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Vážení obyvatelia Starého mesta,

máme za sebou ďalší rok. Nielen kalendárny, 

ale aj rok, čo nové vedenie mesta a poslanci 

zložili svoje sľuby a pustili sa do práce. Teším 

sa, že už po roku vidieť prvé výsledky práce. Bol 

to nesmierne náročný rok pre každého nového 

poslanca. Vstupovali sme do politiky s nadšením 

a odhodlaním, s cieľom a snahou veci meniť, 

alebo ich robiť lepšie. Dnes už viem, že to nie je 

tak ľahké, ako sa na začiatku zdalo. Na to, aby 

veci fungovali, netreba len chcieť, ale aj niečo 

urobiť. Sú za nami stovky hodín práce v komisiách, 

zastupiteľstve a stretnutiach s občanmi. Pred pár 

dňami sme schválili rozpočet na rok 2016. Už 

teraz vieme, že tak, ako v celom meste, aj v našej 

mestskej časti sa plánuje mnoho investičných 

akcií, ktoré skvalitnia život a bývanie. Rozhodne 

sa máme na čo tešiť. Verím, že už čoskoro nás 

poteší aj snehová nádielka, bez ktorej si správnu 

zimu nevieme ani predstaviť.

Blížia sa Vianoce. Čas, ktorý by sme mali stráviť v 

pokoji s ľuďmi, ktorí pre nás veľa znamenajú. Ja si 

želám, aby každý z nás našiel aspoň kúsok šťastia, 

ktorý ho bude sprevádzať najbližší rok. Rovnako 

Vám prajem, aby ste do nového roka vstúpili s tou 

správnou nohou a odhodlaním. Odhodlaním robiť 

veci tak, aby priniesli nielen Vám, ale aj Vašim 

blízkym, radosť a potešenie. Matej Géci
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Svetový pohár
v Jasnej

Najväčšie lyžiarske stredisko na Slovensku 

bude po 32 rokoch organizovať svetový 

pohár žien v  alpských disciplínach. Je to 

udalosť, ktorá z Liptova urobí na tieto dni 

najsledovanejšie miesto so záujmom desiatok 

akreditovaných športových novinárov. 

Na organizácii sa bude podieľať viac ako 

800-členný organizačný výbor vrátane 

dobrovoľníkov. Je to nielen vynikajúca 

príležitosť na prezentáciu Liptova, ale rovnako 

aj prínos pre ubytovateľov. Jasná bude opäť 

známejšia, čo bude znamenať príchod nových 

turistov. Mesto Liptovský Mikuláš sa bude 

podieľať na pomoci pri organizácii a som rád, 

že je to ďalší krok k tomu, aby svet poznal náš 

región. Vidíme sa v Jasnej...

Úspešný PAN
Už 22 rokov je L. Mikuláš vďaka festivalu PAN 

hlavným mestom pantomímy na Slovensku. 

Koncom novembra opäť k  nám zavítalo 

približne 400 mladých nadšencov tohto 

umenia z  celého Slovenska. Program pri 

príležitosti 55. výročiu slovenskej pantomímy 

neraz zaplnil veľkú sálu Domu kultúry. 

Za to, čo Mikuláš má, patrí veľká vďaka 

organizátorovi a zakladateľovi PANu mímovi 

Mirovi Kasprzykovi.

Škola už generácie vychováva špičkových 

ľudí a dosahuje skutočne dobré výsledky. Aj 

vďaka nášmu turisticky atraktívnemu regiónu 

majú študenti možnosť už počas školy zbierať 

skúsenosti v top gastro zariadeniach nielen 

v rámci Liptova. Odbornú prax vykonávajú aj 

v päťhviezdičkových hotelových a wellness 

rezortoch v Tatrách či Malej Fatre. Celý 

pedagogický tím si sa svoju prácu zaslúži 

veľké uznanie. Škola v  októbri oslavovala 

130. výročie vzniku. Počas slávnostného 

programu sa predstavili súčasní i bývalí žiaci 

školy. Spoločne poďakovali pedagógom  

a zamestnancom, ktorí kvalitu vyučovania 

neustále posúvajú na vyššiu úroveň. Takmer 

600 žiakov sa momentálne vzdeláva 

v  desiatich  odboroch obchodu, turizmu, 

gastronómie, hotelierstva a marketingu. 

Hotelová akadémia 
oslavovala

KrátKe SPrávy
Múzeum J. Kráľa má záujem zrenovovať 

fasádu na svojich budovách - prvom 
stoličnom a meštianskom dome. Žiadosť 

o grant podali na ministerstvo kultúry.

Mesto chce získať z Envirofondu 
prostriedky na výmenu okien a zateplenie 

fasády na ZŠ Čsl. brigády.

Do areálu kasární sa z Komenského ulice 
dostanete aj po novom 22-metrovom 

chodníku.

Družstvo Staré Mesto získalo na 
Mikulášskom kotlíku cenu za najhustejší 

guláš.
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Našu mestskú časť čakajú v roku 2016 viaceré 

investície. Vďaka schválenému rozpočtu mesta 

by malo ísť na rekonštrukciu a  modernizáciu 

Bernolákovej ulice takmer 280 tisíc eur.  

„V tejto lokalite je dlhodobý problém, ktorý 

potrebujeme vyriešiť. Obyvatelia si to zaslúžia. 

V  rovnakom stave je aj ulica Kukučínova, ale 

nie je možné robiť všetko naraz, preto budem 

pozornosť tejto ulici venovať pri príprave 

rozpočtu na ďalšie roky,“ zdôraznil poslanec 

za mestskú časť Matej Géci. Podľa jeho slov 

v rámci volebného programu sľuboval obnovu 

Župného domu, pre ktorý je v  rozpočte 

vyčlenených viac ako 40 tisíc eur na projektovú 

dokumentáciu a realizáciu nových stavieb.

Pozornosť si v  budúcom roku vyslúži aj 

národná kultúrna pamiatka - pamätník na Háji, 

na ktorého obnovu mesto dá 20 tisíc eur. Na 

prípravnú a  projektovú dokumentáciu pre 

verejné priestranstvá a  mestské cyklotrasy je 

vyčlenených 80 tisíc eur. Práve cez Staré mesto 

by mali viesť hlavné mestské tepny, ktoré 

umožnia prepojiť jednotlivé mestské časti. Na 

rekonštrukciu a  modernizáciu ZŠ Čsl. brigády 

by malo ísť takmer 150 tisíc eur. Obnova školy 

nielen zníži energetickú náročnosť budovy, 

čím ušetrí v budúcnosti ďalšie prostriedky, ale 

aj zvýši komfort pri štúdiu našich detí. „Okrem 

týchto investičných akcií v  Starom meste 

budeme realizovať aj množstvo ďalších v iných 

mestských častiach,“ uzavrel Géci. -red-

Staré mesto čakajú investície

Obnovíme Župný dom

Investície:
Zateplenie fasády ZŠ Čsl. brigády

viac ako 150 tisíc eur

Projektová dokumentácia a realizácia 
stavby - Župný dom - 43 tisíc

Rekonštrukcia a modernizácia - 
Bernolákova ulica - 280 tisíc

Rekonštrukcia a modernizácia - obnova 
NKP Háj Nicovô - 20 tisíc 

Prípravná a projektová dokumentácia 
- verejné priestranstvá, mestské 

cyklotrasy, Komunitné centrum - 80 tisíc

Zámerom mesta je udržať život v  objekte 

Župného domu. Zabezpečiť to chce 

podaním žiadosti o grant na obnovu tejto 

národnej kultúrnej pamiatky. Z ministerstva 

kultúry z programu Obnovme si svoj dom na 

rok 2016 chce získať 40 tisíc eur. Peniaze majú 

byť použité na odstránenie nevyhovujúceho 

stavu kanalizácie a odstránenie porúch 

zdravotechniky a  vybudovanie nových 

rozvodov. Ďalej sa má sprístupniť a  obnoviť 

podbránie severného traktu, vymeniť vstupná 

brána. V budúcnosti by sa mohol Župný dom 

pretransformovať na novú funkciu kultúrno-

spoločenského vyžitia. -msu-
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Živé námestie 
začína pracovať 

naplno
Občianske združenie Živé námestie začína 

naplno pracovať. Na ustanovujúcom 

zasadnutí valného zhromaždenia ešte 

v októbri hovorili prítomní o množstve 

zaujímavých akcií a príprave rozpočtu. 

Schválili taktiež plán činnosti. Cieľom 

združenia je oživenie centra Liptovského 

Mikuláša predovšetkým organizovaním 

rozličných podujatí. “Za krátky čas sa 

myšlienka živého námestia mení na realitu. 

Verím, že v budúcom roku zaujme domácich, 

ale aj návštevníkov široká ponuka kultúrnych 

či športových akcií,” poznamenal poslanec 

Matej Géci. Prípravný výbor ďalej vypracoval 

databázu majiteľov nehnuteľností v širšom 

centre, ktorých oslovia ohľadne vstupu 

do združenia. V novembri združenie 

spoluorganizovalo Liptovskú zabíjačku.

Pre droby 
chceme chránené 

označenie
Poslanci mestského zastupiteľstva súhlasili 

so založením občianskeho združenia 

Liptovské droby. Jeho cieľom je zachovanie 

gastronomickej tradície Liptova, pretože 

chceme ponúknuť obyvateľom a návštevníkom 

najvyššiu kvalitu regionálnej špeciality zo 

zemiakov, ktoré sú charakteristickou plodinou 

tohto kraja. Združenie zjednotí receptúru 

obľúbenej pochúťky a bude dbať na prípravu 

a servírovanie jedla v najvyššej a stabilnej 

kvalite. Získaním svetového certifikátu 

a chráneného zemepisného označenia 

Liptovské droby združenie prispeje k rozvoju 

turizmu a získaniu dobrého mena Liptova  

a celého Slovenska. Žiadosť o registráciu by 

mali podať na ministerstvo vnútra do konca 

roka. Do rovnakého termínu by mali byť  

schválené aj stanovy.

Ak ste koncom októbra chýbali s vašimi deťmi 

v galérijnej záhrade, môžete ľutovať. Vydarená 

akcia Svetlonos 2015 pritiahla približne stovku 

dospelých i detí. Prvý ročník dokázal, že záhrada 

v centre mesta nemusí žiť iba v lete a počas 

slnečného dňa. Približne dvadsať rôznych 

motívov svetlonosov, ale najmä ohnivá šou, 

naozaj zaujali. Riaditeľka galérie P. M. Bohúňa 

Alena Chebeňová prisľúbila, že aj v  budúcom 

roku sa zídeme na takomto podujatí.

Prvý Svetlonos
sa vydaril
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Naši jubilanti
Aj v našej mestskej časti sa počas októbra 

poslanci za Staré Mesto a primátor stretli s našimi 

jubilantmi. Seniori, ktorí oslavujú 70 rokov a 

okrúhle jubileá vyššieho veku si vypočuli trio 

mladých harmonikárov zo ZUŠ a v neformálnej 

debate prebrali rozličné témy. Bolo to príjemné 

posedenie s generáciou, ktorej vďačíme za ich 

prínos nielen spoločnosti, ale aj rodine.

Premeniť tento cieľ na skutočnosť mala 

naštartovať aj prvá zo série konferencií pod 

záštitou Oblastnej organizácie cestovného 

ruchu REGIÓN LIPTOV. Začiatkom novembra 

sa na nej zúčastnili zástupcovia mesta, 

Informačného centra, múzeí, galérií, kultúrnych 

a  športových inštitúcií a  odbornej verejnosti. 

„Chceme urobiť maximum pre to, aby boli 

návštevníci mesta spokojní s  ponukou 

mestského cestovného ruchu.   V  rámci 

našich aktivít sme predstavili nový rezervačný 

systém pre usporiadateľov podujatí v  meste, 

pomocou ktorého chceme efektívne vytvárať 

kalendár podujatí, vyhnúť sa prekrývaniu ich 

termínov a zabezpečiť čo najúčinnejší spoločný 

marketing,“  prezradila časť plánov riaditeľka 

Informačného centra Jana Piatková.

Liptovský Mikuláš chce vyčnievať najmä 

v  porovnaní s  inými mestami do 40 tisíc 

obyvateľov a v  tejto súvislosti sa zameria na 

revitalizáciu historického centra, budovanie 

kultúrneho cestovného ruchu, rozvoj 

cykloturistiky a  turistiky v  meste a  posilnenie 

kyvadlovej dopravy medzi okolitými turistickými 

strediskami. Nové produktové balíky budú 

orientované na deti, školské výlety, seniorov 

a  aktívne zameraných návštevníkov.  „Teší 

ma najmä fakt, že všetci významní hráči 

na poli cestovného ruchu v  našom meste 

ukázali jednoznačný ťah na bránu. Zároveň 

pochopili, že bez spolupráce a  koordinácie to 

v  budúcnosti nepôjde,“  zdôraznil predseda 

Komisie cestovného ruchu pri mestskom 

zastupiteľstve Matej Géci. Text a foto: OOCR

Mikuláš chce byť turistická 
TOP destinácia

Viac návštevníkov, kvalitnejšie 

služby, širšia ponuka atrakcií a ťah 

na jednu bránu. Okrem tradične 

najlepšej lyžovačky sa chcú Liptáci 

zamerať aj na mestský cestovný 

ruch a z Liptovského Mikuláša 

urobiť centrum turizmu na Liptove.
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Už v  predvolebnej kampani som prisľúbil 

venovať 100 eur rodinám zo Starého mesta, 

ktorým by táto čiastka pomohla. Myšlienka 

bola pekná, ale realita je už omnoho ťažšia. 

Pravidelne sa stretávam s príbehmi, ktoré by 

do kolien posadili aj tie najtvrdšie povahy. Sto 

eur väčšinou býva len akási náplasť na ranu, 

ktorá však všetko nerieši. A presne takýto 

prípad je aj rodina, ktorej som sa rozhodol 

pomôcť.

Matka s  dvoma deťmi, ktorá žije v  Starom 

meste blízko stanice rieši existenčné 

problémy. Jej druh je vo výkone trestu za 

domáce násilie. Ona má záujem robiť, ale po 

ukončení činnosti spoločnosti Gábor to pre 

ňu nie je jednoduché. Vystriedala množstvo 

zamestnaní, ale nájsť si stabilnú prácu sa jej 

nedarí. Starší syn chodí na evanjelickú základnú 

školu a študuje s vynikajúcimi výsledkami. Pri 

prvej návšteve som zistil, že druh jej okrem 

rozbitého nábytku, nedokončenej kúpeľne 

zanechal na nájomnom byte aj množstvo 

nedoplatkov. 

Byt je v  majetku mesta a stav okien je tak 

žalostný, že vykúriť ho je takmer nemožné. 

Moja pomoc spočívala v  tom, že sme 

zabezpečili na nájomný byt platnú nájomnú 

zmluvu (doteraz bola zmluva na druha), 

dohodli sme s mestom splátkový kalendár na 

dlžné nájomné a riešime výmenu alebo aspoň 

urýchlenú opravu okien. Ako vianočný darček 

ide 100 eur v hotovosti aj tejto rodine.

Týmto si Vás dovoľujem požiadať, pokiaľ by ste 

mali záujem tejto matke pomôcť, môžete ma 

kontaktovať a sprostredkujem Vám stretnutie, 

alebo doručím Vašu pomoc osobne.

Pomoc matke s deťmi

Odmenu, ktorá vyplýva z výkonu poslanca a 

člena komisií, si nechcem ponechať. Rád sa jej 

vzdám v prospech tých, ktorí ju potrebujú viac. 

Zaokrúhlených 100 eur venujem každý 

mesiac rodinám či jednotlivcom zo Starého 

mesta, ktorí pomoc naozaj potrebujú. Budem 

veľmi rád, keď mi s  výberom tých správnych 

adresátov pomôžete aj vy. Ak máte o tento 

príspevok záujem, alebo viete o niekom, kto 

túto pomoc potrebuje, kontaktujte ma prosím 

na tejto adrese: 

Ing. Matej Géci, P.O.BOX 7, 031 01 Liptovský 

Mikuláš alebo emailom na pomoc@geci.sk 

Aby sa peniaze dostali naozaj do správnych 

rúk tým, ktorí pomoc skutočne potrebujú, 

prosím uveďte vo vašej žiadosti, prečo tento 

príspevok potrebujete vy alebo osoba, rodina, 

ktorú ste navrhli. Vyberať budem subjektívne 

a na základe zhodnotenia všetkých okolností. 

Je zrejmé, že nie každého budem môcť 

uspokojiť. No pokiaľ budem vedieť pomôcť aj 

inak než len finančne, nájdem spôsob a rád 

pomôžem. Pomáhať je predsa ľudské.

O  poskytnutej pomoci budem informovať 

aj prostredníctvom Staromestských novín, 

prípadne aj cez sociálnu sieť.

Odo mňa pre Vás 
- plnenie sľubu z kampane
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Vynovené 
ihrisko

Na jar môže dopravná výchova, 

ktorej dôležitosť zrejme netreba 

podrobnejšie vysvetľovať, pokračovať 

v oveľa lepších podmienkach. V októ-

bri dostalo mestské dopravné ihrisko  

v areáli bývalých kasární na Komen-

ského ulici nový asfaltový koberec. 

Zastupiteľstve na túto investíciu  

schválilo ešte v auguste 30 tisíc eur.

Po vydaní prvého čísla Staromestských novín 

v septembri ma kontaktovali obyvatelia  

z Čsl. brigády s požiadavkou na opravu 

prístupovej cesty, ktorej stav je dlhodobo 

nevyhovujúci. Problémy sú aj na parkovisku 

pri bytovke, ktoré je po dažďoch vždy zaliate 

vodou a obyvatelia majú problém sa dostať  

k autám.

Zorganizoval som stretnutie vlastníkov bytov, 

kde podpisovali žiadosť o zaradenie týchto 

opráv do rozpočtu. O možnostiach riešenia 

som sa informoval aj na investičnom oddelení 

mestského úradu. Čiastočná oprava nemá 

zmysel, preto sme hľadali koncepčné riešenie. 

Realizácia by mala byť v roku 2017. V tomto 

období, keďže mesto Liptovský Mikuláš 

má vypracovaný projekt, začne konanie na 

vydanie stavebného povolenia, ktoré bude 

trvať niekoľko mesiacov.

V rozpočte na rok 2016 máme napríklad aj 

prostriedky na prípravné a projektové 

práce pre materskú školu Bublinka na Čsl. 

brigády. Na jar by sa mala začať opravovať 

poškodená dlažba a  terasa v  záhrade 

a dobudujú sa bezbariérové vstupy do záhrady 

z južnej strany škôlky. Rekonštrukcia kúpeľne 

v jednej z tried je naplánovaná na rok 2017.

Ešte na septembrovom mestskom 

zastupiteľstve som interpeloval vedenie 

mesta s požiadavkou na opravu chodníka 

pred základnou školou na Čsl. brigády. Moju 

požiadavku na opravu tejto komunikácie 

prijal aj príslušný odbor radnice. V rámci 

plánu veľkoplošných opráv je rozpočte 

na rok 2016 vyčlenený balík finančných 

prostriedkov. Budem sa preto snažiť, aby sa 

táto rekonštrukcia zrealizovala už budúci rok.

Samozrejme, v okolí školy chýba aj detské 

ihrisko pre mamičky s deťmi. Túto agendu 

rozpracúvam už od začiatku svojho 

poslaneckého obdobia a práve v budúcom 

roku by som chcel zrealizovať prvé ihriská, 

na ktoré sa snažím zabezpečiť zdroje mimo 

rozpočtu mesta. O výsledku vás budem 

priebežne informovať.

MG

Opravy na Čsl. brigády
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Už počas volebnej kampane som avizoval, že 

záujem o naše mesto, jeho rozvoj a riešenie 

problematických oblastí nie sú len prázdne 

frázy. Sľúbil som, že za vás a za Liptovský 

Mikuláš budem bojovať 4 roky. Keďže 

dôležitý je Váš názor a podnety, neváhajte 

sa na mňa kedykoľvek obrátiť s prípadnými 

otázkami a  problémami, ktoré vás trápia. 

Spraviť tak môžete prostredníctvom emailu  

podnety@geci.sk alebo osobne na stre-

tnutiach s obyvateľmi nášho mesta.

Váš názor  
je dôležitý Nový web geci.sk

Pozývam vás na svoj nový web  

www.geci.sk, kde nájdete priebežne 

dopĺňané informácie nielen o  mojej 

poslaneckej práci, plnení volebného 

programu, ale aj o  dianí v  Starom 

meste a  Mikuláši. Aj prostredníctvom 

kontaktného formulára máte možnosť 

sa so mnou spojiť a poslať mi nielen Vaše 

názory a postrehy, ale aj tipy na pomoc 

pre ľudí v  rámci projektu „100 eur pre 

Vás“.

V decembri som podporil návrh 

na stiahnutie a  prepracovanie 

materiálu, ktorým sa mali dvíhať dane 

z  nehnuteľností. Bez dostatočnej analýzy 

a  koncepčného riešenia nemôžeme takýmto 

spôsobom zaťažovať občanov vyššími daňami.

Tento mesiac sme prijímali 

najdôležitejší dokument súvi-

siaci s  rozvojom mesta v  najbližších rokoch. 

V  Pláne hospodárskeho a  sociálneho rozvoja 

mesta na roky 2015-2022 je zakotvených 

množstvo rozvojových cieľov nielen pre Staré 

mesto, ale aj pre celý Mikuláš.

Žijeme v  rýchlej dobe, ktorá nám 

každodenne prináša množstvo informácií 

zo sociálnych sietí či rôznych tlačovín. 

Vybrať si z  takéhoto množstva podnetov 

to najpodstatnejšie a hlavne dôveryhodné 

nie je jednoduché. Nie všetky informácie sa 

ku Vám dostanú v  dostatočnom kontexte, 

aby ste si mohli vytvoriť objektívny názor. 

Je náročné zachytiť každú správu, ktorá sa 

týka mojej práce ako poslanca a reagovať 

na ňu. A je jednoduchšie o niekom napísať 

niečo negatívne, ako sa potom brániť. A toto 

sú dôvody, prečo nemám záujem niekoho 

osočovať, konfrontovať a zameriavať sa na 

veci, ktoré sa dakedy stali. Je dôležité riešiť 

veci, ktoré nám skvalitnia život v  našom 

meste v  budúcnosti. Preto máte možnosť 

ma kontaktovať emailom, alebo sa so mnou 

osobne stretnúť a diskutovať o veciach, 

ktoré Vás zaujímajú.

Ako chcem komunikovať?

Ako som hlasoval?

ZA ZA


