaniu hrobov zabráni múr
Na cintoríne v Liptovskej Ondrašovej vznikal v čase uzávierky nášho mesačníka oporný
múr s chodníkom. Zabrániť má možnému

poškodzovaniu hrobov. Stavbu realizujú Verejnoprospešné služby na základe objednávky mesta, ktoré reagovalo na požiadavku ma-

jiteľov hrobov. Odhadované náklady na múr
a chodník predstavujú 9 000 eur.
-red-

Mesto pre všetkých
Získavanie dotácií a eurofondov na financovanie rôznych verejnoprospešných projektov je jednou z priorít vedenia nášho
mesta aj v tomto volebnom období. Po zasadnutí riadiaceho výboru projektov priniesol šéf radnice Ján Blcháč aktuálnu
informáciu o stave a rozpracovanosti jednotlivých akcií. Prinášame vám ich prehľad.

Revitalizácia Nábrežia štartuje
Vnútroblok na Nábreží Dr. A. Stodolu sa
v blízkej dobe stane staveniskom. Odštartujú sa tu práce na obnove plochy od ulice Za
Havlovci po budovu Matice slovenskej a od
predajne COOP Jednota smerom na juh po
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cyklochodník popri Váhu. Projekt zahŕňa obnovu verejnej zelene, budovanie parkových
chodníkov a trás pre peších, plochy pre relax,
vybudovanie detského ihriska, lavičky či výsadbu okrasných trvaliek a tráv, rekonštrukcie

sa dočkajú aj pôvodné chodníky. Obyvatelia
jednotlivých blokov budú o začatí výkopových prác informovaní prostredníctvom letákov na vchodoch bytoviek. Dielo zhotoviteľ
dokončí do leta budúceho roka.
-red-

Ktoré projekty mesto tento rok
ukončilo, resp. ukončí

Ktoré projekty mesto spustí v tomto,
resp. začiatkom budúceho roka

Na ktorých projektoch mesto
výrazne pokročilo

-cyklistický mobiliár pri odpočívadle pri
Vrbickom moste
-mestská oddychová zón Háj Nicovô-lavičky,
interaktívne tabule, stojany na bicykle…
-obnova drevenej zvonice v Demänovej
-nové komunitné centrum Hlboké
-vybudovanie systému zberu a odvozu
odpadu v Hlbokom
-rozšírenie kamerového systému
-zamedzenie šíreniu vírusu Covid-19
-prvá etapa stavebných úprav požiarnych
zbrojníc v Liptovskej Ondrašovej a v Ploštíne

-výstavba cyklochodníka do Liptovskej
Ondrašovej po hrádzi Váhu
-tretia etapa vnútromestskej cyklotrasy –
Štefánikova ul.
-revitalizácia vnútrobloku na Nábreží
-budovanie školských dažďových záhrad
-malé zelené lokality v urbanizovanom
prostredí – Salute4CE
-energetické audity v kultúrnych domoch
-obnova vojenského cintorína na Háji-Nicovô
-modernizácia učební v piatich ZŠ

-cyklochodník Liptovský Mikuláš – Liptovský
Trnovec
-cyklochodník na hranicu okresov Liptovský
Mikuláš a Ružomberok
-cyklochodník do Liptovského Hrádku
-nákup vozidla na letnú a zimnú údržbu a na
údržbu zelene
-nízkouhlíková stratégia mesta
-atletický ovál
-dokumentácia na rekonštrukciu detských
jaslí
-red-
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OZNAMY
OZNAMY

Na jubilantov čaká na mestskom úrade darčeková poukážka

mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Primátor Ján Blcháč a poslanci Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši aj tento rok
ocenenia jubilujúcich seniorov za ich celoživotný prínos pre naše mesto.

Leto zvýšilo návštevnosť Rázusovie domu

Vzhľadom na riziko šírenia COVID-19 medzi seniormi tento rok miesto hromadných stretnutí
jubilantov pripravilo mesto darčekové poukážky pre obyvateľov, ktorí oslavujú životné jubileum 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 a viac rokov.

O/2020/10/02

Darčekovú poukážku si môžu jubilujúci obyvatelia vyzdvihnúť osobne alebo prostredníctvom svojich blízkych (po predložení občianskeho preukazu) na oddelení sociálnych služieb
na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši, číslo dverí 25 a 26, a to do konca novembra 2020.
Viac informácií poskytujú pracovníci oddelenia sociálnych služieb na tel. číslach 044/55 65 322,
044/55 65 324.
„Často to bola úmorná práca od rána do večera, výchova detí a starostlivosť o rodinu, ale aj vytváranie modernej infraštruktúry, príspevky do kultúry, spoločenského života v meste a ďalšie
prínosy, z ktorých čerpáme ako nasledujúce generácie dodnes. Za všetko, čo pre spoločnosť
naši seniori urobili, im chceme všetkým vyjadriť vďaku,“ povedal primátor Ján Blcháč.

Čas deratizovať
a spoza našich východných hraníc. Návštevnosť zachraňovali Slováci a Česi, v nižšej miere aj Poliaci. „Vyšší záujem sme očakávali od
sprístupnenia Historickej knižnice Tranoscia
v priestoroch expozície Tatrín a Žiadostí slovenského národa. Naopak, veľmi povzbudzujúci bol nárast návštevnosti Rázusovie domu
vo Vrbici,“ zhodnotil Hric. Pozitívom uplynulého leta bolo, že sa vďaka stabilnému počasiu

Navrhnite ocenenie
Mesto Liptovský Mikuláš a primátor mesta Liptovský Mikuláš vyzývajú obyvateľov a širokú verejnosť na predkladanie návrhov
na udelenie nasledovných ocenení:

O/2020/10/01

1. Cena mesta Liptovský Mikuláš
2. Cena primátora mesta
3. Iné vyznamenania
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Vaše návrhy a odporúčania
nám doručte v termíne do 30. 11. 2020:
• osobne na Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši – podateľňa na
prízemí

Zamestnanci z odboru životného prostredia mestského úradu vyzývajú obyvateľov,
právnické osoby a podnikateľov pôsobiacich
na území mesta na realizáciu jesennej deratizácie budov, priestorov a teplovodných potrubí, ktoré majú vo vlastníctve alebo v správe. Deratizáciu je potrebné vykonať v termíne
od 1. októbra do 13. novembra. Rovnakú aktivitu na verejných priestranstvách a v objektoch v mestskej správe zrealizuje aj radnica.
Podnikatelia a právnické osoby deratizujú

uskutočnil kompletný program Letného kina
a väčšina predstavení zaplnila múzejnú záhradu. Veľkému záujmu návštevníkov nášho
mesta sa tešila sedemdielna séria inscenácií
približujúcich pohnutý životný osud a dielo
Gašpara Fejérpataky – Belopotockého pri
príležitosti 190. výročia založenia prvého slovenského ochotníckeho divadla.
-js-

sa očista týka aj pivničných a prízemných
priestorov rodinných domov a objektov určených na bývanie. Chovatelia zvierat sú povinní v objektoch slúžiacich na umiestnenie
zvierat vykonávať deratizáciu v jarnom a v jesennom období.
Úspešnosť potláčania výskytu nežiaducich
hlodavcov závisí od koordinovaného, celoplošného a pravidelného zásahu. Aktívny prístup je žiadúci v záujme ochrany verejného
zdravia a dosiahnutia čo najefektívnejšieho
výsledku.
-red-

• poštou na adresu Mestský úrad, kancelária vedenia mesta,
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
• e-mailom na adresu sekretariat@mikulas.sk

Pitná voda je bezpečná, médiá šírili nepravdy

Návrh musí obsahovať:
a) osobné údaje navrhovaného, súhlas so spracovaním osobných údajov
b) zdôvodnenie odporúčania (prínos nominovaného pre
mesto a jeho obyvateľov, zhodnotenie jeho doterajšej činnosti,
dosiahnuté úspechy, vyznamenania, ktoré už boli nominantovi
udelené a pod.),
c) návrhy na druh ocenenia, okrem ceny primátora mesta Liptovský Mikuláš, predkladá mestskému zastupiteľstvu primátor,
resp. ním poverený člen mestskej rady.

V niektorých médiách a na sociálnych sieťach sa šírili informácie o údajnom obsahu fekálneho odpadu v prameni Vyvieranie, ktorý je
vodárenským zdrojom Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš (LVS). Vodárne z tohto zdroja po úprave surovej vody
v úpravni vody zásobujú verejným vodovodom časť obyvateľov liptovského regiónu pitnou vodou.
LVS ubezpečuje svojich zákazníkov, že kvalita pitnej vody z verejného vodovodu LVS je pod kontrolou a je pre spotrebiteľov bezpečná. Medializované informácie sú neoverené, nepravdivé a zavádzajúce.
LVS nezaznamenala žiadne zhoršenie kvality zdroja pitnej vody v Demänovskej doline, ktoré by malo byť podľa medializovaných
informácií spôsobené únikom odpadovej vody zo žúmp alebo zle tesniacej kanalizácie.
V prípade, že médiá neuverejnia opravu alebo stanovisko vedenia spoločnosti, LVS bude nútená obrátiť sa na príslušné orgány činné
v trestnom konaní z dôvodu podozrenia, že mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu šírenia poplašnej správy v zmysle ustanovenia § 361 Trestného zákona. Ing. Matej Géci, generálny riaditeľ Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

O/2020/10/03

Uplynulá letná sezóna bola špecifická aj
v našom mestskom Múzeu Janka Kráľa. Celoštátne preventívne opatrenia a celosvetové cestovateľské obmedzenia spôsobili
významný úbytok návštevníkov zo vzdialenejších krajín. Podľa slov riaditeľa mestského
múzea Jaroslava Hrica pocítili najvýraznejší
pokles návštevnosti v synagóge, kde chýbali
tradične početní turisti z Izraela, zo zámoria

ich objekty, kanalizačné a kolektorové rozvody, areály určené na podnikanie a bývanie
vrátane školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb,
bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov i skládok odpadov.
Správcovia bytov sú povinní deratizovať bytovky aj kanalizačné prípojky k nim.
Obyvatelia majú zabezpečiť elimináciu
hlodavcov na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat.
V prípade známok výskytu týchto živočíchov
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UPRACME
SI HÁJ

OZNAMY
OZNAMY

OZNAMY

Poďme si upratať Háj:

Lesopark Háj-Nicovô
Rohonciho záhrada
Rodný dom Rázusovcov
Slovenské múzeum ochrany prírody
a jaskyniarstva
Evanjelická fara

9. októbra od 9:00 hod.
RUKAVICE, VRECIA NA ODPAD A PITNÁ VODA BUDE K DISPOZÍCII.
STANOVISKÁ:
ul. Jahodová, žel. priecestie Kpt. Nálepku,
žel. priecestie Pod Stráňami,
pod lyžiarskym svahom Podbreziny

Zažite jedinečnú atmosféru jesenných parkov
a záhrad so zaujímavým sprievodcovským
výkladom.

TRASA 1:
V prípade
nepriaznivého počasia
sa podujatie neuskutoční.

TRASA 2:
TRASA 3:
TRASA 4:
TRASA 5:

O/2020/10/04

Podujatie sa koná pod záštitou ministerky kultúry SR p. Natálie Milanovej a ministra životného prostredia SR p. Jána Budaja.
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TRASA 6:

MIKULÁŠSKY
OKRÁŠĽOVACÍ
SPOLOK

Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš

ul. Jahodová
– upratuje popri trati smerom k železničnému priecestiu na ul. Kpt. Nálepku
železničné priecestie na ul. Kpt. Nálepku
– upratuje popri trati smerom na ul. Jahodovú k železničnému mostu
železničné priecestie na ul. Kpt. Nálepku
– upratuje pozdĺž Cesty hrdinov k parkovisku na Háji
železničné priecestie na ul. Kpt. Nálepku
– upratuje poľný chodník smerom k cintorínu na Háji
železničné priecestie ul. Pod Stráňami
– upratuje pozdĺž poľnej cesty medzi záhradkami
a železnicou smerom k žel. priecestiu na Kpt. Nálepku
lyžiarky svah Podbreziny – upratuje lyžiarsky svah smerom
ku pamätníku v lokalite Háj Nicovô

O/2020/10/05

10. októbra 2020
v čase od 10:00 – 18:00 hod.
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Na základe opatrení proti šíreniu COVID-19 sa bude realizovať upratovanie individuálne, nie skupinovo.

OZNAMY
OZNAMY

INZERCIA

www.eurorenting.sk, www.reality-kruppa.sk, www.nehnutelnostilm.sk

Mesto Liptovský Mikuláš
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Dom Matice slovenskej Liptovský Mikuláš

PD NÁLEPKOVA
AKCIA: parkovanie do 31.10.2020 ZDARMA

Vás pozývajú

Polyfunkčný dom NÁLEPKOVA

Etapa´´A´´ 54 NOVÝCH BYTOV A APARTMÁNOV
KONTAKT:
Miroslav Kruppa
+ 421 948 042 708
Etapa´´A´´ 54 NOVÝCH BYTOV A APARTMÁNOV
kruppa.reality@gmail.com
www.reality-kruppa.sk
KONTAKT:
www.eurorenting.sk
Miroslav Kruppa

PolyfunkčnýdomNÁLEPKOVA
+ 421 948 042 708
kruppa.reality@gmail.com

14.00 h NKP Háj Nicovô
15.00 h Vrbický cintorín

www.reality-kruppa.sk
www.eurorenting.sk

Štvrť s niekolkými ambulanciami,

I/2020/10/02

O/2020/10/06
Telcom_inz_182x124_PRESS.indd 1

Parkovanie bude zabezpečené na parkovacích
plochách prislúchajúcich k polyfunkčnému domu.
Každý byt, apartmán, kancelária ,ako aj obchodný
priestor bude mať k dispozícii parkovacie miesto,
a pri bytových jednotkách aj pivnicu.

vo výmerách od 34m2 až po
Štvrť
s niekolkými
77,9m2.
Kancelárie a obchodný
priestor vo výmere
105,30m2.
ambulanciami,
oddychovou
zónou, škôlkou, sadovými
úpravami

Po dokončení samotného areálu Polyfunkčného domu NÁLEPRozsiahlejšia výstavba bytov je rozdelené na 2 etapy. Etapa
KOVA
v ňom
bude nachádzať
celá
s niekoľkými
´´A´´ sa
je už
vo výstavbe.
V predaji
jerezidenčná
54 bytov a štvrť
apartmánov
ambulanciami,
oddychovou
zónou
, škôlkou,ods vonkajšími
s balkónmi 1+kk
až po 3+kk,
vo výmerách
34,10m2 ažsadovými
po
77,90m2.–Kancelárie
úpravami
zeleňou. a obchodný priestor vo výmere

Ceny a dispozície nájdete na našej stránke www.
Parkovanie bude zabezpečené na
eurorenting.sk
v sekcii slovenské
projekty . Viac
parkovacích plochách
prislúchajúcich
informácií
poskytnedomu.
Miroslav
KRUPPA
k polyfunkčnému
Každý
byt, na TČ: 0948
apartmán,
042
708. kancelária ,ako aj obchodný

Etapa ´´A´´ 54 bytov
a apartmánov s balkónmi 1+kk
až po 3+kk, vo výmerách od
34m2 až po 77,9m2. Kancelárie
a obchodný priestor vo výmere
105,30m2.

TOP PARTNER SKYLINKU

105,30m2 (priestor je určený na ambulanciu , kaviareň,
cukráreň a pod.)

Polyfunkčný dom, krorý je momentálne vo výstavbe, sa
nachádza vo vyhľadávanej novovznikajúcej lokalite
Liptovského Mikuláša (za obchodným centrom Stop-Shop na ulici Nálepkova). V blízkosti sa nachádza kompletná
občianska vybavenosť- školy, škôlky,atď.
Po dokončení samotného areálu Polyfunkčného domu
NÁLEPKOVA sa v ňom bude nachádzať celá rezidenčná štvrť
s niekoľkými ambulanciami, oddychovou zónou , škôlkou,
s vonkajšími sadovými úpravami – zeleňou.

Autor: Miroslav
priestor bude mať k dispozícii
parkovacieKruppa
miesto, a pri bytových jednotkách aj
pivnicu.
Samotné prevedenie všetkých bytových
jednotiek bude v štandarde ( vchodové
protipožiarne dvere, všetky interíerové
dvere, komplet podlahy a kompletná
kúpeľňa).
Ceny a dispozície nájdete na našej stránke
www.eurorenting.sk v sekcii slovenské
projekty . Viac informácií poskytne
Miroslav KRUPPA na TČ: 0948 042 708.

Autor: Miroslav Kruppa

– PREDAJ
– INŠTALÁCIA
– PLATBY
– PORADENSTVO
Ing. Peter Duchoň
0903 948 949
0950 205 150
skylink@telcom.sk
www.telcom.sk

Vchod vedľa OC Jasná.
Podchod medzi OC Jasná
a parkoviskom pred Billou.
21.09.20 12:21

I/2020/10/03

I/2020/10/01
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www.skylink.sk

Skylink® je registrovaná obchodná značka používaná pod licenciou Canal+ Luxembourg S. à r.l.

INZERCIA

81 programov
s filmami, seriálmi,
rozprávkami
i športom

Rozsiahlejšia výstavba bytov je rozdelené na 2 etapy. Etapa ´´A´´ je
už vo výstavbe. V predaji je 54 bytov a apartmánov s balkónmi 1+kk
až po 3+kk, vo výmerách od 34,10m2 až po 77,90m2. Kancelárie
a obchodný priestor vo výmere 105,30m2 (priestor je určený na
ambulanciu , kaviareň, cukráreň a pod.)

Po úspešných projektoch
AD ŠTIAVNICA v L. Jáne a
sadovými úpravami
BD HURBANOVA v LM
Samotné prevedenie všetkých bytových jednotiek
Polyfunkčný dom, krorý je momentálne vo výstavbe, sa nachádza
pripravujeme
bude v štandarde ( vchodové protipožiarne dvere,
Mikuláša (za
Etapa ´´A´´ 54 bytov a apartmánov vo vyhľadávanej novovznikajúcej lokalite Liptovského
obchodným centrom Stop-Shop - na ulici Nálepkova). V blízkosti sa všetky interíerové dvere, komplet podlahy a komPD
NÁLEPKOVA
s balkónmi 1+kk až po 3+kk,
pletná kúpeľňa).
nachádza kompletná občianska vybavenosť- školy,
škôlky,atď.
oddychovou zónou, škôlkou,

Existujú ľudia, ktorí nám budú chýbať večne...
Sú to tí, ktorí sa dotkli nielen našich sŕdc,
ale aj našich duší...

KONIEC OBMEDZOVANIA
TELEVÍZNEJ ZÁBAVY

Po úspešných projektoch AD ŠTIAVNICA
v L. Jáne a BD HURBANOVA v LM
pripravujeme PD NÁLEPKOVA

SS-20004-14-darcekova_karta_kampan_inzercia_182x124.indd 1

21/09/2020 16:04
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SERVIS

Narodil sa človek, zapálila sa na oblohe
nová hviezda. Tak vitaj človiečik...
V mesiaci august 2020 sa
v Liptovskom Mikuláši narodili:
Juraj JANIČINA, Ján ČONKA, Roland
MACURÁK, Matias NEKOLA, Kristína
GURÁŇOVÁ, Anna KŇAZOVIČOVÁ, Dorota LOVICHOVÁ, Liliana PUŠKOVÁ, Jasmína GÁBOROVÁ, Nina DAŇOVÁ, Tamara SLOTKOVÁ, Milan Henrich HORN,
Michaela URAMOVÁ, Teo HLADKÝ,
Jozef PETRUŇKO, Matej FÁBER, Jakub
OZDÍNYI, Viliam RYBÁR, Emma Lenka
ČONKOVÁ, Michaela KAPITÁNOVÁ, Sebastian RYBÁRSKY, Lejla ŠIMOVČIAKOVÁ, Bruno BRANDOBUR, Nina KOZMONOVÁ, Zuzana KRÁĽOVÁ, Viktória Ema
VEISZOVÁ.

A všetko sa začalo tým, že ruky moje
vzal si do tých svojich...
Manželstvo uzavreli:
Ivan BALÁŽ - Petra PAČANOVÁ, Ján
NANIŠTA - Michaela NIŽNÍKOVÁ, Mgr.
Martin KRÁĽ - Katarína KUBÁŇOVÁ, Roman PUŠKA - Lucia ĎURAŠKOVÁ, Ing.
Ondrej PELÁN - Ing. Veronika VÍŤAZOVÁ, Milan ĎURIŠ - Ing. Naďa TITKOVÁ,
Martin GEŹÍK - Ing. Katarína ŠTEVKOVÁ,
Radomír TOMEČEK - Monika KARASOVÁ, Ing. Marek DLUGOŠ - Zuzana BULEJOVÁ, Michal STANČÍK - Dominika
STAROŇOVÁ, Miroslav PETRIČ - Eva
ŽIARANOVÁ, Róbert BEDNÁR - Petra GRUCHAĽÁKOVÁ, Jakub BŐHMER
- Adriana SRNKOVÁ, Peter ZÁZRIVÁ –
Ing. Martina GVOZDIAKOVÁ, Marián
RICHTER - Lenka BANDYOVÁ, Ing. Róbert BLCHA - Martina CHRENOVÁ, Michal LAURINC - Lenka ČERYOVÁ, Patrik
BRANDÝS - Alžbeta BRISUDOVÁ, Ján
DROPPA - Miriama SALVOVÁ, Tomáš
ZDRAŽIL - Daniela DZURIAKOVÁ, Michal LANG - Katsiaryna VARACHKOVA,
Bc. Pavol UJČEK - Martina TÓTHOVÁ,
Ing. Tomáš HOLOŠ - Patrícia MATIOVÁ.

Nadišiel deň, keď sme sa navždy
museli rozlúčiť...
Ján DÚBRAVA 84 r., Mária LUKÁČOVÁ
89 r., Peter HUDÁK 93 r., Milan VYPARINA 87 r., Ing. Karol MACÚŠ 56 r., Tibor
STAROŇ 91 r., Anna MATEJKOVÁ 82
r., Božena STAROŇOVÁ 98 r., Božena
KRIŽKOVÁ 88 r., Lila DZÚRIKOVÁ 92 r.,
Jozef SMIEŠKO 71 r., Martin PORCAL 43
r., Rudolf SZABÓ 68 r., Hermína TUTUROVÁ 90 r.

O/2020/10/07

SKÚŠKA SIRÉN

18

9. októbra 2020 o 12.00 hodine
bude v Liptovskom Mikuláši pravidelné
preskúšanie systémov varovania
obyvateľstva dvojminútovým stálym
tónom sirén.

OKTÓBER
2020

www.mikulas.sk

TRIEĎME, UŠETRÍME
PRI TRIEDENÍ ODPADU MAJME NA PAMÄTI:
ZÁLOHOVANÉ OBALY NEPATRIA DO KOŠA,
VRÁŤME ICH DO PREDAJNE.
DODRŽIAVAJME FAREBNÚ ABECEDU TRIEDENIA:

Len vytriedený odpad sa dá
zhodnotiť a recyklovať. Trieďme
odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí. Obal
označený ochrannou známkou
ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.

SKLO, PAPIER, PLASTY
KOVY, NÁPOJOVÉ KARTÓNY

ZVYŠKY OLEJOV A POTRAVÍN:
Odpadové oleje by mali obsahovať čo najmenej nečistôt. Kuchynský olej je
možné odovzdaťna čerpacej stanici na Štefánikovej ul. a v zberných dvoroch.
Rastlinné zvyšky potravín sa dajú kompostovať alebo odovzdať v rámci zberu biologicky rozložiteľného odpadu.
AUTOODPAD:
Opotrebované pneumatiky, akumulátory, autobatérie a disky z áut je potrebné odniesť na zberný dvor. Pneumatiky môžeme vrátiť predajcovi alebo
distribútorovi pneumatík. Staré vozidlo držiteľ musí odovzdať do zberu starých vozidiel alebo ich spracovateľovi.
ZDRAVOTNÍCKY A INFEKČNÝ MATERIÁL:
Použité jednorazové rúška, respirátory ani rukavice nepatria do triedeného
zberu. Vložme ich do plastovej tašky alebo vreca, pevne ho uzavrime a vyhoďme do zmesového odpadu. Inzulínové perá a injekčné striekačky sú považované za nebezpečný odpad, s ktorým nemožno ďalej manipulovať. Je
potrebné ich odovzdať v lekárni. To isté platí pre nespotrebované lieky po
exspirácii.

PSYCHOMOTORICKÝ TRÉNING PRE
SENIOROV - ÚVODNÁ LEKCIA Liptovská knižnica G. F. Belopotockého
13:30
10€ Úvodná lekcia
dlhodobého kurzu pre seniorov

VEĽKOOBJEMOVÝ A STAVEBNÝ ODPAD:
Drobný stavebný odpad (napr. betón, tehly, dlaždice) a veľkoobjemový odpad (starý nábytok, umývadlá, koberce a pod.) patria na zberný dvor, prípadne si treba počkať na zber veľkoobjemového odpadu.

VERNISÁŽ VÝSTAVY - ĽUDMILA
MACHOVÁ, ANTINOMICKÝ VZŤAH
Liptovská galéria Petra Michala
16:30
Vernisáž výstavy
Bohúňa
malieb a objektov Ľudmily Machovej

PLAST – ČO DOŇ NEPATRÍ
Nepatria tam napríklad odevy ani obuv, i keď sú vyrobené z plastu. Rovnako
tak žalúzie, hadice od vysávača, maliarske potreby, kolieskové korčule, koberce ani vence z cintorína. Všetok tento odpad je potrebné odniesť na zberný
dvor

VERNISÁŽ VÝSTAVY FOODPRINT
Galéria Kolomana Sokola
14:30
Vernisáž medzinárodnej výstavy, ktorá reaguje na aktuálnu problematiku
udržateľnosti.

ELEKTROODPAD:
Nepotrebné domáce spotrebiče (televízory, elektrickénáradie a pod.) patria
na zberný dvor, alebo ich môžeme odovzdať v predajniach elektrospotrebičov.
PAPIER – ČO DOŇ NEPATRÍ
Jednorazové plienky, ale ani mastný mokrý či znečistený papier nepatria do
triedeného zberu papiera.
OBLEČENIE:
Odev, obuv, handry a plyšové hračky môžeme vytriediť do kontajnerov
určených na oblečenie alebo odniesť na zberný dvor.

VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A
ZÁHRAD Mesto Liptovský Mikuláš
10:00 - 18:00
Zažite jesennú
prehliadku parkov a záhrad s atraktívnym sprievodcovským výkladom.

NEDEĽA 25.10.2020

ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA - LOMIDREVO Klubová scéna
16:00
2,50€ / 2,50€ Rozprávka, ktorá
Bližšie informácie o podujatiach konaných v Liptovskom Mikuláši nájdete v centrálnom KALENDÁRI
tematicky čerpá zo zlatého fondu Pavla
UTOROK 13.10.2020
PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk
Dobšinského. Vstupenky v predaji
STREDA 30.09.2020 | SOBOTA 03.10.2020
SÁROVA BYSTRICA Klubovňa LKS v Dome kultúry a Informačnom centre
v NKP Čierny orol
9:00
Remesta.
gionálna postupová súťaž mladých
ARTWIFE // FEMINISTICKÝ FESTIVAL Diera do sveta Témou tohto moderátorov.
VYMENENÔ 4 - SWAP (VÝMENA)
ročníka je PRÁCA.
VERNISÁŽ VÝSTAVY MATÚŠ MAŤÁT- OBLEČENIA Hory Doly, kultúrno
KO: BIELA-MODRÁ-ČERVENÁ EPOPEJ -komunitný priestor (za pekárňami
PIATOK 02.10.2020
Liptovská galéria Petra Michala
Včela Lippek) 15:00 - 19:00
VýBohúňa 16:30
Vernisáž malieb
mena/swap oblečenia a doplnkov. Viac
PLNÉ VRECKÁ PEŇAZÍ - PRESUMatúša Maťátka vo Veľkej výstavnej
info: 0911/281 504 alebo fb: Hory Doly.
sieni.
NUTÉ Z 17.04.2020 Veľká sála
18:00 6€/ 2€ Ľubeľské ochotŠTVRTOK 15.10.2020
UTOROK 27.10.2020
nícke divadlo K.O. Urbana uvádza
komédiu, ktorú podľa tragikomédie
SANTIAGO MONTAGA - UŽ TI
ČITATEĽSKÉ STRATÉGIE A PRÁCA S
J.Soloviča Žobráčske dobrodružstvo
NIKDY NENALETÍM - PRESUNUTÉ
LITERÁRNYM TEXTOM Liptovská
upravili M.Lasica a J.Satinský. Vstupen- Z 21.04.2020 Veľká sála DK LM
knižnica G.F. Belopotockého 9:00
ky v predaji v Dome kultúry a Informač18:00
17 € Skvelá španielska
Odborný seminár pre učiteľov a
nom centre mesta.
komédia o manipulácii, podvodoch a
knihovníkov.
mimoriadnom prekvapení na záver.
UTOROK 06.10.2020
Vstupenky v predaji v Dome kultúry
a Informačnom centre mesta.
STREDA 28.10.2020

KALENDÁR PODUJATÍ

SOBOTA 17.10.2020

PAMIATKA ZOSNULÝCH Háj
Nicovô, Vrbický cintorín
14:00 SEVERNÁ KÓREA - CESTOVATEĽSKÝ
Háj
Nicovô,
15:00
Vrbický
cintorín
VEČER Hory Doly, kultúrno-koPietna spomienka pri hroboch
munitný priestor (za pekárňami
významných rodákov, osobností nášho
Včela Lippek) 18:30 - 23:00 5
€ Cestovateľský večer s Robertom
mesta a vojnových obetí.
Devečkom: Severná Kórea. Prihlásenie:
0911/281 504.
ŠTVRTOK 29.10.2020
STREDA 21.10.2020
SPIEVANKOVO A ZÁZRAČNÝ
POKLAD Veľká sála 17:00 12
€ Nový rodinný muzikál plný pesničiek, zábavy a dobrodružstva. Vstupenky v predaji v Informačnom centre
mesta.

MIM SHOW - PANTOMIMICKO
IMPROVIZAČNÁ SHOW Klubová
scéna 18:00
1€
Pantomimicko improvizačná show Mira Kasprzyka.
SOBOTA 31.10.2020

JAZZ V MESTE: KUBO URSINY &
MODRÝ VRCH LIVE Koncertná sála
S ZUŠ ul. Tranovského (bývalé KaSS)
POSLEDNÁ MÍĽA LIPTOVA 2020
ŠIKANOVANIE A KYBERŠIKANA
18:30
12 € Koncert ako
Námestie osloboditeľov 12:00
Liptovská knižnica G.F. BelopotocSymbolické ukončenie motocyklovej kého 9:00 Workshop pre žiakov
spomienka na Deža Ursinyho, pri
sezóny 2020 na Liptove.
príležitosti reedície platne Modrý vrch.
ZŠ.
SOBOTA 10.10.2020

O/2020/10/08

Občiansky servis
AUGUST 2020

SERVIS
OZNAMY

Stranu pripravuje Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš: info@mikulas.sk

ŠTVRTOK 22.10.2020
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Stranu pripravuje Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš: info@mikulas.sk
KRAJINA V TIENI
(PREMIÉRA ,ČR - SR , od 15 rokov, 135 min.)
St. 19. 10. 19.00 4 € Príbeh obyvateľov zabudnutej
dedinky neďaleko rakúskych hraníc, ktorým vstúpia do
života udalosti tridsiatych až päťdesiatych rokov 20.
storočia.

BÁBOVKY
(Český film , od 12 rokov, 97 min.)
Pi. 2. 10. 20.00 5 € | Ne. 4. 10. 19.00 5 € |
Bábovky popisujú súčasné partnerské a rodinné vzťahy,
ukazujú zábavné a trefné situácie z každodenného života,
ktoré pozná a prežíva každý z nás.

MULAN
(PREMIÉRA, Americký film , od 12 rokov, 106 min.)
Po. 5. 10. 17.45 5 € | Ut. 6. 10. 17.45 5 € |
Nový dobrodružný rodinný film o odvážnej Mulan a jej
ceste bojovníčky za uznaním a rešpektom v starovekej Číne.

LÁSKA V TOSKÁNSKU
(GB - Taliansko , od 12 rokov, 100 min.)
Po. 26. 10. 20.00 5 € | Ut. 27. 10. 18.00 5 € |
Romantická komédia s vôňou Toskánska, v ktorej sa Liam
Neeson ako londýnsky umelec vracia spolu s dospelým
synom do Talianska, aby predali svoj niekdajší rodinný
dom...

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK
ROMÁN PRE POKROČILÝCH
(Český film , od 12 rokov, 95 min.)
Aký je život rozvedených mužov
Št. 8. 10. 14.00 2 €
oddelených naštvanou exmanželkou nielen od stola,
postele ale aj účtov? Dozviete sa z komédie s Marekom Vašutom.

KAREL
(Český film, od 12 rokov, 127 min.) St. 28. 10. 20.00 5 € | Pi.
30. 10. 17.45 5 € | Celovečerný dokumentárny film Karel
prináša ojedinelý pohľad do súkromia a duše Karla Gotta.

BÁBOVKY
(Český film , od 12 rokov, 97 min.)
Pi. 9. 10. 20.00 5 € | So. 10. 10. 20.00 5 € |
Ne. 11. 10. 20.00 5 € | Bábovky popisujú súčasné
partnerské a rodinné vzťahy, ukazujú zábavné a trefné
situácie z každodenného života, ktoré pozná a prežíva každý
z nás.

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK
3BOBULE
(Český film , od 12 rokov, 102 min.)
Št. 29. 10. 14.00 2 €
Honza a Klára sa stali majiteľmi
vinárstva a rodičmi dvojčiat. V manželstve im to teraz až tak
neklape a navyše prichádza vinobranie...

MALÝ YETI 2
(PREMIÉRA, Belgický film , MP, 89 min., Slovenský dabing)
Adam sa
So. 10. 10. 18.00 5 € | Ne. 11. 10. 18.00 5 € |
vie rozprávať so zvieratami, jeho oco je totiž legendárny
Yeti, po ktorom tieto superschopnosti zdedil...

MÁŠA A MEDVEĎ: MÁŠINE PESNIČKY
(Ruský film , MP, 90 min., Slovenský dabing)
So. 17. 10. 18.00 5 € | Ne. 18. 10. 17.00 5 € Okúzľujúce
animované príbehy nerozlučnej dvojice, ktorá si získala
srdcia detí aj dospelých na celkom svete.

20
2

VÝSTAVY

MULTIKINO G. A. CINEMA

NIGHTLIFE
(CELOSLOVENSKÁ PREMIÉRA , Nemecký film od 15 rokov, 111
min., Český dabing) St. 28. 10. 18.00 5 € | Št. 29. 10. 20.00
5 € | Pi. 30. 10. 20.00 5 € Život barmana Mila je jeden
nekonečný žúr. Užíva si párty, zábavu, kamošov, dievčatá –
a potom to príde... zamiluje sa.
ROMEO A JÚLIA
Ne. 4.10. 15.45 11 €
(12) - 185 minút

záznam z Bolšoj baletu v Moskve,

SVIŇA (FKS)
Pi. 9.10. 14.30 2,50 € thriller SR - 2019 - (15) - 98 minút CIN Titulky/dabing: originálna verzia
CHLAP NA STRIEDAČKU (FKS)
Pi. 23.10. 14.30 2,50 € komédia ČR - 2020 - (12) - 108
minút - CON Titulky/dabing: originálna verzia
22.01.2020 | 31.12.2020
ŽIVOT V DIVADLE - DIVADLO V ŽIVOTE | Múzeum Janka
Kráľa | Po-Ne: 10:00-18:00 | Výstava pri príležitosti 190.
výročia založenia slovenského ochotníckeho divadla.

15.10.2020
KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU |
Remeselné dielne LKS - Nám. osloboditeľov | 16:30
| 13€ | Remeselné dielne - kurz keramiky na tému
CHROBÁČIKY. Časť prvá modelovanie.
19.10.2020
ZVLÁDANIE STRESU | Liptovská knižnica G.F.
Belopotockého | 9:00 | Workshop pre študentov SŠ.
22.10.2020
“TVOR“ - WORKSHOP: RUČNE VYROBENÝ ZÁPISNÍK |
Hory Doly, kultúrno-komunitný priestor (za pekárňami
Včela Lippek) | 16:32 - 19:10 | Ručná výroba „less waste“
zápisníkov metódou coptic stitch. Prihlásenie:0911/281 504.

PRE BALÍK PRACHOV
(PREMIÉRA, Americký film, od 15 rokov, 99 min.)
Po. 26. 10. 18.00 5 € | Ut. 27. 10. 20.00 5 € |
Príbeh profesionálneho bankového lupiča, ktorý sa kvôli
láske chce sám udať polícii a zapletie sa do konfliktu s dvomi
skorumpovanými agentami FBI.

NÁDEJ
(PREMIÉRA, Nórsky film ,od 12 rokov, 126 min.)
Čo sa stane s
Št. 8. 10. 20.00 5 € | Pi. 9. 10. 17.45 5 €
láskou, keď vám zostávajú iba tri mesiace života?

KAREL
(CELOSLOVENSKÁ PREMIÉRA ,Český film, od 12 rokov, 127
min.) Št. 15. 10. 20.00 5 € | Pi. 16. 10. 17.45 5 € |
So. 17. 10. 20.00 5 € | Ne. 18. 10. 19.00 5 € | Po. 19.
10. 17.45 4 € Ut. 20. 10. 20.00 5 € | Režisérka Olga
Malířová Špátová natáčala Karla Gotta celý jeden rok a vďaka
jeho úprimnej otvorenosti vznikol osobný až intímny pohľad
na život slávneho speváka, aký sa doteraz širokej verejnosti
nenaskytol. Zároveň v ňom nechýba Karlov povestný nadhľad
a humor.

15.10.2020 | 30.11.2020
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ - 70 ROKOV
PRÍPRAVY A VZDELÁVANIA STAVEBNÝCH ODBORNÍKOV V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI | NKP Čierny orol |
po-pia: 08:00 - 16:00 | 0,50€ / 0,50€ | Výstava venovaná
70. výročiu Strednej odbornej školy stavebnej v L. Mikuláši.

TVORIVÉ DIELNE

MALÝ YETI 2
(PREMIÉRA, Belgický film , MP, 89 min., Slovenský dabing)
So. 24. 10. 18.00 5 € | Ne. 25. 10. 17 .00 5 € |
Adam sa
vie rozprávať so zvieratami, jeho oco je totiž legendárny
Yeti, po ktorom tieto superschopnosti zdedil...

ŽENSKÁ POMSTA
(Český film ,od 12 rokov, 88 min.)
Príbeh
St. 7. 9. 20.00 5 € | Št. 8. 9. 18.00 5 €
o podvedených ženách, ktoré spojí pomsta neverným
manželom. Pre svojich neverných manželov pripravia
skutočné peklo už na zemi...

RAJ NA ZEMI
(PREMIÉRA, Slovenský film , od 15 rokov, 78 min.)
St. 14. 10. 20.00 4 €
Dokumentárny film, zachytávajúci profesionálny aj
súkromný osud slovenského novinára, reportéra a fotografa
Andreja Bána.

14.10.2020 | 14.11.2020
MATÚŠ MAŤÁTKO: BIELA-MODRÁ-ČERVENÁ EPOPEJ
|Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa | ut- so: 10:00
- 17:00 | 2,50€ / 1,25€ | Na výstave sa autor sústreďuje na
československú a slovenskú históriu od r. 1948.

NARUŠENÝ
(PREMIÉRA, Americký film, od 15 rokov, 90 min.)
Št. 22. 10. 20.00 5 € | Pi. 23. 10. 20.00 5 €
Psychopat,
akého určite stretol každý z nás – frustrovaný človek, z
ktorého sa za volantom na preplnených cestách stane
nepríčetné monštrum...

KRÁLI VIDEA
(PREMIÉRA, Slovenský film ,od 15 rokov, 82 min.)
Akčný
Ut. 6. 10. 20.00 5 € | St. 7. 10. 18.00 5 €
veľkofilm, v ktorom hlavnú úlohu hrá medzinárodná
špionáž, cestovanie v čase a evolúcia.

MILAN SLÁDEK
(PREMIÉRA, Slovenský film , od 12 rokov, 92 min.)
Po. 12. 10. 20.00 4 € | Ut. 13. 10. 18.00 4 € |
Film zachytáva tvorivú i životnú cestu Milana Sládka,
ktorý stál na začiatku 60-tych rokov pri zrode modernej
slovenskej pantomímy.Sládek

07.10.2020 | 07.11.2020
ĽUDMILA MACHOVÁ - ANTINOMICKÝ VZŤAH |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa | ut- so: 10:00 17:00 | 2,50€ / 1,25€ | Výstava malieb a objektov Ľudmily
Machovej.

BÁBOVKY
(Český film , od 12 rokov, 97 min.)
Št. 22. 10. 18.00 5 € | Pi. 23. 10. 18.00 5 € |
So. 24.10. 20.00 5 € | Ne. 25. 10. 19.00 5 € |
Bábovky popisujú súčasné partnerské a rodinné vzťahy,
ukazujú zábavné a trefné situácie z každodenného života,
ktoré pozná a prežíva každý z nás.

MÁŠA A MEDVEĎ: MÁŠINE PESNIČKY
(Ruský film , MP, 90 min., Slovenský dabing)
Ne. 4. 10. 17.00 5 € Okúzľujúce animované príbehy
nerozlučnej dvojice, ktorá si získala srdcia detí aj dospelých
na celkom svete.

ŠARLATÁN
(ČR - SR , od 12 rokov, 118 min.)
Po. 12. 10. 17.45 4 € | Ut. 13. 10. 20.00 5 € |
Strhujúca životopisná dráma
St. 14. 10. 17.45 5 € |
inšpirovaná skutočným príbehom výnimočného muža,
liečiteľa Jana Mikoláška.

07.10.2020 | 04.12.2020
FOODPRINT | Galéria Kolomana Sokola | ut- so: 10:00
- 17:00 | 2,50€ / 1,25€ | Medzinárodný dizajnérsky projekt,
ktorý reaguje na problematiku udržateľnosti.

23.10.2020
LITERÁRNY KLUB | Liptovská knižnica G. F. Belopotockého | 17:00 | Stretnutie amatérskych literárnych tvorcov.

STÁLE EXPOZÍCIE

KINO NICOLAUS

OZNAMY
SERVIS

MÚZEUM JANKA KRÁĽA
Námestie osloboditeľov 3 | Po-Ne: 10:00-18:00
pravidelné hodinové vstupy 4€ / 2€ | Kapitoly z histórie
mesta; Jánošíkova mučiareň; Historická knižnica - expozície
múzea prevádzajú viac ako 730-ročnými dejinami mesta
Liptovský Mikuláš.
TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA
Tranovského ul. 8 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa a
pre vopred ohlásené návštevy, Po-Ne: 10:00–18:00. 2€
/ 1€ | Expozícia v priestoroch niekdajšej Hodžovej fary
približuje obdobie 40. rokov 19. stor.
RODNÝ DOM RÁZUSOVCOV
Vrbická ul. 312 | Na požiadanie v Múzeu Janka Kráľa
alebo na tel. č. 0944 536 985 (správca). 1 € / 0,50 € |
Expozícia venovaná životu a dielu súrodencov Rázusovcov.
EXPOZÍCIA POŠTOVÉHO HOLUBÁRSTVA NA
SLOVENSKU
Pongrácovská kúria, Námestie osloboditeľov 28 | Na
požiadanie v Múzeu Janka Kráľa 1 € / 0,50 € |
Jedinečná vystáva predstavuje činnosť Spolku chovateľov
poštových holubov.
SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY
A JASKYNIARSTVA
Školská 4 | Po,St-Pi: 9:00-17:00, Ut: 9:00-12:00, So:
10:00-16:00, Ne: zatvorené . Posledný vstup hodinu
pred zatvorením 8€ / 4 € | Kras a jaskyne Slovenska;
Človek, hory, Natura 2000; Zem, miesto pre život - Moderné
interaktívne expozície v jedinom špecializovanom múzeu
svojho druhu na Slovensku.

13.07.2020 | 11.10.2020
OBECNÁ ŠKOLA | NKP Čieny orol L. Mikuláš | po-pia:
08:00 - 16:00| 0,50€ / 0,50€ | Výstava zo zbierok múzea
zachytávajúca zaujímavosti o školách, učiteľoch, žiakoch...

LIPTOVSKÁ GALÉRIA P.M.BOHÚŇA
Tranovského ul. 3 | Ut - So: 10:00 - 17:00 Všetky výstavy
7€ / 3,50€, jedna výstava 2€ / 1€ | Staré umenie (slovenské
umenie 14.-18. stor.); Bohúňova sieň; 19. stor. - Portrét,
krajina, žáner; 20. stor. - Moderna; Liptov - domov aj exil (od
2. pol. 20. stor.).

22.09.2020 | 06.10.2020
AKVIZÍCIE 2002-2019 (MAĽBY, SOCHY, OBJEKTY)
| Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa | ut- so: 10:00
- 17:00 | 2,50€ / 1,25€ | Výstava malieb, sôch a objektov
nadobudnutých do zbierky galérie v r. 2002-2019.

GALÉRIA KOLOMANA SOKOLA
Pongrácovská kúria, Námestie osloboditeľov 28 | Ut - So:
10:00 - 17:00 3 € / 1,50 € | Diela významného
slovenského grafika a maliara, ktorý sa narodil v Liptovskom
Mikuláši

24.09.2020 | 30.10.2020
Z TVORBY | Klubovňa LKS v NKP Čierny orol | po-pia
8:00-15:00 | 0,50€ 0,20€ | Výstava z najnovšej tvorby
členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri LKS.

LIPTOVSKÉ MÚZEUM – NKP ČIERNY OROL
Ul. 1 . mája 28/196 | Po-Pi: 8:00-16:00 2 € / 1 € |
Expozícia Poľovníctvo a rybárstvo v Liptove
(od stredoveku po súčasnosť), Expozícia ľudovej
liečiteľky Eleny Badovej.
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