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MESAČNÍK PRE OBYVATEĽOV LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA ZADARMO

Mikuláš

Informácie o celoplošnom testovaní obyvateľov na COVID-19 nájdete na dvojstrane 4 a 5.

Celoplošné testovanie sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra a 6. až 8. novembra, vždy od piatka do nedele. Testovanie bude dobrovoľné a 
budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci obyvatelia od desať rokov. Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich 
domovoch, prípadne všetkým so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu. 
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Na zimnom štadióne opäť vládne staveb-
ný ruch. V rámci piatej etapy rekonštrukcie sa 
zmení vonkajší vzhľad budovy, už niekoľko 
týždňov sa pracuje aj vo vnútorných priesto-
roch. Rekonštrukcia bude stáť približne 890 
tisíc eur, mesto ich uhradí z  dotácie Minis-
terstva fi nancií SR. „Po rekonštrukcii budeme 
opäť fungovať na dvoch halách, čo je obrov-
ský benefi t pre mesto aj športovú verejnosť,“ 
vyjadril sa pre mesačník Mikuláš Ján Laco, 
výrazná hokejová osobnosť z  Liptovského 
Mikuláša.

Hravá fasáda objekt zateplí
Robotníci na pohyblivých plošinách začali 

koncom októbra s  rekonštrukciou západnej 
fasády. Do niekoľkých týždňov dôjde k úpra-
vám zvyšných dvoch strán, plošiny presunú 
najskôr na východ (pri JL Aréne), poslednú 
budú rekonštruovať južnú stranu z  ulice 
Partizánov. Severná stena zimného štadióna 
prešla rekonštrukciou už v roku 2018. „Fasádu 
bude tvoriť vo veľkej miere sendvičový panel, 
ktorý zlepší tepelnotechnické vlastnosti ob-
jektu. Prízemie budovy obalíme klasicky do 
tepelnej izolácie s vrstvou omietky,“ prezradil 
Matej Petran z mestského úradu, podľa kto-
rého navrhnutý dizajn dodá štadiónu moder-
nejší a hravejší vzhľad.

Svietidlá skvalitnia športový zážitok
Veľkú časť prác tejto etapy modernizácie 

zimného štadióna bude tvoriť rekonštrukcia 
elektrorozvodne, ktorá zaistí plynulú a  bez-
pečnú prevádzku celého štadióna. V  pláne 
je tiež dodávka výkonných svietidiel, vďaka 
ktorým sa môžu tešiť hráči na lepšie svetelné 

podmienky a skvalitní sa aj športový zážitok 
divákom pri sledovaní zápasu. Zhotoviteľ zá-
roveň dokončuje priestory rozcvičovne pre 
hokejistov a  kancelárske zázemie pre klub 
v severovýchodnej časti štadióna. Lepšiu do-
dávku vody vo všetkých priestorov zabezpečí 
rekonštrukcia vodomernej šachty.

Ľadovú plochu rekonštruujú aj odvlhčia
Neplánovaným zásahom v  objekte sa stala 
obnova ľadovej plochy. Chladiace rozvody 
boli skorodované, opotrebované a  dochá-
dzalo k  ich nefunkčnosti. Ľad sa topil a  jeho 
používanie nebolo spoľahlivé. Mesto preto 
zabezpečilo rekonštrukciu rozvodov, ktoré 
zabezpečujú mrznutie, tvorbu ľadu a starajú 
sa o jeho funkčnosť. Až 23 kilometrov rozvo-
dov spájali zvárači štyrmi tisíckami zvarov. 
„Na potrubie sa ukladá výstuž, ktorú zaleje-
me betónom. Ten musíme nechať približne 

28 dní dozrievať. Nasledovať bude povrchové 
upravovanie leštiacimi mechanizmami a osa-
dia sa mantinely, striedačky, trestné lavice 
a plexisklá,“ priblížil Petran.

Súčasťou plánovanej obnovy štadió-
na je namontovanie systému odvlhčenia 
ľadovej plochy. Postará sa o  stálosť teplo-
ty vzduchu v  okolí ľadu a  v  budúcnosti sa 
už nebude stávať, že v  prípade plusových 
teplôt v  exteriéri dôjde v  štadióne k  rose-
niu plexiskiel. Vďaka odvlhčeniu nenaru-
ší návštevníkom štadióna športový záži-
tok ani  tvorenie hmly nad úrovňou ľadu.

Obnova po polstoročí
Zimný štadión prechádza rekonštrukciou 

postupne od roku 2018. Po päťdesiatich 
rokoch sa tak starý športový stánok dočkal 
prvej rekonštrukcie a  mesto na ňom začalo 
tvoriť dôstojné podmienky pre športovcov aj 
širokú verejnosť. „Pamätám si, keď sa v  roku 
1967 zimný štadión zakrýval. Dokonca som 
pri tom osobne aj bol, pretože časť prác 
vtedy na murovaní robila stavebná skupina 
nášho družstva z Liptovského Ondreja. Vidím 
ako dnes, ako sa robí severná stena a  je to 
už cez päťdesiat rokov. Preto som rád, že po 
toľkých rokoch a bez toho, aby sme to ľuďom 
pôvodne sľubovali, sme dokázali zabezpečiť 
jeho modernizáciu. Nie je to nový štadión, 
išlo o zmenu polstoročnej stavby na moder-
nú a  vyhovujúcu, preto rozumiem aj kritike 
tejto rekonštrukcie, ale určite budem rád, keď 
ľudia prejavia aj pozitívne emócie, pretože sa 
nám podarilo zlepšiť podmienky práve pre 
návštevníkov a  pre divákov, hráčov  aj kor-
čuliarsku verejnosť,“ vyjadril sa primátor Ján 
Blcháč. Od roku 2018 bola v  rámci všetkých 
etáp obnovy dobudovaná celá severná tri-
búna, radniční nechali vymeniť strechu, zre-
konštruovali sa šatne, urobilo sa aj zázemie 
pre hokejistov so sociálnymi zariadeniami. 
V  severozápadnej časti pribudol osobitný 
vstup pre hostí a nainštalované boli turnikety. 
Projekt modernizácie štadióna je vo všetkých 
etapách nadčasový, zahŕňa požiadavky vyho-
vujúce na najbližších tridsať rokov užívania 
budovy.     -red-

Zimný štadión: Vianoce budú na ľade, 
za novou fasádou a s kockou

Ján Laco, hokejová 
osobnosť z Liptov-
ského Mikuláša: „Po 
rekonštrukcii budeme 
opäť fungovať na dvoch 
halách, čo je obrovský 
benefit pre mesto aj 
športovú verejnosť.“

OZNAMY
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Aby sa mesto v  preddušičkovom období 
vyhlo náporu obyvateľov na hlavnom cinto-
ríne, predĺžila radnica dva týždne pred Pa-
miatkou zosnulých otváracie hodiny v dome 
smútku. Už od 19. októbra boli pracovníčky 
Domu smútku vo Vrbici návštevníkom k dis-
pozícii od 7:30 až do 17:00 h. „Chceli sme tak 
dať možnosť obyvateľom vyhnúť sa davom 
na cintoríne a rozptýliť návštevníkov, aby sa 
nesústredili či už v  priestoroch predajne so 
smútočným tovarom alebo v kancelárii, kde 
sa overujú platby za hrobové miesta,“ vysvet-
lil Martin Kögel z Verejnoprospešných služieb 
mesta.

V  Liptovskom Mikuláši je hlavný cintorín 
otvorený. Po 17. hodine sa zatvára len hlavná 
brána, bočné vstupy ostávajú otvorené, aby 
pozostalí mali možnosť navštíviť cintorín aj 
v neskorých hodinách, keď platí výnimka zo 
zákazu vychádzania. Žiadny z  mikulášskych 
cintorínov sa na noc nezamyká.

Overte si platby za hrobové miesto
V  informačných vitrínach pri vstupe do 

Vrbického cintorína, ako aj pri vstupe do ur-
nového hája, je umiestnený orientačný plán 
pohrebiska a  abecedný zoznam pochova-
ných zosnulých. Pozostalí sa celoročne pri 
hľadaní hrobových miest môžu informovať 
priamo v  kancelárii Domu smútku. „Náv-
števníci cintorína majú počas celého roka 
možnosť overiť si platby za hrobové mies-
ta v  kancelárii na hlavnom cintoríne, aby sa 
predišlo ich zrušeniu,“ upozornil Tibor Molnár 
z VPS. Zrušenie hrobového miesta ľudia často 
zisťujú práve v čase, keď prídu zapáliť sviečku 
svojmu blízkemu.

Starostlivosťou k dôstojnosti
Údržba  miesta posledného odpočinku 

spočíva najmä v  kosení a  hrabaní areálov. 
V  tomto roku Verejnoprospešné realizovali 
kosenie všetkých cintorínov trikrát. „Naši za-
mestnanci tiež pohrabú cintorínsku zeleň. 
Z areálov teraz dvakrát za týždeň vyvážame 
odpad. Počas najväčšieho náporu ešte vývoz 
odpadu posilníme a  na Vrbickom cintoríne 
pristavíme aj veľkoobjemový kontajner na 

lístie,“ vymenoval Molnár. Mestský podnik 
rovnako opravuje lavičky, odstraňuje ne-
vhodné časti drevín a robí rôzne údržbárske 
práce. VPS má na starosti až  13 miestnych 
cintorínov.

Úpravy robia celoročne
Mesto cez svoju organizáciu venovalo 

pozornosť miestam posledného odpočinku 
našich blízkych počas celého roka. Na hlav-
nom cintoríne sa začali úpravy plochy v  ju-
hovýchodnej časti areálu na rozšírenie. Rea-
lizovali sa terénne úpravy a vybudovali nové 
chodníky zo zámkovej dlažby. Na cintoríne 
v  Liptovskej Ondrašovej vybudovali opor-
ný múr a chodník, opravu a náter oplotenia 
zrealizovali pracovníci na cintoríne v Palúdz-
ke na Demänovskej ulici. Úpravou prešlo aj 
okolie hrobov významných rodákov. V  čase 
uzávierky mesačníka Mikuláš pripravovali za-
mestnanci VPS vybudovanie kontajnerového 
stojiska a schodov na cintoríne v Ploštíne. 
    -red-

Cintoríny sú otvorené aj v nočných hodinách

Topole nahradia duby letné
Vysoké a nebezpečné topole pri cyklochodníku na Nábreží 

nahradí nižší a  zdravší porast. Už viackrát avizovanú výmenu 
by mali v prípade schválenia rozpočtu na budúci rok zrealizo-
vať Verejnoprospešné služby. Za topole vysadia 60 dubov let-
ných so stĺpovitými korunami do konca októbra 2021. Pôvod-
né stromy je potrebné odstrániť v  rámci platného povolenia 
do konca marca. „Predstavujú umelo vysadené stromoradie, 
ktoré dosahuje vek 50 rokov. Ich vretenovité koruny už nie je 
možné upraviť orezom. Vo všeobecnosti sú topole nevhodná 
drevina do mestskej zástavby, pretože majú krátku životnosť 
a mäkké drevo. Po dosiahnutí veku 50 rokov dochádza k zni-
žovaniu stability stromov, čo sa prejavuje odlamovaním vetiev,“ 
konštatoval Róbert Smitka z odboru životného prostredia rad-
nice. Podľa  dokumentu starostlivosti o  dreviny „ponechanie 
tohto porastu je vzhľadom na frekventované miesto rizikové“. 
Odstránenie topoľov tiež odporúča dendrologický prieskum 
s tomografi ou.                       -js-
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INFORMÁCIE K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU NA COVID-19
Zdrojom informácií  uverejnených na tejto strane je Ministerstvo obrany SR a webová stránka ministerstva www.mosr.sk.
Informácie sa priebežne aktualizujú a menia, sledujte preto celoštátne médiá, webové stránky www.korona.gov.sk a stránku mesta Liptovský Mikuláš 
www.mikulas.sk. 

V čase uzávierky mesačníka Mikuláš nedisponovala naša samospráva žiadnymi informáciami o odberných miestach v meste, informácie preto bude radni-
ca postupne zverejňovať na stránke www.mikulas.sk, na facebookovej stránke mesta facebook.com/MestoLM a prostredníctvom mobilnej aplikácie správy 
o meste.

O TESTOVANÍ

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra 2020 a 6. až 8. novembra 2020, vždy od piatka do nedele. Testo-
vanie má pomôcť zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie vírusu.
 
ČO MUSÍTE VEDIEŤ?
•   Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od desať rokov.
•   Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou 
     či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu.
•   Na testovaní sa nezúčastnia klienti domovov sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti v nemocniciach, ktorým bude testovanie vykonané priamo 
     vo  svojich zariadeniach.
•   Testovanie prebehne počas dvoch víkendov po sebe. Odporúča sa absolvovať obe testovania. Medzi testovaniami sa odporúča eliminovať 
     stretávanie na nevyhnutné minimum a dodržiavať schválené epidemiologické opatrenia.
•   Kde to bude možné, bude testovanie prebiehať vo vonkajšom prostredí. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste.
•   Testovanie prebehne za prísnych epidemiologických opatrení, miestnosti budú dezinfi kované.
•   Na poriadok a dodržiavanie pravidiel bude dohliadať prítomný príslušník Policajného zboru SR a Ozbrojených síl SR.
•   Testujúci personál bude vopred testovaný.
•   Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál.
•   Vzorky budú bezpečne zlikvidované.
•   Test môžete absolvovať na ľubovoľnom odbernom mieste v čase 08:00 - 12:00 h a 13:00 - 20:00 h, nemusíte sa vracať do miesta trvalého bydliska. Prosí-
me Vás však, aby ste prioritne využívali odberné miesta zriadené vo Vašom meste alebo obci.
•   Testovať sa môžu aj cudzinci, ktorí sa dlhodobo zdržujú na Slovensku. 
•   V prípade pozitívneho výsledku testu nastupujete do domácej 10-dňovej karantény.
•   Slovákom, ktorí žijú v zahraničí, neodporúčame cestovať na Slovensko kvôli plošnému testovaniu. Vzťahujú sa na nich podmienky platné od 1. októbra 
2020 uverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva SR na korona.gov.sk, ktoré určujú podmienky pri návrate z bezpečných a menej bezpečných krajín.
•   Ak máte záujem vypomôcť ako zdravotnícky personál alebo dobrovoľník, registrujte sa na portáli Ministerstva zdravotníctva SR na korona.gov.sk.
•   V prípade, že viete odberné miesta podporiť materiálne (stany, ionizátory, germicídne žiariče, ochranné a dezinfekčné prostriedky, vonkajšie ohrievače a 
ďalšie), kontaktujte priamo lokálnu samosprávu.
 
POSTUP TESTOVANIA NA ODBERNOM MIESTE
Po vstupe do odberného miesta si vydezinfi kujte ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii.

ADMINISTRATÍVA
•   Čakajú vás jednoduché administratívne úkony – určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom, 
     osoby od 10 do 15 rokov sa preukážu preukazom poistenca,
•   vypíšete formulár potrebný na registráciu,
•   po registrácii dostanete pridelené číslo a vreckovku.

ODBER
•   Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo,
•   zdravotník vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.

ČAKANIE NA VÝSLEDKY
•   Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfi kovanom priestore.

ODOVZDANIE VÝSLEDKOV
•   Zdravotník vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku,
•   opäť predložíte zdravotníkovi občiansky preukaz,
•   zdravotník vypíše certifi kát, kde vyznačí výsledok vášho testu,
•   zdravotník vám odovzdá certifi kát v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku,
•   odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény.
     Odporúčame zúčastniť sa aj na druhom kole celoplošného testovania.

MÁM VÝSLEDKY, ČO ĎALEJ?

SOM NEGATÍVNY
Odporúčame vám opätovne sa zúčastniť na celoplošnom testovaní o 7 dní, nakoľko môžete byť v štádiu ochorenia, kedy sa infekcia ešte 
neprejavila. 

SOM POZITÍVNY
1. Čo najskôr po získaní výsledku sa presuňte do domácej 10-dňovej karantény. Tí, ktorí nechcú absolvovať karanténu v domácom pro-
stredí, budú môcť absolvovať karanténu v súkromnom hotelovom zariadení, ktoré bude prispôsobené na režim karantény. Viac informácií 
o zariadeniach poskytne minister dopravy.
2. O výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, mailom, 
SMS.  

3. O výsledku testu informujte aj všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte, a to v období 2 dní pred odberom. Požiadajte ich, 
aby rovnako absolvovali celoplošné testovanie alebo sa prihlásili na testovanie prostredníctvom stránky korona.gov.sk. Pre tieto osoby 
rovnako platí povinnosť domácej 10-dňovej karantény až do výsledku negatívneho testu.
4. Denne sledujte vlastné príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúč-
ka, strata chuti alebo čuchu), merajte a zaznamenávajte si denne teplotu.
5. V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo územne 
príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a následne sa riaďte ich pokynmi. 
Pozn. redakcie: kontakt na RÚVZ Liptovský Mikuláš: 0904 810 432, 0904 236 996, 044/552 34 50
6. Dodržujte prísnu hygienu rúk a nosenie rúška (v prípade spoločnej domácnosti sa držte ďalej od ostatných, pokiaľ je to možné, buďte 
v samostatnej izbe, používajte kúpeľňu oddelene od ostatných osôb v domácnosti, používajte vyčlenený riad, bielizeň a iné, pravidelne 
vetrajte a dezinfi kujte spoločné priestory...)
7. Nestretávajte sa s inými osobami, okrem osôb v spoločnej domácnosti.
8. Nikam necestujte.
9. Neprijímajte návštevy v bydlisku alebo v mieste vašej karantény.
10. Karanténu môžete opustiť po 10 dňoch za podmienky, že ste posledné 3 dni nemali klinické príznaky alebo ste nemali ďalší úzky 
kontakt s chorou alebo pozitívnou osobou na COVID-19. Na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny test. U mnohých osôb pretrváva 
pozitivita testu, ale samotný vírus po uvedenom časovom limite už nie je schopný prenosu z človeka na človeka, teda osoba sa nepova-
žuje za infekčnú.
                             -www.mosr.sk, red.-

Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra platí na celom Slovensku zákaz vychádzania s výnim-
kou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobytu v prírode v okrese 
bydliska.

VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA:
•   v čase od 1.00 do 5.00 h,
•   na dojazd do bydliska do 25. októbra,
•   pre prípad  cesty na testovanie, do zamestnania, doprovodu dieťaťa do školy,
•   pre prípad návštevy najbližších potravín, lekárne, pošty, banky, poisťovne, čistiarne, 
    autoservisu, čerpacej stanice,
•   pre prípad návštevy lekára,
•   pre prípad starostlivosti o blízku osobu,
•   pre prípad starostlivosti o vlastné hospodárske zvieratá, vychádzok so spoločenskými 
    zvieratami do 100 metrov od bydliska,
•   pre prípad pohrebu,
•   pre pobyt v prírode v rámci okresu bydliska.

DO 1. NOVEMBRA JE VYHLÁSENÝ ZÁKAZ VYCHÁDZANIA

KORONAVÍRUS

Všetky dôležité informácie o plošnom testovaní nájdete na internetovej stránke somzodpovedny.sk
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Dátumy v kalendári hlásia polčas práce pre 
obyvateľov Liptovského Mikuláša v  aktuál-
nom volebnom období, ktoré sa začalo v de-
cembri 2018. Poobzretie sa za vyše 700 dňa-
mi fungovania na čele takého komplexného 
a  komplikovaného organizmu, akým mesto 
bezpochybne je, ponúkol v odpovediach na 
redakčné otázky primátor Ján Blcháč. V  roz-
hovore tiež prezradil, aké výzvy v  nasledu-
júcom období naše mesto čakajú a  ako sa 
s nimi bude chcieť popasovať.

Pán primátor, u Vás to je už tretie funkč-
né obdobie, keď ste na čele nášho mes-
ta. Do volieb ste teda pred dvoma rokmi 
išli s  už rozbehnutými projektami. Po-
darilo sa ich sfi nalizovať?

Samozrejme, môj predvolebný program 
neboli nejaké vzdušné zámky, ale reálne plá-
ny a  predstavy, ktoré vychádzali z  poznania 
potrieb Mikulášanov. Dokončili sme naprí-
klad rekonštrukciu futbalového štadióna. Po 
dlhom zvažovaní sme sa rozhodli pokračovať 
aj v  komplexnej obnove zimného štadióna 
a aktuálne aj ľadovej plochy, čím dostane ši-
roké spektrum športujúcej verejnosti kvalitný 
a moderný stánok. Verte, že by som na túto 
akciu krvopotne nezháňal fi nancie a  nešiel 
by som do nej, keby som vedel, ako sa re-
konštrukcia na tunajšej scéne spolitizuje. Na 
druhej strane som nechcel, aby sa štadión 
stal nefunkčný a pomaly nám spadol na hla-
vu, ako sa to stalo v iných mestách na Sloven-
sku.

Hovoríte o  spolitizovaní, aký dôvod by 
na to bol? Veď moderný štadión chceme 
mať zrejme všetci…

Viete, v našom mestečku sa od posledného 
volebného obdobia, keď do poslaneckých la-
víc zasadla opozícia, ktorá je v prevahe, stalo 
zvykom, že akýkoľvek rozvoj mesta je neustá-
le nezmyselne brzdený. Či už neschvaľova-
ním záverečného účtu, rozpočtovými provi-
zóriami, dokonca v  čase tejto koronakrízy, 
keď sa mestá predbiehajú, ktoré získa fi nanč-
nú pomoc od štátu, ani len nerokovali o  jej 
prijatí… Je to každopádne hádzanie polien 
pod nohy na dennej báze. Poslanci z opozí-
cie zrejme chcú docieliť, aby sa „za Blcháča“ 
mesto nerovzíjalo. Neuvedomujú si však, že 

tým škodia ľuďom, dokonca aj vlastným vo-
ličom, ale nie Blcháčovi. Lebo Blcháč si pora-
dí s väčšinou týchto situácií a dôkazom sú aj 
ostatné dva roky mojej služby tomuto mestu. 
Ja som stále aktívny spolu s poslancami, ktorí 
majú vôľu napĺňať víťazný volebný program, 
ktorý si obyvatelia tohto mesta vybrali v os-
tatných voľbách. My predkladáme, navrhu-
jeme, riešime a keď opozícia brzdí, hľadáme 
cesty a  možnosti. Chýbajú nám v  zastupi-
teľstve dva hlasy na to, aby bol rozvoj tohto 
mesta ešte viditeľnejší.

Nenájdu sa dvaja statoční, ktorí by za-
hlasovali za Vaše návrhy, keď sú v pro-
spech mesta a jeho obyvateľov?

Verím, že príde doba, keď aj opoziční 
poslanci pochopia, že byť mestským poslan-
com neznamená tvrdý politický boj a  tvrdé 
presadzovanie politického názoru. Na to je tu 
priestor v parlamente. Byť mestským poslan-
com znamená milovať svoje mesto a napriek 
veľkosti svojho ega či inému politickému ná-
zoru pre to mesto chcieť len to najlepšie. Až 
keď toto pochopia, začnú dvíhať ruky za ná-
vrhy, ktoré pripravuje náš mestský úrad. Pre-
tože tie sú v prospech ľudí Mikuláša, ktorých 
politika vôbec zaujímať nemusí.

Pozrime sa teda na ďalšie konkrétne 
projekty, ktoré sa Vám podarili aj na-
priek nevôli opozície.

Okrem hlavných športových stánkov pre 
futbal a hokej či korčuliarov sa nám podarilo 
zmodernizovať futbalové ihrisko v Liptovskej 
Ondrašovej. V  oblasti školstva sme získali fi -
nancie na vybudovanie odborných učební, 
urobili sme zásadnú rekonštrukciu telocvične 
pri Základnej škole Dr. Aurela Stodolu. Po-
kračujeme s  obnovou plavárne, zrealizovali 
sme opravu skateparku a ďalších športovísk. 
Zmodernizovali sme aj autobusovú dopravu, 
ľuďom je prístupnejšia a  viac ju využívajú, 
čím sme snáď aspoň trochu odľahčili cesty. 
Rozvíjame športovo-oddychovú zónu na 
Háji. Dobudovali sme ďalšie etapy vnútro-
mestskej cyklotrasy s potrebným mobiliárom 
v  podobe cyklostojanov, nabíjačiek, boxov 
na odloženie bicykla. Špecifi kom Liptovské-
ho Mikuláša je množstvo futbalových ihrísk, 
kultúrnych domov aj cintorínov, ktoré sú 

prakticky v každej mestskej časti a mesto sa 
o ne stará postupnou obnovou. Nedá sa však 
všetko stihnúť zo dňa na deň.

Značnú časť prvej etapy Vášho pôso-
benia v  tomto volebnom období ob-
medzuje pandémia. Ako ste si poradili 
s ňou?

Ukázalo sa, že sme s mojím tímom zamest-
nancov inovatívni a  naučili sme sa impro-
vizovať, keď nás prekvapilo toto obdobie. 
Obyvateľov sme počas veľkonočných sviat-
kov v  čase korony potešili modrotlačou na 
krasliciach, ktoré zdobili centrum mesta. Mali 
veľký úspech, rovnako ako kvetinové trval-
kové záhony - asi aj preto, že ľudia sa počas 
prvej vlny obmedzení tešili aj z  ozajstných 
maličkostí. Mestské múzeum prezentovalo 
historické fotky a zbierkové predmety virtu-
álne, čím zostalo napriek zatvorenej budove 
s obyvateľmi v kontakte. Zaviedli sme ďalšiu 
formu komunikácie s ľuďmi prostredníctvom 
aplikácie SOM (Správy o  meste), čo je vlast-
ne forma SMS rozhlasu, platforma, kde nájdu 
obyvatelia všetko podstatné o dianí v meste, 
a teda aj o opatreniach v rámci korony. Pan-
démia nás v tomto smere posunula dopredu.

Na aké oblasti sa zameria vaše úsilie 
v nasledujúcich dvoch rokoch?

Predovšetkým na dopravu, aj keď je to beh 
na dlhé trate. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať 
situácia okolo koronavírusu, ktorá už teraz 
zásadne ovplyvňuje mnohé oblasti života 
nie len ľudí, ale aj samotného chodu mesta, 
fi nancovanie… Určite nepoľavíme v  tlaku 
na všetkých možných frontoch, pokiaľ ide 
o  prekládku železnice, na ktorú sa už fi nali-
zuje dôležité posúdenie vplyvu na životné 
prostredie. Projektovo je všetko pripravené, 
sú vykúpené takmer všetky pozemky, už len 
to v  správnom čase zaradiť na fi nancovanie 
z  eurofondov. Preložka železnice na našom 
území napomôže aj rozvoju podnikania, pre-
dovšetkým v priemyselnej zóne a s preložkou 
úzko súvisí aj zásadné riešenie dopravy v ce-
lom meste a v priľahlých obciach. Ľudia totiž 
budú potrebovať kvalitný prístup k novej že-
lezničnej stanici, rovnako bude potrebné roz-
ťať gordické uzly v podobe južného obchvatu 
mesta, teda preložky cesty I/18, k čomu po-

Ján Blcháč: O dvoch rokoch rozvoja 
aj o polenách pod nohami

trebujeme urobiť rôzne takzvané nátlakové 
akcie, lobovať na ministerstvách.

Nevzdávame sa ani pri riešení križovatiek 
na terajšej ceste I/18 smerom na Podbreziny 
či v  Okoličnom do Závažnej Poruby. Taktiež 
budeme pokračovať v  búchaní na dvere pri 
zohľadňovaní opráv mostov, ktoré sú urgent-
né najmä preto, aby nenastali havarijné stavy 
a  aby od mesta neostali odrezané niektoré 
jeho mestské časti. Znovu by sme chceli na-
štartovať participatívny rozpočet. Pred nami 
je rekonštrukcia Hája, dobudovanie cyk-
lochodníka do Liptovskej Ondrašovej, pokra-
čovanie cyklochodníka po severnom brehu 
Liptovskej Mary k  Ružomberku a  na východ 
do Liptovského Hrádku. Vlastne zaujímavá 
môže byť pre čitateľov informácia, že spolu 
s  kolegami pracujeme kontinuálne až na 65 
čiastkových projektoch, čo stojí za zmienku.

S rozvojom cyklodopravy úzko súvisí aj 
ekologické myslenie.

Áno, Mikuláš chceme formovať ako zelené 
mesto, preto nás čaká ďalšia etapa moder-
nizácie autobusovej dopravy, zavádzanie 
inovácií v  starostlivosti o  zeleň, energetické 
audity mestských budov, využívanie alterna-
tívnych zdrojov energie, zvyšovanie podielu 
separácie odpadu či budovanie dažďových 
záhrad, zelených stien, striech a ďalšie. V sú-
vislosti s  klimatickými zmenami vypracuje-
me nízkouhlíkovú stratégiu mesta, budeme 
pokračovať v  iniciatívach na vodozádržné 
opatrenia a ochranu jednotlivých mestských 
častí pred povodňami. Rozbehli sme aj boj 
s autovrakmi na území nášho mesta.

Samostatnou kapitolou je doriešenie 
neblahého dedičstva Skládky vo Veternej Po-
rube, čo je reálny problém mesta. Už spomí-
naná časť bojkotujúcich poslancov vo svojej 
väčšine doposiaľ neschválila úver, ktorý je 
potrebný na rekonštrukciu zle uzatvorenej 
skládky, pretože nám pravidelne hlási havarij-
ný stav. Pretekajú ňou zrážky a na jeseň a jar 
je pravidelne kontaminovanou vodou ohro-
zené životné prostredie. Už tretí rok musíme 

platiť za čerpanie priesakových vôd desiatky 
tisíc eur ročne, čo je pre mestskú kasu obrov-
ská škoda, koľko vecí by sa za tieto úniky dalo 
urobiť… Keby bola skládka zrekonštruovaná, 
nepršalo by do nej, nepretekala by a mesto by 
nemuselo likvidovať priesakové kvapaliny za 
peniaze z pokladnice.

Aké rozvojové impulzy mesta vnímate 
a  aké chcete mestu priniesť do budúc-
nosti?

Mikuláš sa v porovnaní s okolitými mesta-
mi rozvíja až neuveriteľne, napríklad v oblasti 
individuálnej a hromadnej bytovej výstavby. 
Už teraz sa na budúce zaľudnenie niektorých 
štvrtí pripravujeme plánmi na zvyšovanie ka-
pacity materských či základných škôl. Pripra-
vujeme projekty na rozširovanie infraštruk-
túry a  potrebných služieb. Po rokoch odlivu 
obyvateľstva na vidiek, ktorý bol vo väčšine 
okolitých miest markantnejší, ako v Mikuláši, 
sme neustále vytvárali podmienky pre vý-
stavbu domov a bytov, a ďalšej infraštruktúry. 
Očakávam, že sa to v najbližších rokoch odra-
zí v opätovnom zvyšovaní počtu obyvateľov 
mesta. Naďalej sa budem zasadzovať za re-
konštrukcie stredných škôl na území Mikuláša 
a  rozvoj Akadémie ozbrojených síl. Chceme 
udržať živé centrum mesta, dôležitá je však 
pritom bezpečnosť a  zdravie obyvateľov. 

Aj keď to z  aktuálneho pohľadu v  súvislosti 
s  ochorením Covid-19 tak nevyzerá, chce-
me mesto udržať v prvej trojke návštevnosti 
regiónov Slovenska. Čaká nás revitalizácia 
vnútroblokov na Nábreží, na Podbrezinách, 
pravdepodobne aj dostavba Námestia mieru. 
Na programe máme vybudovanie atletického 
štadióna, obnovu kultúrnych domov, investí-
cie do domovov sociálnej starostlivosti, do 
cintorínov, menších športovísk a ihrísk. Určite 
chceme obnoviť zvyšné hasičské zbrojnice 
v mestských častiach.

Ako vidíte ďalší vývoj situácie v  našom 
meste?

Som optimista. Zostávam pri zásade, že 
v  službe pre pre ľudí Mikuláša stále robím 
maximum. Rokujem, vybavujem, zariaďujem, 
využívam všetky možnosti, aby sme skráš-
ľovali verejné priestranstvá, modernizovali 
fungovanie mestského úradu, vychádzali 
v  ústrety aj drobným každodenným požia-
davkám obyvateľov. Verte, že neodmietnem 
ani jedného človeka, ktorý za mnou príde 
s  prosbou či s  nejakou požiadavkou. Mesto 
musí napredovať, nie stagnovať. Pri znižovaní 
modernizačného dlhu na cestách, parkovis-
kách a  chodníkoch vidím v  súčasnej situácii 
cestu, na ktorú sme už nastúpili. I  keď nám 
opozícia blokovala fi nancie na realizácie 
opráv komunikácií podľa schváleného plánu, 
podarilo sa nám zrealizovať ulicu Jilemnické-
ho, Zgútha Vrbického, pripravujeme z dotácie 
rekonštrukciu Kpt. Nálepku. Sme pripravení 
aj z ďalšieho programového obdobia čerpať 
prostriedky z eurofondov, ako to boli milióny 
od roku 2015. Spolupracujeme s  investormi, 
ktorí už napríklad v Palúdzke, v Starom meste 
či na Nábreží vo svojej réžii alebo v spoluprá-
ci s mestom modernizujú, prípadne rozširujú 
verejnú infraštruktúru, stavajú byty, rozširujú 
ponuku služieb. Budeme za všetkých okol-
ností robiť pre ľudí Mikuláša a  veriť, že sa 
k  nám v  tomto smere pridajú aj spomínaní 
poslanci z mestského zastupiteľstva.   -red-

ROZHOVOR
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Na Skládke tuhého komunálneho odpadu 
vo Veternej Porube bolo počas októbrových 
daždivých dní rušno. Dážď, ktorý by mal ste-
kať po povrchu skládky a  končiť v  potoku, 
prechádzal cez deravé vrstvy zle uzatvorenej 
skládky a  kontaminovaný odpadom vtekal 
do zberných nádrží. Tie sa plnili vzniknutými 
priesakovými kvapalinami a  na bezpečnost-
nom systéme začala blikať kontrolka havária. 
Aby nádrže nevytiekli do okolia a neohrozili 
životné prostredie nebezpečnými látkami, 
ktoré priesakové vody zo skládky obsahujú, 
otáčali sa v areáli skládky cisterny, ktoré od-
padové vody zo zberných nádrží vyčerpávali 
a odvážali do čističky.

"Za štyri dni sme odčerpali tristo kubíkov 
priesakovej kvapaliny, čo bude stáť mestskú 
kasu približne päťtisíc eur. Presnú sumu sa 
dozvieme, keď nám LVS a ďalšie spoločnosti, 
ktoré vody vyčerpávali a likvidovali, zašlú fak-
túry,“ informovala Mária Lošonská z  odboru 
životného prostredia.

Desiatky tisíc dole vodou
V roku 2018 cisterny vyčerpali zo zberných 

nádrží 5 600 kubíkov presiaknutých vôd, za 
čo mesto zaplatilo bez pár stoviek 60 tisíc eur. 
V  minulom roku cez zle uzatvorený povrch 

skládky pretiekli dažde a  sneh vo vyššom 
objeme a  cisterny vyčerpali 7 tisíc kubíkov 
priesakových kvapalín, čo stálo mestskú kasu 
ďalších 63 tisíc. Za tento rok sa objem vyčer-
paných priesakov opäť zvýšil, k  polovici ok-
tóbra evidujú Verejnoprospešné služby 7300 
metrov kubických odvezených a zneškodne-
ných vôd. Predpokladaný náklad za rok 2020 
bude opäť približne 60 tisíc eur. Riešením 
pravidelne sa opakujúcej situácie by bolo 
opätovné uzatvorenie skládky, ktorú chybne 
uzatvorili v roku 2014.

Spochybňujú inšpekciu aj bilanciu
Slovenská inšpekcia životného prostredia 

rozhodla o  vykonaní opätovnej rekultivácie 
Skládky tuhého komunálneho odpadu vo 
Veternej Porube a  vydala stavebné povole-
nie, podľa ktorého musí byť do decembra 
2021 skládka opätovne uzatvorená. Potrebu 
jej nového prekrytia potvrdzuje aj vypraco-
vaná vodná bilancia , ktorú žiadala inšpekcia
vypracovať. Podľa bilancie cez povrch sklád-
ky pretekajú zrážky a  tvoria až 88 percent 
vôd, ktoré vytekajú ako priesakové kvapaliny. 
Mesto na uzatvorenie skládky nemá fi nanč-
né prostriedky a  potrebuje si zobrať úver. 
Poslanci z  klubu Nový Mikuláš, ktorí spolu

s poslancami z klubu Skutočne nezávislí majú
v  zastupiteľstve väčšinu, blokujú zobratie 
úveru obštrukciami. Už štyrikrát odmietli
o prijatí úveru na skládku rokovať a materiál 
vylúčili z programu rokovania. Ak prevádzko-
vateľ, ktorým je mestská organizácia Verejno-
prospešné služby, neuzavrie skládku odpa-
dov v stanovenej lehote, inšpekcia životného 
prostredia je oprávnená uložiť mu pokutu 
do milióna eur. Povinnosť uzatvoriť skládku
sa tým však nezruší.

Minulosť skládky vo Veternej Porube:
X V  októbri 2014 bola Skládka tuhého 

komunálneho odpadu vo Veternej Porube 
predčasne uzavretá minulým vedením mes-
ta (pozn. primátorom bol vtedy Alexander 
Slafkovský, náklady na jej uzatvorenie boli 
1 163 520 eur).

X Prvé priesaky z uzatvorenej skládky za-
znamenali pracovníci Verejnoprospešných 
služieb vo februári 2017.

X V  septembri 2017 inšpekcia život-
ného prostredia potvrdila, že skládka 
odpadov nebola uzatvorená v  zmysle 
platnej legislatívy ani v  zmysle schvá-
lenej projektovej dokumentácie.
X Kontrolné sondy zo skládky preukázali, že 
väčšina skládky je pokrytá zeminou a tesne-
ním v  hrúbke menšej ako meter, pričom na 
štvrtine skládky je to dokonca menej ako 60 
centimetrov (podľa projektovej dokumen-
tácie mala výška rekultivačných vrstiev na 
skládke dosahovať 1,5 metra).

X Porušenie zákona pri uzatváraní skládky 
potvrdil svojou kontrolou v roku 2017 aj Úrad 
pre verejné obstarávanie (konanie obstará-
vateľa bolo v rozpore s deviatimi paragrafmi 
zákona o verejnom obstarávaní).

X V  auguste 2019 vydala Slovenská in-
špekcia životného prostredia stavebné povo-
lenie na zakrytie a rekultivácia skládky Veter-
ná Poruba s termínom do decembra 2021.

X Vodná bilancia potvrdila, že do telesa 
skládky preniká zrážková voda a je potrebné 
realizovať práce, ktoré budú eliminovať infi l-
tráciu vôd do telesa skládky.                      -red-

Skládka hlásila štyri dni havarijný stav

SPRAVODAJSTVO

Súsošie Tri grácie, ktoré do roku 2016 zdo-
bilo Námestie mieru, čaká na svoju opätovnú 
inštaláciu v depozitári mestského múzea. Na-
inštalované má byť do novej fontány, ktorá je 
súčasťou revitalizácie námestia.

Mesto navrhuje realizáciu fontány v  roz-
počte pre rok 2021. O  vrátení Troch grácií 
do centra mesta tak rozhodnú poslanci pri 
schvaľovaní budúcoročného rozpočtu.

Okolo súsošia potečie voda
Nová fontána aj s Troma gráciami by mala 

byť umiestnená asi tridsať metrov od pôvod-
ného miesta, kde stála naposledy pred štyrmi 

rokmi. „Dielo chceme umiestniť do priestoru 
ako súčasť vodného prvku. Bude osadené na 
podstavec, aby sa vyzdvihla jeho dominan-
cia. Súsošie bude lemované tryskami v úrovni 
dlažby. K tomu je však potrebné dobudova-
nie strojovne s  príslušným technologickým 
zázemím,“ priblížil vedúci odboru výstavby 
mestského úradu Matej Petran. Predpoklada-
ný náklad na dodávku a montáž technologic-
kých zariadení, zemných prác aj základových 
konštrukcií fontány by mal byť 130 tisíc eur. 
Mesto plánuje aj revitalizáciu okolia fontány. 
V prípade, že poslanci pri schvaľovaní v roz-
počte na nasledujúci rok ponechajú fi nančné 

prostriedky na realizáciu fontány so súsoším, 
Tri grácie by mohli na námestí opäť stáť už
v priebehu nasledujúceho roka.

Sú súčasť histórie mesta
Na umelecké dielo sa bol v depozitári Mú-

zea Janka Kráľa pozrieť reštaurátor, podľa 
ktorého je súsošie v zachovalom stave a pre 
opätovné osadenie do exteriéru si vyžaduje 
len drobné úpravy. Jeho patina bude zapa-
dať do moderného priestranstva námestia 
a pripomínať históriu niekdajšieho Námestia 
mieru.    -red-

Tri grácie chceme vrátiť na Námestie mieru



10

Blížiaci sa december so sebou prinesie his-
torický moment.

Tradičný Mikulášsky jarmok, ktorý sa mal 
konať od 3. do 5. decembra, sa v tomto roku 
neuskutoční. Stane sa tak prvý raz od nežnej 
revolúcie. Za situáciou je uznesenie krízové-
ho štábu vlády, ktorý zakazuje zhromažďo-
vania sa a  voľný predaj občerstvenia vzhľa-
dom na epidémiu koronavírusu. „Príprava 
samotného jarmoku trvá v rámci koordinácie 
minimálne tri mesiace. Štandardne sa pripra-
vuje už od začiatku septembra, kedy sa tvorí 
program, vizuál, oslovujeme účinkujúcich, 

koordinujeme technické zabezpečenie a ďal-
šie organizačné záležitosti. Tentokrát však 
musíme rešpektovať nariadenia a opatrenia, 
takže tento rok sa Mikulášsky jarmok ani 
Vianočné trhy organizovať nebudú,“ ozná-
mila Soňa Višňovská z oddelenia marketingu 
mestského úradu.

Historické korene jarmokov v Liptovskom 
Mikuláši siahajú do 15. storočia. „Taktiež to-
muže mestečku Svätý Mikuláš skrze jeho 
pánov z Ondrašovej udeľujeme právo na dva 
veľké trhy výročné, a  to v  dni pripadajúce 
na týždeň pred nedeľou, na ktorú pripadá 

prvý sviatok svätodušný, a potom na sviatok 
patróna tamojšej farnosti, svätého Mikuláša 
biskupa, ku ktorého úcte jeho meno aj sa-
motné mestečko nesie,“ píše sa v listine kráľa 
Žigmunda Luxemburského, ktorou 19. júna 
1424 udelil trhové výsady.

Jarmok bol potvrdený ešte listinami z  ro-
kov 1508, 1514 a 1518. O tom, že by bol nie-
kedy zrušený, záznam nie je. Z  historických 
prameňov sa naopak dozvedáme, že decem-
ber je vyhovujúci mesiac, čo sa týka klímy 
a epidémií. Cholerové epidémie vyčíňali väč-
šinou v teplejších mesiacoch.  -red-

Jarmok prvý raz od revolúcie nebude

Pomoc a  spolupráca v  mimoriadnych si-
tuáciách je podstatou dohody o  vzájomnej 
súčinnosti, ktorú podpísal primátor Liptov-
ského Mikuláša Ján Blcháč a rektor Akadémie 
ozbrojených síl M. R. Štefánika Jozef Puttera.

Predmetom je poskytnutie priestorov aka-
démie na núdzové ubytovanie a teplú stravu 

pre maximálne 800 ľudí, ktorí sú ohrození mi-
moriadnou udalosťou na území Liptovského 
Mikuláša.

V územnom obvode mesta ide predovšet-
kým o nebezpečenstvo vzniku mimoriadnej 
udalosti s  ohľadom na haváriu na vodnej 
stavbe Čierny Váh, o  únik nebezpečných lá-

tok (amoniak) z  rôznych zdrojov na území. 
Takáto situácia môže nastať tiež pri úniku 
nebezpečných látok pri preprave po štátnych 
cestách a po železnici. Dohoda zahŕňa aj pl-
nenie v prípade prírodných katastrof, epidé-
mií či teroristických útokov.    
                      -red-

V kríze nám pomôže AOS
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Súčasťou preložky železnice v  úseku Lip-
tovský Mikuláš – Poprad malo byť aj prelože-
nie cesty I/18 z centra Liptovského Mikuláša, 
teda vybudovanie veľkej časti južného ob-
chvatu nášho mesta. Obchvat mal byť fi nan-
covaný z  prostriedkov Európskej únie ako 
investícia, ktorú vyvolala preložka železnice. 
Kvôli petícii proti plánovanej výstavbe mos-
ta do Hlbokého a  spochybňovaniu projektu 
pred výborom v Europarlamente sa Európska 
komisia rozhodla, že vybudovanie južného 
obchvatu v Liptovskom Mikuláši nepodporí.

 
Z  európskych peňazí sa v  rámci projektu 

modernizácie železnice bude fi nancovať len 
samotná preložka trate a  niektoré cestné 
komunikácie, ktoré sú z  pohľadu prekládky 
absolútne nevyhnutné. „Únia zafi nancuje 
prepojenie Tesco  – nová železničná stanica 

a ulicu Družstevná, ktorá sa bude prekladať, 
pretože lebo je v  kolízii. Dôležitá súčasť ob-
chvatu od cesty do Ploštína po priemyselnú 
zónu sa z dôvodu obštrukcií skupiny obyva-
teľov fi nancovať z  eurofondov nebude,“ pri-
blížil vedúci odboru dopravy na mestskom 
úrade Gabriel Lengyel.

 
Sieť komunikácií popri budúcej preloženej 

železnici preto bude musieť štát fi nancovať 
z  iných zdrojov. Vedenie mesta však trvá na 
prioritizácii tohto projektu. „Požiadali sme mi-
nistra dopravy Andreja Doležala, aby zaradil 
južný obchvat Liptovského Mikuláša do stra-
tegického vládneho dokumentu s  názvom 
Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry na 
Slovensku. Potrebujeme, aby sa celá cestná 
infraštruktúra okolo budúcej trate budova-
la súčasne s preložkou železnice, keďže oba 

projekty majú spolu významný súvis. Prob-
lematika obchvatu sa zároveň netýka len 
mesta a cestujúcej verejnosti, ale aj podnikov 
z  priemyselnej zóny, okolitých samospráv
a  celého regiónu,“ vysvetlil primátor Ján Bl-
cháč.

 
Výstavba južného obchvatu Liptovského 

Mikuláša chýba v  strategickom pláne štátu 
aj napriek tomu, že na jeho príprave sa dl-
hodobo pracuje a jeho veľká časť je aktuálne 
pred vydaním stavebného povolenia. Cesta 
I/18, ktorá prechádza stredom mesta, je ka-
pacitne maximálne vyťažená a vybudovaním 
južného obchvatu by sa výrazne zlepšila do-
pravná situácia v meste. Zároveň by priame 
dopravné napojenie dostala aj veľká priemy-
selná zóna Okoličné-Závažná Poruba, kde je 
zamestnaných takmer 1 500 ľudí. -red-

Nenavštevujte mestský úrad osobne, 
pokiaľ nemusíte. Koronavírus zasiahol 
už aj zamestnancov mesta. Pozitívni 
pracovníci a ich blízke kontakty sú v ka-
ranténe.

Žiadame klientov Mestského úradu v Lip-
tovskom Mikuláši, aby dočasne uprednostnili 
telefonickú alebo elektronickú formu komu-
nikácie, pokiaľ nie je nutná osobná návšteva 
úradu. Zoznam zamestnancov podľa jednot-
livých odborov nájdete na hlavnej webovej 

stránke mesta www.mikulas.sk.
Centrum služieb občanom mesta je otvo-

rené v  obmedzenom režime, v  pracovných 
dňoch okrem stredy od 8:00 do 11:00 hod.,
v stredu od 11:00 do 16:30 hod. Mimo týchto 
časov je budova pre verejnosť uzatvorená.

Pri vstupe do budovy mestského úradu 
klient absolvuje zmeranie telesnej teploty
a podpíše formulár o potvrdení bezinfekčnos-
ti. Vstup verejnosti je povolený len do vstupnej 
haly a Centra služieb občanom mesta. Vstup 

do ostatných priestorov mestského úradu
je obmedzený. Opatrenia platia do odvolania.

V  čase uzávierky mesačníka Mikuláš ne-
bola vyjasnená situácia okolo lockdownu 
a  obmedzení zo strany štátu. Vzhľadom na 
neustále zmeny vo vyjadreniach predstavi-
teľov krajiny je možné, že informácie v tomto 
texte v čase jeho vydania už nie sú aktuálne. 
Overte si preto fungovanie mestského úradu 
a jeho organizácií na stráne www.mikulas.sk. 
    -red-

Južný obchvat potrebujeme čo najskôr

COVID-19 aj na mestskom úrade 



12

OZNAMY

V  štyridsiatych rokoch sa vedenie mesta 
rozhodlo rekonštruovať Rímsko-katolícky 
kostol sv. Mikuláša. Chrám bol lemovaný ob-
chodíkmi tzv. kramárnicami, ktoré boli vybu-
dované na pozostatkoch obranného múru, 
ktorý dal vybudovať ešte Pongrác  II. v  15. 
storočí. Keď sa začalo s búracími prácami na 
kramárniciach, ktoré sa podľa plánu mali od-
strániť, zistilo sa, že v tesnej blízkosti kostola 
sa nachádzajú telesné ostatky. Vtedy sa začal 
aj archeologický výskum blízkeho okolia kos-
tola, na ktorý sa podujal archeológ Vojtech 
Budinský Krička. V tom čase pôsobil na rím-
sko-katolíckej fare v Liptovskom Mikuláši Jo-
zef Kožár. Archeologický prieskum ukázal, že 
kostol sv. Mikuláša pochádzajúci z 13. storočia 
je postavený na staroslovanskom radovom 
pohrebisku z  11. storočia. V  korešpondencii 
Jozefa Kožára objavili pracovníci z mestského 
múzea list, v ktorom mu archeológ Budinský 
Krička ďakuje za možnosť realizovať výskum 
pri kostole. Pri sonde kostola sa zistilo aj to, že 
bol viackrát stavebne upravovaný. Pôvodne 
bol románskou stavbou, neskôr bol zväčšený 
a nadobudol gotickú podobu. V polovici 15. 
st. bol rozšírený a zaklenutý, veža bola nad-
stavaná. Neskôr kostol ešte prešiel baroko-
vou prestavbou. Rekonštrukcia zo 40. rokov 
chrámu vrátila jeho pôvodnú ranogotickú 
podobu. Prestavbou sa odstránil opevňovací 

múr a pristavali sa bočné kaplnky. Nakoniec 
chrámu osadili vitrážové okná. Prestavba sa 
realizovala podľa návrhu Milana Michala Har-
minca. Autormi vitrážových okien bol Janko 
Alexy, Fero Kráľ a Ján Želibský.

Jozef Kožár pochádzal zo Spišského Pod-
hradia. V  Liptovskom Mikuláši pôsobil od 
roku 1908 ako farár. Od roku 1911 vykonával 
aj funkciu inšpektora vysokých škôl. Je známy 
aj ako autor rôznych článkov s náboženskou 
a  ľudáckou ideologickou tematikou ako aj 

rôznymi nápevmi duchovných piesní. Napr. 
Hymna Krista Kráľa z roku 1926. V jeho koreš-
pondencii narazili zamestnanci Múzea Janka 
Kráľa aj na list adresovaný vtedajšiemu prezi-
dentovi – Jozefovi Tisovi, v ktorom sa vyslo-
vuje za prepustenie z  väzenia evanjelických 
farárov Vladimíra Kunu a  Michala Maderu. 
Jeho gesto demonštruje vzťahy medzi pred-
staviteľmi konfesií v našom meste.

                            -MJK-

mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Kostol sv. Mikuláša stojí na pohrebisku 
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V  národnej kampani Do práce na bicyk-
li získal Liptovský Mikuláš tretie miesto. 
Úspech mestu zabezpečilo osemdesiat tí-
mov s takmer 270 súťažiacimi, ktorí do práce
a z práce najazdili bezmála 27  tisíc kilomet-
rov. Ušetrili tým 7,5 tony oxidu uhličitého. 
Celkovo sa do kampane zapojilo 85 samo-
správ.

Prvenstvo v  počte tímov a  cyklistov za 

zamestnávateľa získala v  meste Liptovský 
Mikuláš Liptovská nemocnica s  poliklinikou 
Dr. A. Stodolu, ktorá nominovala až 23 tímov 
a 76 cyklistov. Najvyšší počet jázd si na účet 
pripísala mikulášska mestská policajtka Ivana 
Cheben Cibáková, ktorá si za zamestnaním 
a späť zabicyklovala až 60×, na druhom mies-
te skončil Milan Vrbenský z tímu Okoličianci 
a  na treťom mieste Ladislav Betcher z  SHB 

tímu. Najviac najazdených kilometrov urobila 
práve Ivana Cheben Cibáková, ktorá najaz-
dila v  priebehu kampane 1204 kilometrov. 
Národná súťaž sa koná spravidla v máji, tento 
rok sa však kvôli opatreniam v súvislosti s ko-
ronavírusom presunula na jeseň. Mikulášska 
samospráva sa v  kampani drží na popred-
ných priečkach už tretí rok.   
    -red-

Mikulášania si vybicyklovali bronz 

Koncom októbra radnica prostredníc-
tvom pracovníkov z VPS vysadila s výsadbou 
šesťtisíc kusov cibuľovín na celkovej ploche 
120 metrov štvorcových. Krása zhmotnená 
v  kvetinových záhonoch nás poteší na jar 
budúceho roka. Nové záhony pribudnú pri 
autobusových zastávkach v Okoličnom a na 
Rachmaninovom námestí, v  parku v  Demä-
novej, rozjasnia aj Žiarsku ulicu na Podbre-
zinách a  farbami ožije ostrovček križovatky 
Demänovskej ulice v Palúdzke. „Ide v prevaž-
nej miere o hyacinty, o krokusy, o narcisy či
o  tulipány, teda o  kvety, ktoré na jar roz-
kvitnú ako prvé,“ priblížila Zuzana Štreitová, 
dendrologička Verejnoprospešných služieb.
Pri sadení použili už osvedčenú metódu 
kombinácie malotraktora so špeciálnym vy-
sádzačom do trávnika. Výhodou takejto vý-
sadby je, že nie je potrebná akákoľvek údržba 
či už v podobe okopávania alebo odburiňo-
vania.     -red- 

Nelegitímne schválený a  preto nepodpí-
saný záverečný účet spôsobuje mestským fi -
nančníkom problémy pri tvorbe rozpočtu na 
budúci rok. V rezervnom fonde chýba radnici 
1.2 milióna eur, ktoré mesto má, ale bez zá-
konne schváleného záverečného účtu ich ne-
môže do rezervného fondu previesť. Z bloko-
vania záverečného účtu skupinou poslancov 
tak vzniklo blokovanie tvorby rozpočtu na 
budúci rok. "Zastupiteľstvu musíme predložiť 
vyrovnaný rozpočet a bez rezervného fondu, 
teda bez peňazí, ktoré síce máme na účte, 
ale nemôžeme  ich zapojiť do rozpočtu pre 
rok 2021, vyrovnaný rozpočet zrejme vyrobiť 
nebudeme môcť. Uvidíme, ako sa zachovajú 
opoziční poslanci na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva 19. novembra, či konečne 
schvália záverečný účet v  súlade s  platnou 
legislatívou alebo svojimi nekompetentnými 
návrhmi vystavia mesto situácii, ktorá vznik-
ne asi prvýkrát v histórii Liptovského Mikulá-
ša, že radnica nepripraví vyrovnaný rozpočet 

pre nasledujúci rok," avizoval šéf radnice na 
svojom facebookovom profi le pod názvom 
Ján Blcháč - z denníka primátora.

Na rokovaní 24. septembra poslanci schvá-
lili záverečný účet s nelegitímnym dodatkom. 
Napriek právnemu stanovisku, ktoré ich 
upozorňovalo na porušenie právnych pred-
pisov pri jeho schvaľovaní, prítomní poslanci 
z  klubu Nový Mikuláš a  Skutočne nezávislí 
podporili nelegitímny návrh Vincenta Kulta-
na, kvôli ktorému primátor nemohol takto 
schválený záverečný účet mesta podpísať.
V opačnom prípade by sa dopustil protipráv-
neho konania. "Záverečný účet bol schválený 
s  výhradou, ktorá obsahovo a  ani formálne 
nezodpovedá požiadavkám, s ktorými počíta 
platná právna úprava," uvádza právne stano-
visko.

Vedenie radnice zvažuje podniknúť voči 
poslancom právne kroky, keďže záverečný 
účet napĺňa rezervný fond, ktorý je blokova-
ný protiprávnymi návrhmi poslancov.       -red- 

Už na jeseň riešime jar

Blokovaním záverečného 
účtu blokujú nový rozpočet 
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Nadišla tá krásna chvíľa, keď matka 
dieťa porodila...

  
V mesiaci september  2020 sa 
v Liptovskom Mikuláši narodili:

  Lenka CÚTOVÁ, Sofi a KLIMÁČEKOVÁ, 
Sellina MURGOŠOVÁ, Viktória BEL-
LOVÁ, Jassmina DROPPOVÁ, Dorota 
GLEMBOVÁ, Zorana JAVOŠOVÁ, Jakub 
BARTÍK, Barbora MEZOVSKÁ, Gabriel 
BLCHÁČ, Dorota KOLENĆÍKOVÁ, Mi-
chael KRUŽLIAK, Denis PUŠKA, Jakub 
BELLA, Barbora BALÁŽOVÁ, Olívia 
BOBROVČANOVÁ, Eliáš KOTULIČ, Nina 
GLONČÁKOVÁ, Lucia KUCHÁRIKOVÁ, 
Sebastian PECHA, Matej KLEPÁČ, Kristí-
na LAUČÍKOVÁ, Susanna BOOGAERTS, 
Tamia STRUHÁROVÁ, Dávid MURGOŠ, 
Mia KRUŽLIAKOVÁ. 

Medzery medzi prstami boli stvorené, 
aby ich niekto mohol vyplniť...

Manželstvo uzavreli:

  Peter MÚDRY – Bc. Renáta BELLOVÁ, 
Milan FAŠANOK – Alena ĎURIŠOVÁ, 
Peter VERČINSKÝ – Mária KONDORO-
VÁ, Juraj MARKO – Lucia TLAMKOVÁ, 
Pavel REMIAR – Stanislava HAVRILOVÁ, 
Koloman JUNAS – Mgr. Jana KLIMOVÁ, 
Vladimír VÁLEK – Miroslava BOBKOVÁ, 
Peter MRÁZIK – Alena MRAVCOVÁ, 
Alexander TOMKO – Viktória KROŠČE-
NOVÁ, Lukáš VELOCHA – Zuzana BA-
KALÁROVÁ, Lukáš CSÁNYI – Ivana 
ŠALPLACHTOVÁ, Andrej BUDZÁK – 
Andrea GREŠOVÁ, Miroslav MATLOŇ 
– Lenka MORAVČÍKOVÁ, Filip DERMEK 
– Bibiana HOLLÁ, Ing. Ján KRAJČÍRIK 
– Mgr. Katarína PAULÍNYOVÁ, Michal 
ŽIARAN – Lenka GLONEKOVÁ, Daniel 
HARDOŇ – Karin ŠTEFANISKOVÁ, Miro-
slav ULIČNÝ – PhDr. Katarína ŽIŠKOVÁ, 
David MURGOŠ – Andrea PUŠKOVÁ, Ili-
ja PAVKOVIČ – Jana TLAMKOVÁ, Mario 
BELÁČIK – Marie PETRÁŠOVÁ, Michal 
ZAŤKO – Miroslava SPODNIAKOVÁ.

Je taká chvíľa, skončí sa život, začne 
spomienka...

  Ľudmila MIKULÁŠOVÁ 81 r., Milan ZA-
MIŠKA 50 r., Anna ŠINGLIAROVÁ 92 r., 
Emília FERIANCOVÁ 73 r., Ján HADVI-
DŽIAK 57 r., Elena GOLÚCHOVÁ 56 r., 
Milan MAJERČÍK 79 r., Ivan VYPARINA 
77 r., Martin BOLTIŽIAR 50 r., Ján HRDI-
NA 80 r., Dušan KONEČNÝ 79 r., Martin 
SPRUŠANSKÝ 79 r., Rudolf ZÁRUBA 83 
r., Július KAROLČÍK 71 r.
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TRIEĎME, UŠETRÍME
PRI TRIEDENÍ ODPADU MAJME NA PAMÄTI: 
ZÁLOHOVANÉ OBALY NEPATRIA DO KOŠA, 
VRÁŤME ICH DO PREDAJNE. 

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  zbe-
ru biologicky rozložiteľného odpadu.

AUTOODPAD:
Opotrebované pneumatiky, akumulátory, autobatérie a disky z   áut je po-
trebné odniesť na zberný dvor. Pneumatiky môžeme vrátiť predajcovi alebo 
distribútorovi pneumatík. Staré vozidlo držiteľ musí odovzdať do zberu sta-
rých 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 vy-
hoďme do zmesového odpadu. Inzulínové perá a injekčné striekačky sú po-
važované za nebezpečný odpad, s ktorým nemožno ďalej manipulovať. Je 
potrebné ich odovzdať v  lekárni. To isté platí pre nespotrebované lieky po 
exspirácii.

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

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, kober-
ce ani vence z cintorína. Všetok tento odpad je potrebné odniesť na zberný 
dvor

ELEKTROODPAD: 
Nepotrebné domáce spotrebiče (televízory, elektrickénáradie a pod.) patria 
na zberný dvor, alebo ich môžeme odovzdať v  predajniach elektrospotre-
bičov.

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.

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

DODRŽIAVAJME FAREBNÚ ABECEDU TRIEDENIA: 

SKLO, PAPIER, PLASTY
KOVY, NÁPOJOVÉ KARTÓNY 

Občiansky servis
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 PLNÉ VRECKÁ PEŇAZÍ - ĽUBEĽSKÍ 

OCHOTNÍCI pôvodný termín 25.03.2020 o 

18:00 nový termín 8.1.2021 o 18:00

 UŽ TI NIKDY NENALETÍM  - ZRUŠENÉ !!! 

pôvodný termín 21.4.2020 o 18:00

 SPIEVANKOVO - nový rodinný muzikál   

pôvodný termín 21.10.2020 o 17:00

nový termín 6.5.2021 o 17:00

 JAKUB VÁGNER - OKOLO SVETA   

pôvodný termín 5.6.2020 o 18:00 

nový termín 11.12.2020 o 18:00

PERINBABA - rozprávkový muzikál 

pôvodný termín 11.10.2020 o 16:00 

nový termín 10.1.2021 o 16:00

 WEST SIDE STORY - Classic Broadway 

MUSICAL  pôvodný termín 22.09.2020 o 19:00 

nový termín 13.1.2021 o 19:00

 NEDVĚDOVCI & BAND    

pôvodný termín 25.9.2020 - 18:00

nový termín 03.03.2021 o 18:00

 VODA A KRV NAD VODOU - muzikál  

pôvodný termín 23.10.2020 o 19:00 

nový termín 26.3.2021 o 19:00

 HANA ZAGOROVÁ - GALAKONCERT     

pôvodný termín 20.10.2020 o 19:00 

nový termín 13.04.2021 o 19:00

 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.  

 07.10.2020 | 04.12.2020     

FOODPRINT | Galéria Kolomana Sokola  | 

ut- so: 10:00 - 17:00 | 2,50€ / 1,25€ | Medzi-

národný dizajnérsky projekt, ktorý reaguje na 

problematiku udržateľnosti. 

 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. 

 14.10.2020 | 14.11.2020   

MATÚŠ MAŤÁTKO: BIELA-MODRÁ-ČER-

VENÁ EPOPEJ |Liptovská galéria Petra 

Michala Bohúňa  | ut- so: 10:00 - 17:00 | 

2,50€ /  1,25€ | Na výstave sa autor sústreďu-

je na československú a slovenskú históriu od 

r. 1948.

 20.10.2020 | 28.02.2021    

IVAN RUMANSKÝ - SNY V KRAJINE | 

Rumanský Art Centre |  Výstavu je možné 

navštíviť po dohode minimálne 24 hodín 

vopred na mobilnom telefónnom čísle +421 

903 510 072. 

 MÚZEUM JANKA KRÁĽA   

Námestie osloboditeľov 3 | Po-Ne: 10:00-

18:00 pravidelné hodinové vstupy  4€ / 

2€ | Kapitoly z histórie mesta; Jánošíkova mu-

čiareň; 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 návšte-

vy, Po-Ne: 10:00–18:00.   2€ / 1€ | Expozícia 

v priestoroch niekdajšej Hodžovej fary pribli-

žuje 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 oslobodi-

teľov 28 | Na požiadanie v Múzeu Janka 

Kráľa    1 € / 0,50 € | Jedinečná vystáva pred-

stavuje činnosť Spolku chovateľov poštových 

holubov. 

 SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRO-

DY A JASKYNIARSTVA  

Školská 4 | Po,St-Pi: 9:00-17:00, Ut:  9:00-

12:00, So: 10:00-16:00, Ne: zatvorené . Po-

sledný vstup hodinu pred zatvorením  8€ 

/ 4 € | Kras a jaskyne Slovenska; Človek, hory, 

Natura 2000; Zem, miesto pre život - Moderné 

interaktívne expozície v  jedinom špecializo-

vanom múzeu svojho druhu na Slovensku.

 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.). 

 GALÉRIA KOLOMANA SOKOLA  

Pongrácovská kúria, Námestie oslobodite-

ľov 28 | Ut - So: 10:00 - 17:00  3 € /  1,50 € | 

Diela významného slovenského grafi ka a ma-

liara, ktorý sa narodil v Liptovskom Mikuláši 

 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.

 SYNAGÓGA   

Hollého 4 | Na požiadanie v Múzeu Janka 

Kráľa.    2 € / 1 € | Jedna z najväčších a naj-

štýlovejších synagóg na Slovensku približuj 

dejiny mikulášskej židovskej komunity.
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KALENDÁR PODUJATÍ

NOVEMBER
2020

www.m i ku l a s . s k

Bližšie informácie o podujatiach konaných v  Liptov-
skom Mikuláši nájdete v  centrálnom KALENDÁRI 
PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk

Zakúpené vstupenky ostávajú v  platnosti, v  prípa-
de zrušených podujatí je možné ich vystornovať na 
mieste, kde  boli zakúpené. V  prípade vstupeniek 
zakúpených cez internet, je potrebné kontaktovať 
priamo Dom kultúry (044/ 55 64 014, 0915 859 596). 

NOVÉ TERMÍNY PODUJATÍ 
KONANÝCH V DOME KULTÚRY

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