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Mesačník pre občanov Mesta Liptovský MikuLáš

Milí čitatelia, držíte v rukách 
mimoriadne vydanie mesačníka 
Mikuláš. Jeho ambíciou je zhr-
núť aspoň v skratke najdôležitej-
šie informácie týkajúce sa práce 
a výsledkov vedenia mesta, kto-
ré vzišlo z volieb v roku 2010. 

Prvý problém, s ktorým sa 
muselo popasovať bolo zablo-
kovanie mestskej skládky pod 
Veternou Porubou vlastníkmi 
pozemkov. Urbárnici si počkali 
na nové vedenie, po zložitých ro-
kovaniach boli dohodnuté pod-
mienky ďalšieho prevádzkovania 
skládky do konca októbra 2014.

Dramaticky sa vyvíjal eurofon-
dový projekt v základnej škole 
v Palúdzke. Nadstavba jedného 
jej objektu a rekonštrukcia ďal-
ších dvoch mala byť podľa zmlu-
vy o poskytnutí eurofondov 
dokončená do konca roka 2010. 
Nové vedenie mesta muselo rie-
šiť, aby sme o takmer miliónovú 
dotáciu neprišli a nemusela byť 
hradená z peňazí občanov Lip-
tovského Mikuláša. Pri pohľade 
na úspešné dielo si dnes na opa-

kovane celoštátne medializova-
né trápenia spojené s týmto pro-
jektom už málokto spomenie.

Zlepšenie hospodárskej bilan-
cie mesta je zrejmý fakt z čísiel 
a grafu v článku na druhej stra-
ne čísla. Vo vydaní si prečítate 
o tohtoročných investičných ak-
ciách týkajúcich sa nových par-
kovacích plôch, rekonštrukci-
ách ciest a chodníkov, mestskej 
plavárne či školských zariadení. 
Ak píšeme o nich, je potrebné 
pripomenúť rekonštrukciu ulíc 
Štúrova a Školská spolu s Tra-
novského uličkou v rokoch 2011 
a 2012 z eurofondov, opravu 
vjazdu do križovatky na Rach-
maninovom námestí z Ulice Jura 
Janošku či časti Komenského 
ulice. Za zmienku stojí aj tohto-
ročná oprava chodníka na Gar-
biarskej ulici, ktorá si ju zaslúžila 
už mnoho rokov predtým.

To, že nie všetko sa dá reali-
zovať vtedy, keď je na to vôľa 
ukázal zdĺhavý proces realizácie 
separačnej haly. Projekt zača-
lo jedno vedenie mesta, druhé 

dokončilo. Cyklochodník, ktorý 
ešte v tomto roku spojí Podbre-
ziny s centrom riešili až tri gar-
nitúry. Trvalo takmer šesť rokov, 
kým v jeseni 2010 mesto získalo 
po nakreslení projektu a vyspo-
riadaní súvisiacich pozemkov 
stavebné povolenie. Následne 
podaná žiadosť o eurofondy 
bola neúspešná. 

Preto sa mesto v roku 2012 roz-
hodlo začať stavať cyklochodník 
z vlastných zdrojov tempom pri-
meraným možnostiam mestskej 
pokladnice. V realizácii úseku 
v dnešnom Parku Ivana Laučí-
ka pokračovalo aj o rok neskôr. 

Súbežne hľadalo možnosť čer-
pať na výstavbu zvyšku štvorki-
lometrového úseku eurofondy 
alebo iné dotácie. V tomto roku 
sa to podarilo. Vedenie mesta, 
ktoré vzíde z volieb 15. novem-
bra tak môže na hotové dielo 
nadviazať a pokračovať v ňom 
smerom na Liptovský Trnovec 
i Smrečany.

Vážení čitatelia, prijmite nasle-
dujúcich osem strán mimoriad-
neho vydania mesačníka ako 
tradičné pravidlo na konci funkč-
ného obdobia. A prijmite obsah 
nasledujúcich strán ako fakty.  
 Peter Lehotský

Vážení a milí Mikulášania, 
tentoraz je to už asi naozaj naposledy, čo sa 

Vám prihováram z prvej strany mestského spra-
vodaja. Väčšina z Vás  vie, že som sa rozhodol už 
nekandidovať na post primátora mesta. Viedli 
ma ku tomu predovšetkým osobné a rodinné 
dôvody. Vždy, a boli to štyri volebné obdobia, 
som rád a zodpovedne plnil Vaše priania. Po-
môcť pri rozvoji nášho mesta, udržaní zamest-
nanosti, riešení problémov sociálneho charakte-
ru a starať sa o dobré meno mesta mi prinášalo 
radosť a uspokojenie. Je mi nad slnko jasnejšie, 
že som nemohol ako primátor vyriešiť všetko. 
Ďakujem za porozumenie a trpezlivosť. Viem, že 
zostalo ešte veľa práce a úloh na vyriešenie. Ale 
aký by to bol život, keby bolo všetko jasné? 

     Tento rok oslavujeme a pripomíname si 
25. výročie Nežnej revolúcie. Na prednášku 
a diskusiu na túto tému prijali pozvanie do Lip-
tovského Mikuláša osobnosti Novembra a di-
sentu z obdobia po roku 1968. Pani prof. Jiřina 
Šiklová z Prahy, prof. Miroslav Kusý z Bratislavy, 
Martin Bútora, poradca prezidenta A. Kisku 

a Ladislav Snopko, tribún Novembra a bývalý 
minister kultúry. Priznám sa, že som sa trocha 
obával, aby sme neostali v hanbe pre nezáujem 
Mikulášanov. Nestalo sa tomu tak a bol som 
naopak veľmi milo prekvapený záujmom naj-
mä stredoškolákov o túto diskusiu. 6. novem-
bra ich viac ako 500 prišlo do veľkej zasadačky 
mestského úradu. Asi po hodine Ladislav Snop-
ko, ktorý viedol diskusiu povedal, že sme na dis-
kusii predovšetkým o demokracii a teda Tí, kto-
rých to neveľmi zaujíma môžu slobodne odísť. 
Na potešenie prednášajúcich aj moje v sále os-
talo ešte minimálne 200 študentov. Bola radosť 
sledovať ich otázky a skutočne úprimný záujem 
o dianie okolo Novembra 1989. Miestami som si 
pripadal ako na prednáške a diskusii na fakulte 
politológie, také fundované otázky kládli mladí 
Mikulášania. Bol som na nich naozaj hrdý.  Via-
cej ako sto ich v sále vydržalo dve a pól hodiny. 
To bolo pre mňa veľmi potešujúce zistenie. Ak 
sa bude minimálne tretina našich občanov ak-
tívne zaujímať o dianie v meste a krajine, tak sa 
o jej budúcnosť nemusíme obávať. 

   Už budúcu sobotu 15. novembra budú voľ-

by primátora mesta a poslancov mestského 
zastupiteľstva a to len od 7.00 do 20.00. Keďže 
doteraz už jeden z kandidátov na primátora 
stiahol svoju kandidatúru, je potrebné dať po-
zor na správnu úpravu volebného lístka, aby sa 
nestal nesprávnou úpravou neplatným. Ja už 
viem koho zakrúžkujem. Prajem aj Vám, aby 
Váš výber bol tým šťastným pre naše mesto.

Malá rada na záver
Obávam, sa  že aj tento raz sa tesne pred voľ-

bami (počas moratória) objavia informácie, 
ktoré budú síce vyzerať vierohodne, ale budú 
spochybňovať niektorého z kandidátov ale-
bo kandidátok. Dovoľte mi, požiadať Vás, aby 
ste „senzačné“ a „zaručené“ správy vydané 
pochybnými indivíduami na poslednú chvíľu 
vyhodnocovali veľmi kriticky. Z osobnej skúse-
nosti viem, že vyliata špina tesne pred voľbami 
dokáže ovplyvniť najmä váhavých a nerozhod-
ných voličov. Mne sa to stalo trikrát . Polícii sa 
ani raz vinníka nepodarilo usvedčiť, hoci som 
bol presvedčený, že viem kto je v pozadí.

 Alexander Slafkovský
primátor mesta

Štyri roky na ôsmich stranách
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2 hospodárstvo

Vedenie mesta hospodárenie Liptovského Mikuláša za posledné štyri roky stabilizovalo
rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 počíta s prebytkom 

takmer 1,2 milióna eur a z neho ponecháva nerozdelených 255-tisíc 
euro pre nové zastupiteľstvo. v podobných kladných číslach hospo-
dárilo mesto aj v ostatných štyroch rokoch. výrazne znížilo zadlže-
nosť a zhodnotilo svoj majetok o viac ako osem miliónov eur. 

Transparentnosť mesta 
Mimovládna nezisková organizácia transparency international 

slovensko (tis) opäť po dvoch rokoch zostavila rebríček transparent-
nosti sto najväčších slovenských miest. Liptovský Mikuláš sa umiest-
nil na osemnástom mieste s 57 percentami a hodnotením b-. 

Pre rok 2015 sú oproti schvále-
nému rozpočtu v roku 2014 vý-
davky nižšie iba o 898-tisíc eur 
a to najmä z dôvodu zmeny zá-
kona o sociálnych službách. Ten 
hovorí, že príspevky pre neverej-
ných poskytovateľov sociálnych 
vo výške približne 500-tisíc eur 
sa už nebudú financovať cez 
rozpočet mesta. Ďalších 100-ti-
síc eur mesto ušetrí na krytí 
straty z prevádzky Liptov arény 
a 200-tisícový dlh z roku 2010 
pre VPS, ktorý je už vyrovnaný. 

„Stabilizáciu rozpočtu za posled-
né štyri roky považujeme za jednu 
z najsilnejších stránok riadenia 
mesta a jeho financií. Prevádz-
kovú stratu z roku 2010 sa nám 
z mínusovej hodnoty 785-tisíc eur 
podarilo skonsolidovať už nasle-
dujúci rok do prebytku 885 tisíc 
eur. Aj ďalšie roky mesto vyka-
zovalo každoročne prevádzkový 
prebytok vo výške viac ako 1,4 
milióna eur. Najväčšie zásluhy má 
na tom zodpovedný prístup pri 
tvorbe reálneho každoročného 
rozpočtu,“ uviedla Anna Rašiová, 
prednostka Mestského úradu 
v Liptovskom Mikuláši. 

Za rok 2010 predstavoval zo-
statok rezervného fondu sumu 
viac ako 314-tisíc eur. Na úhradu 
záväzkov chýbalo na bežnom 
účte 380-tisíc eur. Všetky neu-
hradené faktúry z roku 2010 os-
tali na ťarchu príjmov roka 2011.   

 Kým v roku 2010 predstavovala 
hodnota celkovej zadlženos-
ti mesta 49,2 percenta, v roku 
2013 sa pohybovala na úrovni 
41,8 percent. Liptovský Mikuláš 
sa tak podľa rebríčka mimovlád-
nej neziskovej organizácie INE-
KO začlenil medzi samosprávy 
z dobrým finančným zdravím. 
Pre rok 2014 sa očakávaná zadl-
ženosť pohybuje v rozmedzí od 
40,9 percenta až po hranicu 37,5 
percenta. Zadlženosť mesta sa 
tak medziročne môže znížiť až 
o 4,2 percenta. 

Klesajúcou tendenciou sa po-
čas ostatného funkčného ob-
dobia prejavovala i zadlženosť  
na jedného obyvateľa. Kým po 
roku 2009  pripadala zadlženosť 
na jedného obyvateľa vo výške 
274 eur, v roku 2013 klesol tento 
ukazovateľ na úroveň 233 eur. 

Úverová zaťaženosť  
Počas ostatných štyroch rokov 

mesto k možnosti brania úveru 
pristupovalo pomerne opatrne. 
Kým si v rokoch 2007 až 2010 
mesto vzalo komerčné úvery 
v celkovej hodnote viac ako 6 
miliónov eur, v rokoch 2011 až 
2014  to bol len  jeden komerčný 
úver vo výške 1,3 milióna eur na 
rekonštrukciu miestnych komu-
nikácií. 

Ďalšie štyri úvery samospráve 
poskytol Štátny fond rozvoja bý-

vania za viac ako 2,4 milióna eur 
pri výstavbe nájomných bytov. 
Sú to však samofinancovateľné 
zdroje hradené z nájmu a neza-
počítavajú sa do dlhovej služby 
mesta. 

„O nezodpovednom hospodáre-
ní mesta pod vedením bývalého 

primátora svedčí skutočnosť, že 
v čase vrcholiacej krízy si vzali naj-
väčší komerčný úver na množstvo 
projektových dokumentácií, ktoré 
sú dnes nepoužiteľné, ale mesto 
bude tento úver splácať tridsať 
rokov,“ priblížil primátor mesta 
Alexander Slafkovský.  

Mierne si tak pohoršil, keď 
v roku 2012 skončil na trinástej 
priečke so 61 percentami a cel-
kovým hodnotením B. „Opro-
ti minulým hodnoteniam sme 
mierne zmenili a sprísnili meto-
diku hodnotenia, aj preto boli 
výsledky miest vo všeobecnosti 
horšie. Porovnanie s predchá-
dzajúcim hodnotením sa preto 
neukazuje priamo na webovej 
stránke miest. Zverejnili sme však 
aj rebríček, kde sú body z roku 
2012 prepočítané podľa súčasnej 
metodiky. V takom prípade sa 
Liptovský Mikuláš celkovo zhor-
šil len o jeden bod,“ zdôvodnil 
Martin Kollárik z Transparency 
International Slovensko (TIS). 
V roku 2010 skončila mikulášska 
samospráva spomedzi sto slo-
venských miest na 24. priečke 
so 45 percentami a známkou C-.  

Od posledného hodnote-
nia v roku 2012 sa zlepšila len 
tretina miest. Druhá tretina 
stagnovala a zvyšná si v otvo-
renosti pohoršila. Vyplýva to 
z usporiadania miest v rebríčku 
Otvorená samospráva 2014. 
„V priemere o šesť percent vyššie 
skóre dosiahli mestá s primátor-
mi, ktorých podporujú pravicové 
strany oproti kandidátom ľavice. 
Mestá vedené nezávislými kandi-

dátmi dosiahli priemerné skóre. 
V rebríčku lepšie uspeli aj väčšie 
mestá, čo súvisí s ich vyššou vzde-
lanostnou úrovňou, silnejšími 
médiami a následne tak aj vyšším 
dopytom po transparentnosti,“ 
uviedla TIS. 

Najtransparentnejším mestom 
na Slovensku je Martin so 72 
percentami, ktorý sa posunul na 
vrchol rebríčka z druhého mies-
ta z roku 2012. Na druhom mies-
te skončila Prievidza so 71 per-
centami a tretie miesto obhájila 
Rožňava so 70 percentami. „Prís-
nejšie hodnotenie spôsobilo, že 
body nám boli strhnuté napríklad 
za to, že Verejnoprospešné služ-
by používajú nevhodný formát 
zmlúv zverejnených na webe. Tiež 
preto, že web stránky obchod-
ných spoločností s majetkovou 
účasťou mesta nie sú priamo pre-
pojené s webovým sídlom mesta. 
Lepšie sme však obstáli v hodno-
tení účasti verejnosti na rozhodo-
vaní, vo verejnom obstarávaní či 
personálnej politike. Veci sa vždy 
dajú robiť lepšie. Posun mesta 
v transparentnosti za ostatné šty-
ri roky o šesť až jedenásť priečok 
však považujem za dobrý výsle-
dok,“ zhodnotila Anna Rašiová, 
prednostka mestského úradu.

 -kel-  

nárast majetku mesta  
Hodnota majetku mesta pred-

stavuje ku koncu septembru 
tohto roka 91,3 milióna eur. Od 
roku 2010 sa mestské aktíva 
zhodnotili o viac ako 8,1 milióna 
eur. Podiel na jedného obyvate-
ľa tak za posledné štyri roky na-
rástol o 288 eur. 

„Za kladné výsledky hospodá-
renia vďačíme zníženiu stavu 
zamestnancov, prevádzkových 
a režijných nákladov mesta. Aj 
po štyroch rokoch, tie isté kom-
petencie mesta zabezpečuje o 13 
zamestnancov menej ako kon-
com roka 2010. K pozitívnemu 
vývoju ekonomiky mesta prispelo 
aj rozhodnutie previesť správu by-
tov v osobnom vlastníctve z rúk 
dnes už zaniknutého mestského 
Bytového podniku súkromnej 
spoločnosti. Po prenájme tepel-

ného hospodárstva v roku 2008 
totiž Bytový podnik prestal vyka-
zovať zisk. Výrazne nám pomo-
hol i podpis koncesnej zmluvy so 
spoločnosťou JL aréna. Vybudo-
vala špičkovú tréningovú halu 
a pomáha nám s rekonštrukciou 
a prevádzkou zimného štadióna, 
ktorý v niektorých častiach vy-
kazoval havarijný stav. Veľkého 
finančného bremena sme sa zba-
vili aj v prípade Liptov arény. Od 
začiatku jej prevádzky v roku 
2008 až do odovzdania do 
nájmu začiatkom roka 2014, 
boli náklady vo výške viac ako 
716-tisíc eur, výnosy v hodno-
te len niečo vyše 241-tisíc eur 
a celková strata za takmer šesť 
rokov prevádzkovania pred-
stavuje sumu takmer 475-tisíc 
eur,“ zhrnul A. Slafkovský. 

-Red-
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3investíCie

Koncom októbra sa začalo s dlho 
očakávanou rekonštrukciou Ma-
jerskej ulice na sídlisku Nábrežie. 
Okrem nového povrchu cesty me-
dzi ulicami Alexyho a Vrlíkovou tu 
bude obyvateľom slúžiť 348 par-
kovacích státí i chýbajúce verejné 
osvetlenie. Všetko v celkovom ná-
klade 758 500 eur. 

V mestskej časti Palúdzka sa 
od polovice novembra zmení 
takmer 140-metrový úsek prašnej 
cesty na Okružnej ulici na plno-
hodnotnú komunikáciu s chodní-
kom. Spoločne s ulicami Parkovou 
a Švermovou tak dostane nový 
vzhľad ďalšia z využívaných ciest 
v Palúdzke. Novú tvár dostane 
i križovatka pri starom vchode do 
nemocnice. „Kvôli zvýšeniu bez-
pečnosti chodcov osadíme v strede 
križovatky ostrovček a priechod 
pre chodcov v časti smerom k Zák-
ladnej škole na Demänovskej ulici 
vyvýšime a osvetlíme,“ uviedol 
Ľubomír Hán, vedúci oddelenia 
životného prostredia, dopravy 
a verejných priestranstiev Mest-
ského úradu (MsÚ). Investície 
v tejto mestskej časti sa vyšplhajú 
spoločne na sumu 95-tisíc eur. 

V Starom Meste sa úpravy po-
vrchu cesty dočkajú i obyvatelia 

Majeríkovej ulice. V priebehu no-
vembra tu okrem výmeny živičné-
ho krytu cesty a úpravy chodníka 
pribudne deväť nových odstav-
ných plôch v hodnote 39-tisíc eur. 
V Okoličnom došlo koncom ok-
tóbra k výmene starej panelovej 
cesty na ulici Linčovského.  

 
opravy osvetlenia

Okrem toho sa ulica Stošická 
dočká chýbajúceho verejného 
osvetlenia za 15-tisíc eur, ako aj 
Kernova ulica v Demänovej. Nové 
oplotenie za 21-tisí eur dostane 
futbalové ihrisko v Iľanove a spev-
nia sa plochy pod kontajnermi 
na Nábreží, v Starom Meste a na 
Podbrezinách. Začne sa s realizá-
ciou výstavby depozitára v záhra-
de mestského Múzea Janka Kráľa 
a solárne osvetlenie popri chodní-
ku cez bývalý židovský cintorín na-
štartuje projekt Park spomienok. 

nové parkovacie plochy
Na najproblematickejšom síd-

lisku z hľadiska parkovania – na 
Podbrezinách, tento rok pribudne 
približne 30 parkovacích miest na 
Ulici Brezovej. K nim sa pridá za-
tiaľ päť miest na Ulici Jabloňovej. 
„V tomto roku sa ešte vybaví povo-

Rozšíriť parkovacie možnosti 
mesto plánuje vo vnútrobloku Ji-
lemnického ulice v Starom Meste 
v rámci druhej etapy. Odstavné 
plochy pribudnú aj na Hurbano-
vej ulici o 23 miest. Osem státí 
by malo vyriešiť problematické 
parkovanie pri Základnej škole 
Demänovská cesta v Palúdzke, 
pre ktorú bude vypracovaná 
i projektová dokumentáciu (PD) 
na nové oplotenie popri ceste. 
Až 96 parkovacích miest mesto 
„nakreslí“ na Jabloňovej ulici 
v časti Podbrezín, ktorá má ne-
ustály problém s parkovacou 
kapacitou.  

Ešte v tomto roku mesto pri-
praví projektové dokumentácie 
(PD) na protipovodňové opatre-
nia v mestských častiach Bodice 
a Ploštín. „Papierovú“ prípravu 

čaká i rekonštrukcia  ulíc Bodická  
a Dechtárska v Demänovej.  

Po rokoch by sa obyvatelia 
Nábrežia mali dočkať opravy 
povrchu cesty v okolí garáží na 
Alexyho ulici od ulice Borbisovej, 
ako aj na samotnej Ulici Alexy-
ho spolu s novými parkovacími 
miestami. Nový povrch by mala 
dostať prašná komunikácia 
Ohrady v Iľanove a pripraviť by 
sa mala PD pre novú cestu tiah-
nucu sa od Iľanovského mosta 
smerom ku Kamennému poľu.  

Projektovú dokumentáciu do-
stanú i nové etapy cyklochodní-
ka smerom na Liptovský Hrádok, 
naplánované je rozšírenie Komu-
nitného centra, ako aj dostavba 
obytného súboru Palúdzka a za-
trávnenie plôch medzi hlavnou 
cestou a existujúcimi domami.

„Výber ciest určených na rekon-
štrukciu podmienili intenzita využí-
vania a zlý technický stav,“ vysvetlil 
Ľubomír Hán, vedúci oddelenia 
životného prostredia, dopravy a  
verejných komunikácií.  V tomto 
roku sa tak opravili ulice Tranov-
ského (úsek od ulice Kuzmányho 
po parkovisko ECAV) a Kuzmány-
ho (úsek od ul. Pišútovej po ulici 
Tranovského). Úpravy sa dotkli 
aj chodníka na Garbiarskej ulici 
v úseku od križovatky s Ul. 1. mája 
po Hollého ulicu.

Veľká časť opráv sa realizovala 
alebo ešte len bude realizovať 
na sídlisku v mestskej časti Vrbi-
ca - Nábrežie. „Mnohokrát nám 
bolo vyčítané, že sa zameriavame 
viac na Podbreziny, preto sme sa 
rozhodli vo väčšej miere investovať 
do Nábrežia, kde sú cesty naozaj 
v zlom stave. Ulice na rekonštrukciu 
sme navrhli tak, aby korešpondo-
vali s pôvodných návrhom rege-
nerácie sídliska,“ skonštatoval zá-
stupca primátora Jozef Repaský. 

Vynovený povrch vozovky tento 
rok pribudol i na uliciach Hrobo-
ňova, Mišíkova a Milana Matejku 
v Liptovskej Ondrašovej.  V Pa-
lúdzke bol vymenený koberec na 
Švermovej a v Demänovej na Ulici 
Širokej. 

nové parkoviská
Na sídlisku Podbreziny dokončili 

začiatkom tohto roka parkovisko 

so 48 státiami na Opavskej ulici.  
Dvanásť miest na státie pribudlo 
na Ul. Agátovej a v Starom Meste 
ukončili druhú etapu parkovacích 
miest na Jesenského ulici. 

Úver na rekonštrukcie ciest
„Teší ma, že sa do balíka rekon-

štrukcií miestnych komunikácií 
dostali aj ulice Socháňova, Partizá-
nov a tiež dlhý úsek ulice Majerskej, 
kde by malo dôjsť aj k rozšíreniu 
parkovacích kapacít,“ dodal J. Re-
paský.  

 Na opravy ciest si mesto vzalo 
úver vo výške 1,3 milióna eur. „Eu-
rópske ani štátne zdroje využiť ne-
môžeme. Posledná výzva na opra-
vu miestnych komunikácií bola 
vyhlásená v roku 2009, okrem vý-
zvy z januára 2013, kde Liptovský 
Mikuláš nebol oprávneným žiada-
teľom,“ spresnil primátor mesta 
Alexander Slafkovský. „V novom 
programovom období sa neplá-
nujú opravy škôl či miestnych ko-
munikácií z európskych zdrojov, 
preto sme museli nájsť iné zdroje 
financovania,“ zdôraznil.  

„Splácanie tohto úveru je v našich 
silách. Za posledné dva roky sa 
nám podarilo splatiť istiny za dva 
milióny eur, takže celková zadl-
ženosť mesta sa výrazne nezvýši,“ 
ozrejmil poslanec Dušan Vin-
čur, predseda finančnej komisie 
mestského zastupiteľstva v Lip-
tovskom Mikuláši.                    -kel-

Investičné akcie do konca roka 

Príprava projektových dokumentácií

Opravy ciest a nové parkoviská

počas celého roka sa v Liptovskom Mikuláši pracovalo na rekon-
štrukcii a úprave miestnych komunikácií, budovaní parkovísk 
a zušľachťovaní verejných priestranstiev. do konca tohto roka je 
naplánovaných ešte niekoľko dôležitých investičných akcií.

do konca tohto roka chce mesto urobiť prípravu viacerých inves-
tičných akcií. prvým krokom je vypracovanie projektových doku-
mentácií. na „papier“ sa tak dostanú nové parkovacie miesta, 
protipovodňové opatrenia i ďalšie etapy cyklochodníka. 

nový povrch dostalo tento rok viacero mestských ciest. Mesto 
na tento účel využilo okrem vlastných zdrojov i úver vo výške 
1,3 milióna eur. 

lenie na zvyšných 96 odstavných 
plôch,“ prezradil Miloš Berník, ve-
dúci investičného oddelenia MsÚ. 
Ďalších dvanásť státí budú môcť 
využívať vodiči z Ulice Agátovej. 
V najbližších mesiacoch sa aj oby-

vatelia Nábrežia dočkajú štrnásť 
stání na Chalúpkovej ulice 
a osemnásť parkovacích miest 
pribudne pri tzv. Dominante pre 
nájomníkov mestských bytov.   
 Slávka Kellová  

Mikulassky spravodaj 11_2014 mimoriad vydanie zak_44553.indd   3 11. 11. 2014   15:15:57



4 CykLoChodník, škoLstvo

Centrum mesta s Podbrezinami už čoskoro spojí cyklochodník
do konca novembra by mali byť ukončené práce na výstavbe cyk-

lochodníka,  ktorý spojí najväčšie sídlisko podbreziny s centrom 
mesta. stavebným prácam dal zelenú podpis zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku pre projekt a následné za-
zmluvnenie zhotoviteľa stavby vo štvrtok 4. septembra 2014. 

Cyklochodník sa realizuje vďa-
ka projektu Historicko-kultúr-
no-prírodná cesta okolo Tatier, 
do ktorého je zapojených tri-
násť miest a obcí  zo Slovenska 
a Poľska. Do 250-kilometrového 
okruhu vedúceho cez slovenskú 
a poľskú stranu Tatier sa miku-
lášska samospráva zapojila do-
budovaním 3,2-kilometrvého 
úseku od kruhového objazdu 
pri Palúčanskom moste po most 
cez Smrečianku v Okoličnom. 
Spoločne s už vybudovaným 
cyklochodníkom z vlastných 
zdrojov na sídlisku Nábrežie, tak 
na viac ako štyroch kilometroch 
vznikne spevnené prepojenie 
popri rieke Váh.

Financie z rozpočtu mesta, 
štátu a eurofondov 
„S realizáciou projektu sme začali 

už pred dvomi rokmi vo vlastnej 
réžii, keďže nebolo isté,  či sa pro-
jekt podarí dotiahnuť do úspeš-
ného konca. Som rád, že sa nám 
to po desiatich rokoch podarilo. 
Na chodník budú môcť vchádzať 
v prípade potreby i motorové vo-
zidlá napríklad rýchlej zdravotnej 
pomoci,“  povedal Jozef Repaský, 
zástupca primátora mesta.

„Bola to výzva, nakoľko sme pre 
krátkosť času museli začať stavať 
na troch až štyroch úsekoch na-
raz. Bolo potrebných realizovať 
viacero stavebne nevyhnutných 
investičných prvkov, ako zárubné 
a oporné múry či preložku optic-
kého kábla.  V úsekoch vedúcich 
po hrádzi toku rieky Váh a Smre-
čianka bude cyklistický chodník 
rozšírený o spevnený chodník pre 
peších s odnímateľným zábrad-
lím,“ priblížil Pavel Beťko, riaditeľ 

dodávateľskej spoločnosti.    
Celkové výdavky výstavby 

cyklistického a pešieho chod-
níka predstavujú sumu takmer 
650-tisíc eur. Financovanie pro-
jektu je zabezpečené formou 
nenávratného finančného prí-
spevku v rámci Operačného 
programu Cezhraničnej spolu-
práce Poľsko – Slovenská repub-

lika 2007 – 2013. „Európska únia 
z prostriedkov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (ERDF) 
uhradí 85 percent nákladov, 10 
percent poskytne štátny rozpočet 
a mesto na financovaní projektu 
participuje piatimi percenta-
mi,“ dodala Jana Kormaníková, 
projektová manažérka mesta 
Liptovský Mikuláš. -kel-  

Investície do školstva
takmer 370-tisíc eur je suma, ktorú mikulášska samospráva vyčleni-

la na obnovu svojich predškolských a školských zariadení. boli povy-
mieňané okná, zrekonštruované hygienické zariadenia a zmoderni-
zované školské jedálne. 

Tento rok mesto stihlo na zák-
ladnej škole v Palúdzke opraviť 
zatekajúcu strechu nad telo-
cvičňou a vymeniť palubovku 
v telocvični pre žiakov zo Zák-
ladnej školy Janka Kráľa na Pod-
brezinách. Za takmer 235-tisíc 
sa vymenili okná na piatich ma-
terských školách. Okrem toho 
v Materskej škole (MŠ) Vranov-
ská pribudnú do konca novem-
bra technologické zariadenia 
v školskej jedálni. V MŠ 4. apríla 
môžu deti okrem nových okien 
využívať vynovené hygienické 
zariadenia. Cez vymenené okná 
pozerajú aj deti v MŠ na Agá-
tovej a Nábreží Aurela Stodolu. 
Najväčšia investícia bola realizo-
vaná v Základnej škole v Okolič-
nom vo výške takmer 126-tisíc 
eur. Poslednú etapu výmeny 
okien škola absolvuje do konca 
novembra.     

Tento rok sa mestu podarilo 
opraviť terasu pre deti v Ma-
terskej škole na Komenského 
ulici. Modernejšie hygienické 
zariadenia už využívajú v MŠ 

Palúčanská a v Liptovskej On-
drašovej. Okrem MŠ Vranovská 
si zariadenia v školskej jedálni 
mohli obnoviť i v základných 
školách Janka Kráľa, M. R. Mar-
tákovej a na ul. Čsl. brigády vo 
výške 35-tisíc eur. „Za ostat-
né roky tak ani jedno mestské 
vzdelávacie zariadenie neobišlo 
naprázdno,“ zdôraznil primátor 
mesta Alexander Slafkovský.   

obnova škôl z grantov
V roku 2014 mesto Liptovský 

Mikuláš podalo dve žiadosti 
o nenávratný finančný prí-
spevok. „V rámci Regionálne-
ho operačného programu sa 
uchádzame o prostriedky na 
rekonštrukciu a modernizáciu 
Základnej školy Dr. A. Stodolu 
v celkovej výške viac ako 416-ti-
síc eur. Ak uspejeme, na budúci 
rok sa zmodernizuje a zateplí 
učebňový pavilón školy, vyme-
nia sa okná a exteriérové dvere, 
vonkajšej elektroinštalácie aj 
IKT vybavenie,“ priblížila Jana 
Kormaníková, projektová ma-

nažérka mesta. 
O dotáciu na realizáciu prvej 

etapy stavebných úprav ZŠ Čs. 
brigády radnica požiadala En-
vironmentálny fond v maximál-
nej možnej výške 200-tisíc eur. 
„Z týchto peňazí by sme chceli 
hradiť zateplenie a výmenu okien 
na budove pre druhý stupeň. 
Mesto by práce spolufinancovalo 
vo výške takmer 38 500 eur,“ do-
dala J. Kormaníková. 

opravy škôl do konca roka
K výmene okien na bloku C 

v Základnej škole (ZŠ) Okoli-
čianskej sa do konca tohto roka 
pridajú i okná v učebniach na 

prvom a druhom poschodí blo-
ku A za 69-tisíc eur. Okná ob-
novia i v časti Materskej školy 
(MŠ) Agátová na Podbrezinách 
a MŠ A. Stodolu na Nábreží, čím 
investícia mesta do školských 
a predškolských zariadení stúp-
ne o 46-tisíc eur.  

Školská jedáleň v ZŠ Janka Krá-
ľa si tento rok polepšila o nové 
prístrojové vybavenie za 15-tisíc 
eur. Mesto vyčlenilo z rozpoč-
tu do konca tohto roka ešte 
20-tisíc eur, ktoré poputujú aj 
do zvyšných troch školských 
vývarovní v ZŠ J. Kráľa a v ma-
terských školách Čsl. brigády 
a Vranovská.                            -kel-
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5ŽivotnÉ prostredie

Nová separačná hala so špičkovou technológiu 

Skládka pod Veternou Porubou je uzatvorená Druhýkrát
najlepšie 

separujúce mesto

„Začiatky tohto projektu siaha-
jú do roku 2008. Predovšetkým 
po zvládnutí náročného pro-
cesu verejného obstarávania je 
pre všetkých zainteresovaných 
veľkým zadosťučinením, že už 
naplno slúži nielen obyvateľom 
nášho mesta, ale aj viac ako 
dvom desiatkam okolitých obcí,“ 
uviedol Jozef Repaský, zástupca 
primátora mesta. 

Separačná hala je výsledkom 
projektu „Zvýšenie kvality se-
parovaného zberu odpadov 
v okrese Liptovský Mikuláš“, 
ktorého cieľom je skvalitnenie 
separovaného zberu v meste 
a v spádových obciach, zníže-
nie množstva ukladaného od-
padu na skládke a negatívnych 
vplyvov na životné prostredie. 
Okrem Kohézneho fondu v rám-
ci Operačného programu Život-
né prostredie sa na spolufinan-
covaní projektu podieľali  štátny 
rozpočet a  mesto L. Mikuláš. 

Zdĺhavý proces obstarávania
Projektová dokumentácia vý-

stavby separačnej haly na sídlis-
ku Podbreziny bola spracovaná 
v roku 2008, zmluva o poskytnu-
tí nenávratného finančného prí-
spevku bola podpísaná v roku 
2009. „Po zdĺhavom procese 
verejného obstarávania sme 
samotnú výstavbu separačnej 
haly a nákup jednotlivých pred-
metov verejného obstarávania 
začali až v marci 2013,“ vysvetlil 
J. Repaský. Obstarával sa zho-
toviteľ stavby separačnej haly,  
technológia separačnej linky, 
hardvér a softvér, päť špeciál-
nych automobilov na zber se-
parovaného odpadu, päť veľko-
kapacitných kontajnerov a sto 
zberných nádob. 

Separačná hala je vybave-
ná  modernou technológiou, 
ktorá zaistí zvýšenie množstva 
vyseparovaných zložiek odpadu 
na recyklačné účely. „Doposiaľ sa 

Liptovský Mikuláš patrí medzi najviac separujúce mestá na 
slovensku. skvalitnenie tejto služby od  januára 2014 podporu-
je separačná hala na sídlisku podbreziny. druhá najmodernej-
šia triediaca linka svojho druhu na slovensku, vytriedi štyrikrát 
viac odpadu ako jej predchodkyňa. Mesto na tento účel získa-
lo nenávratný finančný príspevok vo výške 2,5 milióna eur zo 
zdrojov európskej únie.

skládka odpadov pod veternou porubou je uzatvorená. v pia-
tok 31. októbra sa tu naposledy stretli primátor mesta alexan-
der slafkovský a vladimír šuchtár, predseda pozemkového 
spoločenstva veterná poruba. po dvadsiatich rokoch tak mesto 
Liptovský Mikuláš ukončilo skládkovanie na „vlastnom“. 

odpad dotrieďoval v nevyhovu-
júcich pracovných a prevádzko-
vých podmienkach na triediacej 
linke vo vedľajšej hale. V novej 
separačnej hale, ktorá je vyba-
vená klimatizáciou sa výrazne 
zlepšia pracovné podmienky 
pre zamestnancov. Realizáciou 
projektu sme vytvorili šesť pra-
covných miest obsadených že-
nami aj znevýhodnenými uchá-
dzačmi o zamestnanie,“ doplnila 
vedúca haly Jana Vaňová.  

najvyšší štandard 
„Podobná linka je len v Brati-

slave. Predstavuje maximálny 

štandard v oblasti manuálne-
ho triedenia vyseparovaného 
odpadu,“ predstavil Augustín 
Vrábel, dodávateľ technológie. 
Moderná budova separačnej 
haly bola navrhovaná tak, aby 
zapadla do prírodného prostre-
dia sídliska. „Drvivá väčšina po-
užitých materiálov je recyklova-
teľných. V budúcnosti by mala 
strecha budovy zarásť zeleňou, 
podobne ako západná fasáda, 
ktorá je urobená z prírodného 
kameňa,“ priblížil architekt Sta-
nislav Barényi. 

 Slávka Kellová  

„To je história nie dvadsať, ale 
štyridsať rokov dozadu, keď tu 
začala vznikať divoká skládka. 
Okrem odpadov z veľkých mi-
kulášskych fabrík sa tu vyvážalo 
všetko z celého okresu. To spôso-

bovalo neustále horenie a šíriaci 
sa zápach do okolia. Aj to je dô-
vod, prečo majú obyvatelia našej 
obce ku skládke dlhodobo nega-
tívny postoj,“ priblížil  Vladimír 
Šuchtár.

Liptovský Mikuláš sa stal 
opäť víťazom súťaže v trie-
dení odpadov medzi mesta-
mi a obcami na slovensku. 
vyplýva to z výsledkov 
oprávnenej organizácie en-
vi-pak, ktorá združuje viac 
ako 1600 miest a obcí. oce-
nenie si zástupcovia radnice 
prevzali v októbri.

Súťaž organizuje združenie 
ENVI-PAK od roku 2009, aby 
samosprávy motivovalo k vyš-
šej úrovni environmentálneho 
správania. Celkové víťazstvo 
a hlavnú cenu v súťaži za 
množstvo vyseparovaného 
odpadu si Liptovský Mikuláš 
prevzal prvýkrát už v roku 
2011. V roku 2012 dostal tiež 
prívlastok Európske mesto bu-
dúcnosti v súťaži, ktorú orga-
nizovalo ministerstvo zahra-
ničných vecí a zastúpenie EÚ  
v SR.                                         -red-

V roku 1994 mesto investova-
lo takmer 142 miliónov korún 
(viac ako 4,7 mil. eur) do prelo-
ženia pôvodného odpadu a vy-
budovania riadenej prevádzky. 
Zažehnalo tak vyhlásenú ekolo-
gickú katastrofu. „Hrozilo, že sa 
skládka zosunie do potoka, ktorý 
odpad so znečistenými toxickými 
vodami odnesie do Váhu a Lip-
tovskej Mary. Verím, že hoci je tu 
odpad stále uložený, ničoho po-
dobného sa obávať nemusíme. Za 
ostatných dvadsať rokov sa nám 
podarilo vybudovať dielo v súlade 
s prísnymi európskymi predpismi,“ 
zdôraznil Alexander Slafkovský. 

Nasledujúcich tridsať rokov je 
mesto povinné skládku odpa-
dov monitorovať. „Som hrdý, 
že sa nám napriek nedorozume-
niam z konca roka 2010 podarilo 
s vlastníkmi pozemkov dohodnúť.  
Je to dôkaz toho, že po celý čas 
boli medzi nami korektné vzťahy 
a ešte pred mojím odchodom sa 
nám podarilo vec dotiahnuť do 
úspešného konca,“ dodal primá-
tor mesta. Slávka Kellová  Primátor mesta s Vladimírom Šuchtárom, predsedom

Pozemkového spoločenstva Veterná Poruba
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6 kvaLita Života

V zrekonštruovanom poly-
funkčnom objekte bývalej 
vojenskej ubytovne tzv. Do-
minante tak našli noví nájom-
covia štandardné vybavenie 
bytov od garsónok po trojiz-
bové bytové jednotky. „Urče-
né sú predovšetkým pre mladé 
začínajúce rodiny alebo tých 
záujemcov, ktorí si z rôznych 
dôvodov nekupujú byt do osob-
ného vlastníctva,“ povedal pri-
mátor mesta Alexander Slaf-
kovský.  V nájomných bytoch 
o výmere od 23 do 74 metrov 
štvorcových majú nájomníci 
plnú vybavenosť s kuchyn-
skou linkou, elektrickým spo-
rákom, digestorom a kúpeľňu 
s vaňou alebo sprchovacím 
kútom.  Náklady na bývanie sa 
pohybujú od 105 do 283 eur 
mesačne. 

Od roku 2000 poskytol Štát-
ny fond rozvoja bývania mes-
tu dotáciu vo výške viac ako 
10,2 milióna eur na výstavbu 
446 nájomných bytov. „Mesto 
Liptovský Mikuláš je v popredí 
medzi prvými, ktoré využívajú 
možnosť podpory od štátu na 

výstavbu štandardných a níz-
ko-štandardných bytov. Výraz-
ne podporujeme aj tento typ 
kombinovaného a polyfunkč-
ného bývania, pretože takto ne-
oddeľujeme obyvateľov s nižší-
mi a vyššími príjmami,“ uviedla 
Dana Pištová, generálna riadi-
teľka Štátneho fondu rozvoja 
bývania.    

prevod bytov pod mesto
Chátrajúcu budovu Domi-

nanty zrekonštruovala sú-
kromná spoločnosť Strate-
gic Services. Päť podlaží zo 
siedmich teraz prevedie do 
vlastníctva mesta. Finančné 
náklady na kúpu 47 bytov sú 
vo výške viac ako 1,5 milióna 
eur. Štátny fond rozvoja bý-
vania (ŠFRB) poskytol mestu 
úver vo výške viac ako 900-ti-
síc a Ministerstvo dopravy, vý-
stavby a regionálneho rozvoja 
SR dotáciu v hodnote takmer 
620-tisíc eur. 

Samospráva z vlastných 
zdrojov vybuduje parkovis-
ká v okolí nájomných bytov. 
„Všetky finančné prostriedky 

V Liptovskej Ondrašovej 
okrem nových preliezačiek na 
uliciach Pod Dielom a S. B. Hro-

boňa vyrástla na Tehliarskej 
ulici telocvičňa v prírode. Ná-
pad mladej mikulášskej mlá-

Tohto roku v meste odovzdali do užívania 59 nových nájomných bytov

V meste pribudli nové preliezačky a telocvične v prírode

predstavitelia mesta odovzdali v stredu 15. októbra do užíva-
nia 47 štartovacích nájomných bytov v širšom centre mesta a 12 
nízko-štandardných bytov v nájomnom dome v hlbokom. Za 
posledných 14 rokov tak v Liptovskom Mikuláši narástol počet 
mestských bytov o takmer 450.

detské ihriská sa rozšírili v mestských častiach staré Mesto, 
Liptovská ondrašová, palúdzka, andice, okoličné, na sídliskách 
nábrežie a podbreziny i v ďalších častiach mesta.

boli uhradené. Preto nasledoval 
na katastrálnom úrade prevod 
bytov na mesto. Poskytnutý 
úver budeme splácať štyridsať 
rokov,“ uviedol Miroslav Ka-
šák z útvaru ŠFRB Mestského 
úradu v Liptovskom Mikuláši. 
Mesto v súčasnosti spravuje 
614 nájomných bytov. Za os-
tatné štyri roky sa ich do uží-
vania odovzdalo 86. 

bytovka v hlbokom  
V uvedených číslach je zapo-

čítaný i 12-bytový dom v osa-
de Hlboké, ktorý nahradil 
bývanie obyvateľom žijúcim 
v nevyhovujúcich drevotries-

kových stavbách tzv. okáloch. 
„Bolo potrebné dostavať by-
tové domy aj v tejto časti mes-
ta, nakoľko počet obyvateľov 
sa tu za ostatných pätnásť ro-
kov zdvojnásobil. Na výstavbu 
nízko-štandardných bytov je 
možné získať štátnu dotáciu vo 
výške až 80 percent, čo je z  eko-
nomického hľadiska pre mesto 
viac než výhodné. To platí aj pri 
výstavbe štandardných bytov 
a tých sa od roku 2000 v Lip-
tovskom Mikuláši postavilo tri 
a pol krát viac ako v osade Hl-
boké,“ zdôraznil primátor mes-
ta Alexander Slafkovský.      
 Slávka Kellová 

deže vznikol vďaka celosloven-
skému projektu SebeRevolta. 
Bradlá, trojhrazdu a zariadenia 
na kliky môže mikulášska mlá-
dež  využívať už od júla tohto 
roka i v Parku Ivana Laučíka na 
Nábreží a vo vnútrobloku ulíc 
Agátová a Brezová na Podbre-
zinách.    

Po revitalizácii Rohonciho zá-
hrady v centre mesta tu radni-
ca zabudovala pre najmenších 
obyvateľov detskú lanovú špi-
rálu. Viac aktívneho vyžitia pre 
svoje deti nájdu mamičky vo 
vnútrobloku ulíc Komenského 
a Hurbanovej a vnútrobloku 
ulice Alexyho, kde tento rok 
okrem nových preliezačiek 
pribudnú detské domčeky. 
„Na Veľkej kolónii pri bývalom 
Maytexe, kde sa postupne oby-
vateľstvo omladzuje sme osadili 
aspoň hojdačku, pretože v tejto 
časti mesta deti nemajú svoj vy-
hradený priestor,“ uviedla Iveta 

Klepáčová, vedúca útvaru ži-
votného prostredia a poľno-
hospodárstva Mestského úra-
du v Liptovskom Mikuláši.

pomohli aj študenti
Urobiť verejne prospešnú vec 

sa tento rok rozhodli žiaci Ob-
chodnej akadémie v Liptov-
skom Mikuláši. „Dobrovoľníci 
vlastnými silami prispeli k zve-
ľadeniu ihriska na Riečnej ulici 
v Okoličnom. Dobrú myšlienku 
sme sa rozhodli podporiť mate-
riálnym zabezpečením obnovy 
tamojších preliezačiek a oplote-
nia ako i osadením úplne novej 
hojdačky,“ povedal zástupca 
primátora mesta Jozef Repaský. 

Na rozšírenie a modernizáciu 
detských ihrísk mesto tento 
rok vyčlenilo sumu 30-tisíc eur. 
Do výstavby telocviční v príro-
de samospráva zainvestovala 
ďalších viac ako 4 200 eur. 

 Slávka Kellová 
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7soCiáLne veCi, kuLtÚra

Projekt vzdelávania seniorov

Ďalšie úspešné europrojekty 

počas celého roka sa mikulášska samospráva venovala obyvate-
ľom nad 50 rokov.  projekt aktívneho vzdelávania seniorov priniesol 
osem aktivít a takmer päťsto spokojných absolventov. Jednotlivými 
aktivitami sa mesto zameralo na zvýšenie miery zručností, podporu 
osobnostného rozvoja, zdravého životného štýlu a kvality života.

okrem projektu vzdelávania seniorov  bolo mestu v tomto roku 
schválené spolufinancovanie na  ďalšie dva  úspešné projekty. vďaka 
eurofondom pribudne v Múzeu Janka kráľa nový depozitár a na po-
riadok v meste dohliadajú rómske občianske hliadky.

Objekt depozitára vznikne prí-
stavbou a nadstavbou budovy, 
ktorá leží v záhrade. Dvojpod-
lažnú stavbu prepojí so stálou 
expozíciou a výstavnou sieňou 
v pôvodných meštianskych do-
moch zimná záhrada. „Budovu, 
na ktorej základoch postavíme 
budúci depozitár, statik odsúdil 
na asanáciu. Toto miesto preto 
využijeme viac ako efektívne,“ 
uviedol primátor mesta Ale-
xander Slafkovský. V nových 
priestoroch nájde zázemie aj 
knižnica či reštaurátor 

Depozitár bude mať samostat-
ný vstup, vnútorné schodisko 
a nákladný výťah na prepravu 
muzeálií. „Dodnes nemáme špe-
cializovaný depozitár s potreb-
nými parametrami. V súčasnosti 
využívame na uchovávanie histo-
rických predmetov šesť miestností 
v rôznych častiach mesta. Nový 
depozitár bude plne klimatizova-
ný, s ideálnym prúdením vzduchu 
a vlhkosťou pre jednotlivé mate-
riálové skupiny, aby vydržali čo 
najdlhšie pre budúce generácie,“ 
uviedol Zdenko Blažek, riaditeľ 
Múzea J. Kráľa. Výstavbu mú-

zejného depozitára finančne 
zabezpečia prostriedky z fon-
dov Európskej únie  prostredníc-
tvom Regionálneho operačného 
programu. Výška  nenávratného 
finančného príspevku  z Európ-
skeho fondu regionálneho roz-
voja a štátneho rozpočtu   pred-
stavuje sumu 805-tisíc eur.

hliadky 
s prirodzeným rešpektom 

Začiatkom novembra začali 
v meste pôsobiť hliadky, od kto-
rých sa očakáva zníženie krimi-
nality, zlepšenie verejného po-
riadku a zvýšenie životnej úrovne 
v častiach mesta s rómskou po-
puláciou. Dve skupiny občian-
skych hliadok po dvoch členoch 
zo sociálne znevýhodneného 
prostredia budú pracovať pod 
dohľadom Mestskej polície.

„Sociálne dôsledky v nezamest-
nanosti sa prejavujú nízkou ži-
votnou úrovňou celých rodín, 
alkoholizmom alebo inými závis-
losťami a tiež rastúcou kriminali-
tou. Máme problém so životným 
prostredím a odpadmi. Hliadky 
sa zamerajú na kontrolu obyd-

Do osmičky vzdelávacích ak-
tivít v rámci projektu Aktívne 
starnutie seniorov boli zara-
dené osobnostný rozvoj, základy 
finančnej  a právnej gramotnosti, 
zdravý životný štýl, orientácia 
v systéme verejnej správy, infor-
mačné technológie, voľno časo-
vé aktivity zamerané na hudbu 
a pohyb, jazykové vzdelávanie 
a aktívne spoznávanie regiónu. 

„Všetky kurzy mali za cieľ zvý-
šiť kvalitu neformálneho vzde-
lávania, rozvíjať a prehlbovať 
kľúčové kompetencie seniorov 
v našom meste a v neposled-
nom rade ich udržať v dobrej 
fyzickej a psychickej kondícii. 
Ohlasy jednotlivých absol-
ventov nám dokazujú, že to 
boli dobre nasmerované ciele. 
Po ukončení každej aktivity 

nás žiadajú o pokračovanie 
projektu,“ zhodnotila Anna Ra-
šiová, prednostka mestského 
úradu (MsÚ). Projekt oficiálne 
uzavrie záverečná konferencia 
pre účastníkov, pozvaných hostí 
a širokú verejnosť 27. novembra 
o 14.oo h v priestoroch MsÚ.

seniori chcú pokračovať
„Veľmi rada chodím medzi 

ľudí a aj preto som sa prihlá-
sila. Absolvovala som  spo-
znávanie regiónu a najviac 
ma oslovili skanzen v Pribyline 
a Ovčiarske múzeum v Liptov-
skom Hrádku. Prvýkrát v živote 
som bola v Galérii P. M. Buhú-
ňa,“ povedala jedna z účastníčok 
Kvetoslava Kcourová. 

„Keď človek žije v Liptovskom 
Mikuláši, mal by poznať aj jeho 

pamiatky. Som veľmi vďačná, 
že mesto pripravilo tento pro-
jekt. Keďže som predsedníčkou 
Slovenského zväzu telesne po-
stihnutých a väčšina našich 
členov spadá do vyhradenej 
vekovej kategórie, som rada, 
že mnoho našich členov sa 
dostalo do jednotlivých vzde-
lávacích aktivít. Skúsili sme 
i jogu. Oslovila nás natoľko, že 
osemnásť ľudí nadšene pokra-
čuje ďalej aj po ukončení kur-
zov,“ uviedla ďalšia účastníčka 
projektu Tatiana Tkáčová. 

Celkový rozpočet projektu 
predstavuje takmer 108-tisíc 
eur. Viac ako 100-tisíc posky-
tol na vzdelávacie aktivity eu-
rópsky sociálny fond v rámci 
Operačného programu Vzdelá-
vanie prostredníctvom Agentú-
ry Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR pre štruk-
turálne fondy Európskej únie 
a štátny rozpočet. Mesto Liptov-
ský Mikuláš projekt spolufinan-
cuje vo výške piatich percent 
celkových nákladov. 

 Slávka Kellová  

lí, verejného poriadku či rušenie 
nočného pokoja. Najdôležitejšie 
je, že sú znalí miest, kde budú pra-
covať,“ uviedol primátor mesta 
Alexander Slafkovský. 

 „Sú najmä kontrolným a vý-
chovným orgánom. V prípade, 
že si nebudú vedieť poradiť, prí-
padne nebudú môcť zasiahnuť, 
môžu zavolať na pomoc mestskú 
prípadne štátnu políciu, ak zistia 
protiprávnu činnosť. Naši prís-
lušníci často nemajú u mladšej 
a strednej vrstvy rešpekt. Veríme, 
že občianske hliadky si ho priro-
dzene vybudujú,“ zdôraznil Vladi-
mír Bella, náčelník Mestskej polí-
cie v Liptovskom Mikuláši.

Celkové oprávnené náklady 
projektu predstavujú sumu 
117-tisíc eur.  Európsky sociálny 

fond naň prispeje 85 percenta-
mi, štátny rozpočet desiatimi 
percentami. Zvyšných päť per-
cent dofinancuje  mesto Liptov-
ský Mikuláš. Projekt potrvá do 
konca septembra 2015.        -kel-

 

Ekumenické
bohoslužby

 17. novembra 2014  16.00 h 
 sa v kostole sv. Mikuláša  
uskutočnia mimoriadne 
ekumenické služby božie 
pri príležitosti 25. výročia 

17. novembra 1989 
a dňa boja za slobodu 

a demokraciu. 
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JL aréna podporuje hokejové talenty
koncom júna 2014 sa v Liptovskom Mikuláši začala písať nová éra 

moderného hokeja. v sobotu 28. júna slávnostne otvorili tréningo-
vú halu pomenovanú po známom rodákovi Jánovi Lacovi. priestor 
tu dostala i nádejná mikulášska mládež.

„Mám veľmi dobrý pocit z dob-
re vykonanej práce. Aréna spĺňa 
všetky kritériá tréningovej haly 
s výborným moderným zázemím. 
Rozmery klziska nám umožnia 
organizovať  žiacke zápasy. Keď 
ukončím kariéru, viem si pred-
staviť, že práve tu, na domácej 
hrude, nájdem nový priestor na 
realizáciu,“ povedal slovenský 
reprezentant v ľadovom hokeji 
Ján Laco.  

Výstavba novej haly a rekon-
štrukcia strojovne starého zim-
ného štadióna stála  spoločnosť 
JL aréna približne 1,4 mil. eur. 
„Inštalovali sme úplne novú chla-
diacu technológiu, ktorá bude 
slúžiť obom ľadovým plochám. 
S prevádzkou sme začali už počas 
prvého júlového týždňa. Počas 
leta sme absolvovali i prvé hoke-
jové kempy,“ uviedol Branislav 
Doboš, konateľ spoločnosti JL 
aréna. „Podarila sa nám dob-
rá vec. Je to obrovský vklad pre 
rozvoj ľadového hokeja v našom 
meste. Teraz už nebude problém 

s hodinami na ľade, s tréningami 
hokejistov, ale aj krasokorčulia-
rov a amatérov, ktorí majú radi 
hokej,“ povedal primátor mesta 
Alexander Slafkovský. 

Zmeny aj na starom zimáku
Spoločnosť JL aréna sa stala zá-

roveň na 15 rokov prevádzkova-
teľom starého zimného štadió-
na. Preto v spolupráci s mestom 
pristúpila k čiastočnej rekon-
štrukcii. „Mesto zrekonštruovalo 
strechu, ktorá bola v dezolátnom 
stave a  vymenilo mantinely. My 
sme zabezpečili obnovu fasády 
a pribudlo i nové osvetlenie, šatne 
hostí a sociálne zariadenia,“ do-
dal B. Doboš.  

Už od leta môže verejnosť vy-
užívať hodiny korčuľovania v JL 
aréne. Tradičným časom je ne-
deľa v čase od 15:00 do 16.30 h. 
„Podľa rozvrhu sa však snažíme 
ľadovú plochu otvárať pre verej-
nosť mimo vyhradeného času aj 
počas pracovného týždňa. Záu-
jemcovia nájdu aktuálne info na 

našej webovej stránke,“ priblížil 
Jozef Kasanický, riaditeľ JL arény.

pre školy korčule zadarmo
V spolupráci s mestom môžu 

tunajšie školopovinné deti využí-
vať opäť korčuľovanie zadarmo, 
spoločne so zapožičaním korčúľ. 
Každý pracovný deň sú pre ne 
v novej hale vyhradené 3 hodi-
ny. Pre verejnosť je táto služba 
spoplatnená dvomi eurami. Na 
zapožičanie je k dispozícii 120 pá-
rov korčúľ najrôznejších veľkostí, 
ktoré sa prerozdelia medzi ľado-
vé plochy v meste a na sídlisku 
Podbreziny, kde sa projekt rozšíri 
v zime. Projekt sa v zime rozšíri aj 
na klzisko na Podbrezinách.

Každý pondelok si môžu zá-

ujemcovia prísť zdokonaľovať 
techniku korčuľovania. „Od 
17:15 h sa korčuliarom venu-
jú tréneri z mikulášskeho Klu-
bu krasokorčuľovania,“ doplnil  
J. Kasanický.  

Lyžovanie pre žiakov zadarmo
„Napriek tomu, že minulá zimná 

sezóna bola slabšia, sme aj tento 
rok pripravení rozšíriť projekt aj 
o lyžovanie a poskytnúť žiakom 
základných škôl lyžovačku za-
darmo. Veríme, že nám snehové 
podmienky umožnia naplno vy-
užiť prostriedky pripravené v roz-
počte na zlepšenie základov aj 
tohto prioritného športu v našom 
mesto“ uzavrel primátor mesta.     

Slávka Kellová 

Do rekonštrukcie mestskej plavárne mesto investovalo takmer 200-tisíc eur
na rekonštrukciu mestskej plavárne mesto tento rok vyčlenilo 

takmer 170-tisíc eur. po oprave strechy, výmene časti okien a mo-
dernizácii technológie čistenia vody prichádza na rad nová vzducho-
technika a oprava palubovky v telocvični.  

Viac ako 25 rokov využívania 
krytej plavárne sa podpísalo 
pod jej zlý technický stav. Po-
slednú väčšiu opravu zažila 
pred asi desiatimi rokmi, keď sa 
menila prepadnutá strecha nad 
veľkým bazénom. „Je to najviac 
využívané športovisko v našom 
meste, preto bolo na čase vyčle-
niť preň väčšiu finančnú injekciu,“ 
uviedol primátor mesta Alexan-
der Slafkovský.  

V júli tohto roka sa začalo 
s  rekonštrukciou ďalšej časti 
strechy, cez ktorú zatekalo do 
telocvične na palubovku a do 
šatní. Za 2-tisíc eur sa vymenili 
a doplnili  vetracie okná a časť 
radiátorov pri veľkom bazéne. 

čistenie vody ozonizáciou
Voda v bazénoch už je prí-

stupná aj pre alergikov a  
astmatikov. Vďačí za to výmene 
technológie čistenia. Namiesto 
samotného chlóru sa používa 
i tzv. ozonizácia. „Úprava vody 
kombináciou chlóru a ozónu 
vysoko prekračuje požadovanú 
kvalitu hygienických noriem na 
verejných plavárňach. 

Technológia eliminuje 
množstvo použitého chlóru. 
Ozón likviduje nežiaduce ved-
ľajšie produkty chlorácie, čím 
odstráni typický bazénový 
zápach, nevysušuje pokožku, 
zamedzí šíreniu rôznych epidé-
mií a značne znižuje tvorbu rias 
a plesní,“ vysvetlil Jozef Klepáč, 
riaditeľ Verejnoprospešných 
služieb v Liptovskom Mikuláši. 
Mestské zastupiteľstvo na tento 
účel schválilo transfer pre Verej-

noprospešné služby mesta vo 
výške takmer 23 600 eur.

výmena vzduchotechniky
Posledné roky pracuje vzdu-

chotechnika na plavárni pri-
bližne na dvadsať percent. 
Pracovníci tak musia miestnosť 
s bazénmi vetrať prievanom. 
S jej výmenou za modernejšiu 

verziu sa začalo 3. novembra. 
„Od 22. novembra do 7. decem-
bra bude prevádzka plavárne za-
tvorená. Za tento čas dokončíme 
výmenu zastaranej a takmer ne-
funkčnej vzduchotechniky,“ po-
vedal Ľubomír Droppa, vedúci 
krytej plavárne v Liptovskom 
Mikuláši.  

 Slávka Kellová  
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