Váš poslanec

v našom Starom meste, alebo
čo priniesli roky 2014 - 2018
Pred štyrmi rokmi mi obyvatelia Starého mesta prejavili
dôveru a dali mi do ruky mandát poslanca mestského
zastupiteľstva. Mal som jasnú víziu a plán, čo chcem
v našej mestskej časti urobiť. S radosťou konštatujem,
že sa urobilo omnoho viac. Preto sa chcem
poďakovať predovšetkým Vám, že ste mi dôverovali
a vďaka Vašim hlasom som dostal príležitosť.
Poďakovanie rovnako patrí všetkým zamestnancom
mestského úradu za stovky hodín ich času, aby sme
spoločne urobili Staré mesto krajším a naplnili naše
predstavy o lepšom živote v tejto mestskej časti.
A v neposlednom rade, rovnako vedeniu mesta
za korektnú spoluprácu, prístup a chuť riešiť
konkrétne požiadavky a zámery.

Nezávislý kandidát na poslanca
do mestského zastupiteľstva za Staré mesto.

Ďakujem za Vašu
podporu v rokoch 2014 - 2018.
Spoločne sme urobili Staré mesto krajším.
Pokračujme v tom ďalšie 4 roky.

K

Koordinujem
moderný projekt
participatívneho
rozpočtu

Desiatky praktických riešení, inovácií, ihrísk,
športovísk... Aj toto je ovocie projektov z partici
patívneho rozpočtu, ktorý v meste funguje tri roky.
Začínali sme na 25-tisícoch eur, v roku 2018 sme sa
dostali už na dvojnásobok sumy.
Ako hlavnému koordinátorovi participatívneho
rozpočtu sa mi podarilo skĺbiť záujmy a návrhy rôznych
subjektov, združení, samosprávy ale aj jednotlivcov.
Táto synergia priniesla po celom Liptovskom Mikuláši
výsledky, na ktoré som patrične hrdý.

Nové workoutové ihrisko vybudované z participatívneho
rozpočtu sa vybudovalo v areáli základnej školy. Svoju
obľubu postupne našlo medzi priaznivcami športu v prírode.

Štyri roky vykonávam funkciu hlavného koordinátora Participatívneho rozpočtu. Za tieto roky sa nám podarilo zrealizovať
desiatky krásnych a plnohodnotných projektov na území celého mesta. Je to náročná práca. Hodiny diskusií, porád, hľadaní
riešení, ale na konci každého roka obrovský kus práce za nami. Mestské zastupiteľstvo, teda moji kolegovia, mi zverili túto
náročnú funkciu. Na začiatku to bol pilotný projekt, dnes je z toho plnohodnotná súčasť každoročného rozpočtu.
Nezávislý kandidát na poslanca
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O

Osvetlené priechody

V Starom meste pribudnú ďalšie štyri inteligentné
priechody pre chodcov. Dotáciu na ich vybudovanie
v blízkosti škôl a na frekventovaných cestách v širšom
centre mesta schválilo Ministerstvo vnútra SR.
Na jeseň mesto uvedie do prevádzky dva priechody
pri Základnej škole Miloša Janošku (ZŠ na ul. Čsl.
brigády), ďalšie na ulici 1. mája a na Štefánikovej
pred križovatkou na železničnú stanicu. Inteligentné
priechody sú vybavené LED svietidlami, ktoré sú
umiestnené vo vozovke. Zachytia pohyb chodcov a
pri ich prechode z jednej strany cesty na druhú začnú
blikať .

Na mnohých priechodoch pre chodcov na území Starého
mesta sa inštalovalo osvetlenie, ktoré upozorňuje vodičov
na miesta so zvýšeným rizikom.

Rekonštrukcie
Očakávanou rekonštrukciou prešiel vnútroblok na Jilemnického ulici pri dvoch bytových domoch v blízkosti gymnázia.

Po rekonštrukcii.

Počas rekonštrukcie.

Novovybudovaný priechod medzi ulicami Revolučná
a Štefániková od tohto leta skrášlila výsadba trvaliek.

Mesto pristúpilo k lokálnej oprave fasády národnej
kultúrnej pamiatky Župný dom na Námestí osloboditeľov.
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Rekonštrukcie

Rekonštrukciu si zaslúžil aj chodník popri ceste I/18 po
pravej strane v smere od Okoličného do centra mesta.
Spojenie najväčšieho sídliska Podbreziny so Starým
mestom novým chodníkom potešilo nielen mňa.

Potrebná rekonštrukcia chodníka sa uskutočnila aj na
ulici Čsl. brigády od Stop shopu, pred budovou Hotelovej
akadémie a rovnako budovou Základnej školy na ulici Čsl.
brigády.

Kompletná rekonštrukcia vnútrobloku na ulici Čsl. brigády
- II. etapa.

Rekonštrukcia vnútrobloku na Komenského ulici
Stav pred začiatkom rekonštrukcie.

Vnútroblok na ulici Čsl. brigády si zaslúžil svoju potrebnú
rekonštrukciu. V prvej etape sa realizovalo vybudovanie
nových parkovacích miest pri dvoch stredných bytovkách
a v priebehu tohto roka sa budujú spevnené plochy pri
ďalších dvoch. O túto potrebnú rekonštrukciu som sa
zaujímal dva roky a výsledok myslím, že stojí za to.

Pred Materskou škôlkou Bublinka na Školskej ulici bol
položený nový asfaltový povrch chodníka.

Nezávislý kandidát na poslanca
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Rekonštrukcie

Rekonštrukcia časti Pišútovej ulice.

Rekonštrukcia časti Pišútovej ulice - druhá časť.

Kompletnou rekonštrukciou prešla aj Bernolákova ulica. Celková úprava oboch chodníkov a cesty bola nutná a čiastočne
sa na investíciu čerpali externé zdroje v rámci budovania cyklotrás.

V minulom roku sa uskutočnila kompletná rekonštrukcia Kukučínovej ulice. Na túto obnovu sa čakalo niekoľko rokov
a majitelia bytov a rodinných domov to určite ocenili.
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Dokončili sme
vysušovanie objektu
Pongrácovskej kúrie

V letných mesiacoch tohto roka sa zrealizovali
záverečné práce na vysušovaní budovy Pongrácovskej
kúrie na Námestí osloboditeľov. Prvú etapu vysušovania
objektu mesto realizovalo v roku 2016, keď boli novou
technológiou vysušené galerijné priestory. V roku 2018
sa dokončila druhá fáza v priestoroch, ktoré patria
mestskému Múzeu Janka Kráľa.
Realizáciou opatrení sa zlepšili podmienky na
činnosť expozícií a zamedzilo sa znehodnocovaniu
vystavovaných exponátov. Pongrácovská kúria z
15. storočia je vo vlastníctve mesta a je najstaršou
svetskou budovou v Liptovskom Mikuláši. Objekt je
zároveň národnou kultúrnou pamiatkou. V blízkej
budúcnosti v nej vznikne nová výstavná expozícia.

Začiatok rekonštrukcie chodníka na ulici Štefánikovej.

V

Vnútromestká
cyklotrasa

V auguste začalo mesto práce na prvej etape
vnútromestskej cyklotrasy, na ktorú sme získali financie
z externých zdrojov. Ide o úsek od železničnej stanice
cez centrum mesta po križovatku na Rachmaninovom
námestí. V rámci stavby sa dobuduje aj zostávajúca
časť Bernolákovej ulice.
Nezávislý kandidát na poslanca
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Starý Dom služieb
je minulosťou

V Starom meste pribudol živý,
moderný a atraktívnejší priestor

Po rokoch neúspešných pokusov o odpredaj budovy
bývalého Domu služieb sa vedeniu mesta podarilo
nájsť investora, ktorý bol ochotný objekt nielen kúpiť,
ale aj v krátkom čase zrekonštruovať. Bol som členom
komisie pri súťaži, v ktorej sa vyberal najvhodnejší
záujemca. Za mimoriadny úspech považujem nie len
predaj, ale aj celkovú rekonštrukciu objektu, ktorú
investor urobil. Staré mesto tak má živý, atraktívnejší
priestor.
Podarilo sa tiež zrevitalizovať plochy okolo Centralu,
pribudli nové chodníky, parkovisko, popred obchodný
dom sa vybudoval pás vnútromestskej cyklotrasy.
Námestie mieru je opäť vizuálne moderné. V týchto
priestoroch vzniklo rovnako aj plnohodnotné
Informačné centrum mesta, ktoré sa z roka na rok teší
väčšej návštevnosti.
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V galerijnej záhrade
sme vytvorili dokonalý
priestor pre relax
a kultúrne vyžitie

Staré mesto má priestory, ktoré sú tichými
zákutiami, slúžia na relax, ale zároveň sú to miesta,
kde je možné sa kultúrne vyžiť. Galerijná záhrada
je na takéto aktivity priamo stvorená. Priniesli sme
do nej život, zvolili sme vhodnú formu revitalizácie
a programovú skladbu, čo sa odrazilo na rastúcej
návštevnosti. Za štyri roky dostal tento priestor
úplne novú tvár. Úžasné sú Penkalove hračky,
pribudlo drevené sedenie, ale pozornosť som
zameral aj na údržbu areálu. Zelená plocha záhrady
slúži na rôzne druhy cvičení. Záhrada teraz víta
všetky vekové skupiny Mikulášanov.

Nezávislý kandidát na poslanca
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Vlajková samosprávna budova
Náš mestský úrad zaslúžene dostal prezývku
Vlajková samosprávna budova v rámci Slovenska.
Po tridsiatich rokoch od začiatku existencie
opäť odovzdalo mesto obyvateľom do užívania
zrekonštruovaný
mestský
úrad.
Energeticky
efektívny komplex administratívnych budov by mal
pritom rekonštrukciou ušetriť mestskej kase viac
ako stotisíc eur ročne, a to na energiách, opravách aj
údržbe úradu.

P

Po rekonštrukcii
plynovodov sme dostali
nové povrchy ulíc

V

Zrealizovalo sa zateplenie obvodového a strešného
plášťa či výmena okien a dverí. Dodávateľ zabezpečil
zateplenie stropu nad suterénom, izoláciu základov,
vyregulovanie vykurovania. Na streche sa osadili
fotovoltaické panely a radnica za získané financie
z eurofondov zmodernizovala aj osvetlenie.
Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú dva
milióny eur, z toho nenávratné finančné prostriedky
tvoria 95 percent investície.

V roku 2017 realizoval Slovenský plynárenský priemysel
(SPP) v Starom meste rekonštrukciu plynovodov. Po
výkopoch v rámci mestských komunikácií a v zeleni
dal podnik doporiadku nielen samotné výkopy, ale
v centre mesta opravil nad rámec výkopových rýh
aj viaceré cesty a chodníky. Konečné úpravy SPP
zrealizoval na Hviezdoslavovej, Kuzmányho, Školskej,
Sládkovičovej, Pišútovej, Rumanovej, Prídavky,
Hodžovej, Majeríkovej a Jilemnického. Zároveň
zrekonštruovali chodníky (pretože podnik má povinnosť
realizovať nové povrchy na zasiahnutých chodníkoch
v celej ich šírke) a taktiež aj komunikácie, ako napríklad
Hodžova, kde urobili v zasiahnutom úseku celý jazdný
pruh. Okrem povrchových úprav zrevitalizovali aj ryhy v
zeleni, ktoré dosypali zeminou, vyhrabali skaly a nasiali
trávu. Všetky náklady znášal SPP.
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Š

Školám venujem
pozornosť a výsledky
stoja za to
Svoju pozornosť som počas ostatných štyroch rokov
zameriaval aj na oblasť školstva. Výsledky posúďte
sami. Výrazne sa zlepšilo materiálno – technické
vybavenie jaslí Mikulášik. V Materskej škole Čsl.
brigády – Bublinka sme riešili haváriu kanalizácie,
vybavili sme priestor na separačné nádoby, na
školskom dvore pribudli nové preliezačky.
Z eurofondov sa nám aktuálne podarilo vyriešiť
rozšírenie a nadstavbu maximálne vyťaženej Materskej
školy Komenského. V centre mesta tak obyvatelia
z blízkeho a širšieho okolia dostanú reprezentatívne
školské priestory.
Kus práce sa urobil na pôde Základnej školy Miloša
Janošku, ktorá bola pôvodne známa ako ZŠ Čsl.
brigády. V škole sa podarilo vymeniť okná, prerobili
sa toalety, vymaľovali sa priestory na 2. stupni,
pribudol nábytok aj vybavenie učební, kúpil sa
čistiaci stroj, v hlavnej budove sú nové podlahy
a novú fasádu dostala malá budova. Pribudla nová
učebňa vlastivedy, matematiky a fyziky.
Vo výbornom svetle sa prezentuje aj Základná
umelecká škola J. L. Bellu, ktorá organizuje mnoho
celoslovenských prehliadok a festivalov a jej žiaci
sa na rôznych súťažiach umiestňujú na popredných
pozíciách.

Š

Pamätná tabuľa.
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Rekonštrukcia na Základnej škole M. Janošku.

Prebiehajúca
rekonštrukcia podláh
v celej budove
základnej školy.

Prebiehajúca
rekonštrukcia Nórskeho
ihriska.

Výmena okien
na hlavnej budove
Základnej školy
M. Janošku.

Škola má čestný názov
Základná škola Čsl. brigády už nesie čestný názov
Základná škola Miloša Janošku, ktorý schválilo
aj mestské zastupiteľstvo. Na slávnosti dostali
predstavitelia školy z ministerstva certifikát, ktorý
názov potvrdzuje. Škola plní odkaz Miloša Janošku,
jedného zo zakladateľov časopisu Krásy Slovenska.
V mladých ľuďoch zvyšoval povedomie a vzťah
k vlasti. Samotná škola má výborné materiálnotechnické zabezpečenie a špeciálne vybavené triedy
so zameraním na matematiku, regionálnu výchovu
a ďalšie predmety. V kultúrnom pásme si prítomní
pripomenuli počas ceremónie život a dielo tejto
výraznej slovenskej osobnosti. Štyri roky na tejto
škole vykonávam funkciu člena školskej rady.
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Ú

Úpravy a nadstavba
Materskej školy
Komenského

Mesto získalo vyše 320-tisíc eur na stavebné úpravy
a nadstavbu Materskej školy Komenského. Vďaka
tomu otvoríme novú triedu a rozšírime kapacitu školy,
ktorej naplnenosť sa už dlhšie pohybuje nad sto
percent. V súčasnosti materskú školu navštevuje 72
detí v troch triedach. Po realizácii projektu sa kapacita
zvýši o 24 detí. Stavebné práce začali v lete tohto roku.

Nové štvorkolky, značky a semafor rozžiarili oči najmenších v Materskej škole Komenského, ktorej zriaďovateľom je
mesto. Mám tu česť byť členom rady školy. Po tom, ako sa pred niekoľkými rokmi podarilo vedeniu školy v spolupráci
s rodičmi vybudovať atraktívne dopravné ihrisko, dnes pribudli prvky, na ktoré škola získala financie z externých zdrojov
(nadácia).
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Háj: Kultové miesto určené
pre oddych, poznanie a šport

J

Za ostatné štyri roky sa na Háji podarilo zrealizovať viaceré projekty, ktoré
významne prispeli k pozdvihnutiu a oživeniu tejto kultovej lokality v rámci celého
Liptovského Mikuláša. Pripomeňme si najdôležitejšie z nich.

Jedinečné ihrisko
postavilo mesto
z participatívneho
rozpočtu

Koncom roka 2017 sme v rámci participatívneho
rozpočtu postavili na úžasnom mieste pod
pamätníkom detské ihrisko s drevenými prvkami.
Hneď na jar ho začali často navštevovať rodiny
s deťmi. Okrem hojdačiek či preliezačiek sú na mieste
k dispozícii aj lavičky. Ihrisko okrem pobytu v nádher
nej prírode poskytuje aj pokoj a samozrejme aj výhľad
na časť Liptovského Mikuláša a na Liptovskú Maru
či na okolité pohoria. Teším sa, že si tento priestor
rýchlo obľúbilo veľa návštevníkov tohto miesta.

V

Vynovenú cestu
používame už dva
roky

Nový asfalt dostal celý úsek od železničného
priecestia až na Háj už v roku 2016. Táto obnova dala
základ pre ďalšie kroky, ktoré smerovali k revitalizácii
Hája. V roku 2017 pribudol z prostriedkov Oblastnej
organizácie cestovného ruchu Region Liptov v mieste
najkrajšieho výhľadu cykloprístrešok. Pre cyklistov sa
zlepšilo aj značenie cyklotrás v lokalite.

Nezávislý kandidát na poslanca
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M

More na Háji?
Alebo, čo sa dozviete
na náučnom
chodníku...

Už pred 10 rokmi prišlo mesto so zámerom vytvoriť
na Háji lesopark. V auguste 2018 inštalovali 12
informačných tabúľ v štyroch lokalitách. Okrem
iného plnia aj vzdelávaciu úlohu, čo bude prínosom
pre bežnú verejnosť, turistov, ale aj pre naše školy
a školské výlety. Náučnú trasu záujemcovia môžu
začať pod Hájom-Nicovô za železničných priecestím
vpravo, kde ich vítajú prvé infotabule o lesoparku
a stratenom liptovskom mori. More vzniklo približne
pred 45 miliónmi rokov a v dávnych dobách tu plávali
žraloky, o ktorých sú vďaka nálezom aj
dôkazy. Pri mierne náročnom stúpaní
na Háj-Nicovô jeho návštevníci kráčajú
po dávnom hlbokomorskom dne. Výlet
môžu začať aj z parkoviska na HájiNicovô, kde objavovateľov vrchoviny
čakajú ďalšie informačné tabule, ktoré
sa venujú vojenskej histórii, ale aj
13

okolitým kopcom. Asi najväčším lákadlom tejto etapy
projektu sú schody času. Schody času sa nachádzajú
pri cykloprístrešku na hlavnom parkovisku Hája.
Sú ukážkou stavby geomorfologického podložia
Liptovskej kotliny a návštevníci po nich symbolicky
zostúpia až o 460 miliónov rokov naspäť. S tvorbou
obsahu tabúľ aktívne pomohlo tunajšie Slovenské
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva.
Na troch miestach sú súčasťou infotabúľ aj lavičky.
Kto má záujem dozvedieť sa viac informácií
o jednotlivých témach, môže využiť pridanú
hodnotu v podobe audiosprievodcu cez QR
kód. Navyše, na vrchole Hája je k dispozícii
bezplatné wi-fi pripojenie, aby mali
návštevníci prístup k online informáciám
ešte bezproblémovejší.
(Pokračovanie na nasledujúcej strane.)
Nezávislý kandidát na poslanca
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Chceme prilákať ešte
viac Mikulášanov

Verím, že v celom priestore Hája nájdu obyvatelia
do budúcnosti čoraz širšie zázemie pre oddych,
športové, ale aj poznávacie aktivity tak, ako tomu bolo
v minulosti, keď sa tam konali rôzne preteky.

N

Nezabúdame ani
na pietu lokality

Na Háji ešte zostaneme. Som rád, že si miesto
udržiava aj pietny charakter. Na jeseň by mal
v priestore pribudnúť pomník vojakom, ktorí zahynuli
pri výkone povolania v zahraničných misiách. Mesto
zároveň z ministerstva kultúry získalo dotáciu 20 tisíc
eur na obnovu pamätníka. Za združené prostriedky
s mestom odstránia sadanie základných konštrukcií,
ktoré spôsobujú odklon kamenných zábradlí
a oporných múrov od vertikály. Práce zrealizujú ešte
v tomto roku.
Nezávislý kandidát na poslanca
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Nový pamätník na Háji
Na Háji Nicovô bude stáť pomník s menami vojakov
Ozbrojených síl SR, ktorí zahynuli pri vykonávaní
služobnej činnosti v zahraničných vojenských
operáciách a mierových pozorovateľských misiách.
Základný kameň výstavby pomníka poklepal
minister obrany Peter Gajdoš spolu s primátorom
Jánom Blcháčom, zástupcami Ozbrojených síl SR,
predstaviteľmi Akadémie ozbrojených síl SR a za
prítomnosti brigádneho generála Jána Iľanovského.
„Veľmi si cením, že sa ministerstvo rozhodlo pre

N

umiestnenie tohto monumentu práve v Liptovskom
Mikuláši. Dôležitý pri výbere lokalizácie bolo aj
ohľad na to, že v našom meste je najväčší pamätník
obetiam 2. svetovej vojny z radov slovenských a
českých vojakov, máme tu Akadémiu ozbrojených síl
a dlhodobú vojenskú históriu,“ uviedol primátor, ktorý
vyjadril vieru, že by sa vďaka tomuto kroku mohlo
pietne miesto na Háji uchádzať aj o status národného
vojenského cintorína.

Získali sme peniaze na statické zabezpečenie pamätníka
na Háji a teda môžeme pokračovať v jeho obnove.
Na uskutočnenie prác získalo mesto dotáciu 20-tisíc
eur z ministerstva kultúry. Pri prácach sa odstráni
sadanie základných konštrukcií, ktoré spôsobujú odklon
kamenných zábradlí a oporných múrov od vertikály.
Realizácia je naplánovaná do konca roka 2018.

15

Nezávislý kandidát na poslanca

R

Rekonštrukcia futbalového štadióna
V lete roku 2018 sa oficiálne začala modernizácia
futbalového štadióna MFK Tatran Liptovský Mikuláš.
Investorom obnovy futbalového stánku je spoločnosť
Mestské športové zariadenia, ktorú založila mikulášska
radnica spoločne s mestským futbalovým klubom.
Mestské zastupiteľstvo ma schválilo za jedného
z troch konateľov spoločnosti. Mesto bude mať takto
moderný štadión pre deti a mládež. V rámci projektu
sa postavia nové šatne a sociálne zariadenia, ktoré

budú vyhovovať štandardu štadióna druhej kategórie.
Taktiež sa prebudujú priestory v súčasnom objekte
pre delegátov a rozhodcov, vybuduje sa antidopingová
miestnosť a ošetrovňa. Pribudne nová pokladňa
a rekonštrukcie sa dočká zavlažovací systém ihriska.
Súčasťou investície bude parkovisko a spevnená
odstavná plocha severne od areálu pre parkovanie
divákov - hostí. Počas pracovného týždňa bude slúžiť
obyvateľom Podbrezín.

Hasičská stanica

Nový šat dostala rekonštrukciou
a prístavbou aj hasičská stanica.
Tento projekt bol financovaný v cel
kovej výške skoro 1,5 milióna eur.
Nezávislý kandidát na poslanca
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Klaster Liptov
má 10 rokov: Bol prvý
na Slovensku
Okrúhle desiate narodeniny si v lete 2018 pripomenuli
zakladajúci, ale aj noví členovia Klastra Liptov. Pred
desiatimi rokmi sa spojili samosprávy a podnikatelia
v cestovnom ruchu a založili združenie cestovného
ruchu – klaster. Liptov začal ako prvý región na
Slovensku napĺňať víziu spoločnej marketingovej
a organizačnej centrály regiónu. Prvými spoločnými
projektami, ktoré tiež slávia desaťročnicu, sú Liptov
Region Card a podujatie Street Music Night.
Víziou bolo vybudovať z krásneho Liptova európsky
rozpoznateľnú destináciu cestovného ruchu so
strategickým cieľom zdvojnásobiť návštevnosť. Tento
cieľ sa nám už takmer podaril a potenciál rastu má
región aj naďalej, pretože infraštruktúra turizmu sa
neustále zlepšuje.
„Je mi cťou, že už 4 roky z celkových 10 môžem
v tejto zmysluplnej organizácii vykonávať činnosť
podpredsedu predstavenstva a zároveň prikladať
ruku k dielu".
17
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V mestskom Múzeu
Janka Kráľa máme
novú interaktívnu
expozíciu

Juraj Janošík bol známy zbojnícky kapitán, ktorého
život bol opradený mnohými legendami. Faktom je,
že v roku 1713 bol súdený a popravený v Liptovskom
Mikuláši. Práve tu, v autentických priestoroch, ožila
súdna sieň slávnej Liptovskej stolice a zároveň
slávnostne sprístupnili novú interaktívnu expozíciu
Múzea Janka Kráľa. Jej názov je Juraj Jánošík od kolísky až po šibenicu a je venovaná tomuto
legendárnemu hrdinovi chudobných.

V

Vážme si osobnosti,
ktoré tvorili históriu:
Hodžova fara dostala
novú tvár

Aj v Starom meste si ceníme históriu, osobnosti,
ktoré v Liptovskom Mikuláši žili. Preto som rád, že sa
podarila rekonštrukcia Hodžovej fary. Urobili sa v nej
rozsiahle práce, ktoré súvisia s obnovou inžinierskych
sietí. Nový náter dostala fasáda, odizolovala sa
západná strana objektu.
Nezávislý kandidát na poslanca
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Mesto rozdávalo
nádoby na biologicky
rozložiteľný odpad
do rodinných domov

Letná a zimná údržba

Začiatkom roka začali pracovníci VPS roznášať
nádoby na biologicky rozložiteľný odpad (BRO).
V priebehu nasledujúcich týždňov sa nádoby
na BRO ušli zadarmo do každého rodinného domu aj
v ostatných častiach mesta. Peniaze na hnedé kon
tajnery získala radnica z eurofondov. Za 700-tisíc,
ktoré dostalo mesto z Operačného programu
Kvalita životného prostredia, nakúpilo okrem nádob
pre domácnosti aj techniku pre kompostáreň.

Letná a zimná údržba je časovo a finančne náročná.
Vrámci našej mestskej časti sa VPS stará o tisícky metrov
štvorcových zelených plôch, chodníkov a ciest. Od jarného
upratovania, cez letné kosenie trávnikov, jesenný zber
lístia a zimnú údržbu zabezpečujeme množstvo ďalších
činností, ktoré sú potrebné pre kultúrne žitie.

Bezbariérové priechody

Na území Starého mesta sa priebežne budujú
bezbariérové priechody pre chodcov.
19

Máme krásne centrum mesta, ale treba sa oň aj
pravidelne starať. V teplých dňoch je potrebné
zabezpečovať pravidelnú dezinfekciu fontány, ktorá
zabraňuje tvorbe vodných rias.
Nezávislý kandidát na poslanca
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Sobáše nielen v novej
sieni, ale aj na hrebeni
Nízkych Tatier
Obyvatelia mesta majú od júna 2017 k dispozícii
reprezentatívnu obradnú sieň. Poslúži na vstup do
zväzku manželského, privítanie detí do života a ďalšie
kultúrne či spoločenské podujatia. Vzhľad miestnosti,
zázemia prekonal očakávania, sobášna sieň vyzerá
naozaj tak, ako sa na tridsaťtisícové mesto patrí. Tento
stav ma teší o to viac, že sobášim. V tejto súvislosti
upriamujem pozornosť aj na netradičné svadby. Páry
ma občas požiadajú, aby som ich sobášil na Chopku,
či v mojej obľúbenej galerijnej záhrade.

Záleží mi na modernizácii chodníkov
a ciest aj v období 2019-2023
V minulom roku sme skontrolovali stav chodníkov
a ciest v našej mestskej časti a návrh plánu
rekonštrukcie a modernizácie bol schválený
v mestskom zastupiteľstve.
Časový harmonogram rekonštrukcií:
Rok 2019: Parkovacie plochy na Jilemnického
ulici - Bytový dom s.č.: 870 a 871 • Odstavné
plochy Veľká kolónia - Textilná •
Parkovacie plochy ul. Štefániková

Rok 2020: Vnútroblok na ulici 1. mája 1945 •
Parkovacie plochy na ulici Komenského - Bytový
dom s.č.: 1427 • rekonštrukcia Tranovského
ulice - II. úsek
Rok 2021: Zadné trakty Baťová ulička • ulica
Jesenského • ulice Prvá, Druhá a Tretia
Rok 2022: ulica M. M. Hodžu • ulica Prídavky •
ulica Kpt. Nálepku od ulice Družstevnej
Rok 2023: ulica Kuzmányho • rekonštrukcia
ul. Komenského vetva A • rekonštrukcia ul.
Komenského vetva B
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