Liptovský Ján

Kronika

Úvod
Kronika

obce

je

vždy

žriedlom

informácií

o

živote

v obci

v predchádzajúcich rokoch. Obce, v ktorých boli zdatní kronikári už v období
prvej Československej republiky, majú k dispozícii jedinečný materiál pre
štúdium svojich dejín. Táto skutočnosť môže byť ešte znásobená aj
existenciou kroník, či zápisníc iných inštitúcií a organizácií v obci – školy,
spolky a iné. Žiaľ kronika Liptovského Jána z tohto obdobia sa nezachovala.
Skúmateľ obecných dejín sa preto musí obrátiť na pramene, ktoré, ako
vieme, nie vždy korešpondujú so skutočnosťou a ich výpovedná hodnota je
rôzna. Samozrejme, že aj kronika nemá vždy takú výpovednú hodnotu, akú
od

nej

bádateľ

očakáva.

Kronikár

by

mal

byť

nezainteresovaným

pozorovateľom a preberateľom udalostí, tak ako sa stali a nie tak ako to
možno z druhej ruky podajú aj dobové dokumenty. Aj z týchto dôvodov má aj
dnes obecná kronika nezastupiteľné miesto medzi písomnosťami z úradnej
činnosti obce a v mnoho ich dotvára. Dnes sa už nevedú kroniky opisujúce
veľmi obšírne domácu či svetovú politickú situáciu a len okrajovo sa venujú
domácim udalostiam. V období vyspelých informačných technológií by to
bolo zbytočné. Nevznikajú ani kroniky, ktoré sú kombináciou textu
a fotografií. Súčasná kronika má na menšom priestore podať čitateľovi veľmi
presnú a stručnú správu o obecnom dianí v priebehu kalendárneho roku.
Preto začnime týmto rokom tvorbu novodobej kroniky Liptovského
Jána, ktorá sa bude na svojich stranách snažiť stručne a výstižne vykresliť
život v obci po všetkých stránkach a prinesie viac záujmu o dianie v obci
medzi čo najväčšiu skupinu jej obyvateľov. Spolu s presvedčením, že ako
kronikár napíšem do nepopísanej knihy obce čo najviac strán a každý rok
bude úspešne pribúdať ďalší text, želám tejto novodobej kronike obce
Liptovský Ján šťastný štart a plynulú a hladkú plavbu vo vodách našej
neľahkej súčasnosti.
PhDr. Peter Vítek,
kronikár obce Liptovský Ján
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2007
Obecné zastupiteľstvo
1. zasadnutie obecného zastupiteľstva 26. januára 2007
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie zloženie komisií:
1.

Finančná - Elena Daňová, Ing. Jana Krajčiová, Eva Červeňová
k rokovaniam budú prizývaní kontrolór obce Daniel Strapoň a Ing. Ján
Vyšňan ml.

2. Kultúry a športu: Ing. Peter Kompiš, Margita Kompišová st., Ing. Peter
Huraj.
3. Školstva a vzdelávania: Zora Šimovčeková, Mgr. Jana Pivková, Renáta
Hurajová
4. Obchodu a služieb: Jaroslav Adamčík, Marta Brziaková, Ing. Ján Vyšňan.
5. Ochrany verejného poriadku: Ing. Peter Kompiš, Ing. Pavel Mikušiak a
Ján Mlynček.
6. Sociálna a zdravotníctva: Ing. Pavel Mikušiak, Dáša Dubovská, Lucia
Mikušiaková.
7. Investície, rozvoj a podnikanie: Ing. Jaroslav Mlynček, Ing. Ján Paciga,
JUDr. Ľuboš Racko, Jozef Lukáč.
Na svojom prvom zasadnutí obecné zastupiteľstvo určilo zástupcov
v rade škôl na území Liptovského Jána: pre základnú školu Ing. Pavla
Mikušiaka a pre špeciálnu základnú školu: Zoru Šimovčekovú
Na vykonávanie občianskych obradov obecné zastupiteľstvo určilo
členov ZPOZ-u: uvítanie detí, jubileí a pohrebov: Mgr. Mária Šarafínová,
Renáta Hurajová
Do funkcie zástupcu starostu bol zvolený Ing. Pavol Mikušiak.
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh volebného programu obce
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Liptovský Ján na roky 2007-2010, správu o priebehu stavby nájomného
bytového domu a odporúča starostovi obce rokovať s bankami o dlhodobom
úvere vo výške 2 055 tisíc na dostavbu garáží. Zároveň schválilo žiadateľov
na pridelenie voľných bytov.
Určilo zástupcov obce pri rokovaní v spoločnosti Športcentrum spolu
so starostom obce: Ing. Jaroslav Mlynček a Ing. Pavel Mikušiak.
Obecné zastupiteľstvo podľa zákona NR SR č. 253/94 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostu obcí a primátorov miest v znení
neskorších zmien a doplnkov schválilo plat starostu obce s účinnosťou od
1.1.2007 a finančné prostriedky na odmeny poslancov a prácu komisií
v členení: odmeny

poslancov

30.000,– Sk (357,-Sk na poslanca a jedno

zasadnutie) a komisie 20.000,– Sk
Zastupiteľstvo

odporučilo

starostovi

obce

osloviť

Ing.

Zdenku

Richterovú z Liptovského Mikuláša na vykonanie ekonomického auditu obce.
Prítomní poslanci odporučili starostovi obce rokovať so starostami obcí
Uhorská Ves a Závažná Poruba o prevedení pozemku pod obecným úradom
do vlastníctva obce Liptovský Ján.
Ďalším bodom programu bola spáva kontrolóra obce k výsledkom
hospodárenia v roku 2006 a záverečný účet obce:
Príjem za rok 2006 bol vo výške
Z toho ZŠ a MŠ
Výdavky za rok 2006

19.382.128,29 Sk
4.848.150,00 Sk
10.656.648,67 Sk

Majetok obce k 31.12.2006 bol vo výške

38.143.101,93 Sk

Zostatok peňažných prostriedkov na účtoch
Garančný fond – bytovka

1.658.049,40 Sk
643.896,00 Sk

Starosta obce informoval na zasadnutí o vypovedaní zmluvy s firmou
OZO, ktorá má na starosti vývoz separovaného odpadu. Zmluva na vývoz je
pre obec uzavretá veľmi nevýhodne. Separovaný zber sa pravidelne nevyváža
a jeho vývoz treba urgovať. Za separáciu firma obci neplatí. V prípade
ukončenia zmluvy, firma OZO odvezie všetky kontajnery na separovaný
odpad (sklo, plasty, papier), ktoré pri podpise zmluvy poskytla obci
zadarmo.
Starosta obce informoval poslancov aj o tom, že pozemok pod obecným
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úradom nie je majetkom obce Liptovský Ján.
Uhorská Ves,

3/10 obec Závažná Poruba,

Podiel l/l0 vlastní obec
6/10 obec Liptovský Ján.

(Pozostatok z čias fungovania Obvodného notárskeho úradu v L. Jáne v r.
1870-1945 a Obvodného úradu MNV v r. 1945-1950) Obecné zastupiteľstvo
poverilo starostu rokovať so starostami jednotlivých obcí o prevedení
majetku do vlastníctva obce.
Ďalej

informoval

o požiadavke

Jednoty

dôchodcov

o kúpu

televízora, DVD prehrávača a miestnosti, kde by sa mohli stretávať. Obecné
zastupiteľstvo súhlasilo s kúpou, pretože v rozpočte na rok 2007 bola
vyčlenená suma, ktorá na kúpu postačovala. Dôchodcovia mali na stretnutia
využívať oddelenú časť jedálne Hotela ŠTART. Pre lesné spoločenstvá boli
vyčlenené voľné priestory v požiarnej zbrojnici.
2. zasadnutie obecného zastupiteľstva 9. februára 2007
Konateľ

spoločnosti

Športcentrum

Ing.

L.

Podmanický

krátko

poslancov informoval o histórii spoločnosti: spoločnosť vznikla v roku 1996
ako s. r. o s podielom 50:50 t. j. obec Liptovský Ján 50% a 50%

SKI-

inžinierik zastúpená Ing. Ladislavom Podmanickým so základným vkladom
50.000,– na jedného podielnika. V roku 1996 získala spoločnosť úver vo
výške 13.6 milióna korún na tú dobu za výhodných úverových podmienok.
Ručenie úveru bolo zabezpečené za obec Penziónom

Štiavnica; SKI-

inžinierik ručil strojným zariadením. Úver bol splatený v roku 2006. Z úveru
sa realizovala výstavba vleku. Základné imanie k 31.12.2006 je 5.2 milióna
Sk. Poslanci skonštatovali, že obec má záujem o rozvoj strediska, aby sa
dynamicky rozvíjalo a prinášalo zisk, ale teraz táto spoločnosť prináša veľké
riziko pre rozpočet obce. Preto zisťovali, či konateľ spoločnosti nemá záujem
od obce odkúpiť jej podiel. Ing. Podmanický však o kúpu obchodného
podielu nemal záujem.

Obecné zastupiteľstvo preto odporučilo starostovi

obce, aby vyžiadal od Ing. Kráľa všetky podklady, ktoré nie sú na obecnom
úrade,

najmä

dodatky

k spoločenskej

zmluve

a

vyvolať

stretnutie

s ekonómkou a vedením spoločnosti.
Na krátkom zasadnutí členovia obecného zastupiteľstva schválili za
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poskytnutý úver v Dexia banke vo výške 1 866 635,30Sk ako zábezpeku
vlastnú platobnú vista bianko zmenku.
3. zasadnutie obecného zastupiteľstva 9. marca 2007
Na zasadnutí poslanci zvolili nových členov komisií v zložení:
1. Finančná : Ing. Jana Krajčiová, Eva Červeňová
2. Kultúry a športu : Margita Kompišová st., Ing. Peter Huraj
3. Obchodu služieb, cestovného ruchu a dopravy : Marta Brziaková, Ing.
Ján Vyšňan
4. Ochrany verejného poriadku : Pavel Čupka, Roman Krajčí, Peter
Mlynček
5. Sociálna a zdravotníctva : Dagmar Dubovská, Lucia Mikušiaková
6. Školstva a vzdelávanie mládeže : Mgr. Jana Pivková, Renáta Hurajová
7. Komisia pre investície, rozvoj a podnikanie : Ing. Ján Paciga, JUDr.
Ľuboš Racko, Jozef Lukáč.
Poslanci na zasadnutí schválili aj rekonštrukciu obecného rozhlasu,
vybudovanie verejného osvetlenia v úsekoch „Teplica“ – zotavovňa „Ďumbier“
a chata „Avena Plus“ – chata „SND“, zmluvu s Ing. Zdenkou Richterovou na
vykonanie ekonomického auditu obce v sume 20 000,- Sk, vstup do
regionálneho združenia „Združenie región Tatry“ a vydávanie obecných novín
„Noviny z Jána“.

Zastupiteľstvo

schválilo

aj

odkúpenie

pripadajúcich

podielov v pozemkoch parcela č. 91/1, 91/3 vedených na liste vlastníctva č.
1462 od obcí Uhorská Ves a Závažná Poruba pre katastrálne územie
Liptovský Ján.
O

koncepcii

ďalšieho

smerovania

Základnej

a materskej

školy

informovala zastupiteľstvo riaditeľka Mgr. Jana Pivková. Svoju správu
zhrnula do 9-tich bodov, ktoré sú priložené k zápisnici. Strednodobý plán
školy je vypracovaný na 5-ročné obdobie; prioritou školy a zriaďovateľa je
udržať v prevádzke školu aj po ďalšie roky. Plán práce školy na školský rok
2006/07 zahŕňa: plán práce školy, zodpovednosť, hospitačný plán nakoľko
škola má rozlohu 1,6 ha zahŕňa aj plán úpravy okolia. Základná škola má
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k 9.3.2007 114 žiakov z toho v ročníkoch 1-4 47 žiakov v ročníkoch 5-9 67
žiakov,

materská

škola

má

zapísaných

48

žiakov.

Základná

škola

zamestnáva 11 plne kvalifikovaných učiteľov, 2 farárov tiež kvalifikovaných a
7 prevádzkových pracovníkov: 2 upratovačky, školníka, 3 kuchárky,
ekonómku. Materská škola má 4 kvalifikované učiteľky a upratovačku.
Spolu v škole pracuje 25 zamestnancov. Škola rozvíja aj krúžkovú činnosť
žiaci môžu navštevovať krúžky: strelecký, tanečný, jazykové krúžkyanglicky, nemecký, a francúzsky a tiež krúžky počítačovej techniky. Škola je
zapojená do projektov: Otvorená škola, Zdravá škola - celoslovenská sieť,
Podporíme svoju školu cez komunitnú nadáciu Liptov. V dňoch 16. 10.- 19.
10.

2006

bola

v škole

inšpekcia Ministerstva

školstva.

Čo

sa

týka

vyučovacieho procesu, škola uspela veľmi dobre. Vo vybavení školy boli
zistené drobné nedostatky (kľučky vešiaky, kvapkajúce kohútiky). Tieto
nedostatky školník už odstránil. V materskej škole nebol zistený žiadny
nedostatok. Požiadavky školy na ďalšie roky: výmena okien (39 ks veľkých
a 55 ks malých), v telocvični osadiť novú palubovku, výmena podláh
v triedach, nakoľko parkety sú už veľmi opotrebované, dokončiť podlahu
kotolne, vybudovať nové hygienické zariadenia, oprava strechy záhradného
domčeka, vybudovať závetrie pre materskú školu a úpravu priečelia školy.
Na záver riaditeľka školy požiadala starostu o ocenenie učiteľov pri
príležitosti Dňa učiteľov.
Poslanci vzali na vedomie správu o súčasnom stave ZŠ s MŠ a víziu
ďalšieho smerovania školy do roku 2010 od riaditeľky školy Mgr. J. Pivkovej,
žiadosť p. Kurtyho o prenájme priestoru na parkovisku pri kúpalisku
o rozlohe 25 m2 a program júnových osláv „Svätojánske noci“.
Starosta

informoval

o situácii

s poštou.

Táto

nevyhovovala

prevádzkovým normám. Nevyhovujúce boli priehradky, vstupná hala pre
zákazníkov a sociálne zariadenie zamestnancov. Bolo treba hľadať nové
priestory pre jej umiestnenie, a to buď v základnej škole, alebo v priestoroch
obecného úradu. V prípade, že sa nové vyhovujúce priestory nenájdu treba
investovať do opráv - rekonštrukciu vstupných priestorov, haly, priehradky
a WC. Vedenie pošty do opráv investovať nemieni.
Členovia

zastupiteľstva

súhlasili

s

rekonštrukciou

podkrovných
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priestorov požiarnej zbrojnice na kancelárske priestory pre pozemkové
spoločenstvá a odporučilo starostovi obce preveriť nové vyhovujúce priestory
pre poštový úrad s pracovníkom Slovenskej pošty, ďalej odporučilo starostovi
obce

jednať

so

spoločnosťou

finančných prostriedkov

„PREMIER

CONZULTING“

o poskytovaní

z fondov EÚ, odporučilo poslať platobné výmery

občanom, užívajúcim verejné priestranstvá v obci. Poslanci odporučili
starostovi obce hľadať firmu na vykonanie úprav v územnom plán obce
a vypracovanie hospodárskeho a územného rozvoja obce.
Starosta obce informoval prítomných o prácach na bytovom dome.
Tieto pokračovali podľa plánu a v najbližšom čase sa mala robiť vonkajšia
omietka. Obec zabezpečila namontovanie a pripojenie elektrických meračov
do jednotlivých bytov, náklady sa potom rozúčtovali pre nájomníkov.
Rozpočet bytovky bol postačujúci a nebolo ho treba zvyšovať. Garáže sa však
museli financovať z úveru DEXIA banky vo výške 2.056 tis Sk.
V r. 2007 sa mala uskutočniť návšteva družobnej obce Fontaine le Port
vo Francúzsku. Družobní partneri žiadali spresniť termín návštevy a počet
ľudí. Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo, že návšteva sa uskutoční v dňoch
28.9- 1.10.2007 v počte 40 ľudí. Zatiaľ sa uvažuje o autobusovom zájazde.
4. zasadnutie obecného zastupiteľstva 30. marca 2007
Obecné zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí zaoberalo situáciou
v Telovýchovnej jednote Liptovský Ján., hlavne o navrátení majetku obci, aby
sa

zabránilo

a pohľadávok

jeho

exekúcii.

Správu

o hospodárení,

k 30.3.2007 predniesol predseda

stave

záväzkov

TJ p. J. Droppa. Okrem

iného informoval, že nový výbor TJ nastúpil v júli 2005 a prevzal od
predchádzajúceho výboru záväzky vo výške 382,380,– Sk. Boli to záväzky
voči Daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, obci,

SSE, SPP, ale aj voči

zamestnancom na mzdách. Niektoré pohľadávky boli vyrovnané; ostatné sú
uhrádzané po urgenciách a upomienkach. K vôli nedoplatkom Daňový úrad
zablokoval účet TJ. Najvyššia dlžná suma bola voči obci. Obec bola ochotná
odkúpiť majetok za sumu, ktorú zaplatila
všetky

záväzky

a pokračovať

s čistým

pri nadobudnutí TJ, vyrovnať

štítom.

TJ

musí

sama

prijať
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rozhodnutie k navrhovanému riešeniu. Je potrebné zvolať členskú schôdzu a
vysvetliť členom situáciu.
Obecné zastupiteľstvo v súvislosti so zadĺžením telovýchovnej jednoty
schválilo zabezpečenie dlhu voči obci zriadením plomby na liste vlastníctva
telovýchovnej jednoty č.1 135. Schválilo aj informáciu
„FIN.M.O.S.“

na

investície

verejného

osvetlenia

o ponuke firmy
a na

znižovanie

prevádzkových nákladov na verejné osvetlenie a súhlasilo s licenčnou
zmluvou

s firmou

„PREMIER

CONZULTING“

na

vyhotovenie

plánu

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
Poslanci zároveň vyslovili nesúhlas s vyplatením faktúr firme „REHOS
ZÁPAD s.r.o.“ – na zabezpečenie vyhotovenia predprojektovej prípravy na
rekonštrukciu kultúrneho domu a doporučilo starostovi obce vrátiť faktúry
firme „REHOS ZÁPAD s.r.o.“- na zabezpečenie vyhotovenia predprojektovej
prípravy na rekonštrukciu kultúrneho domu. Doporučilo zároveň starostovi
obce jednať s Ing. Michalom Šarafínom ohľadom vypracovania urbanistickej
štúdie obce.
Zastupiteľstvo schválilo aj predaj pozemkov okolia obytného domu 6 b.
j. a zastavaných pozemkov stavbou garáže za 50,- Sk za 1 m2. Doporučilo
starostovi obce jednať so spoločnosťou Sorea a. s. jej zástupcom p.
Svätojánskym o zvýšení prenájmu parkoviska pri kúpalisku na 2,50 Sk za 1
lístok.
Starosta informoval o predaji domu č. 150 p. Emílie Mišíkovej na ulici
Pod vežami. Majiteľka nehnuteľnosť chcela predať obci. Dom nie je prázdny,
ale býval tam Vladimír Lojko invalidný dôchodca. Náhradné ubytovanie mu
obec

v slobodárni

presťahovať

hotela

Máj.

Do

rekonštruovaného

domu

pamätné izby z kultúrneho domu a vyčistiť

priestranstvo pri katolíckom kostole

-

sa

sa

mali

malo aj

kultúrnej pamiatke, ktorý je

navštevovaný turistami.
Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpu

rodinného domu č. 150 na

parcele č. 120 zapísanú na LV č. 983 a pozemkom zapísaný na LV č. 1439
parcelné číslo 42/6 vo výmere 206 m2. od majiteľov Emílie Mišíkovej, Nová
252, Liptovský Ján a Jozefa Mišíka, Uhorská Ves č. l9. Rodinný dom za
sumu 100.000,– Sk a priľahlý pozemok za sumu 50,-Sk za m2. Pozemok pod
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rodinným domom zapásaný na LV č. 1438 vo výmere 369 m2 je bol
nevysporiadaný a jeho vlastníkom bol Jozef Szentiványi. Zastupiteľstvo
odporučilo starostovi jednať v mene predávajúcich o prepísaní pozemku na
obec.
Poslanci súhlasili s návrhom na zaslanie žiadosti na vybudovanie
malého

futbalového

ihriska

s umelým

povrchom

v areáli

základnej

a materskej školy.
Poslanci

neodsúhlasili

návrh

Jána

Multáňa

a Dušana

Pivku,

zástupcov pozemkového spoločenstva Marcovská na preplatenie nákladov na
dopracovanie

doplnku

územného

plánu

za

Plavným

mostom,

kde

spoločenstvo plánovalo realizovať výstavbu chát.
Starosta informoval o zmene termínu zájazdu do Francúzska, ktorý sa
mal uskutočniť v dňoch 12.-15.10.2007. Na tento termín bolo zakúpených
20 leteniek na meno.
5. zasadnutie obecného zastupiteľstva 16. apríla 2007
Ing. Peter Zábranský v krátkosti predstavil štúdiu multifunkčného
komplexu, ktorý chce spoločnosť SYNERGY s.r.o., Pribylina 504 postaviť v
Jánskej doline v lokalite „Putiská“. Spoločnosť získala od lesného spolu
Bielo-Marušová do dlhodobého prenájmu pozemok s rozlohou 27 ha č.
parciel 3412/54 – 3412/59, kde chce stavbu realizovať. Nakoľko s výstavbou
obec v územnom pláne nepočítala, je potrebné schváliť doplnok k územnému
plánu. Zastupiteľstvo na úvod svojho rokovania zobralo na vedomie
predloženú štúdiu projektu „TYMIAN“ Ing. Zábranského v lokalite Jánskej
doliny.
Hlavným

bodom

rokovania

zastupiteľstva

bolo

hospodárenie

spoločnosti Šporcentrum za rok 2006, ale aj prehľad hospodárenia od jeho
založenia. Všetci poslanci dostali na preštudovanie výsledovku hospodárenia
v roku 2006, súvahu a prehľad finančných transakcií spoločníkov – obce
Liptovský Ján a Ski Engineering. Spoločnosť od založenia do r. 2005
vykazovala stratu. V roku 2006 po prvýkrát skončila hospodárenie v pluse,
ale vykazuje záväzky voči obci vo výške 2. 255 500,– Sk a spoločnosti Ski
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Engineering vo výške 3 983 138,50. Sk. Poslanci súhlasili s ponukou predaja
50% obchodného podielu spoločnosti Športcentrum Ing. L. Podmanickému
v sume 14 000 000 Sk.
Poslanci schválili aj vytvorenie pracovného miesta pre kumulovanú
funkciu šofér-údržbár na obecnom úrade a spolufinancovanie viacúčelového
ihriska v areáli základnej a materskej školy vo výške 1/3 nákladov.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne schválilo projekt investície
do siete verejného osvetlenia spoločnosti FIN.M.O.S. a.s. na území obce
a starostovi doporučilo podpísať príslušnú zmluvu. Taktiež schválilo vstup
obce do akciovej spoločnosti FIN.M.O.S. v zmysle stanov uvedenej akciovej
spoločnosti a starostovi doporučilo podpísať príslušnú zmluvu.
Starosta obce informoval poslancov, že rod. dom neb. Ľudovíta Beňu
postavený na parcele č. 496/6 o rozlohe 234 m2 kúpil Penzión Una, ktorý
chce sceliť svoj pozemok a prístupovú cestu k potoku Štiavnica premiestniť
na dvor neb. p. Beňu. Obecný pozemok medzi Penziónom Una a Kráľovcami
nebol vysporiadaný a v celosti odkúpený, obec preto žiada vybudovať
prístupovú cestu k potoku Štiavnica minimálne v šírke 2,5 m tak, aby tam
bol prístup hasičským autom. Vystavať ochranný múr pri dome Ing. Fencla.
Zároveň zamietlo žiadosť obyvateľov Ľudmily Oravcovej a spol. o vybudovanie
schodíkov na potoku Štiavnica oproti uličke, ktorá vedie popri dome p. Ota
Stanislava a Jaroslava Adamčíka, nakoľko ide o súkromné pozemky.
Prítomní poslanci súhlasili s vybudovaním prístupu k vodnému toku
Štiavnica cez parcelu č.496/6 o rozlohe 234 m2 a nesúhlasili s vybudovaním
prístupu popri obytných domoch O. Stanislava a J. Adamčíka. Zároveň sa
zhodli na odstránení mostíka pri obytných chatkách cez vodný tok Štiavnica
v areáli

hotela

„Liptovské

dvory“

na

náklady

hotela.

Súhlasili

aj

s vypracovaním dodatku Územného plánu obce p. Ing. arch. Noskovou.
Starosta informoval poslancov o ponuke spoločnosti Weby group s. r.
o na vytvorenie novej internetovej stránky obce Liptovský Ján. Prístup na
web. stránku bude mať pracovníčka OU, aby mohla stránku pravidelne
aktualizovať.

Firma

zabezpečí

aj

školenie

zamestnancov.

Obecné

zastupiteľstvo odporučilo starostovi rokovať so spoločnosťou Weby group o
vytvorení novej internetovej stránky.
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6. zasadnutie obecného zastupiteľstva 18. mája 2007
Na

svojom

šiestom

zasadnutí

poslanci

zastupiteľstva

schválili

vytvorenie „Mikroregiónu pod Poludnicou“ ako právny subjekt s účasťou obcí
Liptovský

Ján, Závažná

Poruba,

Uhorská

Ves,

Podtureň

a Liptovská

Porúbka. Zároveň za delegátov na zastupovanie obce Liptovský Ján v
„Mikroregióne pod Poludnicou“ zvolili Ing. Pavla Mikušiaka, Ing. Jaroslava
Mlynčeka a Jaroslava Adamčíka.
Poslanci boli oboznámení so stanoviskom Riaditeľstva Slovenskej pošty
v Liptovskom Mikuláši, ktoré nesúhlasilo s umiestením pošty v Základnej
škole v Liptovskom Jáne. Bolo preto treba hľadať nové vyhovujúce priestory.
Zastupiteľstvo rozhodlo o zmene Katastrálneho územia Liptovského
Jána o parcelu 1280/002 v prospech katastrálneho územia Závažnej Poruby
a doporučilo starostovi obce vypracovať návrh na KPZ o odpredaji pozemku
zapísaného na LV č. 1462 s rozlohou 485,6 m2 vo vlastníctve obce Závažná
Poruba v prospech obce Liptovský Ján.
Zastupiteľstvo schválilo investíciu osvetlenia od Domu smútku po
most ústiaci k obytnému domu S. Kašiaka, výber dodávateľa na realizáciu
verejného

osvetlenia,

namontovanie

obecného

rozhlasu

po

verejnom

osvetlení. Do funkcií v Obecnom hasičskom zbore schválilo: Matúša Lukáča,
do funkcie preventivár a do funkcie vedúceho kontrolnej skupiny, Michala
Jakubu do funkcie veliteľa Obecného hasičského zboru, Branislava Böhmera
ml. do funkcie technika – strojníka OHZ a do funkcie člena OHZ Michala
Vrlíka a Vladimíra Vašinu.
Starosta

obce

informoval

poslancov

o stave

hospodárenia

telovýchovnej jednoty, ktoré mu predložil Ľubomír Oravec ml.- hospodár
Telovýchovnej jednoty v Liptovskom Jáne. K 15. máju 2007 evidujovala TJ
Štart záväzky voči iným organizáciám vo výške cca 1.692 tis Sk. Stav
finančných prostriedkov na účte k tomuto dátumu bol cca 170 tisíc Sk.
Finančná situácia v TJ bola neúnosná a preto poslanci schválili zriadenie
obecného športového klubu TJ ŠTART Liptovský Ján s podmienkou, že TJ
prevedie svoj majetok na obec v celosti osobitnou zmluvou za 1 Sk. Zároveň
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sa za obce zaviazali v rozpočte vyčleniť čiastku 300 000 ročne na chod
športových činností OŠK Liptovský Ján. Ostávajúce záväzky mali byť
predmetom osobitného jednania. Zaoberali sa aj s projektom spoločnosti
„Eurelax a.s.“ na výstavbu športovo-relaxačného centra na
č.3412/62

Liptovský

Ján.

Schválili

zapracovanie

parcelách KÚ

parciel

č.3412/54,

3412/55, 3412/56, 3412/57, 3412/58, 3412/59 do doplnku Územného
plánu obce Liptovský Ján č.2 spoločnosti SYNERGY

s.r.o.“ na

vlastné

náklady
Zastupiteľstvo sa na zasadnutí zaoberalo a schválilo Všeobecne
záväzné nariadenie (VZN) č.1/2007- O prevádzkovaní pohrebiska a domu
smútku obce Liptovský Ján a zobralo na vedomie prevádzkový

poriadok

domu smútku. Poslanci v závere zasadnutia schválili nákup motorového
vozidla strednej triedy pre účely obecného úradu a zobrali na vedomie berie
na vedomie rozpočet na prípravu letných slávností v obci „Svätojánske noci“.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s projektom spoločnosti EURELAX na
výstavbu

športovo-rekreačného

centra

na

parcele

zapísanú

na

liste

vlastníctva č. 3412/62.
7. zasadnutie obecného zastupiteľstva 31. mája 2007
V úvodnej časti zasadnutie zastupiteľstvo schválilo dodávateľa „Cestné
stavby a.s.“ pre vybudovanie osvetlenia - Teplica, hotel Ďumbier, hotel
AVENA PLUS a chata SND. Schválilo zároveň vyplatenie faktúr firme
„REHOS“ na základe právnej analýzy – VZ-2004/002 vo výške 65 500 Sk
a VZ-204/003 vo výške 99 200 Sk. Pre potreby obecného úradu schválilo
nákup motorového vozidla KIA CEED za 499 tisíc korún.
Arch. Tatiana Nosková informovala poslancov o postupe prác na
územnom pláne obce. Realizácia územného plánu je rozdelená do 2 etáp.
l. etapa – prípravné práce, spracovanie pripomienok občanov, návrhy,
spolupráca s obcou.
II. etapa. – vyhodnotenie návrhov občanov, zadanie návrhu na riešenie
aktualizácie územného plánu obce Liptovský Ján. Časový harmonogram
prác územného plánu obce bol neoddeliteľnou časťou „Zmluvy o diele“
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podpísanú Ing. arch. Tatianou Noskovou a starostom obce Liptovský Ján.
Z výberového konania, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.5.2007 za účasti
p. starostu, Ing. Pavla Mikušiaka a p. Daniela Strapoňa na realizáciu
verejného osvetlenia boli vybrané 2 firmy, ktoré predložili najnižšiu ponuku
a to firma Elektroterm Závažná Poruba a Cestné stavby a. s. Liptovský
Mikuláš. Obecné zastupiteľstvo schválilo prideliť tieto práce Cestným
stavbám Liptovský Mikuláš.
V tomto období prebiehalo aj výberové konanie na rekonštrukciu
školskej jedálne a závetria materskej školy. Rekonštrukcia bude stáť cca
200.000,– Sk a uhradená bude z rozpočtu obce.
Starosta

obce

poslancov

informoval,

že

obec

Závažná

Poruba

odpredala pozemok pod obecným úradom v prospech obce Liptovský Ján za
1,– Sk.
8. zasadnutie obecného zastupiteľstva 14. júna 2007
Poslanci

sa

zaoberal

len

jedným

bodom

a schválili

doplnok

urbanistickej štúdie – založenie dopravného systému na jednosmernej
komunikácii – ul. Starojánska s rozšírením o ulicu J. Kalinčiaka a ulicu
Kúpeľnú.
9. zasadnutie obecného zastupiteľstva 29. júna 2007
Poslanci sa zaoberali zvolaným valným zhromaždením Športcentra
a nedoporučili

starostovi

obce

účasť

na

rokovaní

riadneho

valného

zhromaždenia dňa 30.6. 2007, pretože podľa bodu 8.4 Spoločenskej zmluvy
prvé valné zhromaždenie v novom účtovnom období sa musí uskutočniť
najneskôr do 31.5. každého roka. Podľa bodu 8.7 Spoločenskej zmluvy valné
zhromaždenie zvoláva konateľ písomnou pozvánkou a to aspoň 15 dní
vopred. Pretože nenastali skutočnosti pre nedodržanie lehoty, nie je dôvod
súhlasiť

s inou

lehotou.

Zastupiteľstvo

odporučilo

starostovi

obce

s

uznesením obecného zastupiteľstva oboznámiť druhého spoločníka p. Ing.
Ladislava Podmanického s tým, aby vyvolal rokovanie mimo riadneho
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valného zhromaždenia, kde by si obaja spoločníci vysvetlili svoje stanoviská
ku ďalšiemu fungovaniu obchodnej spoločnosti a to aj so zmenami vzťahov
medzi

spoločníkmi

resp.

nutnými

personálnymi

zmenami

(v osobách

konateľov). Ďalej odporučilo starostovi obce zabezpečiť zvolanie valného
zhromaždenia v termíne podľa Obchodného

zákonníka a platného znenia

spoločenskej zmluvy. Poslanci súhlasili s udelením plnej moci JUDr.
Milanovi Trnovskému na zastupovanie obce na valnom zhromaždení
spoločnosti Športcentra a odporučili starostovi obce vypracovať návrh na súd
o zbavení

funkcie

konateľa

spoločnosti

Ing.

Ladislava

Podmanického

z dôvodu porušenia zákazu konkurencie podľa § 136 ods. 1,2 Obchodného
zákonníka v termíne do 15.8. 2007.
Správu k záverečnému účtu obce za rok 2006 predniesol kontrolór
obce p. Daniel Strapoň. Príjmy za rok 2006 boli vo výške 18.813.357,79 Sk.
Výdaje za rok 2006 17.763.942,18 Sk. Hospodárenie obce za rok 2006 sa
skončilo prebytkom vo výške 1.049.415,61 Sk. Obec k 31.12.2006 evidovala
pohľadávky za neuhradené dane a poplatky voči právnickým a fyzickým
osobám vo výške 1.127.684,– Sk. Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo
pohľadávky na daniach riešiť cez zablokovanie bankových účtov neplatičov.
Ak tieto pohľadávky nebudú zaplatené do 3 mesiacov, budú sa vymáhať
exekúciou. V správe sa konštatovalo, že obec dopláca na vývoz a skládku
odpadu cca 400 tis. Sk. Nakoľko v priebehu roka sa zmenil vývozca
komunálneho odpadu, obecné zastupiteľstvo žiadalo obec urobiť bilanciu
firmy do 30.11.2007. V prípade, že by boli vysoké nedoplatky, zvýšili by sa
poplatky za odvoz komunálneho odpadu všeobecným záväzným nariadením
na rok 2008 a to hlavne právnickým osobám.
Zastupiteľstvo obce schválilo záverečný účet obce za rok 2006 vo
výške 1 049 415,61 Sk a uložilo na základe zákona 583/2004 Z.z .§ 16
odseku 8 vysporiadať hospodársky výsledok za rok 2006 nasledovne:
1. do rezervného fondu

949 415,61 Sk

2. do fondu odmien

100 000,- Sk

Spolu

1 049 415,61 Sk

Schválilo zároveň vymáhať pohľadávky dlžníkov zablokovaním ich bankových
účtov.
_______________________________________________________________________ 15

Liptovský Ján

Kronika

Opäť sa prejednávala problematika Telovýchovnej jednoty. Dňa 15.6.2007
sa uskutočnilo valné zhromaždenie Telovýchovnej jednoty Liptovský Ján,
ktoré

rozhodlo

o transformácii

jednoty

pod

obec.

Do

zasadnutia

zastupiteľstva nebolo na obec doručené uznesenie o transformácii TJ.
Obecné zastupiteľstvo preto odporučilo starostovi napísať list TJ a vyzvať
predstavenstvo na doručenie uznesenia najneskôr do 6.7.2007.
Zastupiteľstvo súhlasilo s odkúpením nehnuteľného majetku Telovýchovnej
jednoty Štart Liptovský Ján a s odkúpením hnuteľného majetku za
zostatkovú hodnotu. Odporučilo starostovi obce predložiť príslušné kúpne
zmluvy na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
Na zasadnutí zastupiteľstva bol schválený rozpočet na rekonštrukciu
kuchyne základnej školy a zádveria materskej školy vo výške 168 000 Sk
a za dodávateľa bol vybratý TENI-STAV (Jozef Zlejší) Uhorská Ves.
Poslanci boli informovaní o stretnutí obcí mikroregiónu „Pod
Poludnicou“ v mesiaci júni. L. Ján zastupoval starosta obce a p. Adamčík. Na
stretnutí sa volil predseda mikroregiónu, sídlo, prijala sa zmluva o zriadení
a stanovy. Stanovil sa aj príspevok 10,– Sk na obyvateľa. Za 1. predsedu
bol zvolený starosta L. Jána Juraj FILO a za sídlo mikroregiónu bol určený
Liptovský

Ján.

Obecné

zastupiteľstvo

jednohlasne

schválilo

zmluvu

o zriadení Združenia obcí mikroregiónu „Pod Poludnicou“ a schvaľuje aj
stanovy Združenia obcí mikroregiónu.
V ďalšom sa prejednávalo a bolo schválené Všeobecné záväzné
nariadenie obce Liptovský Ján č.2/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
a zároveň dotácia podľa VZN vo výške 15 000 Sk pre ECAV Liptovský Ján
pre na mládežnícky tábor Batizovce a 15 000 Sk na úpravu hrobu ev. farára
Kolomana Királiho, ktorý v
mierou

sa

zaslúžil

Liptovskom Ján pôsobil 42 rokov a veľkou

o stavbu

kostola

a evanjelickej

školy.

Na

záver

zastupiteľstvo uzavrelo a schválilo konečný rozpočet na jánske slávnosti
„Svätojánske noci“.
Poslanci boli informovaní aj o stave dokončenia nájomných bytov
v obci. Dňa 3.7.2007 mala byť bytovka skolaudovaná, dňa 12.7.2007 mala
byť slávnostne odovzdaná a 15. - 16.7.2007 malo byť odovzdávanie bytov
nájomníkom.
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Na obecnom zastupiteľstve odzneli ešte nasledujúce informácie :
-

poslanec Ing. Mikušiak informoval, že sa v uplynulých dňoch stretol
s p. poslancom NR SR D. Galisom, splnomocnencom vlády pre
šport, ktorý prisľúbil, že v mesiaci marec 2008 budú Liptovskému
Jánu pridelené finančné prostriedky vo výške l milión Sk na
výstavbu detského ihriska s umelou trávou v areáli Základnej školy.
Dovtedy treba urobiť podklady na jeho vybudovanie.

-

o príprave založenia Občianskeho združenia OKNO - poskytovateľov
služieb a prevádzkovateľov zariadení

informoval starosta. Jeho

náplňou bude propagácia regiónu.
-

dňa 10.7.2007 sa malo na obecnom úrade v čase od 9.30-12.30
uskutočniť výberové konanie na DEDINU ROKA.

-

starosta obce informoval o situácii stavebného úradu, ktorý bol pre
obec stratový. Ing. Urbanová dostala pracovnú ponuku z mestského
úradu pracovať ako stavebná inžinierka pre región. Obecné
zastupiteľstvo zvažuje udržanie stavebného úradu v Liptovskom
Jáne na jeden deň v týždni. Starosta bude o jej uvoľnení rokovať
s primátorom mesta Liptovský Mikuláš Ing. Jánom Blcháčom.

-

obecná polícia zatiaľ nebude, ale každý poslanec môže dávať
blokové pokuty do výšky 1.000,– stačí sa preukázať poslaneckým
preukazom.

10. zasadnutie obecného zastupiteľstva 20. júla 2007
Ing. Michal Šarafín predstavil prítomným urbanistickú štúdiu ulíc
Starojánskej, Jána Kalinčiaka, Kúpeľnej a priestranstva pred katolíckym
kostolom. Veľmi ocenil pripomienky Dr. Jána Hlavienku a PhDr. Jána
Ondáša k štúdii k výberu symbolu na námestí, dlažby, studne a fontánok na
Starojánskej ulici. Vo svojom vystúpení pochválil obec za pekný filmový
dokument o obci pri jej prezentácii

na akcii „DEDINA ROKA“, ktorá sa

uskutočnila dňa 10.7.2007
Zastupiteľstvo obce sa zaoberalo zveľaďovaním školského majetku
a schválilo dotáciu vo výške 100 000 Sk na nákup 40 kusov detských
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ležadiel a na výmenu štyroch okien v prízemí budovy materskej školy.
Zároveň schválilo doplnok VZN č.2/99 o obytných domoch – zásady
protipožiarnej ochrany, domový poriadok v obytnom dome, finančnú dotáciu
katolíckej cirkvi na opravu múru pri kostole vo výške 30 000 Sk na základe
VZN

č.2/2007,

ďalej

zamietlo

Komposesorátu

Marcovská

žiadosť

o

umiestnenie kancelárskej bunky na miestach pri Urbárskom dome alebo
neďaleko trhového miesta.
Poslanci doporučili starostovi obce jednať so stavebnými firmami o
výstavbe obytných domov s polyfunkčnou vybavenosťou a predložiť štúdie na
posúdenie obecnému zastupiteľstvu v Liptovskom Jáne. Zároveň súhlasilo
so žiadosťou o odkúpenie časti parciel č.38/515 v celosti, 38/502 v celosti
a časť parcely 38/1, 38/514 od spoločnosti Agroreal spol. s.r.o., Liptovský
Ondrej, za účelom výstavby polyfunkčných bytových domov.
Poslanci boli informovaní o tom, že dňa 18.7.2007 bola na obecný
úrad doručená pozvánka na Valné zhromaždenie spoločnosti Športcentrum,
ktorá sa mala konať dňa 2.8.2007 o 14.00 hod v kolibe Strachanovka.
Obecné zastupiteľstvo chcelo navrhnúť druhému spoločníkovi, aby jediným
konateľom bol Ing. Juraj Kráľ s obmedzením disponovanosti do 100.000,–
Sk. Ostatné vyššie investície musí predložiť na schválenie druhému
spoločníkovi.
Dňa 12.7.2007 bol do užívania slávnostne odovzdaný 16 bytový dom.
Na jeho fungovanie obecné zastupiteľstvo schválilo domový poriadok
a zásady protipožiarnej bezpečnosti v obytných domoch - doplnok VZN
č.2/99. Výška nájomného sa mala vypočítať po doručení všetkých faktúr
a mala byť predložená na schválenie na budúcom zasadnutí.
Starosta
o vybudovanie

informoval,

že

polyfunkčných

obec

vlastní

bytoviek.

pozemky

V prízemí

a má

bytoviek

záujem
by

boli

umiestnené služby ako obchod, cukráreň, mäsiarstvo a pod. a na poschodí
byty v osobnom vlastníctve. K týmto pozemkom nie je prístupová cesta, lebo
bola v roku 2006 omylom predaná spoločnosti. Agroreal s. r. o., Liptovský
Ondrej. Spoločnosť je ochotná predať pozemky č. parciel 38/515 a 38/502
v celosti a časť parcely 38/1,38/514 za 100,– Sk za m2.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo, aby sa pripravil projekt na kúpu pozemkov
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od spoločnosti Agroreal

s. r. o., Lipovský Ondrej. Obecné zastupiteľstvo

odporučilo starostovi jednať so stavebnými firmami o výstavbe bytových
domov s polyfunkčnou vybavenosťou a obecnému zastupiteľstvu predložiť
štúdiu na posúdenie.
Poslanci boli oboznámení aj o skutočnosti, že vlastníkom pozemku
pod obecným úradom je výhradne obec Liptovský Ján.

Hovorilo sa aj o

začatí prác na rekonštrukcii Požiarnej zbrojnice na kancelárske priestory pre
lesné spolky. Boli podpísané zmluvy s lesnými spolkami, Bielo-Marušová
a Urbáru.
Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Pozemkového spoločenstva –
Komposesorát Marcovská o umiestnenie kancelárskej bunky na Teplici,
poprípade na trhovom mieste. V urbanistickej štúdii sa na Starojánskej ulici
počíta s iným riešením a táto stavba tam nezapadá.
11. zasadnutie obecného zastupiteľstva 25. júla 2007
Zasadnutie

sa

zameralo

na

prípravu

valného

zhromaždenia

spoločnosti Šporcentrum, ktoré sa malo uskutočniť 2.8.2007. Obecné
zastupiteľstvo žiadalo zakomponovať do spoločenskej zmluvy nasledovné
zmeny:
- do funkcie konateľa za obec Liptovský Ján Ing. Pavla Mikušiaka.
- konatelia mali konať spoločne
- zmeniť bod o podpisovaní: doklady musia podpisovať 2 konatelia; za
každého spoločníka jeden. Za obec Liptovský Ján bude podpisovať
vždy Ing. Pavol Mikušiak.
Obecné

zastupiteľstvo

splnomocnilo

JUDr.

Milana

Trnovského

na

zastupovanie obce Liptovský Ján na Valnom Zhromaždení spoločnosti
Šporcentrumu. Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi na rokovaní
právne ošetriť pôžičky, ktoré boli poskytnuté spoločnosti Športcentrum
v období do roku 2004.
Na rokovaní obecného zastupiteľstva bola za prítomnosti právnika
JUDr

Milana

Telovýchovnej

Trnovského
jednoty

podpísaná

Liptovský

Ján

zmluva

pod

obec

o prevode
so

majetku

zakomponovaní
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predkupného práva pre TJ za tú istú cenu + zhodnotenie majetku.
V nových

nájomných

bytoch

schválilo

zastupiteľstvo

výšku

nájomného a prenájom časti parcely č.568/2 a 568/6 p. Ladislavovi Lysému
za účelom chovu koní.
12. zasadnutie obecného zastupiteľstva 24. augusta 2008
Ing. arch. T. Nosková informovala, že v projekte územného plánu
obce došlo k zmene, nakoľko aj katastrálneho územia L. Jána sa mala
dotknúť preložka železničnej trate od Liskovej po Liptovský Hrádok. Podľa
projektu táto mala byť umiestnená po južnej strane diaľnice a železničná
stanica mala byť umiestnená v Políku. Územný plán s touto zmenou
nepočítal. Projekt preložky však ešte nebol schválený.
Zo zasadnutia k návrhu územného plánu vyplynuli nasledovné
požiadavky a pripomienky.
-

minimalizovať, prípadne vylúčiť individuálnu výstavbu rodinných
domov v starej časti obce; voľné miesta pri kaštieľoch ponechať na
vybudovanie parkov.

-

k zeleným plochám, ktorých je v obci veľmi málo pristupovať citlivo
a individuálne.

-

špecifikovať územie a funkčné plochy na účely rekreačné, dopravné,
bytovú výstavbu a oddych.

-

predĺžiť zónu výstavby Jánskej doliny po Stanišovskú jaskyňu

-

zapracovať do UP riešenie ľavej strany kapustných záhrad na
rekreačné a oddychové centrum.

-

zapracovať do projektu malú vodnú elektráreň pod Úšustami.
Základná škola mala k 24.8.2007 zapísaných 115 žiakov. Stav nebol

konečný, lebo žiaci sa ešte priebežne prihlasujú. Problematický bol stav detí
v 1. a 7. ročníku. V oboch bolo zapísaných po 8 žiakov. Poslanci nesúhlasili
so zlúčením ročníkov, lebo by mohlo prísť k ďalšiemu odchodu žiakov.
Materská škola má zapísaných k 24.8.2007 53 detí.
Zastupiteľstvo odsúhlasilo zároveň počty detí v ročníkoch základnej školy:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.

ročník
ročník
ročník
ročník
ročník
ročník
ročník
ročník

- 8 detí
- 12 detí
- 15 detí
- 14 detí
- 12 detí
- 7 detí
- 15 detí
- 13 detí

Zastupiteľstvo súhlasilo s vyčlenením finančných prostriedkov pre asistenta
učiteľa v základnej škole vo výške cca 5 000 Sk + odvody mesačne do konca
kalendárneho roka 2007.
Poslanci odsúhlasili výšku nájomného v 16 b.j. obytnom dome a
rozpočet na rekonštrukciu obecného úradu vo výške 150 tisíc Sk.
Dňa 25.7.2007 bola podpísaná zmluva medzi telovýchovnou jednotou
a obcou o prevode majetku TJ na obec. Na zabezpečenie chodu telovýchovnej
jednoty ako samostatnej jednotky bolo vytvoriť novú organizačnú jednotku
a to buď spoločnosť s ručením obmedzeným, alebo neziskovú organizáciu.
Poslanci jednohlasne schválili vytvorenie neziskovej organizácie. Výhodou
neziskovej organizácie je, že môže požiadať o prostriedky na svoju činnosť
z fondov Európskej únie, vedie jednoduché účtovníctvo a zisk sa nerozdeľuje,
ale sa používa na investovanie. Táto spoločnosť musí v takejto forme
fungovať minimálne 5 rokov, potom sa môže pretransformovať na iný
subjekt. Po vytvorení treba riešiť personálne obsadenie. Predseda TJ, ako
bývalý zamestnávateľ musí dať všetkým zamestnancom výpoveď a obec určí
s ktorými zamestnancami zmluvu uzavrie. V telovýchovnej jednote bolo
nutné sledovať náklady a dostať pod kontrolu finančné prostriedky, aby
nevznikali ďalšie dlhy. Kontrolu hospodárenia mal zabezpečiť hlavný
kontrolór a starosta obce. Zároveň

bolo

treba

urobiť

nájomnú

zmluvu

s telovýchovnou jednotou ohľadom prevádzky hotela.
Dňa 2.8.2007 sa uskutočnilo valné zhromaždenie spoločnosti
Šporcentrum. O jeho priebehu informoval poslanec Ing. Pavol Mikušiak.
Valného

zhromaždenia

sa

nezúčastnil

druhý

majiteľ

Ing.

Ladislav

Podmanický, ale splnomocnil za seba náhradníčku, ktorá však nemala plnú
moc na všetky právne úkony. Nemohla prebehnúť voľba nového konateľa za
obec Liptovský Ján, nakoľko doterajší konateľ p. Gejza Čáni sa tejto funkcie
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vzdal. S voľbou nového konateľa musia súhlasiť obidvaja majitelia. Zostali
len dvaja konatelia Ing. Kráľ a Ing. Podmanický; obec zatiaľ konateľa nemá.
Z jednania vyplynuli nasledovné pripomienky:
- vypracovať právnu ponuku predkupného práva na odpredaj 50%
podielu obce v spoločnosti Šporcentrum vo výške 14 miliónov Sk Ing.
Ladislavovi Podmanickému. Lehota vyjadrenia 30 dní od doručenia
žiadosti.
- nesprávne využívanie finančných prostriedkov vo výške 1.300 tisíc Sk
z obce bolo v rozpore so zákonom; obec prostriedky eviduje ako
zvýšenie

základného

imania

–

spoločnosť

ako

pôžičku.

Tieto

prostriedky žiadala obec vrátiť na účet obce do l mesiaca.
- zlegalizovať všetky finančné prostriedky, ktoré obec spoločnosti
poskytla a boli zúčtované ako pôžičky.
- obec v budúcnosti nedá žiadne finančné prostriedky do spoločnosti,
ani nebude ručiť majetkom na ďalšie úvery.
Valné zhromaždenie odsúhlasilo odpredaj ratraku na súčiastky za
sumu 360 tisíc Sk. Tieto prostriedky sa vrátia do spoločnosti Šporcentrum.
Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi zvolať mimoriadne valné
zhromaždenie spoločnosti s jediným bodom programu: Voľba konateľa
spoločnosti za obec Liptovský Ján.
Obecné zastupiteľstvo ďalej odsúhlasilo jednohlasne sumu 150.000,–
Sk na rekonštrukciu a úpravu obecného úradu. Vymaľovanie , oprava
schodov, omietky, natretie sokla a pod. Prerokovalo žiadosť o podpísanie
zmluvy spoločnosti Cassis consulting s. r. o zastúpenú Ing. Róbertom
Zwingerom o preddavku 20.000,– za vybavenie prostriedkov z EU. Na
dovybavenie pešej zóny, ale aj obce, bolo potrebné zakúpiť 30 ks lavičiek.
13. zasadnutie zastupiteľstva 28. septembra 2007
O prácach na urbanistickej štúdii Starojánskej ulice informoval poslancov
aj prítomných hostí prof. Ing. arch. Michal Šarafín. Investičné náklady
projektu boli vyčíslené na cca 15 miliónov Sk. Bolo potrebné položiť 2,6 km
dlažby, čo bolo v prepočte 6 tisíc m2. Prístupy do domov a kaštieľov - cca 5
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miliónov Sk. Historické námestie - cca 5-6 miliónov Sk. Celková hodnota
diela bola odhadnutá na cca 25-26 miliónov Sk. Cena projektu urbanistickej
štúdie mala byť 300-400 tisíc Sk. Zástupca pamiatkového úradu Ing. arch.
Kulašík mal pripomienku: na Kúpeľnej promenáde treba pamätať na drobnú
architektúru, zeleň, oplotenie predzáhradiek vhodnou formou a dopravu.
Kúpeľné mestečká majú regulovanú dopravu. Do pešej zóny majú vstup len
vlastníci vstupnej karty.
Obecné zastupiteľstvo na svojom 13. zasadnutí schválilo Plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Liptovský Ján, názov neziskovej
organizácie „Štart Liptovský Ján“ so sídlom Do Políka 95, Liptovský Ján so
základným vkladom 50 tisíc. Za členov správnej rady boli ustanovení Ing. P.
Mikušiak, J. Adamčík, Z. Šimovčeková a za členov dozornej rady – Ing. J.
Mlynček, Ing. P. Kompiš a J. Mlynček. Do funkcie do funkcie výkonného
riaditeľa bol uvedený Ján Strachan.
Od 7.10.2007 mal byť Hotel Štart uzavretý. Dôchodcovia sa mali
stravovať v základnej škole. Stravná jednotka v základnej škole je 59,– Sk
a je vyššia o 9,– Sk ako v Hoteli Štart. Na doplatenie rozdielu stravného
lístka schválili poslanci dotáciu po dobu maximálne 2 mesiace z rozpočtu
obce.
Starostovi obecné zastupiteľstvo odporučilo rokovať so spoločnosťou
Agroreal spol. s.r.o. Liptovský Ondrej o odpredaji parciel podľa uznesenia
č.88/9/2007, ktoré boli odpredané nezákonne v rozpore s uznesením č.
12/3/2006.
Poslanci súhlasili so zriadením spoločného stavebného úradu
v Liptovskom Jáne a súhlasili zároveň so vstupom obce Podtureň pod
právomoc tohto úradu.
Zastupiteľstvo doporučilo starostovi obce vypísať výberové konanie
na miesto riaditeľa ZŠ s MŠ z dôvodu ukončenia päťročného funkčného
obdobia vo februári 2008.
Starosta informoval poslancov o príprave informačnej publikácie
Sprievodca Liptovským Jánom do tlače v náklade cca 5.000 kusov. Autormi:
boli Dr. Ján Hlavienka a PhDr. Ján Ondáš. Publikácia mal obsahovať 85
fotografií a predstavuje kultúrne pamiatky, penzióny a hoteli v obci. Poslanec
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J. Adamčík a p. starosta mali osloviť vedúcich hotelov a penziónov na
spoluprácu pri predaji publikácie.
V júli 2007 bol dokončený a odovzdaný do užívania 16 bytový dom,
ktorý bo financovaný 70% Štátny fond rozvoja bývania, 20 % zo štátnej
dotácie a 10% si obec požičala z Dexie banky. Nakoľko dom financoval 70timi % Štátny fond rozvoja bývania, bolo potrebné prijať na dom zábezpeku.
Obecné zastupiteľstvo v rámci výstavby nájomných bytov – 16 b.j. stavba
„Bytový dom – 16 B.J. Liptovský Ján, súp. č. 491 postavenom na parcele č.
336/25

katastrálne územie Liptovský Ján, zapísaný na LV č. 1587,

súhlasilo so zriadením záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja
bývania na základe podmienok zmluvy číslo 505/577/2006 a súhlasilo
s vkladom záložnej zmluvy do katastra nehnuteľností, Správa katastra
Liptovský Mikuláš. Predmetom zmluvy záložného práva boli nehnuteľnosti
vedené na LV č. 1587 v obci Liptovský Ján, katastrálne územie Liptovský
Ján a to:
- BYTY č.1 – č.16 v stavbe BYTOVÝ DOM – 16 B.J., postavenom na
parcele č. 336/25 vo výlučnom vlastníctve obce Liptovský Ján,
s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastníckym podielom k pozemku parc. číslo 336/25,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 418 m2.
K bytovke boli vybudované aj prístupové cesty, ktoré neboli súčasťou
bytovky, ale ich výstavbu musí financovať obec, ktorá nemá finančné
prostriedky. Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi jednať s vedením
Stavoindustrie, aby vyriešili túto situáciu vytvorením splátkového kalendára
14. zasadnutie zastupiteľstva 8. októbra 2007
Poslanci sa na 14. zasadnutí zaoberali územným plánom obce.
Súhlasili s vypracovaním doplnku územného plánu č.3, ktorý mal byť
riešený na území: Parcelácia, Dubec, Pálenice, Štajnovské, Teplice, Kapustné
záhrady, Záplavné a súhlasili zároveň s výškou finančného ohodnotenia za
vypracovanie doplnku územného plánu číslo 3. vo výške 267.000,-Sk
a doporučilo starostovi obce uzatvoriť zmluvu s Ing. Arch. Noskovou na
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vypracovanie doplnku územného plánu obce.
Ďalším

bodom

bolo

schválenie

nových

všeobecno-záväzných

nariadení obce. Prejednali a schválili VZN – č.3/2007 – o ochrane ovzdušia
a o poplatkoch

za

znečisťovanie

ovzdušia

a

VZN

–

č.4/2007

–

o opatrovateľskej službe a o výške úhrady za poskytované úkony.
Zastupiteľstvo obce súhlasilo s ukončením nájomnej zmluvy k 31.12.
2007 OU Senica na prenájom penziónu Štiavnica a doporučilo starostovi
obce uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu určitú od 1.1. 2008 do 31.5. 2008
s firmou TESPA s.r.o. Lúčky č.570, 034 82 Lúčky za 200 tisíc Sk.
15. zasadnutie zastupiteľstva 26. októbra 2007
Hlavným bodom rokovania obecného zastupiteľstva bola záverečná
správa Základnej školy za školský rok 2006/2007, ktorú predniesla
riaditeľka ZŠ v Liptovskom Jáne

Mgr. Jana Pivková. Základnú školu

v septembri 2006 začalo navštevovať 148 žiakov z toho 114 v základnej škole
a

34 v materskej škole. V škole pracovalo 25 zamestnancov z toho 11

učiteľov ZŠ, 4 učiteľky MŠ, 2 p. farári a 8 prevádzkových zamestnancov. Ku
koncu školského roka mala škola 161 žiakov z toho 118 navštevovalo
základnú školu a 43 žiakov materskú školu. Prospeli všetci žiaci. Riaditeľka
podrobne informovala poslancov o počte detí a prospechu v jednotlivých
ročníkoch. Škola sa úspešne zapojila do riešenia matematickej a chemickej
olympiády. Žiaci sa zapájali aj do mimoškolskej činnosti -

navštevovali

krúžky cudzích jazykov, najmä angličtiny, výpočtovej techniky; pracoval
tanečný, turistický, divadelný, strelecký, futbalový a iné krúžky. Škola mala
družbu so Základnou školou Glewitce v Poľsku a rozvíjal sa aj spolupráca so
Základnou školou družobnej obce Fontaine le Port vo Francúzku. Riaditeľka
školy požiadala o pomoc poslancov pri riešení nevhodného správania detí najvážnejšie problémy riešiť s pomocou poriadkovej komisie.
Obecné

zastupiteľstvo

vzalo

na

vedomie

Záverečnú

správu

o výchovno-vyučovacích výsledkoch v ZŠ s MŠ za školský rok 2006/2007
podľa

Zákona

č.

596/2003

o štátnej

správe

v školstve

a školskej

samospráve. Poslanci schválili aj nákup rozmetadla CONE 500 a snežnej
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frézy SF 55 BDR na úpravu cestných komunikácií v zimnom období, ďalej
odpredaj pozemku Špeciálnej základnej škole internátnej o výmere cca 200
m2 za sumu 2 000 Sk po špecifikácii s geometrickým plánom. Zasadnutie
zamietlo žiadosť firmy TESPA s.r.o. Lúčky č.570 034 82 Lúčky o znížení
nájomného z 200 tisíc na 100 tisíc a trvalo na pôvodnom rozhodnutí
obecného zastupiteľstva.
Rokovanie

obecného

zastupiteľstva

dňa

28.9.2007

odporučilo

starostovi rokovať so zástupcami podniku Stavoindustria vo veci splátkového
kalendára

na

splatenie

pohľadávky

prístupovej

cesty

k

bytovke.

Stavoindustria nesúhlasí so splátkovým kalendárom, len s posunutím doby
splatnosti. Nakoľko obec finančné prostriedky nemá, prebehlo rokovanie
medzi obcou a firmou FIN M.O.S. Bratislava o prevzatí záväzku. Firma
súhlasí a dofinancuje aj osvetlenie okolo chaty Strachanovka a zabezpečí
lavičky do obce a doliny. Obecné zastupiteľstvo schválilo navýšenie rozsahu
investície do verejného osvetlenia firme FIN M.O.S Bratislava do výšky 7.515
tisíc Sk.
16. zasadnutie zastupiteľstva 30. novembra 2007
Na svojom predposlednom zasadnutí zastupiteľstvo vzalo na vedomie
správu o audite obce za rok 2006. Doporučilo starostovi obce vykonať
výberové

konanie

na

odpredaj

obecnej

chaty.

Poslanci

súhlasili

s pristúpením obce Liptovský Ondrej do spoločného stavebného úradu
Liptovský Ján a schválilo mandátnu zmluvu s obcou Liptovský Ján a Ing.
Ľudmilou Žákovou vo výške 50 tisíc na vypracovanie žiadosti o finančné
prostriedky na rekonštrukciu kultúrneho domu z Eurofondov.
Ing. arch. Tatiana Nosková informovala poslancov o Územnom
pláne obce Liptovský Ján, hlavne o dodatku č. 2, ktorý sa týka lokality
„Putiská“. Dňa 29.11.2007 prebehlo na obecnom úrade rokovanie o dodatku
s občanmi a organizáciami, ktorých sa tento dodatok týka. Z rokovania
nevyplynuli žiadne pripomienky. Poslanci mali námietky voči kapacite
objektu, ktorý sa má vybudovať v tejto lokalite. Žiadajú vypracovať
urbanistickú štúdiu lokality, štúdiu zaťaženosti daného územia a štúdiu
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zaťaženosti komunikácií.
Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali návrh VZN o dani
z nehnuteľností a návrhy VZN o miestnych daniach a poplatkoch za TKO.
K predloženým

návrhom

neboli

vznesené

žiadne

pripomienky

a daň

z nehnuteľností, poplatky za TKO a miestne dane ostávajú aj na rok 2008
nezmenené.
Poslanci

prerokovali žiadosť obce Liptovský Ondrej o vstup do

spoločného stavebného úradu. Obecné zastupiteľstvo schválilo jednohlasne
pristúpenie obce Liptovský Ondrej do spoločného stavebného úradu.
Vo februári 2008 končí volebné obdobie riaditeľke Základnej školy
v Liptovskom Jáne Mgr. Jane Pivkovej. O príprave výberového konania na
túto funkciu informoval poslanec Ing. Pavol Mikušiak.
Keďže Ministerstvo kultúry zamietlo žiadosť obce o prostriedky z EU
na rekonštrukciu kultúrneho domu, starosta obce oslovil Ing. Ľudmilu
Žákovú, bývalú starostku Šenkvíc o prepracovanie projektu. Ing. Žáková
vypracovala viac projektov pre eurofondy, ktoré boli úspešne realizované.
Prepracovaný

projekt

bude

zahŕňať

múzeum,

informačné

centrum,

spoločenské sály, byt domovníka a priestory pre klub dôchodcov a mládež.
Vypracovanie nového návrhu projektu malo stáť cca 50.000,– Sk.
Starosta obce informoval o návšteve zástupcov VÚC Trnava a o ich
záujme o kúpu, príp. prenájom Penziónu Štiavnica. Pri predaji penziónu by
sa suma pohybovala v rozpätí 20-25 miliónov Sk. K predaju sa mali ešte
vyjadriť poslanci VÚC Trnava.
Starosta poslancov informoval aj o žiadosti p. Neštického

na

odkúpenie 50%-tného podielu obce v spoločnosti Šporcentrum za 14 mil. Sk.
Pán Mestický chcel vidieť účtovnú dokumentáciu a uzávierku spoločnosti za
posledný

rok.

Ing.

Ladislav

Podmanický,

druhý

majiteľ

spoločnosti

nereagoval na ponuku predkupného práva, ale obec mohla so svojím
podielom

voľne

disponovať.

Žiadala

ohodnotenie

celého

zariadenia

a odstránenia unimobuniek z pozemku, kde má prevádzku Igor Niňaj.
Spoločník Ing. Podmanický odmietol za konateľa Ing. Pavla Mikušiaka, a tak
obec konateľa v spoločnosti zatiaľ nemá. Obecné zastupiteľstvo vzalo na
vedomie

informácie

z Valného

zhromaždenia

spoločnosti

Šporcentrum
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a odporučilo starostovi odpovedať na žiadosť p. Mestického a poskytnúť mu
na nahliadnutie účtovnú dokumentáciu a účtovnú uzávierku spoločnosti.
17. zasadnutie zastupiteľstva 14. decembra 2007
Posledné zastupiteľstvo v roku 2007 prejednávalo a schválilo návrh
obecného rozpočtu na rok 2008. Zároveň vzalo na vedomie rozpočet na
kalendárny rok 2009 – 2010.
Prerokúvali sa ja návrhy nových všeobecno-záväzných nariadení.
Poslanci schválili VZN č.5/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, VZN č.6/2007 o úhradách za poskytované služby
a úkony, VZN č.7/2007 o dani z nehnuteľností a VZN č.8/2007 o miestnych
daniach.
Poslanci zrušili platnosť uznesenie o odpredaji pozemku Špeciálnej
základnej škole internátnej s výmerou cca 200 m2 za sumu 2 000 Sk/m2 po
špecifikácii s geometrickým plánom a doporučili starostovi obce uzavrieť
nájomnú zmluvu na prenájom pozemku na plánovanú prístavbu a výstavbu
ŠZŠI 0,50 Sk/m2 na deň po dobu 30 rokov.
Na záver roka zastupiteľstvo odsúhlasilo v zmysle zákona NR SR č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov, podľa § 5 ods. 1 citovaného
zákona odmenu starostovi vo výške 9 % súčtu platov za obdobie mesiacov
január až november 2007.
Poslanci súhlasili aj s odpredajom unimo buniek I. Niňajovi pre účely
SKI-servisu za sumu 30 000 Sk, ďalej súhlasili, aby verejné obstarávanie na
dodávateľa

projektovej

dokumentácie

na

realizáciu

revitalizácie

obce

Liptovský Ján zastrešoval Ing. Ján Reľovský. Súhlasili aj s prenájmom
parkovacej plochy pri letnom kúpalisku R. Vajsovi pre účely služby
obyvateľstvu v sume Sk 100,- na deň.
Obecné

zastupiteľstvo

prerokovalo

žiadosť

obce

Podtureň

o spoluprácu pri financovaní opravy betónového mosta, ktorý spája Uhorskú
Ves a Podtureň a tiež visutých mostov pri Borovej Sihoti a Hoteli Elán.
Oprava sa mala riešiť v rámci mikroregiónu „Pod Poludnicou“ z prostriedkov
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EU.
Poslanci prerokovali aj žiadosť Romana Vajsa o prenájom parkoviska
pri kúpalisku od 1.1.2008 do 29.2..2008 za sumu 100,– Sk na deň za
účelom

vybudovania

autodráhy

a

iných

atrakcií

pre

návštevníkov

Liptovského Jána. Poslanci s prenajatím parkoviska súhlasili.

Školstvo
Každoročne býva v škole karneval. Je to už dávno zaužívaný zvyk, že
po skončení prvého polroka, po rozdaní vysvedčení, na fašiangy, si v ZŠ žiaci
pripravia masky. Žiaci sa najviac tešia na tombolu. Práve o ňu je najväčší
záujem. Cena lístka je 5 Sk. Cien bolo veľa. Vyhrali takmer všetci.
Samozrejme niekto aj tri štyri ceny, niekto len jednu. Ale ušlo sa všetkým,
lebo boli aj ceny útechy. V bufete si deti mohli kúpiť malinovku, koláč, či inú
sladkosť, rodičia sa porozprávali pri káve. O ceny sa zaslúžili sponzori, ktorí
ich venovali do tomboly. Okrem rodičovského združenia to boli aj rodiny:
Mikušiakovcov,

Rackovcov,

Perašínovcov,

Košútovcov,

Devečkovcov,

Štolfovcov, Dubovskovcov, Bobríkovcov, pána Droppu - venoval chlieb k
párkom na večeru. Taktiež obecné úrady Lipt. Ján, Uhorská Ves, Podtureň,
Beňadiková. Rekreačné zariadenia a hotely: Poludnica, Štart, Máj, Avena.
Evanjelický farský úrad, Poisťovňa ČSOB z Liptovského Mikuláša Práčovňa u
Klimov, Billa, Verex. Obdobie Fašiangov bolo aj v materskej škole veselé a
spojené s prípravou na ich vrchol maškarný ples. Výzdobu deti pripravili
spolu s učiteľkami a s pohostením, tak ako každý rok, pomohli mamičky.
6

Inšpiráciou pre výrobu masiek bola pre deti výstava „Fašiangových

masiek“ v Liptovskom múzeu v Liptovskom Mikuláši. V rámci tvorivých
dielní deti sa mohli priamo podieľať na výrobe takýchto masiek, poznali, čo
všetko sa dá pri ich tvorbe využiť a zistili, že výroba masiek nie až taká
náročná a dá sa zvládnuť, najmä za pomoci dospelých alebo starších
súrodencov.
Od 10.do14. apríla 2007 bolo v škole 60 Američanov. Boli to deti
vojakov, ktorí pracujú na vojenských základniach NATO v Európe. Títo
kresťania v rámci svojho programu postavili na školskom dvore „opičiu
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dráhu“. Doniesli si všetok potrebný materiál a s chuťou pracovali celý
týždeň. Žiakom pripravili aj zábavné popoludnia, obdarovali ich rôznymi
darčekmi. Zúčastňovali sa na hodinách anglického jazyka, rozprávali so
žiakmi po anglicky, naučili ich aj niekoľko anglických kresťanských piesní.
Americkí priatelia si pochvaľovali stravu, dokonca si pýtali recept na vajcovú
polievku, chutilo im všetko, čo im pani kuchárky Darina Jančušková a
Božena Zolerová pripravili v školskej kuchyni. V sobotu ich školník Ján
Brziak vyviezol autobusom do doliny. Osviežili sa na Nadinej studničke, aj na
Teplici. Okrem svojich tlmočníkov pomohli v tlmočení Mgr. Blanka Špačková,
Mgr. Daniela Frohlichová.
Dňa 4. mája 2007 štyria zamestnanci štátnych lesov z polesia Čierny
Váh prišli do školy besedovať s deťmi o ochrane lesov a prírody. Rozprávali
deťom o živote obyvateľov lesa. Rozumeli si hlavne so žiakmi 4. roč. , lebo vo
vlastivede sa práve učili o vtáčikoch v lese, o rôznych drevinách, stromoch.
Lesníci im pripomenuli, že v lese sa musí dodržiavať „lesný poriadok“. Nesmú
klásť oheň, odhadzovať odpadky, dávať si pozor na vretenice a ochraňovať
chránené rastliny a živočíchy. Najviac sa tešili na sadenie stromov. Na
školský areál lesníci spolu s deťmi zasadili 5 stromov: lipu, smrek, dub,
borovicu, jedľu. Deti vykopali jamku, zasadili strom spolu s ujom lesníkom,
dobre utlačili, potom zaliali vodou a stromček označili menovkou. Stromy
budú opatrovať a ošetrovať spolu s pánom školníkom stromčeky ochránia
proti ohryzeniu a hlavne upozornia koscov pri kosení trávy, aby ich
neskosili, lebo kým vyrastú potrvá to niekoľko dlhých rokov.
Dňa 18. mája 2007 sa konal v Špeciálnej základnej škole internátnej
v Liptovskom Jáne „Deň otvorených dverí“. Dôvody na realizáciu tejto
myšlienky boli dva. Prvým dôvodom bol transformačný proces. Bolo to
obdobie veľmi zložité a náročné, tak po stránke profesionálnej, ako aj
ľudskej. No vďaka veľkému úsiliu riaditeľa školy Mgr. Vladimíra Klementa
a pár ľudí, ktorí podali pomocnú ruku, mohli sa v školskom roku 2006/2007
opäť otvoriť brány tejto školy. Druhým dôvodom bolo, že dňa 20.mája 2007
si obyvatelia obce pripomenuli 47. výročie založenia Špeciálnej základnej
školy internátnej v Liptovskom Jáne. Zároveň touto akciou chceli priblížiť
svoju prácu, ako aj servis poskytovaných služieb ŠZŠI Liptovský Ján
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občanom Liptovského Jána.

Šport
Futbal
A mužstvo:
Predseda futbalového oddielu: Ľubomír Oravec st.
Tajomník futbalového oddielu: Daniel Strapoň st.
Súťaž: II. trieda
Brankári: Michal Bartoš, Karol Klepáč
Obrancovia: Dušan Čúrny, Michal Devečka, Miroslav Kiss, Miroslav Kompiš,
Ľubomír Oravec ml.,
Stredopoliari: Martin Bartejs, Radoslav Paulíny, Marek Brziak, Juraj Hanis,
Ján Potoček, Michal Vrlík
Útočníci: Marián Dropa, Ferdinand Jančuška, Juraj Kutnár, Richard Šoltýs,
Daniel Maloch
Príchody: Michal Vrlík návrat z hosťovania v sv.Kríži
Odchody: Slavomír Rúčkay hosťovanie Podtureň
Tréner: Ing. Miroslav Vadovický
Vedúci mužstva: Jakub Körner
Prípravné zápasy: L. Hrádok 0:6, Iľanovo 0:1
Pozícia v tabuľke po jesennej časti: 6. miesto
Zápasy

13

Výhry

5

Remízy 6
Prehry

2

Skóre

18:13

Body

21

Old Boys (Starí páni):
Tajomník - pokladník: Zdeno Vrlík
Brankári: Stano Ševčík, Ján Brziak
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Obrancovia: Ján Žigla, Milan Oško, Peter Huraj, Miro Vadovický, Peter
Kompiš, Peter Kubišta, Ján Dropa, Paľo Mikušiak, Vlado Dzurek, Miro
Janovčík, Dano Strapoň, Laco Garabáš,
Stredopoliari: Jozef Lukáč, Vlado Čúrny, Dano Huraj, Milan Kralčiak, Pavel
Kompiš, Vlado Balún, Jakub Körner, Fero Pavelica
Útočníci: Ján Kubáň, Jaro Čupka, Zdeno Vrlík, Peter Filipovič, Juraj
Kutnár, Stano Dubovský, Jano Strachan
Mužstvo sa pravidelne počas zimy stretávalo každú nedeľu v telocvični
základnej školy o 9.00.

Školský futbal
V tomto roku hralo aktívne futbal 35 chlapcov. Medzi nimi aj jedno
dievča: Natália Racková. Chlapci sú rozdelení do troch mužstiev: starší,
mladší a najmladší. Zúčastnili sa turnajov: Jednota Coop, Coca-cola cup.
Malý futbal, O pohár primátora mesta, oblastné súboje so žiakmi s okolitých
škôl. Za starších žiakov hrali: Ľuboš Ruman, Patrik Ruman, Ľuboš Sova,
Zdenko Tomko, Ivan Purdiak, Dominik Zlejší, Lukáš Lorincz, Samo Filo,
Ľuboš Vlček, Lukáš Nízky. Mladší žiaci: Roman Perašín, Patrik Perašín, Jozef
Zlejší, Michal Šlachta, Michal Hladký, Matúš Mikušiak, Denis Šulek, Samuel
Racko. Títo chlapci mali dobré výsledky v turnajoch dosahovali druhé
miesta. Najmladší žiaci: Matúš Perašín, Ladislav Kozub, Martin Forgáč,
Miroslav Zoller, Jakub Kováčik, Filip Dzuriak, Ján Bobrik, Matej Multáň,
Miroslav Janovčík, Krištof Štolfa, Filip Dubravec. Mužstvá boli vybavené
výstrojom, ktorý pomohol sponzorsky získať pán Racko, ktorý zakúpil
mužstvu trenírky, pán Mikušiak zakúpil siete na bránky. Dostali aj kvalitné
lopty od priateľov z USA.

Lyžiarsky oddiel
Oddiel eviduje v priemere 90 členov. Členská základňa sa mení podľa
toho, koľko detí a s nimi rodičov nám pribudne pred sezónou, prípadne
odbudne po sezóne. Do lyžiarskej prípravky môžu rodičia prihlásiť svoje deti
od 5 rokov, v mimoriadnom prípade môžu byť prijaté aj mladšie deti, ale tieto
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už musia mať základy lyžovania, vedia sa samostatne zapínať a udržať na
lyžiarskom vleku. Prihlášky prijímame do 15. 9. bežného roka, nakoľko po
tomto termíne už začína jesenná príprava. Rodič platí za dieťa mesačne 500,Sk. Z tejto čiastky sa hradia náklady napríklad na trénerov, telocvičňu,
potrebné materiálové zabezpečenie a podobne. V tomto roku evidovali 38
detí, ktoré sú zaradené do rôznych výkonnostných skupín: prípravka, mladší
predžiaci, starší predžiaci a mladší žiaci. Tréningová činnosť je v lete a jeseni
zameraná na rozvoj obratnosti, sily a rýchlosti. K tomuto využívajú
telocvičňu na gymnastickú a silovú prípravu a vo voľnom teréne používajú
na rozvoj rýchlosti kolieskové korčule a bicykle. Na turistických výstupoch sa
rozvíjal zmysel pre súdržnosť a vytrvalosť. V zime na snehu učili deti zvládať
techniku karvingového oblúku a následne jazdu v bránkach. Deti, ktoré už
aktívne pretekajú, bolo v roku 2007 - 19, trénovali pod dozorom Oľgy
Forgáčovej, Michala Červeňa a Michala Šúleka. Zúčastňovali sa pretekov
Slovenského pohára, Pohára Liptova. V sezóne 2006/2007 získali v Pohári
Liptova po rokoch v kategóriách mladší žiaci a mladšie žiačky celkové
prvenstvá zásluhou Denisa Šúleka a Lenky Strachanovej a ako oddiel
skončili na treťom mieste. V Slovenskom pohári sa najlepšie v svojich
kategóriách umiestnili: Denis Šúlek na 8 mieste, Lenka Strachanová na 23
mieste, Natália Klocková na 14 mieste, Michal Piatka na 35 mieste.

Stolnotenisový oddiel
Agilný jánsky stolnotenisový oddiel cez vianočné sviatky 26. decembra
2007 zorganizoval v poradí už 22. ročník tradičného stolnotenisového
turnaja v kategóriách muži registrovaní, muži neregistrovaní a žiaci do 15
rokov. Turnaj sa uskutočnil v telocvični základnej školy a zúčastnilo sa ho
13 hráčov. Víťazi jednotlivých kategórií boli odmenení hodnotnými vecnými
cenami, ktoré kúpil starosta obce Juraj Filo. V kategórii muži registrovaní
prvé miesto obsadil Richard Filo, v kategórii muži neregistrovaní Ján Brziak
a v kategórii žiaci do 15 rokov Marek Niňaj.
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Hasiči
Hasiči začali s previerkou pripravenosti hasičských družstiev, ktorá
sa konala v Pribyline, kde sa umiestnili na 1. mieste v rámci okrsku
a postúpili do okresného kola v Liptovskom Jáne. Ako domáci hasičský zbor
pripravili skvelé podmienky na súťaženie. Vo veľkej konkurencii ostali na 10.
mieste. Neúspech ich však neodradil, ale naopak pokračovali ďalej
v trénovaní na okresnú hasičskú ligu. Zúčastnili sa na niekoľkých súťažiach
a to v obciach Hybe, Lipt. Ondrej, a Lipt. Ondrašová. V týchto súťažiach sa
zúčastnilo druhé družstvo mužov, ktoré tvorili väčšinou mladší členovia.
Nedosiahli víťazné miesta, ale získali súťažné skúsenosti. Vyvrcholením
Hasičskej ligy bola okresná hasičská nedeľa v Lipt. Mikuláši pred Priorom.
Táto súťaž patrí tradične medzi tie najlepšie, kde sa stretáva špička tých
najlepších z celého Slovenska aj Čiech. Pre jánskych hasičov bol tento pretek
veľmi dôležitý, a tak sa naň dôkladne pripravovali, čo prinieslo aj skvelé
výsledky. Družstvo tvorené staršími a skúsenejšími obsadilo krásne 2.
miesto a mladšie družstvo obsadilo uspokojivé 7. miesto v kategórii Muži
Liptova. Hasiči pri príležitosti Jánskych osláv postavili krásnu vatru
a zabezpečovali poriadkovú službu počas trvania osláv. Ako spestrenie leta
každoročne organizujú výstup na Ďumbier, Chopka, návštevu Jaskyne
mŕtvych netopierov s prenocovaním na vysokohorskej chate M. R. Štefánika.
Túto akciu považujú vždy za veľmi vydarenú. Keďže pri výstupe zistili, že
chodník hore Štiavnicou je veľmi zarastený a zle priechodný, rozhodli sa
zorganizovať brigádu za účelom pre rezania tohto chodníka. Na prerezávke
sa zúčastnili okrem členov aj chlapi z rýchlej roty (z obecného úradu) na čele
so starostom.

Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov v roku 2007 oslávila v L. Jáne 10 rokov od svojho
vzniku. Jej prvou predsedníčkou bola E. Kompišová a viedla organizáciu až
do januára 2007. Vedenia jednoty dôchodcov sa vzdala z rodinných dôvodov.
Predsedkyňou Klubu JDS v Liptovskom Jáne sa potom stala Mgr. Anna
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Ľubelanová, podpredsedom bol Mgr. Milan Hanko, pokladníčkou Margita
Dúbravcová, kultúrnou referentkou Anna Strapoňová, členmi revíznej
komisie Vladimír Mlynček a Mária Rusková. Počas roka sa rady jednoty
rozrástli a na konci roku už mala 93 členov.
Členky Klubu Jednoty dôchodcov Slovenska v Liptovskom Jáne
pozval Jánsky klub dôchodcov na posedenie pri kávičke a zákusku do hotela
Bernard 8. marca 2007 o 14.00 hod pri príležitosti Medzinárodného dňa
žien. Vo dverách ich vítal starosta obce s náručím plným čerstvých
karafiátov a prianím všetkého dobrého. V príjemnom prostredí hotelovej
reštaurácie sa ich zišlo 56. Mnohé z nich ešte v hoteli Bernard vôbec neboli.
Možno aj zvedavosť ich vytlačila zo stereotypu domáceho prostredia. A ako
zhodne tvrdili, oplatilo sa. Hotelový personál im pripravil nielen príjemné
prostredie ale aj osviežujúci zákusok s kávičkou a uprostred švédsky stôl s
ovocím a chlebíčkami. No najpríjemnejší bol pocit zo stretnutia, ktoré
moderoval člen výboru p. Milan Hanko. Jeho prednes krásnej básne vyvolal
slzy dojatia a vďaky. O hudobno-spevnú časť sa postaral so svojou gitarou p.
Vladimír Mlynček. Pomedzi piesne sa viedli rozhovory o tom, ako to bolo
niekedy. Od výboru dostali informácie o tom, kde a v ktorých rekreačnoliečebných zariadeniach so štátnou účelovou dotáciou si môžu objednať
zľavnený pobyt. Milým prekvapením bol pre každú členku JDS darček od
detí materskej školy ručne vyrobený farebný motýlik s pestrými lesklými
krídelkami, a tak to v sále vďaka motýlikom od detí zavoňalo detskou
hravosťou a nevinnosťou. Neoficiálne atmosféra stretnutia spôsobila, že
posedenie pri káve sa predĺžilo na jeden a pol hodiny pri speve a celkovej
dobrej nálade. Bolo to len jedno z mnohých zaujímavých podujatí plánu
činnosti na rok 2007.
Počas roka sa členovia schádzali na rôznych kultúrnych akciách.
Napríklad sa 40 členov zúčastnilo vystúpenia hudobnej skupiny Drišľak
v Dome kultúry v L. Mikuláši. V máji sa zase zúčastnili vystúpenia súboru
Lúčnica a v júni predstavenia Radošínskeho naivného divadla.
Členovia sa aktívne podieľali aj na príprave osláv 140. výročia úmrtia
kňaza a básnika Janka Čajaka. V miestnej knižnici pripravili Roka J. M.
Hurbana výstavku o jeho živote a diela. Výstavku potom navštívili žiaci
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základnej školy a v popoludňajších hodinách 19. marca pri tejto príležitosti
pripravili aj program pre dospelých.
Kúpanie v Tatralandii sa stalo obľúbenou činnosťou tých, ktorí majú
vodu a dobrú partiu. Dokonca júna pravidelne každú stredu odchádzali na
obed 2-3 autá do Aquaparku na trojhodinové hry s vodou. Vďaka OVJDS
mali dôchodcovia možnosť kúpať sa v atraktívnom prostredí iba za 50,- Sk.
Dušou tejto partie je p. Anna Strapoňová.
Dňa 24. 5. v Jánskej doline pod vlekom zorganizovali spoločnú guláš
partiu. Počasie bolo pekné od rána ,„gulášnici“ sa pod odborným vedením
guláš šéfa p. Karolčeka činili, a tak o14.00hod. bolo všetko hotové. Blížiaca
búrka posedenie okolo pol štvrtej popoludní rozohnala. Príjemná bola aj
návšteva

starostu

obce

J.

Filu

a p.

Červeňovej

z obecného

úradu.

Z celkového počtu 90 členov sa tejto akcie zúčastnilo 67 členov.
V rámci prednáškovej činnosti zorganizovali prednášku na tému
zdravý životný štýl. V obradnej sieni obecného úradu prednášala Mgr. Viera
Bulíková, zaoberajúca sa touto témou v spoločnosti Energy už niekoľko
rokov. Jej zaujímavé rozprávanie o nástrahách súčasného životného tempa
a z toho vyplývajúcich stresov a chorôb zaujalo každého. Alternatívna
medicína, ktorú p. Bulíková takto propaguje má totiž čoraz viac priaznivcov.
Na záver každého bezplatne odmerala svojim supertronicom. Je to prístroj,
ktorý odmeria percento energie v základných orgánoch nášho tela, a tak
ukáže, ktoré sú zablokované a kde prepuká choroba. Podujatie sa predĺžilo
z plánovanej 1 hodiny na 2 a pol hodiny.
Členovia sa podieľali aj na príprave Medzinárodného dňa detí.
Navštívili ich osobne v materskej škole a priniesli im vlastnoručne napečené
koláče.
Výlet do Kežmarku na Európske ľudové remeslá mal zakončiť
program prvej polovice roka. Aj výlet sa vydaril. Počasie účastníkom prialo od
rána do večera. Autobus aj šoféri boli bezporuchoví a nálada v plnom
autobuse p. Zimániho tiež dobrá. Dozvedeli sme sa o minulosti Kežmarku
a uvideli jeho súčasnosť. Asi 200 stánkov predvádzalo európske ľudové
remeslá. Pre rozptýlenie tu vystupovali na dvoch tribúnach súbory z celej
Európy, a kto bol hladný, mohol si vybrať najlepšie špeciality. Na skalické
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trdelníky sa čakalo v rade skoro hodinu. Plní zážitkov a niektorí už aj mierne
unavení sa o 16.00 hod. vracali domov. Cestou späť sa zastavili ešte
v skanzene v Pribyline a tu si nakúpili prútené koše,

košíky, tácky

a občerstvili sa žinčicou. O 17. hodine sa šťastne vrátili domov.
V októbri (8.10.) sa členovia zúčastnili jednodňového výletu do
skanzenu v Pribyline v rámci poďakovania za úrodu.
V tom istom mesiaci, ktorý je mesiacom úcty k starším zorganizovali
členovia Jednoty dôchodcov posedenie v penzióne Pod Stráňou, v rámci
ktorého sa recitovali verše a s gitarou sa zaspievali rôzne piesne.
Na konci mesiaca októbra sa piati členovia jednoty dôchodcov
zúčastnili

besedy

s deviatakmi

Základnej

školy

v L.

Jáne

a vytvorili

neopakovateľnú atmosféru, ktorá sa páčila aj žiakom. Za čo sa im
poďakovali listom a spoločnou fotografiou.
Najväčšou udalosťou pre členov jednoty dôchodcov bolo Mikulášske
posedenie pri kapustnici s kultúrnym programom v Hoteli Štart, v ktorom
vystúpili žiaci základnej a materskej školy, ale aj špeciálnej základnej školy.

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB)
Základná organizácia v Liptovskom Jáne mala v roku 2007 11 členov
s priemerným vekom 78 rokov. Z celkového počtu bolo 5 žien a 6 mužov,
z toho 4 členovia boli priami účastníci 2 . svetovej vojny.
Najdôležitejšou udalosťou pre členov bola príprava osláv 62. výročia
oslobodenia, ktorá sa uskutočnila 8. mája 2007. Pri tejto príležitosti bol
dlhoročnému predsedovi Petrovi Vodilovi udelený pamätný list Ústrednej
rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Slávnosti sa zúčastnili
aj predseda oblastného výboru Ing. Chrapčiak, tajomníčka p. Šeďová
a dlhoročný tajomník okresného výboru SZPB Ján Iľanovský. Pred začatím
slávnosti boli položené kytice ku pomníku Jána Lukáča Pred Bielym a aj ku
pomníku v obci, kde sa konala hlavná časť slávnosti.
Oslavy 63. výročia SNP sa konali 29. augusta 2007 pri pomníku, kde
boli položené kytice pred zrakmi asi 40-tich účastníkov. Po skončení
slávnostnej časti sa konala beseda poslancov, členov spevokolu s priamymi
účastníkmi bojových akcií.
_______________________________________________________________________ 37

Liptovský Ján

Kronika

Počas roka sa uskutočnila aj beseda so žiakmi Základnej školy v L.
Jáne. So žiakmi vyšších ročníkov besedoval predseda Peter Vodila na tému
SBNP a druhá svetová vojna. Pre žiakov vypracoval aj test s 20 otázkami na
tému oslobodenie a SNP.
Na podnet vyšších orgánov zväzu vypracoval Jozef Brziak akúsi
kroniku udalostí počas druhej svetovej vojny v obci. Práca mala po
dokončení 17 strán a 5 príloh.
Počas roka 2007 bola prijatá aj nová členka Naďa Cholvátová.
Členovia sa zapojili na podnet starostu obce aj do príprav na
vypracovaní žiadosti o dotáciu MNO SR na obnovenie chodníka ku pomníku
na vrchu Slemä (havária lietadla 13.10.1944 s 19 vojakmi) a postavenie
orientačných tabúľ. Bolo požadovaných 32 tisíc, sumou 4 tisíc mala prispieť
obec.

Občianske združenie Jánska dolina
Dňa 1. augusta 2007 bolo založené Občianske združenie Jánska
dolina. Orgánmi občianskeho združenia

je plénum a správna rada, ktorú

tvorí starosta obce Juraj Filo, majiteľ penziónu Horec pán Ján Vyšňan
a predsedom správnej rady a zároveň predsedom združenia sa stala Emília
Ringošová z Popradu, ktorá už niekoľko rokov pracuje v oblasti cestovného
ruchu

a bola

zakladajúcou

členkou

niekoľkých

podobných

združení.

Myšlienkou združenia je propagovať zariadenia cestovného ruchu, vytvoriť
spoločnú stratégiu v propagácii a rozvoji Liptovského Jána a Jánskej doliny,
ako významného strediska cestovného ruchu, spracúvať štúdie v oblasti
rozvoja cestovného ruchu v lokalite Jánska dolina, predkladať projekty
zamerané na posilnenie postavenia obce ako strediska cestovného ruchu,
šíriť myšlienky a propagovať ochranu životného prostredia, vykonávať
vzdelávacie a osvetové aktivity ako aj spolupracovať s inými mimovládnymi
organizáciami, štátnymi orgánmi, samosprávou a organizáciami najmä
v oblasti cestovného ruchu. Ak sa chceme pohnúť dopredu, nestačí
zrekonštruovať hotel, či penzión a čakať, kým ho niekto objaví. Hostí si treba
získať a udržať. A to sa nedá bez aktivity, tvorivosti a nápaditosti. Je väčšia
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perspektíva presadiť sa spoločne, ako jednotlivo. Či už v spoločných
propagačných materiáloch, na výstavách a veľtrhoch, alebo vytvoriť spoločný
projekt a získať financie z Eurofondov. Pripravovať spoločné akcie pre
turistov, pre občanov, ale aj pre združenie. Posledné stretnutie členov
združenia, tretie v poradí, sa konalo v hoteli Bernard, kde sa okrem iného
predstavili aj firmy s rôznymi prezentáciami. Bol prezentovaný aj návrh loga,
ktoré vychádza z časti z erbu obce a to tri farby - modrá, zelená a žltá
a zároveň predstavuje farby prírody. Modrá voda a zároveň obloha, zelená
lesy, lúky doliny a žltá slnko, termálne pramene a jaskyne. Združenie
predpokladá, že sa budú rady členov rozširovať a vzájomne si budú
pomáhať, a tak postupne naplnia túto prekrásnu myšlienku.
V dňoch 26.11. – 28.11.2007 zorganizovalo Občianske združenie
Jánska

dolina

Workshop

Jánska

dolina

2007.

Tohto

mimoriadneho

a zaujímavého podujatia, uskutočneného v rámci cestovného ruchu sa
zúčastnili touroperátori a novinári z piatich krajín Európy. Konkrétne z
Poľska, Maďarska, Česka, Holandska a Švédska, v celkovom počte 43 osôb.
Hlavným cieľom workshopu bolo predstaviť našu krásnu a turisticky
zaujímavú obec a dolinu. Poukázať návštevníkom na možnosti pobytov,
relaxu, oddychu a celkovo na využitie voľného času v Liptovskom Jáne a v
Jánskej doline. Prvá prezentácia sa uskutočnila v hoteli Bernard, ktorá
vďaka majiteľke prebiehala na dobrej úrovni. Po obede bola návštevníkom
ponúknutá

prehliadka

obce

Liptovský

Ján

a

ubytovacích

zariadení.

Sprevádzali ich členovia a miestni sprievodcovia. O večeru a večerný
program, nesúci sa vo folklórnom duchu, sa postaral majiteľ hotela
Strachanovka. Na druhý deň si mohli návštevníci pozrieť Jánsku dolinu aj s
ubytovacími zariadeniami. Samozrejme aj tu ich sprevádzali členovia
združenia a miestni sprievodcovia. Zaujímavý obed pripravili v hoteli
Liptovské dvory. Poobede mali návštevníci možnosť relaxu v bazéne, saune,
či na masážach v hoteli Bystrá, kde bola aj večera spojená so zaujímavým
kultúrnym programom dvoch tanečných párov v štandardných a latinskoamerických tancoch, ktorí našich hostí určite dobre zabávali. Posledný deň
návštevníkom priblížili kultúrnohistorické a prírodné pamiatky Liptova.
Navštívili Svätý Kríž, okolie Liptovskej Mary, Múzeum jaskyniarstva v
_______________________________________________________________________ 39

Liptovský Ján

Kronika

Liptovskom Mikuláši, Ovčiarske múzeum v Liptovskom Hrádku a na záver
Pribylinu, kde bolo aj ukončenie workshopu. Workshop bol pripravený na
veľkej profesionálnej úrovni, návštevníci si toto podujatie veľmi pochvaľovali
a už prejavili záujem o uzatvorenie kontraktov s ubytovateľmi.

Kultúrne a spoločenské akcie
Noviny z Jána
Dňa 5. marca 2007 zasadala redakčná rada obecného časopisu Jánske
noviny „Noviny z Jána“. Prvé číslo vyšlo 31. marca 2007.

Svätojánske noci 2007
Svätojánska noc sa nazýva magický čas medzi 21. a 22. júnom.
Skrýva v sebe

veľa tajomstiev. Je to údajne čas, ktorý spája milencov,

odkrýva poklady, pri ktorom sa rozostupujú skaly a čary začínajú pôsobiť.
Traduje sa, že počas tejto noci vám semienko papradia môže privolať lásku a
vďaka kvetu papradia sa môžete stať neviditeľným. Kúzlo však vraj pôsobí
len v prípade, že ide o človeka „vyvoleného“ a kvet papradia vyžarujúci svetlo
nájde s úderom polnoci, položí ho na biely šat, do ktorého ho nechá spadnúť.
Kvet, ktorý bude nosiť „vyvolený“ na tele, mu zabezpečí neviditeľnosť a
schopnosť porozumieť reči zvierat, vtákov a stromov. Podľa povestí sa počas
Svätojánskej noci môžu v lesoch, na lúkach a tiež v blízkosti bažín preháňať
bludičky a lesné víly. Ak ide o človeka s dobrým srdcom, bludičky a lesné víly
mu neublížia a môže byť svedkom ich tanca. Ak ide o človeka závistlivého
a zlého, hrozí mu nepríjemnosť alebo dokonca smrť. K tejto noci sa vzťahuje
rad ďalších povier.
Oslavy na Jána majú v Liptovskom Jáne dlhú tradíciu, ktorá v sebe
spája niekoľko významov. Narodenie Jána Krstiteľa, ktorému je zasvätený
Rímsko-katolícky kostol, blížiaci sa koniec školského roka, vytúžený začiatok
prázdnin a samozrejme začiatok hlavnej turistickej sezóny. A práve tieto
udalosti viedli k tomu, aby bol pripravený program, ktorý by svojou
pestrosťou oslovil a zapojil, čo možno najširší okruh ľudí. Nakoľko sa
program osláv rozšírili na viac dní, organizátori zvolili názov Svätojánske
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noci 2007. Piatkový program bol venovaný tematike Svätojánskej noci
spojenej s predstavením jedného z poskytovateľov reštauračných služieb v
obci. Tento rok bola celá akcia v duchu folklóru, kde sa predstavili súbor
Sliačanka a ich Jánske spevy. Do tanca hrala ľudová hudba Haluška.
O chuťové bunky návštevníkov sa starali pracovníci z hotela Bernard. Sobota
bola venovaná deťom a športu. Do obedu sa predstavil bábkový súbor KUK s
detským predstavením Snehulienka a poobede si zmerali starí páni sily vo
futbalovom turnaji. Večer spríjemnila country kapela Pramene. Nechýbal ani
tradičný guláš od Karola. Nedeľa sa niesla v komornejšom duchu prehliadky
spevokolov v Evanjelickom kostole a oslavy ukončila pri bufete Krmelec
dychovka.
Oslavy sa rozbehli na zemianskom koči, ktorý zvolával poddaných na
veselenie sa k prameňu Teplica. Zemania boli privítaní na mnohých hoteloch
a penziónoch, niekde aj uctení prípitkom. A, že majú zemania stále veľkú
úctu a rešpekt bolo vidieť na účasti poddaných pri prameni Teplica, kde
všetkých privítal richtár a zatancovali dievky zo Sliačov. Za nápad a
realizáciu krásnych dobových kostýmov treba poďakovať Zlatke Melnovej.
Účinkovali: zeman Peter Kompiš, zemianka Renáta Hurajová, zemianske
dieťa Eliška Kompišová, paloš Jaro Adamčík, pandúr Jano Šajbidor, panský
kočiš Štefan Naď. Scénu vytvoril Jozef Lukáč, pri realizácii pomáhali Rasťo
Urban, Karol Winiosza, Ján Daňo. Účinkovali: zeman Juraj Hraško,
zemianka Renáta Hurajová, richtár Juraj Filo, paloš Jaroslav Adamčík,
pandúr Jano Šajbidor.
Za tvorbu piatkového programu bola zodpovedná Margita Kompišová
st., vybrala umiestnenie scény k prameňu Teplica, zabezpečila účinkujúcich,
o ktorých sa aj starala počas ich vystúpenia. Účinkovali folklórny súbor
Sliačanka. A čo by to boli za Svätojánske noci bez ohňa a vody. A tak pršať
začalo od začiatku preletu svätojánskych mušiek a vatra bola taká, že skoro
aj richtár zhorel. Vatru už tradične postavili Jánski hasiči. Zapálil ju starosta
obce Juraj Filo a majster Európy vo vodnom slalome Ján Šajbidor ml.
Účinkujúci

folklórny

súbor

Sliačanka.

Po

piatkovej

noci

patril

deň

najmenším, ktorých od rána zabával divadelný súbor KUK pod vedením
Zlatky Melnovej. Na ihrisku potom deti podávali športové výkony v súťažiach,
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ktoré im pripravili Táňa Poliaková, Blanka Špačková, Renatka Hurajová
a ich kamarátky. Zaregistrovalo sa viac ako 70 detí, čomu pomohlo pekné
počasie a zaujímavý program. Po súťažiach sa deťom krútili hlavy na
kolotočoch a starí páni si zmerali sily. Starí páni z Jána, Topolnice, Serede
a susedia zo Závažnej Poruby. Nechýbali ani jarmočníci s medovníkmi,
píšťalkami a občerstvením. Večer rozbehla druhú noc skupina Pramene
a tombolu rozdala zemianka v podaní Renaty Hurajovej a paloš Jaroslav
Adamčík. Do tomboly prispeli aj hoteliéri. O organizáciu sobotňajšieho
programu sa postaral Peter Huraj.
Svätojánske noci vyvrcholili v nedeľu popoludní prehliadkou spevokolov
Liptova v evanjelickom kostole. Na záver zahrala dychovka pri Krmeleci
a Renata Hurajová poďakovala všetkým organizátorom.

Medzinárodný deň detí
1. jún je deň tak trochu výnimočný pre všetky deti. Výnimočný nielen
preto, že sa začal posledný mesiac v škole a s ním aj blížiaci sa koniec
školského roka, že sa začalo obdobie školských výletov a exkurzií, ale najmä
tým, že sa deti nemuseli v tento deň pripravovať na vyučovanie, ba ani
zasadnúť do školských lavíc. Aj pre tých najmenších - deti v materskej škole
bol tento deň výnimočným Už ráno ich vítala vyzdobená záhrada a veľký
farebný plagát oznamoval, že je v nej ukrytý „vzácny poklad“. Hneď na
začiatku deti milo prekvapili členky Jednoty dôchodcov p. Strapoňová a p.
Ľubelanová, ktoré pripravili deťom na posilnenie pred pátraním chutné
„lentilkové prekvapenie“. Koláčiky boli ozaj chutné, keď tanieriky behom
niekoľkých sekúnd ostali prázdne. Počas honby za pokladom bolo treba
prekonávať množstvo prekážok prejsť cez tmavé „strachové“ vrece, vedieť
hádzať do výšky aj do diaľky farebnými loptami, prejsť cez „rybník“ v
„sedemmíľových“ čižmách, preskákať „úzky chodníček“ vo vreciach, so
zviazanými nohami s kamarátom prekonávať prekážky. Všetky nástrahy sa
podarilo zdolať a objaviť poklad - plný plyšových hračiek. „Plyšáčiky“, ktoré
si deti vytiahli z pokladu im robili spoločnosť počas celého dňa a aj na
lehátkach v spálni. A na tie najväčšie parádnice čakalo ešte jedno
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prekvapenie maľovanie nechtíkov. Všetky dievčenské rúčky žiarili rôznymi
farbami a ozdôbkami.

62. výročie oslobodenia – deň víťazstva
Dňa 8. mája 2007 si obyvatelia obce pri pomníku padlých
pripomenuli 62. výročie oslobodenia, skončenia druhej svetovej vojny.
Slávnosť oslobodenia pripravil obecný úrad v spolupráci s miestnou
odbočkou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Občanov obce
privítal a slávnosť otvoril starosta obce Juraj Filo. Na úvod Hymnu aj na
záver pieseň Kto za pravdu horí zaspieval mužský spevokol Svätojánsky
prameň.

Krátkym

kultúrnym

programom

prispeli

Renáta

Hurajová,

vychovávateľka zo Špeciálnej základnej školy internátnej a súrodenci
Janovčíkovci, žiaci základnej školy. Hlavné slovo prierez udalosťami spred 62
rokov predniesol Doc. Jozef Urban, CSc. Podobne ako aj hostia z Okresného
výboru SZPB Ján Iľanovský, člen ústredného výboru SZPB, Ing. Pavol
Chrapčiak, predseda oblastného výboru a tajomníčka Ľudmila Šeďová
pripomenuli, aká je sloboda vzácna a vzdali hold všetkým tým padlým
hrdinom, ktorí sa zaslúžili o život v mieri. Pán Vodila pripravil pre žiakov
otázky, na ktoré mali hľadať odpovede, a tak si rozšíriť obzor v dejepisných
vedomostiach. Pred pamätníkom v obci bol pán Vodila z rúk Pavla
Chrapčiaka ocenený pamätným listom od ústrednej rady SZPB za dlhodobú
činnosť v okresných aj miestnych funkciách SZPB.

Beh Slovenského národného povstania
V nedeľu 9. septembra 2007 sa konal I. ročník Behu SNP, ktorý sa
bežal z Beňadikovej cez Liptovský Ondrej, Jakubovany, Konskú, Jamník,
Podtureň, Uhorskú Ves a Liptovský Ján. Tieto obce sa podieľali na
spolufinancovaní a organizácii. Na Slovensku sa trate s takouto dĺžkou už
dlhšiu dobu nebehajú. Prvého ročníka sa zúčastnilo 25 pretekárov, z toho 4
ženy. Jeden účastník bol z Českej republiky, čiže pretek mal medzinárodnú
účasť. Prezentácia a vyhlásenie výsledkov sa uskutočnili v Hoteli Máj, kde
bolo pretekárom umožnené sa prezliecť, osprchovať, zaplávať a občerstviť sa.
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Následne bežcov previezol autobus z Hotela Máj na štart, ktorý bol v obci
Beňadiková. Cez Ján sa bežalo od Políka, popred Obecný úrad, popri
pomníku, kde bola občerstvovacia stanica, potom ku Liptovskému dvoru,
kde bolo kontrolné stanovisko. Tu sa otočili a bežali do cieľa, ktorý bol pred
Hotelom Máj. Pretekári si pochvaľovali celkovú organizáciu aj samotnú trať.
Najstaršia žena bola narodená v roku 1948 a najstarší muž v roku 1942.
Všetci si na záver spoločne zaželali, aby sa opäť v roku 2008 stretli na tomto
zaujímavom podujatí.

Koncert spevokolov
V poradí už 16. ročník tejto súťaže sa konal v tomto roku. Po prvý
krát sa stal koncert súčasťou programu obecných osláv Svätojánske noci.
Konal

sa

v nedeľu

24.6.

v evanjelickom

kostole

v Liptovskom

Jáne

a vystúpilo v ňom 5 spevokolov ev. cirkevných zborov Liptova. Po otvorení
koncertu miestnym farárom Mgr. Petrom Tajátom vystúpil ako prvý domáci
mužský spevokol Svätojánsky prameň. Potom nasledovali vystúpenia
zmiešaného spevokolu Lipt. Hrádok, Dovalovo, zmiešaného spevokolu Hybe,
Liptovskej

Kokavy,

zmiešaného

detského

spevokolu

Zvonček

z

Hýb.

Vystúpenie každého spevokolu sa skladalo z troch duchovných piesní. Hneď
prvé vystúpenie domácich rozozvučalo srdcia prítomných, čo dávali najavo
úprimným a bohatým potleskom. Je ťažké vybrať, ktorá pieseň, ktorého
spevokolu je najkrajšia, pretože každá sa dotkla strún srdca a rozochvela
ich, tak ako to vždy býva pri stretnutí s krásou. Vystúpenia spevokolov
sprevádzali hovoreným slovom pani Lubelanová a pán Hanko. Boli to texty
o vývine duchovnej piesne od najstarších čias začiatkov kresťanstva až po
dnešok. Texty pripravil farár Taját a z ich cenného obsahu na záver krátky
úryvok.

Nedeľný obedníček
Na začiatku bol nápad pripraviť počas letných prázdnin niečo pre
deti, niečo nové, určené pre najmenších. Približne takto vznikol a postupne
sa formoval nedeľný obedníček. Bol vysielaný každý týždeň v nedeľu a pred
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nedeľným obedom. Program sa pripravoval v miestnosti obecného úradu,
kde je ústredňa obecného rozhlasu. Schádzali sa raz za týždeň, rozdelili si
úlohy a v nedeľu už išla každá relácia. Zo začiatku sa vysielania stretli aj
s nepochopením, ba dokonca s posmeškami a výsmechom. Aktérov to však
neodradilo. Postupne odvysielali osem relácií. Prvý obedníček bol o Červenej
čiapočke. Potom nasledoval obedníček o zajkovi, vtedy prekvapili súrodenci
Kissovci z Jána a súrodenci Drábekovci, no hlavne dvojročný Hugo z
Bratislavy, ktorí krásne vyzdobili zajačikmi svoje brány, za čo dostali sladkú
odmenu priamo na mieste od starostu obce. Najviac výtvarných prác deti
priniesli na obecný úrad po obedníčku Vtáčia svadba. Zo všetkých treba
spomenúť aspoň vtáčiky od dvojročnej Aničky a Samka Daňovcov, sovu od
Sárky Lehnerovej a vtáčika na umelohmotnej podložke od neznámeho
autora. Najkrajšie zvieratká z obedníčka o Mechúrikovi nakreslil Vladko
Čajka, ktorý doniesol aj krásne prasiatka aj kozičky. Krásne prasiatka
namaľovala aj Šárka Lehnerová. Do kreslenia nedelných obedníčkov sa
zapojilo celkom 22 detí domácich aj návštevníkov Liptovského Jána. Po
relácii o Pampúšikovi deti žiadali, aby rozprávky boli nielen o zvieratkách, ale
aj o autíčkach. Preto na záver prázdnin odvysielali rozlúčkovú reláciu, ktorá
bola tak trochu aj o autobuse o autách a kolesách, no aj trošku o
zvieratkách, trochu aj o škole a o lese, ale najmä veselá rozprávka Do školy.
Aby to bolo zaujímavejšie, popoludní sa s deťmi stretli pred obecným úradom
a s chuťou vymaľovali pestrými farbičkami všetky skaly, ktoré tam starosta
obce prichystal. Bolo to skutočne za odmenu, ako deťom sľúbili, na rozlúčku
previezol na svojom autobuse Ľudo Zimáni, pod Krmelcom osviežil Janko
Strachan a pod zub niečo pridal aj pán Ing. Fencl. A keďže do rytmu
vyhrával na gitare aj Ján Mlynček, zábava bola výborná. Na tvorbe relácií sa
najviac podieľali: Zora Šimovčeková, ako moderátorka, Zlatica Melnová, ako
dramaturgička, Renáta Hurajová, scenáristka, Marta Brziaková, asistentka
réžie, ale aj starosta obce J. Filo a pracovníčka úradu p. Červeňová, ktorí
mali zvukovú réžiu.
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Deň radosti – šarkaniáda
Akcia sa uskutočnila 20. októbra, aj keď dážď a skoro sneh prekazili
celé snaženie. Už z diaľky bolo vidieť vo vzduchu prvé šarkany. Postupne
prichádzali ďalší a ďalší. Jarko Adamčík každého účastníka vítal hlasným
trúbením do ampliónu so sirénou. Bol dobrý moderátor aj komentátor. Zrazu
boli na Dubci všakovaké čudá. Nedarilo sa Barborke Vajsovej. Mala
krásneho orla, ale akosi neposlúchal. Všetci povzbudzovali, ale orol nechcel
vzlietnuť. Prišiel aj Jaro Melna starší. Jeho šarkan síce lietal nižšie, ale bolo
to veľmi zábavné. Na konci každému dieťaťu odovzdali sladkosti. Akcie sa
zúčastnilo okolo 30 detí. Po krátkej prestávke sa zišli pri pomníku. Tu už boli
starí rodičia, rodičia a veľa detí. Tekvice rôznych tvarov a veľkostí pribúdali a
pribúdali. Všetky sa rozsvietili a s veselým spevom s gitarovým sprievodom
Janka Mlynčeka sa účastníci pobrali k Teplici. V malých rúčkach detí sa
objavili lampióny doma vyrobené alebo kúpené. Pretože sa už zotmelo,
atmosféra blikajúcich lampiónov bola úžasná. Na Teplici sa všetci účastníci,
deti ale aj dospelí zhromaždili v polkruhu okolo Janka Mlynčeka a
pesničkám

nebolo

konca

kraja.

A

tu

boli

všetky

deti

odmenené

omaľovávankami.

Predstavenie urbanistickej štúdie
Obec si dala vyhotoviť samostatnú víziu svojej budúcnosti, ktorou je
spojenie príťažlivosti, histórie s ponukou európskej úrovne bývania a
rekreácie. Na tento cieľ bolo obcou zadané spracovanie urbanistickej štúdie.
Výslednú podobu zadania po mnohých pracovných rokovaniach dňa
27.10.2007 na obecnom úrade predstavil Ateliér domova Bratislava v
zastúpení prof. Šarafínom. Verejnej prezentácie sa zúčastnili aj občania.
Cieľom návrhu je vytvoriť na uliciach Starojánska a Kúpeľná pešiu
zónu – kúpeľnú promenádu a na priestranstve pred katolíckym kostolom
plochu - námestie s univerzálnou funkciou. Reguláciou dopravy, čo znamená
vytvorenie starej časti obce s vytvorením obslužných komunikácií v znamení
prednosti chodcov. Časťou štúdie je aj návrh novej komunikácie pre prístup
k novej zástavbe s cieľom odľahčenia Novej ulice, ktorou sa bude riešiť
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nevyhovujúci stav intenzity dopravy v obci. Kúpeľnú promenádu bude
charakterizovať zeleň, posedenia, sezónne stánky, nové osvetlenie, úprava
priečelí domov, osadenie pútačov a

informačných tabúľ, výstavných

segmentov, členenie ulice na asfaltovú a vydláždenú plochu s odvodňovacími
rigolmi, úpravami prostredia nádob na smeti. Funkciu námestia bude tvoriť
priestor pred katolíckym kostolom. Vydláždené námestie so symbolom
termálnych prameňov v podobe mineralizovaného kameňa s výtokom vody s
jej odvodom pozdĺž prístupových schodov, s mobilnými lavicami, s malým
demontovateľným pódiom, parkoviskom, úpravami priečelí domov bude
spolu s rekonštruovaným kultúrnym domom a pripravovaným informačným
strediskom a pamätnou izbou. Dôležitou podmienkou úspešnej žiadosti o
Eurofondy je súlad navrhovaných úprav a ich zdôvodnenia s územným
plánom obce. Predpokladaným zámerom je taktiež súbežné spracovanie
aktualizácie územného plánu obce, ktoré v tomto čase taktiež prebieha v
spolupráci s Ing. arch. Noskovou.

Matrika
Narodení
16.01.2007

Ľubomír Straka

14.02.2007

Dominik Nagy

08.04.2007

Natália Kůsová

09.04.2007

Michal Červeň

09.04.2007

Nela Konfálová

01.05.2007

Mia Belica

10.06.2007

Rebeka Jezná

09.07.2007

Patrik Čurný

14.08.2007

Nina Balúnová

22.12.2007

Lucia Poliaková

22.12.2007

Simona Burdeľová

Sobášení
28.04.2007

Ľudomil Mensátor a Bc. Miroslava Mlynčeková
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05.05.2007

Michal Tekel a Mariana Hasáliková

08.06.2007

Martin Hôra a Daniela Žilková

29.06.2007

Peter Slosiar a Stanislava Urbliková

07.07.2007

Miroslav Belluš a Marta Mattová

07.07.2007

Marián Mikuš a Štefánia Gurecká

07.07.2007

Róbert Toman a Katarína Tekeliaková

14.07.2007

Jaroslav Grygar a Martina Korbíniová

29.09.2007

Dušan Salbot a Katarína Dorniaková

08.11.2007

Marek Balický a Zuzana Jakubčeková

24.11.2007

Marek Porubän a Libuša Račková

Zomrelí
02.01.2007

Jarmila Vyšňanová

10.01.2007

Mária Cholvadtová

12.10.2007

Ing. Vladimír Šarafín

10.11.2007

Josef Ouhrabka

22.12.2007

Ladislav Urban

25.12.2007

Ružena Šúleková

Počasie
Rok 2007 bol oproti predchádzajúcemu roku v znamení veľmi
miernej zimy. Ešte na začiatku decembra predchádzajúceho roka sa zdalo, že
rok 2007 bude najteplejší v histórii meraní, ale ochladenie v polovici
posledného mesiaca zrazilo priemernú ročnú teplotu na druhé miesto - za
rok 2000.

V najreprezentatívnejšej slovenskej meteorologickej stanici v

Hurbanove vypočítali priemernú ročnú teplotu 11,9 stupňa. Snehová
pokrývka, aj keď okolo metrová, vydržala len v priebehu januára a časti
februára. Od marca sme zaznamenali len slabé snehovo-dažďové prehánky
a počasie skôr pripomínalo jeseň ako zimu. Deti boli najviac smutné, no ich
rodičia, nie, veď mnohé domácnosti ušetrili na palive aj niekoľko tisíc korún,
ktoré dostali po vyúčtovaní plynu či elektriny. Otepľovalo sa však len
pozvoľna. Prechodné obdobie však už v máji a v júni vystriedali teplá. V júli
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a auguste to boli doslova tropické horúčavy, teplota vzduchu na slnku
dosahovalo okolo 50 °C. Mesiac júl nebol svojimi horúčavami taký vytrvalý a
stabilný ako v predchádzajúcom roku, ale napriek tomu patril medzi
najteplejšie júlové mesiace od začatia meteorologických meraní u nás. Viac
ako dve tretiny júlových dní boli letné. To znamená, že maximálna denná
teplota vzduchu vystúpila aspoň na 25 °C. Takmer polovica dní mala
maximálnu dennú teplotu 30 °C a viac, to znamená, že boli tropické. Citeľné
sucho podporovala v júli nielen teplota vzduchu, ale aj nedostatok
atmosférických zrážok, ktoré často padali pri búrkach a naopak veľmi
chýbali trvalejšie veľkopriestorové zrážky. Takéto počasie spôsobovalo
ťažkosti najmä starším ľuďom a ľuďom s chorobami srdca. Lekári odporúčali
nevychádzať v čase obeda vôbec z domu a dodržiavať pitný režim.
V auguste horúčavy opadli, ale sucho ostávalo. Na konci augusta trochu
spŕchlo a aspoň tráva sa pozbierala. Aj keď búrková činnosť sa na
niektorých miestach Slovenska začala už koncom mája a pokračovala v júni.
Išlo len o lokálne búrky, aj keď s veľkou silou. Počas noci z 23. na 24.
augusta sa Slovenskom aj mikulášskym okresom prehnala ničivá búrka.
Strhávala strechy domov, váľala stromy a stĺpy elektrického vedenia. Aj
napriek svojej veľmi ničivej sile nezanechala v okolí Liptovského Mikuláša až
také veľké škody ako na iných miestach Slovenska.
Na začiatku septembra sa ukazovalo, že príde babie leto, ale namiesto toho
sa najprv citeľne ochladilo a začalo vytrvalejšie pršať. V dňoch bez dažďa sa
poľnohospodárom podarilo vybrať zemiaky a iné plodiny. Počasie však
naďalej ostávalo nestále a chladnejšie. Babie leto neprišlo. Aj keď v októbri
a novembri boli pekné dni, boli zriedkavé a väčšinou bolo sychravo
a chladno. V decembri skoro napadol sneh, ale čoskoro sa oteplilo a dosť
intenzívna snehová pokrývka zmizla. V druhej polovici decembra sa začalo
inverzné počasie. Počas dňa bolo chladno s veľmi ostrým vzduchom. V noci
ortuť teplomera padala aj na – 14 °C. Tieto teploty a inverzné počasie mali
ťažký vplyv na ľudí aj na prírodu. Z ostrého vzduchu viacerí ľudia ochoreli
na rôzne zápaly dýchacích ciest. Počasie takéhoto charakteru sa zachovalo
až do Troch kráľov nasledujúceho roku.
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2008
Obecné zastupiteľstvo
1. zasadnutie obecného zastupiteľstva 8.februára 2008
Na svojom prvom zasadnutí v roku 2008 zastupiteľstvo doporučilo
starostovi obce uzatvoriť mandátnu zmluvu s firmou IKF Poprad na
vypracovanie projektovej dokumentácie revitalizácie obce Liptovský Ján
v sume

1 094 800,- Sk

s DPH a súhlasilo s rekonštrukciou záhradného

bufetu a sociálnych zariadení v hoteli „ŠTART“ firmou Norbert Novák v sume
318 310,- Sk.
2. zasadnutie obecného zastupiteľstva 6. marca 2008
V poradí druhé obecné zastupiteľstvo doporučilo starostovi obce uzavrieť
kúpnu zmluvu so spoločnosťou AGRO-REAL s r.o., ktorej predmetom boli vo
vlastníctve obce, všetko zapísané na liste vlastníctva č. 1428 vedeného na
Katastrálnom úrade v Žiline, Správa katastra Liptovský Mikuláš, katastrálne
územie Liptovský Ján, obec Liptovský Ján, okres Liptovský Mikuláš
s celkovou výmerou 1552 m2 za sumu 100 Sk/m2 – 155 200 Sk.
Zastupiteľstvo doporučilo starostovi obce predĺžiť nájomnú zmluvu s p.
Lizúchom, ktorej predmetom bola parc. č. 3404/1 – LV 564 s celkovou
výmerou 14 m2 za 3 Sk/m2 do 30.9.2012 a súhlasilo s vyplatením
odchodného a jubilejnej odmeny zamestnancom ZŠ s MŠ v celkovej sume 28
580,- Sk.
3. zasadnutie obecného zastupiteľstva 31. marca 2008
V súvislosti s pripravovanou návštevou občanov priateľskej obce Fontaine le
_______________________________________________________________________ 50

Liptovský Ján

Kronika

Port z Francúzska obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet na návštevu
občanov z priateľskej obce vo výške 250 tisíc Sk.
Zastupiteľstvo v schválilo zmenu termínu „Jánskych slávností“ z 20.22.6. 2008 na 27.-29.6. 2008 a za predsedu organizačného výboru pre
prípravu „Jánskych slávností“ schválilo Ing. Petra Kompiša
Obecné

zastupiteľstvo

doporučilo

starostovi

obce

zabezpečiť

vypracovanie znaleckého posudku na chatu „Štiavnica“ a predĺžiť nájomnú
zmluvu s firmou „Tespa s.r.o. – Ing. Oškom o 1rok za rovnakých podmienok.
Zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne schválilo rekonštrukciu kancelárie
ekonomického úseku obecného úradu s vybudovaním ochrannej zóny pre
klientov s rozpočtom 140 tisíc firmou Vladimír Baláž, Liptovská Porúbka
381.
4. zasadnutie obecného zastupiteľstva 25. apríla 2008
Obecné zastupiteľstvo na svojom štvrtom zasadnutí schválilo v súlade
so stanoviskom Krajského stavebného úradu č.2008/00472/KRJ zo dňa
21.4.2008 a v súlade s ustanovením § 26 ods. 3 stavebného zákona
v platnom znení Doplnok č.1 k územnému plánu obce – Plavisko – ÚPN –
Liptovský Ján. Zároveň vyhlásilo v súlade s ustanovením § 27 ods.3
stavebného zákona v platnom znení záväznú časť Doplnku č.1 – Plavisko
Územného plánu obce Liptovský Ján Všeobecno-záväzným nariadením
Zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne schválilo zároveň podľa príslušných
ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
(resp. príslušných ustanovení Štatútu daného mesta alebo obce) prijatie
Dexia Komunál univerzálneho úveru (ďalej len „úver“) vo výške 8.493.888,Sk, poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova
11, 010 11 Žilina s podmienkami dohodnutými v príslušnej úverovej zmluve.
Zároveň

zastupiteľstvo

schválilo,

že,

v prípade

ak

bude

na

základe

každoročného prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že
obec vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého
úveru väčší objem finančných prostriedkov ako je bankou novostanovená
výška úveru, obec bude oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou
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výškou úveru najneskôr do 30.5. daného kalendárneho roka. V prípade, ak
obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru vo výške tohto
rozdielu, mal byť úver zmenený na termínovaný úver, a to za podmienok
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. Zastupiteľstvo v tejto veci zároveň
schválilo vystavenie vlastnej vista bianko zmenky na rad banky za účelom
zabezpečenia pohľadávky banky z úveru a súhlasilo s čerpaním finančných
prostriedkov z úveru na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva.
Zastupiteľstvo schválilo uhradenie dlhu z úveru vo výške 500 000 Sk
p. Strachanovi a odporučilo starostovi obce podať žalobu na spoločnosť
„Športcentrum“ o realizovanie uznesenia zo dňa 20. 10. 2005

č.

32/10/2005 o navýšení imania vo výške 1 300 000 Sk alebo o navrátenie
finančných

prostriedkov

poskytnutých

na

tento

účel

na

účet

obce

s príslušenstvom. Žalobou vyžadovať vydanie predbežného opatrenia na
zablokovanie bežného účtu.
Zastupiteľstvo

súhlasilo s

prenájmom garáže v hoteli „TJ Štart“

Jánovi Račkovi zo Stošíce v sume 2,5 Sk/deň/m2.
Poslanci

na

svojom

4.

zasadnutí

zároveň

súhlasili

s vydaním

publikácie „Sprievodca po Liptovskom Jáne“ v náklade 5 000 ks.
Na záver zasadnutia obecné zastupiteľstvo navrhlo Martu Brziakovú
ako prísediacu Okresného súde v Liptovskom Mikuláši.
5. zasadnutie obecného zastupiteľstva 6. júna 2008
Zastupiteľstvo na svojom piatom zasadnutí poverilo starostu obce
osloviť stavebné firmy a developerov na prípravu štúdie pre bytovú výstavbu
a neskôr na realizáciu stavby v lokalite vedľa hotela „Štart“ alebo nájsť
vhodnú

alternatívnu

lokalitu

a schválilo

program

jánskych

slávností

„Svätojánske noci“.
Zastupiteľstvo poverilo starostu obce určiť náhradný termín na valnom
zhromaždení

spoločnosti

„Športcentrum“

na

vrátenie

finančných

prostriedkov poskytnutých obcou spoločnosti podľa uznesenia zo dňa 20. 10.
2005 č. 32/10/2005 na osvetlenie Balcovej dolinky vo výške 1 300 000 Sk
do 15.7.2008.
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Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zaradením obce Liptovský Ján do
územia miestnej akčnej skupiny „Horný Liptov“ a schválilo členský príspevok
vo výške 2000,- Sk do miestnej akčnej skupiny „Horný Liptov“.
Poslali schválili strategický dokument „Rozvoj regiónu Liptov a Gmini
Nowy Targ“ na obdobie rokov 2007-2013.
Zastupiteľstvo odsúhlasilo aj žiadosť p. Trepáča na prenájom parcely č.
CKN 3404/1 v k. ú. Liptovský Ján s výmerou 9m2 za 3 Sk/m2 a kalendárny
deň, ďalej dotáciu na detský letný tábor v Poprade - Veľkej ECAV
v Liptovskom Jáne vo výške 15 000 Sk, nákup dvoch diktafónov na
zaznamenávanie priebehu zasadnutí obecného zastupiteľstva a dotáciu na
činnosť lyžiarskeho oddielu vo výške 25 000 Sk z finančných prostriedkov
z nájmu p. Mindeka.
6. zasadnutie obecného zastupiteľstva 23. júna 2008
Obecné

zastupiteľstvo

schválilo

záverečný

účet

obce

a účtovnú

uzávierku za rok 2007 bez výhrad a súhlasilo s nákladmi na audit obce do
výšky 20 tisíc Sk.
Poslanci zastupiteľstva poverili starostu obce podpísať zmluvu o diele
s Ing. arch. Tiborom Zelenickým na vykonávací projekt Informačného
a kultúrneho centra obce na sumu 476 500,- Sk. Súhlasili zároveň s
čerpaním sumy 476 500 Sk z úveru „Dexia banka“ na investičnú činnosť.
Zastupiteľstvo schválilo sumu 300 tisíc na rekonštrukciu sociálnych
miestností materskej školy v minimálnom rozsahu cenovej ponuky p. Baláža
a rekonštrukciu okien materskej školy (150 tisíc Sk). Zasadnutie poslancov
odsúhlasilo navýšenie rozpočtu na mzdové prostriedky o 70 tisíc Sk pre
ďalšiu pedagogickú silu do MŠ.
Zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne na piatom zasadnutí zobralo na
vedomie zápisnicu o fyzickej revízii knižničného fondu obecnej knižnice
v Liptovskom Jáne.
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Poslanci schválili finančnú dotáciu rímskokatolíckej cirkvi na vo výške
15 tisíc Sk na opravu rímskokatolíckeho kostola a doporučili starostovi obce
upraviť cenovú ponuku na predaj obecnej chaty na 2 200 tisíc Sk.
7. zasadnutie obecného zastupiteľstva 1. augusta 2008
Obecné zastupiteľstvo schválilo navýšenie rozpočtu na rekonštrukciu
materskej školy o 80 tisíc Sk.
V súvislosti s neziskovou organizáciou Štart Liptovský Ján obecné
zastupiteľstvo

zamietlo

žiadosť

Ľudovíta

Zimániho

na

sezónne

prevádzkovanie záhradného bufetu hotela „Štart“ a súhlasilo so vznikom
občianskeho združenia – lyžiarsky oddiel pri spoločnosti „Športcentrum“.
Zastupiteľstvo

schválilo

mandátnu

zmluvu

na

výber

verejného

obstarávateľa - Ing. Ľubomíru Žákovú a doporučilo starostovi obce uzavrieť
mandátnu zmluvu s verejným obstarávateľom Ing. Ľubomírou Žákovou.
Členovia
katastrálneho

zastupiteľstva
územia

súhlasili

medzi

so

Liptovským

začatím
Jánom,

konania
Uhorskou

o zmene
Vsou

a

Liptovským Jánom a Závažnou Porubou.
Poslanci sa kladne vyjadrili aj ku návrhu rekonštrukcie cesty k Domu
smútku v rozsahu 600 m2 , ktorú mala urobiť firma „Lesostav“ s nákladom
vo výške 60 tisíc Sk.
Zároveň poslanci doporučili starostovi obce na základe sťažnosti JUDr.
Vladimíra Balúna s manželkou vyvolať jednanie medzi konateľom firmy
„Metalcompany“ Jaroslavom Adamčíkom a JUDr. Vladimírom Balúnom.
8. zasadnutie obecného zastupiteľstva 28. augusta 2008
Zastupiteľstvo na svojom v poradí už ôsmom zasadnutí schválilo
Liptovskom Jáne Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2008 o príspevkoch
rodičov/

zákonných

zástupcov

v Základnej

škole

s materskou

školou

v Liptovskom Jáne a poverilo starostu obce zriadiť inštaláciu technických
zariadení v materskej škole, školskej jedálni a družiny

na rozúčtovanie

nákladov na energie a schválilo aj kapitálové výdavky na nákup elektrickej
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rúry do školskej jedálne v celkovej výške 77 896,-Sk/2585,67€ a ďalej výšku
poplatkov za prenájom telocvične 400,- Sk/13,27€ v letnom období a 500,Sk/16,59€ v zimnom období, oddiely TJ Štart

Liptovský Ján majú 50%

zľavu. Ďalej poslanci zobrali na vedomie Záverečnú správu o výchovnovyučovacích výsledkov ZŠ s MŠ za školský rok 2007/2008 a schválili počty
žiakov v jednotlivých triedach na školský rok 2008/2009:
1. trieda - 12 žiakov
2. trieda -

7 žiakov

3. trieda - 12 žiakov
4. trieda - 15 žiakov
5. trieda - 14 žiakov
6. trieda - 12 žiakov
7. trieda -

7 žiakov

8. trieda - 20 žiakov
9. trieda - 14 žiakov
Spolu: 113 žiakov
V súvislosti s Penziónom „Štiavnica“ poslanci poverili starostu obce
pripraviť podmienky na verejnú súťaž na odpredaj penziónu „Štiavnica“ s
pozemkom a poskytnúť informácie potencionálnym záujemcom.
Poslanci na ôsmom zasadnutí schválili za kronikára obce PhDr. Petra
Vítka za odmenu 15 000 Sk /497,90€ ročne.
Zastupiteľstvo súhlasilo s odpredajom nehnuteľnosti „Podniková
chata„ zapísanej na liste vlastníctva č.564 pod súpisným číslom 109
postavenej na pozemku parc.č.3495/15 pre k. ú. Liptovský Ján za sumu 2,3
mil.Sk/76 346,01 €, v prospech

Miloša Rybanského, nar. 27.01.1973,

bytom 956 38 Norovce 47, Topoľčany. Zároveň prítomní poverili starostu
obce podpísaním kúpnopredajnej zmluvy.
Poslanci schválili zmluvu o sprostredkovaní s realitnou kanceláriou
UNO Real, s.r.o. zo dňa 25. augusta 2008.
Obecné zastupiteľstvo schválilo vydanie knižnej publikácie k 750.
výročiu

prvej

zmienky

o Liptovskom

Jáne

a poverilo

starostu

obce

zostavením redakčnej rady.
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Obecné

zastupiteľstvo

schválilo

na

základe

predloženého

geometrického plánu č. 36735299-12/2008 s odpredajom pozemku parc. č.
CKN2961/2-orná pôda o výmere 140 m2 oddelenej z pôvodného pozemku
KN-E č.113-orná pôda vedenej na liste vlastníctva č.1382 – vlastník Obec
Liptovský Ján pre Katarínu Droppovú Starojánska č. 9 Liptovský Ján za 14
000 Sk/494,71€. Zároveň poverilo starostu obce podpísaním kúpnopredajnej
zmluvy
9. zasadnutie obecného zastupiteľstva 16. septembra 2008
Obecné

zastupiteľstvo

na

vedomie

rozhodnutie

správnej

rady

neziskovej organizácie „Štart Liptovský Ján“ o odvolaní Ing. Jána Strachana
z funkcie riaditeľa neziskovej organizácie „Štart Liptovský Ján“. Zároveň
vzalo na vedomie rozhodnutie správnej rady neziskovej organizácie „Štart
Liptovský Ján“ o menovaní Dr. Jaroslava Čupku do funkcie riaditeľa
neziskovej organizácie „Štart Liptovský Ján“. Zastupiteľstvo schválilo úhradu
faktúry č. 080 402 na rekonštrukciu bufetu hotela „Štart“ vo výške
255 704,-Sk/8 487,82 €.
Členovia obecného zastupiteľstva schválili :
a)

uzatvorenie

zmluvy

o budúcej

kúpnej

zmluve

na

priamy

predaj

nehnuteľností v k. ú. Liptovský Ján – pozemku parc. č. KN-C 568/6 –
ostatné plochy o výmere 5 346 m2 pre spoločnosť Stavoindustria a.s.
Liptovský Mikuláš za kúpnu cenu 1 000 Sk/33,19€ za účelom výstavby
bytového domu, pričom riadna kúpna zmluva mala byť medzi zmluvnými
stranami

uzatvorená

najneskôr

do

30

dní

odo

dňa

nadobudnutia

právoplatnosti užívacieho povolenia stavby.
b) uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytového domu
postaveného na pozemku parcelné číslo CKN 568/6 k. ú. Liptovský Ján pre
nájom od firmy Stavoindustria Liptovský Mikuláš a.s.
c) spôsob financovania kúpy v zmysle Výnosu MV RR SR č. V-1/2009, ktorý
umožňuje max. náklad 24 000 Sk za m2 podlahovej plochy bytu v členení:
úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 70% z obstarávacích
nákladov, dotácia z MV RR SR vo výške 30% z obstarávacej ceny, vlastné
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zdroje na kúpu pozemku. V prípade neposkytnutia dotácie MV RR SR
navýšenie úveru ŠFRB na 80% ON a dofinancovanie komerčným úverom.
Obecné zastupiteľstvo zároveň súhlasilo:
a) s predložením žiadosti o poskytnutí podpory z prostriedkov Štátneho
fondu rozvoja bývania vo výške 70% obstarávacích nákladov v roku 2009
podľa podmienok zákonných predpisov, nariadení, ak si to situácia vyžiada
tak opakovane i v roku 2010.
b) s predložením žiadosti na Krajský stavebný úrad Žilina o dotáciu MV RR
SR vo výške 30% z obstarávacej ceny v r. 2009.
Poslanci

poverili

starostu

obce

podpísaním

kúpno-predajnej

a

zámennej zmluvy v katastrálnom území Liptovský Ján – lokalita „Pri
družstve“ v cene 800 Sk/26,55€ za m2.
10. zasadnutie obecného zastupiteľstva 30. októbra 2008
Poslanci schválili doplnok a zmenu č. 2 Územného plánu obce
Liptovský Ján po prerokovaní všetkých dokumentov v súlade so stanoviskom
Krajského stavebného úradu č.2008/01350/TOM zo dňa 27.10.2008
a v súlade s ustanovením § 26 ods.3 stavebného zákona v platnom znení.
Zároveń vyhlásili záväznú časť doplnku č.2 ÚPN obce Liptovský Ján
Všeobecno-záväzným nariadením č.3/2008 v súlade s ustanovením § 27
ods.3 stavebného zákona v platnom znení. Zastupiteľstvo poverilo starostu
obce a stavebný úrad vypracovať návrh regulatívov k Doplnku č.2 ÚPN –
O v zmysle regulácie v náväznosti inžinierskych sietí (infraštruktúry).
Obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie základného imania spol.
„Športcentrum“ o 5 mil. Sk/165969,59 €/ a vklad obce 2 mil. 500 tis. Sk
/82984,80

€/

pozostávajúci

s finančných

výpomocí,

úhrad

záväzkov

a pohľadávok a finančnej hotovosti 46 334,31 Sk /1538,01 €/. Prílohou
uznesenia

mal

byť

zoznam

finančných

výpomocí,

úhrad

záväzkov

a pohľadávok.
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Zasadnutie obecného zastupiteľstva ďalej:
a) schválilo
prevod nehnuteľností pozemkov v katastrálnom území Liptovský Ján –
pozemky – parcely registra E, evidované na mape určeného operátu,
parc.č.31/501, ostatné plochy o výmere 1605 m2, parc. č. 33/501 ostatné
plochy o výmere 4146 m2, vedené na liste vlastníctva č.1382, pre kat. územie
a obec Liptovský Ján, okres Liptovský Mikuláš, v celosti na základe zámeny
a kúpy, s vlastníkmi susediacich pozemkov podľa zameraného geom. plánu
a ich nadobudnutie do vlastníctva obce Liptovský Ján, podľa zámeny
v dohodnutej cene 800 Sk/m2
(26,56 €).
b) neschválilo
financovanie všetkých inžinierskych sietí v lokalite pri družstve, geometrický
plán a inžinierske siete si zaplatí každý vlastník podľa výmery.
Obecné

zastupiteľstvo

schválilo

nájomnú

zmluvu

medzi

obcou

Liptovský Ján a Liptovskou vodárenskou spoločnosťou s účinnosťou od 1.1.
2008 za prenájom vodojemu za sumu 250 tis. Sk (8298,48 €)– ročne na dobu
10 rokov.
Poslanci zastupiteľstva schválili vypracovanie projektu na vytvorenie
zberného miesta za areálom základnej školy.
Prítomní vzali na vedomie integrovanú stratégiu Horného Liptova do
roku 2015.
Zastupiteľstvo ďalej schválilo odpredaj časti pozemkov, ktoré sú
vymedzené geometrickým plánom z pôvodného pozemku par. č. C KN
2879/10 teraz o výmere 1605 m2 – zastavané plochy a nádvoria k. ú.
Liptovský Ján, vo vlastníctve obce Liptovský Ján vedeného na Správe
katastra Liptovský Mikuláš na liste vlastníctva č. 564 nasledovne:
Pozemok:
parc. č. 2879/60 s výmerou 452 m2 vlastníkom bytového objektu č.182
parc. č. 2879/58 s výmerou 31 m2 vlastníkom bytového objektu č.182
parc.č. 2879/61 s výmerou 631 m2 vlastníkom bytového objektu č.184
Tieto pozemky budú v podielovom spoluvlastníctve v častiach po 1/6-ine na
každý byt.
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Ďalej pozemok:
parc.č. 2879/59 s výmerou 313 m2 vlastníkom bytových objektov č. 182
a 184 v podielovom spoluvlastníctve po 1/12-tine na každý byt.
Pozemky
parc.č. 2879/62 s výmerou 49 m2 parc. č. 2879/10 s výmerou 130 m2
ostávajú naďalej vo vlastníctve obce. Geometrický plán tvoril prílohu
kúpnopredajnej zmluvy. Odpredajná cena bola stanovená na 50 Sk/m2
(1,66 €). Prílohou uznesenia bol zoznam vlastníkov bytov – kupujúcich.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne súhlasilo s prenájmom
pozemku pre umiestnenie unimobunky s rozlohou 6x6 m na parkovisku pri
termálnom kúpalisku pre „Rafting adventure – areál vodného slalomu
Liptovský Mikuláš“ v zastúpení Roman Vajs, Liptovský Ján, Nová č. 301na
dobu neurčitú za 3 Sk (m2 0,1 €).
Poslanci súhlasili aj s prenájmom pozemku na prevádzkovanie „Snow
arény“ v termíne od 20.12.2008 do 20.3. 2009 za 100 Sk/deň (3,32 €).
Obecné zastupiteľstvo odporučilo neprijať ponuku spol. Agro-Real
o výmenu pozemku a pokračovať na odvolacom súdnom pojednávaní na
Krajskom súde v Žiline.
Zastupiteľstvo schválilo sumu 30 tisíc SK (995,82 €) pre mužský
spevácky zbor „Svätojánsky prameň“ ako príspevok na ošatenie.
Poslanci schválili opravu strechy na dome pod katolíckym kostolom
č.150 v sume 200 tis. Sk (6638,78 €) – dotácia z Ministerstva financií SR
a dofinancovanie z rozpočtu obce max. do výšky 150 tis. Sk (4979,09 €).
11. zasadnutie obecného zastupiteľstva 28. novembra 2008
Obecné

zastupiteľstvo

súhlasilo

s prevádzkovaním

neziskovej

organizácie Štart Liptovský Ján v priestoroch bufetového zariadenia, pri
organizovaní väčších akcií v priestoroch reštaurácie hotela.
Poslanci
o miestnych

schválili

daniach

Všeobecné

a miestnom

záväzné

poplatku

za

nariadenie
komunálne

č.

4/2008

odpady

a

Všeobecné záväzné nariadenia č.5/2008 o chove a držaní zvierat. Rovnako
odsúhlasili ročné členské v miestnej knižnici pre dospelých na rok 2009 na
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1€.
Na zasadaní zastupiteľstva sa schválila aj refundácia nákladov
692 633 Sk (2291€) urbárskym spolkom, preinvestovaných na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice po dobu trvania odpisov v splátkach 35 000 Sk (1161€)
ročne na dobu 20 rokov.
Obecné

zastupiteľstvo

schválilo

na

základe

predloženého

geometrického plánu č.30519888-47/2008 vypracovaného Ing. Perdekom
-

vzájomnú zmluvu – pozemkov pri rodinnom dome č.187 medzi obcou
Liptovský Ján a Viliamom Rothom s manželkou Martou Rothovou, obaja
bytom Liptovský Ján, Starojánska č.187 pozemok parc.č.55/2 o výmere
28 m2 /diel 3/ novovzniknutej z pozemku parc. EKN č.67 zastavané
plochy a nádvoria vedenej na LV č.1382 pre obec Liptovský Ján
s pozemkom parc. CKN č.57/4 o výmere 18 m2 vzniknutej z pozemku
parc. CKN č.57 – zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV č.59 pre
Viliama Rotha s manželkou Martou Rothovou, obaja bytom v Liptovskom
Jáne, Starojánska č. 187

-

odpredaj - časti pozemku vedenej na LV č.1382 parc. EKN č.1111/504
– ostatné plochy, ktoré vznikli
diel č.4 o výmere 137 m2
diel č.5 o výmere 22 m2
diel č.6 o výmere

1m2

a rozdielu zamenených pozemkov parc. CKN č.55/2 a parc. CKN č.57/4
o výmere 10 m2, celkom 170 m2 pre Viliama Rotha s manželkou Martou
Rothovou, obaja bytom Liptovský Ján, Starojánska č.187. Cena za m2
odpredávaného pozemku sa stanovuje na 100Sk (33,19€).
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili koncoročnú odmenu
starostovi obce Liptovský Ján p. Jurajovi Filovi v zmysle zákona NR SR
č.253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov podľa § 5 ods. 1 citovaného
zákona vo výške 12% súčtu vyplatených platov za obdobie január až
november 2008.
12. zasadnutie obecného zastupiteľstva 15. decembra 2008

_______________________________________________________________________ 60

Liptovský Ján

Kronika

Obecné

zastupiteľstvo

na

svojom

poslednom

zasadnutí

zvolilo

hlavného kontrolóra obce Ing. Jána Vyšňana.
Schválilo rozpočet obce Liptovský Ján na roky 2009 – 20011 spolu
s úpravou rozpočtu ZŠ s MŠ z bežných výdavkov z kapitoly 633 004

na

kapitálové výdavky na kapitolu 713 004 vo výške 49 742 Sk na umývačku
riadu.
Poslanci súhlasili s členstvom obce v združení „Náš nový domov“ pri
Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš
a vzali na vedomie správu nezávislého audítora obce za rok 2007.
Na záver zastupiteľstvo schválilo 5% z vybranej dane z ubytovania na
podporu občianskeho združenia „Jánska dolina“, finančné prostriedky budú
vyplácané v štvrťročných intervaloch z vybratej dane.

Školstvo
Deň „D“ pre budúcich prvákov (5-6 ročné deti) bol 15. január 2008.
Predškoláci Nikolka Burdeľová, Janko Čatloch, Matúško Daňo, Denisko Filo,
Miško Kasanický, Klárka Kubínová, Terezka Kubová, Lucka Kyseľová,
Vikinka Mydliarová, Samko Oláh, Miško Réti, Olinko Špaček a Filipko
Vyparina v ten deň absolvovali zápis do 1. ročníka základnej školy. V
materskej škole už od rána panovala slávnostná a veselá nálada. Ale ani tá
nerozptýlila počiatočné obavy niektorých budúcich prváčikov. Slávnostne
vyzdobená ozajstná 1.trieda so skutočnými „prváckymi“ lavicami a všetkým,
čo k 1.triede patrí, milé privítanie pani učiteľky Ondrejčekovej a pani
učiteľky Hlavnovej aj povzbudzovanie ostatných prísediacich na zápise
zahnali aj posledné chmáry z tváričiek budúcich školákov. Výkresy sa rýchlo
zapĺňali hotovými umeleckými dielkami (ako ich hodnotili pani učiteľky), na
rôzne otázky všetci hravo odpovedali a svojimi výkonmi presvedčili aj v
prednese a aj speve.
Po

vianočných

sviatkoch

a

vianočných

radostiach

prišiel

čas

fašiangových radovánok. Všade naokolo boli fašiangové zábavy, maškarné
plesy, karnevaly. Ani v materskej škole to 5.februára 2008 (deň pred
Popolcovou stredou) nebolo inak. Trieda sa zmenila na karnevalovú sálu a aj
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ostatné miestnosti boli vyzdobené. Najkrajšie a najpútavejšie pre deti bolo aj
to, že na výzdobe karnevalovej triedy sa podieľali samé.
Nezabudnuteľné, plné napätia, boli chvíle, keď hneď od rána vchádzali do
triedy samé milé masky – princezné, gašparkovia, dobré víly, no aj čerti,
Betmen a černokňažník. Spoločnú zábavu rozprúdila mačka Micka a muška
Svetluška v podaní pani učiteliek, ktorým sa podarilo zapojiť do veselej
zábavy rodičov aj ostatných návštevníkov karnevalu. Nakoniec za zvukov
pesničky „Zelená je tráva“ a píšťalky prišiel futbalový rozhodca a chcel
všetkých postaviť do pozoru. To sa mu ale nepodarilo, šikovné masky ho
ihneď odhalili. Veselá zábava pokračovala celé dopoludnie, pre tých
vytrvalejších ešte aj popoludní. Pri takej dobrej zábave dobre padlo maskám
občerstvenie, ktoré pre nich pripravili rodičia – čaj, džúsy a najmä rozmanité
koláčiky aj z kuchýň mamičiek a starých mám.
V čase od 28. do 31. januára 2008 sa štrnásť detí z materskej školy,
prevažne šesťročných, zúčastnilo lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku
Javorovica. Vďaka pomoci M. Filu, M. Považanovej, A. Pavelicovej a P. Širicu.
S dopravou neboli problémy. Deti pri osvojovaní lyžiarskych základov s
veľkým nadšením bojovali na svahu s prekážkami a neodradili ich na
začiatku neposlušné lyže a ani krkolomné pády. Veľmi lákavá bola predstava
jazdy na „gombičkovom“ vleku, čo sa pod vedením dobrých inštruktorov –
Gabriely Kompišovej, Andrey Pavelicovej st., Pavla Šúleka a Igora Niňaja,
ktorý, tak ako každý rok, poskytol lyžiarsku výstroj sponzorsky, všetkým
deťom posledný deň lyžiarskeho výcviku vydarilo.
Dňa 20. júna 2008 si škola pripomenula 55. výročie odovzdania
budovy školy do prevádzky. V roku 1953 bol pri otvorení školskej budovy
prítomný inšpektor J. Miklo a povereník školstva O. Klokoč. Vtedajšiu
slávnosť spestril jánsky spevácko-hudobný súbor. Po príhovoroch domácich
aj hostí bol usporiadaný slávnostný obed a po ňom sa konala až do polnoci
zábava. Podľa zápisov do vtedajšej školskej kroniky sa v tomto období
uskutočňovala reforma školstva a škola dostala názov Osemročná stredná
škola. Novým riaditeľom školy sa stal Ján Klaučo a kvalifikovanými
učiteľskými silami boli: Eduard Grečner, Ján Klaučo, Margita Radimerská a
Alexander Radimerský. Ostatní učitelia si museli kvalifikáciu doplniť: Ľjuba
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Klaučová, Želmíra Kubeková, Mária Klobušiaková, Ján Hučík a Mária
Labašková. V škole sa učilo 239 žiakov v 10-tich triedach.
Pri príležitosti 55. výročia otvorenia budovy školy, učiteľky pripravili
pre verejnosť pohľadnicu s aktivitami školy.
V rámci návštevy hostí z partnerskej obce Fontaine Le Porte zavítali
partneri 2. mája 2008 aj do priestorov školy. Telocvičňa bola plná žiakov,
účinkujúcich a rodičov. Všetkých srdečne privítala riaditeľka školy Mgr.
Jana Pivková. So svojim programom sa predstavili žiaci základnej aj
materskej školy a členovia tanečného súboru Jessy z L. Hrádku. Okrem
slovenských piesní sa žiaci predstavili aj niekoľkými anglickými, nemeckým
a aj francúzskymi piesňami. Starší žiaci sa predstavili v hranej scénke
a country tancom. Potom učiteľky v triedach predviedli vzor modernej
vyučovacej

hodiny

s použitím

moderných

informačno-komunikačných

metód. Prítomné deti z Francúzska spolu s rodičmi mali tak možnosť
porovnávať prácu v ich školách a skonštatovali, že slovenské deti sú šikovné
a pracovité. Spokojní s prezentáciou boli aj učitelia, pretože celá akcia sa
vydarila. Všetci dúfali, že si v budúcnosti budú môcť pozrieť aj prácu
učiteľov a detí vo Francúzsku.
Na deň 23. mája 2008 prichystali deti a pracovníci Špeciálnej
základnej internátnej školy v L. Jáne už druhý krát deň otvorených dverí
školy pre obyvateľov Liptovského Jána. Budova bola vyzdobená a pripravená
prijať hostí. Záujem bol veľký a akcia sa aj vďaka sponzorom vydarila.
Počas

letných

prázdnin

prebehla

v materskej

škole

rozsiahla

rekonštrukcia detských umyvární a záchodov. V rámci rekonštrukcie boli
vybudované spojovacie dvere medzi základnou a materskou školou. Bola
zriadená aj nová výdajňa jedál a nová jedáleň pre deti z materskej školy. Boli
rekonštruované aj okná na poschodí a schodišti. Aj napriek viacerým
problémom pri prácach sa celá rekonštrukcia skončila v plánovanom
termíne. Celkové náklady na práce a materiál sa vyšplhali na 380 tisíc
korún. Už 2. septembra prišlo do vynovených a vymaľovaných priestorov 53
detí.
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Šport
TJ Štart
Výročná členská schôdza TJ Štart sa konala v priestoroch hotela
Štart. Po otvorení a voľbe komisií boli účastní informovaní o výboroch
jednotlivých oddielov.
Futbalový oddiel bol členom Oblastného futbalového zväzu a členmi výboru
boli: Ľubomír Oravec ml., In. Miroslav Vadovický, Daniel Strapoň, Jakub
Korner, Zdenko Vrlík, Gejza Čáni. Oddiel navonok zastupoval Ľubomír
Oravec st.
Lyžiarsky oddiel bol členom Slovenského lyžiarskeho zväzu a členmi výboru
boli: Igor Niňaj, Danka Klocková, Michal Šúlek a oddiel zastupovala
predsedníčka Katarína Schrotterová.
Stolnotenisový oddiel bol členom Slovenského stolnotenisového zväzu a mal
jednočlenný výbor, ktorý navonok zastupoval Dušan Čurný st.
Turistický oddiel bol členom Slovenského zväzu turistov a rovnako mal
jednočlenný výbor, ktorý navonok zastupoval predseda Vladimír Mlynarčík.
Centrálny výbor TJ Štart mal byť, podľa návrhu uznesenia schôdze,
tvorený: čestným predsedom – starosta obce a samotný výbor mal byť
tvorený s predsedov jednotlivých oddielov a zástupcu obce. Teda podľa tohto
výbor TJ Štart vyzeral v r. 2008 nasledovne: Juraj Filo, predseda - za obec
a členovia: Peter Kompiš a Ľubomír Oravec st., Katarína Schrotterová,
Dušan Čúrny st. a Vladimír Mlynarčík.
Malo dôjsť aj k inému spôsobu financovania jednoty. Čiastka na zachovanie
činnosti mala prísť z obecného rozpočtu. V roku 2008 to bolo 300 tisíc
korún, ktorými bola zabezpečená činnosť futbalového, stolnotenisového
a turistického oddielu. Lyžiarsky oddiel v tejto čiastke nebol zahrnutý.
Finančné prostriedky na rozvoj jednotlivých oddielov si mal každý oddiel
získať vlastnou cestou. Aj napriek tomu, že tieto reformy mali podporu
členskej základne, schôdza pre malý počet zúčastnených, nebola uznášania
schopná.
V roku 2008 sa konečne začalo s realizáciou výstavby novej tribúny,
ktorá bola naprojektovaná v roku 2000 Dušanom Čúrnym st. V tom čase sa
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počítalo s nákladom 800 tisíc korún. Práce sa v roku 2008 začali 6. februára
prepravou konštrukcie v roku 1998 rozmontovaného kotvového vleku. Práce
sa uskutočnili s pomocou žeriavu, nákladného auta Romana Pavelicu
a niekoľkých chlapov, ktorí práce pri nakladaní aj vykladaní zvládli výborne.
Práce pokračovali 2. júla, keď sa na brigáde zišli dobrovoľníci pod vedením
Vladimíra Kubovčíka st. Dńa 4. júla 2008 boli vymerané pätky a R. Pavelica
zabezpečil vykopanie jám pre osadenie konštrukcie. Už 5. júla boli pätky
osadené, boli vyvŕtané diery cez stenu a urobili betonáž. Prác sa zúčastnili
funkcionári futbalového oddielu, futbalisti aj priatelia futbalu: V. Kubovčík
st., Ing. M. Vadovický, Ľ. Oravec st., D. Strapoň st., Vrlík, P. MIkušiak, S.
Dubovský, Biskupič, D. Čúrny ml., Klepáč, Vyskočáni, J. Šimovček, Š. Hollý
a M. Jezný. Aj napriek vytrvalému dažďu prítomní urobili kus práce.
V nasledujúcom období júla až augusta sa pod vedením V. Kubovčíka st.
urobili drevené časti tribúny z dreva (15 m3), ktoré poskytli urbárske spolky
– Urbár Bielo-Marušová a Urbár Marcovská. Strešnú krytinu zabezpečil S.
Dubovský a starosta obce zabezpečil nákup farieb a zvodov odkvapových rúr.
Práce vykonal Maroš Filo. Okrem tribúny boli v r. 2008 vybudované aj
ochranné siete za futbalovými bránami. S. Dubovský zabezpečil aj svetelnú
tabuľu na časomieru a skóre.

Futbal
Fungovanie športového klubu sa stabilizovalo po roku 2007, keď klub
prešiel pod financovanie obce. V roku 2008 nastala po sezóne 2007/2008
výmena trénera. Ing. Miroslava Vadovického nahradil Peter Kubišta. Po
hráčskej schôdzi a doplnení kádra si dali futbalisti za cieľ postúpiť do I.
triedy. Dochádzka na tréningy sa zlepšila a zúčastňovalo sa ich 10 až 12
hráčov v utorok a v piatok ich niekedy bolo až 17. V takomto hojnom počte
sa dovtedy na tréningy neprichádzalo. Toto všetko

sa premietlo aj do

výsledkov, keď jánski futbalisti z 13 zápasov ani jeden zápas neprehrali a so
skóre 57:16 získali jesenný primát. Zaujímavosťou je, že 57 strelených gólov
za polovicu súťaže si v Jáne dovtedy nikto nepamätal.
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Tabuľka na konci sezóny 2007/2008
Sezóna: 2007/2008
Trieda: II. trieda dospelí

Klub

zápasy výhry remízy prehry

skóre

body

1. Demänová

26

23

1

2

135 : 20

70

2. Komjatná

26

19

2

5

66 : 30

59

3. L. Kokava

26

12

7

7

59 : 39

43

4. Východná

26

13

4

9

52 : 47

43

5. L. Ján

26

12

5

9

48 : 41

41

6. L. Teplá

26

12

5

9

51 : 51

41

7. Ľubeľa

26

12

4

10

64 : 61

40

8. Bobrovec

26

9

8

9

46 : 37

35

9. P. Ľupča

26

9

7

10

35 : 31

34

10. Uh. Ves

26

10

4

12

44 : 63

34

11. Štiavnička

26

5

9

12

39 : 66

24

12. Prosiek

26

4

8

14

38 : 66

20

13. Stankovany

26

4

4

18

29 : 94

16

14. L. Vlachy

26

2

4

20

24 : 84

10

skóre

body

Tabuľka po jesennej časti sezóny 2008/2009
Sezóna: 2008/2009
Trieda: II. trieda dospelí

Klub

zápasy výhry remízy prehry

1. L. Ján

13

11

2

0

57 : 16

35

2. L. Teplá

13

10

0

3

42 : 13

30

3. Hrboltová

13

10

0

3

33 : 16

30

4. L. Kokava

13

7

4

2

32 : 15

25

5. Vavrišovo

13

7

1

5

28 : 25

22

6. Hubová

13

6

3

4

26 : 20

21

7. Uh. Ves

13

4

5

4

32 : 30

17

8. Ľubeľa

13

5

2

6

35 : 34

17

9. Štiavnička

13

5

2

6

29 : 31

17

10. Bobrovec

13

4

4

5

23 : 21

16

11. Východná

13

3

4

6

18 : 32

13

12. P. Lupča

13

3

0

10

29 : 42

9

13. Stankovany

13

2

1

10

14 : 48

7

14. Prosiek

13

0

0

13

9 : 64

0
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Lyžiarsky oddiel
Činnosť oddielu bola počas jedného kalendárneho roku veľmi
rôznorodá. Od januára približne do konca marca je lyžiarska sezóna a hlavne
lyžiari od 8 rokov sa zúčastňujú takmer každý víkend pretekov Slovenského
pohára a aj pretekov Liptovského pohára. V tomto období sa vždy ukáže, kto
poctivo trénoval počas jesennej prípravy. V kategórii žiactva bolo z jánskeho
oddielu 12 detí, 13 detí v kategórii predžiakov a 11 superbaby.
Slovenský pohár sa skladá približne z desiatich pretekov. Je potrebné
uviesť aspoň najlepšie umiestnenia niektorých pretekárov a ich celkové
umiestnenie v seriáli Slovenského pohára za sezónu 2007/08:
Denis Šúlek - VII. kolo SLP 12. miesto v slalome, celkovo 36. miesto v SLP
Ján Schrötter - VII. kolo SLP 6. miesto v slalome, celkovo 31. miesto v SLP
Michal Piatka - IV. kolo SLP 11.miesto v obr. slalome, celkovo 25. miesto
v SLP
Jakub Boroš - IX. kolo SLP 5. miesto v obr. slalome, celkovo 14. miesto
v SLP
Natália Klocková - V. kolo SLP 12. miesto v slalome, celkovo

23.

miesto

v SLP
Simona Strachanová - V. kolo SLP 9. miesto v obr. slalome, celkovo 17.
miesto v SLP
Silvia Schrötterová - VII. kolo SLP 14. miesto v slalome, celkovo 25. miesto
v SLP
Osobitne je potrebné spomenúť Lenku Niňajovú.
Lenka sa zúčastnila všetkých pretekov seriálu SLP v kategórii superbaby
a jej umiestnenia boli skutočne chvályhodné (3x obsadila 1. miesto, 1x
obsadila 2. miesto, 3x obsadila 3. miesto, 2x obsadila 4. miesto, 1x obsadila
7. miesto. Celkovo sa v seriáli SLP umiestnila na 1. mieste v kategórii
superbaby).
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Sezóna sa v klube ukončila klubovým pretekom v Liptovskom Jáne,
kde nebolo dôležité umiestnenie, ale zúčastnenie sa všetkých detí lyžiarskeho
oddielu a aj ich rodičov.
V letných mesiacoch lyžiari už tradične chodievajú na kolieskové
korčule.
Jesennú

príprava

na

nasledujúcu

zimnú

sezónu

sa

začína

v septembri. V tomto období sa pri tréningu zameriava hlavne na atletické,
gymnastické a posilňovacie cvičenia. Podľa poveternostných podmienok
prebiehali prípravy vonku alebo v telocvični ZŠ Liptovský Ján.
V mesiaci október zorganizovali v rámci lyžiarskeho oddielu medzi rodičmi tri
brigády

na

svahu

lyžiarskeho

strediska

Javorovica.

Zjazdovka

bola

znečistená od konárov stromov a od veľkých kameňov z letnej ťažby dreva.
So prvým snehom a prvým tréningom na lyžiach sa v tomto roku
stretli netradične už v novembri. Nebolo to však v domovskom stredisku
Javorovica, ale v stredisku Stív na Čertovici. Až do konca kalendárneho roku
využívali jánski lyžiari na trénovanie zjazdovky v Jasnej, na Čertovici
aj v Liptovskej Porúbke.

Stolnotenisový oddiel
Stolnotenisový oddiel má jedno mužstvo mužov, ktoré reprezentuje
obec v okrese Liptovský Mikuláš v súťaži VI. ligy. Zloženie tohto mužstva je
nasledovné: Dušan Čurný st. (predseda STO), Dušan Čurný ml., Richard
Filo, Miroslav Kompiš, Eduard Drahovský. Majstrovské zápasy hrávali muži
v telocvični ZŠ v Liptovskom Jáne, vždy v sobotu so začiatkom o 17.00.
Tréningy sa konali sporadicky jeden krát za týždeň, prípadne vôbec,
z dôvodu pracovnej vyťaženosti niektorých členov družstva. Dôsledkom toho
bola „nevyhratosť“ a nelichotivé umiestnenie mužstva na dne tabuľky. Hra
nebola až taká zlá, ako ukazovali samotné výsledky, ale v konečnom
účtovaní chýbali stolnotenistom body do tabuľky. Odohrali množstvo 5setových zápasov, no nezvládli koncovky a viac z nich prehrali. Dôvodom
neúspechov bola aj skutočnosť, že v decembri vypadol z hry pre zranenie
kolena (operácia), najlepší hráč Richard Filo, za ktorého nemali adekvátnu
náhradu. Mužstvo mužov obsadilo v sezóne 2007/2008 v VI. Lige 11. miesto
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a v prebiehajúcej

sezóne

2008/2009

bolo

v tabuľke

na

nelichotivom

poslednom 12. mieste.
Stolnotenisový oddiel usporiadal 26. decembra 2008 už 23. ročník
„Vianočného turnaja “, kde sa súťažilo v nasledujúcich kategóriách s týmito
výsledkami:
Registrovaný hráči:
1. Dušan Čurný st.
2. Miroslav Kompiš ml.
3. Edurard Drahovský
4. Dušan Čurný ml.
Nehrajúci hráči:
1. Ján Brziak
2. Ľubomír Oravec ml.
3. Július Kubovčík
4. Zdenko Vrlík
5. Ján Bereň
6. Ján Fedurko
V kategórii žiakov bol prihlásený iba jeden účastník a tak sa nehralo.
Už tradične stolnotenisový oddiel ocenil prvé tri miesta v poradí hodnotnými
vecnými cenami.

Turistický oddiel
Turistický oddiel zorganizoval v roku 2008 jeden výstup a to výstup
na Krakovu hoľu. Členovia oddielu však urobili aj iné výstupy, ale nie
oficiálne pod hlavičkou Turistického oddielu.

Jednota dôchodcov
Koncom januára sa v Penzióne Pod stráňou uskutočnila výročná
členská schôdza jednoty dôchodcov. Sála bola plná účastníkov a nechýbal tu
ani starosta obce Juraj Filo. Vo svojom príhovore okrem uznania činnosti
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jednoty dôchodcov hovoril aj o perspektívach obce a odpovedal aj na otázky
prítomných. V neformálnej atmosfére rokovania predsedníčka jednoty Anna
Lubelanová bilancovala všetky akcie v predchádzajúcom roku 2007, ktoré sa
klubu jednoty v L. Jáne podarilo uskutočniť. Z tých najvydarenejších
vyzdvihla výlet do skanzenu v Pribyline v októbri 2007. Do ďalšieho roku si
členovia vytýčili plány. Bolo medzi nimi aj posedenie so žiakmi základnej
školy. Pri posedení dôchodcov nechýbala ani hudba poézia a spev s gitarou.
V roku 2008 mala jednota dôchodcov 93 členov, do konca roka len 90
členov. Obec vyznamenala viacerých členov jednoty za aktívnu prácu pri
skvalitňovaní života obce (Hanko, Strapoňová, Hlavienka, Ondáš, Kubovčík,
in memoriam Kompiš).
Členovia aj naďalej pociťovali ako veľký nedostatok fakt, že nemali
k dispozícii vlastnú klubovú miestnosť.
V apríli zorganizovali prednášku o liečivých bylinách a ich využití
v jarnom období, niektorí členovia využili pobyty v soľnej jaskyni, niektorí
pobyty v Tatralandii, iní plaváreň v priestoroch Hotela Máj a zotavovne
Bystrá. V roku 2008 prvý krát použili poukazy so štátnou účelovou dotáciou
na pobyt v Tatrách a Grécku.
Členovia počas roka navštívili viacero kultúrnych akcií v obci aj
v blízkom Liptovskom Mikuláši, či na iných miestach. V júni zorganizovali
poznávací

zájazd

Betliar

–

Rožňava

–Krásna

Hôrka.

Na

vlastných

spoločenských podujatiach si pripomenuli osobnosti J. M. Hurbana, M.
Rúfusa a M.R.Štefánika.
Členovia

spolupracovali

aj

s obecným

úradom,

s materskou

a základnou školou v rámci medzinárodného dňa detí a marca – mesiaca
knihy. Viacerí z členov publikujú v novinách, regionálnych časopisoch, či sú
autormi publikácií (Hlavienka, Ondáš, Lubeľanová a zomrelý Kompiš).

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB)
Základná organizácia mala v roku 2008 celkom 12 členov:
- z toho priami účastníci SNP:
Jozef Brziak – 85- ročný
Peter Vodila – 88- ročný
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Ján Paciga – 83- ročný, príslušník 1.čs. armádneho zboru
Ondrej Erhadt – 85- ročný
- pozostalí po priamych účastníkoch (pokračovatelia):
Anna Kúdorová – 85- ročná
Božena Slosiariková – 80- ročná
Mária Filipovičová – 80- ročná
Vladimír Kubovčík – 75- ročný
Doc. Jozef Urban– 68- ročný
Naďa Cholvádtová – 67- ročný
Ján Mlynček – 58- ročný
Margita Melnová - 79- ročná
Dňa 2. októbra 2008 zomrel člen základnej organizácie Ondrej
Erhardt. Dňa 30. októbra 2008 bolo na čl. schôdzi ZO SZPB zrušené
členstvo členke Margite Melnovej, pretože po mozgovej mŕtvici v roku 2006
bola v opatere pri dcére v Bratislave a nezúčastňuje sa činnosti ZO.Ku 31.
decembru 2008 mala teda základná organizácia 10 členov.
Vo februári 2008 bývalý predseda Jozef Brziak pripravil rozhlasovú
reláciu v miestnom rozhlase k 63. výročiu oslobodenia obce Liptovský Ján.
Miestna organizácia zväzu protifašistických bojovníkov sa podieľala na
príprave osláv oslobodenia, slávnostný príhovor pri pomníku padlým mal
člen ZO SZPB Doc. PhDr. Jozef Urban, CSc. Členovia (9) sa podieľali
a zúčastnili sa aj na oslavách 64. výročia Slovenského národného povstania
dňa 29. augusta 2008 pri pomníku pred Bielym a pri pomníku padlých na
pietnom akte položenia vencov a kytíc. Na záver osláv pri vatre na Dubci mal
spomienkový prejav Doc. Jozef Urban a predsedovi ZO SZPB Jozefovi
Brziakovi odovzdala za Oblastný výbor SZPB v Liptovskom Mikuláši
tajomníčka Mária Zubeková vyznamenanie „Rad 1. stupňa M.R.Štefánika“.
Oslavy pokračovali aj 30. augusta 2008 v spolupráci s Poľovníckym
združením „Sankt Hubert“ pri pomníku por. Daniela kde spomienky na boje
v roku 1944 v týchto miestach interpretoval Doc. PhDr. Jozef Urban CSc.
Výročná členská schôdza sa konala historického charakteru, a to
dvakrát 30. októbra 2008 a 7. decembra 2008 na pokračovanie (pre neúčasť
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niektorých členov 30.10.2008). Po zhodnotení činnosti organizácie, veľmi
dobrej spolupráce s obcou a zvlášť so starostom p. Jurajom Filom bol
zvolený už len trojčlenný (znížil sa počet členov organizácie) výbor v tomto
zložení
predseda Doc. PhDr. Jozef Urban, CSc.
pokladník Naďa Cholvadtová
člen výboru Ján Mlynček
revízor Ján Paciga
Hlavné úlohy organizácie na budúce obdobie nový predseda vyjadril v týchto
bodoch:
1.

Pokračovať v spolupráci s OU pri organizovaní všetkých výročí
a podieľať sa na oslavách, s dôrazom na 65. výročie SNP.

2.

V náväznosti na závery XII. zjazdu SZPB, ktorý sa uskutoční v roku
2009, hľadať nové formy a možnosti rozširovania členskej základne
ZO SZPB s dôrazom na mladých ľudí, aby organizácia nevymrela.

3.

Formou

besied

v Liptovskom

Jáne

vysvetľovať

nebezpečenstvo

neofašizmu, neonacizmu a rasovej diskriminácie i v rámci výučby
dejepisu u vyšších ročníkov.

Občianske združenie Jánska dolina
Členovia občianskeho združenia zorganizovali 11. mája 2008 výstup
na Veratín. Akcia sa začala o 9.00 hod. ráno spoločným stretnutím pred
Hotelom Máj. Nakoniec sa zišlo 15 členov s rodinnými príslušníkmi. Po
vystúpení na úpätie Veratína si účastníci oddýchli a pokochali sa krásnou
panorámou Tatier a okolitej liptovskej prírody. Po zostupe do dediny sa
zastavili v Espresse pri teplici a tu si opekali klobásu, slaninu a špekáčky.
Pri neformálnej debate čas ubehol rýchlo a účastníci sa zhodli, že akcia bola
príjemná a je potrebné si ju v budúcnosti zopakovať. Stretnutie pomohlo
upevneniu a lepšej spolupráci medzi hoteliérmi a pracovníkmi v cestovnom
ruchu.
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Kultúrne a spoločenské akcie
Dňa 1. februára 2008 sa v krásnom prostredí Hotela Strachanovka
konala malá rodinná oslava. Manželom Jozefovi Brziakovi a Viere, rodenej
Balcovej k ich výročiu zlatej svadby za Obec Liptovský Ján zablahoželal a
ešte veľa pekných rokov zaželal starosta Juraj Filo s manželkou. Odovzdal im
pamätný list a liečebný poukaz, ktorý manželom pri tejto príležitosti daroval
Relax Hotel Avena v Liptovskom Jáne.
V stredu 30. apríla 2008 o 11. hodine na Letisku M.R. Štefánika
v Bratislave zástupcovia obce Liptovský Ján Privítali hostí z partnerskej obce
Fontaine La Port vo Francúzsku. Po krátkej prehliadke Bratislavy – Starého
mesta, sa všetci autobusom presunuli do Liptovského Jána. Krátko po 20.
hodine prišli do obce, kde ich slávnostne privítali v priestoroch obecného
úradu. Po krátkom občerstvení sa všetci presunuli na spoločnú večeru do
Penziónu Štart. Na druhý deň bola na programe prehliadka Oravského
hradu a obed bol už rezervovaný v kolibe v Zuberci. Tu sa pokračovalo
prehliadkou tunajšieho skanzenu. Po návrate do obce bola pripravená
spoločná večera a posedenie v jánskej kolibe Strachanovka. Hostia sa rozišli
po domoch, kde boli ubytovaní, až v neskorých nočných hodinách. Po
raňajkách nasledovala návšteva základnej školy, kde sa žiaci predstavili so
svojim programom. Potom sa pokračovalo prehliadkou artikulárneho kostola
v Sv. Kríži, kde zaznel organový koncert v podaní Rakára. Po obede mohli
hostia konečne relaxovať v prostredí Termal Parku v Bešeňovej. Večer bol
rozlúčkový v Penzióne Štart. Do tanca hrala ľudová hudba Bystrianka
a krátkym vystúpením zaujal aj mužský evanjelický spevokol pod vedením
farára Tajáta. Zaiste spokojní hostia z Francúzska odcestovali po rozlúčke
a spoločnej fotografii ráno 3. mája 2008.
Od mája bola daná do predaja brožúrka Sprievodca po Liptovskom Jáne
od autorov Dr. Jána Hlavienku a PhDr. Jána Ondráša s fotografiami Mgr.
Juraja Záborského. Táto publikácia nebola určená len pre návštevníkov, ale
aj pre občanov Liptovského Jána. Publikácia si kládla za cieľ oboznámiť s
históriou obce a jej architektonickými pamiatkami (17 kaštieľov, 6 kúrii a
ďalšie významné miesta a stavby), s prírodnými zaujímavosťami v Jánskej
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doline, turistickými trasami a prechádzkami v nej. Návštevníkom mala
poslúžiť ako osobný sprievodca pri pobyte v tejto lokalite a zároveň im
pomôcť nájsť vhodné ubytovacie a stravovacie zariadenie. Publikácia sa dala
kúpiť na obecnom úrade za 70,- Sk.
Dňa 22. júna 2008, v nedeľu o 15. hodine, sa uskutočnil ďalší ročník
Koncertu

spevokolov

Liptova.

V Liptovskom

Jáne

sa

zišli

spevokoly

cirkevných zborov Liptova a program bol doplnený aj zaujímavým slovom.

Svätojánske noci 2008
Akcia Svätojánske noci, jej druhý ročník, sa uskutočnila opäť v dňoch
27. – 29. júna 2008. Bohatý program sa začal v piatok 27. júna otvorením
slávností pri prameni Teplica. V rámci otvorenia po príhovore starostu obce
vystúpila ľudová hudba Bystrianka. Neskôr sa pohol Lampášový sprievod
svätojánskych mušiek od prameňa Teplica do areálu TJ Štart, kde bol
zapálený Svätojánsky oheň. Pri zapálení starostovi obce Jurajovi Filovi
pomáhal jeho zástupca In. Pavel Mikušiak a starosta obce Podtureň M.
Vojtík. Od pol desiatej večer sa až do polnoci hostia aj domáci mohli zabaviť
pri pesničkách ľudovej hudby Bystrianka.
Na druhý deň sa program začal o 10. hodine detským bábkovým divadlom
predstavením súboru KUK v areáli TJ Štart. Program pokračoval rôznymi
súťažami usporiadanými najmä pre deti. O 13. hodine sa začal futbalový
turnaj starších pánov a o 18. hodine zábava s country kapelou Pramene
spojená s vystúpením tanečnej skupiny Jessy z L. Hrádku.
Posledný deň osláv sa začal o 13.30 v miestnom rímsko-katolíckom kostole
organovým koncertom Metoda Rakára a celá akcia sa skončila po 15. hodine,
po skončení koncertu Mestského dychového orchestra z L. Mikuláša v areáli
TJ Štart.

Medzinárodný deň detí
Oslavy medzinárodného dňa detí sa v škole niesli v modernom
duchu. V pondelok sa v telocvični prezentovala koncertom zo súčasnej
populárnej hudby živá hudba. Odzneli skladby 80-tych a 90-tych rokov,
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ktoré sa hrávajú v rádiách, ale aj celkom nové piesne. Deti si pritom
zatancovali a zaspievali. V utorok sa súťažilo v skákaní na švihadle, v stredu
vyhlásili súťaž o najlepšieho strelca do basketbalového koša, v piatok sa
súťažilo v sudoku a v piatok bola spoločná desiata – šiška, upečená
v zotavovni

Máj

a banán

a dobošky

z Pečivární

v L.

Hrádku,

ktoré

zabezpečila obec. Na deň 2. júna bola pre deti z materskej školy pripravená
nafukovacia žirafa na dvore a nafukovací hrad s tunelmi.

63. výročie oslobodenia – deň víťazstva
Dňa 8. mája sa členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov a pracovníci obecného úradu spolu s niekoľkými
občanmi Liptovského Jána zišli pri pomníku padlých a pripomenuli si 63.
výročie ukončenia 2. svetovej vojny. Po tónoch slovenskej hymny, veršoch
mladej generácie autorov uzavreli pietny akt kladenia kytíc opäť poéziou.
Nechýbal ani príhovor starostu obce pri tejto významnej príležitosti.
Pamätníci si zaspomínali na chvíle pred koncom vojny, na kruté a ťažké boje
v okolí, zastavenie frontu pri Liptovskom Mikuláši, aj na rýchlu nočnú
evakuáciu obyvateľov obce a návrat domov po 9-tich týždňoch. Atmosféru
spomienok umocnili aj slová farára Petra Tajáta. Významnou bola aj účasť
člena predsedníctva Oblastného výboru SZPB Doc. PhDr. Oldřicha Vaňka,
CSc. Na slávnosti.

Oslavy Slovenského národného povstania
Oslavy

SNP

v roku

2008

zorganizovali

Základná

organizácia

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, obecný úrad a Poľovnícke
združenie Sankt Hubert. Už 29. augusta 2008 v podvečerných hodinách sa
uskutočnil slávnostný akt položenia kvetov pri pomníku pred Bielym
k pomníku venovanému Jánovi Lukáčovi, ktorý padol pri prestrelke
s Nemcami 24. októbra 1944. Pietny akt kladenia kvetov pri pomníku v obci
prebehol o 18. hodine, ktorého sa zúčastnilo už viacero ľudí a pribudli aj
hostia. Pribudla tajomníčka oblastného výboru SZPB, pozostalí obetí,
občania obce, ale aj náhodní hostia v L. Jáne. Pietny akt sa začal hymnou
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v predesení Svätojánskeho prameňa, pokračoval prednesenými veršami
žiakov základnej školy a prejavmi prítomných. Súčasťou aktu bolo aj
odovzdanie vyznamenania kríža prvého stupňa Milana Rastislava Štefánika
predsedovi

Základnej

organizácie

Slovenského

zväzu

protifašistických

bojovníkov Jozefovi Brziakovi, 85-ročnému priamemu účastníkovi SNP.
Vyznamenanie prevzal z rúk prítomnej oblastnej tajomníčky SZPB Márie
Zúbekovej. Starosta obce potom slávnostne zapálil vatru SNP, ktorú postavili
hasiči z Jána pod vedením Branislava Bőhmera. Dážď vo večerných
hodinách rozohnal početných účastníkov.
Oslavy na druhý deň pokračovali vo Svidovskom sedle. Nad touto časťou
osláv malo záštitu poľovnícke združenie Sankt Hubert. Tu zástupcovia obce
a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov položili kyticu kvetov ku
pomníku por. Daniela, ktorý tu padol 24. októbra 1944. O celkovej situácii
na Svidovskom sedle a v L. Jáne počas povstania informoval prítomných
Doc. PhDr. Jozef Urban CSc. Oficiálnu slávnosť ukončila slávnostná salva.
Účastníci sa potom občerstvili na poľovníckej chate pri jeleňom guláši a pri
neformálnej

debate

o odkaze

povstania

pre

súčasnú,

najmä

mladú,

generáciu.

Deň radosti – šarkaniáda
Ďalšia tradičná šarkaniáda sa uskutočnila 11. októbra 2008 o 14.
hodine na Dubci. Deti a rodičia si so sebou priniesli šarkany a dobrú náladu.

Matrika
Narodení
07.01.2008

Oliver Jozef Janda

17.01.2008

Peter Buda

31.01.2008

Nikola Urbanová

15.09.2008

Peter Grežo

13.08.2008

David Brziak
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Sobášení
18.01.2008

Vladimír Eichler a Zuzana Kacianová

15.02.2008

Milan Jamriška a MUDr. Lívia Dulíková

26.04.2008

Róbert Porubän a Alena Kováčová

26.04.2008

Pavol Dzúr a Marcela Dobrotová

10.05.2008

Patrik Kubica a Jana Sládečková

03.05.2008

Jozef Sakmár a Diana Vadovická

07.06.2008

Ľubomír Porubän a Eva Mlynčeková

21.06.2008

Ján Račko a Katarína Šúleková

21.06.2008

Juraj Jančík a Janka Čabajová

21.06.2008

Daniel Mlynarčík a Stanislava Bryndzová

05.07.2008

Vladimír Folber a Jana Olejárová

16.08.2008

Peter Maro a Michaela Krevová

16.08.2008

Jaroslav Kamenský a Drahomíra Hemmerová

30.08.2008

Ladislav Ľubeľan a Miroslava Kubáňová

20.09.2008

Michal Hacker a Martina Považanová

22.11.2008

Josef Vojtěch a Katarína Mlynarčíková

Zomrelí
31.01.2008

Volodymyr Zavgorodmiv

26.04.2008

Milan Mlynček

02.06.2008

Ján Haluška

14.06.2008

Milan Ďurota

23.06.2008

Helena Škvarková

15.10.2008

Borivoj Harmady

08.12.2008

Veronika Šavlová

22.12.2008

Július Kubovčík

Zomrelí mimo obce
25.01.2008

Ján Roth

09.05.2008

Karolína Murínová

06.08.2008

Otmar Stanislav
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23.08.2008

Jaroslav Kompiš

01.10.2008

Ondrej Erhardt

30.11.2008

Mária Jacková

Počasie
Úvod roka 2008 sa začal miernou zimou s málom snehu, z čoho boli
nešťastní najmä majitelia lyžiarskych centier. Na začiatku januára sa nad
strednou Európou nachádzal studený vzduch, teploty sa pohybovali
väčšinou okolo bodu mrazu alebo slabo pod ním. Z južnej časti Európy sa
nasunula

hlboká tlaková níž spojená s teplým frontom a priniesla na

mnohých miestach sneženie, neskôr ale sneženie prechádzalo do mrznúceho
dažďa a dažďa so snehom. Silné sneženie vystriedal dážď a vytvárala sa silná
poľadovica. Toto bolo predzvesťou oteplenia, ktoré nastalo po 8. januári.
Zatiaľ čo na väčšine územia Slovenska sa teplota dostala len slabo nad nulu,
v popoludňajších hodinách sa v okolí Bratislavy oteplilo až na viac, ako +8°C.
Toto oteplenie bolo zapríčinené rozpadom inverzie.
V poslednom februárovom týždni spočiatku pokračovalo pomerne
stabilné relatívne teplé počasie, ale v druhej polovici týždňa prišiel studený
front. Prejavil sa dažďom a miernym ochladením. Na konci týždňa zase
prechádzal ďalší, teplý front. Medzitým sa južne od Islandu prehlbovala
ďalšia, výrazná, tlaková níž, ktorú nemeckí meteorológovia pomenovali
"Emma" a následkom veľkých tlakových rozdielov sa prúdenie zosilňovalo a
fronty postupovali čoraz častejšie - v sobotu 1. marca ráno sa níž Emma
nachádzala severne od Britských ostrovov a tlak v jej strede dosahoval 960
hPa, čo je pomerne nízka hodnota. V ranných a predpoludňajších hodinách
nás zasiahla oblačnosť teplého frontu spolu s trvalým dažďom, ktorý od
západu slabol, oblačnosť sa miestami pretrhávala a prechodne sa oteplilo.
Ako sa však tlaková níž posúvala ďalej na východ, od severozápadu sa blížil
rýchlo postupujúci výrazný studený front. Ten tvoril určitú bariéru pre pred
ním ležiaci teplý vzduch a ten bol nútený prudko stúpať. Následkom toho
vznikli mohutné búrkové oblaky. Vietor sa snažil vyrovnať tlakový rozdiel,
ten bol veľmi veľký, tým pádom bol aj silný vietor. Nárazy dosahovali na
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niektorých miestach (napr. na Záhorí) až okolo 120 km/h a o spôsobených
škodách informovali pomerne podrobne médiá. Veterné počasie sa skončilo
až v nedeľu (3.3.) večer.
Aj keď zima bola mierna a odchádzala veľmi pomaly, posledný májový
týždeň priniesol na Slovensko vysoké teploty. Na začiatku posledného
májového týždňa bolo na väčšine územia medzi 20-26 °C, ale na jeho konci
už ortuť teplomera na západe Slovenska vystúpila až na 30 °C. Obdobie s
vysokými teplotami sa v tomto roku začalo už v poslednej májovej dekáde,
keď niekoľko dní po sebe bolo tropických (max. teplota aspoň 30 °C). Teplé
počasie pokračovalo aj v júni, aj keď bolo prerušované krátkodobými a nie
príliš výraznými ochladeniami (25°C).
Meteorologická jeseň sa začína 1. septembrom, ale tento rok bola v
tom čase ešte v nedohľadne. Aspoň to tak vyzeralo. Po miernom ochladení z
konca augusta sa v prvých septembrových dňoch začalo cieľne otepľovať,
pretože nad východným Atlantikom sa udržiavali hlboké tlakové níže. Po ich
prednej strane k nám od juhu až juhozápadu prenikal horúci tropický
vzduch, ktorého je koncom leta ešte dostatok. Naše územie sa pritom
nachádzalo v oblasti vysokého tlaku vzduchu, čo zaručovalo málo oblačnosti
a veľa slnka. Keďže dni už boli podstatne kratšie, ako v strede leta, nástup
horúčav sa čiastočne spomaľoval. Najmä v nočných hodinách sa spočiatku
citeľnejšie ochladzovalo, ale hlboká tlaková níž sa postarala koncom prvého
septembrového týždňa aj teplé noci. Teploty každým dňom postupne rástli a
od 5. septembra už vystupovali aj nad 30 °C. Horúčavy vrcholili v sobotu 6.
septembra, keď sa maximálna denná teplota v Hurbanove vyšplhala takmer
na 34°C a prekonala tak rekord pre tento deň. Pri teplotách 28/33°C boli na
ostatnom území taktiež prekonané viaceré teplotné rekordy. Začiatok
septembra bol jedným z najteplejších období neskorého leta a tak horúco
ako bolo 6. septembra, nebolo dokonca celý júl a august. V tento deň
prevládala pre september naozaj netypická situácia, keď napríklad na
juhozápade Slovenska pri jasnej oblohe a čerstvom JV vetre dosahovala
teplota večer okolo 21:00 ešte neuveriteľných 27°C.
Miernu zmenu priniesol až studený front, ktorý sa v sprievode silných búrok
prehnal Slovenskom v noci zo 7. septembra na 8. septembra Napriek
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výrazným prejavom počasia počas prechodu frontu sa teplé počasie
neskončilo. Prišla druhá, miernejšia, vlna teplého počasia. Zdalo sa teda, že
koniec leta bude tento rok pomalý a dlhý. Až od polovice septembra sa
počasie začalo meniť. V sobotu 13. septembra studený vzduch zasiahol celé
naše územie. Ochladilo sa takmer o 10°C, hoci bolo väčšinou jasno. Už
beztak studený vzduch sa následkom trvalých zrážok neohrieval ani v
denných hodinách, takže teplota sa i počas dňa pohybovala len od +7 do +12
°C. Takéto teploty nielen, že zodpovedali priemeru prvej dekády novembra,
ale boli aj rekordné. Tak chladno 15. - 16. septembra ako tento rok, nebolo
na niektorých miestach až 60 rokov.
Prvá polovica novembra bola však veľmi teplá a na mnohých miestach
opäť padli teplotné rekordy. Výrazné ochladenie priniesol až týždeň po 17.
novembri. Už 18. novembra ráno snežilo skoro na území celej republiky
a citeľne sa ochladilo. Vzápätí však prílev tlakovej níže a teplejšieho vzduchu
spôsobil oteplenie a v nasledujúci deň celá tenká pokrývka zmizla vytrvalým
drobným dažďom. Koncom týždňa veľmi studený arktický vzduch spôsobil
ochladenie až o 10 °C a na celom území štátu boli celodenné mrazy.
Snehová pokrývka chýbala aj na začiatku decembra. Zdalo sa, že
pravá zima ani nepríde, ale týždeň pred Vianocami napadlo asi 10 cm snehu,
ale len v severných okresoch republiky. Neskôr ešte rovnaká pokrývka
pripadla, takže Vianoce boli ako sa patrí a hlavne deti si prišli na svoje. Do
konca decembra sa teploty postupne na teplomeroch spúšťali čoraz nižšie.
Cez deň boli mrazy slabšie, ale v noci sa sem – tam objavili mrazy aj do -10
°C. Takýto ráz počasia sa zachoval až do konca roku.
Štatistické údaje o zimách v posledných rokoch:
Zima:
2003-4
1. Počet dní s mrazom
74
2. Počet dní s
30
celodenným mrazom
3. Počet dní so snežením
34
4. Počet dní so snehovou
46
pokrývkou
5. Počet dní s teplotou
5

2004-5
101

2005-6
115

2006-7
46

2007-8
64

46

60

14

30

37

40

13

20

56

45

7

21

15

19

1

1
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<= -10°C
6. Trvanie zimy podľa
6.12.20.11.17.11.14.12.11.11.počasia
13.3.
14.3.
25.3.
28.2.*
21.2.
u dní s mrazom sú započítané aj dni s celodenným mrazom a dni s tep
- do počtu dní s mrazom sú započítané aj dni s celodenným mrazom a dni
s teplotou <=-10°C.
- za súvislú snehovú pokrývku sa považuje vrstva snehu s hrúbkou
minimálne 1 cm územia.
- trvanie zimy bolo určené podľa teplôt a počasia zodpovedajúcemu zimnému
obdobiu.
- Zima 2006-7: Trvanie zimy podľa počasia a teplôt bolo určené podľa
prvého a posledného obdobia zodpovedajúceho skutočnej zime, bez ohľadu
na situáciu medzi týmito obdobiami, keďže podľa týchto kritérií by trvanie
zimy vôbec nebolo možné určiť
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2009
Obecné zastupiteľstvo
1. zasadnutie obecného zastupiteľstva 16. januára 2009
Na svojom prvom zasadnutí obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne
schválilo uznesenie, že obec Liptovský Ján ako orgán územného plánovania,
ktorý má originálnu kompetenciu na rozhodovanie v ďalšom postupe pri
obstarávaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obce rozhodol, že pre riešenú lokalitu Putiská I.+ II. (zóna A a B) bude
pred vydaním ÚR vypracovaná iba urbanistická štúdia.
2. zasadnutie obecného zastupiteľstva 9. februára 2009
Zastupiteľstvo obce schválilo refundáciu nákladov vo výške 22 991,2 €
(692 633 Sk) urbárskym spolkom preinvestovaných na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice v splátkach 4 647,15 € (140 000 Sk) na obdobie 5 rokov.
Zastupiteľstvo schválilo aj vstup obce Liptovský Ján do „Asociácie horských
sídiel Slovenska“ s výškou členského 0,066 €. (1,99 Sk) a sumu 5 000 € na
dofinancovanie individuálnej bytovej výstavby v lokalite „Pod Sečnom“.
3. zasadnutie obecného zastupiteľstva 27. februára 2009
Tretie zastupiteľstvo v roku sa zaoberalo vyhodnotením roka 2008,
plánom na rok 2009 Neziskovej organizácie Štart Liptovský Ján. Schválilo
finančné prostriedky vo výške 9 958,18 € (300 000 Sk) na opravu a údržbu
sociálnych zariadení hotela a apartmánového bytu. Poslanci schválili aj
zadanie na vypracovanie realizačného projektu „Revitalizácia obce Liptovský
Ján“ za sumu 15 800,31 € (476 000 Sk) a zároveň poverili starostu obce
na podpísanie zmluvy o dielo s firmou „IKF s r.o. Poprad“. V rozpočtovej
oblasti zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu na rok 2009 vo forme:
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a) navýšenia bežných príjmov na položke 133006 (Daň za ubytovanie –
pohľadávka z predchádzajúceho obdobia o 11 617 € (350 000 Sk)
b) navýšenie bežných výdavkov
- na položke 08 100 640 (bežný transfer na TJ) o 4 979 € (150 000 Sk),
- na položke 08 400 642 (bežný transfer-oltár) o 6 638 € (200 000 Sk),
c) presun kap. výdavkov z položky 01 116 713 o -3 485 € (-105 000 Sk)
na položku 03 200 717 o 3 485 € (105 000 Sk).
Zastupiteľstvo sa kladne vyjadrilo aj ku odpredaju pozemku s výmerou
cca

30m2 po

špecifikácii

geometrickým

plánom

v prospech

Kataríny

Kokavcovej a JUDr. Jaroslava Kokavca v sume 73,03 €/m2 (2 200 Sk/m2) so
zriadením vecného bremena, ktorým mal byť odvodňovací kanál.
Obecné zastupiteľstvo schválilo aj odpredaj pozemku parc. č. 33/501ostatné plochy vedené na liste vlastníctva č. 1382 pre obec Liptovský Ján
s rozlohou 8 m2 firme „Forestville consalting s r.o.“ Školská 5, 03101
Liptovský Mikuláš v sume 26,55 €/m2 (800Sk/m2), v celkovej sume 212,46 €
(6 400 Sk). Poslanci schválili aj zmluvu o zriadení užívacieho práva na
kanalizáciu, odvodňujúcu zariadenia - penzión Štiavnica, Limba a chatiek
Ing. Jána Fencla v sume 5584,87 € + DPH (168 250 Sk) podľa kapacity lôžok
v jednotlivých subjektov.
Na tomto zasadnutí bola schválená aj nájomná zmluva s pozemkovým
spoločenstvom Komposesorát Marcovská na prenájom pozemkov pod
vlekom „Za Mundom“, zastavané plochy - pozemok pod stožiarmi s výmerou
13 m2 za 0,33 €/m2 (9,94 Sk/m2) a nezastavané plochy s výmerou 600 m2 za
sumu 0,15 €/m2 (4,52 Sk/m2 ), celkovo za 94,29 € (2 840,58 Sk).
schvaľuje
Zástupcovia obce schválili aj odpredaj pozemku parc. č. KN 3428/4
vedeného na liste vlastníctva č. 564 na obec Liptovský Ján pod penziónom
Limba s výmerou 270 m2 za sumu 66,38 €/m2 (2 000 Sk/m2) za celkovú
sumu 17 924,72 € (540 000 Sk) pre Základnú organizáciu odborov pri OÚ v
Liptovskom Mikuláši so sídlom Námestie osloboditeľov č.1.
4. zasadnutie obecného zastupiteľstva 30. marca 2009
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Zastupiteľstvo sa venovalo aj príprave Jánskych slávností a schválilo
rozpočet na „Svätojánske noci“ vo výške 3 000 € (90 378 Sk) a schválilo
Agentúru Panter – Ľubomír Urban ako subjekt na zastrešenie prípravy
a organizácie Jánskych slávností „Svätojánske noci“ .
V súvislosti s obsadením voľného bytu v 16 b. j. pri Jednote
zastupiteľstvo za nájomníka na obsadenie bytu č.15/B v 16 bytovom dome
Igora Vyskočániho.
Poslanci sa venovali aj prípravám na zriadenie zberného dvora v
Liptovskom

Jáne

a schválili

prostriedky

na

vypracovanie

projektovej

dokumentácie firmou IKF - Servis sumu 3 300 € (99 415 Sk) a spoločnosť
Stengl Consulting na vypracovanie projektu o pridelenie nenávratného
príspevku z eurofondov na zriadenie Zberného dvora Liptovský Ján.
5. zasadnutie obecného zastupiteľstva 5. mája 2009
Poslanci schválili predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci opatrenia 4.1 OPŽP na realizáciu projektu „Zberný dvor na
separovaný odpad v Liptovskom Jáne“. Predpokladané celkové oprávnené
výdavky na projekt boli odhadnuté na 686 583,670 €, pričom výška
spolufinancovania projektu žiadateľom bola 5% z celkových oprávnených
výdavkov na projekt 34 329,18 €. Projekt mal byť financovaný z vlastných
rozpočtových zdrojov žiadateľa.
Zastupiteľstvo schválilo dofinancovanie viacúčelového ihriska vo výške
5% z celkového rozpočtu projektu.

Tiež schválilo

navýšenie bežných

výdavkov pre základnú a materskú školu na rok 2009 vo výške 4681 €.
Poslanci poverili starostu obce uzavretím dodatku č. 4 nájomnej
zmluvy na prenájom parkoviska pri termálnom kúpalisku vo výške 0,20 €
(6,03 Sk) a vzali na vedomie abdikáciu Ing. Jána Vyšňana na funkciu
kontrolóra obce. Zároveň vyhlásili voľbu nového kontrolóra.
6. zasadnutie obecného zastupiteľstva 18. mája 2009
Poslanci sa zaoberali odkúpením pozemku od Slovenskej republiky na
individuálnu

bytovú

výstavbu (IBV)

a bytové

domy.

V tejto

súvislosti

zastupiteľstvo vzalo na vedomie znalecký posudok číslo 25/2009 vyhotovený
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Ing. Beátou Surovčekovou, Liptovský Hrádok na stanovenie všeobecnej
hodnoty pozemku parcela KN č. 3729/2 – ostatná plocha s výmerou 1572 m2
a pozemku parcela KN č. 3729/3 – ostatná plocha s výmerou 30 m2 k. ú.
Liptovský Ján oddelených geometrický plánom č. 44583486-032/2009
vedeného na liste vlastníctva č. 1321-čiastočný zo dňa 6. mája 2009, ktorý je
vo vlastníctve Slovenskej republiky – Slovenského pozemkového fondu,
Búdková 36, Bratislava (IČO: 17335345) Celková hodnota pozemkov parc.
KN č. 3729/2, 32729/3 je stanovená vo výške 2322,90 €. Tento pozemok bol
využívaný ako odvodňovací kanál slúžiaci na odvádzanie povrchových
a pozemných vôd. Zastupiteľstvo zároveň schválilo odkúpenie pozemku
parcela KN č. 3729/2 – ostatná plocha s výmerou 1572 m2 a pozemku
parcela KN č. 3729/3 – ostatná plocha s výmerou 30 m2 k. ú. Liptovský Ján
oddelených geometrický plánom č. 44583486-032/2009 vedeného na LV č.
1321-čiastočný zo dňa 6. mája 2009, ktorý je vo vlastníctve Slovenskej
republiky – Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, Bratislava
(IČO:17335345) za cenu 2322,90 €. Tento pozemok bol využívaný ako
odvodňovací kanál slúžiaci na odvádzanie povrchových a pozemných vôd.
Pozemok sa kupoval za účelom vybudovania verejnoprospešných stavieb.
Zastupiteľstvo ďalej vzalo na vedomie znalecký posudok číslo 24/2009
vyhotovený Ing. Beátou Surovčekovou, Liptovský Hrádok na stanovenie
všeobecnej hodnoty pozemku parcela KN č. 2985/7 – orná pôda s výmerou
4154 m2 k. ú. Liptovský Ján vedeného na LV č. 1486 -čiastočný zo dňa 6.
mája 2009, ktorý je vo vlastníctve Slovenskej republiky – Slovenského
pozemkového fondu, Búdková 36, Bratislava (IČO:17335345). Celková
hodnota pozemku parc. KN 2985/7 bola stanovená vo výške 7227,96 € a
pozemok bol určený na výstavbu miestnej komunikácie s inžinierskymi
sieťami. Zastupiteľstvo zároveň schválilo aj odkúpenie pozemku parcela KN
č. 2985/7 – orná pôda s výmerou 4154 m2 k. ú. Liptovský Ján vedeného na
liste vlastníctva č. 1486 -čiastočný zo dňa 6. mája 2009, ktorý je vo
vlastníctve

Slovenskej

republiky

–

Slovenského

pozemkového

fondu,

Búdková 36, Bratislava (IČO:17335345). Za cenu 7227,96 €. Tento pozemok
bol určený na výstavbu miestnej komunikácie s inžinierskymi sieťami.
Pozemok sa kupuje za účelom vybudovania verejnoprospešných stavieb.
_______________________________________________________________________ 85

Liptovský Ján

Kronika

7. zasadnutie obecného zastupiteľstva 15. júna 2009
Na začiatku zasadnutia poslanci zvolili za kontrolóra obce Ing. Ľubomíra
Oravca. Po prerokovaní schválili aj záverečný účet obce za rok 2008,
celoročné hospodárenie bez výhrad a prebytok hospodárenia vo výške 677
567,53 Sk (22491,12 EUR) sa použije na tvorbu rezervného fondu. Na
vedomie zobrali súhrnnú správu o hospodárení školských zariadení za rok
2008.
V oblasti rozpočtovej zastupiteľstvo schválilo
a, navýšenie bežných príjmov obce – nevyčerpanej dotácie z r.2008 zo
štátneho rozpočtu na osobné a prevádzkové náklady základnej školy
a materskej školy o sumu 4681 € na položke 13183/12001 (podľa úpravy
ZŠ č.1).
b, navýšenie bežných príjmov obce – dotácií zo štátneho rozpočtu o sumu
26 483 € na položke 111/312001 a bežných príjmov o sumu 2 423 € na
položke 41/111003 (podľa úpravy ZŠ č.2).
navýšenie bežných výdavkov ZŠ – dotácií zo štátneho rozpočtu o sumu
26 483 € a bežných výdavkov o sumu 2 423 € (podľa úpravy ZŠ č.2).
c, navýšenie bežných príjmov ZŠ /školská jedáleň o sumu 3 600 € (podľa
úpravy ZŠ č.3).
Zároveň zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť Rady školy pri
Základnej škole s materskou školou o delegovaní 4 členov RŠ zo strany
zriaďovateľa.
Zastupiteľstvo schválilo aj odpredaj pozemku č. parcely 3729/4
s rozlohou 13 m2, č.parc.3729/5 s rozlohou 5m2, č. parc. 3729/6 47m2
a č.parc.3729/7 25m2, celkom 90 m2 pre Františka Čenku s manželkou
Martinou, Liptovský Ján, Starojánska č. 120 za sumu 3,32 € za m2.
Poslanci schválili aj navýšenie rozpočtu o 2000 € na jánske slávnosti
„Svätojánske noci“.
Poslanci súhlasili s predložením žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/1 za účelom realizácie projektu
„Revitalizácia námestia v obci Liptovský Ján“, ktorého ciele sú v súlade
s platným

Územným

plánom

obce

Liptovský

Ján

a Programom
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hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Liptovský Ján, ďalej zabezpečenie
realizácie projektu obcou po schválení žiadostí o NFP a financovanie projektu
vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške
25 000,00 €.
8. zasadnutie obecného zastupiteľstva 27. júla 2009
Zastupiteľstvo sa zaoberalo výstavbou bytov pri Štarte – kúpnou
zmluvou a zmluvou o zriadení vecného bremena. Obecné zastupiteľstvo
schválilo priamy predaj parcely č. KN C 568/22 s výmerou 1629 m2 ostatné
plochy, ktorá bola vytvorená Geometrickým plánom č. 44583486-065/2009
vyhotoveným firmou VALENTÍNY, s.r.o. Banská Bystrica, IČO: 44583486
dňa 20. júna 2009, autorizačne overeným dňa 20. júna 2009 a úradne
overeným dňa 25.6.2009 Ing. Katarínou Gavlákovou na Správe katastra
Liptovský Mikuláš, pod číslom 559/2009 na oddelenie pozemku na parcele
číslo 568/22 a na priznanie práva prechodu cez pozemky p. č. 568 (4,5,8,6)
ďalej len „geometrický plán“ a to odčlenením od parcely č. KN C 568/6
Ostatné plochy a to za kúpnu cenu 1,- €. V kúpnej cene malo byť
dohodnuté, že STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. sa zaväzuje
odpredať Obci Liptovský Ján pozemok parc. č. KN C 568/22 s výmerou 1629
m2 Ostatné plochy, k. ú. Liptovský Ján do jej výlučného vlastníctva za
kúpnu cenu 1,- €, pričom k tejto kúpnej cene bude účtovaná aj daň
z pridanej hodnoty vo výške podľa platného právneho predpisu a to s
podmienkou, že Obci Liptovský Ján STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš,
a.s. odpredá aj bytový dom postavený na tejto parcele. Obec Liptovský Ján si
svoje právo kúpy podľa tejto zmluvy musí uplatniť najneskôr do 60 dní odo
dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým Stavebný úrad v Liptovskom Jáne
povolil STAVOINDUSTRII Liptovský Mikuláš, a.s. užívanie bytového domu
postaveného na parcele č. KN C 568/22 s výmerou 1629 m2.
Obecné zastupiteľstvo schválilo aj bezodplatné zriadenie vecného
bremena na pozemkoch parc. č. KN C 568/4, 568/5, 568/6 a 568/8 v k.ú.
Liptovský Ján, ktoré sú vo vlastníctve obce, v prospech STAVOINDUSTRIE
Liptovský Mikuláš, a.s. ako vlastníka pozemku č. KN C 568/22 a to peši
a motorovými vozidlami v rozsahu tak, ako je vyznačené na Geometrickom
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pláne

č.

44583486-065/2009

vyhotoveného

firmou

VALENTÍNY,s.r.o.

Banská Bystrica, IČO: 44583486 dňa 20. júna 2009, autorizačne overeného
dňa 20. júna 2009 a úradne overeného dňa 25. júna 2009 Ing. Katarínou
Gavlákovou na Správe katastra Liptovský Mikuláš, pod číslom 559/2009.
Poslanci obecného zastupiteľstva na svojom ôsmom zasadnutí zvolili aj
členov rady školy a schválilo počet členov rady školy – 11, zloženie rady školy
(pedagogickí zamestnanci: 1 zo základnej školy + 1 z materskej školy,
ostatní zamestnanci: 1, rodičia žiakov: 3 zo základnej školy + 1 z materskej
školy a zriaďovateľ: 4 delegovaní zástupcovia), delegovaných zástupcov
zriaďovateľa: Ing. Pavol Mikušiak, Ing. Peter Kompiš, Mgr. Zuzana Kissová a
Dagmar Dubovská. Platnosť zmeny zloženia a počtu členov rady školy je sa
mala začať 1. augusta 2009.
Zastupiteľstvo

sa

zaoberalo

organizáciou

Jánskych

slávností

a schválilo dofinancovanie Jánskych slávností „Svätojánske noci“ sumou
519,33 €.
Poslanci schválili aj zmeny v rozpočte obce:
a) navýšenie bežných príjmov obce –

dotácie

zo štátneho rozpočtu

o sumu 99 581 € na položke 111/312001 - poskytnuté finančné
prostriedky na havárie (výmena okien a oprava sociálnych zariadení pre
Základnú školu s materskou školou Liptovský Ján).
b) navýšenie bežných výdavkov základnej školy - dotácie

zo štátneho

rozpočtu o sumu 99 581 €
Zastupiteľstvo schválilo prostriedky na zariadenie novovytvorenej
triedy v materskej škole sumu 2 700 €. Zároveň schválilo zriadenie 3. triedy
v materskej škole, navýšenie rozpočtu o sumu osobných nákladov na 1
učiteľku materskej školy (mzdy a odvody od septembra do decembra 2009),
počet žiakov v triedach základnej školy nasledovne:
1.trieda – 13 žiakov
2.trieda – 11 žiakov
3.trieda – 7 žiakov
4.trieda – 11 žiakov
5.trieda – 15 žiakov
6.trieda – 12 žiakov
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7.trieda – 11 žiakov
8.trieda – 7 žiakov
9.trieda – 19 žiakov
(podľa stavu k 30.6.2009)
Poslanci obecného zastupiteľstva sa zaoberali aj prenájmom pozemku
firme

„METALCOMPANY“

v zastúpení

Jaroslavom

Adamčíkom

na

vybudovanie zberných surovín, vyčlenením na parcelách 2962/4, 2973/3,
2961/3, 2962/1 novovytvoreným geometrickým plánom do celkovej výmery
1000 m2 za sumu 1€ ročne. Tento nájom nakoniec schválili.
9. zasadnutie obecného zastupiteľstva 31. augusta 2009
Zastupiteľstvo sa oboznámilo s výsledkami verejnej obchodnej súťaže
na predaj Penziónu Štiavnica a schválilo výberovú komisiu v zložení: Ing. J.
Mlynček, Ing. P. Mikušiak, J. Adamčík, ktorá mala vyhodnotiť verejnú
obchodnú súťaž na odpredaj penziónu „Štiavnica“.
Obecné

zastupiteľstvo

chválilo

dodávateľa

na

vymaľovanie

fasády

základnej a materskej školy - J. Haricha, Liptovská Porúbka č. 444 za
celkovú sumu 12 615,5 € a poverilo starostu obce podpísať zmluvu o dielo.
Poslanci sa vrátili k jednému z predchádzajúcich zasadnutía a zrušili
uznesenie č. 9/3/2009 z 27. februára 2009 o odpredaji pozemku Kataríne
Kokavcovej a JUDr. Jaroslavovi Kokavcovi. Zároveň schválili predaj pozemku
s výmerou cca 30 m2 po špecifikácii

geometrickým plánom Kataríne

a JUDr. Jaroslavovi Kokavcovi pri rodinnom dome na Starojánskej ulici č.
151 za sumu 33,3€/1m2 so zriadením vecného bremena (odvodňovacieho
kanála).
Poslanci zastupiteľstva v závere schôdze súhlasili s obsadením Ing. P.
Kompiša do funkcie sobášiaceho.
10. zasadnutie obecného zastupiteľstva 5. októbra 2009
Na úvod zasadnutia sa poslanci vyjadrili pozitívne ku odkúpeniu
budúcich pohľadávok spoločnosti STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš a.s.,
voči obci Liptovský Ján, vyplývajúcich z realizácie bytovej výstavby 51 b. j.
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„Za Štartom“ zároveň poverili starostu obce podať žiadosti o postúpenie
pohľadávky na Dexia banka Slovensko a.s.
Obecné zastupiteľstvo zároveň vzalo na vedomie správu o výchove
a vzdelávaní v miestnej základnej a materskej škole v školskom roku
2008/2009 a školský vzdelávací program na školský rok 2009/2010.
V rámci úpravy rozpočtu poslanci súhlasili s navýšením bežných
príjmov a navýšením bežných výdavkov rozpočtu schváleného dňa 15.
decembra 2008 podľa návrhu na zmenu rozpočtu (úprava č.4), ďalej presun
kapitálových výdavkov rozpočtu schváleného dňa 15. decembra 2008 podľa
návrhu na zmenu rozpočtu (úprava č.5) a presun bežných výdavkov rozpočtu
schváleného dňa 15. decembra 2008 podľa návrhu na zmenu rozpočtu
(úprava č.6).
Obecné zastupiteľstvo schválilo výšku nájmu za telocvičňu v Základnej
škole s materskou školou Liptovský Ján

celoročne za 17 €/1 hod

a navýšenie dotácie na Telovýchovnú jednotu ŠTART Liptovský Ján na rok
2009 o 1 650 €. Zároveň poverilo starostu obce podpísať zmluvu na
prenájom nebytových priestorov (šatne FO) v budove TJ Štart.
Poslanci schválili aj nové Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2009
o výške úhrady, spôsob určenia a platenia úhrady za sociálne služby
poskytované obcou Liptovský Ján s účinnosťou od 1. novembra 2009.
Zastupiteľstvo

schválilo

aj

nákup

doplnkového

zariadenia

na

malotraktor BDR – 550 - prevodovku, pluh, kultivátor a vlečku a zároveň aj
úhradu za poskytnutie služby občanom - oranie, kultivovanie malotraktorom
BDR 550 17 €/1 hod. práce.
Za prísediaceho okresného súdu v Liptovskom Mikuláši na obdobie
2009-2013 obecné zastupiteľstvo schválilo p. Evu Červeňovú.
11. zasadnutie obecného zastupiteľstva 2. novembra 2009
Na

úvod

sa

obecné

zastupiteľstvo

zaoberalo

kontrolou

predchádzajúcich uznesení. Poslanci po predchádzajúcej informácii zrušili
uznesenie č. 46/10/2009 z dňa 5. októbra 2009 a uznesenie č. 52/11/2009.
Zároveň schválili ich nové znenie - výšku nájmu za telocvičňu v Základnej
škole s materskou školou Liptovský Ján celoročne na 17 €/1 hod., pričom
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organizáciám pôsobiacim v obci platí 50 % zľava, v prípade využívania
telocvične na komerčné účely mala platiť plná výška úhrady.
Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj financovaním 51 bytových jednotiek „Pri
Štarte“ a súhlasilo, aby Stavoindustria Liptovský Mikuláš a.s. so sídlom
Jilemnického 22, Liptovský Mikuláš zriadila záložné právo na nehnuteľný
majetok: rozostavaná stavba na parcelnom čísle 568/23, parcela číslo
568/23 s výmerou 460 m2 a parcela číslo 568/22 s výmerou 1169 m2 vedené
na LV č. 1681 k. ú. Liptovský Ján v prospech Dexia banka Slovensko a.s.
Obecné zastupiteľstvo dalo tento súhlas na základe uzavretej zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 14. januára 2009, ktorá bola schválená
uznesením 51/9/2008 písmeno b. Zároveň poslanci schválili aj dodatok č.1
k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 14. januára 2009, ktorá
bola schválená uznesením 51/9/2008 písmeno b) a schválilo dodatok č.1 k
zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 14. januára 2009, ktorá
bola schválená uznesením 51/9/2008 písmeno a).
Zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci výzvy ROP - 3. 1b-2009/02 ROP za účelom realizácie
projektu „Prestavba objektu informačné a kultúrne centrum Liptovský Ján“,
ktorého ciele boli v súlade s platným územným plánom obce a platným
programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. V súvislosti s týmto
schválili

aj

zabezpečenie

realizácie

projektu

po

schválení

žiadosti

o nenávratný finančný príspevok a financovanie projektu vo výške 5%
z celkových výdavkov na projekt vo výške 46 576,78 €.
Zastupiteľstvo

poverilo

starostu

obce

k podpísaniu

zmluvy

na

vypracovanie žiadosti „Revitalizácia infraštruktúry k centrám cestovného
ruchu v obci Liptovský Ján s firmou „IKF SERVICE, s.r.o.“ so sídlom
v Poprade a rovnako aj k podpísaniu zmluvy na vypracovanie žiadosti
„Zberný dvor Liptovský Ján“ s tou istou firmou.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo v zmysle zákona o ochrane PPF
s prekvalifikovaním pozemku parcely č. 3771/18 – vodná plocha na ostatná
plocha a následne s úpravou pozemku na prístupovú komunikáciu.

_______________________________________________________________________ 91

Liptovský Ján

Kronika

Bola schválená komisia pre výberové konanie na odpredaj penziónu
„Štiavnica“ v zložení Ing. Pavol Mikušiak, Jaroslav Adamčík a Zora
Šimovčeková.
Na záver zasadnutia obecné zastupiteľstvo schválilo finančnú odmenu
pre ocenených za celoživotný prínos do obce na „Vianočnom posedení
s občanmi dôchodkového veku“ vo výške 70 €.
12. zasadnutie obecného zastupiteľstva 18. decembra 2009
Poslanci sa na úvod zasadnutia vyjadrili ku žiadosti na dotáciu a úver
na 51 bytových jednotiek Pri Štarte a schválili:
1. nadobudnutie stavby Bytového domu súp. č. 368 pre účely nájomného
bývania, postaveného na pozemku parcelné číslo KN C 568/23-zastavané
plochy a nádvoria, ako aj pozemku parcelné číslo KN C 568/23
s výmerou 460 m2 zastavané plochy a nádvoria, všetko nehnuteľnosti k.ú.
Liptovský Ján, ako aj miestnej komunikácie k Bytovému domu s. č. 368,
spevnených plôch k Bytovému domu s. č. 368, verejnej kanalizácie
splaškovej 276 m, verejnej kanalizácie dažďovej a verejného vodovodu pre
účely nájomného bývania za kúpnu cenu 1 310 131,89 € s DPH od
obchodnej spoločnosti STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a. s. so
sídlom 031 37 Liptovský Mikuláš, Jilemnického 22, IČO: 31 560 750
2. spôsob financovania kúpy bytového domu v členení:
a) úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 80% z obstarávacích
nákladov, čo predstavuje 791 250 €
b) dotácia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 20%
z obstarávacej ceny, to je 205 690 €
c) vlastné náklady vo výške 31 540,46 €
3. predloženie žiadosti o poskytnutie úveru v zmysle bodu 2/tohto uznesenia
z prostriedkov

Štátneho

obstarávacích

nákladov

fondu
v r.

rozvoja

2010

bývania

podľa

vo

podmienok

výške

80%

stanovených

všeobecne záväznými právnymi predpismi, resp. aj v roku 2011
4. predloženie žiadosti na Krajský stavebný úrad v Žiline o dotáciu v zmysle
bodu

2b/tohto

uznesenia

z

prostriedkov

Ministerstva

výstavby

a regionálneho rozvoja SR vo výške 20% z obstarávacej ceny v r. 2010
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5. ručenie za úver, ktorý bude poskytnutý ŠFRB bankovou zárukou
6. Zmluvu o postúpení pohľadávky a o úprave niektorých práv a povinností
súvisiacich s postupovanou pohľadávkou medzi postupcom STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. so sídlom 031 37 Liptovský Mikuláš,
Jilemnického 22, IČO: 31 560 750, postupníkom Dexia banka Slovensko
a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 a dlžníkom
obcou Liptovský Ján
7. prijatie nasledovných opatrení v rozpočte pre rok 2010 nasledovne:
Príjmová časť rozpočtu: Evidovať a použiť poskytnuté finančné prostriedky
zo

ŠFRB

a MV

RR

SR

v zmysle

platných

právnych

predpisov

v predpokladanej výške:
a) ŠFRB úver

791 250 €

b) dotácia MV RR SR

205 690 €

Výdavková časť rozpočtu: Vyčleniť finančné prostriedky – vlastné zdroje na
kúpu
a) kúpa BD s.č.368 – vlastné zdroje vo výške 31 540,46 €
b) vyčleniť finančné prostriedky na mesačné splátky úveru zo ŠFRB vo
výške 2 545 € mesačne v rámci rozpočtu na rok 2010 a ďalšie roky (30
rokov) vyčleňovať finančné prostriedky na mesačné splátky podľa Zmluvy
o poskytnutí úveru, predpoklad výšky splátok je 31 540,46 € na rok.
Financovanie je zabezpečené v rámci položiek rozpočtu obce:
Kap. výdavky: Program 6, Podprogram 6.1, funkčná klasifikácia 0610.
Ku tomuto bodu zastupiteľstvo schválilo navýšenie rozpočtu na rok
2010 o výšku úveru v Dexia Banke a.s. Slovensko
Príjmy vo výške: a,

31 540,46 € - vlastné náklady bytový dom 19 b.j.

b, 229 324,43 €- technická vybavenosť
Spolu:
Výdavky vo výške:

260 864,89 €
1 028 480,46 € - bytový dom 19 b.j.
281 650,43 € - technická vybavenosť
1,- € - pozemok

Spolu:

1 310 131,89 €

Zastupiteľstvo schválilo aj vypracovanie žiadosti pre Dexia Banku a.s.
Slovensko o zvýšenie úveru na pokrytie vlastných príjmov do výšky 342
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751,93 €, vystavenie bankovej záruky vo výške 791 250 € Dexia bankou
Slovensko a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika,
IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline, odd.: Sa, Vložka č.:148/L (ďalej len „banka“) za
podmienok dojednaných v príslušnej mandátnej zmluve na zabezpečenie
úveru prijatého zo ŠFRB vo výške 791 250 € na kúpu Bytového domu
s.č.368 postaveného na pozemku parcela KN C 568/23 a pozemku parcela
KN C 568/23 o výmere 460 m2 v k.ú. Liptovský Ján a vystavenie vlastnej
vista biankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávok
banky.
Po krátkej rozprave poslanci schválili aj vyrovnaný rozpočet obce
Liptovský Ján na rok 2010, ktorého prílohou je programový rozpočet na rok
2010 bez pripomienok. Poverilo starostu obce Juraja Fila povoľovať presun
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky, a to v sume max 2000 €, o čom bude na
najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva podaná informácia a tiež
poverilo povoľovať uskutočnenie nevyhnutného výdavku nezabezpečeného v
rozpočte obce, ak sa zabezpečí jeho náhrada vyššími príjmami alebo
úsporami iných výdavkov v sume max 1000 €, o čom bude na najbližšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva podaná informácia. Zastupiteľstvo v tejto
veci vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na
rok 2010 a návrhy rozpočtov obce Liptovský Ján na roky 2011 – 2012.
Na

zasadnutí

nariadenia:

poslanci

Všeobecné

schválili

záväzné

aj

nariadenie

ďalšie

všeobecne

č.3/2009

o Nájme

záväzné
bytov,

Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2009 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka, dieťa materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území obce Liptovský Ján, dodatok č.1 k Všeobecnému
záväznému nariadeniu č. 2/2008 o príspevkoch rodičov (zákonných
zástupcov) v Základnej škole s materskou školou v Liptovskom Jáne,
všeobecné záväzné nariadenie č.5, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny
a doplnky č.3 územného plánu obce Liptovský Ján a verejnoprospešné
stavby.
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V závere zasadnutia zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu audítora
o overení účtovnej závierky obce Liptovský Ján za rok 2008 bez pripomienok,
výročnú správu obce Liptovský Ján za rok 2008, správu komisie v zložení J.
Filo, A. Brandobúrová, E. Daňová, Ing. Ľ. Oravec o kontrole hospodárenia
poskytnutých

finančných

prostriedkov

Telovýchovnej

jednote

„Štart

Liptovský Ján“, úpravu rozpočtu bežných príjmov na položke 111 312001 o
sumu 26 013 €, štátnu dotáciu na rekonštrukciu obecného rozhlasu vo
výške 5 400 €, štátnu dotáciu na financovanie bežných výdavkov z titulu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb 20 613 €, úpravu rozpočtu bežných
výdavkov o sumu 26 013 €, čerpanie bežných výdavkov podľa účelu
určenia, úpravu rozpočtu kapitálových príjmov na položke 111 321000 o
sumu 3 319 €, štátna dotácia na rekonštrukciu Pomníka padlých, úprava
rozpočtu kapitálových výdavkov o sumu 3 319 €, čerpanie kapitálových
výdavkov podľa účelu určenia a úpravu rozpočtu bežných výdavkov na
úseku školstva podľa oznámenia úpravy výšky normatívnych finančných
prostriedkov verzia V3b na rok 2009.
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo aj zlým stavom obecného rozhlasu
v obci a schválilo jeho rekonštrukciu firmou „MADACOM a.s.“, Liptovský
Hrádok. Na dofinancovanie schválilo sumu vo výške 7.814 €.
Poslanci schválili poradie na obsadenie bezbariérového bytu v bytovom
dome p.č.493 nasledovne: 1.R.Líška, 2. I. Zaťková, 3 D. Urban.
Za dobrú prácu v kalendárnom roku 2009 poslanci schválili výšku
odmeny pre každého poslanca v sume 84 €.

Voľba prezidenta
V Liptovskom Jáne bolo do voličského zoznamu zapísaných 703
voličov. Jeden občan bol vyškrtnutý z dôvodu, že je pozbavený svojprávnosti
a 20 občanov využilo možnosť voliť v inom okrsku prostredníctvom
voličských preukazov. Dňa 21. marca 2009 od 7.00 hodiny bola otvorená
volebná miestnosť. Ako prvý do volebnej miestnosti prišiel už tradične voliť p.
Pavel Jezný. Voliči chodili priebežne počas celého dňa a zúčastnili sa na nich
všetky vekové kategórie. Volebná komisia zaznamenala 60 voličov z celej
republiky, ktorí prišli odvoliť na základe voličských preukazov. Právo voliť
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využilo celkom 440 občanov. Len päť hlasovacích lístkov bolo neplatných a
to: v dvoch prípadoch bolo použité nesprávne označenie kandidáta a traja
voliči na hlasovacom lístku neoznačili žiadneho kandidáta. Voľby prebiehali
pokojne a výsledky v našej obci sú nasledovné:
1. Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc. 221 hlasov
2. Radičová Iveta prof., PhDr., PhD. 135 hlasov
3. Martináková Zuzana 31 hlasov
4. Melník Milan prof., RNDr., DrSc. 28 hlasov
5. Mikloško František RNDr. 9 hlasov
6. Sidor Milan PhDr., CSc. 7 hlasov
7. Bollová Dagmar PaedDr. 4 hlasy
Nakoľko sa volieb nezúčastnilo viac ako 50 % oprávnených voličov
druhé kolo sa uskutočnilo dňa 4. apríla 2009.

Voľby do Európskeho parlamentu
Ako sa predpokladalo, účasť voličov bola veľmi nízka, aj keď v L. Jáne
bola vyššia, ako bol celoslovenský priemer. Pred dňom volieb bolo do
voličského zoznamu zapísaných celkom 706 voličov. Zo zoznamu bola
vyškrtnutá jedna osoba pre nesvojprávnosť, desať voličov s voličským
preukazom a jedna osoba pre úmrtie. V priebehu volieb prišlo voliť na
voličský preukaz 30 voličov z celého Slovenska. Výsledky za Obec Liptovský
Ján - celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu
voličov:

724,

počet

voličov,

ktorým

boli

vydané

obálky

189,

počet

odovzdaných obálok 188, počet platných odovzdaných hlasov spolu 184,
počet platných hlasov pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo
koalíciu:
1. Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko 24
2. Sloboda a Solidarita 9
3. Smer – sociálna demokracia 69
4. Strana zelených 5
5. Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 38
6. Demokratická strana 1
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7. Misia 21 – Hnutie kresťanskej solidarity 1
8. Agrárna strana vidieka 2
9. Konzervatívny demokrati Slovenska – Občianska konzervatívna strana 2
10. Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja 0
11. Komunistická strana Slovenska 5
12. Rómska iniciatíva Slovenska 0
13. Slovenská národná strana 8
14. Liga, občiansko-liberálna strana 0
15. Strana demokratickej ľavice 0
16. Slobodné Fórum 2
17. Kresťanskodemokratické hnutie 18
V obci dostali najviac preferenčných hlasov: PhDr. Monika FlašíkováBeňová 32, doc. PhDr. Boris Zala, CSc. 27, JUDr. Eduard Kukan 21, MUDr.
Alexander Slafkovský 18, Ing. Sergej Kozlík 12 a Ing. Peter Baco 11.

Voľby poslancov samosprávnych krajov
Voľby sa uskutočnili 14. novembra 2009. Počet voličov zapísaných
v zozname voličov 698, počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky 221.
Počet odovzdaných obálok 221 z toho platných hlasovacích lístkov pre voľby
predsedu 207. Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva
218. Predsedom sa stal Juraj Blanár 79519. Zvolení poslanci Ján Blcháč
5557, Alexander Slafkovský 4700, Branislav Tréger 3356, Jozef Repaský
2984, Ladislav Andreánsky 2895 a Marián Vojtík 2443.

Výstavba
Rozvojom bytovej výstavby sa snažila samospráva Liptovského Jána
natrvalo pritiahnuť mladé rodiny s deťmi. Do konca roka 2010 mal byť
odovzdaný do užívania komplex troch bytových domov s 51 nájomnými
bytmi, ktorý od jari buduje dodávateľská spoločnosť s celkovým nákladom
približne 2,66 milióna eur. Do prvého bytového domu so 17 bytmi sa noví
nájomníci mali sťahovať už začiatkom roka 2010. Po kolaudáciách sa
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postupne odkupovali

jednotlivé bytové domy od stavebnej firmy za

prostriedky z úveru, o ktorý obec požiadala Štátny fond rozvoja bývania,"
Okrem spomínaného komplexu nájomných bytov začínali v roku 2009
súkromní investori výstavbu 38 bytov do osobného vlastníctva, z ktorých
malo byť 22 v priestoroch bývalého penziónu. Samospráva, ktorá registrovala
viac ako sto žiadostí o poskytnutie bývania, zároveň uskutočnila nevyhnutné
prípravné práce na začatie individuálnej výstavby 27 rodinných domov.
V roku 2009 sa realizovala rekonštrukcia budovy základnej školy, na
ktorú prispel sumou takmer 100-tisíc eur zo svojho havarijného fondu
žilinský Krajský školský úrad. Veľkým rozvojovým potenciálom bolo aj to, že
Liptovský Ján je významným strediskom cestovného ruchu s 3500 lôžkami a
množstvom pracovných príležitostí.

Školstvo
Materská škola
Rok 2009 priniesol aj rôzne zaujímavé podujatia pre škôlkárov
v Liptovskom Jáne. V januári po vianočných prázdninách sa rady škôlkárov
rozšírili v malej triede o Nikolku Lenkovú z Podturne a Katku Urbanovú z
Liptovského Jána. Zápis do ZŠ sa konal 18. januára. Počas fašiangového
obdobia potešili deti milí hostia – starí známi z divadelného súboru Babadlo
z Prešova s rozprávkou Popolvár. Lyžiarsky výcvik – vďaka ústretovosti
riaditeľa Športcentra Ing. Kráľa sa predškoláci mohli zúčastniť lyžiarskeho
výcviku v lyžiarskom stredisku Javorovica aj v tomto roku. Pod vedením
skúsených

inštruktorov

a

učiteliek

sa

štrnásť

detí

naučilo

ovládať

neposlušné lyže, zdolať, hoci aj umelo zasnežený kopec, či jazdu na vleku. P
Počas chrípkovej epidémie bola materská škola 26. a 27. februára a
počas celých jarných prázdnin prázdna. Pri príležitosti MDŽ deti nezabudli
na svoje staré mamy, babky a všetky tety. Snažili sa potešiť ich darčekmi,
ktoré stihli pripraviť pred prázdninami. Prekvapenie pre deti čakalo v podobe
piatich počítačov po prázdninách. Veľké ĎAKUJEME patrí „Slovenským
elektrárňam členovi skupiny Enel“ a Ing. Kissovi, ktorý ich zariadil a aj
doviezol.
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Od deviateho marca posilnili chlapskú časť kolektívu detí vo veľkej
triede, kde boli v početnej prevahe dievčatá, chlapci Jurko Čajka z malej
triedy a Jakubko Zlejší z Uhorskej Vsi, ktorý do materskej školy prišiel z MŠ
v Liptovskom Mikuláši.
Od desiateho marca slúžila pred vstupom do budovy nová strieška
vďaka ochotnému oteckovi pánovi Dubovskému. Bolo veľmi príjemné keď na
prichádzajúcich nekvapkala voda, pri utieraní nôh a že pani učiteľky
nezmokli, keď zamykali a odomykajú materskú školu.
Zápis do MŠ sa v našej materskej škole uskutočnil od 16. do 20. marca.
V nasledujúcom školskom roku podľa jeho výsledkov pribudne do materskej
školy 21 nových detí.
Tanečným vystúpením potešili deti učiteľov v predvečer ich sviatku –
Dňa učiteľov v obradnej sieni obecného úradu.
Karneval sa v priestoroch materskej školy uskutočnil 18. februára
2009. Už od rána do nej prichádzali princezné, víly, motýle, klauni,
námorníci, mačičky a medvedíky a veľa iných rozprávkových a veselých
postavičiek. Všetky masky sa veselo zabávali, jašili, šantili a smiali – líštička
so zajačikom, Mikuláš s čertom, Červená Čiapočka so škriatkom, vojak s
vílou, kuchár s lekárom. Veselá hudba ich vtiahla do tanca, škôlkou sa vlnil
pestrofarebný karnevalový had, húkal vláčik. Spev, tanec a veselá nálada
sprevádzala masky na každom kroku. Prilákala aj mamičky, tety aj starých
rodičov. No aj trinásť detí – budúcich škôlkárov. Medzi jednotlivými
tanečnými kolami mali masky možnosť občerstviť sa sladkými pochúťkami,
ktoré im pripravili mamy. Všetkých 60 masiek, ktoré sa vydržali zabávať celé
dopoludnie, dostalo malú odmenu najmä za svoju originalitu. Občerstvené a
s novými silami sa niektoré masky vrátili do víru zábavy hneď popoludní,
niektoré, najmä tie mladšie masky pokračovali v zábave po krátkom
odpočinku na lehátkach. A nečudo, že sa maskám nechcelo ísť ani domov.
Preto sa dohodli, že sa na karnevale stretnú na budúci rok znova.
V spolupráci so zriaďovateľom vypracovali dva projekty: Modernizácia
výchovno-vzdelávacieho procesu a Projekt na obnovu budovy a jej zariadení.
Bolo potešujúce, keď im starosta oznámil, že druhý projekt prešiel a na účet
nám posielajú takmer 100 000 €. Bola vyhlásená výzva pre záujemcov o
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práce na výmene zvyšných okien, výmene a obnove hygienických zariadení a
priestorov pre novú triedu v MŠ.
Deň Zeme – si škôlkári pripomenuli úpravou školskej záhrady. S
učiteľkami upravili kvetinovú skalku a presádzali kvietky do plastových
kvetináčov, ktoré budú zdobiť okná budovy.
Dňa 30. apríla MŠ navštívili hostia z SČK a HZ – Beáta Vyoralová s
SČK z Liptovského Mikuláša a hasiči z Liptovského Jána. Od nich sa deti
dozvedeli, na koho a ako sa majú obrátiť, keď potrebujú súrne pomoc. Na
spolužiačke Natálke si vyskúšali, ako treba ošetriť zranenú nohu po páde z
bicykla, ukázali si, že vedia správne chodiť na bicykloch aj kolobežkách, s
prilbou na hlave a v sprievode rodičov a aj správne prechádzať cez vozovku.
Vďaka ochotným hasičom Matúšovi Lukáčovi a Vladovi Vašinovi, ktorí
trpezlivo odpovedali na detské všetečné otázky, mali možnosť prezrieť si
hasičské auto a posedieť si v ňom. Dozvedeli sa, ako a kedy sa púšťa maják,
vyskúšali si ozajstné hasičské čiapky a prilby.
„Čarovný svet lesa“ – pod týmto názvom pracovníčky múzea ochrany
prírody deťom porozprávali o lese. Deti spoznali všetky značky, ktoré
upozorňujú návštevníkov lesa na to, čo sa v lese nesmie a čo môže robiť.
Doniesli na ukážku aj preparované zvieratká – líšku, žabku, jašteričku.
Rozprávku „Soľ nad zlato“ nacvičili deti z druhej triedy s učiteľkou
Valériou Jandovou. Svojim vystúpením všetkých, malých aj veľkých, potešili.
V rámci Dňa matiek – sa na besiedkach sa predstavili mamám a starým
mamám 19. a 20.mája. Na druhý deň privítali mamy a staré mamy škôlkári z
„veľkej triedy“. Na Medzinárodný deň detí počasie usporiadateľom neprialo.
O to väčšia bola naša radosť po príchode do vyzdobenej telocvične, kde
skutočne čakal kopec zábavy a prekvapení. No každý musel dokázať, aký je
šikovný, obratný a pohotový zdolávať aj tie najťažšie.

Základná škola
Deň učiteľov, 28.marec, si pripomenuli v obci v obradnej miestnosti,
kde učiteľov z obidvoch škôl prijal starosta Juraj Filo. Spolu s poslancom
Adamčíkom obdarovali pedagógov krásnou červenou ružou. Tu si spomenuli
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aj na pani učiteľky a učiteľov, ktorí učili a sú už na zaslúženom odpočinku.
Starosta obce za dlhoročnú prácu v školstve ocenil pamätným listom a
kyticou: Máriu Barániovú, Annu Jančuškovú, Mgr. Valériu Jandovú, Jána
Krajčiho, Mgr. Janku Králikovú, Emíliu Mišíkovú, Annu Multáňovú, Máriu
Multáňovú, Annu Ondrejčekovú, Jaroslavu Ouhrabkovú, Annu Peniaškovú,
Darinu Ševčíkovú a Natáliu Vadovickú. Do žiackych a študentských čias
prítomných navrátili krásnym programom deti z materskej školy, základnej
školy aj špeciálnej školy.
Do školy už pred Vianocami zakúpili nový školský nábytok. Vybavili
prvú a druhú triedu novými lavicami a stoličkami. V apríli sa podarilo
zakúpiť lavice a stoličky aj do tretej, štvrtej a piatej triedy. Aj keď boli
rovnaké, predsa sa odlišovali. Líšili sa farbou - boli žlté, modré aj červené.
Boli vynovené aj priestory školy a vymenené ostatné okná po žiadosti
o finančné prostriedky na zmodernizovanie a obnovu hygienických zariadení
na Ministerstve školstva. Škola sa uchádzala aj o prostriedky na premenu
školu z tradičnej na modernú. Na tradičnom karnevale sa prezentovali žiaci
v zaujímavých maskách. V tombole bolo veľa cien, vyhrali skoro všetci.
Škola organizovala aj rôzne súťaže, napr. Hviezdoslavov Kubín recitátorská súťaž v prednese poézie a prózy. Bolo veľa víťazov na druhom a
treťom mieste. Škole sa však stále nedarilo objaviť ozajstného recitátora,
ktorý by školu aj obec reprezentoval v okresnom kole. Ani speváka sólistu
na okresnú súťaž Slovenský slávik neobjavili. Niekoľko detí navštevovalo
ZUŠ a hralo na klavíri a harmonike. Títo potom pripravujú s učiteľkami
pekné chvíle starším, starým rodičom a nielen v Jáne, ale aj v Uhorskej Vsi
aj Podturni.
Pred jarnými prázdninami postavili žiaci na rozlúčku so zimou pred
školou niekoľko snehuliakov. Ten najväčší strážil školu cez celé prázdniny.
Žiaci

sa

zapojili

do

rôznych

olympiád

v

matematike,

chémii,

astronómii, zemepise, pripravovali sa aj na ďalšie v biológii, slovenskom aj
cudzích jazykoch. Mali reprezentovať školu aj v okresných súťažiach. Začali
mať úspechy vo výtvarnej súťaži, kde práce troch žiakov postúpili so
slovenského kola. Škola pozývala na výchovné vystúpenia divadelných
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hercov,

bábkohercov

s

divadelnými

aj

hudobnými

predstaveniami.

Predstavenia mali väčšinou úspech.
Žiakom sa rôzne darilo aj v prípade prospechu - s vyznamenaním
prospelo 23 žiakov, prospelo veľmi dobre 30 žiakov. Prospeli všetci, nik
neprepadol. Priemer známok sa udržuje stále okolo 2,23. Do školy sa
zapísalo štrnásť prvákov, ktorí sa do školy veľmi tešia.
S veľkou podporou vedenia školy aj jánskej škole začal pracovať žiacky
parlament. Na triednických hodinách si žiaci zvolili svojich zástupcov. A to
hovorcu triedy, zástupcu hovorcu a pokladníka. Títo majú za úlohu
informovať spolužiakov o akciách, ktoré sa uskutočnia. Pravidelne sa
stretávajú s riaditeľkou, ktorá im zadeľuje ďalšie úlohy. Každý piatok má
jedna trieda vyhradený čas na školské vysielanie cez rozhlas.
Začal vychádzať parlamentný časopis „Dráčik informáčik“. Každá trieda
má svoje logo a v časopise jednu stranu, kde je miesto pre realizáciu v
písaní, v kresbe, či v tvorbe tajničiek a pod. Dňa 7. 5. privítali mamičky a
staré mamy s programom ku Deň matiek. Besiedku usporiadali v telocvični,
ktorú si deti vyzdobili. Mamy prekvapili pekným programom. Spievali,
recitovali, tancovali a videli sme aj divadlo „Soľ nad zlato“, ktorú druháci
zahrali aj v MŠ.
Piateho mája sa žiaci 2., 3., 4., 5. ročníka sa zúčastnili atletickej
súťaže Kinderiáda na ZŠ MRM v Lipt. Mikuláši. Súťažili vo viacerých
disciplínach napr. beh na 60 m, skok do diaľky, hod plnou loptou, štafeta.
Deti nakoniec skončili v strede výsledkovej listiny. Stretli sa tu aj s
olympijskou víťazkou Elenou Kaliskou. Úspešní boli žiaci aj v matematických
súťažiach. V Pytagoriáde to boli Šimon Zlejší, Monika Račková, Peter Kiss,
Matej Multáň, Michaela Vicenová, Michal Rakár, Ján Bobrik, Mirko
Janovčík. Deň Zeme si žiaci pripomenuli 21. 4. , ale realizujú sa hlavne na
výtvarnej výchove, kde maľujú na túto tému. Výtvarné práce mohla vidieť aj
široká verejnosť. Boli vystavené pred budovou školy.
Pravidelne sa zúčastňovali futbalových súťaží. Má to aj výhody aj
nevýhody. Žiaci trénovali pravidelne so školníkom a podávali veľmi dobré
výkony. Obvodové kolá zvyčajne vyhrali a postúpili do okresného kola.
Šikovných chlapcov si všimli aj tréneri z Okoličného a potom ich prehovárajú
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prestúpiť do školy v Okoličnom. V obvodnom kole vo futbale skončili mladší
žiaci na prvom mieste, starší žiaci tiež obsadili prvé miesto. V okresnom kole
skončili starší žiaci na treťom mieste V súťaži Bezpečne na bicykli v okrese
školu reprezentovali dvaja Mirkovia s Mirkou a Danielkou a obsadili ôsme
miesto. Vedúca streleckého krúžku Mgr. Králiková pripravila súťaž o
najlepšieho strelca školy.
V okresnej súťaži Hliadok mladých zdravotníkov žiaci z L. Jána
Natália, Michaela, Krištof, Terézia, Michaela, a ďalšia Michaela obsadili tretie
miesto. Ako každý rok zúčastnili sa aj na Konferencii Stop fajčeniu na
námestí

v

Liptovskom

Mikuláši.

Zaujali

prezentáciou

so

športovou

futbalovou tematikou. S chlapcami staršími futbalistami a pánom Brziakom
ako trénerom. Škola sprevádzkovala ďalších desať PC, ktoré dostala
sponzorsky od spoločnosti Enel. Dokúpil sa softver, pripojili sa na internet a
momentálne má v škole každý žiak v počítačovej triede k dispozícii počítač.
Päť PC je v materskej škole, ktoré môžu využívať aj deti z MŠ na svoje
činnosti v novom školskom vzdelávacom programe.
Školskej družine sa veľmi pekne darí. Deti sú v nej veľmi rady, lebo
vychovávateľka im pripraví vždy zaujímavý program. V nasledujúcom roku
chceli jej činnosť predĺžiť popoludní do pol štvrtej. Bolo potrebné pripraviť
pre nich nové priestory na hranie, ale aj na vybavenie technikou – televízor,
video, CD prehrávač, aby ich mohli využiť v nepriaznivom počasí.
Žiaci sa zapojili sme do súťaže KNL Podporíme svoju školu, kde si
našetrili peniaze a získali aj bonus 531 €, ktorý plánovali využiť na
skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.
Všetky aktivity školy sa dali sledovať na internete na školskej web
stránke, alebo vo vitrínkach v obciach (pokiaľ ich vandali nezničia). Vydávali
pravidelne dva časopisy – Dráčik - informáčik a Pyramídu.
Piataci vypracovali projekt z environmentálnej výchovy Vtáčia kronika
na hodinách Tvorba životného prostredia a šiestaci projekt Pamätníky na
hodinách dejepisu a etickej výchovy v spolupráci s ZPB a OÚ Lipt. Ján.
Obidva boli zverejnené na školskej web stránke. Na hodinách regionálnej
výchovy pracovali na projekte Kaštiele obce.
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Nový školský rok škola otvorila tradične pred budovou školy. Privítali
hostí – starostov: z obce Podtureň pána Mariana Vojtíka, z Uhorskej Vsi
pána Michala Pavelicu a z Liptovského Jána pána Juraja Filu. Prváci sa v
sprievode rodičov potešili z krásne pripravenej prvej triedy, privítala ich pani
učiteľka triedna Mgr. Mariana Ondrejčeková. Do nových lavíc po prvýkrát
zasadlo trinásť prvákov: Emka Balcová, Matúško Daňo, Samko Daňo,
Danielko Hanko, Simonka Chudobová, Terezka Jezná, Miško Kasanický,
Natalka Mlynarčíková, Viktorka Mydliarová, Adrianka Pavelicová, Danielka
Poliaková,

Miško

Réty

a

Kristínka

Sokolová.

Dostali

veľa

darčekov

potrebných na vyučovanie. Oči im viditeľne žiarili a všetci sa na školu tešili.
V školskom pedagogickom zbore nenastali zvláštne zmeny. Triedne pani
učiteľky pokračovali vo výchove a vzdelávaní so svojimi žiakmi: v primárnom
vzdelávaní v druhej triede Mgr. Andrea Salajová, v tretej Mgr. Valéria
Jandová, v štvrtej Mgr. Viera Šimovčeková. V sekundárnom vzdelávaní v
piatej triede bola triedna Mgr. Jana Králiková, v šiestej Mgr. Marcela
Čumpelíková bola zároveň aj výchovná poradkyňa, v siedmej Mgr. Daniela
Fröhlichová, v ôsmej Mgr. Jana Dúbravcová a v deviatej triede Mgr. Blanka
Špačková. Náboženskú výchovu vyučujú páni farári Mgr. Peter Taját a
PaeDr. František Kočibal. Vychovávateľka v školskom klube detí bola Bc.
Ľubica Forgáčová. Zástupkyňa školy Mgr. Mária Devečková a riaditeľka Mgr.
Jana Pivková. V školskej jedálni pracovali štyri zamestnankyne (pani
Jančušková, Zolerová, Čendulová a vedúca ŠJ pani Škultétyová), ktoré varili
vydávali stravu aj pre materskú školu. O poriadok a čistotu sa staral
školník Brziak s dvoma upratovačkami pani Pinkovou a Rakytovou.
Ekonomické

veci

školy

vybavovala

pani

Čániová.

Celkom

aj

so

zamestnancami materskej školy, v ktorej pribudla jedna trieda, má škola
spolu 30 zamestnancov a 168 detí. Prítomní rodičia aj hostia si poobzerali
vynovené priestory školy, hygienické zariadenia aj vymenené okná na celej
budove. Na premene budovy sa pracovalo počas celého leta, ba aj počas
celého septembra. Škola dostala nové šaty, nové pestré farby. Túto premenu
si už naozaj zaslúžila.
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Špeciálna základná škola internátna
Špeciálna základná škola internátna pôsobí v Liptovskom Jáne už 48
rokov. Navštevujú ju žiaci od 2 do 18 rokov, ktorých hlavnou diagnózou je
mentálna retardácia a žiaci s Angelmanovým syndrómom. V školskom roku
2008/2009 máme šesť tried základnej školy (45 žiakov), kde sú žiaci
rozdelení podľa ročníkov a rozsahu postihnutia do A, B a C variantu a jednu
triedu materskej školy (žiakov). Naša práca je založená na individuálnom
prístupe k žiakovi podľa stupňa jeho postihnutia.
Škola poskytuje vzdelávanie špeciálnymi pedagógmi, podľa platných
učebno-tematických osnov pre každý ročník a variant postihu, sledovanie a
usmerňovanie psychomotorického vývoja - regulovanie porúch pozornosti,
vytrvalosti, excesívneho správania, ADHD syndrómu, dyslálie, dysgrafie,
dysortografie, prvotná diagnostika laterality odstraňovanie porúch hrubej a
jemnej motoriky Výchovnú činnosť špeciálnymi pedagogickými pracovníkmi
– vychovávateľmi, ktorá zahŕňa: odpočinkovo-relaxačnú činnosť, rekreačnú
činnosť – vychádzky, pobyt vonku, záujmovú – krúžky, športy, príprava na
vyučovanie,
príprava

sebaobslužné

kultúrneho

starostlivosť

činnosti,

vianočného

externými

pestovanie
programu,

spolupracovníkmi

–

hygienických

návykov,

špeciálno-psychologickú
psychológmi:

správne

diagnostikovanie IQ (inteligenčného kvocientu) žiaka, jeho psychický vývoj,
neustále sledovanie a usmerňovanie vo vývoji, v raste osobnosti, komplexnú
zdravotnú starostlivosť zdravotnou sestrou so súhlasom rodičov: návšteva
detskej

lekárky,

zdravotného

očkovanie,

postihnutia

návšteva

dieťaťa,

pri

odborných
akútnych

ambulancií

ochoreniach

podľa

horných

dýchacích ciest inhalácie liečivou vodou Vincentka – Sulinka, rehabilitačnú
starostlivosť odborným rehabilitačným pracovníkom, a to: k lasické masáže,
športová masáž, aromaterapeutické masáže špeciálnymi olejmi, perličkovú
vaňu, parnú sprchu, rehabilitačné cvičenia na fitloptách, na overbaloch,
masážne kreslo, lehátka, prístroj na reflexnú masáž, bodovú masáž,
rašelinové, teplé zábaly, stacionárne bicykle, ďalej sociálny servis

– zahŕňa

primárnu starostlivosť, sociálnu prevenciu, poradenstvo, rehabilitáciu a
sociálnoprávnu ochranu žiakov. Canisterapiu – liečebná terapia, pri ktorej
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pomocou psa Baryho dochádza k zlepšeniu zdravotného stavu žiakov pri
psychologických, či psychiatrických ochorenia, pri poruchách zmyslového
vnímania, pri liečení autizmu, epilepsie. Pobyty v škole denné, týždenné,
viactýždenné, diagnostické a s tým súvisí celodenná strava päťkrát za deň,
prípadne celiatická a diabetologická strava. Po skončení základnej školskej
dochádzky žiaci A variantu pokračujú v štúdiu na odbornom učilišti a žiaci
B, C variantu.
Súčasťou posledných školských rokov je už pravidelne v máji „Deň
otvorených dverí“. Brány Špeciálnej základnej školy internátnej v Liptovskom
Jáne sa dňa 22. mája 2009 už po tretí krát otvorili pre širokú odbornú a
laickú verejnosť, ale v prvom rade pre priateľov mentálne a viacnásobne
postihnutých detí. Divadielko detí Špeciálnej materskej školy internátnej v
Liptovskom Jáne pod vedením Mgr. Kataríny Erhardtovej a pani Kataríny
Filovej, tanečné pásmo pod vedením Renáty Hurajovej bolo poďakovaním
všetkým tým, ktorí stáli pri nás celý školský rok 2008/2009. Návštevníci si
prezreli priestory školy, videli ukážky z oddelenia rehabilitácie, zúčastnili sa
na vyučovacom procese v jednotlivých triedach. Tak ako po každý rok Dňa
otvorených dverí boli pripravené výstavky prác detí a ich pedagógov.
Návštevníci

boli

tradične

ponúknutí

výrobkami

z

cukrárskeho

a kuchárskeho umenia zamestnancov školy. Deti si mohli zajazdiť na
koníkoch, ale najväčší úspech u detí z Materskej školy z Bratislavy, ktoré sa
takisto predstavili svojim kultúrnym programom mal pes Baro so svojim
cvičiteľom pánom Jiřím Vyhnalom.

Návšteva z Francúzska
V sobotu 14. marca 2009 podvečer starosta doviezol zo železničnej
stanice tri dievčatá z Francúzska. Privítali ich na obecnom úrade, potom si
každá rodina zobrala svoje dievča. U Haluškovcov bola Stacy u Mlynčekovcov
bola Heloize a u Štolfovcov bola Dorian – Doddy. V tento večer sa dievčatá
zoznámili so svojimi hostiteľskými rodinami. Na začiatku bol menší problém
dohodnúť sa, pretože neovládali dobre cudzí jazyk, ale pomohli si ako sa
dalo. V nedeľu mala každá rodina vlastný program. Večer sa stretli na
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prechádzke po Lipt. Jáne. V pondelok strávili dopoludnie v škole a poobede
sme boli lyžovať a snowboardovať na Javorovici. Stacy a Eloize vedeli lyžovať
a prekladateľka Tatiana s Doddy stáli prvý krát na snowboarde. Napriek
tomu im to išlo veľmi dobre. Večer zainteresovaných starosta pozval na
večeru do hotela Liptovský dvor. Potom išli k Mlynčekovcom pozerať film
a po ňom sa rozišli všetci domov. Každý deň mali nabitý program a plný
zážitkov. Všetci sa snažili, aby dievčatami čo najviac z krásneho Liptova.
Urobili im exkurziu po Lipt. Mikuláši, navštívili sme aj ovčiarske múzeum v
Lipt. Hrádku, aquapark, bowling. Boli aj v Beňadikovej jazdiť na koňoch, ale
hlavne sa lyžovali, lebo to sa im najviac páčilo. Vo štvrtok večer sa
slávnostne rozlúčili na Strachanovke a boli sa posledný krát ešte na záver
pošmýkať na igelitových vreckách. V piatok ráno dievčatá odprevadili na vlak
do Bratislavy, odkiaľ pokračovali lietadlom do Paríža.

Šport
Futbal
Futbalový oddiel TJ ŠTART Liptovský Ján zhodnotil svoju činnosť
v kalendárnom roku 2008 na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala dňa
20. 2. 2009 v reštaurácii hotela ŠTART. Predseda FO, tréneri jednotlivých
mužstiev podali správy o činnosti, kde bola vyslovená spokojnosť hlavne s
tým, že sa podarilo vybudovať tribúnu, ochranné siete za bránami a zároveň
aj svetelnú tabuľu, čím sa prispelo ku skultúrneniu športového areálu.
Členovia FO vyslovili spokojnosť s výsledkami A-mužstva v jesennej časti
sezóny 2008/2009. Problémovým sa stalo družstvo dorastu, kde podľa
trénera nebol záujem o futbal a každú sobotu bol problém z toho, koľko
futbalistov príde na zápas. Na 17. 3. 2009 bola zvolaná hráčska schôdza
dorastu. Na túto schôdzu prišlo z trinástich pozvaných len päť futbalistov.
Ostatní nemali záujem. Z tohto dôvodu bol výbor FO nútený rozhodnúť tak,
že mužstvo dorastu odhlási zo súťaže pred jarnou časťou sezóny 2008/2009.
Menšie problémy s počtom futbalistov sa prejavili aj v žiackej kategórii, ale
pod vedením nového trénera sa dá hovoriť o určitej stabilizácii hráčskej
základne hlavne v druhom polroku 2008. Na schôdzi sa zúčastnilo 44 členov
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FO z 85 pozvaných. Zároveň si členovia zvolili aj nový výbor FO na ďalšie dva
roky, ktorý bude pracovať v nasledovnom zložení: Ľubomír Oravec st., Daniel
Strapoň st., Jakub Körner, Ing. Ľubomír Oravec, Ing. Miroslav Vadovický,
Zdenko Vrlík, Gejza Čáni. Členská schôdza sa uzniesla: schválila správu o
činnosti za rok 2008, výsledky volieb vykonaných na schôdzi, uložila osloviť
potencionálnych sponzorov o možnosti finančnej, resp. materiálnej pomoci
pre FO aspoň v hodnote 1 500 € , uložila zhotoviť osvetlenie za bránou,
uložila postup A-mužstva do prvej triedy, schválila nového člena FO – Ing.
Petra Dubjela, uložila prehodnotiť zachovanie dorastu, uložila si za úlohu
prehodnotiť členskú základňu – osloviť neplatičov členského záujem i
naďalej ostať členmi FO, uložila piatim členom pomoc pri Svätojánskych
nociach 2009.
A-mužstvo začalo svoju zimnú prípravu ôsmeho januára 2009. Zo
začiatku sa stretávali futbalisti len v telocvični základnej školy. Neskôr to
boli aj tréningy von a prípravné zápasy. Z kádra z jesennej časti neodišiel
nikto, naopak podarilo sa nám získať dve posily: Igora Vyskočániho a Lukáša
Baxa. Pripravoval sa ešte jeden nový záložník. V príprave sa doposiaľ
odohralo šesť zápasov s bilanciou dve výhry, dve remízy a dve prehry so
skóre 6:20.
Počas zimnej prípravy bol menší problém s dochádzkou na tréningy a
zápasy, keď niektoré zápasy sa odohrali len s jedenástimi hráčmi. Zároveň,
ale treba povedať, že po sústredení, ktoré sa konalo v Hoteli ŠTART v termíne
od 12. 3 – 15. 3. 2009 a kde účasť bola od 10–14 hráčov, sa situácia
stabilizovala aj v tréningovom procese a všetci už veríme v to, že sa nám
podarí dosiahnuť vytúžený cieľ.
Výsledky prípravných zápasov:
Liptovský Ján–Smrečany-Žiar 2:4
Liptovský Ján–Demänová 1:5
Liptovský Ján–Blatná na Ostrove 1:1
Liptovský Ján–Podtureň 3:3
Liptovský Ján–Iľanovo 6:5
Liptovský Ján–Lúčky 3:2
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V nedeľu 14. 6. 2009 sa futbalistom podarilo postúpiť do I. triedy.
Stalo sa tak v zápase vo Vavrišove, ktorý vyhrali 1:4. Na ihrisku vypukla
obrovská radosť z dosiahnutého úspechu a určite „bol počuť“ aj spadnúť
obrovský balvan zo sŕdc futbalistov aj fanúšikov z nervozity a záťaže počas
celej sezóny. Samozrejme nechýbalo šampanské, víťazné cigary a náznak
prvých osláv. Oslava bola pripravená na posledný zápas sezóny, ktorý
preložili na sobotu. V susedskom derby futbalisti hostili Uhorskú Ves. Pred
zápasom prebral kapitán mužstva Martin Vyskočáni pohár pre víťaza II.
triedy v ročníku 2008/2009. Bol vyhlásený aj najlepší strelec ročníka. Stal
sa ním jánsky hráč Marek Kašpar, ktorý strelil neskutočných 39 gólov. Po
fantastickom a uvoľnenom výkone futbalisti schádzali z ihriska s víťazstvom
11:1. Stojí za zmienku, že na novej tribúne sa v tomto zápase objavila aj prvá
mexická vlna, ktorú nasledovali ďalšie. Potom už nasledovali oslavy, ktoré
trvali až do ďalšieho dňa. Všetkým, ktorí sa zaslúžili o postup, patrí vďaka za
odvedenú prácu. Hráčom, realizačnému tímu s trénerom Petrom Kubištom,
funkcionárom, sponzorom a v neposlednom rade starostovi obce za podporu
športu.
Pred začiatkom nového ročníka angažovali nového trénera, Milana
Vyšného a podarilo sa udržať takmer všetkých hráčov z predchádzajúcej
sezóny.

S aktívnou

činnosťou

skončil

Richard

Šoltýs

a

skončilo

sa

hosťovanie Rudolfa Konfála. Káder doplnil Peter Maťko, brankár Ján Macík
obaja sú z Lipt. Mikuláša a tiež mladý hráči (odchovanci) Marek Mlynarčík a
Peter Kusý. S trénovaním sa začalo 16. júla 2009 a počas kvalitnej prípravy
futbalisti vyhrali turnaj v Beňadikovej a v Smrečanoch obsadili druhé
miesto. V „generálke“ na novú súťaž zvíťazili v Hubovej 6:0. Po siedmych
odohraných kolách bol radostný pohľad na tabuľku I. triedy, kde boli
futbalisti Jána na prvom mieste. Vyhrali päť zápasov a dva remizovali. Doma
remizovali hneď v prvom kole s Kvačanmi 1:1. V nasledujúcich zápasoch
postupne zvíťazili v Komjatnej 2:3, doma s Jamníkom 5:0, v Podturni 2:4,
doma s Lipt. Teplou 4:2, vo Svätom Kríži 2:1 a s Smrečanmi – Žiar
remizovali 1:1.
Žiacke mužstvo bolo tak ako po minulé roky zaradené do súťaže
malého futbalu a na jesennú časť ročníka sa prihlásili štyri družstvá.
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Liptovský Ján, Galovany, Liptovský Peter a Prosiek. Žiacke mužstvo vedú
Peter Dubjel a Ján Brziak. V prvom zápase sezóny žiaci zvíťazili na ihrisku v
Liptovskom Petre 16:7. V druhom zápase v Galovanoch prehrali 2:1.

Lyžiarsky oddiel
V sezóne 2008/2009 bolo v oddieli dvadsať detí. Z toho je šesť
lyžiarov v kategórii žiaci, osem v kategórii predžiaci a päť detí patrilo do
kategórie superbaby. Lyžovať sa začalo už v novembri, v strediskách
Čertovica, Stiv a Jasná. V stredisku Javorovica Liptovský Ján sa s lyžovaním
začalo druhého januára 2009. Január bol na trénovanie veľmi dobrý, z
plánovaných od osemnástich tréningov mimo verejnosti a s trénovaním do
brán, lyžiari na Javorovici absolvovali trinásť tréningov. V januári sa už
naplno rozbehli preteky Slovenského aj Liptovského Pohára. Žiaci z L. Jána
si veru poriadne pocestovali. Začiatok mesiaca február bol nešťastným pre
najväčšie „želiezko v ohni“ Lenku Niňajovú. Na tréningu pri rozjazde „vbehla“
do hlbokého, mokrého a ťažkého snehu. A na šesť týždňov jej robila
spoločnosť ťažká a veľká sadra na nohe. Február, ktorý je podľa štatistík
mesiacom najchladnejším, naopak spôsoboval poriadne teplotné výkyvy. Na
tento mesiac pripadli jarné prázdniny a preto lyžiari z plánovaných
šestnástich tréningových dní absolvovali len päť tréningov do brán. V
mesiaci marec

boli dva tréningy do brán a ukončovali sa teraz všetky

súťaže, Slovenský aj Liptovský pohár. Posledný víkend všetky deti pretekali,
žiaci vo Veľkej Rači, predžiaci a superbaby v Jasnej, niekoľko pretekov na
nich ešte len čakalo.
V júni sa členovia lyžiarskeho oddielu TJ Štart Liptovský Ján
nachádzali vo fáze jarného tréningového procesu. Zima bola oficiálne
ukončená dňa 10. 4. Výbor LO s pomocou rodičov a sponzorov zorganizoval
netradične tradičný Vajíčkový pretek. Netradičný bol v tom, že tento rok v
lyžiarskom stredisku Javorovica síce bol sneh až do Veľkej noci, ale vlek už
niekoľko dní neťahal. Nevadilo to, tréneri si skoro ráno vyšliapali až pod
samý vrchol zjazdovky, nanosili slalomové palice, postavili obrovský slalom a
o 9,00 hod. sa celý oddiel s rodičmi a priateľmi vydali na ťažký pochod ku
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štartu záverečného preteku, kde už nebolo dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.
Počasie bolo výborné, slnko svietilo, bola už v podstate jar. Deti si s radosťou
dali dve kolá obrovského slalomu. Poniektorí to dokonca zobrali netradične
a vyskúšali si „obrák“ bez lyží! Len tak, na lyžiarkach! Po preteku sa podával
v bufete Krmelec vynikajúci guláš, sladkosti a nápoje pre všetkých. Lyžiaripretekári dostali na záver zaujímavé darčeky od našich sponzorov. Starosta
obce Juraj Filo osobne každému reprezentantovi Liptovského Jána odovzdal
Pamätný list za zimnú sezónu 2008/2009.
Po plánovanej prestávke sa jarná príprava začala 10. 5. 2009 na
kolieskových korčuliach. Trénovalo sa dvakrát týždenne, korčule sa striedali
s kondičným behom, loptovými hrami a posilňovaním. Mnohé z detí v tomto
období aktívne hrávajú futbal. V pláne bolo aj zdolanie okolitých končiarov.
Výstup na Poludnicu z dôvodu nepriaznivého počasia v tradičnom termíne
nevyšiel, ale skúsili to v termíne náhradnom.

Hasiči
Podľa vzoru posledných rokov sa aj v roku 2009 v spolupráci obce
a dobrovoľného hasičského zboru uskutočnil piaty ročník súťaže hasičských
zborov Liptova o pohár starostu obce Liptovský Ján. V kategórii žien súťažilo
osem a v kategórii mužov pätnásť družstiev. Na regulárnosť pretekov
dozerala profesionálna porota. Súťaž sa uskutočnila 26. 9. 2009 v sobotu o
19.00 hodine v areáli TJ Štart. Po krátkom príhovore starostu obce a hostí
pred nastúpenými hasičskými družstvami sa pokračovalo v plnení súťažných
disciplín. Tie preverili pripravenosť a zdatnosť jednotlivých družstiev. V
súťaži žien obsadilo prvé miesto družstvo z Trstenej a v kategórii mužov to
bolo družstvo z Likavky. Hasiči z Liptovského Jána v naozaj tvrdej
konkurencii skončili na ôsmom mieste, čo vzhľadom na zastaranú techniku
vôbec nemožno považovať za neúspech.

Jednota dôchodcov
Na konci roka 2009 mala jednota 94 členov. V priebehu roka 4
členovia zomreli a prihlásili sa 9 noví členovia. Činnosť jednoty bola
_______________________________________________________________________ 111

Liptovský Ján

Kronika

rozmanitá, aj napriek tomu, že organizácia ešte stále postrádala klubovú
miestnosť. Výbor sa stretával v obecnej knižnici a členské schôdze sa
uskutočňovali pri rôznych príležitostiach v hoteloch a penziónoch. V rámci
sociálnej

oblasti

sa

zúčastňovali

okresných

stretnutí

a predsedov

a v okresnom výbore mali aj vlastnú členku E. Kompišovú.
Členovia sa v roku 2009 zúčastnili viacerých kultúrnych podujatí:
Diabolské

husle,

dve

predstavenia

Radošínskeho

naivného

divadla,

vystúpenia súboru Lúčnica pri 60. výročí jej vzniku, predstavenia festivalu
Belopotockého Mikuláš. Zorganizovali aj poznávacie výlety autobusom – do
Rajeckej doliny po trase Žilina, Rajecké Teplice a Rajecká Lesná. Pravidelne
navštevovali aj knižnicu v obci. Na veľmi dobrej úrovni bola spolupráca
členov s obcou a inými organizáciami v obci.
Jednota dôchodcov v spolupráci s Obecným úradom v Liptovskom Jáne
zorganizovala pre svoje členky posedenie „pri kávičke“ pri príležitosti osláv
MDŽ, ktoré sa uskutočnilo 27. 3. 2009 v priestoroch hotela Bernard. Pri
vstupe do hotela všetky členky vítal starosta a obdaroval ich kvetom.
Slávnostný príhovor a báseň venovanú ženám predniesol podpredseda JD v
Liptovskom Jáne pán Milan Hanko. Krátky príhovor mal aj starosta Juraj
Filo. Výbor Jednoty dôchodcov zablahoželal svojim členkám, ktoré oslávili
okrúhle jubileá a obdaroval ich kvetmi. Výbor využil príležitosť a informoval
prítomné

členky

o pripravovaných

aktivitách:

kúpanie

v

Aquaparku

Tatralandia, návšteva soľnej jaskyne v Liptovskom Mikuláši, kultúrnych
podujatiach a príprave zájazdu. Po oficiálnej časti nasledovalo malé
občerstvenie spestrené spevom a hrou na gitare v podaní pána Vladimíra
Mlynčeka.

Bolo

to

milé

posedenie

v príjemnom

prostredí

a všetkým

zúčastneným malo pripomínať vyzdobené srdce, ktoré svojim starým
mamám a tetám venovali deti z Materskej školy v Liptovskom Jáne.
V predvečer jedného z najočakávanejších a najradostnejších dní detí
v roku (no i niektorých dospelých) 5. decembra sa stretlo približne sto „tých
skôr

narodených“

na

tradičnom

vianočnom

posedení

so

starostom

a poslancami OZ. Predvianočnú náladu umocnilo vystúpenie asi 70-tich detí
a žiakov zo všetkých škôl v obci. Pri tejto príležitosti boli ocenení piati
občania z L. Jána za dlhoročnú prácu a tvorivý prínos do obce a v
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spoločenských organizáciách: Peter Vodila, Oľga Cisárová, Daniel Strapoň,
Vladimír Mlynček, Juraj Záborský. O humornú a veselú atmosféru sa
postaral Jozef Urban s „kolegyňou“ Martou Brziakovou v réžii Juraja
Záborského. Vo svojej prednáške prítomným priblížil niektoré prírodné
zákonitosti, ale aj niekoľko dôvodov, prečo sa tešiť na dôchodkový vek. Po
tradičnom vianočnom pohostení k dobrej nálade prispela aj ľudová hudba
bratov Zamiškovcov. Známe ľudové piesne v ich podaní potešili všetkých
prítomných a boli príjemným zakončením tohtoročného stretnutia.

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB)
Obec Liptovský Ján a Základná organizácia SZPB v Liptovskom Jáne
už tradične 8. mája pozvali všetkých občanov a hostí Liptovského Jána k
pomníku padlých. Príhovor predsedu ZO SZPB v Liptovskom Jáne doc.
PhDr. Jozefa Urbana, CSc., ktorý pripomenul život v obci, činnosti občanov a
partizánov v tej dobe upútal natoľko, že redakčná rada Novín z Jána
rozhodla tento uverejniť. Hovoril o fašizme, nacizme, čo priniesol holokaust,
o rasovej neznášanlivosti, biede a utrpení. Skonštatoval že už 64 rokov si
pripomíname tieto zločiny a zverstvá a z generácie na generáciu akoby slabli
vo vedomí, pretože sa nás netýkajú priamo, ale len sprostredkovane.
V roku 1944, pokračovala v tom čase štyri roky vedená vojna
fašistickým Nemeckom a po potlačení SNP doľahla na občanov Lipt. Jána
doba ťažkého utrpenia. Niektoré rodiny už vtedy stratili svojich mužov, otcov
a synov. Režim, ktorý nastolili fašisti po vytvorení posádky v bývalých
svätojánskych kúpeľoch (dnes Špeciálna škola), nenechal nikoho na
pochybách, že každý odpor by vyvolal zúrivú reakciu, ktorá by mohla viesť až
k vypáleniu obce. Obec bola permanentne strážená. Po osemnástej hodine
bol zákaz vychádzania. Vyšný koniec pri prameni Teplica smerom do doliny
fašisti chránili guľometným hniezdom, vedomí si, že v Jánskej doline sú
partizáni. Opustiť obec mohli občania len na základe zvláštneho povolenia.
Táto

atmosféra

vďaka

rozumnému

vedeniu

vládneho

komisára,

predstavovaným vtedy pánom notárom Dolským, znalým nemeckého a
maďarského jazyka, takticky plniaceho pokyny veliteľa nemeckých a
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maďarských fašistov a spolupráci veľmi utajenej s Revolučným národným
výborom sa podarilo včas podávať informácie partizánom o plánovaných
činnostiach nemeckých vojsk, zásobovať partizánov všetkým potrebným.
Veľmi významne v tejto napätej atmosfére sa zachovali samotní občania.
Jednota bez ohľadu na vieru a inú príslušnosť bola silou, ktorá dokázala
odolať

proti

smrti,

hroziacej

na

každom

kroku.

Organizované

premiestňovanie fašistických jednotiek, zvýšený pohyb a odchod z našej obce
naznačovali, že osloboditeľské vojská sa blížia. A bol to prvý február, keď
v odpoludňajších

hodinách

smerom

od

Podturne

sa

objavili

prví

prieskumníci ČA. K večeru, po príchode ďalších ich po dedine častovali
občania a ponúkali aj jedlom. Po súmraku požiadali domácich vojakov o
spoločné preskúmanie možnej cesty smerom na Lipt. Hrádok cez Brezinu k
Váhu popri Medokýši. Tadiaľ v tú noc sa previezlo mnoho ťažkej vojenskej
techniky do Lipt. Jána, nakoľko postupujúca ČA od Lipt. Hrádku narazila na
odpor nepriateľa a postup frontu sa zastavil, začali boje. Obec sa naraz ocitla
uprostred frontu a kanonády, ktorú dosiaľ poznali len z kníh alebo z
rozprávania. Aby ochránili seba aj svoje rodiny, museli sa schovať v
pivniciach. Veľmi tomu účelu poslúžili pivnice Jánskych kaštieľov, ktoré boli
bezpečné. Keď to trvalo už týždeň, vedenie frontu usúdilo, že život civilného
obyvateľstva aj detí a starcov v týchto podmienkach už ďalej nie je možný a
spolu s vedením obce nariadilo okamžitú evakuáciu obyvateľstva dvadsať
kilometrov za Lipt. Hrádok a to v noci. Cez deň Spomienka na udalosti pred
oslobodením sa nepretržite strieľalo z oboch bojujúcich strán. Ubytovanie si
musel každý hľadať sám, či u príbuzných, alebo známych, alebo aj cudzích,
podobne aj stravovanie. V dedine zostali furmani s konskými a volskými
povozmi a boli k dispozícii bojujúcej armáde. Ďalej zostali čelní funkcionári
revolučného národného výboru, obvodný notár a niekoľko vojakov SNP
z obce ako aj poriadková služba. Jednotky červenej armády sústavne
podnikali útoky na nepriateľské pozície, nasadené boli aj povestné kaťuše,
ale vopred pripravené pozície sa nepodarilo narušiť. Začiatkom februára
silná jednotka ČA sa pokúšala čelným útokom dobyť silnú, vopred
vybudovanú obranu Nemcov s niekoľkými bunkrami blízko sedla Príklop v
Záskočí na kóte 1119, možného prechodu do Iľanovskej doliny. Útok skončil
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neúspešne, padlo 15 sovietskych vojakov, ktorých bolo možné odniesť až po
vojne (17. mája 1945). Ďalšie obete boli objavené až 1. 6. 1995 po prieskume
výpovedí očitých svedkov, ktorý bojovali na kóte 1131 v Jánskej doline. Nález
a odkrytie

pozostatkov

plytkého

hrobu

štyroch

kostier

sov.

vojakov

identifikovaných podľa nájdených kovových predmetov v hrobe a to munície,
pravoslávnych medailónikov, gombíkov kostených a kovových, zapaľovača,
dvoch párov topánok a opasku. Nález uskutočnili príslušníci Vojenskej
akadémie SNP z Lipt. Mikuláši: plk. v. v. doc. PhDr. Oldřich Vaněk CSc.,
rtm. Jozef Antalík a rtm. Pavol Astalos. V dňoch po 16. 2. 1945 príslušníkov
ČA prišiel vystriedať Čs. armádny zbor, do obce sa vrátili niektorí mladší
muži, na príkaz Okr. RNV v obci bola zriadená Národná milícia na
udržovanie poriadku mala 22 členov. Za veliteľa bol zvolený Andrej Hatala
predtým riaditeľ rím. kat. školy, neskôr Pavel Čúrny ml. Dostali pušky,
legitimácie a označenie. Napriek stálym útokom na nemecké pozície
a ťažkými zbraňami, front sa nehýbal a tak veliteľstvo druhého ukrajinského
frontu nariadilo odsun civilného obyvateľstva od frontovej línie o ďalších 15–
20 km na východ. V Jáne bol nasadený aj lyžiarsky prápor automatčíkov,
ktorí sa pokúšali dobyť obranný úsek na Príslope kóta 1115, pričom ich
sprevádzali naši občania, vojaci znalí terénu a to Peter Jančuška aj Ján
Mlynček. Po viacerých neúspešných pokusoch koncom marca v noci v
sprievode Petra Jančušku prešla jednotka lyžiarskeho práporu do zadnej
časti Jánskej doliny cez zalesnený a bralnatý strmý terén kopca Zadný vrch,
dostali sa ku hrebeňu pri Krakovej holi a dobre maskovaní prešli na
Demänovskú stranu a dostali sa do tyla nemeckým bunkrom a bez výstrelu
zajali posádky Nemcov v bunkroch. Tým sa uvoľnil prechod k silným
nemeckým delostreleckým pozíciám, ktoré sa museli ihneď sťahovať. Za
niekoľko dní bol oslobodený Lipt. Mikuláš a celý horný Liptov. Občania Lipt.
Jána sa po ťažko prežitých deviatich týždňoch konečne mohli vrátiť do
svojich vytúžených domovou. Radosti z návratu pri pohľade na rozbitú
dedinu plnú rôzneho nešváru, aký po dlhotrvajúcich bojoch ostáva na
bojisku sa zmenil na žiaľ a

zúfalstvo. Vojna ešte neskončila a navrátení

vojaci museli narukovať k bojujúcej armáde a odísť na front, ktorý
pokračoval a bol zastavovaný nemeckými protiútokmi. Živý dobytok a ďalšie
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domáce zvieratá ostali len u furmanov a ich susedov, ktorí im ich opatrovali,
alebo tých občanov, ktorí boli počas evakuácie doma. Mnoho pobitých zvierat
hlavne koní bolo po ulici a s prichádzajúcou teplotou sa začali rozkladať.
Vedenie obce a občania videli, že jediná záchrana pred možnou epidémiou je
chytiť sa do ťažkej aj nebezpečnej práce a vyčistiť si dedinu, dvory a
príbytky. Pomoc sa nedala od nikadiaľ čakať. Aj na nebezpečné práce, ako je
odstraňovanie munície v obci, neskôr celého chotára sa našli v obci
dobrovoľníci, bývalí vojaci, ktorí počas zákl. vojenskej služby získali základné
vedomosti o manipulácii s výbušninami. Boli to hlavne títo občania: Michal
Zoller, Ján a Michal Mlynček, František Repček, Jozef Kompiš, Pavel Čúrny
ml., Michal Pivko aj mnohí ďalší. Vďaka schopnostiam a opatrnosti nedošlo
pri takom veľkom množstve a rôznorodosti munície, pri jej likvidácii k
nijakým väčším úrazom.
Nebezpečenstvo sa ukázalo neskôr medzi 10–12 ročnými chlapcami,
ktorých výbuchy veľmi lákali a naučili sa granáty očistiť a zahodiť najradšej
do potoka, kde potom zbierali ohlušené ryby. Napriek častým upozorneniam
obecným bubeníkom, jedného dňa pri manipulácii s granátom na Brezine
zomrel zasiahnutý 14-ročnýŠtefan Matejka. Prišla aj ďalšia smutná správa,
že dňa 2. 2. 1945 boli pri obci Lúčky Nemcami zastrelení traja naši občania
partizáni: Michal Ďurota, Jozef Kazár, Michal Matejka. Na mieste je
postavený pamätný pomník. Začiatkom septembra 1945 boli prevezení do
obce a na Jánskom cintoríne boli riadne pochovaní. Na území Liptovského
Jána cez druhú svetovú vojnu padlo celkom 53 vojakov ČA. Z obce padlo
spolu 9 občanov. SNP sa zúčastnilo 71 vojakov a 9 partizánov v zajatí
v Nemecku bolo 18 občanov v rôznych službách Česť pamiatke všetkým,
ktorí položili životy za našu slobodu.

Občianske združenie Jánska dolina
Obec Liptovský Ján a Občianske združenie Jánska dolina sa v dňoch
5. – 8. februára 2009 prezentovali na výstave cestovného ruchu Holiday
World v Prahe. Tento veľtrh je najvýznamnejšou udalosťou svojho druhu v
odvetví

cestovného

ruchu

v

strednej

Európe.

Je

prehliadkou

toho
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najlepšieho, čo dokáže oblasť turistiky ponúknuť. Veľtrhu sa zúčastnili
všetky významné cestovné kancelárie pôsobiace na českom trhu, zahraničné
centrály cestovného ruchu, zástupcovia médií. Výstava bola zameraná na
letnú dovolenku, pobyt na horách, termálne kúpaliská, vidiecky cestovný
ruch, kultúrny cestovný ruch, cyklotrasy atď. Výstava bola určená odbornej
aj laickej verejnosti. Slovenská republika bola zastúpená Slovenskou
agentúrou cestovného ruchu, ktorá spolu s dvadsiatimi spoluvystavovateľmi,
zástupcami miest, obcí, samosprávnych krajov a súkromných subjektov
ponúkala produkty cestovného ruchu. Bol pripravený bohatý sprievodný
program, ktorý lákal návštevníkov. Napríklad hudobná skupina Družina,
ukážky sokoliarskeho umenia ako aj prezentácia ľudovo-umeleckej tvorby,
piekol sa skalický trdelník a varili sa bryndzové halušky, ponúkali sa
slovenské vína. Pozitívom pre OZ Jánska dolina bol spoločný katalóg.
Návštevníci ocenili, keď informácie o oblasti, o ktorú sa zaujímali našli v
jednom prospekte. O Liptovský Ján bol zo strany návštevníkov dosť veľký
záujem, dokonca v predposledný deň už boli rozdané všetky materiály.
V dňoch 24.–26. apríla 2009 OZ Jánska dolina prezentoval svoju obec
a dolinu ako zaujímavú a atraktívnu destináciu na najnavštevovanejšom
poľskom veľtrhu cestovného ruchu LATO Varšava. Bol to už štrnásty ročník.
Bola možnosť prezentovať sa v stánku Slovenskej agentúry cestovného
ruchu. Počas úvodného dňa veľtrhu sa v priestoroch slovenskej expozície
uskutočnilo stretnutie s odbornou verejnosťou a novinármi. V ďalších dňoch
bol záujem o Liptovský Ján a Jánsku dolinu taktiež veľký a to zo strany
laickej verejnosti. Najviac o termálne kúpaliská, možnosť rehabilitácii a
relaxu, ale aj o turistiku. Propagačné materiály boli rozšírené o novinku:
„Špeciálnu ponuku“ t.j. plnofarebný propagačný materiál. Na jednej strane je
mapka Liptovského Jána a Jánskej doliny, kde sú označené zariadenia,
ktoré sú členmi OZ Jánska dolina a z druhej strany pestrá ponuka pre
návštevníkov.

Jednotlivé

zariadenia

(členovia)

ponúkajú

zľavy,

akcie

v mesiacoch júl a august a množstvo kurzov využiteľných po celý rok. Okrem
propagačných materiálov ponúkali výrobky z ovčieho mlieka a z Pečivárni
Liptovský Hrádok, domácu slivovicu a samozrejme veľkou mierou zapôsobili
aj dobovými kostýmami.
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Združenie bolo aktívne aj v jesennom období. V septembri sa zišli na
guláš párty, aby si oddýchli a pripravili si návrhy na blížiacu sa zimu.
Návrhom boli aj dve zaujímavé výstavy cestovného ruchu v Prahe a Londýne.
Prvá bola výstava v Prahe, ktorá sa uskutočnila v dňoch 3–5. 11. 2009 pod
názvom

MADI

TRAVEL

2009

medzinárodného

veľtrhu

hotelierstva

a cestovného ruchu. V tomto roku sa uskutočnil už 16-ty ročník a je
najväčším svojho druhu nielen v Českej republike, ale aj v celej strednej
a východnej Európe. Spolu sa zúčastnilo 422 vystavovateľov, z toho 240
zahraničných z 27 krajín, počet návštevníkov stúpol na 5 285 ľudí. Všetky
dni výstavy boli určené pre odbornú verejnosť. Stánok Liptovského Jána
navštevovali

cestovné

internetových

portálov.

kancelárie,

vydavatelia

Návštevníkom

poskytli

časopisov
kvalitné

a zástupcovia
informácie

o

Liptovskom Jáne a občianskom združení. Na tejto výstave zastupovala
združenie slečna Zuzana Marešová a Ivana Janotková z Penziónu Sankt
Johann. Druhý bol veľtrh v Londýne v dňoch 9–12. 11. 2009. Je to jeden z
najvýznamnejších medzinárodných veľtrhov cestovného ruchu na svete
World Travel Market (WTM) Londýn. Kontraktačný veľtrh bol prístupný len
pre odbornú verejnosť, pričom celkový počet vystavovateľov bol viac ako
5000 zo 187 krajín sveta. Pod záštitou SACR sa verejnosti predstavilo zo
Slovenska desať subjektov, medzi ktorými bolo aj Občianske združenie
Jánska Dolina v zastúpení pani Ing. Dany Palza, z cestovnej kancelárie
Dantour-Levoča. Hlavným cieľom bolo s podporou propagačných materiálov
záujemcom predstaviť Liptovský Ján ako atraktívnu destináciu s kúpeľnou
tradíciou s potenciálom uspokojiť požiadavky aj najnáročnejších zákazníkov
v oblasti ubytovania, stravovania ako aj ponuky aktivít voľného času.
Záujem o pricestovanie na Slovensko prejavili zástupcovia cestovných
kancelárií z Talianska, Izraela, z Anglicka, Českej republiky či Poľska.
Ukázalo sa, že propagácia vo svete je priam nevyhnutná a verím, že
konkrétne výsledky v pribúdajúcom počte zahraničných klientov sa dostavia
už veľmi skoro.
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Kultúrne a spoločenské akcie
Obnova oltára
V starobylom jánskom rímsko-katolíckom chráme sa nachádza hlavný
oltár sv. Jána Krstiteľa, ktorý bol reštaurovaný. Práce na obnove oltára sa
začali v roku 2001 demontovaním a prevezením do ateliéru reštaurátorov
manželov Ovsiankovcov do Vrútok. V tom istom roku bol spracovaný zámer
pre reštaurovanie a taktiež zásady pre reštaurovanie pani Mgr. Darinou Arce.
V roku 2002 bolo zreštaurované barokové tabernákulum (bohostánok) a
zároveň prenesený do tunajšieho Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána
Krstiteľa. O dva roky neskôr bol spracovaný finančný rozpočet na celkové
reštaurovanie hlavného oltára vo výške 7 7341,83 € (2,33 mil. Sk). Prvé
práce na oltári začali v roku 2006 a to vykonaním reštaurátorského
prieskumu

a

spracovaním

reštaurátorskej

návrhovej

dokumentácie.

Ministerstvo financií z projektu „Obnovme si svoj dom“ poskytlo 1 659,70 €
(50 000 Sk) a z vlastných zdrojov to bolo 165,97 € (5 000 Sk). V roku 2007
bola na oltári upevnená uvoľnená polychrómia a dezinsekcia. V tomto roku
Ministerstvo financií z projektu „Obnovme si svoj dom“ poskytlo 1858,86 €
(56 000 Sk) a z vlastných zdrojov to bolo 3 867 € (116 500 Sk). V roku 2008
boli naplánované ďalšie práce na základe rozpočtu vo výške 20 912,17 €
(630 000 Sk) a to: snímanie sekundárnych premalieb, čistenie vo výške 11
617,87 € (350 000 Sk) a petrifikácia vo výške 9 294,30 € (280 000 Sk). Aj v
minulom roku nám Ministerstvo kultúry poskytlo sumu 16 596,95 € (500
000 Sk) a z vlastných zdrojov to bolo 1045,61 € (31 500 Sk). Na rok 2009 bol
vypracovaný projekt podľa rozpočtu vo výške 21 245 € (640 026,86 Sk) a to
na práce: dočistenie oltárnej architektúry vo výške 3 320 € (100 018,32 Sk) z
roku 2008, tvarová rekonštrukcia, dorezávka, tmelenie, parketáš, lepenie vo
výške 11 618 € (350 003,86 Sk) a kriedovanie, brúsenie, príprava podkladu
pod retuš vo výške 6 307 € (190 004,68 Sk). Prísľub finančných prostriedkov
na rok 2009 bol vo výške 17 338 € (522 324,60 Sk) a to cestou Ministerstva
kultúry, OÚ Liptovský Ján a VÚC Žilina.
K celkovému ukončeniu reštaurátorských prác boli potrebné ešte
ďalšie finančné prostriedky vo výške 32 530 € (980 000 Sk). Tieto Cesta
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obnovy hlavného oltára sv. Jána Krstiteľa prostriedky mali byť použité na
práce a to: zlátenie a striebrenie oltára, sochárska výzdoba oltára, záverečná
povrchová a konzervačná úprava, spiatočná montáž oltára a záverečná
reštaurátorská dokumentácia.

Knižnica
Aj napriek tomu, že dnes sú knihy drahé, v obecnej knižnici napriek
tomu nechýbajú novinky. Je to tým, že obecný úrad zatiaľ v rozpočte štedro
počíta aj s touto potrebou obyvateľov. A čitatelia (stálych je ich okolo 90) sú
za to vďační. Radi chodia do knižnice. Posledné dva roky už všetky vekové
kategórie od dva a pol ročných po 85 ročných. Takže v stredu popoludní od
15.00 do 19.00 je tu živo a veselo. Stretávajú sa tu, hľadajú si tú svoju
knihu, alebo sa informujú navzájom, kto mal čo požičané, či je to dobré
čítanie, či sa to oplatí požičať. Od júna minulého roku funguje knižnica cez
počítač, ktorý obec získala od ministerstva kultúry na základe predloženého
projektu. Príspevok na počítač aj na zakúpenie kníh predstavoval sumu 40
000 Sk. Je to dobrá pomoc, najmä ak vieme, že knižky stoja dnes okolo 10 €.
Pre žiakov ZŠ sa tu konajú exkurzie v marci – mesiaci knihy. Majú
poznávací, vzdelávací ale aj výchovný charakter. Pre žiakov sú rozšírením
možností ako stráviť hodinu slovenského jazyka a literatúry. Keď bola
knižnica v budove Jednoty na poschodí, kde boli väčšie priestory, stretávali
sa v nej záujemcovia na besedách o knihách a ich autoroch, alebo na
predvianočných posedeniach. O čitateľov ani o knihy nie je núdza. Núdza je
skôr o priestory, pretože sa knižnica v posledných rokoch často sťahuje.
V roku 2009 sa presťahovala do budovy za evanjelickým farským úradom.
Pozitívom je, že budova sa nachádza uprostred obce.

Svätojánske noci 2009
Svätojánske noci, ktoré sa konali 26. – 28. júna 2009, sú najväčším
podujatím počas roka v obci. V tohtoročných slávnostiach sa objavilo hneď
niekoľko tzv. noviniek. Prvou z nich bola vydarená upútavka v relácii
Teleráno v TV Markíza, ktorú sprostredkoval pán Straka a pán Hacker z
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Hotela Liptovský Dvor. Bolo to dva dni pred slávnosťami, kompletne v
kostýmoch aj s muzikou, ľudovou hudbou Haluška. Svätojánske noci sa v
podstate začali v piatok už o 14.30 hod. zvolávacou jazdou. Ako je dobrým
zvykom aj tento rok pozýval domácich i návštevníkov obce gróf s grófkou
(Peter Kompiš a Renáta Hurajová), lokajom a bubeníkom (Jaroslav Adamčík
a Ján Šajbidor) vo svojom koči (kočiš Štefan Nagy) a v sprievode ochranky
(drábov z Koniarky Mundo). Druhou novinkou bol ďalší koč (kočiš p. Gajan)
s ľudovou hudbou Haluška, ktorá sprevádzala spolu s fotografom (Juraj
Záborský) panstvo počas ich cesty. Trasa bola cez Podtureň, ďalej cez
Uhorskú Ves, hore Lipt. Jánom, do Jánskej doliny a späť na Kaďu.
Muzikanti mali večer účinkovať v programe pri Kadi a hrať na zábave v
Štarte, no neočakávaná havária koča takmer pred koncom jazdy znemožnila
ich ďalšie účinkovanie. S poraneniami skončil aj fotograf. Takisto sa zranili
aj kočiš, obidva kone a koč bol dosť poškodený. Posádka tohto druhého koča
vrátane koní mala šťastie v nešťastí. Grófsky (prvý) koč tak prišiel na Kaďu s
miernym oneskorením, ale predsa. Ďalšou novinkou bolo štýlové pódium
postavené v areáli prameňa Teplica. Postavili ho pracovníci obecného úradu
(Rastislav Urban, Ján Daňo, Valér Červeň, Marek Baraňai, Alino Benko,
Peter Slosiarik). O výzdobu a celkové dotvorenie sa postaral Jozef Lukáč.
Pódium bolo potrebné

pre ďalšiu

novinku a tou bol dvojhodinový

moderovaný kultúrny program v réžii Ľuba Urbana. Na začiatku sa divákom
predviedli naše malé svätojánske mušky. Niektoré zaspievali iné len zamávali
krídelkami. Kvôli spomínanej nehode meškal koč s grófstvom, no moderátora
Igora Hrašku však ani takáto zmena nezaskočila a „dieru” zaplátal
profesionálne. A väčšina ľudí si ani nevšimla, že je niečo inak. Potom už
všetko pokračovalo k spokojnosti divákov. V programe vystupoval DFS
Sliačanček, FS Poludnica zo Závažnej Poruby, Bačovské trio z Turca
a zaspieval mužský evanjelický spevokol Svätojánsky prameň z Lipt. Jána.
Po skončení programu sa vydal lampášový sprievod dolu starou ulicou k
Štartu. Na návštevníkov dohliadal tím usporiadateľov (Ján Mlynček, Roman
Krajči, Ľubo Straka). V Štarte na deti čakal nečakaný konfetový ohňostroj a
po ňom nasledovalo zapálenie vatry, ktorú ako vždy odborne a úhľadne
postavili jánski hasiči. Hlavnými „podpaľačmi” boli: starosta Juraj Filo,
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zástupca starostu Pavol Mikušiak, starosta Podturne Marián Vojtík,
mikulášsky primátor Ján Blcháč, hrádocký primátor Branislav Tréger a
honorárny konzul Poľskej republiky na Slovensku Tadeusz Fraczkowiak. Pri
vatre si účastníci spoločne zaspievali pieseň Na Kráľovej holi a potom sa
začala diskozábava s DJ-mi bratmi Balcovcami, ktorá trvala do neskorej
noci.
V sobotu ráno po premietaní rozprávok sa deti vydali do rozprávkového lesa.
O rozprávkach je známe, že sú čarovné, každá je iná a väčšinou majú dobrý
koniec. Toto mali na mysli organizátori Jánskych slávností, ktorí pripravovali
sobotňajšie dopoludnie pre deti. Malo to byť dopoludnie atraktívne, plné
zábavy, detskej radosti a pohody. Najťažšie bolo na začiatku vybrať z toľkého
množstva rozprávok. Nakoniec padla voľba na Medovníkový domček s
ježibabou, Červenú Čiapočku, Popolušku, Kocúra v čižmách, Vodníka,
Veveričku Ryšku, Mačku a Myšku. A hoci počasie „rozprávkovému lesu“ zo
začiatku neprialo, do prekrásneho prostredia parku špeciálnej školy prišlo
okolo 160 detí v sprievode rodičov a starých rodičov. Bravúrne absolvovali
všetky „rozprávkové nástrahy“, na ktoré ich už pri príchode upozorňovala
vysmiata mačička (Eva Urbanová). Ťažko povedať, či najatraktívnejšia bola
jazda na koňoch (Marek a Peter Lisý) s Popoluškou (Radkou Vígľašovou),
hádzanie vodných balónov s vodníkmi (Anna Droppová a Zuzana Kissová),
alebo celkom príjemná zhovorčivá ježibaba s pomocníčkou (Renata Hurajová
a Lenka Lukačková), ktorej sa málokto bál, veď aj tak rozdávala sladké
medovníky. Alebo hádzanie šišiek s Veveričkou Ryškou (Zlata Melnová a
Táňa Kompišová) alebo prekážková dráha s „vlkom“ – psíkom (so psovodom
Jirkom Vyhnalom) a hľadanie Červenej Čiapočky (Tea Štolfová), či chôdza v
čižmách pri mlynárovi (Andrea Švantnerová) a jeho vyparádenom kocúrovi
(Gabriela Kompišová). Odmenou za úspešný prechod rozprávkovým lesom
boli netradičné sladké dobroty z kuchýň našich dobrých starých mám – E.
Bátoryovej, G. Dúbravcovej, D. Garabášovej, M. Kráľovej, E. Kompišovej, A.
Szimandelovej, V. Pavelicovej,

V. Brtáňovej, T. Hadvidžiakovej

a

N.

Cholvádtovej. Okrem spomínaných sa na príprave a realizácii celého
úspešného

detského

dopoludnia

ešte

podieľala

samozrejme

aj

Zora

Šimovčeková, Monika Urbanová, Anna Jančušková a bratia Balcovci. Bola to
_______________________________________________________________________ 122

Liptovský Ján

Kronika

partia, kde najstaršia účastníčka mala 72 a najmladšia 15 rokov. Partia,
ktorá nemusela ale chcela a urobila pre deti niečo nezvyčajné a zaujímavé.
Ani po obede sa zábava nekončila. Pre deti tu bola Aréna voľnej zábavy
(nafukovací drak, trampolína, šliapacie autíčka) a v areáli TU Štart kolotoče,
cukrová vata, stánky s občerstvením, malý jarmok a guláš za odmenu pre
tých, ktorí nazbierali v rozprávkovom lese body. Pre dospelých sa konal
futbalový turnaj Old boys, kde si zmerali sily futbalisti z Lipt. Jána, Serede a
Levíc. Počas prestávok medzi zápasmi vystupovali gymnastky zo Závažnej
Poruby a tanečná skupina Jessy z Vavrišova. Turnaj napokon vyhrali
Levičania. Občasný dážď sa staral o nechcené osvieženie návštevníkov,
futbalistov aj účinkujúcich, ale náladu pokaziť nedokázal. Večer zahral
divadelný súbor Atak9 z Dovalova hru Čierny mních a potom nasledovala
zábava s tombolou, kde prvú cenu – bicykel vyhrala Ivana Kamenská z Lipt.
Jána a cenu útechy – fľašu slivovice vyhral Pavol Mikušiak. Do tanca hrala
skupina Nicola z Lipt. Mikuláša. O funkčnosť celého areálu TU Štart sa
výborne postaral Jaro Čupka so svojim kolektívom. Ďalšou novinkou bola
zdravotná služba, ktorú tvorili dve dobrovoľníčky zo SČK v L. Mikuláši Jana
Bistiaková a Zuzana Dlholúcka. Tie sa rozhodne nenudili, pretože zasahovali
trikrát. V piatok pri havárii koča a v sobotu dvakrát počas futbalového
turnaja. V posledný deň Svätojánskych nocí sa kvôli nestálemu počasiu
konal v telocvični základnej školy aerobikový maratón v réžii Fit štúdia
Hanka. Popoludní sa v evanjelickom kostole uskutočnil 18. ročník koncertu
spevokolov Liptova a Svätojánske noci ukončil Mestský dychový orchester z
Lipt. Mikuláša, ktorý vyhrával pri Krmelci až do večera. Napriek niektorým
ťažkostiam a problémom je možné hodnotiť Svätojánske v roku 2009 noci
veľmi

pozitívne.

Počasie

napriek

horšej

predpovedi

vcelku

prialo.

Návštevníkov bolo rekordne veľa aj vďaka rozsiahlej propagácii (televízia,
internet, denná tlač, plagáty…). Pripravený bol pestrý a hodnotný program
počas všetkých troch dní pre deti aj dospelých. A najväčším paradoxom je, že
prostredníctvom tej nepríjemnej havárie koča sme sa bleskovo dostali skoro
do všetkých médií (tv, rozhlas, tlač).
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65. výročie oslobodenia – deň víťazstva
65. výročie SNP sa v roku 2009 pripomínalo na troch miestach. V obci
pri pamätníku padlých v doline pri pomníku Jána Lukáča a na Svidovskom
sedle. Po vyhlásení SNP sa začal formovať obranný úsek Čertovica-Kráľova
Lehota s krycím menom Kosatec, ktorému velil kpt. Kučera. Jozef Kompiš
hneď po príchode domov z predchádzajúcej akcie, odišiel cez našu dolinu s
viacerými občanmi na Vyšnú Bocu, kde sa pripojili ku skupine kpt. Kučeru.
Jej úlohou bolo brániť úsek Kráľova Lehota – Malužiná. Spolu s ním tam boli
aj ďalší občania z našej obce: Michal Mlynček, Ján Mlynček, František
Repček, Michal Zoller, Michal Slosiarik, Laco Kompiš, Michal Jančuška, Ján
Lukáč, (ktorý neskoršie v našej doline padol) a iní. V túto dobu k tejto
jednotke chodili Peter Jančuška a Ján Kubovčík, ktorí vykonávali funkciu
spojky, čo bolo dosť nebezpečné, pretože obec v tom čase už bola obsadená
nemeckými jednotkami. Dňa 29. septembra odišlo vyše dvadsať mužov z
dediny cez Bystrú hlásiť sa na Malužinú do armády. Dňa 8. októbra došlo k
rozdeleniu občanov na mladších a starších. Mladší z našej dediny, napr.
Martin Kašiak, Laco a Bohuš Kompišovci, Pavel Brtáň a ďalší, boli odvelení
k útvarom do Brezna. Zo siedmej roty sa tak stala štvrtá rota. Výkonným
čatárom zostal Michal Mlynček. Pretože bežná pošta nefungovala, spojenie
s rodinami vyriešili tak, že dva razy do týždňa išiel niekto na deň domov,
doniesol listy a odkazy od rodín. Keď prišla správa, že Nemci začali útok cez
Jánsku dolinu, odišli z tejto roty do Jánskej doliny Peter Jančuška, Fero
Lubelan a Janko Lukáč, ktorý potom pred Bielym padol. Keď sa vojská
priblížili do okolia Púchaliek a Svidovského sedla, dostal čatár Michal
Mlynček príkaz od npor. Hudeca a kap. Kučeru zorganizovať jedno družstvo
z vojakov, ktorí poznajú Jánsku dolinu a urobiť prieskum tohto územia.
Zostavil jednotku pozostávajúcu zo slobodníka Jána Mlynčeka a vojakov
Michala Zollera, Michala Čúrneho, Michala Malárika, Jána Žilku, Františka
Repčeka, Jozefa Repčeka, Jána Urbana, Pavla Urbana, Jozefa Urbana, Pavla
Rapa. Úlohou bolo nadviazať spojenie s treťou rotou, ktorej veliteľom bol
kap. Wágner a ktorá operovala v priestoroch Púchaliek a tiež spojiť sa
s druhou rotou paradesantnej brigády s veliteľom por. Danielom, ktorá
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operovala v priestore Svidovského sedla. Družstvo vyrazilo na prieskum
z Vyšnej Boce za súmraku. Veliteľ čatár Michal Mlynček rozhodol prieskum
urobiť od tretej roty a pokračovať pozdĺž hrebeňa k Svidovskému sedlu k
rote paradesantnej brigády. Keď sa však priblížili do priestoru Púchaliek,
nenarazili na tretiu rotu. Dňa 24. októbra 1944 Nemci zaútočili hore
Jánskou aj Malužinskou dolinou a to s obrovskou presilou. Na druhý deň
prišla naša posila v podobe dvoch čiat druhej paradesantnej brigády. Táto
brigáda už do bojov nezasiahla, lebo prišiel rozkaz ustúpiť s tým, že sa
organizujú bojové jednotky na Čertovici. Medzitým prebiehal boj o Svidovské
sedlo. Keď sa jednotky vystriedali a prišli pred Svidovo, na križovatke stála
poľná kuchyňa, kde kuchárom bol Kornel Kompiš. Počas ústupu stál na
križovatke kpt. Kučera, ten jednotku zastavil a prihovoril sa k vojakom
„Chlapci, vy ste tak dobre zorganizovaná jednotka, pôjdete zaistiť bok týmto
ťažkým guľometom.“ Dal im heslo s tým, aby na hrebeni nadviazali spojenie s
treťou rotou. Tam však narazili na nemeckú hliadku. Nestrieľali, ale Nemci
po ich objavení strieľali svetelnými strelami, čo naše jednotky v tom čase
nemali. V noci ustúpili na Čertovicu, kde už bolo sústredené veľké množstvo
vojakov z malužinskej a breznianskej strany. V mužstve panovala nervozita a
dezorganizácia, nevedeli čo ďalej. V tom prišiel jeden dôstojník, ktorý
oznámil, že sú obkľúčení, preto treba ustúpiť smerom na Ďumbier a tam sa
zorganizuje partizánsky spôsob boja. Aj ďalší naši občania ako vojaci plnili
úlohy, ktoré mali veľký význam, dokonca priamo bojovali v jednotkách. V
posádke v Brezne bolo centrum vyzbrojovania občanov, ktorí sa prihlasovali
do SNP. Tu plnili úlohy Peter Vodila a

Jozef Brziak. Už nedávno zosnulý

Ondrej Erhardt, ako príslušník 1. armádneho zboru sa zúčastnil bojov o
Lipt. Mikuláš, Strečno, Žilinu, Bytču a Vsetín. Ján Paciga st. plnil úlohy
asistenčnej čaty SNP, ktorá zabezpečovala ochranu zbraní transportovaných
zo Sov. zväzu. Ako branec bol presunutý do Brezna a zúčastňoval sa obrany
v Harmaneckej doline. Jeho jednotka bola presilou Nemcov zničená a on bol
zajatý a transportovaný do lágru v Gdaňsku. Oslobodený bol ČA v januári
1945.
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Sprístupnenie jaskyne v Jánskej doline
Jánska dolina patrí medzi najdlhšie doliny na Slovensku a v roku
1986 získala štatút prírodnej rezervácie. Pomenovanie dostala podľa obce
Liptovský Ján. Dolina sa začína pod Ďumbierom. Najprv je tvorená žulou
a asi v polovici dĺžky doliny (pred Bystrou) prechádza do vápencov. Tu sa
objavujú

krasové

útvary

ako

sú:

ponory

potoka

Štiavnica,

krasové

vyvieračky, jaskyne a priepasti. Z najdôležitejších prírodných útvarov treba
spomenúť: Veľkú Stanišovskú jaskyňu, ktorá je situovaná v pravom brehu
Stanišovskej doliny. Vchod leží vo výške 760 m n. m. a jej dĺžka je 1680
metrov. Dnes má štatút chráneného prírodného výtvoru. Malá Stanišovská
jaskyňa, ktorej vchod sa nachádza východnejšie od Veľkej Stanišovskej
jaskyne. Je vo výške 766 m n. m. a dĺžka jaskyne je

812 m. Má štatút

prírodnej pamiatky. Nová Stanišovská jaskyňa, o ktorej objav sa zaslúžil
Stanislav Šrol v roku 1959, má dĺžku 2334 metrov. Ústie Stanišovskej doliny
sa nachádza nad mostom cez rieku Štiavnica pod Marušovou. Je tam lúka,
cez ktorú sa dostaneme do doliny. Dolina je pomenovaná pravdepodobne
podľa mena bývalého majiteľa (Stanislav, Stanišov). Na okraji lúky pri ceste
sa nachádza studnička, ktorá sa volá Nadina studnička. Dostala meno podľa
dcéry lekárnika Žufu z Liptovského Mikuláša, ktorý mal postavenú chatu na
poľane nazývanej Laňovisko, ktorá sa nachádza nad touto studničkou.
Pomenovanie Laňovisko je odvodené od laní – sŕn, ktoré sa tam hojne
vyskytovali. Keďže na poľane nebola voda jeho zverdozorca Ján Kermer z
Lipt. Jána upravil studničku a vykopal chodník ku chate. V studničke je
veľmi zdravá a čistá voda, ktorá má teplotu okolo 5° C. Vyviera pod
hrebeňom Stanišovského sedla. Prvou sprístupnenou jaskyňou v Jánskej
doline

bude

Malá

Stanišovská

jaskyňa.

Z

jej

celkovej

dĺžky

bude

sprístupnená jej predná časť – riečna chodba až po sieň podpisov, kde je
podpísaný aj básnik Ján Čajak, čo predstavuje dĺžku 170 m. Jaskyňu
prevádzkuje skupina SK Nicolaus pod vedením pána Petra Vaněka. To
umožní zabezpečiť reguláciu návštevnosti a stály ochranársky dozor jaskyne,
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ktorá si veľa vytrpela od nedisciplinovaných návštevníkov. Skúšobne bude
otvorená ešte tohto roku. Trvale od roku 2010 s pevne stanovenými vstupmi.
V jaskyni nebude nainštalované trvalé osvetlenie. Návštevníci si budú svietiť
lampášmi, karbidkami alebo čelovkami a v jaskyni ich bude sprevádzať
sprievodca, ktorý bude robiť odborný výklad. V ústí doliny sa nachádza
urbárska chata pozemokového spol. Smrečany, ktoré túto dalo do užívania
Speleoklubu Nicolaus. V nej bude občerstvenie a informačná miestnosť pre
návštevníkov a technické zázemie pracovníkov jaskyne. Postupne pribudnú
aj informačné tabule ako aj turistické značenie. Od nej sa k jaskyni
dostaneme po upravenom chodníku, ktorý v závere prechádza popri ďalšej
chatke speleoklubu Nicolaus. Táto bude časom tiež prispôsobená potrebám
návštevníkov a pracovníkov jaskyne. Je vynakladané veľké úsilie na
zachovanie prírodnej scenérie v okolí jaskyne. Preto sa na úpravy chodníkov
a vnútorných priestorov jaskyne využívajú miestne dostupné materiály.
Jaskyňa sa nachádza v juhozápadných svahoch masívu Smrekovica, má dva
vchody, ktoré sú blízko seba. Hlavnú časť jaskyne tvorí lineárna riečna
chodba, ktorá ma priemer tri až päť metrov a je pozorovateľná v dĺžke 200 m.
Táto bola vytvorená podzemnými tokmi, ktoré odvodňovali karbonátový
masív Smrekovice (1285 m n. m.) v štvrtohorách. Na túto chodbu sa napája
viac labyrintových priestorov o celkovej dĺžke 560 m. Po preskúmaní sifónov,
ktoré uzatvárajú chodby, môžeme očakávať objavenie ďalších priestorov.
Vzhľadom na relatívne malú výšku jaskyne od dna doliny (18 m) sa vek
týchto priestorov nepredpokladá starší ako pleistocén. Výzdoba stalaktitov
a stalagmitov je silne poškodená a hodne zadymená. Známe sú podpisy na
stenách

a

ústnym

podaním

sa

dochovali

informácie,

že

obyvatelia

Liptovského Jána jaskyňu využívali ako skrýšu počas nájazdov Tatárov a
bola používaná aj partizánmi počas SNP. Malá Stanišovská jaskyňa je však
veľmi zaujímavá z hľadiska prúdenia vzduchu. V zime, keď vonkajšia teplota
klesne pod bod mrazu, prúdi prvým vchodom do jaskyne studený vonkajší
vzduch, ktorý sa v nej ohrieva a popri strope smeruje von druhým vchodom,
kde vystupuje na povrch a okolo vchodu do jaskyne vytvára nánosy inovate.
výraznejší prievan v nej ale nie je. Priemerné teploty vo vnútri jaskyne počas
leta dosahujú 6 ° C a v zime 4,5 ° C. Jaskyňou v súčasnosti nepreteká vodný
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tok. Na konci rúrovitej chodby jaskyne bolo objavené malé jazierko. Jaskyňu
ako prvý spomínal Matej Bel aj Martin Sentiváni. Ďalší výskum pokračoval v
roku 1720, ktorý uskutočnil Juraj Buchholtz, po ňom nasledoval Juraj
Pacolt v roku 1955, Stanislav Šrol v roku 1959. V roku 1961 ju aj neďalekú
Veľkú Stanišovskú jaskyňu opísal v geografickom časopise doktor Anton
Dropa, CSc. Ďalej to bol PhDr. Juraj Bárta, Csc. v roku 1974, ktorý tu
neobjavil žiadne archeologické a ani paleontologické nálezy v ďalších rokoch
sa výskum zintenzívnil. V jaskyni sa v malej miere vyskytujú netopiere.
Najviac ich bolo evidovaných roku 1999 a to štyri druhy o celkovom počte
šestnásť kusov. Vo vnútri jaskyne bude osadená expozícia venovaná
jaskyniam Jánskej doliny, ďalej tu budú exponáty zamerané na spôsoby
využívania jaskýň ľuďmi, bude tu i expozícia venovaná SNP a nebude chýbať
ani prezentácia praktického

jaskyniarstva a činnosti vody v jaskyni. Do

budúcna plánujú vybudovať symbolický cintorín venovaný slovenským
osobnostiam speleológie.

Rezbársky deň pri kadi
V rámci letných aktivít, ktoré ponúkalo Občianske združenie Jánska
dolina pre občanov a návštevníkov našej obce zorganizoval dňa 26. júla
penzión Aurel v spolupráci s obcou Liptovský Ján, agentúrou Panter,
Bistrom u koníka a Koniarkou Mundo nultý ročník podujatia Rezbársky deň
pri Kadi. Miesto je akoby predurčené na organizovanie takýchto a podobných
kultúrnych podujatí. Akcia to bola skutočne vydarená, o čom svedčilo aj
množstvo návštevníkov. Tí mali možnosť prezrieť si výstavku a ukážky
rezbárskych

prác

ľudových

majstrov

–

rezbárov

pani

Hrabinskej

z

Liptovského Mikuláša a Jozefa Lukáča z Liptovského Jána. Deti sa mohli
vyšantiť na trampolíne a nafukovacom drakovi. Osvieženie ponúkal stánok
s občerstvením a spev a dobrú náladu udržiavala ľudová hudba Vitáli
Virtúzi. Túto akciu si všetci pochvaľovali, zároveň dali podnet, aby sa takéto
podujatie stalo tradíciou.
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Liptovská beach party
Pravú južanskú atmosféru s pieskovou plážou, palmami, na ležadlách
pod slnečníkmi a s pohármi miešaných nápojov v ruke, zažili účastníci
netradičného

podujatia

v Jánskej

doline.

Liptovský

dvor

obklopený

ihličnatým lesom sa v tretiu augustovú sobotu počas nultého ročníka
Liptovskej beach Party zmenil na nepoznanie. Párty moderoval Vladimír
Balco a o hudbu sa staral DJ Miki. Akciu odštartoval trojhodinový aerobic
maratón, ktorý vystriedal turnaj v minifutbale. Namiesto mora boli
vyhrievané kade. Pre deti boli pripravené zábavné súťaže s cenami, páčili sa
im aj nafukovacie atrakcie, ktoré si mohli vyskúšať. Najväčším prekvapením
na Liptovskej Beach Party bola v augustových horúčavách tak ojedinelá
súťaž v stavaní snehuliakov. Sneh priamo pri pieskovej pláži bol skutočný a
najmä deťom sa veľmi páčil. Po snehovej nádielke večer ostali už len malé
stopy, ale zábava pokračovala až do noci. Vyvrcholením programu plážovej
párty bola ohňová show.

Koncert Laca Decziho
Dňa 20. 8. 2009 v Liptovskom Jáne zahral so svojou skupinou Celula
New York slovenský jazzman Laco Deczi žijúci od roku 1984 v USA. Ako hosť
koncertu vystúpil Američan Chris de Pino. Podujatie sa konalo na terase v
Zemianskej kúrii Rudolf. V atmosfére plnej pohody a dobrej nálady predviedli
hudobníci z Celuly Vajco a Laco Deczi, Nob Kinukawa a Eric Meridiano
skutočne majstrovské výkony. Postarali sa o nezabudnuteľný zážitok pre
mnohých účastníkov koncertu. Indviduálnymi improvizáciami s harmonicky
bohatým soulovo-rockovým odkazom oslnil harmonikár Chris de Pino, ktorý
spieval o pocitoch cudzinca na Slovensku. Keď začal hrať na harmonike,
vstúpil

medzi

obecenstvo

a

technicky

brilantným

sólom

roztancoval

prítomných pri stoloch. Keď Pino predvádzal džezovú paródiu, ako sa učil
hrať na klavíri, bolo to natoľko strhujúce, že Laco Deczi zahral niekoľko
sprievodných riffov na syntetizátore. Pomalú Sommertime od Georga
Gerschwina skupina Celula nezahrala, ale doslova odpálila v rýchlom tempe
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s horúcim letným nádychom neskorého prázdninového večera. Na záver
koncertu si poslucháči dlhotrvajúcim potleskom vynútili prídavok.

Top Chefs Tour
Tretí november patril v Hoteli Liptovský Dvor šiestim špičkovým
šéfkuchárom – Mariánovi Harciníkovi z Villy Nečas v Žiline, Máriovi Danimu
z hotela Zlatý kľúčik v Nitre, Milanovi Polohovi z Iris restaurant v hoteli Zlatý
Dukát v Košiciach, domácemu Miroslavovi Uhrinovi, Ladislavovi Dibalovi z
Beniczky restaurant & café v Banskej Bystrici a iniciátorovi projektu
Jaroslavovi Žídekovi šéfkuchárovi v Erdödyho paláci. Títo v rámci projektu
Top Chefs Tour predstavili svoje gastronomické umenie v spoločnom
šesťchodovom menu. Domáci šéfkuchár sa prezentoval jelením chrbtom v
lístkovom ceste na hubovom ragú, plnenom hydinovo-bylinkovým pudingom,
podávaným so zemiakovo-slaninovou roládou, ku ktorému sa podávalo
akostné odrodové víno – Alibernet, Elesko, IN VINO 2008. Jeho kolegovia
pripravili grilovaného zubáča na bryndzových raviolkách s bylinkovou
omáčkou, zľahka zaúdenú maslovú makrelu na paradajkovom rizote s
chrenovou penou, biele kačacie pečienky v kačacej fáši s paprikovou
omáčkou a špagetami, grilovaným jahňacím chrbtom na fazuľkovom frikassé
a domácu

šišku

plnenú

makom

s čučoriedkovou

omáčkou,

karamelizovanými gaštanmi a makovou zmrzlinou. Projekt Top Chefs Tour
chce pozdvihnúť gastronomické povedomie na Slovensku. V každom meste
sa stretli so študentmi odborných škôl. Jeden účastník z každého mesta, kde
sa Top Chefs Tour uskutočnil získal možnosť zúčastniť sa Školy varenia
uznávaného majstra z Francúzska Yvesa Thuriesa, ktorý vedie reštauráciu
„Le Grand Ecuyer“ a vydáva odborný magazín o trendoch v gastronómii.
Sponzormi projektu boli spoločnosti METRO a IN VINO.

Šarkaniáda
Veľké farebné plagáty v školách i obci ohlasovali obľúbenú Šarkaniádu
a sľubovali, že dobré počasie je objednané. Treba si doniesť len šarkana,
ktorý

najvyššie

lieta

a

dobrú

náladu.

Pani

jeseň

tento

rok

ani
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usporiadateľom ani deťom priaznivo naklonená nebola. Aj pre pána starostu
bolo ťažké zariadiť to dobré počasie, hoci v dvoch termínoch. A aj keď za
oknami vládla pochmúrna nálada, v materskej škole sa ešte dlho ozývala
pieseň „Keď na jeseň začne fúkať silný vietor, na oblohe objaví sa drak...“ a
šarkany, vlastnoručne vyrobené deťmi zdobili chodby MŠ celú jeseň.
Pripravené, najmä tie dobré šarkany si treba odložiť a na jeseň o rok na
Dubci sa na Vás teší pán starosta a poslanci OZ.

Mikuláš
Aj keď to mal Mikuláš tento rok ťažké, prišiel medzi deti aj bez
snehovej nádielky. Dlhé čakanie na jeho príchod spríjemňovala deťom
„Červená čiapočka“. Niektoré deti v nej poznali pani učiteľku Renátu aj
napriek tomu, že často menila hlas. Mikuláš nakoniec došiel na krásne
vyzdobený školský dvor, kde k vlaňajším netradičným vianočným ozdobám
pribudli ozdoby Terézie Kubovej, Michaely Balcovej a ostatných detí. Mikuláš
a jeho pomocníci, Snehulienka a čert, priniesli na koči plné vrecia
prekvapení, ktoré si zaslúžili len tí, čo vedeli básničku, pesničku alebo aspoň
svoje meno. Vikinka na otázku: „Ako sa voláš?“ – odpovedala – „Viki – Viki
dobrá!“. Aj na Snehulienku sa deti pýtali: „Kde pôjde potom?“ „Na Severný
pól!“ „A to v tých topánkach?“ Na čertovi deti obdivovali chvost, lebo ho mal
raz vpredu, raz vzadu. Nikolka mala pre Mikuláša pripravený list s
vianočným prianím. Pred odchodom Mikuláš sľúbil deťom, že pošle sneh, a
slovo dodržal. Na druhý deň skutočne snežilo. Starosta obce na záver za
pomoci Mikuláša a detí rozsvietil stromček. Výnimočne sa tento rok rozžiaril
až po treťom odratúvaní. Ale o to krajšie a bohatšie.

Hrozba povodne
V posledných dňoch roka 2009 – po trojdňových dažďoch 25.
decembra 2009 začala prudko stúpať hladina Štiavnice. V tento deň v
priebehu dvoch hodín stúpla hladina potoka viac ako o 1,5 m. Vzápätí bol
vyhlásený druhý povodňový stupeň, lebo hrozilo akútne vyliatie toku v
úsekoch pri Štarte a v neupravenej časti potoka smerom do Políka. Na
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pomoc prišli občania i členovia Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí
pomáhali plniť vrecia pieskom a stavať hrádze. Agria a. s., ktorú zastupoval
pán Ing. Ján Paciga, obci bezodplatne poskytla prázdne vrecia. Ladislav Filo
poskytol auto na prepravu dobrovoľníkov a materiálu. Začali sa stavať
pieskové hrádze, ktoré boli za tri hodiny hotové. Našťastie postupne prestalo
pršať a hladina Štiavnice začala pomaly klesať. Napriek tomu sa Štiavnica
na jednom úseku vyliala, a to do záhrady pána Kašiaka. Táto nečakaná
udalosť preverila schopnosti obyvateľov, ale zároveň poukázala aj na slabé
miesta. Na úseku pri Kašiakovie záhrade bude treba dobudovať trvalú
hrádzu v dĺžke cca sedem metrov. Zároveň však bude treba prehĺbiť koryto
potoka popod mosty, aby sa zvýšil prietok a nestávali sa z nich prekážky
toku. Táto situácia poukázala na naliehavosť uskutočnenia týchto opatrení.

Matrika
Narodení
31. 12. 2008

Juraj Vrabec

4. 6. 2009

Kristína Oľga Straková

11. 8. 2009

Adrián Jančuška

11. 8. 2009

Júlia Tajátová

13. 11. 2009

Lukáš Kamenský

Sobášení
17. 1. 2009

Karol Chvála a Mária Malecká – cirkevný sobáš

6. 6. 2009

Gabriel Kubovič a Zuzana Červeňová – občiansky sobáš

29. 8. 2009

Milan Solárik a Viera Krajčiová – cirkevný sobáš

23. 9. 2009

Miroslav Halahija a Ľubica Halahijová – občiansky sobáš

10. 10. 2009

Daniel Ondrášik a Zuzana Urbanová – občiansky sobáš

17. 10. 2009

Dušan Strapoň a Andrea Bystrianska – občiansky sobáš

28. 11. 2009

Ivan Fronko a Ľudmila Gregušová – cirkevný sobáš

Zomrelí
26. 11. 2008

Milan Dorotovič
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14. 1. 2009

Oľga Böhmerová

5. 2. 2009

Janka Mlynarčíková

11. 5. 2009

Michal Galler

31. 5. 2009

Ladislav Fillo

9. 7. 2009

Ľubica Böhmerová

13. 7. 2009

Milan Hanko

26. 7. 2009

Oľga Mariščáková

16. 9. 2009

Anna Kúdorová

29. 10. 2009

Jozef Karolček

16. 11. 2009

Želmíra Urbanová

Rozvody
Okresné súdy rozviedli v roku 2009 desať manželských párov, ktoré
uzavreli manželstvo v našom matričnom obvode.

Počasie
Začiatok roku bol na január trocha rozpačitý. Január sa začal tuhými
mrazmi a častou inverznou oblačnosťou, za ktorú mohla mohutná tlaková
výš nad strednou Európou. Koniec januára priniesol teplejšie počasie, ktoré
vôbec nebolo typickým januárovým počasím. Na juhu Slovenska prevládali
teploty nad nulou. Až koncom januára a začiatkom februára sa vrátila zima
so všetkým čo ku nej patrí. Február kompenzoval dovtedajší teplý charakter
zimy, veď nie nadarmo sa hovorí, že „Čo veľký ( január) zameškal, to malý
(február) doháňa“. Na zimu 2008/2009 to platí dvojnásobne. Až na malé
výnimky prevládalo v tomto mesiaci typické zimné počasie.
Zima trvala dlho, ešte v polovici februára prevládalo studené zimné
počasie, rovnako ako aj začiatkom marca. Časté teploty pod nulou udržiavali
snehovú pokrývku a jar stále neprichádzala. Počas prvého a začiatkom
druhého marcového týždňa ešte od 600 metrov aj snežilo. Výraznejšie
oteplenie začalo veľmi prudko v druhom marcovom týždni, keď teploty
vystúpili až nad 10 °C.
Jún bol daždivým mesiacom a Slovensko, Česko a Rakúsko trápili
lokálne aj väčšie záplavy. Počasie sa zmiernilo koncom júna a prišlo vytúžené
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leto. Leto začalo horúcim júlom a priemerným augustom spojeným s častými
prehánkami, no najmä častými búrkami spojenými s búrlivým nárazovým
vetrom.
Vývoj počasia koncom leta a aj v prvom jesennom mesiaci septembri
prebiehal vcelku normálne, aj keď sa samozrejme vyskytli určité extrémy.
Prekvapujúci bol najmä teplotne rozdelený september na horúcu prvú
dekádu a za tým na studené ďalšie dve dekády, hoci normálne býva studená
len jedna dekáda a potom už nastupuje ustálené počasie babieho leta.
Október bol mesiacom teplotne nadpriemerným. Na začiatku októbra
náhle napadla veľmi hrubá prikrývka snehu, keď vrstva čerstvého snehu
napadnutého za jeden deň a noc dosahovala skoro 0,5 metra. Počas
nasledujúcich dní sa veľmi rýchlo oteplilo a konečne prišlo babie leto, ktoré
trvalo tak do polovice mesiaca. Potom sa opäť začalo ochladzovať. Od konca
októbra prenikol do strednej Európy vlhký vzduch. Počas sviatku Všetkých
svätých ale aj po ňom prevládalo počasie s prehánkami, ale bolo pomerne
teplo. V prvej polovici novembra sa často vyskytovala inverzia s rannými
hmlami.
S príchodom decembra sa často na niekoľko dní oteplí a potom býva
premenlivý a väčšinou teplý mesiac. Súvisí to s tým, že vnútrozemie Európy
sa rýchlejšie ochladzuje ako Atlantický oceán, a tak oceán v tento mesiac
účinkuje na Európu ako teplý radiátor a sála sem teplý vzduch. Lenže toho
roku nedošlo až k takému výraznému prehriatiu morskej vody, a tak
december začal relatívne teplo. Od druhého decembrového týždňa sa však
veľmi výrazne ochladilo, keď ortuť teplomera z priemerných 6 – 10 °C
preskočila na – 5°C až -12 °C. V polovici decembra už na celom území
Slovenska snežilo a mohli prísť pekné Vianoce so snehovou nádielkou. Aké
veľké sklamanie bolo, keď krátko pred najkrajšími sviatkami v roku –
Vianocami, sneh po daždi zmizol. Počas vianočných sviatkov dokonca padli
na území Slovenska viaceré teplotné rekordy, keď teplota na juhu Slovenska
vystúpila až na 14,1 °C. Príčinou takéhoto oteplenia bola podľa meteorológov
výrazná zmena cirkulácie nad veľkou časťou európskeho kontinentu. Krátko
na to

sa teplý vzduch vystriedal s mrazivým vzduchom a následne opäť

s teplým. Išlo aj podľa meteorológov o nezvyčajný jav. Aj keď medzi sviatkami
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náznakovo snežilo, väčšej nádielky sme sa nedočkali a aj Silvester a začiatok
nového roka sme oslávili bez snehu. Sneh prišiel až v druhom januárovom
týždni, ale najväčšia nádielka bola nezvyčajne na juhu Slovenska a sever
ostával len „pocukrovaný“ s miernymi mrazmi.
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2010
Obecné zastupiteľstvo
1. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 1. februára 2010
Poslanci schválili dotáciu finančnej výpomoci Neziskovej organizácii
Štart Liptovský Ján vo výške 6 500 €, zmenu umiestnenia viacúčelového
futbalového ihriska, ktoré sa malo vybudovať s rozlohou 20m x 40m v areáli
„Štartu“ na pozemku parcelné č. 568/4 v k.ú. Liptovský Ján s doplnením
doplnkových športov tenis a basketbal.
Zastupiteľstvo zároveň poverilo starostu obce na podpísanie zmluvy na
vypracovanie žiadosti „Revitalizácia infraštruktúry k centrám cestovného
ruchu v obci Liptovský Ján“ s firmou „OK Managment group s.r.o Spišská
Nová Ves, Drevárska č.6“ a na podpísanie zmluvy na vypracovanie žiadosti
„Zberný dvor Liptovský Ján“ s firmou „OK Managment group s.r.o Spišská
Nová

Ves,

Drevárska

č.6“.

Obecné

zastupiteľstvo

zároveň

schválilo

inventarizačnú komisiu na vykonanie inventarizácie obecného majetku
v zložení E. Daňová, E. Červeňová, A. Ľubelanová, K. Šúleková, R. Urban.
2. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 1. marca 2010
Obecné

zastupiteľstvo

v Liptovskom

Jáne

zrušilo

uznesenie

č.

60/12/2009 ktorým schválilo prevod obchodného podielu vo výške 50% na
doterajšieho

spoločníka

spoločnosti

Ing.

Ladislava

Podmanického

a

uznesenie č. 61/12/2009, ktorým schválilo predaj Údolnej stanice bývalého
lyžiarskeho vleku v lokalite Javorovica, schválilo aj zmluvu o dielo s OK
Management group, s.r.o., Drevárska 6

052 01 Spišská Nová Ves na

vypracovanie projektu „Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Liptovský Ján“ v sume
15.000 Eur bez DPH. Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo zmluvu
o vypracovaní

žiadosti

na

čerpanie

finančných

prostriedkov

zo

štrukturálnych fondov EU pre projekt „Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Liptovský
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Ján“ s OK Managment group, s.r.o, Drevárska 6 v Spišskej Novej Vsi. Ďalej
schválilo predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 za
účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Liptovský Ján“, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom obce Liptovský Ján a platným
Programom

hospodárskeho

a sociálneho

rozvoja

obce

Liptovský

Ján.

Poslanci odsúhlasili aj zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
o NFP a jeho financovanie vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na
projekt t.j. vo výške 23 300 €.
Na druhom zasadnutí zastupiteľstva sa prejednávala aj zámena
pozemku obec Liptovský Ján a Penzión UNA. Zastupiteľstvo v tejto veci
doplnilo

uznesenie

č.

63

/12/2009

z dňa

20.11.2009,

ktorým

schválilo zámenu pozemkov C-KN č.3721/16 s výmerou 278 m2 - zastavaná
plocha za parcelu č. C-KN 496/6 o výmere 234 m2 – záhrady, zámena sa
uskutočnila v súlade zo zákonom č.138/1991 Zb. podľa § 9a ods.8 písm. b,
pretože išlo o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
vrátane priľahlej plochy. Zastupiteľstvo schválilo aj čerpanie rezervného
fondu z roku 2008 na položke 46 454 001 a
finančných operácií 46 01 116

22 491,12 € na splátky

814 000 (nákup akcií úsporová – splátky

investičného majetku a na úhradu bežných výdavkov 46 08 300 635 005
(dodávka a montáž bezdrôtového rozhlasu).
3. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 8. marca 2010
Poslanci sa zaoberali financovaním stavby 52 b.j. Pri Štarte a súhlasili,
aby STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. so sídlom Jilemnického 22,
Liptovský

Mikuláš

zriadila

záložné

právo

na

nehnuteľný

majetok:

rozostavaná stavba na parcelnom čísle 568/24, parc. číslo 568/24
s výmerou 333 m2 a parcela číslo 568/26 s výmerou 21 m2 vedené na LV č.
1681 k. ú. L. Ján v prospech DEXIA banka Slovensko a.s. Tento súhlas dáva
na základe uzavretej Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 14.1.2009,
ktorá bola schválená uznesením 51/9/2008 písmeno b.
Poslanci nesúhlasili so zriadením vecného bremena v prospech
Pozemkového spoločenstva komposesorát Bielo - Marušová Liptovský Ján,
IČO:17065771 a Združenia majiteľov lesov bývalého urbárskeho spolku
_______________________________________________________________________ 137

Liptovský Ján

Kronika

Liptovský Ján, IČO: 30230349 užívať miestnosť č.1.01 a 1.04 na prízemí
a miestnosti 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11,
2.11, 2.12 v podkroví stavby súpisné číslo 103 Požiarna zbrojnica,
postavenej na parcele č. KNC 567/5, s výmerou 145 m2, zastavané plochy
a nádvoria k. ú. Liptovský Ján, a to podľa projektovej dokumentácie
vypracovanej Ing. Gabrielou Bartkovou, ul. Tehliarska 272/17 031 05
Liptovský Mikuláš, z 09/2007 overenou v Rozhodnutí č. SU 123/2007
Obcou Liptovský Ján.
Zastupiteľstvo na svojom zasadnutí

zároveň poverilo

konateľa

spoločnosti Športcentrum – Lipt. Ján, s.r.o., so sídlom Jánska dolina 194,
Liptovský Ján, IČO: 36011614 Ing. Pavla Mikušiaka na podpísanie zmluvy
na nákup elektronického kontrolného systému na vybavovanie osôb a
nájomnej zmluvy na hnuteľné veci – lyžiarsky vlek Doppelmayr, typ 2 SL-CP
940 od 1.1.2010 do 31.12.2010, ale aj nájomnej zmluvy na zasnežovací
systém od 15.12.2009 do 30.4.2010.
4. zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 29. marca 2010
V rámci stavby 19 b.j., blok C – nájomné byty poslanci schválili
„Zásady zloženia a použitia finančnej zábezpeky za užívanie nájomného bytu“
podľa Výnosu MV a RR SR zo dňa 07.12. 2006 č.V-1/2006 o poskytovaní
dotácií na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov. V rámci tejto úlohy
sa zaoberali a schválili aj „Súhrnný ekonomický a evidenčný list stavby“
predložený k výpočtu nájomného v 19 b.j., cenu ročného nájomného bytov
podľa

opatrenia

MF

SR

z 23.04.2008

č.01/R/2008

vo

výške

4%

z obstarávacej ceny bytu, „Výpočet mesačného nájomného bytového domu
súpisné číslo 368“ 19 b.j. podľa predloženého návrhu výpočtu, ale aj
rozdelenie bytov v bytovom dome súpisné číslo 368.
Zastupiteľstvo schválilo zároveň aj projekt investície do siete verejného
osvetlenia spoločnosti FIN.M.O.S.,a.s. VO-20100318LJ na území obce
Liptovský Ján, navýšenie objemu nakupovaných akcií akciovej spoločnosti
FIN.M.O.S. v zmysle stanov uvedenej a.s. o 800 ks akcií typu „A“.
Poslanci sa zaoberali aj stavbou multifunkčného ihriska a schválili aj
dodávateľa na vybudovanie základnej

dosky

multifunkčného ihriska pri

_______________________________________________________________________ 138

Kronika

Liptovský Ján

Štarte v prospech firmy Janek Milan, Štúrova 729/31 Liptovský Hrádok
v sume neprevyšujúcej 23.000,- €. Zároveň schválili aj dodávateľa na
vybudovanie technológií multifukčného ihriska při Štarte- Scansis Slovakia
s.r.o., Seberínniho 9 , 82103 Bratislava. Dodávka nemala obsahovať
vybudovanie osvetlenia ihriska a vybavenie ihriska na doplnkový šport
basketbal, pretože zastupiteľstvo neschválilo basketbal ako doplnkový šport
multifunkčného ihriska pri Štarte.
5. zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. apríla 2010
Poslanci schválili návštevu občanov Liptovského Jána vo Francúzsku
Fontaine le Port a dotáciu na zakúpenie 20 ks leteniek pri príležitosti
návštevy partnerskej obce Fontaine le Port vo Francúzku v dňoch 2.-6. 6.
2010 zástupcami obce Liptovský Ján.
Zastupiteľstvo schválilo neziskovej organizácii „Štart Liptovský Ján“ dotáciu
na zakúpenie reštauračného programu do výšky 3 300€ a návratnú dotáciu
na rozbeh prevádzky záhradného bufetu v objekte neziskovej organizácie
„Štart Liptovský Ján“ do výšky 10 000€.
Bol schválený aj záverečný účet obce za rok 2009, celoročné hospodárenie sa
schvaľuje s výhradou (za rok 2009 nebol vypracovaný programový rozpočet)
a prebytok hospodárenia vo výške 6914,85€ sa mal použiť na tvorbu
Rezervného fondu.
Poslanci schválili aj rozpočet spojený s organizovaním Jánskych slávností vo
výške 6000 €, ďalej poradie na neobsadený 3-izbový byt v bytovom dome
súpisné číslo 368.
6. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 17. mája. 2010
Poslanci v rámci prípravy na Valné zhromaždenie Športcentra Liptovský Ján
s.r.o. schválili do funkcie konateľa spoločnosti Ing. Jaroslava Mlynčeka.
Schválili aj predaj pozemku KN - C parc. č. 3771/19 – vodná plocha s
výmerou 22 m2 v k. ú. Liptovský Ján oddelenej z pôvodnej parcely KN-E č.
2222/501 geometrickým plánom č. 44523106-4/2010, ktorý je podľa listu
vlastníctva č. 1254 v celosti vlastníctvom Obce Liptovský Ján, J. Kalinčiaka
č. 39, Liptovský Ján pre kupujúceho UNA s.r.o., Starojánska 25, 032 03
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Liptovský Ján, IČO: 35756896. Obecné zastupiteľstvo schválilo aj prenájom
pozemku pri „Teplici“ za sumu 0.17 € za m2/deň na obdobie júl – august
2010 na

predaj zmrzliny p. Richardovi

Filovi, cukráreň Filoména, ďalej

nájom pre ambulantný predaj rýchleho občerstvenia v priestoroch pri
„Teplici“ R. Devečkovi a P. Kubovčíkovi v sume 3,33,€ za deň.
Poslanci boli naopak proti žiadosti Petra Lubelana, Nová ul. 206
Liptovský

Ján

o vyrovnanie

a odkúpenie

časti

komunikácie

priľahlej

k vstupu na pozemok na Kúpeľnej ulici číslo domu 147 a rovnako negatívne
sa postavilo ku doplatku finančných prostriedkov vo výške 3855,60 € pre
Miroslava Janeka, Štúrova 729/31, Liptovský Hrádok za vybudovanie
podkladovej dosky multifunkčného ihriska pri „Štarte“.
7. zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 9. júna 2010
Zasadnutie poslancov schválilo predloženie žiadosti o NFP v rámci
výzvy OPŽP-PO4-10-1 s názvom projektu „Zberný dvor na separovaný odpad
v Liptovskom Jáne“ s výškou celkových nákladov na projekt 469 513,32 €, s
výškou celkových oprávnených nákladov na projekt 469 513,32 €, s výškou
spolufinancovania

projektu

obcou

v

sume

23

475,67€

z

celkových

oprávnených výdavkov a zabezpečenie realizácie – financovania projektu po
schválení žiadostí o NFP z vlastných zdrojov.
V rámci dostavby 57b.j. „Pri Šarte“ schválili dodatok č. 1 ku Kúpnej
zmluve zo dňa 21.12.2009 a to bod 2.1. tak, že pôvodný text Kúpnej zmluvy
sa ruší a nahrádza sa textom:
Predávajúci a kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy 1 vo
výške 1.028.480,46 EUR s DPH (slovom: jedenmilióndvadsaťosemtisícštyristoosemdesiat 46/100 Eur s daňou z pridanej hodnoty), predávajúci
a kupujúci sa ďalej dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy 2 vo výške 1,Eur (slovom: Jedno Euro), predávajúci a kupujúci sa dohodli na kúpnej cene
za predmet kúpy 3 v sume 87.911,99 EUR s DPH (slovom: Osemdesiatsedemtisícdeväťstojedenásť

99/100

EUR

s daňou

z pridanej

hodnoty),

pričom kúpna cena za Miestnu komunikáciu predstavuje sumu 31.500,EUR s DPH, kúpna cena za Spevnené plochy predstavuje sumu 13.500,01
EUR s DPH, kúpna cena za Verejnú kanalizáciu splaškovú 276 m
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predstavuje sumu 14.399,99 EUR s DPH, kúpna cena za verejnú kanalizáciu
dažďovú predstavuje sumu 14.399,99 EUR s DPH a kúpna cena za Verejný
vodovod predstavuje sumu 14.112,-EUR s DPH. Fakturácia a úhrady
jednotlivých faktúr za predmet kúpy 3 budú realizované čiastkovo. Celková
kúpna cena za predmet kúpy 1, predmet kúpy 2, a predmet kúpy 3
predstavuje sumu 1.116.393,45 EUR s DPH ( slovom: Jedenmiliónstošesťnásťtisíctristodeväťdesiattri 74/100 EUR s daňou z pridanej hodnoty), (ďalej
len „celková kúpna cena“)
Poslanci zároveň schválili, aby STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš a.s. so
sídlom Jilemnického č.22, Liptovský Mikuláš zriadila záložné právo na
nehnuteľný majetok - rozostavaná stavba na pozemku parc. č. 568/27 s
výmerou 470 m2 vedenom na LV č.1681 v k. ú. Liptovský Ján v prospech
DEXIA banka Slovensko a.s. Tento súhlas dáva na základe uzavretej Zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 14.1.2009, ktorá bola schválená uznesením
č.51/9/2008 písmena b.
Zastupiteľstvo schválilo nájom nehnuteľnosti – pozemku Parcely
registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape č. KN 2985/7 s výmerou 4154
m2

Ostatné plochy, zapísanej na LV č.564 k. ú. Liptovský Ján, obec

Liptovský Ján, vedeného na Katastrálnom úrade v Žiline, Správa katastra
Liptovský Mikuláš a to dielu 3 o výmere 6m2 odčleneného z parcely č. KN
2985/7 a to Geometrickým plánom č. 40451739-21/2010 na zameranie
rozostavanej

stavby

bytového

domu

parc.

č.

568/27,

na

vydanie

kolaudačného rozhodnutia a zápis stavby na LV, oddelenie parc. č. 568/28
vyhotoveným Ing. Elenou Olejárovou - geodetická kancelária Liptovský
Hrádok dňa 17.5.2010 s tým, že ročná odplata za užívanie pozemku
predstavuje 1,-€ bez DPH na dobu neurčitú. Poslanci zároveň schválili aj
program osláv „Jánske slávnosti 2010“.
8. zasadnutie obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28. júna 2010
Zasadnutie sa konalo v zasadacom priestore „Campingski ŠTART“ v
Liptovskom Jáne, kde poslanci schválili program obecného zastupiteľstva so
zmenou v bode č.3 - príprava na Valné zhromaždenie spoločnosti a
prejednanie prevodu 50% obchodného podielu obce – vynechať.
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Zastupiteľstvo zároveň schválilo nájom nehnuteľnosti - pozemku PARCELY
registra „C“, evidovanej na katastrálnej mape č. KN 2985/7 o výmere 4154
m2 Ostatné plochy, zapísanej na liste vlastníctva č. 564, k. ú. Liptovský Ján,
obec Liptovský Ján, vedeného

na Katastrálnom úrade v Žiline, Správa

katastra Liptovský Mikuláš a to parcely č. KN C
Zastavané plochy a nádvoria

2985/8 o výmere 3m2

a parcely č. KN C 2985/9 o výmere 3m2

Zastavané plochy a nádvoria, obe parcely odčlenené z parcely č. KN 2985/7
a to Geometrickým plánom č.40451739-31/2010 na zameranie rozostavanej
stavby

bytového

domu

p.č.568/29,

2985/9

a vydanie

kolaudačného

rozhodnutia a zápis stavby na LV, oddelenie parc.č.568/30,

vyhotoveným

Ing. Elenou Olejárovou – geodetická kancelária Liptovský Hrádok dňa
18.6.2010 s tým, že ročná odplata za užívanie pozemku predstavuje 1,- Eur
bez DPH na dobu neurčitú.
Poslanci schválili aj prenájom časti obecného parkoviska pri letnom
kúpalisku s výmerou 9 m2 Alexandrovi Baroczimu, Čierna Voda č. 218,
Galanta za účelom trhového predaja zeleniny a ovocia za sumu 0,20 Eur za
m2/deň.
9. zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 6. augusta 2010
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne schválilo návrh ponuky na
predaj

50%

obchodného

podielu

Obce

Liptovský

Ján

v

spoločnosti

Športcentrum - Liptovský Ján s.r.o., Jánska dolina č.194, Liptovský Ján,
IČO 36011614 doterajšiemu spoločníkovi Ing. Ladislavovi Podmanickému
SKI-ENGINEERING, Lesná 4/8 Ružomberok za cenu 169 289 €, ktorá bude
predložená do 15.8.2010. Splatnosť ponúkanej ceny bude najneskôr ku dňu
podania návrhu zápisu do obchodného registra. Ponuka platí do 31.10.2010.
Obecné zastupiteľstvo určilo v Obci Liptovský Ján pre voľby do
orgánov samosprávy obcí v roku 2010 volebný obvod číslo 1, počet poslancov
obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich volí v počte 7, starostovi obce v
zmysle Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a novely Zákona č.102/2010 Z. z. podľa § 11ods.4, písm. i.,
rozsah vykonávanej práce plným úväzkom.
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Obecné zastupiteľstvo prorokovalo dôvodovú správu a návrh Zásad
odmeňovania

poslancov

obecného

zastupiteľstva

v

Liptovskom

Jáne.

Konštatovalo, že dňom 1.4.2010 nadobudol účinnosť Zákon č. 102/2010
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len zákon o obecnom zriadení), v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) novely zákona
o obecnom zriadení, obecné zastupiteľstvo schvaľuje zásady odmeňovania
poslancov,

schválilo

Zásady

odmeňovania

poslancov

Obecného

zastupiteľstva v Liptovskom Jáne s účinnosťou od 6. augusta 2010, výšku
odmeny poslanca Obecného zastupiteľstva v Liptovskom Jáne na r. 2010:
12,00 € za zasadnutie Obecného zastupiteľstva a jeho aktívnu účasť, výšku
odmeny pre všetky komisie Obecného zastupiteľstva v Liptovskom Jáne na r.
2010 - 332,00 € za celoročnú aktívnu činnosť, zrušilo Uznesenie Obecného
zastupiteľstva č. 7/1/2007 b) zo dňa 26. januára 2007, ktorým bola
schválená výška odmeny poslanca Obecného zastupiteľstva

a komisie v

Liptovskom Jáne.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne vzalo na vedomie správu
audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2009. Zároveň schválilo
prevzatie záložného práva na nehnuteľnosť – pozemok registra CKN parcelné
číslo 568/23, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 460 m2,
stavba so súpisným číslom 368 na pozemku registra CKN s parcelným
číslom 568/23, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 460 m2, v
katastrálnom území Liptovský Ján s podielom 1/1 pre záložného veriteľa:
Štátny fond rozvoja bývania, IČO 31749542, Lamačská cesta 8, Bratislava
37 a to v súvislosti s nadobudnutím vyššie uvedených nehnuteľností od
STAVOINDUSTRIE Liptovský Mikuláš a.s. IČO 31560750, ktoré boli
schválené uznesením 67/13/2009 z 08.12.2009 a 36/7/2010 z 9. 6.2010.
Členovia

zastupiteľstva

schválili

Všeobecné

záväzné

nariadenie

č.1/2010 o príspevku za odber kuchynského odpadu zo školskej jedálne pri
Základnej škole s materskou školou v Liptovskom Jáne a zobrali na vedomie
navýšenie rozpočtu bežných príjmov na položke 111 312001 o sumu 8
594,17 €, štátnu dotáciu na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku
dane z príjmov fyzických osôb 6 802,00 €, štátnu dotáciu na financovanie
_______________________________________________________________________ 143

Liptovský Ján

Kronika

bežných výdavkov „Voľby NRSR 2010“ 900,00 €, príspevok na financovanie
bežných príjmov na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti 829,17 €,
navýšenie rozpočtu bežných výdavkov o sumu 8 386,14 €, čerpanie bežných
výdavkov podľa účelu určenia, navýšenie rozpočtu kapitálových príjmov na
položke 111 321000 o sumu 39 832,70 €, štátnu dotáciu na výstavbu
„Viacúčelové ihrisko“, navýšenie počtu kapitálových výdavkov o sumu 39
832,70 €, čerpanie kapitálových výdavkov podľa účelu určenia.
Zastupiteľstvo schválilo aj presun bežných príjmov z položky 08
206/635006 o sumu 3 318,00 € - údržba budov, priestorov a objektov
(Múzeum 150) na položku 08/300/635005 + 3 318,00 € - údržba prístrojov
a zariadení (Obecný rozhlas), ďalej presun kapitálových výdavkov z položky
08 100/717002 o sumu 20 218,00 € rekonštrukcia a modernizácia stavieb
(budova Štart) na položku 06 200 (716000 projektová dokumentácia Zberný
dvor) + 595,00 € na položku 08 100/717001 (realizácia nových stavieb
viacúčelové ihrisko) + 202,00 € na položku 09 121/716000 (projektová
dokumentácia ZŠ s MŠ) + 8 925,00 € na položku 08 207/717002
(rekonštrukcia stavieb Pomník padlých) + 1 228,00 € na položku 08
209/716000 (projektová dokumentácia Kultúrny dom) + 1 268,00 €.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva súhlasilo s návrhom Ing. Kompiša
na zmenu v zápisnici v bode Rôzne zo zasadnutia OZ z dňa 28. júna 2010 a
schválilo za overovateľa zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z
dňa 28.06.2010 Ing. Mikušiaka. Zastupiteľstvo zároveň zrušilo Uznesenie č.
35/7/2010 zo dňa 9.6.2010 a schválilo predloženie žiadosti o NFP v rámci
výzvy

OPŽP-PO4-10-1: s názvom projektu „ZBERNÝ DVOR – LIPTOVSKÝ

JÁN“, s výškou celkových nákladov na projekt 438 454,32€, s výškou
celkových oprávnených nákladov na projekt 438 454 ,32 €, s výškou
spolufinancovania projektu obcou v sume 21 922,72 € z celkových
oprávnených výdavkov, zabezpečenie realizácie – financovania projektu po
schválení žiadostí o NFP z vlastných zdrojov.
10. zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného 3. septembra 2010
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne na svojom ďalšom zasadnutí
prerokovalo dôvodovú správu a návrh Zásad zloženia a použitia finančnej
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zábezpeky za užívanie nájomného bytu a schválilo Zásady zloženia a použitia
finančnej zábezpeky za užívanie nájomného bytu. Ďalej schválilo odstúpenie
investorstva Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s., objektov SO – 02
Vodovod a SO – 03 Splašková kanalizácia stavby, na ktorú bolo vydané
vodoprávne povolenie č. ŠVS – 2010/01377 – 003/Vr Obvodným úradom
životného prostredia v Liptovskom Mikuláši úsek ŠVS dňa 30.06.2010.
Dôvodom na odstúpenie investorstva obce k uvedeným častiam stavby
je zabezpečenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce, zabezpečenie
potrieb jej obyvateľov a efektívnejšie zabezpečenie verejnoprospešných
služieb, t.j. zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd. OZ vyššie
uvedené považuje za prípad hodný

osobitného zreteľa na odstúpenie

investorstva v zmysle Zmluvy o spolupráci č. 237/2010.
Aby bolo odstúpenie investorstva (nakladanie s majetkom obce) v
súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov (jedná sa o ustanovenie §9a ods. 8 písm. e): „Ustanovenia
odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to ... e) v prípadoch
hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov ...“ – v zmysle dôvodovej
správy k uvedenému ustanoveniu sa táto výnimka uplatní, ak sa prevod
majetku obce týka verejnoprospešného účelu a v zmysle §4 ods. 3 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je
zásobovanie

vodou

a

odvádzanie

odpadových

vôd

verejnoprospešnou

službou.
Zastupiteľstvo schválilo zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na priamy
predaj nehnuteľnosti a to parcely registra „C“ evidované na katastrálnej
mape, a to pozemku parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape č.
KN 198/47 o výmere 1 318m2, Trvalé trávne porasty, vedené na
Katastrálnom úrade v Žiline správa katastra Liptovský Mikuláš, na LV č.
564, katastrálne územie Liptovský Ján, obec Liptovský Ján, okres Liptovský
Mikuláš, s budúcim vlastníkom Vladimírom Moravským, trvale bytom M.
Sch. Trnavského 22, Bratislava, občan SR za kúpnu cenu 79.080,- € (slovom
sedemdesiatdeväťtisícosemdesiat EURO), čo predstavuje 60 €/1m2, s tým, že
na základe Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve budúci kupujúci uhradí pri
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podpise zmluvy o budúcej zmluve časť kúpnej ceny vo výške 39.540,- € t. j.
50% kúpnej ceny a zostatok kúpnej ceny vo výške 39.540,- € 50% kúpnej
ceny, uhradí pri podpise kúpnej zmluvy, ktorá bude uzavretá do 30 dní odo
dňa

právoplatnosti

kolaudačného

rozhodnutia

stavby

vodovodnej

a

kanalizačnej prípojky a elektrickej prípojky investičnej akcie
Poslanci schválili aj nájomnú zmluvu podľa § 9a ods.9 pís. c) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien nájomnú zmluvu na
miestnosť po starej kotolni na tuhé palivo, ktorá sa nachádza v stavbe
športová hala, súpisné číslo 95, postavenej na pozemku parcely č. KN 568/7,
k. ú. Liptovský Ján, zapísané na LV č.564 a to na obdobie od 1. septembra
2010 do 31. augusta 2015, za mesačné nájomné vo výške 26,56 € (slovom:
dvadsaťšesť 56/100 Euro) s nájomcom Jozefom Mindekom, rod. Mindek,
trvale bytom Jilemnického 773/6, 031 01 Liptovský Mikuláš. Zastupiteľstvo
za prípad hodný osobitného zreteľa považovalo skutočnosť, že nájomca
predmet nájmu bude užívať na uskladnenie vecí, ktoré bude používať pri
prevádzkovaní lyžiarskeho vleku F12 Za Mundom, pričom kúpu OZ schválilo
tiež dnešného dňa. Preto samotný prípad hodný osobitného zreteľa bol
odôvodnený od skutočností uvedených pri schválení kúpnej zmluvy s
Jozefom Mindekom. Zastupiteľstvo schválilo podľa § 9a ods.8 písm. eň
zákona č.138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších zmien priamy
predaj hnuteľných vecí a to lyžiarsky vlek F12 Za Mundom, strojovej časti,
obslužných chatiek dva kusy a elektrickej prípojky, všetko týkajúce sa
lyžiarskeho vleku F12 Za Mundom, za kúpnu cenu 3.300€ (slovom:
Tristotridsať Euro) a to Jozefovi Mindekovi, trvale bytom Jilemnického
773/6, Liptovský Mikuláš. Zastupiteľstvo za prípad hodný osobitného zreteľa
považovalo skutočnosť, že kupujúci predmet kúpy užíval, prevádzkoval a
zabezpečenie prevádzkovania vleku F12 Za Mundom kupujúcim je zo strany
obce najefektívnejším spôsobom riešenia z pohľadu poskytovania služieb v
obci pre návštevníkov obce v zimnom období.
Zastupiteľstvo schválilo aj zámenu nehnuteľností v k.ú. Liptovský Ján
a to pozemku parcely č. KNC 3771/20 o výmere 475 m2, Vodné plocha v k.ú.
Liptovský Ján vytvoreného na základe geometrického plánu vyhotoveného
AGEOMASR, s.r.o., so sídlom Nová 4432/8, 031 01 Liptovský Mikuláš,
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č.16/2010

zo

dňa

27.7.2010

na

oddelenie

nehnuteľností

parc.

č.

3771/20,3771/21 a 3116/20 vo vlastníctve obce Liptovský Ján za pozemok
parcelné číslo KNC 3116/20 s výmerou 33 m2 Orná pôda vytvoreného na
základe geometrického plánu

vyhotoveného AGEOMASR, s.r.o., so sídlom

Nová 4432/8, 031 01 Liptovský Mikuláš, č.16/2010 zo dňa 27.7.2010 na
oddelenie nehnuteľností parc. č. 3771/20,3771/21 a 3116/20 vo vlastníctve
Ladislava Filu a spol., s tým, že rozdiel medzi výmerou zamieňaných
pozemkov predstavuje 442 m2 pričom hodnotu rozdielu vo výške 3.094,-€ (čo
predstavuje 7 €) 1m2 uhradí Ladislav Filo v termíne do 30 dní odo dňa
podpisu zámennej zmluvy na účet obce Liptovský Ján. Išlo o vzájomnú
výmenu nehnuteľnosti za účelom prístupovej cesty k nehnuteľnostiam
Ladislava Fila, č. 538/1 a 538/3, na ktorej stojí rodinný dom Ladislava Fila.
Predmetom zámeny sa docieli stav, že Ladislavovi Filovi sa umožní prístup z
verejnej komunikácie na prístupovú komunikáciu v jeho vlastníctve, už aj
vzhľadom na toho času už ukončené súdne konanie, o ktorom malo
zastupiteľstvo vedomosť. Skutočnosti uvedené vyššie boli prípadom hodným
osobitného zreteľa podľa §9 a ods. 8 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. O
majetku obcí v platnom znení.
Obecné

zastupiteľstvo

v Liptovskom

Jáne

prerokovalo

dôvodovú

správu a návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
a schválilo Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
11. zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného 27. septembra 2010
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zrušilo uznesenie č.57/10/2010,
schválené na zasadnutí zastupiteľstva dňa 3. septembra 2010. Zároveň
schválilo

aj

Záverečnú

správu

o

výchovno-vzdelávacej

činnosti,

jej

výsledkoch a podmienkach školy a školských zariadení za školský rok
2009/2010 v zmysle § 5 ods.7 písm. f) zákona č.596/2003 o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
§ 3 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR

č.9/2006 Z. z. Schválilo aj počty žiakov

v školskom roku 2010/2011 v zmysle § 5 ods.7 písm. a) zákona č. 596/2003
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov :
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1. trieda – 15 žiakov
2. trieda – 13 žiakov
3. trieda – 11 žiakov
4. trieda - 7 žiakov

z toho 1 začlenený žiak

5. trieda - 11 žiakov

z toho 1 začlenený žiak

6. trieda – 14 žiakov

z toho 3 začlenení žiaci

7. trieda – 13 žiakov

z toho 4 začlenení žiaci

8. trieda – 12 žiakov

z toho 3 začlenení žiaci

9. trieda - 7 žiakov
______________________________________________________
SPOLU - 103 žiakov

z toho 12 začlenených žiakov

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili dodatok č.2 k zmluve
o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 14.01.2009 uzavretej medzi
predávajúcim Stavoindustria Liptovský Mikuláš , a.s. so sídlom Ulica Ester
Šimerovej Martinčekovej 4505/2, Liptovský Mikuláš a kupujúcim Obec
Liptovský Ján, Jána Kalinčiaka č. 39, Liptovský Ján, ďalej dodatok č.3 ku
Kúpnej zmluve uzatvorenej 21.12.2009 medzi predávajúcim Stavoindustria
Liptovský Mikuláš, a.s. so sídlom Ulica Ester Šimerovej Martinčekovej
4505/2,

Liptovský

Mikuláš

a kupujúcim

Obec

Liptovský

Ján,

Jána

Kalinčiaka č. 39, Liptovský Ján.
V súvislosti s neziskovou organizáciou Štart v L. Jáne zastupiteľstvo
odporučilo menovať do funkcie jej riaditeľa Jána Šajbidora, ul. 1. mája
1961/25 031 01 Liptovský Mikuláš, Správnou radou Neziskovej organizácie
Štart Liptovský Ján.
Poslanci schválili na svojom zasadnutí na základe ustanovenia §
11ods.4 písm. k) v spojení s § 24 ods.1 písm. c) zákona SNR č.369/1990 Zb.
z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov aj Štatút obce
Liptovský Ján, na základe ustanovenia § 12 ods.12 v spojení s § 11 ods. 4
písmena k zákona SNR č.369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov schválili aj Rokovací poriadok Obecného
zastupiteľstva v Liptovskom Jáne.
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Poslanci schválili uvoľnenie čiastky 500 € Evanjelickej cirkvi a. v. zo
schváleného rozpočtu na r. 2010 z položky 08400/640 BEŽNÉ TRANSFERY
na základe predloženej žiadosti a na základe § 11ods.3 písm. h) zákona SNR
č.369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
schválili aj Organizačný poriadok Obecného úradu Liptovský Ján.
Poslanci prerokovali a schválili aj priamy predaj nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce a to pozemok parcelné číslo KNC 3428/16 o výmere 5552
m2, Zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Liptovský Ján zapísanej na LV č.
564, k. ú. Liptovský Ján, obchodnej spoločnosti ŠPORTCENTRUM – LIPT.
JÁN, s. r. o., so sídlom Jánska dolina 194, 032 03 Liptovský Ján, IČO:
36 011 614, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel
Sro, vložka číslo 3658/L, za kúpnu cenu 94.384,- Eur, pričom išlo o prípad
hodný osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 8 písmeno e/ Zákona o majetku
obcí číslo 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Prípad hodný
osobitného zreteľa spočíval v tom, že kupujúci užíva predmet kúpy na
základe nájomnej zmluvy zo dňa 20.11.2004 v znení Dodatku č. 1 zo dňa
2.2.2009, pričom mal v zmysle uzavretej zmluvy predkupné právo.
Poslanci starostovi obce odporučili na valnom zhromaždení obchodnej
spoločnosti ŠPORTCENTRUM – LIPT. JÁN, s. r. o., so sídlom Jánska dolina
194, Liptovský Ján, IČO: 36 011 614,ktoré bolo zvolané na deň 14.10.2010
hlasovať

za prevzatie záväzku Spoločnosti splatiť

pôžičku na kúpu

nehnuteľnosti do vlastníctva Spoločnosti (jedná sa o parcelu KNC 3428/16
o výmere 5552 m2, Zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Liptovský Ján
zapísanej na LV č. 564, k. ú. Liptovský Ján, za kúpnu cenu 94.384,- Eur)
tretej osobe, ktorá pôžičku Spoločnosti poskytla. Ďalej starostovi odporučilo
starostovi

obce

na

valnom

zhromaždení

obchodnej

spoločnosti

ŠPORTCENTRUM – LIPT. JÁN, s. r. o., so sídlom Jánska dolina 194, 032 03
Liptovský Ján, IČO: 36 011 614, ktoré bolo zvolané na deň 14.10.2010
hlasovať za založenie Spoločnosťou nadobudnutej nehnuteľnosti parcelu
KNC 3428/16 o výmere 5552 m2, Zastavané plochy a nádvoria, k. ú.
Liptovský Ján formou záložnej zmluvy so zápisom do katastra nehnuteľností
a hlasovať za súhlas so spísaním notárskej zápisnice s exekučným titulom
v prospech tretej osoby poskytujúcej pôžičku na kúpu nehnuteľnosti a to
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parcely KNC 3428/16 o výmere 5552 m2, Zastavané plochy a nádvoria, k. ú.
Liptovský Ján.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne schválilo priamy predaj
nehnuteľností zapísaných na Katastrálnom úrade Žilina, Správa katastra
Liptovský Mikuláš na liste vlastníctva č. 564 a to PARCELY registra “C“
evidované na katastrálnej mape pozemku parc. č. KN 3428/3 s výmerou 324
m2, Zastavané plochy a nádvoria a stavby Chaty súpisné číslo 282
postavenej na parc. č. KN 3428/3 s výmerou 324 m2, Zastavané plochy
a nádvoria, k. ú. Liptovský Ján za kúpnu cenu 250.000,- Eur v prospech
kupujúceho DKT SYSTEM, s. r. o., so sídlom Dargovská 65, Bratislava, IČO:
35 772 450, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka číslo 19627/B.
Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že bola neúspešná obchodná
verejná

súťaž

na

predaj

predmetných

nehnuteľností,

predmetná

nehnuteľnosť bola v minulosti prenajatá podnikateľskému subjektu, avšak
už v roku 2008 bol ukončený nájomný vzťah, viac ako dva roky už nebol
záujem

o uzavretie

nájomnej

zmluvy

na

predmetnú

nehnuteľnosť,

nehnuteľnosť Chata súp. č. 289 je vystavená nepriaznivým klimatickým
podmienkam a to aj v interiéri, vzhľadom ku skutočnosti, že nebola
temperovaná pretože z dôvodu úspor je odpojená od dodávky elektrickej
energie. Obecné zastupiteľstvo všetky vyššie uvedené skutočnosti považovalo
za prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona
číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Zastupiteľstvo schválilo
odmenu za sprostredkovanie predaja nehnuteľností a to pozemok parc. č. KN
3428/3 s výmerou 324 m2, Zastavané plochy a nádvoria a stavby Chaty
súpisné číslo 282 postavenej na parc. č. KN 3428/3 o výmere 324 m2,
Zastavané plochy a nádvoria,

k. ú. Liptovský Ján v celkovej výške 3%

z kúpnej ceny Ing. Pavlovi Oškovi, Tespa s.r.o., Lúčky č. 570.
12. zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.10. 2010
Obecné

zastupiteľstvo

v Liptovskom

Jáne

schválilo

„Súhrnný

ekonomický a evidenčný list stavby“ predložený k výpočtu nájomného v 15
b.j. blok B súp. č. 369 a cenu ročného nájomného bytov podľa opatrenia MF
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SR z 23.04.2008 č.01/R/2008 vo výške 4% z obstarávacej ceny bytu.
Zastupiteľstvo schválilo aj výpočet mesačného nájomného bytového domu
blok „B“ súpisné číslo 369 15 b.j. podľa predloženého návrhu výpočtu a
pridelenie bytov v bytovom dome 15 b.j. blok „B“ súpisné číslo 369.
Zastupiteľstvo schválilo výstavbu bytového domu pri Štarte blok „D“
a odporučilo vypracovať projektovú dokumentáciu pre výstavbu bytového
domu blok „D“.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne schválilo Všeobecné záväzné
nariadenie č. 2/2010 o organizácii miestneho referenda na základe
ustanovenia §-11 a, ods.9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Zastupiteľstvo

v Liptovskom

Jáne

schválilo

podľa

príslušných

ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
príslušných ustanovení Štatútu obce prijatie úveru vo výške 200.000,-€
poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko, a.s. so sídlom: Hodžova 11,
Žilina, za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou
opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý
termínovaný

úver,

na

účely

zabezpečenia

financovania

investičného

projektu: Revitalizácia námestia v obci Liptovský Ján. S podporou projektu
v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho

spoločenstva

formou:

Regionálny

operačný

program

spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja, prioritná os
Regenerácia sídiel na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku č. Z2214012010301. Obecné zastupiteľstvo zároveň schválilo
vystavenie

vlastnej

zabezpečenia

vista

pohľadávky

blankozmenky
banky

na

z prijatého

rad
úveru,

banky

za

vrátane

účelom
možností

vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia
poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad
prolongácie prijatého úveru alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný
úver.
Členovia zastupiteľstva schválili prenájom budovy č.150 a priľahlých
pozemkov za účelom vybudovania a prevádzkovania múzea alebo expozície
s tematikou jaskyniarstva a baníctva v Jánskej doline na dobu 20 rokov,
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v sume 100 € ročne spol. Stanišovská jaskyňa, Peter Vaněk – Dobré služby,
Bobrovec č. 358, 032 21 Bobrovec
Poslanci zastupiteľstva schválili poskytnutie finančného príspevku vo
výške

500,-€

na

účely

opravy

Hlavného

oltára

sv.

Jána

Krstiteľa

v Rímskokatolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne.
Zastupiteľstvo schválilo aj cenník „Služby občanom“ pre práce údržbárske,
zámočnícke, vodoinštalačné - pre organizácie 10 € a pre občanov 7€.
13. zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. novembra 2010
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne vzalo na vedomie Správu
audítora o overení výročnej správy obce Liptovský Ján za rok 2009 bez
pripomienok, vzalo na vedomie Správu audítora o overení konsolidovanej
účtovnej závierky obce Liptovský Ján za rok 2009 bez pripomienok a vzalo
na vedomie správu audítora o overení konsolidovanej výročnej správy obce
Liptovský Ján za rok 2009 bez pripomienok. Vzalo na vedomie aj
Monitorovaciu správu plnenie programového rozpočtu obce liptovský Ján
k 30.6.2010.
Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj najbližšími ročnými rozpočtami na roky
2011 – 2013 a schválilo vyrovnaný rozpočet Obce Liptovský Ján na rok
2011, ktorého prílohou je programový rozpočet obce Liptovský Ján na rok
2011 bez pripomienok. Vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu rozpočtu na rok 2011 a návrhy rozpočtov obce Liptovský Ján na
roky 2012-2013. Schválilo aj prílohu č. 2 k Všeobecne záväznému
nariadeniu č.4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
v dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Liptovský Ján.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne
Podľa § 9 ods. 2 písmeno a/ Zákona o majetku obcí Zmluvu o uzavretí
budúcej kúpnej zmluvy medzi Obcou Liptovský Ján a STAVOINDUSTRIA
Liptovský Mikuláš, a. s. so sídlom Ulica Ester Šimerovej Martinčekovej
4505/2, 031 37 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 750, na základe ktorej Obec
Liptovský Ján v budúcnosti nadobudne vlastníctvo k bytovému domu 24 b.
j.

a to

12

trojizbových

bytov,

11

dvojizbových

bytov

a1

jedného
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jednoizbového bytu (ďalej len „predmet kúpy“) postaveného aj na parcele č.
KNC 568/32, k. ú. Liptovský Ján obec Liptovský Ján ako aj kanalizačnej
prípojky splaškovej, kanalizačnej prípojky dažďovej a vodovodnej prípojky.
K stavbe patrí miestna komunikácie, spevnené plochy, verejná kanalizácia
splašková,

verejná

kanalizácia

dažďová,

verejný

vodovod,

vonkajšie

osvetlenie, terénne a sadové úpravy.
Poslanci schválili Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne
schvaľuje
podľa § 9 ods. 2 písmeno a/ Zákona o majetku obcí uzavretie Nájomnej
zmluvy medzi Obcou Liptovský Ján a STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš,
a. s. so sídlom Ulica Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2, 031 37
Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 750, na základe ktorej Obec Liptovský Ján
sa stane nájomcom Bytového domu súpisné číslo 369, postaveného na
parcele číslo KN 568/24, k. ú. Liptovský Ján, pri úhrade mesačného
nájomného

v sume 2350,- Eur s DPH. Zastupiteľstvo schválilo „Súhrnný

ekonomický a evidenčný list stavby“ predložený k výpočtu nájomného v 23
b.j. blok A súp. č. 370 a cenu ročného nájomného bytov podľa opatrení MF
SR z 23.04.2008 č. 01/R/2008 vo výške 4% z obstarávacej ceny bytu.
Schválili aj pridelenie bytov v bytovom dome 23 b.j. blok „A“ súpisné číslo
370 nasledovne.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne
Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj oddĺžením TJ Štart a nechválilo
poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 7 180,46 € na oddĺženie TJ
ŠTART Liptovský Ján.
Za celoživotný prínos do obce Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom
Jáne schválilo ocenenie pre občanov a pri príležitosti životného jubilea – 90.
rokov

pri „Vianočnom posedení starostu a poslancov OZ s občanmi obce“

a na návrh Ing. Petra Kompiša neschválilo na výšku koncoročnej odmeny
starostovi obce Jurajovi Filovi vo výške 0,00 €, ale schválilo koncoročnú
odmenu starostovi obce Jurajovi Filovi v zmysle zákona NR č.253/1994 o
právnom postavení a platových pomerov starostov a primátorov miest v znení
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neskorších predpisov podľa §3 ods.1 citovaného zákona vo výške 12% súčtu
vyplatených platov za obdobie január - november 2010.
14. zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 20. decembra 2010
Slávnostné zasadnutie sa konalo v obradnej miestnosti a kancelárii
starostu obce Liptovský Ján. Boli vyhlásené výsledky Komunálnych volieb
konaných

dňa

27.11.2010

predsedom

volebnej

komisie.

Obecné

zastupiteľstvo vzalo na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obce.
Vystúpil zvolený starosta obce Juraj Filo a zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce. Po ňom nasledovali sľuby zvolených poslancov obecného
zastupiteľstva:
Jaroslav Adamčík
Zora Šimovčeková
Ľubomír Urban
Pavol Mikušiak Ing.
Roman Vais
Stanislav Dubovský
Ján Mlynček
Novozvolené zastupiteľstvo sa ihneď ujalo práce a zobralo na vedomie,
že starosta v súlade s §13b ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov

poveril Ing. Pavla Mikušiaka do funkcie zástupcu

starostu s tým, že tento nie je dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania na
výkon funkcie. Zároveň poverilo poslanca Jaroslava Adamčíka zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2
prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie obecnej rady a zriadenie
komisií:
Finančnú komisiu
Komisiu pre školstvo a vzdelávanie
Komisiu pre ochranu verejného poriadku
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Sociálnu komisiu
Komisiu pre šport a telovýchovu
Kultúrnu komisiu
Komisiu pre cestovný ruch, obchod a služby
a zvolilo
- predsedu komisie finančnej - Ing. Pavol Mikušiak
- predsedu komisie pre školstvo a vzdelávanie – Zora Šimovčeková
- predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku – Ján Mlynček
- predsedu komisie sociálnej – Jaroslav Adamčík
- predsedu komisie pre šport a telovýchovu– Stanislav Dubovský
- predsedu komisie pre kultúru – Ľubomír Urban
- predsedu komisie pre cestovný ruch, obchod a služby – Roman Vais
Zastupiteľstvo schválilo dodatok č. 1 k VZN č. 3/2009 o nájme bytov
15 b.j. a 23 b. j. pri Štarte – kúpne zmluvy, správa bytov. Schválilo zároveň
aj nadobudnutie stavby Bytového domu B s. č. 369 postaveného na pozemku
parcelné číslo KN C 568/24 Zastavané plochy a nádvoria, ako aj pozemku
parcelné číslo KN C 568/24 s výmerou 333 m2 Zastavané plochy a nádvoria,
parcelné číslo KN C 568/22 s výmerou 245 m2 Ostatné plochy, parcelné
číslo KN C 568/25 s výmerou 53 m2 Zastavané plochy a nádvoria, parcelné
číslo KN C 568/26 s výmerou 21 m2 Zastavané plochy a nádvoria, všetko
nehnuteľnosti k.ú. Liptovský Ján, obec Liptovský Ján, ako aj Kanalizačnú
prípojku splaškovú pre Bytový dom B 7,2 m, Vodovodnú prípojku pre Bytový
dom B, pre účely nájomného bývania za kúpnu cenu 800.321,03 Eur s DPH
od obchodnej spoločnosti STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. so
sídlom 031 37 Liptovský Mikuláš, Ulica Ester Šimerovej Martinčekovej
4505/2, spôsob financovania kúpy bytového domu v členení:
a/ úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 80% z obstarávacích
nákladov, čo predstavuje 606.880,-Eur
b/ dotácia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, vo
výške 20% z obstarávacej ceny, to je 157.910,-Eur
Zastupiteľstvo schválilo aj predloženie žiadosti o poskytnutie úveru v zmysle
bodu 2/ uznesenia z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške
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80%

obstarávacích nákladov

podľa

podmienok stanovených všeobecne

záväznými právnymi predpismi, schválilo predloženie žiadosti na Krajský
stavebný úrad Žilina o dotáciu v zmysle bodu 2b/ tohto uznesenia
z prostriedkov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo
výške 20% z obstarávacej ceny, ďalej schválilo ručenie za úver, ktorý bude
poskytnutý ŠFRB nadobúdanou nehnuteľnosťou, ďalej zmluvu o postúpení
pohľadávky

a o úprave

niektorých

práv

a povinností

súvisiacich

s postupovanou pohľadávkou medzi postupcom STAVOINDUSTRIA Liptovský
Mikuláš, a. s. so sídlom Liptovský Mikuláš, Ulica Ester Šimerovej
Martinčekovej 4505/2, postupníkom Dexia banka Slovensko a.s. so sídlom
Hodžova 11, Žilina, IČO:31 575 951 a dlžníkom Obcou Liptovský Ján. Na
záver schválilo zmeny rozpočtu pre rok 2011 nasledovne:
Príjmová časť rozpočtu:
Evidovať a použiť poskytnuté finančné prostriedky zo ŠFRB a Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle platných právnych
predpisov v predpokladanej výške:
a/ SFRB úver 606.880,00Eur
b/ nenávratný príspevok ŠFRB 0,00 Eur
c/dotácia

Ministerstva

dopravy,

výstavby

a regionálneho

rozvoja

SR

157.910,00 Eur
Výdavková časť rozpočtu:
Vyčleniť finančné prostriedky – vlastné zdroje na kúpu
a/ kúpa BD s.č.369 – vlastné zdroje vo výške 24.798,12 Eur
b/ vyčleniť finančné prostriedky na mesačné splátky úveru zo ŠFRB
2.000,00 Eur
mesačne v rámci rozpočtu na rok 2011 a ďalšie roky (30 rokov) vyčleňovať
finančné prostriedky na mesačné splátky úveru podľa Zmluvy o poskytnutí
úveru, predpoklad výšky splátok je 24.000,00 Eur na rok. Financovanie bolo
zabezpečené v rámci položiek rozpočtu obce:
Kapitálové výdavky : Program 14
Podprogram 14.2, funkčná klasifikácia 0610
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Poslanci sa zaoberali aj schválením prevzatia záložného práva na
nehnuteľnosti

stavbu Bytového domu s. č. 369 postaveného na pozemku

parcelné číslo KN C 568/24 Zastavané plochy a nádvoria, ako aj pozemku
parcelné číslo KN C 568/24 s výmerou 333 m2 Zastavané plochy a nádvoria,
parcelné číslo KN C 568/22 s výmerou 245 m2 Ostatné plochy, parcelné
číslo KN C 568/25 s výmerou 53 m2 Zastavané plochy a nádvoria, parcelné
číslo KN C 568/26 s výmerou 21 m2 Zastavané plochy a nádvoria, všetko
nehnuteľnosti

k. ú. Liptovský Ján, obec Liptovský Ján v podiele 1/1 pre

záložného veriteľa Štátny fond rozvoja bývania, IČO: 31 749 542, Lamačská
cesta 8, 833 04 Bratislava 37, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva.
8.-úhradu poplatkov za pripojenie v sume 3.403,29 Eur vrátane DPH
obchodnej spoločnosti STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. so sídlom
Liptovský Mikuláš, Ulica Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2.
Zastupiteľstvo rovnako schválilo nadobudnutie stavby Bytového
domu A súp. č. 370 postaveného na pozemku parcelné číslo KN C 568/29
Zastavané plochy a nádvoria, ako aj pozemku parcelné číslo KN C 568/29
o výmere 464 m2 Zastavané plochy a nádvoria, parcelné číslo KN C 568/30
o výmere 53 m2 Zastavané plochy a nádvoria, všetko nehnuteľnosti

k.ú.

Liptovský Ján, obec Liptovský Ján, ako aj Kanalizačnú prípojku splaškovú
pre Bytový dom A 19,8 m, Vodovodnú prípojku pre Bytový dom A, Miestna
komunikácia, Spevnené plochy k bloku A, Vonkajšie silnoprúdové rozvody,
Terénne a sadové úpravy pre účely nájomného bývania za kúpnu cenu
1.397.822,95 Eur s DPH od obchodnej spoločnosti STAVOINDUSTRIA
Liptovský Mikuláš, a.s. so sídlom 031 37 Liptovský Mikuláš, Ulica Ester
Šimerovej Martinčekovej 4505/2 a spôsob financovania kúpy bytového domu
v členení:
a/ úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 80% z obstarávacích
nákladov, čo predstavuje 879.550,00 Eur

a nenávratný príspevok na

bezbarierový byt 2.960,00 Eur
b/ dotácia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, vo
výške 20% z obstarávacej ceny, to je 233.660,00 Eur
Zastupiteľstvo schválilo aj predloženie žiadosti o poskytnutie úveru
v zmysle bodu 2/ uznesenia z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania
_______________________________________________________________________ 157

Liptovský Ján

Kronika

vo výške 80% obstarávacích nákladov podľa podmienok stanovených
všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj predloženie žiadosti na
Krajský stavebný úrad Žilina o dotáciu v zmysle bodu 2b/ tohto uznesenia
z prostriedkov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo
výške 20% z obstarávacej ceny, ďalej schválilo ručenie za úver, ktorý mal byť
poskytnutý ŠFRB nadobúdanou nehnuteľnosťou, ďalej schválilo - Zmluvu
o postúpení pohľadávky a o úprave niektorých práv a povinností súvisiacich
s postupovanou pohľadávkou medzi postupcom STAVOINDUSTRIA Liptovský
Mikuláš, a.s. so sídlom 031 37 Liptovský Mikuláš, Ulica Ester Šimerovej
Martinčekovej 4505/2, postupníkom Dexia banka Slovensko a.s. so sídlom
Hodžova 11, Žilina a dlžníkom Obcou Liptovský Ján.
Ďalej schválilo zmeny rozpočtu pre rok 2011 nasledovne:
Príjmová časť rozpočtu:
Evidovať a použiť poskytnuté finančné prostriedky zo ŠFRB a Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle platných právnych
predpisov v predpokladanej výške:
a/ SFRB úver 879.550,00 Eur
b/ nenávratný príspevok ŠFRB 2960,00 Eur
c/dotácia

Ministerstva

dopravy,

výstavby

a regionálneho

rozvoja

SR

233.660,00 Eur
Výdavková časť rozpočtu:
Vyčleniť finančné prostriedky – vlastné zdroje na kúpu
a/ kúpa BD s.č.370 – vlastné zdroje vo výške 52.152,85 Eur
b/ vyčleniť finančné prostriedky na mesačné splátky úveru zo ŠFRB
3.000,00 Eur
mesačne v rámci rozpočtu na rok 2011 a ďalšie roky (30 rokov) vyčleňovať
finančné prostriedky na mesačné splátky úveru podľa Zmluvy o poskytnutí
úveru, predpoklad výšky splátok je 36.000,00 Eur na rok. Financovanie bolo
zabezpečené v rámci položiek rozpočtu obce:
Kapitálové výdavky : Program 14
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Podprogram 14.2, funkčná klasifikácia 0610
V rámci tohto zastupiteľstvo schválilo aj prevzatie záložného práva na
nehnuteľnosti stavbu Bytového domu súp. č. 370 postaveného na pozemku
parcelné číslo KN C 568/29 Zastavané plochy a nádvoria, ako aj pozemku
parcelné číslo KN C 568/29 s výmerou 464 m2 Zastavané plochy a nádvoria,
parcelné číslo KN C 568/30 s výmerou 53 m2 Zastavané plochy a nádvoria,
všetko nehnuteľnosti k. ú. Liptovský Ján, obec Liptovský Ján v podiele 1/1
pre záložného veriteľa Štátny fond rozvoja bývania, IČO: 31 749 542,
Lamačská cesta 8, Bratislava 37, na základe Zmluvy o zriadení záložného
práva, ďalej schválil aj úhradu poplatkov za pripojenie v sume 5.205,04 Eur
vrátane DPH obchodnej spoločnosti STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš,
a.s.

so

sídlom

031

37

Liptovský

Mikuláš,

Ulica

Ester

Šimerovej

Martinčekovej 4505/2. Zastupiteľstvo schválilo aj návrh nájomníkov pre
nájomné byty, správcovskú spoločnosť „Eura – družstvo Jesenského 1315/9,
Liptovský Mikuláš“ pre výkon správy sociálnych nájomných bytov v obci
Liptovský

Ján,

ďalej

poverilo

starostu

obce

k príprave

zmluvy

so

správcovskou spoločnosťou.
Obecné

zastupiteľstvo

v Liptovskom

Jáne

schválilo

prevzatie

záložného práva na nehnuteľnosť – pozemok registra CKN parcelné číslo
568/23, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 460m2,
stavba so súpisným číslom 368 na pozemku registra CKN s parcelným
číslom 568/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 460m2, v katastrálnom
území Liptovský Ján v podiele 1/1 pre záložného veriteľa: Ministerstvo
hospodárstva a výstavby SR, IČO: 00686832, Mierová 19, Bratislava 212 a to
v

súvislosti

s

nadobudnutím

vyššie

uvedených

nehnuteľností

od

STAVOINDUSTRIE Liptovský Mikuláš a.s., ktoré boli schválené uznesením
67/13/2009 z 08.12.2009 a 36/7/2010 z 09.06.2010.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne schválilo aj zloženie
Dozornej rady Neziskovej organizácie Štart Liptovský Ján – Ján Mlynček –
predseda, Ľubomír Urban – člen a Roman Vajs - člen.
Poslanci schválili odpísanie nevymožiteľných pohľadávok v súlade so
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Článok 8 bod 4 a)
schválenými Uznesením č. 61/10/2010 b, voči odberateľovi Štart n.o.,
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r. 2008 vo výške 5 843,09 €,
r. 2009 vo výške 19 621,58 €.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne určilo v súlade so zákonom
NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu
určenom obecným zastupiteľstvom Uznesením č.45/9/2010 c, mesačný plat
starostu obce, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve a násobku podľa počtu obyvateľov obce podľa §4
vyššie citovaného zákona, zvýšený o 0,50 násobok základného platu
s účinnosťou od 1.1.2011. Zároveň určilo v súlade so zásadami odmeňovania
schválenými

uznesením

č.

46/9/2010

odmenu

poslanca

obecného

zastupiteľstva vo výške 15 € za zasadnutie obecného zastupiteľstva a jeho
aktívnu

činnosť

a

v súlade

so

zásadami

odmeňovania

schválenými

Uznesením č.46/9/2010 a), odmenu za celoročnú aktívnu činnosť pre všetky
komisie vo výške 1000 €. Zastupiteľstvo schválilo odmenu kontrolórovi obce
Ing. Ľubomírovi Oravcovi v zmysle § 18 c, ods. 6 zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v zmene neskorších predpisov vo výške 12% zo súčtu.
Poslanci schválili aj prenájom pozemku parc. č. 3404/1 vedeného na
LV č.564 vo vlastníctve obce Liptovský Ján – parkovisko oproti termálnemu
kúpalisku spoločnosti Rafting Adventure s.r.o., Smrečany 213, 032 05
Smrečany IČO: 44538456 v sume 3,30 €/deň za účelom prevádzky snow
arény - štvorkolky od 23.12.2010 do 15.3.2011.
Zastupiteľstvo

súhlasilo

s

odpredajom

motorového

vozidla

zn.

Mitshubishi Pajero Antonovi Kubíkovi, bytom Ružomberok, ul. Ľudovíta
Fullu č.9 za sumu 2 000 €. Obecné zastupiteľstvo považovalo tento prípad
hodný osobitného zreteľa podľa § 9 a, ods. 8 písm. e/ zákona č.138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení, obec ako vlastník majetku – motorové
vozidlo Mitshubishi Pajero dlhodobo nevyužíva.
Poslanci schválili do funkcie sobášiaceho Ing. Pavla Mikušiaka a Zoru
Šimovčekovú. Zároveň nesúhlasili s umiestnením a prevádzkou hracieho
výherného automatu v katastrálnom území obce Liptovský Ján.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne:
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a) vzalo na vedomie úpravu rozpočtu schváleného dňa 18.12.2009 podľa
úpravy rozpočtu č. 3/2010
b) schválilo úpravu rozpočtu schváleného dňa 18.12.2009 podľa úpravy
rozpočtu č. 4/2010
c) schválilo úpravu rozpočtu schváleného dňa 18.12.2009 podľa úpravy
rozpočtu č. 5/2010
d) schválilo úpravu rozpočtu schváleného dňa 18.12.2009 podľa úpravy
rozpočtu č. 1/2010 Základná škola s materskou školou

Voľby a referendum
Referendum sa uskutočnilo 18. septembra 2010. Počet oprávnených
občanov zapísaných v zozname: 758. Počet oprávnených občanov, ktorým sa
vydali hlasovacie lístky: 278. Počet odovzdaných platných hlasovacích
lístkov: 277.
Otázky:
1. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a
právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou
televíziou a rozhlasom? ÁNO 240 NIE 29
2. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie
poslanca NR SR ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o
priestupkoch? ÁNO 262 NIE 3
3. Súhlasíte s tým, aby NR SR ústavným zákonom znížila počet poslancov
NR SR na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia? ÁNO 263
NIE 7
4. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci
môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne
40 000 €? ÁNO 249 NIE 11
5. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom ustanovila možnosť voliť poslancov
NR SR a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu? ÁNO
207 NIE 53
Otázka č. 6. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom vyňala osoby poverené
výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa
tlačového zákona? ÁNO 214 NIE 30
_______________________________________________________________________ 161

Liptovský Ján

Kronika

Voľby do orgánov samosprávy v obci Liptovský Ján sa konali dňa 27.
novembra 2010. Počet zapísaných voličov bol 699. Počet voličov, ktorým boli
vydané obálky - 386. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre
voľby do obecného zastupiteľstva - 377. Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby starostu obce 331. Zvolení poslanci:
1. Jaroslav Adamčík, nezávislý kandidát

294

2. Zora Šimovčeková, KSS

257

3. Ľubomír Urban, nezávislý kandidát

244

4. Ing. Pavol Mikušiak, SDKU-DS

235

5. Roman Vajs, nezávislý kandidát

233

6. Stanislav Dubovský, SDKU-DS

189

7. Ján Mlynček, KSS

189

Náhradníci: Ing. Miroslav Krajčuška, MOST-HID 134
Ing. Jarolav Mlynček, MOST-HID

103

Zvolený starosta
Juraj Filo, SMER - sociálna demokracia

331

Výstavba
Poklepávaním sa 1. júna 2010 oficiálne začala „revitalizácia“ námestia
v obci. Základný kameň poklepal štátny tajomník MDPaT Milan Mojš, Juraj
Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja a starosta obce Juraj
Fillo. Po tomto akte už mohla nasledovať samotná realizácia projektu.
Dodávateľom stavby sa stala firma Molior group s.r.o. z Prešova. Samotná
realizácia by mala trvať štyri mesiace, počas ktorých sa zmení vzhľad časti
našej obce.
Od roku 2007 sa dal pozorovať zhoršujúci sa stav cesty Jánskou
dolinou. Časť od konca zrekonštruovanej cesty a vybudovaných chodníkov
až po Stanišovú patrí pozemok Slovenskému pozemkovému fondu a teleso
cesty patrí štátnym lesom. V Jánskej doline pôsobí jedenásť pozemkových
a urbárskych

spoločenstiev,

ktoré

bolo

ťažké

presvedčiť

o

nutnosti

investovania do opravy cesty, ktorú všetci používajú na zvoz dreva po ťažbe.
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Dôvod je aj ten, že cesta patrí už spomínaným subjektom. S veľkým úsilím
sa podarilo združiť prostriedky, za ktoré sa čiastočne opravili najviac
poškodené úseky. Toto však nebolo postačujúce. V tomto období prišiel
František Čenka s myšlienkou získania nenávratného finančného príspevku
(NFP) z eurofondov. Hlavne vďaka jeho úsiliu a aktívnemu prístupu
pozemkových spoločenstiev (Komposesorátu Bielo-Marušová, Smrečany,
Liptovský Peter a Podtureň) bol vypracovaný projekt a podaná žiadosť o NFP.
Dolina bola rozdelená podľa vlastníkov na úseky, na ktoré boli vypracované
projekty

a

podané

žiadosti.

Úsek

Komposesorátu

Bielo-Marušová

a

pozemkového spoločenstva Smrečany bol v žiadosti o NFP úspešný. Ďalším
úsekom, ktorý bude opravený, je vo vlastníctve pozemkového spoločenstva
Liptovský Peter, je to od pred Bystrou na Hoľovskú. V týchto úsekoch mali
byť opravené mosty, priekopy, priepusty a samozrejme opravená cesta.
Celkovo by sa malo na opravu ciest preinvestovať v nasledujúcom období
viac ako 1 200 000 €.
V máji 2010 bolo dokončené multifunkčné ihrisko pri Štarte, ktoré
môžu využívať všetci občania a návštevníci obce. Pri hre sa však nesmeli
používať kopačky, ale športová obuv s hladkou podrážkou. Ihrisko stálo
nemalé finančné prostriedky - Úrad vlády SR dal 40 000 € a obec z vlastných
zdrojov viac ako 30 000 €.
Pred piatimi rokmi bola dokončená výstavba kanalizácie na Novej ulici.
V záručných podmienkach bolo ručenie za prípadné chyby na ceste a
chodníkoch. V mesiaci júl som zvolal reklamačne konanie za účasti
Slovenskej správy ciest, oddelenia dopravy ŽSK, Liptovskej vodárenskej
spol., obce a zhotoviteľa stavby firmy Streicher. Počas konania došlo k
uznaniu oprávnenosti reklamácie. V mesiaci august boli opravené prepady
cesty III. triedy, ktoré sú v správe kraja a Slov. správy ciest. Popri tom boli
opravene aj prepady na chodníkoch, ktoré patria obci.
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Školstvo
Materská škola
Zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutočnil 18. januára mali predškoláci
„svoj veľký deň“. Na návšteve v 1. triede ZŠ 5–6 ročné deti navštívili
budúcich spolužiakov v základnej škole. Z 1. triedy odchádzali nadšení, veď
mali možnosť vyskúšať si prvácke lavice a riešiť s pomocou pani učiteľky
Ondrejčekovej skutočné, hoci jednoduché, no školácke úlohy. Svoju prvú
školskú skúšku úspešne absolvovalo 14 detí. Po zápise ich mrzelo len to, že
na druhý deň museli ísť znovu do materskej školy.
Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnilo dvanásť 5-6 ročných detí, ktoré si
v priebehu týždňa osvojilo základy „lyžiarskeho umenia“ v lyžiarskom
stredisku „Javorovica“. Vďaka ochotným inštruktorom, rodičom, vedeniu
„Športcentra“ a „Skiservisu“ sa lyžiarsky výcvik realizoval už dvanásty raz.
Fašiangové tradície – pod týmto názvom navštívili deti výstavu v
Liptovskom Mikuláši. Okrem pútavého rozprávania o fašiangoch a o výrobe
fašiangových

masiek

v

Liptove

mali

možnosť

fašiangovú

masku

si

vlastnoručne vyrobiť.
Karneval sa uskutočnil 18. februára. Veľká trieda zmenila na karnevalovú
sieň. Vo veselej zábave deti zotrvali počas celého dňa i vďaka občerstveniu, o
ktoré sa postarali rodičia v podobe koláčikov, ovocia a iných sladkých
prekvapení. Súťaže a hry boli pútavejšie aj vďaka cenám od sponzorov – D.
Dubovskej a M. Mikušiakovej.
Počas jarných prázdnin zmenilo schodisko ktoré svoj nevábny vzhľad
výmenou podlahovej krytiny.
Ku oslave sviatku MDŽ 7. 3. v obci prispeli aj deti pásmom piesní a básní a
tančekom „Kukulienka…“ Tety, mamy, staré mamy obdarovali symbolickým
vlastnoručne vyrobeným srdiečkom.
Uvítanie detí – nových občanov do života obce 12. marca sa uskutočnilo aj
v prítomnosti detí z materskej školy.
Návšteva knižnice – na takúto návštevu sa deti vždy tešili, tento rok o to
viac, že to nemali ďaleko. Vďaka učiteľke Viere Šimovčekovej sa deti
zoznámili s knižným bohatstvom netradičnou, no zábavnou formou.
_______________________________________________________________________ 164

Liptovský Ján

Kronika

Veľkonočné zvyky a tradície – deťom priblížili pracovníčky múzea v
Liptovskom Mikuláši. Deti mali možnosť vidieť rôzne techniky zdobenia
veľkonočných vajíčok, pletenie korbáčov, košíkov a veľkonočné aranžovanie.
Deň učiteľov – na oslave sviatku v obci sa najmenší poďakovali za obetavosť
všetkým učiteľom spôsobom im najbližším básničkou a pesničkou. Všetkým
oceneným

blahoželáme

a

želáme

ešte

veľa

vytrvalosti a

trpezlivosti

v školských službách, ostatným spokojnosť a pohodu na zaslúženom
odpočinku.
Divadlo „Na hojdačke“ zo Žiliny sa predstavilo s divadielkom Janko
Polienko. Celé predstavenie odohrali dvaja herci. Deťom sa predstavenie
veľmi páčilo. Po Veľkej noci čakali v materskej škole novoty – nový nábytok –
stoly a stoličky v II. a III. triede a nové podlahy v šatniach a jedálňach. Dňa
22. apríla sa predškoláci zúčastnili prehliadky tvorivosti detí a učiteliek MŠ
Liptova v Liptovskom Mikuláši POTVORKA 2010 s rozprávkovou hrou Za
horami za dolami. Rozprávka zožala veľký úspech.
Dňa 29. apríla na školský dvor prišli policajné a hasičské autá. Deti sa
oboznámili s prácou policajtov, hasičov aj záchranárov. Mohli si vyskúšať,
ako sa zapínajú „húkačky“ aj „blikačky“. S pracovníčkami SČK z Lipt.
Mikuláša si zopakovali, ako sa majú správať na ceste – ako chodci i cyklisti a
aké telefónne číslo treba vytočiť, keď budú potrebovať pomoc. Deti potešil
darček od policajtov – reflexné vesty.
V sobotu 22. mája vystúpili deti na besiedke pri príležitosti Dňa matiek
a Dňa rodiny. Skoro hodinovým programom spríjemnili svojim rodičom,
starým rodičom a ostatným rodinným príslušníkom sobotné popoludnie,
ktoré bolo zároveň príležitosťou stráviť ho spoločne s najdrahšími – s
rodinou. Pri záverečnej piesni „Mama“ sa zarosili oči viacerých prítomných.
Početné,

približne

stočlenné

obecenstvo

odmenilo

deti

dlhotrvajúcim

potleskom a samozrejme sladkou odmenou.
MDD 1. júna – deti tento rok strávili v telocvični, kde hravo zvládli
všetky športové súťaže, ktoré pre nich, niektoré aj rafinované, pripravili
učiteľky. Najväčším prekvapením bol nafukovací hrad od rodičovského
združenia, torta a darčeky od členiek jednoty dôchodcov. Popoludní sa
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predstavili deti v obci pri položení základného kameňa revitalizácie za účasti
významných hostí tanečným vystúpením Kukulienka.
Dňa 9. júna sa deti II. a III. Triedy zúčastnili celodenného výletu
v Dobšinského rozprávkovom svete HABAKUKY na Donovaloch. Počas troch
hodín prežili deti skutočné rozprávkové chvíle, spoznali krásu ľudových
rozprávok a aj obed chutil rozprávkovo.
Maturita predškoláka – posledný júnový týždeň absolvovali predškoláci
svoju prvú „maturitu“.
V tomto školskom roku po prvýkrát dostali „Osvedčenie o absolvovaní
predprimárneho vzdelávania“ (v zmysle Školského zákona č.245/2007 Z. z.).
Dňa 30. júna slávnostne odovzdávaním „Škôlkárskeho vysvedčenia“ ukončili
školský rok 2009/2010.
Druhého septembra slávnostne začal školský rok aj v materskej škole.
Do troch tried nastúpilo celkove 65 detí. Okrem deti privítali aj nové pani
učiteľky. V I. triede boli zaradené 2–3 ročné deti. Zapísaných bolo 14 detí.
Spolu s pani učiteľkou Annou Jančuškovou učila v tejto triede učiteľka Bc.
Romana Murínová. Do prvej triedy pribudlo desať nových detí a ďalších šesť
deti malo pribudnúť v januári 2011. Druhá trieda bola určená pre deti vo
veku 3–4 rokov. V tejto triede bolo zapísaných 23 detí, ktoré učili učiteľky
Zora Šimovčeková a Renáta Hurajová. Pričom deti privítali aj Dianku
Horovú, ktorá predtým navštevovala materskú školu vo Švajčiarsku. Tretia
trieda je pre deti 5–6 ročné. Zapisaných bolo 28 detí z toho 22 detí bolo v
predškolskom veku, ktoré ukončia predprimárne vzdelávanie pod vedením
paní učiteliek Ľubice Uličnej a Bc Gabriely Kompišovej.
Materská škola aj v tomto roku pokračovala v krúžkovej činnosti a to:
oboznamovanie s anglickým jazykom pod vedením – Mgr. Fecskeho, tanečnej
a pohybovej príprave – V. Florek, literárno-dramatickom krúžku – Bc. G.
Kompišová, výtvarnom krúžku – Ľ. Uličná, športovom krúžku – R. Hurajová,
počítačovom krúžku – Bc. R. Murínová, besiedkach – Mgr. P. Taját. V
spolupráci s rodičmi a obecným úradom chceli realizovať aj mimoškolské
aktivity, spoločenské a kultúrne akcie aj mimo obce (lyžiarsky výcvik,
plavecká príprava, návštevy soľnej jaskyne…).
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S nadšením si deti užívali posledné chvíle na jesennom slniečku. Na
vychádzkach zbierali šípky, gaštany, listy. V materskej škole z nich vyrábali
obrázky, či zvieratká. Na ovocno-zeleninový deň sa deti poctivo pripravovali,
prinášali jabĺčka, mrkvu, kapusty, tekvice, zemiaky… Potom z nich
pripravovali rôzne dobroty – šaláty, kompóty dokonca aj jablkový koláč. A
chutili ohromne.
Po slnečných dňoch nasledovali dni daždivé a smutné. Pani učiteľky sa
snažili tieto dni spríjemniť deťom – predškolákom – pobytom v soľnej jaskyni.
Deti mali možnosť spoznať, že v soľnej jaskyni je naozaj všetko slané tým
najjednoduchším spôsobom – ochutnávkou. Odniesli si aj malý suvenír –
kryštáliky soli. Deti potešila aj návšteva študentiek z VŠMU z Bratislavy,
budúcich herečiek. Spolu s nimi deti rozprávku o výlete dvoch kamarátok do
lesa rozprávali, hrali, režírovali aj filmovali.
Na „škôlkárov“ nezabudli ani starší kamaráti – kamarátky zo ZŠ ani v
tomto

školskom

roku.

Žiaci

–

štvrtáci

pod

vedením

pani

učiteľky

Šimovčekovej sa snažili spríjemniť deťom jeden smutný daždivý deň
divadielkom o zvieratkách. Bábky – zvieratká si vlastnoručne vyrobili a
ochotne

ich

požičali

mladším

kamarátom.

Profesionálnych

hercov

v rozprávke „Popoluška“, ktorú deti dôverne poznali, mohli vidieť vďaka
divadlu z Banskej Bystrice. Rozprávku deťom prerozprávali a zahrali dvaja
herci. Deti ani nepostrehli, ako šikovne sa prezliekali. Na príchod Mikuláša
sa deti začali pripravovať poctivo. Učili sa piesne, básne, kreslili, maľovali,
„písali Mikulášovi“. Len „Perinbabka“ akosi neprichádzala. Za oknami začal
aj sneh poletovať, ale hneď sa stratil. Až jedno ráno napadol prvý sneh.
Nadšene prichádzali do materskej školy. Aj básne a piesne o zime sa spievali
a recitovali ľahšie. Na dvore sa ich nadšenie a radosť znásobila. A aj
usilovnosť a pracovitosť. Veď postaviť snehuliaka nebola maličkosť.

Základná škola
Žiaci z 1.–3. ročníka boli v škole v prírode v Tatranskej Lesnej. Mali
veľmi pekné jarné počasie. Využili ho na turistiku, hry v prírode, naučili sa
postarať o seba bez rodičov. Pobyt sa im veľmi páčil, hlavne dobrá nočná
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diskotéka. Každú jar žiaci upratujú – začínajú na pôjde, v celej budove a aj v
jej okolí. Chcú mať pekné životné prostredie. Žiakov veľmi zaujalo folklórne
predstavenie ich rovesníkov Letnička z Popradu aj divadelné predstavenie z
Prešova Statočný cínový vojačik, Cisárove nové šaty, aj Aladinova Lampa z
divadla z Banskej Bystrice.
Zapojili sa aj do jarnej futbalovej súťaže - malý futbal, futbalového
turnaja O pohár primátora mesta, aj súťaže Pôjdeme do Afriky, streleckej
ligy, dopravnej súťaže, pytagoriády – matematickej súťaže. Aj vyhrali, aj
prehrali.
Žiaci mali sme besedu Starostlivosť o chrup, besedu s príslušníkom
policajného zboru Rýchlo a bezpečne na bicykli.
Pri príležitosti 65. výročia oslobodenia – skončenia druhej svetovej
vojny pripravili rozhlasovú reláciu a besedu s členom Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Liptovskom Jáne - Jánom Pacigom. Zúčastnili
sa osláv pri pomníku padlých, navštívili pancierový vlak Štefánik, ktorý
jazdil na juhozápadnom úseku frontu Zvolen-Hronská Dúbrava, ZvolenKrupina. Bol počas osláv pristavený na železničnej stanici v Liptovskom
Mikuláši.
Besiedka ku Dňu matiek bola pekná, mamičkám sa program veľmi
páčil a mali z neho veľkú radosť. Deviataci boli na zájazde v Taliansku,
ostatní sme boli na výletoch v Tatrách, v Tatranskom múzeu v Tatranskej
Lomnici, na Štrbskom plese. V rámci chémie sme boli na exkurzii v pekárni
Včela v Liptovskom Mikuláši. Prevádzka veľmi zaujala a chutili aj čerstvé
rožky ešte teplé priamo z pece.
Regionálna výchova ako predmet je tiež veľmi zaujímavý. Žiaci
spoznávajú región ako aj okolité obce. Navštevujú obecné úrady, poznávajú
obce, erby, pečate, vlajky aj prírodné pozoruhodnosti. Štvrtáci navštívili
zvernicu za traťou, žiaci z výtvarného krúžku namaľovali šatku v tvorivej
dielni.
Deň

detí

oslávili

v triednych

kolektívoch

v

Jánskej

doline,

v Stanišovskej jaskyni, ktorú mnohí videli po prvýkrát. Pracovali na výstave
detských prác v rámci projektového vyučovania. Pripravovali školský časopis
Pyramída, kde sa mohli dozvedieť podrobne o všetkých akciách.
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Druhého septembra v základnej škole otvorili novy školsky rok. Všetci
žiaci, rodičia, pedagogicky zbor aj vážení hostia sa zhromaždili ráno
v telocvični školy. Školský rok privítali dôstojne za zvukov štátnej hymny.
Všetci si v tej chvíli uvedomili, že prázdniny sa naozaj skončili a bude sa
treba zasa pustiť s chuťou do školskej práce. Pani riaditeľka privítala
predovšetkým

nových prváčikov, ich rodičov

aj hosti. Zhromaždenie

pozdravili starostovia obci Liptovsky Ján – Filo a Beňadikovej - Martinovič.
Žiaci sa rozišli do svojich tried, ktoré pre nich pripravili zamestnanci školy
a hlavne ich triedne učiteľky, ktoré ich vymaľovali, farebne natreli lavice,
stoly, skrine. Najmladším žiačikom vychovávateľka vyzdobila novu školskú
družinu, ktorú spojili s triedou, v ktorej sa budú učiť prváčikovia. Nové
priestory sa družinárom veľmi páčili, radi sa tam stretávajú, kreslia, hrajú sa
a pripravujú na vyučovanie.
V školskej jedálni kuchárky pripravujú desiaty, obedy a olovranty pre
deti v MŠ aj obedy pre žiakov a zamestnancov školy. Po obedy si chodia aj
dôchodcovia, niektorí už viac rokov. Strava je pestrá: v pondelok bývajú
zvyčajne sladké obedy múčne – tie majú naše deti najradšej. Ostatne dni v
týždni býva mäso s rôznymi prílohami. Špecialitou sú zeleninové a ovocné
šaláty a niekedy dostaneme aj jogurt, alebo zákusok z lístkového cesta. Radi
privítame aj ďalších stravníkov, ktorým vyhovuje školská strava.
V obci je nove multifunkčne ihrisko, kde si chodia deti, mládež aj
dospelí zašportovať. Ale v daždivých jesenných dňoch je veru lepšie pod
strechou, v telocvični. Stačí podpísať zmluvu a dohodnúť sa so školníkom a
priestor je na hodinku vybavený na športovanie. Je možné zahrať si
basketbal, volejbal, zacvičiť si, rozhýbať svoje telo. Veď len v zdravom tele je
zdravý duch!
Žiaci sa učia povinne anglický jazyk a v šiestom ročníku im pribúda aj
druhý cudzí jazyk – ruský. Je známe, že partnerskú obec má L. Ján vo
Francúzsku. Za pár mesiacov prídu Francúzi na návštevu do Jána opäť. Tak
škola vyhlásila možnosť prihlásiť sa do zábavného kurzu francúzskeho
jazyka.
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Šport v škole
Škola aj v roku 2010 rozvíjala medzi žiakmi viacero druhov športov. V
ankete

medzi

dievčatami

bola

najobľúbenejším

kolektívnym

športom

vybíjaná a prehadzovaná. U chlapcov na prvom mieste je futbal, potom
florbal a basketbal. V futbalovom športovom krúžku pokračovali aj v tomto
školskom roku. Dvakrát do týždňa trénujú mladší a starší žiaci a raz
najmladší. Usporiadali druhý ročník turnaja starších žiakov o Pohár
riaditeľky školy za účasti dvoch domácich a štyroch pozvaných družstiev.
Obhájili prvé miesto, čo svedčí o dobrej príprave chlapcov.
Mladší žiaci cestovali na Vianočný futbalový turnaj do ZŠ Važec.
Chlapci po výborných výkonoch za účasti šiestich družstiev obsadili druhé
miesto.
Nový kolektívny šport florbal zaujal aj žiakov školy v L. Jáne. Naučili
sa jeho pravidlá, kúpili si hokejky a loptičky a začali trénovať. Dokonca
zaujal aj dievčatá a zúčastnili sa okresného turnaja v Mikuláši, kde obsadili
tretie miesto. Mladší žiaci v silnej konkurencii obsadili štvrté miesto. Lepšie
sa darilo starším žiakom, ktorí sa medzi hokejovými triedami z Mikuláša
nestratili a zabojovali o prvé miesto. Po piatej sérii samostatných nájazdov
obsadili druhé miesto.
Žiaci streleckého krúžku sa pravidelne zúčastňovali okresnej streleckej
ligy. Dosahovali pekné výsledky. V tomto roku sa zaúčali mladší žiaci. Do
okresnej ligy sa podarilo zostaviť aj družstvo dievčat. Na majstrovstvách
okresu obsadili štvrté miesto. V minulom roku sa zúčastnili v cezpoľnom
behu a majstrovstiev okresu v plávaní.
V termíne 2.–15. 2. 2010 žiaci 7. a 8. ročníka absolvovali lyžiarsky
výcvik v lyžiarskom stredisku Javorovica. Výcviku sa zúčastnilo pätnásť
žiakov. Žiaci, ktorí prvýkrát stáli na lyžiach, na konci výcviku už zvládli
oblúkmi svah, na ktorom lyžovali.
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Špeciálna základná škola internátna
Žiaci školy sa zapojili do projektu Planéta vedomostí. Pani učiteľka
Krčahová pripravila vyučovaciu hodinu na tému: Výroba papiera. Celú
hodinu natáčali kamerou a zaslali ako projekt. Dôkazom toho, že niekedy
môžu byť projekty aj úspešné, je to, že v tomto školskom roku mohli zakúpiť
žiakom výškovo nastaviteľné stoličky do jednej triedy.
Aj v tomto školskom roku sa žiaci zapojili do súťaže, ktorú ponúka
časopis Adamko. Poslali rozprávky, ktoré napísali žiaci 3.–7. ročníka s pani
učiteľkou Mičudovou.
V rámci školy prebehlo školské kolo v recitačnej súťaži, ktorého sa
zúčastnili všetci žiaci.
Pani

učiteľka

Kissová

sa

zúčastnila

seminára:

Komunikácia

s nehovoriacimi, pretože v škole sú aj žiaci s rečovými nedostatkami.

Šport
Futbal
Už sme tam! Taký bol nadpis článku v Jánskych novinách zo
septembra 2009. S odstupom času treba dodať, že A-mužstvo dospelých bolo
v 1. triede a po dlhých rokoch pravom robí dobre meno obci a vzbudzuje
rešpekt svojimi výsledkami a výkonmi pri svojich súperoch. V prvom roku
pôsobenia v tejto súťaži skončilo na 4. mieste a tento ročník sa po 7. kole
a víťazstve nad minuloročným víťazom 1. triedy, Demänovou, držal na
druhom

mieste

tabuľky,

ktorá

bola

nabitá

kvalitnými

mužstvami,

pôsobiacimi v minulých rokoch v piatej lige. Ako vačšina klubov, ani jánsky
sa nevyhol určitému „kozmopolitizmu” a väčšina hráčov hrajúca za jánsky
klub mala trvalý pobyt mimo Liptovského Jána. Stále vidno následky
slabého záujmu chlapcov o futbal z mnohých rokov dozadu resp. slabého
demografického vývoja v obci. Situácia sa vylepšila s realizovanou bytovou
výstavbou. Prvá lastovička v súvislosti s mládežníckym futbalom bolo znova
založené mužstvo dorastencov. Pripravovalo sa s veľkým zanietením pod
vedením

obetavého

a

nadšeného

fanúšika

futbalu

Miloša

Lehnera
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a udržovalo si miesto v prvej polovici tabuľky. Potvrdzovalo pravidlo „môj
dom - môj hrad”, keď doma neprehralo. Bolo treba ešte viac popracovať na
tréningovej morálke.
Najmladšie nádeje v súťaži Malý futbal suverénne držali 1. miesto a
nestratili ani bod, na spokojnosť nielen fanúšikov, ale aj trénera Dubjela.
Takisto aj Old Boys dokazovali, že futbal je športom, kde sa udržiavajú dobré
vzťahy nielen so spoluhráčmi, ale aj priateľmi a súpermi. Dostatočným
počtom priateľských zápasov pokračovali v dlhoročnej tradícii, z ktorej by si
mohla brať príklad aj školopovinná mládež. Podmienky na prípravu sa
výrazne výstavbou multifunkčného ihriska v priestoroch areálu TJ, kde si
športuchtivá mládež nájde cestu ku športovému vyžitiu nielen v rámci
tréningu, ale aj vo voľnom čase a potvrdzuje, že umiestnenie ihriska v areáli
TJ bola správna voľba. Futbal patri medzi kolektívne športy podporujúce
a rozvíjajúce zmysel pre partiu, priateľstvo a je vhodným doplnkovým
športom aj pre tých, ktorí vidia svoje uplatnenie v individuálnych športoch.
Aj pre nich sú vo futbalovom oddiele dvere otvorene. Bez rozpakov dá sa
povedať, že futbal v L. Jáne dosiahol najvyššiu úroveň.
Po 1,5 roku účinkovania v 1. triede bolo A - mužstvo jedným
z najväčších prekvapení v súťaži. Za tým všetkým stála nesmierna obetavosť
partie pánov, ktorých mená sú všeobecne známe. Predchádzajúcich 6–8
rokov nabralo v jánskom futbale taký vývoj, že z mužstva dorastu (zaniklo
pred 3 rokmi) sa uchytili v Á-čku 2 hráči a to bolo žalostne málo, aby
mužstvo fungovalo aj v 3. B. triede a vlastne aby fungovalo vôbec. Sito
civilizačných lákadiel rôzneho
typu zapríčinilo, že futbal hrajú len chlapci, ktorí ho milovali a ktorí
mali

nejaký

talent

a

vôľu.

Nedostatok

hráčov

sa

riešil

prestupmi

a hosťovaniami z mestských a prímestských klubov, kde je vyššia základňa
chlapcov v mládežníckych kategóriách, vyplývajúca z lepšej štatistiky
demografického vývoja mestského a prímestského obyvateľstva. Finančná
podpora pri doplňovaní kádra, materiálna podpora, servisné a údržbárske
práce – to všetko vďaka 5 chlapom nezaťažoval rozpočet futbalového klubu.
Aj podpora obce bola takisto na veľmi dobrej úrovni, a tak spolu s novým
výborom sa všetkým futbalovým fanúšikom darilo slušne reprezentovať obec.
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Žiaci boli v malom futbale, bez jedinej prehry a remízy, pod priam
poloprofesionálnym vedením Petra Dubjela prevalcovali všetkých svojich
súperov. Dorast skončil s ťažkosťami v 2. tretine tabuľky, ale s prísľubom
lepšej tréningovej morálky a s novým trénerom. Paradoxne aj tu hrali len cca
5 hráči, registrovaní za L. Ján. Mužstvo dospelých v zimnej prestávke, z
titulu vyššie uvedeného, muselo prejsť hlavne stabilizáciou kádra aj
prípadnými zmenami a výmenami hráčov.

Stolnotenisový oddiel
Družstvo stolných tenistov v zložení Dušan Čurný st., Richard Fillo,
Miroslav Kompiš, Eduard Drahovský a Jakub Olejár, pred posledným kolom
súťaže siedmej okresnej ligy, bolo na prvom mieste spolu s mužstvom Vitalit
z L. Hrádku „B“ s rovnakým počtom bodov. O postupe do vyššej ligy rozhodol
posledný zápas v Iľanove, ktorý jánčania jednoznačne vyhrali a postúpili do
šiestej ligy okresnej súťaže.
Jazdecké úspechy
Charlotte

Mlynčeková

sa

zúčastnila

niekoľkých

pretekov

vo

vytrvalostnom jazdení. Zúčastnila sa medzinárodných pretekov v maďarskej
Babolne, v poľskej Kuzni, Novej Wsi a doma v Šamoríne. Najťažší pretek
absolvovala v Poľsku, kde na koni Musafer odjazdila za jeden deň ako
najmladšia Slovenka trať dlhu 160 km. Celkovo absolvovala na koni
neuveriteľných 380 km. Čim sa dostala na 4. miesto v kategórii junioriek.

Hasiči
V sobotu 25. 9. 2010 v obci privítali 4 ženské a 14 mužských družstiev
na

nočnej

uskutočnilo

súťaži

dobrovoľných

vyhodnotenie

hasičských

okresnej

súťaže,

zborov.

Na

nasledovalo

začiatku

sa

žrebovanie

a samotná súťaž. Prvé štartovali ženy, ktoré prekvapili výbornými výkonmi.
Mužskú časť začalo domáce družstvo, ktoré skončilo šieste. Bolo zaujímavé,
že hlavne favoriti mali veľké problémy. Trhali a zamotávali sa im hadice,
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nedarilo sa im nasať vodu z nádrže, dokonca jeden z pretekárov sa v nej
nedobrovoľne vykúpal a boli aj pády. Voda nestriekala len do terčov, ale ušla
sa aj organizátorom a divákom, ale to patrí k takejto súťaži. Na záver
starosta obce ocenil najlepšie družstvá, poďakoval všetkým zúčastneným za
vzornú reprezentáciu svojich obcí a všetkých pozval na siedmy ročník, ktorý
sa mal konať poslednú septembrovú sobotu v roku 2011.
Ženy:
1. Liptovská Teplá čas 22 min. 21 s.
2. Trstené čas 22 min. 59 s.
3. Likavka čas 26 min. 27 s.
Muži:
1. Bobrovček čas 16 min. 26 s.
2. Iľanovo čas 16 min. 87 s.
3. Part. Ľupča čas 17 min. 94 s.
6. Liptovský Ján čas 23 min. 23 s.
Celkovým víťazom sa stalo družstvo mužov z Bobrovčeka.

Jednota dôchodcov
Členská základňa základnej organizácie dosiahla v roku 2010 spolu 97
členov, ktorí sa podľa potreby schádzali v priestoroch knižnice. Zúčastňovali
sa veľmi aktívne aj rôznych osláv v obci. V organizácii sa v roku 2010
sformovala hudobno-spevácka skupina Senior. Jej prvé

vystúpenie sa

uskutočnilo v priestoroch Štartu v rámci gulášového posedenia. V roku 2010
členovia zorganizovali aj poznávací zájazd do Banskej Štiavnice a kaštieľa vo
Svätom Antone. Spoločne navštívili aj soľnú jaskyňu a plaváreň v priestoroch
Hotela Máj.

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB)
Ján Paciga st. uskutočnil besedu so žiakmi Základnej školy, kde
prezentoval svoje skúsenosti a zážitky zo SNP, ale aj života v koncentračnom
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tábore. Aj v tomto roku sa žiaľ čím ďalej, tým viac opakovala veta, že priami
účastníci SNP postupne vymierajú. Zdroj nových členov sa hľadal v rodinách
účastníkov, ich potomkov.
Členovia sa zúčastnili osláv 65. Výročia oslobodenia, 66. Výročia SNP,
ale aj všetkých pietnych aktov pri pomníkoch. Dve členky sa prihlásili aj na
tematický zájazd na Duklu, ale zájazd bol zrušený. Zrušená bola aj vatra
SNP na Dubci pre nepriaznivé počasie.
Výbor počas roka zasadal 6 krát. Predseda sa pre nemoc zúčastnil len
jedného zasadnutia. Členovia si uctili 90. narodeniny P. Vodilu, ktorý dostal
od obce Pamätný list. Tento rovnako dostali aj J. Urban, N. Cholvadtová, E.
Daňová.

Kultúrne a spoločenské akcie
Zriadenie vývarovne
V prvých mesiacoch roka došlo k personálnej zmene na poste riaditeľa
Neziskovej organizácie Štart, kde pána JUDr. Jaroslava Čupku nahradil
Pavol Dzúr. Zároveň zo zrušeného penziónu Pod Stráňou obec bezodplatne
získala vybavenie kuchyne a izieb (postele, nočné stolíky, stoly, stoličky a
koberce). Po ukončení nevyhnutných prác potrebných na spustenie kuchyne
a

jedálne

sa

začali

variť

obedy

pre

robotníkov

stavajúcich

byty,

zamestnancov obecného úradu a ostatných. Táto možnosť stravovania bola
ponúknutá aj občanom a návštevníkom. Varilo sa nielen počas pracovných
dní, ale aj cez víkendy. Cena kompletného obeda bola 2,90 €. Dôchodcovia
žijúci v obci mali nárok na zľavu a cena obedu pre nich bola 2,50 €.

Uvedenie Stanišovskej jaskyne
Dňa 23. marca 2010 sa v obchodnom centre Jasná uskutočnilo
podujatie, na ktorom bola slávnostne otvorená nová sprístupnená jaskyňa
na Slovensku. Ide o Malú Stanišovskú jaskyňu v Jánskej doline, ktorú
sprístupnili širokej verejnosti nadšenci a členovia Slovenskej speleologickej
spoločnosti z Liptovského Mikuláša. Na podujatí sa zúčastnil aj starosta obce
Liptovský Ján Juraj Filo, prednostka okresného úradu V. Tereková,
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predseda Slovenskej speleologickej spoločnosti B. Kortman, riaditeľ Správy
slovenských jaskýň J. Hlaváč a ďalší predstavitelia podnikateľskej obce,
jaskyniari, milovníci prírody a iní záujemcovia. Jaskyňu symbolicky
predstavovala hlinená doska, pokrstil a uviedol ju do života známy slovenský
jaskyniar A. Droppa, ktorý Stanišovské jaskyne preskúmal v rokoch 1957–
1958,

ako

pracovník

Speleologického

oddelenia

Zemepisného

ústavu

Slovenskej akadémie vied v Liptovskom Mikuláši.

Cukráreň u Fillomény
V blízkosti katolíckeho kostola celkom nenápadne vyrástla cukráreň.
Interiér bol zaujímavo riešený a pri jeho zariaďovaní pamätali aj na
najmenších. Tak si môžu v pokoji dopriať kávu a zákusok aj mamičky.
Ponuka sa bude postupne rozširovať. Slabšie vidiace starké by si určite
nemali zabúdať so sebou zobrať i okuliare. Pretože už zopár vnukov po
čokoláde s rumom išlo domov vo veselšej nálade. Určite sa z tejto cukrárne
časom stane miesto ma príjemné posedenie, či stretnutie alebo malú oslavu.
V lete mala pribudnúť možnosť sedieť na terase. Po ukončení revitalizácie
obce sa mala ocitnúť na veľmi atraktívnom mieste.

Deň učiteľov
Tak ako každý rok, aj v roku 2010 si učitelia v mesiaci marci
pripomenuli

Deň

učiteľov.

Obecné

zastupiteľstvo

pripravilo

pre

zamestnancov škôl v obci príjemné posedenie v budove TJ Štart. Pamätnými
listami pri rôznych osobných okrúhlych výročiach nielen aktívnych učiteľov,
ale aj dôchodcov, morálne ocenil starosta obce Juraj Filo zamestnancov:
Zo základnej školy s materskou školou pri životnom jubileu Mgr. Oľgu
Pacigovú, Mgr. Máriu Devečkovú, Mgr. Andreu Salajovú, p. Darinu
Jančuškovú. Za tri desiatky odpracovaných rokov v školstve Mgr. Marcelu
Čumpelíkovú, Mgr. Vieru Šimovčekovú, Daniela Multáňa a Mgr. Danielu
Frohlichovú. Zo špeciálnej základnej školy internátnej pri životnom jubileu
za vyše dvadsaťročnú pedagogickú prácu s postihnutými deťmi Ing. Mgr.
Ivetu Lukáčovú, Mgr. Stanislava Peniaška a Ing. Ludovíta Žuffu.
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Medzinárodný deň žien
Oslava tohto sviatku sa v obci konala siedmeho marca o 15.00 hod. v
Štarte.
Pri príchode dostali ženy karafiát a po krátkom príhovore starostu
vystúpili deti z materskej školy pásmom básní, piesní a tančekom
„Kukulienka…“ Prítomné tety, mamy, staré mamy po vystúpení obdarovali
symbolickým vlastnoručne vyrobeným srdiečkom. Ženy si príjemne posedeli
pri malom občerstvení. Na záver sa starosta poďakoval prítomným ženám za
účasť a poprial im veľa šťastia a zdravia.

Návšteva vo Fontaine le Port
Pri príležitosti 5. výročia uzavretia družby delegácia obce navštívila v
dňoch 2.–6. 6. 2010 Fontaine le Port – družobnú obec neďaleko Paríža. Po
srdečnom privítaní a večeri sa rozišli do rodín, kde boli ubytovaní. Hostitelia
sa snažili, aby hostia zo Slovenska spoznali históriu a historické pamiatky
ich obce (kostol, zámok Ománskeho sultána, verejné práčovne a pod.) aj
blízkeho okolia (katedrála Notre Dame v Remeši, zámok Vaux le Vicomt).
Navštívili aj miestnu ZŠ, kde zaspieval detský spevokol, fabriku SMITOM na
spaľovanie komunálneho odpadu a oboznámili sa s technológiou výroby
pravého šampanského značky Mercier, ktoré ochutnali. Vo štvrtok večer
hostí slávnostne prijali na radnici Fontaine le Port predstavitelia obce,
regiónu a zástupca slovenského veľvyslanectva v Paríži. Dostali spomienkové
darčeky a zástupca starostu Mikušiak odovzdal starostovi krásnu fujaru.
Potom nasledoval koktail v parku a večera. Pri slovenských a francúzskych
pesničkách sa všetci výborne zabávali. V podobnom duchu sa niesol aj
sobotný rozlúčkový večer. Okrem výbornej večere pripravili hosťom zo
Slovenska aj kultúrny program. Predstavil sa spevácky súbor Choralistes s
pásmom Okolo sveta. Navodil veľmi dobrú atmosféru, ktorá vydržala až po
letisko. Hostia mali pocit, že sa lúčia so skutočnými priateľmi, ktorí všetko
čo pre nich robili, robili s nadšením a dali do toho celé svoje srdce. Srdečná
vďaka priatelia z Fontaine le Port.
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65. výročie oslobodenia – deň víťazstva
V obci si dôstojne pripomenuli 65. výročie oslobodenia – ukončenie
druhej svetovej vojny. Pri pomníku padlých sa zhromaždili občania obce,
priami účastníci, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
(SZPB), žiaci zo základnej školy, zástupcovia obecného zastupiteľstva a
starosta obce. Na úvod zaspieval mužský evanjelický spevokol (MES)
Svätojánsky prameň hymnu a žiaci ZŠ zarecitovali básničku. Starosta obce
Juraj Filo vo svojom prejave poďakoval priamym účastníkom a členom SZPB
za pomoc pri oslobodzovaní regiónu. Hlavný prejav predniesol člen SZPB
Ján Mlynček. Do radov SZPB boli slávnostne uvedení štyria noví členovia:
Elena Daňová, Ing. Milan Brtáň, Milan Jančuška, Branislav Bőhmer.
Všetkých

zúčastnených

zaujala

báseň

Matka,

ktorú

veľmi

emotívne

predniesol Vladimír Kubovčík. Na záver MES Svätojánsky prameň zaspieval
hymnickú pieseň Kto za pravdu horí. Starosta pozval všetkých zúčastnených
na malé občerstvenie do Štartu a pripomenul občanom oslavy, ktoré sa
konali v Liptovskom Mikuláši a na Háji Nicovô.

Svätojánske noci 2010
Slávnosti začali ako zvyčajne pozývaním občanov a hostí zemanom
Szent-Iványim a jeho družinou, ktorá dala jasne najavo, že ju aktuálne
futbalové dianie, veľmi zaujíma. Museli sa zaobísť bez muziky, ktorú z
bezpečnostných dôvodov radšej priamo na Kaďu doviezla sanitka na veľké
prekvapenie všetkých prítomných. Po slávnostnom otvorení sa moderátorskej
úlohy ujal Igor Hraško a trnavská víla Katka Suchoňová. Na začiatku
vystúpili svätojánske mušky, ktoré zaspievali a zarecitovali a za odmenu
dostali lampášik. O spestrenie sa postaral chlapček z Čiech, ktorý nesklamal
a zaspieval veselú pesničku o ceste z húb. Žiaci zo školy zaspievali niekoľko
ľudových piesní v sprievode harmoniky Barborky Zollerovej. Potom zaspieval
niekoľko piesni MEZ Svätojánsky prameň. Moderátor Igor Hraško vyzbrojený
rôznymi píšťalami a fujarami predviedol svoje zručnosti, čim uviedol blok
ľudových tancov v podaní Folklórneho súboru Váh z Liptovského Mikuláša.
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V prestávkach medzi vystúpeniami si so svätojánskymi muškami zatancoval
aj urodzený pán a pani. Na zaver programu tanečníci vyzvali do tanca aj
hostí. Starosta Juraj Filo pozval všetkých do Štartu, kde oslavy pokračovali.
Cely sprievod na čele s urodzeným panstvom smeroval do Štartu. Tu na deti
čakalo prekvapenie v podobe papierového ohňostroja, ktorý potešil aj
mnohých dospelých. Nočnú zábavu otvorilo zapálenie vatry, ktorú zapálil
starosta Juraj Filo, primátor Lipt. Mikuláša, Ing. Ján Blcháč, starosta
Podturne Marian Vojtík, starosta Lipt. Porúbky Marian Sklenár a Ing. Pavol
Mikušiak. MEZ Svätojánsky prameň a všetci prítomní spolu zaspievali pieseň
Na Kráľovej holi. Zábava pokračovala do neskorého rana, do tanca vyhrávala
skupina Atlas a hosťom večera bola skupina Kmeťo band, ktorí spestrili
večernú zábavu. Na druhý deň zahrali deti zo špeciálnej školy divadlo a
potom hor sa do Rozprávkového lesa. Pri vstupe do lesa dostali deti medailu,
na ktorú zbierali pečiatky za splnene úlohy. Vyskúšali si tradične vozenie
ježibaby, zatĺkali klince u kováča, súťažili s vodníkom, Pipi dlhou
pančuchou, Kocúrom v čižmách, vílami a vlkom, ktorý to mal tento rok
jednoduchšie, pretože namiesto neho cez prekážky skákali a plazili sa deti.
Po nazbieraní všetkých pečiatok deti dostali na medailu nálepku mušky a za
odmenu si mohli vybrať z drobnosti, ktoré boli pre ne pripravené. Kým deti
súťažili, v areáli Štartu sa pripravovali dva druhy gulášu. Jeden pre deti
a druhy

ostrejšie

pre

dospelých.

Na

trávnatom

priestranstve

pozdĺž

záhradnej reštaurácie lákal návštevníkov Svätojánsky jarmok, ktorý po
nultom

skúšobnom

ročníku

predstavil

širokú

ponuku

remeselných

výrobkov. Na multifunkčnom ihrisku sa uskutočnil prvý ročník flórbalového
turnaja žiakov zo ZŠ Lipt. Ján. Po skončení rozprávkového lesa bola pre deti
pripravená aréna voľnej zábavy, kde sa mohli do večerných hodín vyšantiť.
Po obede na futbalovom ihrisku začali priateľské zápasy družstiev Old Boys,
v ktorom vyhralo mužstvo z Levíc, druhé skončilo mužstvo z Jána a tretie
mužstvo zo Serede. Počas slávností mala svoju premiéru zrekonštruovaná
záhradná reštaurácia, v ktorej sa podával guľáš a špeciality z grilu.
Popoludní sa malo hrať bábkové divadlo, ktoré sa pre ochorenie bábok
nekonalo. Na miesto neho organizátori pripravili pre deti diskotéku. Vo
večerných hodinách začala zábava druhej noci, kde do tanca hrala hudobná
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skupina Music Format z Námestova. V počas slávností sa predávali
žrebovateľné vstupenky, ktoré boli vyžrebované v rámci sobotnej zábavy.
Prvú cenu, fúrik s briketami, vyhrali zdravoťáčky, ktoré sa počas slávnosti
starali o všetkých zranených. Nedeľa bola oddychová. V evanjelickom kostole
sa konal XIX. ročník Koncertov spevokolov Liptova. Trojdňové slávnosti
uzavrel svojim vystúpením Mestsky dychový orchester z Liptovského
Mikuláša.

Krádeže v obci
Krádež sa udiala v noci zo štvrtka na piatok 30. 7. 2010 počas veľkej
búrky. Zlodeji vykradli sklad náradia, z ktorého ukradli štyri krovinorezy,
bubnovú kosačku, snežnú frézu a ulakomili sa ešte aj na káričky, ktorými sa
rozvážajú obedy dôchodcom. Pokúsili sa ukradnúť aj posýpač na zimnú
údržbu, ale ten mal našťastie defekt. Dovnútra sa dostali cez rozstrihnutý
plot, pričom sa všetko udialo na osvetlenom priestranstve. Dva dni pred
krádežou ukradli v Uhorskej Vsi kosačku, ktorou kosili futbalové ihrisko
a predtým šarapatili aj v Podturni. Z toho sa usudzovalo, že išlo o ľudí
znalých miestnych pomerov. Obci vznikla škoda 7 000 €, ktorú poisťovňa
časom uhradila, ale bolo nevyhnutné zakúpiť nové náradie na údržbu aj
napriek finančnej tiesni.
Počas rekonštrukcie ev. kostola došlo ku krádeži el. výťahu, ktorým
murári vyťahovali stavebný materiál na vežu. Je zaujímavé, že nik nič
nevidel ani nepočul.

66. výročie SNP
Posledné augustové dni roku 2010 sa niesli v duchu osláv 66. výročia
SNP v obci. Prípravný výbor v zložení: starosta obce, výbor ZO SZPB už s
časovým predstihom prebral všetky organizačné opatrenia osláv a rozdelili si
úlohy. V trojici tradičných organizátorov chýbal zástupca poľovného
združenia Sankt Hubert, čo sa prejavilo len zastúpením troch poľovníkov
tohto združenia. Oslavy boli propagované plagátmi na tradičných miestach
a niekoľkokrát opakovanou pozvánkou v miestnom rozhlase. Nepriaznivé
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počasie v týchto dňoch organizačný výbor pružne riešil zrušením tradičnej
vatry na Dubci, ktorá sa mala konať po oslave pri pomníku padlých. Toto
prezieravé riešenie sa ukázalo ako správne, pretože po začatí osláv začalo
pršať a s menšími prestávkami pršalo až do rana. Ako prvý sa uskutočnil
pietny akt pri pomníku Jána Lukáča pred Bielym, kde organizačný výbor
položil kyticu a uctil si pamiatku tohto mladého jánčana, ktorý padol pri
plnení povinnosti hliadky.
Úderom 18-tej hodiny 27.8.2010 začali oslavy pri pomníku padlých v
obci hymnou SR v podaní MEZ Svätojánsky prameň. Kytice položili
zástupcovia obce a ZO SZPB. Starosta obce privítal účastníkov osláv, medzi
ktorými sedeli aj traja veteráni druhej svetovej vojny pani: Jozef Brziak, Ján
Paciga a Peter Vodila. Potom nasledovala báseň v podaní žiačok ZŠ a
predseda ZO SZPB plk. v. v. Jozef Urban vo svojom vystúpení spomínal na
činy občanov Jána spred 66 rokov. Hlavnou myšlienkou bolo: „Na nás
všetkých je, aby sme svoje deti, vnukov a vnučky trpezlivo vychovávali na
príkladoch našich rodičov a starých rodičov a ich činov na rodnej hrude v tých
ťažkých časoch. Neupadajme do nevšímavosti a bezstarostnosti. Veďme
mladú generáciu k poznaniu pravdy, to znamená k poznaniu dejín vlastného
národa. Veď národ bez dejín, bez hrdinských činov je prázdne slovo.“ Na záver
týchto vystúpení odznela oduševnene prednesená báseň člena ZO SZPB
pána Vladimíra Kubovčíka. Piesňou Kto za pravdu horí, v podaní zmočeného
MEZ Svätojánskeho prameňa a poďakovaním starostu za účasť sa skončil
prvý deň osláv.
V sobotu o 8.30 hod. odchádzal autobus pod Svidovské sedlo, kde
o 10.

hodine

boli

položené

kytice

k pomníku

por.

Jána

Daniela

a pripomenutie bojov z 24. 10. 1944, predsedom ZO SZPB. Salvou a
partizánskou piesňou bol ukončený akt oslavy tohto veliteľa a ostatných
partizánov z jeho čaty. Nasledovala tradičná súťaž o najväčší a najzdravší
hríb. Vyhodnotenie súťaže prebehlo po návrate v záhradnej reštaurácii
Štartu. V súťaži jednoznačne zvíťazil pán Ján Kralčiak. Po skončení súťaže
pokračovalo posedenie pri výbornom guláši a „chmeľovom“ moku.
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Beach party
Po úspešnom nultom ročníku sa v sobotu 21. augusta 2010 v Hoteli
Liptovský Dvor konal 1. ročník tradičnej plážovej párty v netradičnom
horskom prostredí. Piesočná pláž, palmy, ležadlá a skvelá zábava pritiahli do
areálu hotela množstvo ľudí. Pripravený bol bohatý animačný program pre
deti aj dospelých. Rodičia so svojimi ratolesťami stavali hrady z piesku. Pre
deti boli pripravené rôzne súťaže, maľovanie na tvár a nafukovacie atrakcie.
Stavanie snehuliakov zo skutočného snehu počas horúceho augustového
popoludnia potešilo nielen malých, ale aj veľkých. O zábavu počas celého
dňa sa staral moderátor a zabávač Vlado Balco. Do tanca hral DJ Miki. V
podvečerných hodinách hotelové parkovisko prikryla biela perina z hasičskej
peny, v ktorej sa vyšantili všetci bez rozdielu veku. Množstvo obdivovateľov
prilákala škola salsy pod vedením profesionálnych tanečníkov. V bare „na
pláži“

sa

hostia

mohli

občerstviť

skvelými

nealkoholickými,

ale

aj

alkoholickými miešanými nápojmi. Tí hladnejší si mohli vyskúšať špeciality
domácej aj medzinárodnej kuchyne v reštaurácii. Vyvrcholením programu
Beach party bola ohňová show, po ktorej nasledovalo žrebovanie tomboly
a potom už len zábava do neskorých nočných hodín. Kus práce na tejto akcii
vykonali agentúry Fun Sport, Panter a Balco Media a usporiadateľ Hotel
Liptovský Dvor.

Vianočné stretnutie skôr narodených
Tí skôr narodení sa už tradične stretli na vianočnom posedení
spojenom s ocenením občanov a blahoželaním jubilantom v predvečer
sviatku Svätého Mikuláša. Pravá zimná atmosféra prilákala do Štartu okolo
dvesto občanov a nielen tých skôr narodených. Slávnostnú vianočnú
atmosféru navodili všetci účinkujúci: z materskej školy, základnej a
špeciálnej školy, zbor Jána Krstiteľa, MEZ Svätojánsky prameň, hudobná
skupina Seniori. Bodku za kultúrnym programom spravila divadelná scénka
Poradňa pre všetko, autora a režiséra Juraja Záborského v hereckom
obsadení: Jozef Urban, Eva Červeňová. V tejto slávnostnej atmosfére
odovzdal starosta obce s novozvolenými poslancami pamätné listy: pri
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príležitosti životného jubilea 90 rokov Sidónii Skaličanovej, Michalovi
Duchovi a Petrovi Vodilovi, ktorý si ocenenie prevzal osobne. Ocenenie
občanom za celoživotný prínos do obce odovzdal starosta šiestim občanom:
Elene Daňovej za šestnásťročnú prácu v obecnom zastupiteľstve, Nadežde
Cholvadtovej za dlhoročnú prácu v organizácii SZPB, Pavlíne Kašiakovej za
dlhoročné pôsobenie v Zbore pre občianske záležitosti, Anne Ľubeľanovej, za
dlhoročnú prácu v obecnej knižnici a Jednote dôchodcov, Jozefovi Urbanovi
za dlhoročný kultúrny prínos v divadelnej oblasti a Gejzovi Čánimu za
dlhoročnú prácu v obci aj v TJ. Na záver vydareného stretnutia len niekoľko
slov jedného z ocenených: „Práca v obci na poli kultúry nie je ľahká, ak chýba
ochota, elán alebo čas. No ak ľudia robia alebo urobili niečo nie pre seba, ale
pre tých druhých, netreba na nich zabúdať. Zároveň nám všetkým želám, aby
takéto vydarené stretnutia, ako bolo toto vianočné, neboli len raz do roka, ale
aj každý mesiac.“

Stretnutie s Mikulášom
Na stretnutie netrpezlivo čakali všetci najmenší. Poctivo sa naň
pripravovali už niekoľko dní pred tým čistili čižmičky, učili sa básničky.
Všetky predpoklady pre úspešný príchod Mikuláša aj so svojou družinou
mal, napadlo veľa snehu, mohol prísť aj na saniach. Malých čakateľov v
nedeľu neodradila ani nižšia teplota, aby prišli pred školu a na Mikuláša
čakali. Zvlášť, keď im čas krátil malý Mikuláš. Síce balíčky nedoniesol, ale
deti vytancoval a vyspovedal dostatočne. Až si ho niektoré mýlili s pani
učiteľkou Renátkou zo „škôlky“. Mikuláš nesklamal ani tento rok. Dobrý
dedko, ktorý sa nápadne podobal na uja Jožka Urbana, sa priviezol do
areálu ZŠ s MŠ ozaj na saniach a spolu s čertom a Snehulienkou doviezli
okrem radosti a veselosti aj plné vrece darčekov. Čerta sa deti báli ozaj len
niektoré, no keď sa im prihovorila krásna a milá Snehulienka, celkom ako
pani učiteľka Romanka z MŠ, na strach rýchlo zabudli. A čert aj tak nemal
vrece ani kôš na deti a ešte bol aj na nerozoznanie od uja Adamčíka. Po
spoločnej pesničke „Svieť nám stromček jagavý“ sa stromček pri bráne ozaj
majestátne rozsvietil a tak rozveselil Mikuláša, Snehulienku, ba dokonca aj
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čerta, že si spolu s deťmi zatancovali. Mikulášovi sa odchádzalo veľmi ťažko,
ale sľúbil, že príde zas o rok.

Ev. a. v. cirkev
Detský evanjelický spevokol Svätojánske mušky
Každú stredu o 16,30 hod. nacvičoval detsky evanjelicky spevokol
Svätojánske mušky. Za rok existencie už dokázal pekné veci. Viackrát
vystupoval pri rozličných príležitostiach v cirkevnom zbore, spieval na MDD v
Podturni, vystúpil tiež na celocirkevných oslavách v Žiline. Je to stále sa
rozrastajúci kruh detí.
Mužský evanjelický spevokol - Svätojánsky prameň
Každý štvrtok večer po službách Božích sa na fare v Liptovskom Jáne
stretával ku nácvikom mužský evanjelický spevokol Svätojánsky prameň. Už
dvanásty rok existencie dokazuje životaschopnosť tohto spevokolu aj lásku
jeho členov k piesni a spevu. Tento spevokol je unikátom nielen v blízkom
okolí, ale aj v celej evanjelickej cirkvi, kde pôsobí iba zopár takýchto telies.
Aj v roku 2010 spevokol spieval na obecných akciách. Bolo to vystúpenie pri
pamätníku 8. mája a 27. augusta, pri poklepaní základného kameňa
revitalizácie obce 1. júna, či počas Svätojánskych dní 25. júna.
Detská besiedka
Patrí k základným prácam s deťmi. Začínajú účasťou na službách
Božích každú nedeľu. Cez druhu pieseň idú deti k svojmu programu.
Dorast
Mladí ľudia po 12. roku veku sa stretávajú pravidelne každú sobotu o
17. hodine v zborovej miestnosti na fare. Hry, piesne, aktuálne témy
zaujímajúce
MAMI klub
Mamičky s deťmi si môžu nájsť svoj priestor každý druhy pondelok o
9.30 hod. v zborovej miestnosti na fare. Je tu priestor pre zdieľanie svojich
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radosti aj starosti, rôzne zaujímavé témy. Popri tom je vytvorený priestor pre
deti, ktoré sa hrajú, spievajú a pod.

Biblické dopoludnia pre deti
Tak ako v prvotnej cirkvi, keď ešte neboli kostoly, sa stretávali
kresťania v jednotlivých kresťanských domácnostiach a nachádzali tam
vrúcne prijatie, podobne tri prázdninové dni našli útočisko deti z cirkevného
zboru v rodine Strakovej v Liptovskom Jáne. Konali sa tu biblické
dopoludnia pre deti. Biblické témy, modlitby, piesne, rozličné hry a aktivity
vyplnili dopoludňajší čas takmer dvom desiatkam deti z Liptovského Jána.
Témou stretnutí boli modlitby: v prvý deň modlitba ranná, v druhy modlitba
„papacia” a v tretí modlitba večerná. S nimi potom súvisela aj biblická téma.
S modlitbou rannou to bol príbeh o Dávidovi, ktorý ako pastier sa mnoho k
Pánu

Bohu

modlil.

S modlitbou

„papacou”

to

bol

príbeh

o slepom

Bartimeovi, ktorý volal k Pánovi Ježišovi a ten ho uzdravil. S modlitbou
večernou súvisel príbeh o povolaní Samuela za proroka. Sestra farárka
Janka Straková so svojim manželom Ľubomírom Strakom prišli s návrhom
na konanie biblických dopoludní pre deti, ktoré b y sa konali u nich, keďže
pri Evanjelickom kostole v Liptovskom Jane stálo v tomto období lešenie a je
tam rozložený rozličný stavebný materiál.

Posviacka obnoveného kostola v Liptovskom Jáne
Hneď po komunálnych voľbách viedli kroky predstaviteľov Liptovského
Jána, Beňadikovej a Podturne do Evanjelického chrámu v Liptovskom Jáne.
Konali sa tu slávnostné služby Božie pri príležitosti znovu posvätenia
obnoveného chrámu Božieho. Táto slávnosť bola spojená so 102. výročím
posvätenia chrámu a 225. výročím posvätenia pôvodného tolerančného
chrámu na tomto mieste. Okrem predstaviteľov svetskej správy sa zúčastnil i
biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol, ktorý bol slávnostným
kazateľom a seniorka Liptovsko-oravského seniorátu Katarína Hudáková,
ktorá vykonala posviacku. Základom posviackovej reči sestry seniorky boli
slová 24. žalmu. Zdôraznila v nich, že krásny chrám má byť naplnený ľuďmi
s čistými rukami a čistým srdcom, obnova chrámu ide ruka v ruke s
obnovou srdca. Biskup Slavomír Sabol si zase ako základ svojej kázne vybral
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slová z 1. knihy Mojžišovej o povolaní Abraháma. Upozornil, že Abrahám
všade, kam prišiel, staval oltáre. Nebola to preň zbytočná činnosť, ale
svedectvo toho, čo považoval za skutočne dôležité. Na službách Božích
vystúpili deti z detskej besiedky, Svätojánske mušky i mužský evanjelický
spevokol Svätojánsky prameň. Súčasťou služieb Božích bolo i odhalenie
sochy Pána Ježiša s názvom „Kto nás odlúči od lásky Kristovej“, ktorú
venoval cirkevnému zboru Jozef Lukáč. Socha je umiestnená pri hlavnom
vchode do kostola. Zborový farár Peter Taját poďakoval všetkým, ktorí
prispeli do zbierky, pomohli prácou či radou, i tým, ktorí pomáhali pri
príprave tejto slávnosti. Poďakoval aj obci Liptovský Ján za príspevok vo
výške 500 €. Poďakovanie patrí i firme Balcomedia, ktorá ozvučila
vystúpenia na službách Božích.

Matrika
Narodení
09.04.2010
31.05.2010
22.07.2010
01.08.2010
17.08.2010
15.10.2010
03.11.2010
04.11.2010

Filip Brziak
Lara Dubravcová
Zuzana Červeňová
Nela Urbancová
Samuel Čurný
Kristína Jezná
Andrej Vrabec
Zita Chovádtová

Sobášení
27.03.2010
15.05.2010
02.06.2010
19.06.2010
26.06.2010
26.06.2010
10.07.2010
31.07.2010
31.07.2010
28.08.2010
11.09.2010
09.10.2010
16.10.2010

Peter Cholvadt a Zita Medlová– občiansky
Ľubomir Čupka a Andrea Stanová– cirkevne
Pavel Jezný a Renáta Hazuchová– občiansky
Roman Moravčík a Maria Peterajová– občiansky
Štefan Bačkor a Lucia Šupejová– cirkevne
Slavomir Valigurský a Miroslava Pillarová– občiansky
Juraj Kubica a Gabriela Hanková– cirkevne
Ronald Šolc a Iveta Duchoňová– občiansky
Peter Vaněk a Vladimira Pučková– občiansky
Marian Klonga a Martina Zimaniová- občiansky
Stuart John Keneay a Jana Šedivá– občiansky
Martin Štiak a Katarína Hadvidžiaková - občiansky
Maroš Trnka a Katarína Balková - cirkevne

Zomrelí
09.03.2010
13.03.2010

Eduard Lesný
Jozef Čáni
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23.03.2010
23.04.2010
05.06.2010
01.07.2010
03.10.2010
11.10.2010

Milan Daňo
Jan Muríň
Jan Lukášik
Ladislav Baráni
Milan Oravec
Anna Ondášová

Počasie
Zima na prelome rokov 2009/2010 bola mierna. Snehu bolo málo
a teploty sa tiež príliš pod bodom mrazu neobjavovali. Obyvatelia celého
Slovenska boli prekvapení z premenlivého počasia, ktoré malo s typickým
zimným počasím spoločné len pramálo. Koncom novembra a začiatkom
decembra prišli silné mrazy a nízke, mínusové teploty. Celé Slovensko bolo
pokryté snehom už v polovici decembra a tesne pred Vianocami teploty klesli
až pod -20 stupňov. Až do predvečera Štedrého dňa sme sa tešili z výdatných
snehových zrážok, čo sa však už nasledujúci deň zmenilo. Na Štedrý deň
pršalo a ako informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMU):
„Tohtoročné vianočné oteplenie vyvrcholilo 25.12., kedy sme už v oci mali
mimoriadne teplo na niektorých miestach Slovenska. Do rána poklesla teplota
v Hurbanove na 11,3 °C (…). Cez deň sme mali tak teplo, že sme dokonca
prekonávali dlhodobé teplotné rekordy. Teplota vystúpila v tento deň na 7 až
14 °C.“ Začiatkom nového roka sa situácia opäť zmenila. Teploty opäť klesli a
snehová nádielka sa znova objavila na cestách a chodníkoch. Tá robila
problémy najmä cestárom a šoférom, pretože sa tvorila nebezpečná
poľadovica. Sneh sa ale opäť dlho „neohrial“. Po niekoľkodňových výdatných
dažďových zrážkach a v noci z 8. na 9. januára väčšina snehu doslova
„vyparila“ a druhá tretina januára pripomínala skôr neskorú jeseň ako stred
zimy.
Koniec januára priniesol opäť teplejšie počasie, ktoré vôbec nebolo
typickým januárovým počasím. Na juhu Slovenska prevládali teploty nad
nulou. Až koncom januára a začiatkom februára sa vrátila zima so všetkým
čo ku nej patrí. Február kompenzoval dovtedajší teplý charakter zimy, veď
nie nadarmo sa hovorí, že „Čo veľký ( január) zameškal, to malý (február)
doháňa“. Februárové dni sa niesli v znamení studeného počasia. V studenom
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vzduchu pri zväčša polojasnom a cez deň vcelku slnečnom počasí v noci
teplota klesala na -3 až -6, miestami až na -10 stupňov. Denná teplota sa
udržiavala okolo nuly alebo len slabo nad bodom mrazu. K výraznému
otepleniu neprišlo ani v prvých marcových dňoch.
Na prelome februára a marca intenzívne snežilo a od 2. marca začal na
naše územie prúdiť arktický vzduch, takže teploty klesali v Liptove až na -10
°C. Aj keď sa v prvej polovici marca ešte niekoľkokrát zamračilo a zasnežilo,
teploty stále ostávali hlboko pod bodom mrazu. No najväčšia snehová
nádielka prišla v období od 12. do 17. marca, keď nasnežilo v niektorých
horských častiach za deň aj 25 cm nového snehu. Po 18. marci sa však
začalo otepľovať a zdalo sa, že prichádza jar. Prílev teplého vzduchu
postupne pokračoval až do 20. marca, keď sa prúdenie teplého vzduchu
zosilnilo aj vďaka veľmi silnému vetru, ktorý fúkal od 26. marca. Veľmi
rýchle otepľovanie spôsobilo na horách lavínové nebezpečenstvo a rýchly
úbytok snehovej pokrývky. Aj keď sa na konci marca opäť ochladilo,
zasnežilo a teplota zbehla na niekoľko stupňov pod nulu, sneh sa rýchlo
vplyvom slnečných dní roztopil.
Začiatok apríla bol studený a daždivý. Búrlivý vietor južných smerov
ochladzoval len mierne zohriaty vzduch. Do polovice apríla väčšinou pršalo,
ale teploty pomaly stúpali ku jarným hodnotám. Neustály premenlivý vietor
po 19. apríli opäť prifúkal ochladenie a mínusové teploty. Na horách
dosahoval vietor rýchlosť až 90 km/h. Koniec apríla bol rovnako premenlivý,
ale priniesol očakávané dlhodobejšie oteplenie. Daždivé počasie však
nedovoľovalo slnku aktívnejšie prehriať studenú a premočenú pôdu.
Daždivé počasie pokračovalo aj v máji a v jeho druhej polovici prišli aj prvé
nadpriemerné úhrny zrážok, ktoré lámali historické rekordy. Aktívne zrážky
ustali až na konci mája.
Jún bol už „suchší“, zrážok spadlo oveľa menej, ale prišli prvé búrky
z tepla, keďže sa výrazne oteplilo. Júl bol oblačný, ale teplý. Padali opäť
teplotné rekordy, ako v predchádzajúcich rokoch. Teplomer v Jasnej vyskočil
18. júla na 27,8 °C. V druhej polovici mesiaca opäť pršalo a za celý júl
spadlo toľko zrážok, čo spadlo za pol roka 2009. Na viacerých miestach
Slovenska sa z korýt vyliali rieky a potoky. Nasledujúci august v extrémnej
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zrážkovej bilancii pokračoval, aj napriek tomu, že teploty už nedosahovali
rekordné maximá. Časté búrky spôsobovali ochladzovanie vzduchu. Kúpanie
na voľných prírodných alebo aj umelých plochách bola tak v auguste veľmi
obmedzené. Zdalo sa, že jeseň prišla zavčasu. Nakoniec to bola pravda.
September bol chladný. Priemerná teplota dosiahla len 15,5 °C. Ochladenie
prišlo tak rázne a bolo v niektorých dňoch také intenzívne, že vykurovacia
sezóna prišla oveľa skôr ako sa čakalo. Aj október bol ešte o niečo chladnejší
ako september, dokonca bol neskôr označený za najchladnejší mesiac jesene
od septembra do novembra, pretože začiatok samotného novembra priniesol
očakávané babie leto so všetkým – teplom aj slnečným počasím. Polovica
novembra bola už iná. Zatiaľ čo na juhu Slovenska bolo ešte teplé počasie
s teplotami nad 10 °C, na Orave, Liptove a Spiši sa už dalo lyžovať, pretože
napadlo väčšie množstvo snehu. Koncom novembra však prišla pravá zima,
keď celú západnú Európu zasiahla vlna extrémne studeného arktického
vzduchu. Aj keď sa nesplnili predpovede amerických meteorológov, že do
Európy prídu mrazy pod -20 °C, ortuť teplomerov sa zastavovala v okolí – 10
°C. Európa v decembri zažila extrémne prívaly snehu a chladu, aké nezažila
už takmer sto rokov. Stagnovala letecká aj pozemná doprava. Zima bola teda
extrémna najmä na sever – v Poľsku za niekoľko dní napadlo na niektorých
miestach až 145 cm snehu a ochladilo sa až na – 30 °C. U nás boli však
teploty v rozmedzí – 10 °C až – 15 °C. Snehová pokrývka však veľmi potešila
najmä lyžiarov a vyznávačov zimných športov. Krátko pred vianočnými
sviatkami však prišlo oteplenie a sneh sa do 800 metrov nad morom skoro
úplne stratil. Počas sviatkov sa opäť rozsnežilo a rozfúkalo a postupne sa
opäť utvorila súvislá snehová pokrývka. Vydržala až do Troch kráľov už
nového roka 2011.
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2011
Obecné zastupiteľstvo
1. zasadnutie obecného zastupiteľstva 28. januára 2011
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva v novom roku sa zišlo
v kancelárii starostu obce a ako prvý bod prejednalo a schválilo dotáciu
neziskovej organizácii „ŠTART Liptovský Ján“ vo výške 10 000 € na
vyplatenie podlžností na zakúpenie pokladničného systému a v dodanom
tovare v roku 2010.
V rámci akcie bytovej výstavby „Pri Štarte“ – doobsadenie bytov bloku
„A“ a „B“ a prípravy výstavby bloku

zastupiteľstvo schválilo nájom

nehnuteľnosti – pozemku PARCELY registra „C“ evidovanej na katastrálnej
mape č. KN 568/32 o výmere 4871 m2 Trvalé trávnaté porasty, zapísanej na
liste vlastníctva č.1382, k. ú. Liptovský Ján, obec Liptovský Ján, vedného na
Katastrálnom úrade v Žiline, Správa katastra Liptovský Mikuláš, parcela
odčlenená z parcely č. KN – E 93/502 a to Geometrickým plánom
č.44740221-50/2010 na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti parc. č.
568/32 vyhotoveným GEODETa3, s.r.o., Belanská 550/13, Liptovský
Hrádok, dňa 10.11.2010, autorizačne overeného Ing. Františkom Hricom,
úradne overeného Správou katastra Liptovský Mikuláš dňa 23.11 2010 pod
č.1057/10 na dobu neurčitú s tým, že ročná odplata za užívanie pozemku
predstavuje 1€ bez DPH, počnúc 01.02.2011. Zároveň zastupiteľstvo
schválilo aj nájomníkov bytov v bytových domoch bloku „A“ a „B“ .
Poslanci prorokovali predložený návrh Zásad zloženia a použitia
finančnej zábezpeky za užívanie nájomného bytu a schválili „Zásady zloženia
a použitia finančnej zábezpeky za užívanie nájomného bytu“. Starostu obce
poverilo na podpísanie mandátnych zmlúv na správu nájomných bytov v
nájomných domoch súpisné číslo 368, 369, 370 a 491.
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2. zasadnutie obecného zastupiteľstva 22. februára 2011
V rámci výstavby 38 b.j. pri Štarte, blok „A“ a blok „B“ schválili
prítomní poslanci úpravu výšky úveru ŠFRB a dotácie.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schválilo nadobudnutie stavby Bytového
domu B s. č. 369

za sumu 789 588,12 Eur postaveného na pozemku

parcelné číslo KN C 568/24 zastavané plochy a nádvoria, ako aj pozemku
parcelné číslo KN C 568/24 s výmerou 333 m2 zastavané plochy a nádvoria,
parcelné číslo KN C 568/22 s výmerou 245 m2 ostatné plochy, parcelné číslo
KN C 568/25 s výmerou 53 m2 zastavané plochy a nádvoria, parcelné číslo
KN C 568/26 s výmerou 21 m2 zastavané plochy a nádvoria, všetko
nehnuteľnosti k. ú. Liptovský Ján, obec Liptovský Ján v celkovej sume za 1
Eur, ako aj kanalizačnú splaškovú prípojku pre Bytový dom B 7,2 m za 5
151,32 Eur, vodovodnú prípojku pre Bytový dom B za 5 580,59 Eur, pre
účely nájomného bývania spolu za kúpnu cenu 800.321,03 Eur s DPH od
obchodnej spoločnosti STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. so sídlom
v L. Mikuláši spôsob financovania kúpy bytového domu v členení:
a/ úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 80% z obstarávacích
nákladov, čo predstavuje 605 720,-Eur
b/ dotácia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, vo
výške 20% z obstarávacej ceny, to je 157.910,-Eur
Zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie úveru
z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 80% obstarávacích
nákladov

podľa

podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi

predpismi. Ďalej poslanci schválili aj predloženie žiadosti na Krajský
stavebný úrad Žilina o dotáciu z prostriedkov Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR vo výške 20% z obstarávacej ceny, ručenie za úver
poskytnutý
pohľadávky

ŠFRB

nadobúdanou

a o úprave

s postupovanou

nehnuteľnosťou,

niektorých

pohľadávkou

medzi

práv

zmluvu

o postúpení

a povinností

súvisiacich

postupcom

STAVOINDUSTRIA

v

Liptovskom Mikuláši a postupníkom Dexia banka Slovensko a.s. so sídlom
v Žiline a dlžníkom Obcou Liptovský Ján.
Zastupiteľstvo obce L. Ján schválilo aj zmeny v rozpočte na rok 2011
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nasledovne:
Príjmová časť rozpočtu:
Evidovať

a použiť

poskytnuté

finančné

prostriedky

zo

ŠFRB

a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle
platných právnych predpisov v predpokladanej výške:
a/ SFRB úver 605 720,00Eur
b/ nenávratný príspevok ŠFRB 0,00 Eur
c/ dotácia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
157.910,00 Eur
Výdavková časť rozpočtu:
Vyčleniť finančné prostriedky – vlastné zdroje na kúpu
a/ kúpa BD s.č.369 – vlastné zdroje vo výške 25 958,12 Eur
b/ vyčleniť finančné prostriedky na mesačné splátky úveru zo ŠFRB
1 949,00 Eur mesačne v rámci rozpočtu na rok 2011 a ďalšie roky
/30 rokov/ vyčleňovať finančné prostriedky na mesačné splátky
úveru podľa Zmluvy o poskytnutí úveru, predpoklad výšky splátok
je 23 388,00 Eur na rok. Financovanie je zabezpečené v rámci
položiek

rozpočtu

obce:

Kapitálové

výdavky

:

Program

14;

Podprogram 14.2, funkčná klasifikácia 0610
Zastupiteľstvo súhlasilo s prevzatím záložného práva na nehnuteľnosti
stavbu Bytového domu súp. č. 369 postaveného na pozemku parcelné číslo
KN C 568/24 zastavané plochy a nádvoria, ako aj pozemku parcelné číslo KN
C 568/24 s výmerou 333 m2 Zastavané plochy a nádvoria, parcelné číslo KN
C 568/22 s výmerou 245 m2 Ostatné plochy, parcelné číslo KN C 568/25
s výmerou 53 m2 Zastavané plochy a nádvoria, parcelné číslo KN C 568/26
s výmerou 21 m2 Zastavané plochy a nádvoria, všetko nehnuteľnosti k. ú.
Liptovský Ján, obec Liptovský Ján v podiele 1/1 pre záložného veriteľa
Štátny fond rozvoja bývania Bratislava, na základe Zmluvy o zriadení
záložného práva. Poslanci súhlasili aj s úhradou poplatkov za pripojenie
v sume 3.403,29 Eur vrátane DPH obchodnej spoločnosti STAVOINDUSTRIA
Liptovský Mikuláš.
V rámci výstavby bytových domov schválili nadobudnutie stavby Bytového
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domu A súpisné č. 370 v sume 1 168 322,85 Eur postaveného na pozemku
parcelné číslo KN C 568/29 Zastavané plochy a nádvoria, ako aj pozemku
parcelné číslo KN C 568/29 o výmere 464 m2 zastavané plochy a nádvoria,
parcelné číslo KN C 568/30 o výmere 53 m2 zastavané plochy a nádvoria,
všetko nehnuteľnosti k. ú. Liptovský Ján, obec Liptovský Ján za 1 Eur, ako
aj kanalizačnú prípojku splaškovú pre bytový dom A 19,8 m, za 4 174,19
Eur, vodovodnú prípojku pre bytový dom A za 3 069,64 Eur, miestnu
komunikáciu za 121 842,36 Eur, spevnené plochy k bloku A za 55 599,48
Eur, vonkajšie silnoprúdové rozvody za 24 752,64 Eur, terénne a sadové
úpravy za 20 060,79, Eur pre účely nájomného bývania za kúpnu cenu
1.397.822,95 Eur s DPH od obchodnej spoločnosti STAVOINDUSTRIA
Liptovský Mikuláš, a.s. v členení:
a/ úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 80% z obstarávacích
nákladov, čo predstavuje 872 860,00 Eur a nenávratný príspevok na
bezbariérový byt 2.960,00 Eur
b/ dotácia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, vo
výške 20% z obstarávacej ceny, to je 233.660,00 Eur
Poslanci

súhlasili

s

predložením

žiadosti

o poskytnutie

úveru

z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 80% obstarávacích
nákladov podľa podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi
predpismi, predloženie žiadosti na Krajský stavebný úrad Žilina o dotáciu z
prostriedkov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo
výške 20% z obstarávacej ceny,

ručenie za úver,

poskytnutý ŠFRB

nadobúdanou nehnuteľnosťou, zmluvu o postúpení pohľadávky a o úprave
niektorých práv a povinností súvisiacich s postupovanou pohľadávkou medzi
postupcom STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, postupníkom Dexia banka
Slovensko a.s. so sídlom v Žilineu pre rok 2011 nasledovne:
Príjmová časť rozpočtu:
Evidovať

a použiť

poskytnuté

finančné

prostriedky

zo

ŠFRB

a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle
platných právnych predpisov v predpokladanej výške:
a/ SFRB úver 872 860,00,00 Eur
b/ nenávratný príspevok ŠFRB 2960,00 Eur
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c/ dotácia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
233.660,00 Eur
Výdavková časť rozpočtu:
Vyčleniť finančné prostriedky – vlastné zdroje na kúpu
a/ kúpa bytového domu súpisné č.370 – vlastné zdroje vo výške 58
842,85 Eur
b/ vyčleniť finančné prostriedky na mesačné splátky úveru zo ŠFRB 2
808,00 Eur mesačne v rámci rozpočtu na rok 2011 a ďalšie roky /30
rokov/ vyčleňovať finančné prostriedky na mesačné splátky úveru
podľa Zmluvy o poskytnutí úveru, predpoklad výšky splátok je 33
696,00 Eur na rok
Financovanie je zabezpečené v rámci položiek rozpočtu obce:
Kapitálové výdavky : Program 14
Podprogram 14.2, funkčná klasifikácia 0610
Poslanci súhlasili aj s prevzatím záložného práva na nehnuteľnosti
stavbu bytového domu s.č.370 postaveného na pozemku parcelné číslo KN C
568/29 zastavané plochy a nádvoria, ako aj pozemku parcelné číslo KN C
568/29 s výmerou 464 m2 Zastavané plochy a nádvoria, parcelné číslo KN C
568/30 s výmerou 53 m2 Zastavané plochy a nádvoria, všetko nehnuteľnosti
k. ú. Liptovský Ján, obec Liptovský Ján v podiele 1/1 pre záložného veriteľa
Štátny fond rozvoja bývania Bratislava na základe Zmluvy o zriadení
záložného práva, ale aj s úhradou poplatkov za pripojenie v sume 5.205,04
Eur vrátane DPH obchodnej spoločnosti STAVOINDUSTRIA Liptovský
Mikuláš.
3. zasadnutie obecného zastupiteľstva 4. apríla 2011
Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu na mzdy a odvody do
poistných fondov pre asistenta učiteľa v Základnej škole s Materskou školou
v Liptovskom Jáne vo výške 700,-Є/mesačne do júna 2011.
Ďalej zastupiteľstvo prorokovalo dôvodovú správu a návrh Zásad
hospodárenia

a

nakladania

s

majetkom

obce.

Schválilo

aj

Zásady
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hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Tieto Zásady nadobudli
účinnosť dňom schválenia.
Poslanci súhlasili s uzavretím Zmluvy o zriadení záložného práva,
predmetom

ktorej

je

zabezpečenie

pohľadávky

obchodnej

spoločnosti

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš vo výške 789.589,12 Eur s DPH z
kúpnej zmluvy V 54/2011 zo dňa 05.01.2011, na základe ktorej Obec
Liptovský Ján nadobudla vlastníctvo pozemku parc. číslo KN C 568/22
s výmerou 245 m2 ostatné plochy, pozemku parcelné číslo KN C 568/24
s výmerou 333 m2, zastavané plochy a nádvoria, pozemku parcelné číslo KN
C 568/25 s výmerou 53 m2, Zastavané plochy a nádvoria, pozemku parcelné
číslo KN C 568/26 s výmerou 21 m2, Zastavané plochy a nádvoria, stavbu
Bytový dom blok B súpisné číslo 369 postavenej na pozemku parc. č. KNC
568/24, s výmerou 333 m2, Zastavané plochy a nádvoria, pričom kúpna
cena mala byť zaplatená do 30. júna 2011. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo,
aby predmetom záložného práva boli nehnuteľnosti: pozemok parcelné číslo
KN C 568/22 s výmerou 245 m2 ostatné plochy, pozemok parcelné číslo KN
C 568/24 s výmerou 333 m2, zastavané plochy a nádvoria, pozemok
parcelné číslo KN C 568/25 s výmerou 53 m2, zastavané plochy a nádvoria
pozemok parcelné číslo KN C 568/26 s výmerou 21 m2, Zastavané plochy
a nádvoria, stavba Bytový dom blok B súpisné číslo 369 postavenej na
pozemku parc. č. KNC 568/24, s výmerou 333 m2, zastavané plochy
a nádvoria.
Zastupiteľstvo

v Liptovskom

Jáne

súhlasilo

s uzavretím

Zmluvy

o zriadení záložného práva, predmetom ktorej je zabezpečenie pohľadávky
obchodnej spoločnosti STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a. s. vo výške
1.168.323,85 Eur s DPH z pridanej hodnoty z kúpnej zmluvy V 53/2011 zo
dňa 05. januára 2011, na základe ktorej Obec Liptovský Ján nadobudla
vlastníctvo pozemku na parc. č. KNC 568/29 s výmerou 464 m2, zastavané
plochy

a nádvoria, pozemku na parc. č. KNC 568/30 s výmerou 53 m2,

zastavané plochy a nádvoria, stavbu bytový dom blok A súpisné číslo 370
postavenej na pozemku parc. č. KNC 568/29, s výmerou 464 m2, zastavané
plochy a nádvoria, pričom kúpna cena mala byť zaplatená do 30. júna 2011.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo, aby predmetom záložného práva boli
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nehnuteľnosti: pozemok parc. č. KNC 568/29 s výmerou 464 m2, zastavané
plochy a nádvoria, pozemok parc. č. KNC 568/30 s výmerou 53 m2,
zastavané plochy a nádvoria, stavbu bytový dom blok A súpisné číslo 370
postavenej na pozemku parc. č. KNC 568/29, s výmerou 464 m2, zastavané
plochy a nádvoria. Zastupiteľstvo do nových bytov zároveň schválilo
nájomníkov.
Na ďalšom rokovaní bol posúdený a schválený aj Protipovodňový plán
záchranných prác obce.
Poslanci pri ďalšomm rokovaní schválili kúpnu zmluvu, predmetom
ktorej bola kúpa spoluvlastníckych podielov k novovytvorenej parcele KNC
427/10 o výmere 48 m2 Trvalé trávne porasty, ktorá bola

oddelená

a vytvorená podľa geometrického plánu č. 36990299-100/2009 zo dňa 30.
decembra 2009 vyhotoveného Jaroslavom Vlčekom, autorizačne overeného
dňa 30. decembra 2009 Ing. František Hric a úradne overeného dňa

14.

januára 2010, Ing. Katarínou Gavlákovou na Správe katastra Liptovský
Mikuláš,

pod

číslom

10/2010

na

určenie

vlastníckych

práv

k nehnuteľnostiam na p. č. 3757/2, 1724/4, 3762/4, 3723/2 a 427/10,
okres Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Ján, k. ú. Liptovský Ján za kúpnu
cenu v celkovej sume 960,- Eur - od Dariny Didekovej, rod. Mlynarčíkovej,
za 320,- Eur, Vladimíra Mlynarčíka za 320,- Eur a od Miroslava Mlynarčíka
320,- Eur.
Schválili aj kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bola kúpa spoluvlastníckych
podielov k novovytvorenej parcele KNC 1724/4 o výmere 86 m2 trvalé trávne
porasty, ktorá bola oddelená a vytvorená podľa geometrického plánu č.
36990299-100/2009 zo dňa 30. decembra 2009 vyhotoveného Jaroslavom
Vlčekom, autorizačne overeného dňa 30. decembra 2009 Ing. Františkom
Hricom a úradne overeného dňa

14. januára 2010, Ing. Katarínou

Gavlákovou na Správe katastra Liptovský Mikuláš, pod číslom 10/2010 na
určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam na p. č. 3757/2, 1724/4,
3762/4, 3723/2 a 427/10, okres Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Ján, k.
ú. Liptovský Ján za kúpnu cenu v celkovej sume 967,60,- Eur - od Jozefa
Balca za 191,20 Eur, od MUDr. Oľgy Dianovskej, rod. Oravcovej za 286,60
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Eur, od Annabely Oravcovej, rod. Bertlingová za 107,40 Eur, od Eleny
Oravcovej za 191,20 Eur a od Boženy Krajčuškovej za 191,20 Eur.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne schválilo prenájom časti
pozemku č. parcely CKN 336/8 vedenej na LV č. 564 pre obec Liptovský Ján
s výmerou 70 m2 Kataríne Šajbidorovej na výstavbu predajného stánku do
31.12.2030 za sumu 225,-Є/rok.
Zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne schválilo zmluvu o úplnej náhrade
nákladov na obstaranie Územnoplánovacej dokumentácie doplnku č. 4
k ÚPN Obce Liptovský Ján uzavretú podľa § 51 Občianskeho zákonníka a §
19 Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými
stranami Eurelax LM, s.r.o a obcou Liptovský Ján.
Poslanci zastupiteľstva schválili finančnú úhradu za službu občanom –
odvoz, dovoz autom AVIA vo výške 10€ za hodinu, za člena Rady školy pri ZŠ
s MŠ poslanca OZ Romana Vajsa.
4. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 5. mája 2011
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu účelu dotácie schválenú
uznesením z 25 mája 2010 a poskytnutú v roku 2010 z pôvodného účelu –
nákup reštauračného programu na nový účel mzdové prostriedky.
V súvislosti s výstavbou bytov „Pri Štarte“ zastupiteľstvo konštatovalo,
že 20. decembra 2010 pod č. 103/14/2010 schválilo nadobudnutie stavby
bytového domu A s. č. 370 postaveného na pozemku parcelné číslo KN C
568/29 zastavané plochy a nádvoria, ako aj pozemku parcelné číslo KN C
568/29 s výmerou 464 m2 zastavané plochy a nádvoria, parcelné číslo KN C
568/30 s výmerou 53 m2 Zastavané plochy a nádvoria, všetko nehnuteľnosti
k. ú. Liptovský Ján, obec Liptovský Ján, za kúpnu cenu 1.168.323,85 Euro
od obchodnej spoločnosti STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s., pričom
termín zaplatenia bol určený do 30. júna 2011. Vklad kúpnej zmluvy zo dňa
05. januára 2011 bol povolený príslušnou Správou katastra pod V 53/2011.
Obecné zastupiteľstvo ďalej konštatuje, že dňa 04. apríla 2011 pod č.
15/3/2011 súhlasilo s uzavretím Zmluvy o zriadení záložného práva,
predmetom ktorej bolo zabezpečenie pohľadávky obchodnej spoločnosti
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STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a. s, vo výške 1.168.323,85 Eur
z Kúpnej zmluvy V 53/2011 zo dňa 05.01.2011 na základe ktorej Obec
Liptovský Ján nadobudla vlastníctvo pozemok parc. č. KNC 568/29
s výmerou 464 m2, zastavané plochy

a nádvoria, pozemok parc. č. KNC

568/30 s výmerou 53 m2, zastavané plochy a nádvoria, stavbu bytový dom
blok A súpisné číslo 370 postavenej na pozemku parc. č. KNC 568/29,
s výmerou 464 m2, zastavané plochy a nádvoria, pričom kúpna cena mala
byť zaplatená do 30. júna 2011. Vklad záložného práva na základe tejto
zmluvy bol povolený príslušnou Správou katastra pod číslom V 875/2011.
Obecné

zastupiteľstvo

súhlasilo

s tým,

aby

obchodná

spoločnosť

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a. s. založila svoju pohľadávku
z kúpnej zmluvy zo dňa 05. januára 2011 – V 53/2011, ktorá bola
zabezpečená

záložným

právom

V 875/2011

v prospech

VOLKSBANK

Slovensko, a.s. Bratislava. Obecné zastupiteľstvo sa zaviazalo zaplatiť kúpnu
cenu vo výške 1.168.323,85 Eur na účet STAVOINDUSTRIE Liptovský
Mikuláš, a. s. vedený vo VOLKSBANK Slovensko, a.s. Bratislava.
Zastupiteľstvo

schválilo

pracovné

komisie

poslancov

obecného

zastupiteľstva v zložení:
Finančná komisia - Pavol Mikušiak, Pavol Mikušiak ml., Ján Fencl;
Komisia pre školstvo a vzdelávanie - Zora Šimovčeková, Jana Pivková,
Kvetoslava Čenková, Zuzana Liasová;
Komisia pre šport a telovýchovu - Stanislav Dubovský, Julius Šimovček,
Peter Širica, Ján Štrachán;
Komisia sociálna - Jaroslav Adamčík, Renáta Hurajová, Andrea Repčeková,
Jozef Urban;
Komisia pre kultúru - Ľubomír Urban, Petra Dubjelová, Lenka Karolčeková,
Rudo Gajar;
Komisia pre cestovný ruch, obchod a služby - Roman Vajs, Katarína
Schrotterová, Peter Vanek , Iveta Kobercová;
Komisia verejného poriadku - Ján Mlynček , Peter Mlynček, Dušan Čurny
st., Roman Krajči;
5. zasadnutie obecného zastupiteľstva 13. júna 2011
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Na základe návrhu nájomníkov bytov pri Štarte zastupiteľstvo schválilo
nájomníkov do bytov v nájomných bytových domoch. Podľa predložených
podkladov schválilo aj úpravu platby do fondu opráv vypočítanú v zmysle
zákona č. 443/2010 Zb. pre nájomné byty v nájomných bytových domoch č.
491,368,369,370 a výšku platby služby - preddavok u nájomných bytov v
bytovom dome č. 491 .
Poslanci obecného zastupiteľstva v Liptovskom Jáne po prerokovaní
Záverečného účtu obce Liptovský Ján za rok 2010 schválili Záverečný účet
obce za rok 2010 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Zostatok finančných
operácií vo výške 23 214,- € sa malo použiť na tvorbu Rezervného fondu.
Poslanci obecného zastupiteľstva po prerokovaní Hodnotiacej správy
plnenia programového rozpočtu Obce Liptovský Ján k 31. decembru 2010
vzali na vedomie Hodnotiacu správu plnenia Programového rozpočtu k 31.
decembru 2010.
V rámci výzvy vyhlásenej Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako sprotredkovateľského orgánu
pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie: kód a názov
výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO: Inovovanie obsahu a metód vzdelávania pre
základné školy v prípade úspešnosti projektu 5% spolufinancovanie obecné
zastupiteľstvo schválilo zapojenie sa obce do tohto programu. Poslanci
súhlasili aj so zriadením dvoch školských zariadení Súkromné centrum
voľného času a Súkromné školské a stredisko záujmovej činnosti so sídlom
v obci Liptovský Ján, za účelom zaradenia uvedených školských zariadení do
siete škôl a školských zariadení.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne určilo v súlade s §3 ods.1 a
§4 ods.1 bod 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov, §11 ods.4 písm. i/ zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Jurajovi Filovi,
starostovi obce , s účinnosťou od 1. júna 2011 mesačný plat vypočítaný
podľa §3 ods.1 a §4 ods.1 bod 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
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a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Takto vypočítaný plat sa
zvýšil podľa §4 ods.2 citovaného zákona o 50%.
Poslanci na tomto zasadnutí schválili aj finančný rozpočet na jánske
slávnosti „Svätojánske noci 2011“ a zakúpenie ozvučovacej aparatúry na
kultúrne podujatia a záujmovú činnosť v hodnote 1.300,-Є
6. zasadnutie obecného zastupiteľstva 25. júla 2011
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu audítora o overení
účtovnej závierky

obce Liptovský Ján za rok 2010

bez pripomienok a

rovnako bez pripomienok vzalo na vedomie aj Správu audítora o overení
konsolidovanej účtovnej závierky obce Liptovský Ján za rok 2010.
Poslanci schválili navýšenie rozpočtu finančných operácií príjmových
o sumu 87 652 € na položke 513 (čerpanie úveru komunál eurofondy
Revitalizácia námestia), ďalej zníženie kapitálových výdavkov na položke 06
200/710

o sumu o 185 665 €, rekonštrukcia a modernizácia stavieb

(Revitalizácia námestia v obci L. Ján), navýšenie finančných operácií
výdavkových na položke 01 700/820

(185 665 €), splácanie euroúveru

(Revitalizácia námestia v obci). Zastupiteľstvo schválilo aj presun bežných
výdavkov z položky 08 206/630

o sumu 1 600 € na pamiatkovú

starostlivosti Múzeá a galérie (Dom 150) položku 08 207/630 + 1 600 €
pamiatkovú starostlivosť (Pomník padlých). Ďalej schválili presun bežných
výdavkov z položky 08 300/630 o sumu - 3 500 € údržbu strojov, prístrojov
a zariadení (Obecný rozhlas), na položku bežné výdavky 08 400/630 + 1 500
€, údržbu budov a objektov (cintorín, Dom smútku), na položku bežné
výdavky 09 111/630 + 2000 € údržbu budov a objektov /Materská škola/.
Schválili presun bežných výdavkov z položky 01 700/x 650 o sumu - 10 500
€, splácanie úrokov v tuzemsku na položku bežné výdavky 08 100/630 + 5
000 €, Štart – energie, tovary a služby na položku bežné výdavky 08 100
/640 + 5 500 €, a Šart – bežné transfery. Zastupiteľstvo vzalo na vedomie
navýšenie rozpočtu bežných príjmov na položke 312001 o sumu 7 000 €;
poskytnutý príspevok na podporu regionálnej

a miestnej zamestnanosti

podľa §50i Zákona č.5/2004 Z. z., navýšenie rozpočtu bežných výdavkov o
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sumu 7 000 Eur, čerpanie bežných výdavkov podľa účelu určenia na
položkách 610, 620, 630, ďalej navýšenie rozpočtu bežných príjmov na
položke 312001 o sumu 970 €,
dotáciu určenú pre obce na prenesený výkon štátnej správy na úseku
sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, navýšenie rozpočtu bežných
výdavkov o sumu 970 € a čerpanie bežných výdavkov podľa účelu určenia
na položkách 610, 620, 630.
Obecné zastupiteľstvo schválilo počty žiakov v triedach základnej
školy na školský rok 2011/2012 takto: x
Trieda

Počet žiakov

1.

19

2.

15

3.

11

4.

13(3z)

5.

8(2z)

6.

14(2z)

7.

14(3z)

8.

12(3z)

9.

13(4z)

Spolu:

119/(17z)*
*začlenení

žiaci

Zastupiteľstvo schválilo aj Dodatok č.2 Všeobecného záväzného nariadenia
č.2/2008 o príspevkoch rodičov/zákonných zástupcov v Základnej škole s
materskou školou v Liptovskom Jáne, zvýšenie hodnoty majetku obce
Liptovský Ján - pozemkov parc. č. C KN 234/1, 3729/2 za cenu 29,91 €/m2
(Spolu: 4 993 m2 x 29,91 €/m2 = 149 340,63 €). Zastupiteľstvo schválilo aj
zvýšenie hodnoty majetku obce Liptovský Ján pozemkom parc. č. C KN
198/36, 198/37, 198/47, 198/52, 198/53 za cenu 39,88 €/m2 (Spolu: 4
905,0 m2 x 39,88 €/m2 = 195 611,40 €).

Zvýšenie hodnoty majetku

zastupiteľstvo odhlasovalo aj v prípade pozemkov na parc. č. C KN 3428/2,
3428/4, 3428/5, 3428/6, 3428/7, 3428/16 za cenu 29,91 €/m2 (Spolu: 8
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040m2 x 29,91 €/m2 = 250 167,24 €). Cena bola určená znaleckým
posudkom č. 94/2011 vypracovaným Ing. Beátou Surovčekovou.
Obecné zastupiteľstvo schválilo aj priamy predaj pozemkov a to: parc.
č. KN C 3428/4 s výmerou 270 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, parc. č. KN C 3428/16 s výmerou 2219 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, parc. č. KN C 3428/7 s výmerou 21 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc. č. KN C 3428/6 s výmerou 21
m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc. č. KN C 3428/5
s výmerou

21

m2,

druh

pozemku

zastavané

plochy

a nádvoria,

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 281/829-in, k parc. č. KN C 3428/19, čo
predstavuje výmeru 281 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
v prospech

Základnej

organizácie

SLOVES

pri

Obvodnom

úrade

v Liptovskom Mikuláši, so sídlom Námestie osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský
Mikuláš, IČO: 22664980, za kúpnu cenu spolu 48.161,- Eur.
Ďalej pozemky na parc. č. KN C 3428/2 s výmerou 1047 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, parc. č. KN C 3428/20 s výmerou 529 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel s
veľkosťou 173/829-in, k parc. č. KN C 3428/19, čo predstavuje výmeru 173
m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria v prospech DKT SYSTEM, s.
r. o., so sídlom Dargovská 65, 851 01 Bratislava za kúpnu cenu spolu
29.733,- Eur.
Ďalej predaj pozemkov na parc. č. KN C 3428/21 s výmerou 1163 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel s veľkosťou
128/829-in, k parc. č. KN C 3428/19, čo predstavuje výmeru 128 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria v prospech ŠPORTCENTRUM – LIPT.
JÁN, s. r. o., so sídlom Jánska dolina 194, 032 03 Liptovský Ján, za kúpnu
cenu spolu 21.947,- Eur.
Predaj pozemkov parc. č. KN C 3428/22 s výmerou 599 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, parc. č. KN C 3428/23 s výmerou 475 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc. č. KN C 3428/24
s výmerou

405

m2 ,

druh

pozemku

zastavané

plochy

a nádvoria,

spoluvlastnícky podiel s veľkosťou 118/829-in, k parc. č. KN C 3428/19, čo
predstavuje výmeru 118 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
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v prospech Ing. Ján Fencl, trvale bytom Liptovský Ján za kúpnu cenu spolu
27.149,- Eur.
Predaj pozemkov na parc. č. KN C 3428/25 s výmerou 335 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel s veľkosťou
37/829-in, k parc. č. KN C 3428/19, čo predstavuje výmeru 37 m2, druh
pozemku Zastavané plochy a nádvoria v prospech Michal Bošanec, trvale
bytom Liptovský Hrádok za kúpnu cenu spolu 6.324,- Eur.
Predaj spoluvlastníckeho podielu s veľkosťou 45/829-in, k parc. č. KN C
3428/19, čo predstavuje výmeru 45 m2, druh pozemku Zastavané plochy a
nádvoria v prospech Ing. Ivana Nemca a manž. Jany Nemcovej, rod.
Muchovej trvale bytom Košťany nad Turcom 110 za kúpnu cenu spolu 765,Eur.
Predaj pozemkov na parc. č. KN C 3428/26 s výmerou 430 m2, druh
pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel s veľkosťou
47/829-in, k parc. č. KN C 3428/19, čo predstavuje výmeru 47 m2, druh
pozemku Zastavané plochy a nádvoria v prospech Ing. Ivana Mušu a manž.
Mgr. Zuzana Mušovej, r. Žuffovej obaja trvale bytom Praha, Česká republika
za kúpnu cenu spolu 8.109,- Eur.
Všetky

nehnuteľnosti

v

k.

ú.

Liptovský

Ján,

obec

Liptovský

Ján,

nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 564, ako aj novovzniknuté
parcely vytvorené geometrickým plánom, pričom kúpna cena vo všetkých
prípadoch predstavuje 17,00 Eur/m2.
Obecné zastupiteľstvo schválilo aj predaj vodohospodárskych stavieb
v obci Liptovský Ján a to SO 315 Verejná kanalizácia splašková 276 m a
Objekt SO 317 Verejný vodovod obchodnej spoločnosti Liptovská vodárenská
spoločnosť, a.s. so sídlom Štefánikova 1780, 031 01 Liptovský Mikuláš za
celkovú kúpnu cenu 97130,23 Euro. Dohodnutá kúpna cena predstavovala
nadobúdaciu cenu

vodohospodárskych stavieb a mala byť uhradená v

lehote do šiestich rokov v pravidelných ročných splátkach.
Poslanci
zhromaždenia

vzali

na

Športcentra

vedomie
a súhlasilo

informáciu
s predajom

o priebehu
celého

Valného

obchodného

podielu obce Liptovský Ján v obchodnej spoločnosti ŠPORTCENTRUM –
LIPT. JÁN, s. r. o., so sídlom Jánska dolina 194, 032 03 Liptovský Ján vo
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výške 50%, ktorý je reprezentovaný sumou 169 289 EUR, na dovtedajšieho
spoločníka tejto obchodnej spoločnosti Ing. Ladislava Podmanického – SKI
ENGINEERING s miestom podnikania Ružomberok s tým, že úhrada kúpnej
ceny bude vo výške 169.289,- Eur a bude zaplatená nasledovne: suma
110.000,- Eur zaplatená bezhotovostne na účet Obce Liptovský Ján a to pri
podpise Zmluvy o prevode obchodného podielu, suma 59.289,- Eur bude
uhradená formou nepeňažného plnenia a to dodaním cestovných ročných
pasov v hodnote 5.928,90 Eur s DPH v čase dodania – prvý krát k 30.
novembru 2011 a potom ešte v priebehu nasledujúcich 10 (desať) rokov.
Obecné zastupiteľstvo schválilo aj priamy predaj Údolnej stanice bývalého
lyžiarskeho vleku v lokalite Javorovica súpisné číslo 467 postavenej na
parcele č. C-KN 3412/53, všetko k. ú. Liptovský Ján obchodnej spoločnosti
ŠPORTCENTRUM – LIPT.JÁN, s.r.o. so sídlom v Liptovskom Jáne za kúpnu
sumu stanovenú znaleckým posudkom znalca Ing. Miroslava Todáka
vypracovaným dňa 13.11.2009 pod číslom 143/2009.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili vypracovanie doplnku č. 5
Územného plánu

Obce Liptovský Ján

v lokalite Luhy, zmluvu o úplnej

náhrade nákladov na obstaranie ÚPN Obce Liptovský Ján – doplnok č. 5
uzavretú podľa §51 Občianskeho zákonníka a § 19 Zákona č.50/1976 Zb.
v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami M.T.M., Slovakia,
s.r.o. Hybe a Obcou Liptovský Ján a finančnú dotáciu vo výške 500 €
Cirkevnému zboru ECAV na Slovensku Liptovský Ján na letný tábor detí, ale
aj finančnú dotáciu vo výške 500 € speváckemu zboru „Sv. Jána Krstiteľa“
na materiálové zabezpečenie.
7. zasadnutie obecného zastupiteľstva 12. septembra 2011
Obecné zastupiteľstvo schválilo priamy predaj pozemku a to parc. č.
KN 568/43 s výmerou 524 m2, Zastavané plochy a nádvoria, v prospech
STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s., za kúpnu cenu 1,- Eur všetko k.
ú. Liptovský Ján, obec Liptovský Ján, nehnuteľnosť zapísaná na liste
vlastníctva č. 1382, ako odčlenená a novovytvorená parcela geometrickým
plánom č. 44740221-43/2011 zo dňa 18.08.2011 vyhotoveným GEO.
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KANCELÁRIA, Ing. Elena Olejárová – GEODETICKÁ KANCELÁRIA, Belanská
550/13, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 40 451 739, autorizačne overeným
Ing. Františkom Hricom dňa 19.08.2011 a úradne overeného Správou
katastra Liptovský Mikuláš dňa 02.09.2011 pod č. 682/11 na odd. poz. p. č.
2985/11-2985/15,

568/22,

568/33-568/43

a zameranej

rozostavanej

stavby p. č. 568/43, na vyd. kolaudačného rozhodnutia, zápis stavby na LV
a priznaného práva prechodu cez p. č. 2985/11 (ďalej len “geometrický
plán“) bola z pozemku parc. č. KN 568/32 o výmere 4781 m2, Ostatné
plochy odčlenená a vytvorená.
Zastupiteľstvo schválilo zriadenie vecného bremena spočívajúceho
v práve prechodu v prospech STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a. s. a to
pešo, tak aj prostredníctvom akýchkoľvek dopravných prostriedkov a iných
mechanizmov cez pozemok parc. č. KN C 2965/11

s výmerou 1438 m2,

Zastavané plochy a nádvoria odčleneného na základe na Geometrického
plánu č. 44740221-43/2011 zo dňa 18.08.2011, v takom rozsahu ako je
vyznačené na Geometrickom pláne. Zriadenie vecného bremena bude
bezodplatne a to z dôvodu výstavby bytového domu na parcele č. KN C
568/43 s výmerou 542 m2; po výstavbe bytového domu mal byť tento spolu
s pozemkom odpredaný Obci Liptovský Ján.
Obecné zastupiteľstvo schválilo aj čerpanie rezervného fondu z roku
2009 a 2010 na položke 46 454 001 v sume 30 128,8 € (6914,85+23214,00)
na splátky finančných operácií 46 01 116

814 001 (nákup akcií 1. úsporná

– splátky investičného majetku).
Zastupiteľstvo

vzalo po prerokovaní na vedomie Monitorovaciu správu

plnenia Programového rozpočtu obce Liptovský Ján k 30. júnu 2011 bez
pripomienok.
Ďalej

zastupiteľstvo

schválilo

po

prerokovaní

Prílohu

č.2/1

k

Všeobecnému záväznému nariadeniu č.4/2009 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území Liptovského Jána. Zároveň zastupiteľstvo zobralo na
vedomie:
a, správu o výchovno-vzdelávacej a vyučovacej činnosti v materskej škole
v školskom roku 2010/2011
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b, záverečnú správu za rok 2010/2011 v Základnej škole v Liptovskom
Jáne
c, rámcový učebný plán pre 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8. ročník a Učebný plán pre
9.ročník

pre

žiakov

s mentálnym

postihnutím

so

vzdelávacím

variantom „A“.
Zastupiteľstvo na svojom zasadnutí konštatovalo, že uznesením číslo
51/06/2011 písm. b, zo dňa 25.07.2011 bol schválený priamy predaj
Údolnej stanice bývalého lyžiarskeho vleku v lokalite Javorovica súpisné
číslo 467 postavenej na parcele č. KN C 3412/53, všetko k. ú. Liptovský Ján
obchodnej spoločnosti ŠPORTCENTRUM–LIPT.JÁN, s. r. o. so sídlom Jánska
dolina 194, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36 011 614, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo 3658/L za kúpnu
cenu stanovenú znaleckým posudkom znalca Ing. Miroslava Todáka
vypracovaným dňa 13.11.2009 pod číslo 143/2009 v znení doplnku
(dodatku) č. 135/2011 zo dňa

10.09.2011. Preto schválilo priamy predaj

nehnuteľnosti uvedenej v bode I. za kúpnu cenu vo výške 4.320,- Eur,
pričom kúpna cena bude zaplatená na účet Obce Liptovský Ján a to do 15
dní odo dňa podpísania zmluvy s možnosťou odstúpenia od zmluvy v prípade
nezaplatenia kúpnej ceny, s podaním návrhu na vklad na príslušný
katastrálny úrad až po úhrade kúpnej ceny.
Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie zo dňa 25.07.2011, v časti
kde schválilo predaj pozemku na parc. č. KN C 3428/21 s výmerou 1163 m2,
druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel vo
veľkosti 128/829-in, k parc. č. KN C 3428/19, čo predstavuje výmeru 128
m2,

druh

pozemku

Zastavané

plochy

a nádvoria,

v prospech

ŠPORTCENTRUM – LIPT. JÁN, s. r. o. za kúpnu cenu spolu 21.947,- Eur.
Zároveň schválilo predaj pozemkov parc. č. KN C 3428/21 s výmerou 1163
m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel s
veľkosťou 128/829-in, k parc. č. KN C 3428/19, čo predstavuje výmeru 128
m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria v prospech Ing. Jána
Fencla, trvale bytom Liptovský Ján za kúpnu cenu spolu 21.947,- Eur.
Zastupiteľstvo schválilo aj zriadenie vecného bremena a to práva
prechodu peši a motorovými vozidlami cez pozemok PARCELY registra „C“
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evidované na katastrálnej mape parc. č. KN 3428/2, k. ú. Liptovský Ján,
ktorá je vo vlastníctve Obce Liptovský Ján v prospech vlastníka pozemku
parc. č. KN 3428/21 o výmere 1163 m2, Zastavané plochy a nádvoria, k. ú.
Liptovský Ján a to bezodplatne.
Obecné
uzatváranie

zastupiteľstvo
stávok

kurzovej

súhlasilo

s

spoločnosti

umiestnením
TIPSPORT

prevádzky

s.r.o.

Žilina

na
pre

prevádzkovateľa Petra Kubovčíka z Liptovského Jána.
8. zasadnutie obecného zastupiteľstva 27. septembra 2011
Obecné zastupiteľstvo schválilo uzavretie Nájomnej zmluvy s Jánom
Šajbidorom, s miestom podnikania 1. mája 1961/25, 031 01 Liptovský
Mikuláš na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace s účinnosťou od
01.10.2011, s účinnosťou od 1. októbra 2011, predmetom ktorej bolo
užívanie stavby športová hala súpisné číslo 95 postavenej na parcele číslo
KN C 568/7, stavby chatky súpisné číslo 501 postavenej na parcele číslo KN
C 568/20, stavby chatky súpisné číslo 502 postavenej na parcele číslo KN C
568/15 ako aj hnuteľného majetku.
Zastupiteľstvo schválilo aj finančnú podporu organizácii

miestnej

organizácii Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskom
Jáne vo výške 800 €.
9. zasadnutie obecného zastupiteľstva 20. októbra 2011
Zastupiteľstvo schválilo znenie zmluva o budúcej kúpnej zmluve na 24
b.

j.

blok

D

v Liptovskom

Jáne

medzi

Obcou

Liptovský

Ján

a

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a. s., na základe ktorej Obec
Liptovský Ján v budúcnosti nadobudne vlastníctvo k stavbe Nájomný bytový
dom - 24 b. j. a to v sekcii D1 - 5 dvojizbových bytov, 3 trojizbové byty,
v sekcii D2 - 2 dvojizbové byty, 6 trojizbových bytov, v sekcii D3 - 2
jednoizbové, 3 dvojizbové byty, 3 trojizbové byty postaveného aj na parcele č.
KNC 568/43, k. ú. Liptovský Ján obec Liptovský Ján ako aj kanalizačnej
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prípojky splaškovej, kanalizačnej prípojky dažďovej, vodovodnej prípojky,
vonkajšieho osvetlenia a terénnych a sadových úprav, ktoré patria k stavbe.
Zároveň

poslanci

nehnuteľnosť –

schválili

schvaľuje

prevzatie

záložného

práva

na

bytový dom , ktorý sa nachádza v k.ú Liptovský Ján v

registri C KN na parc. č. 568/29 o výmere 464 m2 – zastavané plochy a
nádvoria , súpisné číslo 370 – blok A – 23 b. j. zapísanej na liste vlastníctva
č. 1681 pre k. ú. Liptovský Ján okres Liptovský Mikuláš v podiele 1/1 pre
záložného veriteľa: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky a to v súvislosti s poskytnutím dotácie na obstarávanie
nájomných bytov a zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa v sume 233
660, 0€. Ďalej schválili

aj prevzatie záložného práva na nehnuteľnosť –

bytový dom , ktorý sa nachádza v k. ú. Liptovský Ján v registri C KN na
parc. č. 568/24 o výmere 333 m2 – zastavané plochy a nádvoria, súpisné
číslo 369 – blok B – 15 b. j. zapísanej na liste vlastníctva č. 1722 pre k.ú
Liptovský Ján okres Liptovský Mikuláš v podiele 1/1, pre záložného veriteľa:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a
to v súvislosti s poskytnutím dotácie na obstarávanie nájomných bytov a
zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa v sume 157 910 ,00 € .
Obecné zastupiteľstvo schválilo daň za užívanie obecného pozemku –
letnej terasy penziónu „Maco“ počas letnej sezóny – jún, júl, august vo výške
300€ vrátane roku 2011, inventarizačnú, vyraďovaciu a likvidačnú komisiu
na vykonanie inventarizácie obecného majetku v zložení predseda Ing.
Ľubomír Oravec, členovia Z. Šimovčeková, E. Červeňová, A. Ľubeľanová, K.
Šúleková, R. Urban.
Schválilo aj správu audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej
správy

obce

Liptovský

Ján

za

rok

2010

s účtovnou

závierkou

a konsolidovanou účtovnou závierkou obce Liptovský Ján k 31.12.2010 bez
pripomienok.
Poslanci vzali na vedomie úpravu rozpočtu č. 4/2011navýšenie rozpočtu
kapitálových príjmov na položke 322002 o sumu 2 960 € ako dotáciu na
bezbariérový byt 23 b. j. zo štátneho účelového fondu a schválili úpravu
rozpočtu č. 5/2011:
a) presun bežných výdavkov z položky 01 120 /630 o sumu - 9 400 €
_______________________________________________________________________ 208

Liptovský Ján

Kronika

Poplatky a odvody (správne, súdne, bankové, notárske....)
na položku bežné výdavky 08 100 /630

+ 9 400 €

Štart – energie, tovary a služby
b) presun bežných výdavkov z položky 01 700 / 650 o sumu

- 2 900 €

splácanie úrokov v tuzemsku
presun bežných výdavkov z položky 06 100 / 610 o sumu

- 6 000 €

výstavba bytov (plat tarifný, osobný...)
presun bežných výdavkov z položky 06 100 / 620 o sumu

- 2 100 €

výstavba bytov (poistné odvody...)
na položku 06 200 /630

+ 11 000 €

Rozvoj obce (Revitalizácia cesta, VO, zábradlie...)
10. zasadnutie obecného zastupiteľstva 25. novembra 2011
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Dôvodovú správu a návrh Dodatku
č. 1 k Zásadám

hospodárenia a nakladania s majetkom obce a schválilo

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce, ktorý
nadobúda účinnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom.
Zastupiteľstvo zrušilo Uznesenie č. 49/06/2011 zo dňa 25.07.2011,
ktorým boli schválené predaje nehnuteľného majetku fyzickým a právnickým
osobám, na základe skutočností vyplývajúcich s problematikou vkladu do
katastra nehnuteľností. Zároveň schválilo podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a predpisov predaj
pozemkov parc. č. KN C 3428/4 s výmerou 270 m2, druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria, parc. č. KN C 3428/16 s výmerou 2219 m2,
druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, parc. č. KN C 3428/7 s
výmerou 21 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, parc. č. KN C
3428/6 s výmerou 21 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, parc.
č. KN C 3428/5 o výmere 21 m2, druh pozemku Zastavané plochy
a nádvoria, spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 281/829-in, k parc. č. KN C
3428/19, čo predstavuje výmeru 281 m2, druh pozemku Zastavané plochy
a nádvoria, v prospech Základná organizácia SLOVES pri Obvodnom úrade
v Liptovskom Mikuláši, so sídlom Námestie osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský
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Mikuláš, IČO: 22664980,

za kúpnu cenu spolu 48.161,- Eur, t. j. 17,-

Eur/1m2. Všeobecná hodnota nehnuteľností (určenie všeobecnej hodnoty
za 1m2) bola zistená znaleckým posudkom číslo 94/2011 znalca Ing. Beáty
Surovčekovej zo dňa 15. 7. 2011.
Ďalej schválilo predaj pozemkov parc. č. KN C 3428/2 s výmerou 1047
m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, parc. č. KN C 3428/20 s
výmerou

529

m2,

druh

pozemku

Zastavané

plochy

a nádvoria,

a spoluvlastníckeho podielu s veľkosťou 173/829-in, k parc. č. KN C
3428/19, čo predstavuje výmeru 173 m2, druh pozemku Zastavané plochy
a nádvoria, v prospech DKT SYSTEM, s. r. o., so sídlom Dargovská 65, 851
01 Bratislava, za kúpnu cenu spolu 29.733,- Eur, t. j. 17,- Eur/1m2.
Všeobecná hodnota nehnuteľností

(určenie všeobecnej hodnoty za 1m2)

bola zistená znaleckým posudkom číslo 94/2011 znalca Ing. Beaty
Surovčekovej zo dňa 15. 7. 2011.
Zastupiteľstvo schválilo aj predaj pozemku parc. č. KN C 3428/21 s
výmerou

1163

m2 ,

druh

pozemku

Zastavané

plochy

a nádvoria,

a spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 128/829-in, k parc. č. KN C
3428/19, čo predstavuje výmeru 128 m2, druh pozemku Zastavané plochy
a nádvoria, v prospech ŠPORTCENTRUM – LIPT. JÁN, s. r. o., so sídlom
Jánska dolina 194, 032 03 Liptovský Ján za kúpnu cenu spolu 21.947,Eur, t. j. 17,- Eur/1m2. Všeobecná hodnota
všeobecnej hodnoty za 1m2)

nehnuteľností

(určenie

bola zistená znaleckým posudkom číslo

94/2011 znalca Ing. Beaty Surovčekovej zo dňa 15. 7. 2011.
Ďalej poslanci schválili predaj pozemkov parc. č. KN C 3428/22 s
výmerou 599 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, parc. č. KN C
3428/23 s výmerou 475 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria,
parc. č. KN C 3428/24 s výmerou 405 m2, druh pozemku Zastavané plochy
a nádvoria, a spoluvlastníckeho podielu s veľkosťou 118/829-in, k parc. č.
KN C 3428/19, čo predstavuje výmeru 118 m2, druh pozemku Zastavané
plochy a nádvoria, v prospech Ing. Ján Fencl, trvale bytom Liptovský Ján, za
kúpnu cenu spolu 27.149,- Eur, t. j. 17,- Eur/1m2. Všeobecná hodnota
nehnuteľností (určenie všeobecnej hodnoty za 1m2) bola zistená znaleckým
posudkom číslo 94/2011 znalca Ing. Beaty Surovčekovej zo dňa 15. 7. 2011.
_______________________________________________________________________ 210

Liptovský Ján

Kronika

Zastupiteľstvo odobrilo aj predaj pozemku parc. č. KN C 3428/25 s
výmerou

335

m2,

druh

pozemku

Zastavané

plochy

a nádvoria,

a spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 37/829-in, k parc. č. KN C 3428/19,
čo predstavuje výmeru 37 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria,
v prospech Michal Bošanec bytom Liptovský Hrádok, za kúpnu cenu spolu
6.324,- Eur, t. j. 17,- Eur/1m2. Všeobecná hodnota nehnuteľností (určenie
všeobecnej hodnoty za 1m2) bola zistená znaleckým posudkom číslo 94/2011
znalca Ing. Beaty Surovčekovej zo dňa 15. 7. 2011.
Zastupiteľstvo schválilo aj predaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti
45/829-in, k pozemku parc. č. KN C 3428/19, čo predstavuje výmeru 45 m2,
druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria v prospech Ing. Ivana Nemca
a manž. Jana Nemcová, rod. Muchovej, obaja trvale bytom Košťany nad
Turcom 110, za kúpnu cenu spolu 765,- Eur, t. j. 17,- Eur/1m2. Všeobecná
hodnota nehnuteľností (určenie všeobecnej hodnoty za 1m2) bola zistená
znaleckým posudkom číslo 94/2011 znalca Ing. Beaty Surovčekovej zo dňa
15. 7. 2011.
Zastupiteľstvo súhlasilo aj s predajom pozemku parc. č. KN C
3428/26 o výmere 430 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria,
a spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 47/829-in, k parc. č. KN C 3428/19,
čo predstavuje výmeru 47 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria
v prospech Ing. Ivana Muša a manž. Mgr. Zuzana Mušovej, rod. Žuffovej,
obaja trvale bytom Praha, Česká republika, za kúpnu cenu spolu 8.109,Eur, t. j. 17,- Eur/1m2. Všeobecná hodnota
všeobecnej hodnoty za 1m2)

nehnuteľností

(určenie

bola zistená znaleckým posudkom číslo

94/2011 znalca Ing. Beaty Surovčekovej zo dňa 15. 7. 2011.
Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že oznámením na úradnej tabuli
obce Liptovský Ján dňa 4.11.2011 na internetovej stránke obce Liptovský
Ján a dňa 7.11.2011 v regionálnej tlači – týždenník MY Liptovské noviny
zverejnený Zámer obce Liptovský Ján predať nehnuteľnosť - pozemok
PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape parc. č. KN-C 198/52
s výmerou 879 m2, Trvalé trávne porasty, zapísanú na LV č. 564 k. ú.
Liptovský Ján. Výška kúpnej ceny je minimálne 50,- Eur/1m2. Na obecný
úrad bola doručená

jedna ponuka na kúpu predmetnej nehnuteľnosti.

_______________________________________________________________________ 211

Liptovský Ján

Kronika

Zároveň zastupiteľstvo schválilo priamy predaj nehnuteľnosti a to pozemok
PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape parc. č. KN-C 198/52
s výmerou 879 m2, Trvalé trávne porasty, zapísanú na LV č. 564 k. ú.
Liptovský Ján, Mgr. Branislav Tréger, PhD. s manž.

PaeDr. Zuzanou

Trégerovou, rod. Macejkovou, za kúpnu cenu 43.950, t. j. 50,- Eur/1m2.
Všeobecná hodnota pozemku

parc. č. KN-C 198/52 podľa znaleckého

posudku číslo 93/2011 zo dňa 15.7.2011, vyhotoveného súdnym znalcom
Ing. Beátou Surovčekovou je stanovená na

35.054,52 Eur, čo je 39,88

Eur/1m2.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zastupovaním matrikárky počas jej
neprítomnosti pani Zdenkou Kapríniovou, rodenou Herichovou, matrikárkou
mesta Liptovský Hrádok, Matričného úradu na základe jej písomného
súhlasu a preto ju obec Liptovský Ján dňom 25.11. 2011 v súlade s § 8
ods.1 č.154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov menuje do
funkcie matrikárky obce Liptovský Ján.
Poslanci zastupiteľstva výšku finančnej dotácie na podporu účasti na
MS juniorov v jazdectve vo výške 200€ Charlotte Mlynčekovej, Liptovský Ján,
Pod Stráňou č. 292. Ďalej schválili návrh na ocenenie občanov za prácu v
prospech

obce

Dúbravcová,

pri

vianočnom

posedení:

Elena

Kompišová,

Margita

Valéria Jandová, Ján Mlynček, Ján Paciga st., Július

Šimovček, Jozef Lukáč ml. a výšku príspevku 70 €.
11. zasadnutie obecného zastupiteľstva 20. decembra 2011
Poslanci prejednávali rozpočet obce na roky 2012-2014. Zastupiteľstvo
vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce
Liptovský Ján na rok 2012 a schválilo rozpočet obce Liptovský Ján na rok
2012 vrátane programov a podprogramov bez pripomienok. Schválilo aj
úpravu rozpočtu obce Liptovský Ján na roky 2011 podľa úpravy rozpočtu
č.6/2011 a úpravu rozpočtu obce Liptovský Ján na roky 2011 podľa úpravy
rozpočtu č.1/2011 Základná škola s materskou školou.
Zastupiteľstvo súhlasilo so založením oblastnej organizácie cestovného
ruchu podľa Zákona č.91/2010Z.z. o podpore cestovného ruchu podľa § 11
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ods.4 písm. l) a m) Zákona č.389/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien s odkazom na § 14

Zákona č.91/2010Z.z. o podpore

cestovného ruchu v znení neskorších predpisov. Poverili starostu obce
Liptovský Ján Juraja Fila k všetkým úkonom v súvislosti so založením
Oblastnej organizácie v zmysle § 14 citovaného zákona s tým, že jednotlivých
zástupcov obce do orgánov oblastnej organizácie ako aj schválenie stanov
oblastnej organizácie schváli

obecné zastupiteľstvo osobitným uznesením.

Schválili ručenie obce Liptovský Ján Občianskemu združeniu Jánska dolina
so sídlom Jána Kalinčiaka 39, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 420 66 476, za
účelom prefinancovania úveru Uni Credit Bank Slovakia a.s. v súvislosti so
schválenou ŽoNFP z PPA, opatrenie 3.2.3 – podpora činnosti v oblasti
cestovného ruchu v Liptovskom Jáne a Jánskej doline – podľa Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1300016 vo výške
záväzku 35 456,05 a dĺžke poskytovania do 31. 12. 2013.
Zastupiteľstvo na zasadnutí schválilo užívanie pozemku parc. č.
3404/1 vedeného na LV č.564 vo vlastníctve obce Liptovský Ján spoločnosti
Rafting Adventure, s.r.o., Smrečany, za účelom prevádzky snow arény od
26.12.2011 do 8.1.2012 v sume 3,50€/deň. Ďalej súhlasili s jednorázovou
dotáciou vo výške 600€ TJ ŠTART Liptovský Ján na podporu telovýchovy
a športu v obci Liptovský Ján.
Schválili vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu obce
Liptovský Ján. podľa

Zákona č.226/2011 zo 06.07.2011 o poskytnutí

dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí § 4 ods. 2
zastupiteľstvo obce Liptovský Ján sa týmto zaväzuje, že proces obstarávania
a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac 3 roky od
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom a žiadateľom.
Poslanci súhlasili s odmenou kontrolórovi obce Ing. Ľubomírovi Oravcovi v
zmysle §18, ods.6 Zákona 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v zmene
neskorších predpisov vo výške 12% so súčtu platov 1.-12. 2011 vo výške
130,68 €.
Obecné zastupiteľstvo schválilo aj odmenu predsedovi kultúrnej
komisie Ľubomírovi Urbanovi v zmysle Zásad odmeňovania za celoročnú
aktívnu činnosť vo výške 142,85 €. a odmenu za mimoriadnu angažovanosť
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poslanca Ing. Pavla Mikušiaka v zmysle Zásad odmeňovania za celoročnú
aktívnu činnosť vo výške 390 €.

Šport
Futbal
Pri futbale, a zvlášť dedinskom, je v súčasnej dobe asi najväčší
problém dať dokopy 11 a viac chalanov, ktorých to bude baviť dlhodobejšie a
nebude to pre nich len krátkodobá zábavka na vyplnenie voľného času, ktorí
nebudú hrať futbal preto, že za to čosi dostanú, ale preto, že majú pre tento
šport miesto v srdci a nebudú neustále vymýšľať výhovorky, ako niečo
nemôžu a nestíhajú a pritom sa budú zamotávať do vlastných tvrdení,
klamstiev a komplexov. Jánsky futbal bojuje momentálne so všetkými týmito
problémami. Asi s najmenším počtom problémov zápasilo družstvo žiakov,
ale aj preto, že Petrovi Dubjelovi aktívne pomáhal Ján Brziak a aj preto, že
malý futbal sa hral v počte 6+1 hráčov. Čiže, nedostatkom náhradníkov
netrpel. Zatiaľ. Aj napriek tomu, že 4 hráči už viac menej nastupovali za
dorast. Aj naďalej si držali v tabuľke 1. miesto. Ako to bude ďalej so žiackym
mužstvom záleží aj na rodičoch a deťoch, ktorí sa stali novými obyvateľmi L.
Jána. Malý futbal prinášal určité nie príliš vhodné návyky pri prechode
hráča do dorastu a na veľké ihrisko. A to bolo vidieť v mužstve dorastu, kde
sa dalo hovoriť o 2–3 talentovaných hráčoch, 4–5 mimoriadne snaživých a
bojovných a zvyšku, hľadajúcemu sa na ihrisku aj v puberte. Mužstvo viedol
nezištný Roman Kloták (posilnil aj káder A-mužstva), pod vedením ktorého
chalani dostávali kvalitné tréningové jednotky a bolo len na nich či strávia,
že získanie kvality je aj trocha bolestivé a nezutekajú. Napriek doplneniu zo
žiackeho mužstva, je často problém sa zísť na zápas. Na zápas v Štiavničke
sa zišlo 8 chlapcov. A to drvivá väčšina sú kmeňoví hráči okolitých dedín.
A- mužstvo dospelých stálo pred križovatkou, ktorá mala len dve cesty. Prvú
a žiadnu inú. Po úspešnej jesennej časti prišla biedna zimná príprava s
minimálnou účasťou na tréningoch. K tomu sa pridali zranenia a ešte určitá
nedisciplinovanosť v zápasoch. A odrazu bolo mužstvo v strede tabuľky a
dobré meno a rešpekt mužstva vybudovaný na výkonoch v 2009 a 2010
zmenili svoje rozmery na nepatrné. Vyslovene trápne a slabé výkony mužstva
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v niektorých zápasoch, bujaré predzápasové soboty a individuálne chyby
urobili z prvej polovice jarnej časti priemerné futbalové divadlo. Následne 20.
apríla došlo k výmene trénera, k mužstvu sa vrátil Peter Kubišta, ktorý
mužstvo doviedol do 1. triedy.
Old Boys išli ako valec v zmysle stáleho pozitívneho vzťahu k tomuto športu
a počet ich zápasov presvedčoval o tom, že tento ich vzťah je úprimný. Futbal
bol a vždy bude o kolektíve, o zladení pováh 11 chlapov. Futbal je aj o
obetavosti funkcionárov a aj tu má jánsky futbal momentálne veľké
problémy s neochotou vo svojich radoch. Dobrovoľná činnosť funkcionárov je
hlavne v usporiadaní si rodinného života a komu nie je rodina ústretová,
nech sa radšej futbalu po všetkých stránkach zriekne. A tak sa z
päťčlenného výboru stal štvorčlenný a často mali čo robiť, aby sme
zabezpečili chod oddielu. Stupňovala sa aj kritika zo strany fanúšikov a
„fanúšikov” aj s tým sa museli vyrovnať. Ľudí ochotných fyzicky pomôcť je
pomenej, ešteže sú takí ako Eduard Brotka, Ján Kubáň a Paľo Huraj.
Súčasná doba vyťažuje ľudí naplno a dobrovoľná činnosť v amatérskom
futbale je nezaujímavá a pre niektorých aj na smiech.

Stolný tenis
Stolným

tenistom

sa

podarilo

udržať

v kvalitnejšej

a

ťažšej

IV.

stolnotenisovej lige, do ktorej postúpili v minulom roku. Ziskom 31 bodov
pred posledným B mužstvom z Hýb, ktoré získalo 23 bodov a zo súťaže
vypadlo. Mužstvo počas sezóny 2010/2011 (jeseň–jar) odohralo celkom 22
majstrovských zápasov, z toho 3 vyhralo, v 3 remizovalo a 16 zápasov
prehralo. Kvalitatívne malo mužstvo na stred tabuľky, avšak v súťaži počas
niektorých zápasov sa od neho odklonilo aj športové šťastie a nezvládlo
koncovky zápasov. Mužstvo tvorilo päť stabilne hrávajúcich hráčov Richard
Fillo – momentálne najlepší hráč nášho tímu, Miroslav Kompiš ml., Jakub
Olejár, Eduard Drahovský a Dušan Čúrny st. Na výkonoch sa podpísalo
pracovné vyťaženie niektorých hráčov, ktoré im nedovolilo odohrať potrebný
počet tréningových zápasov. Mužstvo absolvovalo celkovo iba dva tréningy,
čo je na túto súťaž málo.
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Lyžiarsky oddiel
Lyžiarsky oddiel TJ Štart Liptovský Ján úspešne absolvoval zimnú
sezónu 2010/2011. Bola chudobná na snehové zrážky, ale to bolo posledné
roky bežné. V tejto sezóne bolo v oddieli 17 detí, ktoré trénovali, súťažili a
pretekali v rámci Liptovského pohára a Slovenského pohára. Zo všetkých
detí sa najlepšie v celkovom súčte bodov v rámci Slovenského pohára
umiestnila Lenka Niňajová na 10 mieste v kategórii staršie predžiačky a
Adam Hanák v kategórii mladší predžiaci na 17. mieste. Umiestnenie bolo
vždy závislé na počte odjazdených pretekov, ktoré jednotlivec v danej sezóne
odpretekal. Už druhú sezónu absolvovali zimnú prípravu mimo lyžiarskeho
strediska Javorovica. V predchádzajúcej sezóne trénovali v Liptovskej
Porúbke, tento rok sme aktívne spolupracovali s TJ Smrečany-Žiar a
trénovali sme v stredisku Dolinky. Ich finančné požiadavky 3 € na jedno
dieťa a tréning je oproti 5 € na Javorovici oveľa únosnejšie pre peňaženky
rodičov. Na Javorovici trénovali počas jarných prázdnin a veru, opäť
si to po dlhom čase s radosťou vychutnávali. Celkovo za celú zimnú sezónu
absolvovali 60 tréningov, 16 pretekov v rámci Slovenského pohára a 5
pretekov v rámci Liptovského pohára a verejných pretekov.

Jednota dôchodcov
Seniori združení v klube Jednoty dôchodcov nezaháľali ani v roku
2011. Napriek tomu, že niektorí sú v pokročilom veku a mnohí majú aj
zdravotné problémy, radi sa zúčastňovali akcií, ktoré uskutočňovala ich
organizácia. Dôkazom toho bola hojná účasť seniorov na týchto akciách.
Takouto bola aj spoločná návšteva Stanišovskej jaskyne, ktorú uskutočnili 2.
marca 2011. Pri organizovaní akcie sa odhadovala účasť cca 10–15 seniorov,
pred jaskyňou sa nás zišlo až 31 členov. Rozdelením do dvoch skupín
absolvovali prechod jaskyňou s odborným výkladom sprievodcov. Uchvátení
nádherou jaskyne prešli celú trasu v dĺžke 416 m. Umocnením celej akcie
bolo krásne počasie, ktoré lákalo do prírody. Pred vstupom do jaskyne
sprievodca vyzval prítomných, aby si prelezením cez úzky otvor preverili
svoju zdatnosť. Jednou z odvážnych bola Mária Kráľová.
Ďalšou uskutočnenou akciou bolo stretnutie seniorov v penzióne Koník dňa
6. apríla 2011. Stretnutie sa uskutočnilo za účelom oboznámenia sa so
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zdravotnou pomôckou BIOQUANT slúžiacou laserovej liečbe nespočetných
ochorení a prevencii chorôb. O činnosti laserového centra BIOQUANT v
poliklinike v Lipt. Mikuláši podrobne oboznámil pán Michal Cholvádt, masér,
terapeut s asistentkou Vilmou Iľanovskou. Seniori mali mnoho otázok na
prednášajúcich. Traja z prítomných si dali priamo odobrať krv, zaviesť do
nosa BIOQUANT a tak sa dozvedieť čo-to o svojom organizme, predovšetkým
o krvi, ktorá je „zrkadlom“ nášho zdravia. Prednášky a praktického využitia
BIOQUANTU sa zúčastnilo 23 seniorov.
Obľúbenou akciou seniorov je aj stretnutie pri guláši. „Guláš“ je akcia, pri
ktorej je možnosť porozprávať sa, zaspievať si, zabaviť sa, zatancovať.
Dôchodcovia ju uskutočnili 31. 5. 2011, zúčastnilo sa jej 64 seniorov.
Prítomných postupne vítali členovia výboru a popriali im príjemné posedenie.
Prítomným sa prihovorila Elena Kompišová a popriala všetkým spoločne
dobrú chuť. Spestrením stretnutia bol prednes básní v podaní Vladimíra
Kubovčíka a hudobnej skupiny „SENIORI“, ktorá hrala na počúvanie.
Súčasťou tejto akcie bolo blahoželanie jubilantom Tatiane Hlavienkovej a
Rastislavovi Niňajovi k 70-tke a Viere Brziakovej k 75-ke. Blahoželanie s
kvietkom bolo osobne odovzdané pani Hlavienkovej. Pani Brziakovej a pánovi
Niňajovi,

ktorí

boli

neprítomní

sa

malo

odovzdať

dodatočne.

Elena

Kompišová s Annou Strapoňovou oboznámili prítomných o pripravovaných
akciách do letných

prázdnin.

Pani Kompišová nezabudla poďakovať

šéfkuchárovi Paľovi Šúlekovi a jeho pomocníkom za výborný guláš. V závere
tejto akcie prišiel medzi seniorov starosta obce pán Juraj Filo.
Výbor ZO JDS v Liptovskom Jáne v spolupráci so starostom obce Jurajom
Filom a obecným zastupiteľstvom zorganizovali 19. 10. 2011 stretnutie
dôchodcov v rámci mesiaca „úcty k starším“, ktorého sa zúčastnilo 62 členov
jednoty. Na úvod k prítomným prehovoril pán starosta, ktorý vyzdvihol
prácu, ktorú dôchodcovia v minulosti odviedli v rámci svojich zamestnaní, v
obci aj vo svojich rodinách. Uviedol program, ktorý pre túto príležitosť
pripravila miestna materská škola. Predvedený program detí pod vedením
učiteľky Renáty Hurajovej sa prítomným veľmi páčil a odmenili ho
dlhotrvajúcim potleskom. V kultúrnej časti tohto posedenia vystúpila s
básňou Anna Lubelanová, Darina Oravcová s príhovorom o kvetoch, ktoré si
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treba dávať predovšetkým vzájomne. Neodmysliteľnou súčasťou kultúrnej
časti boli aj básne, ktoré predniesol Vladimír Kubovčík, ktoré mnohých dojali
k slzám. Jeho prednes je vždy obdivuhodný. Elena Kompišová vyzdvihla
prácu členov výboru ZO JDS, ktorí sa podieľali na zorganizovaní a zhotovení
výstavky ručných prác a predmetov dennej potreby z minulosti, ktorá bola
pripravená na okresný aktív JDS, primátorov a starostov obcí okresu
Liptovský Mikuláš. Na jej príprave a aranžovaní mal veľký podiel Jozef
Lukáč, Blažena Brtáňová, Margita Dúbravcová, Nadežda Cholvadtová a Anna
Strapoňová. Na výstavku prispeli prácami a predmetmi z minulosti Blažena
Brtáňová, Kvetoslava Čániová, Klára Ďuranová, Rudolf Gajar, Mária
Gloneková, Margita Dúbravcová, Anna Jezná, Agneša Krajčušková, Katarína
Kubáňová,

Anna

Lubelanová,

Eva

Mlynčeková,

Iveta

Lukáčová

atď.

Zaujímavé tiež boli predmety a fotografie z minulosti. Nezabudlo sa na
jubilujúcich členov. Krásna ruža a blahoželanie patrilo pani Elene Kacianovej
k 85-ke, Matilde Hurajovej a Natálii Vadovickej k 75-ke a Rudolfovi Gajarovi
k 70-ke. Blahoželali aj pani Kláre Ďuranovej, Jozefovi Brziakovi a Zdenke
Komorovej, ktorí oslávili narodeniny po 80-ke, nie okrúhle. Prítomným dobre
padlo občerstvenie a krásne melódie našej hudobnej a ÚSVIT. Dobrá nálada
a vzájomné rozhovory prispeli k spestreniu života seniorov.
Výbor ZO JDS v Liptovskom Jáne a obec Liptovský Ján sa podieľali na
príprave a uskutočnení okresného aktívu JDS, primátorov a starostov obcí
okresu Liptovský Mikuláš, ktorý sa uskutočnil 20. 10. 2011 v Hoteli Štart v
Liptovskom Jáne. Aktívu sa zúčastnilo 123 pozvaných hostí, z toho 21
starostov obcí, primátor Liptovského Hrádku pán Tréger, viceprimátor
Liptovského Mikuláša pán Kružliak, prednostka obvodného úradu Liptovský
Mikuláš pani Hapčová a podpredseda krajskej rady JDS zo Žiliny. Aktív
otvoril a prítomných privítal

vzniesol pochvalu za prácu ZO JDS v

Liptovskom Jáne, ktorá je z organizácií v obci najpočetnejšia a aktívna.
Úvodnú časť aktívu uviedol program detí MŠ, film o obci Liptovský Ján a
výstavku ručných prác, ktorá mala u prítomných veľký úspech, ako aj
predvedený program detí MŠ, ktorý prítomní odmenili dlhotrvajúcim
potleskom. Pán Kotian, predseda Okresnej organizácie JDS v Liptovskom
Mikuláši vyzdvihol našu ZO ako jednu z najpočetnejších a aktívnych
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organizácií v okrese, za čo našej ZO udelil Ďakovný list za dlhoročnú aktívnu
prácu, dobrovoľnícku činnosť, pomoc a spoluprácu v prospech organizácie
JDS a v prospech staršej generácie. Pán Kotian zhodnotil všetky úseky
činnosti okresnej organizácie aj základných organizácií. Uviedol, že v činnosti
organizácií dôležité miesto zaujíma spolupráca s primátormi miest a
starostami obcí. Bez tejto spolupráce by organizácie nemohli vykonávať svoju
činnosť. Zaoberal sa úlohami, ktoré boli splnené a problémami, ktoré treba
riešiť. Okresná organizácia JDS v Liptovskom Mikuláši udelila starostovi
pánovi Jurajovi Filovi Ďakovný list za spoluprácu a aktivitu pri príprave
aktívu.

Poľovná spoločnosť SANKT HUBERT
Poľovná spoločnosť Sankt Hubert a.s., už ôsmy rok prevádzkuje
poľovný revír Ďumbier s celkovou výmerou 4 860 ha. Za toto obdobie
vybudovala alebo zrekonštruovala 6 poľovníckych chát, 25 posedov a
lavičiek, 22 senníkov a prikrmovacích zariadení, vybudovala centrálny sklad
krmiva. Okrem toho sa jej členovia zapájajú i do spoločenského života obce
(Jánske dni, oslavy SNP, iné akcie neperiodického charakteru). Spoločnosť a
jej predstavitelia, akcionári a výkonný manažment podporuje a napomáha
rozvoju obce Liptovský Ján ako i Jánskej doliny (pomoc pri budovaní
protipožiarnych ciest v doline, podpora bytovej výstavby, každoročná vecná a
finančná podpora obce, resp. obcou organizovaných podujatí, podpora
športových

a

kultúrnych

podujatí,

pomoc

a

podpora

urbárskych

spoločenstiev, podpora cirkví). Súčasní členovia sú: Ján Capko, František
Čenka, Ján Čuhanič, Vladimír Gera, Dušan Jančovič, Imrich Jančuška,
Milan Jezný, Jaroslav Kompiš, Vladimír Kňava, Pavol Lukačík, Milan Melna,
Eduard Mlynarčík, Michal Mlynarčík, Roman Pajonk, Ivan Piatka, Milan
Šuchtár, Pavel Repček, Viliam Tomo, Ján Vyšňan.

Poľovnícke združenie
Časť poľovníkov sa odčlenilo v roku 2010 od existujúceho užívateľ
poľovného revíru a utvorila nové združenie. Zakladajúca schôdza bola 4. 12.
2010, kde založili neziskovú organizáciu pod názvom PZ Svätojánska dolina.
Mali 23 zakladajúcich členov. V ich záujme bolo ponúknuť majiteľom lesov
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návrh takej spolupráce, ktorá by obsahovala zodpovedajúci nájom za revír a
zároveň zabezpečila aj trvalo udržateľnú kvalitu lesov, ako základný
predpoklad pre zodpovedajúce prežitie divej zveri, v duchu odkazu Jozefa
Dekréta Matejovie, ktorý patril medzi uznávaných lesníckych odborníkov:
„Zachovajme lesy potomstvu“.

Materská škola
Fašiangové obdobie si užívali aj deti v materskej škole. Na detskom
karnevale sa zabávali od rána šašovia, kovboji, supermani, medveď, kocúr a
niekoľko ďalších zvieratiek. Deti sa potešili aj návšteve Vtáčika-Modropierka,
modrej víle, dievčine-Kurucke a malého tuláčika, ktoré mali oblečené pani
učiteľky. Ku karnevalovej pohode prispelo sladké pohostenie z kuchýň
šikovných mamičiek. Zábava trvala celý deň a deti si svoj karneval
vychutnali ozaj naplno. Jeden zachmúrený jarný deň spríjemnilo deťom
divadielko Spod Spišského hradu predstavením Snežní ľudkovia. Spoznávali
zábavnou formou zákonitosti prírody – koniec zimy, príchod jari.
Jánska rapotačka – pod týmto názvom na záver mesiaca knihy sa
uskutočnila recitačno-literárne dopoludnie. Deti troch tried zarecitovali
obľúbené rečňovánky a básničky. Štvorčlenná porota z detí i učiteliek mala
veľmi ťažkú úlohu Nakoniec udelila diplom Jánskej rapotačky všetkým
recitátorom.
Predškoláci potešili tanečným vystúpením mamy, staré mamy a tety pri
príležitosti MDŽ, učiteľov a školských pracovníkov na Deň učiteľov a
budúcich kamarátov – nových najmladších občanov našej obce pri Uvítaní.
Deti nezaháľali ani v prípravách na veľkonočné sviatky. Maľovali vajíčka,
plietli korbáče, vyzdobili celú budovu materskej školy. O to, aby boli dievčatá
krásne a zdravé sa chlapci zodpovedne postarali. Aj pani učiteľky okúsili
ozajstnú polievačku a šibačku. A chlapci ich nešetrili. Aj divadielkom
Čarovný bicykel Iveta Liptáková z divadla Spod Spišského hradu urobila
veľkú radosť všetkým deťom. Naučila ich, ako sa treba správať v autobuse
najmä k starším ľuďom, ako sa majú správať cyklisti na ulici.
Pri príležitosti Dňa matiek a Dňa rodiny privítali deti v materskej škole
mamičky, oteckov a starých rodičov, aby ich pozdravili básničkami,
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pesničkami, tančekmi a aj divadielkom. O ich úspešnom vystúpení svedčil
dlhotrvajúci potlesk a nejedna slzička radosti na tvári ich najbližších.
MDD deti oslávili už o deň skôr. Školský dvor sa zmenil na rozprávkový, deti
sa zabavili s „dobrou“ ježibabkou, veselým Kocúrom v čižmách a zamočeným
vodníkom, ktorý sa musel ísť na diskotéku prezliecť. Už tradične deti potešila
návšteva dobrých starých mám a darčeky od nich a sladké prekvapenie od
mamičiek z rodičovského združenia. O prekvapenia v tento deň nebola
núdza. Jedno prekvapenie pripravili deťom deti – predškoláci – divadielko
Najkrajšie miesto.
Popoludní 30. júna na konci školského roka sa brána materskej školy
nezatvorila, ba naopak. Celý školský areál a celá budova ožila prípravami na
„Indiánsku noc“. Vďaka učiteľkám Ľ. Uličnej a G. Kompišovej po prvýkrát v
histórii materskej školy mali všetky 6–7 ročné deti možnosť ostať v nej aj na
noc. Na stole sa nám hromadili lístky s telefónnymi číslami od rodičov: „Ak
bude zle, tak volajte, prídeme pre deti“. No malí Indiáni boli takí zaujatí po
celú noc indiánskymi činnosťami, že si na rodičov ani nespomenuli.
Piaty september znamenal pre deti v materskej škole nielen začiatok nového
školského roka, ale i začiatok v živote 22 nových detí. Začiatok, prvýkrát bez
mamy, mimo bezpečia domova s inými „tetami“, v novom prostredí. Aj preto
zaslzili

nielen

detské

očká,

ale

aj

oči

niektorých

mamičiek.

Počas

prázdninového obdobia bola už tradične zrealizovaná menšia rekonštrukcia v
„malej“ triede, čím sa kapacita zvýšila o 6 detí. Aj vďaka ochote a úsiliu
zamestnancov obecného úradu, mohli do tejto triedy deti nastúpiť. V novom
školskom roku bude materskú školu navštevovať spolu 71 detí: prvá trieda:
20 detí – učiteľky Bc. Gabriela Kompišová a Daniela Fáberová. Z toho
materskú školu navštevovalo len 5 detí, 2 deti majú menej ako 3 roky.
Druhá trieda: 25 detí – učiteľky Zora Šimovčeková a Anna Jančušková.
Tretia trieda: 26 detí – učiteľky Ľubica Uličná a Renáta Hurajová, z toho je
predškolákov 23 a 2 deti majú odloženú povinnú školskú dochádzku. V
popoludňajších hodinách môžu predškoláci navštevovať krúžky: výtvarný –
pod vedením Ľ. Uličnej, hudobno-pohybový pod vedením R. Hurajovej,
literárno-dramatický pod vedením G. Kompišovej, športový po vedením D.
Fáberovej, počítačový pod vedením R. Hurajovej, krúžok oboznamovania s
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anglickým jazykom a besiedka s p. farárom Mgr. P. Tajátom. O poriadok a
vydávanie stravy sa starajú Renáta Zlejšia a Miroslava Čendulová.

Základná škola
Marec je aj na jánskej škole mesiacom knihy. Počas neho sa
uskutočnilo niekoľko akcií. Najdôležitejšou bol Hviezdoslavov Kubín –
celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy. Tento rok sa uskutočnil už jej
57. ročník. Triedne kolá na škole prebehli koncom februára. Víťazmi
školského kola, ktoré sa konalo 8. marca 2011 sa stali: v prvej kategórii (2.–
4. roč.) v prednese poézie S. Kormaníková (4. roč.); v druhej kategórii (5.–7.
roč.) v prednese poézie prvé miesto nebolo udelené a v prednese prózy M.
Špačková (7. roč). V tretej kategórii (8.–9. roč.) prvé miesto tiež nebolo
udelené. Obe dievčatá reprezentovali školu aj na okresnom kole v
Liptovskom Mikuláši, ktoré sa konalo 23. marca v CVČ. Veľký úspech,
najmä medzi mladšími školákmi, zaznamenala aj burza kníh, ktorá sa
uskutočnila dňa 28. marca. Deti mohli priniesť knihy, ktoré v ich domácej
knižnici už nemali miesto, alebo si za symbolických 50 centov mohli nejakú
tú knihu domov priniesť.
Peknou akciou bol aj Deň otvorených dverí v knižnici, ktorý sa uskutočnil
14. marca. Jeho súčasťou bol aj čitateľský maratón. V rámci projektu
Mikroregión pod Poludnicou sa žiaci 3. a 4. triedy školy spolu s rovesníkmi
zo Závažnej Poruby 29. marca zúčastnili exkurzie po dedinách a meste, ktoré
do mikroregiónu patria. Navštívili Závažnú Porubu, Liptovský Ján, Uhorskú
Ves, Podtureň, Liptovskú Porúbku a Dovalovo. Poslednou zastávkou bolo
mesto Liptovský Hrádok. Po návšteve Ovčiarskeho múzea nasledovala
prehliadka

zrekonštruovaného

liptovskohrádockého

hradu.

Na

každej

zastávke si žiaci vypočuli krátky výklad a mali si zapamätať minimálne tri
informácie o každom navštívenom mieste. Vedomosti získané z tejto exkurzie
žiaci využívali na hodinách vlastivedy a regionálnej výchovy.
Dňa 9. mája sa na deti neusmievalo len slniečko na školskom dvore, ale aj
slniečka na tvárach ich mamičiek, starých mamičiek a tiet (dokonca sa mihlo
aj niekoľko oteckov), ktoré prijali pozvanie na vystúpenie ku Dňu matiek v
telocvični školy.
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Deň matiek si pripomíname vždy druhú májovú nedeľu. Tento sviatok
vznikol v 17. storočí vo Veľkej Británii ako jediná príležitosť v roku navštíviť
rodičov. Žiaci 1.–5. ročníka v spolupráci s pani učiteľkami a pani
vychovávateľkou pripravili pre mamičky a babičky kyticu, ktorú uvili z
básničiek, pesničiek, tanca a scénok, napr. Druháci posadili repu a čakali
kým vyrastie a tretiačky sa zmenili na malé gazdinky, ktoré mamám vždy
ochotne pomôžu. Každý z účinkujúcich po svojom vystúpení odovzdal tej
svojej mamičke, príp. babičke vlastnoručne vyrobený darček.
V škole sa snažili podporovať aj enviromentálne aktivity a tak prispieť svojou
troškou k tomu, aby sa nádherná príroda zachovala aj pre budúce generácie.
Eko deň bol v našej škole 8. mája. Po prvých dvoch vyučovacích hodinách sa
mladší aj starší žiaci, vyzbrojení rukavicami a sáčkami na zbieranie odpadu,
rozišli zbierať drobný odpad na vopred určené miesta v obci (mladší žiaci) a v
doline (starší žiaci). Prispeli tak k tomu, aby obec bola krajšia a čistejšia.
Aj tento rok sme si pripomenuli Deň Zeme (22. apríla). Výtvarné práce na
túto tému boli vystavené pred školou. Ku Dňu Zeme tento rok pribudol aj
Deň vody (22. marec). Žiaci 6. ročníka vypracovali projekt, ktorý je súčasťou
celoškolskej výstavy projektov.
Zatiaľ poslednou ekologickou aktivitou školy bola séria prednášok a výstava
s prírodovednou tématikou. Uskutočnila sa 11. mája v spolupráci so
Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
Žiaci našej školy sa zúčastňujú aj rôznych športových a vedomostných
súťaží a olympiád. Kinderiáda, ktorej sa zúčastnili žiaci 3.–5. triedy sa tento
rok konala 3. mája v ZŠ M. Rázusovej-Martákovej v Liptovskom Mikuláši.
Žiaci súťažili napr. v behu na 60 m, v skoku do diaľky z miesta aj s
rozbehom a iné. Dve súťaže sa uskutočnili 17. mája, ktorých sa zúčastnili
žiaci školy: súťaž hliadok mladých zdravotníkov a dopravná súťaž Bezpečne
na bicykli. Žiaci si overili svoje vedomosti v zdravotníckej príprave, aj z
dopravných predpisov a jazdy na bicykli.
Na Deň detí sa uskutočnil výlet na Spišský hrad a do ZOO v Spišskej Novej
Vsi. Prváci si opekali špekačky v Jánskej doline a deviataci navštívili hlavné
mesto – Bratislavu. Pedagógovia vypracovali projekt (Modernizácia výchovnovzdelávacieho procesu) na nákup nových učebných pomôcok a aktivít v
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hodnote 150 000 €. Ak prejde, škola bude mať ďalšie nové notebooky,
interaktívne tabule, jazykové laboratórium, chemické, fyzikálne a iné
pomôcky na všetky vyučovacie predmety.
Po prázdninách sa školský rok začal slávnosťou. Po hymne SR privítala
prítomných zástupkyňa školy Mgr. Mária Devečková. Potom básničkou
privítala spolužiakov, rodičov aj pedagógov žiačka 5. triedy Terezka Zlejšia.
Riaditeľka školy Mgr. Jana Pivková predstavila program školy na tento
školský rok: Chceme byť zdravá moderná škola, v ktorej si žiak osvojuje
zásady vlastenectva, humanity a demokracie a správa sa podľa nich Peter
Kiss prečítal Krédo žiaka našej školy: „Do školy chodím rád, vždy sa na niečo
teším, som zvedavý. Viem, že so svojím správaním a vzhľadom reprezentujem
nielen sám seba, svojich rodičov, ale aj svoju školu, na ktorej mi záleží.“
Vzápätí deviataci privítali prvákov v škole a odovzdali im malý darček. V
prvej triede sa rodičia a prváci zoznámili so svojou triedou. Privítala ich
triedna učiteľka Mgr. Kvetoslava Čenková s riaditeľkou školy a starostami
Podturne, L. Jána a Uhorskej Vsi - Mariánom Vojtíkom, Jurajom Filom a
Vladimírom Multáňom. Riaditeľka školy sa zároveň presvedčila, že prváci
prišli do školy veľmi dobre pripravení z materskej školy, lebo vedeli narátať
až do 19. Práve toľko ich nastúpilo do prvej triedy.
Športová činnosť v škole pokračovala aj v tomto školskom roku. Strelecký
krúžok viedla Mgr. Janka Králiková. Futbalový krúžok v dvoch oddeleniach
viedol Ján Brziak a rozbehli aj nový krúžok pre najmenších Športové hry,
ktorý viedla Mgr. Kvetoslava Čenková. Zúčastňovali sa rôznych okresných
súťaží a turnajov, ktoré poriada CVČ v Liptovskom Mikuláši, Jednota „CUP“
a Mc Donald. Mali za sebou okresné kolo v cezpoľnom behu starších žiakov a
čoraz viac populárne futbalové turnaje. Mladší žiaci medzi piatimi mužstvami
skončili na 4. mieste, starší žiaci v silnej konkurencii hokejovej a futbalovej
školy z 12 mužstiev obsadili výborné 3. miesto. V turnaji porazili ZŠ
Bobrovec, ZŠ Liptovský Hrádok a dokonca aj Gymnázium Liptovský Hrádok.

Špeciálna základná škola internátna
Pri príležitosti 50-teho výročia Špeciálnej základnej školy internátnej a
Špeciálnej materskej školy internátnej v Liptovskom Jáne sa konal 3. júna
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Deň otvorených dverí. Od rána bol pre deti pripravený rozprávkový les,
klauni, koníky a poník, detské atrakcie, súťaže a veľa zábavy. Na
spríjemnenie ba aj do tanca hrala hudobná skupina Seniori. Vďaka
peknému slnečnému počasiu a všetkým, ktorí priložili ruky k dielu bola
akcia veľmi úspešná a vydarená.

Kultúrne a spoločenské akcie
Vítanie nového roku
Prvého januára obyvatelia obce spoločne s dychovkou privítali nový
rok. Počasie bolo nádherné aj keď mrazivé. Nemalo však veľký vplyv na
účasť, ktorá bola hojná. Ako obvykle, starosta privítal všetkých prítomných a
zároveň im poprial všetko dobré v novom roku. Zohrieval nás čaj s rumom,
ktorý nalieval Rasťo Urban a Janko Daňo. Tých odvážnejších zahrial aj
tanec. Celú akciu ako vždy nafotil Mgr. Juraj Záborský.

Oživenie ubytovne Štart
Vo vedení Štart-u sa udiali v roku 2011 zmeny. Riaditeľom sa stal Ján
Šajbidor, ktorému sa podarilo stabilizovať personál a snaží sa napĺňať zámer
obecného zastupiteľstva, aby sa Štart znovu stal miestom, kde sa budú
obyvatelia obce radi stretávať pri rôznych príležitostiach a zároveň čiastočne
nahradí nefunkčný kultúrny dom. Po dvadsiatich rokoch chátrania hotela
Štart sa za predchádzajúcich riaditeľov p. Čupku a p. Dzúra postupne začalo
s rekonštrukciou bufetu, WC pri bufete, vybudoval sa v záhradnej
reštaurácii gril a pódium. Názov sa zmenil na Turistickú ubytovňu Štart
vzhľadom k tomu, že zariadenie nespĺňalo štandardy hotela. Ubytovňa bola
zvnútra vymaľovaná, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia a vymenil sa
inventár, ktorý sa podarilo obci získať za symbolické ceny zo zrušených
hotelov v Liptovskom Jáne. Reštaurácia v súčasnosti ponúka stravovanie
formou teplých obedov. Skrášlil sa interiér a obec tu usporadúva všetky
väčšie podujatia ako Svätojánske slávnosti, oslavy SNP, posedenie pri
stromčeku, návštevu Francúzov, fašiangy, MDŽ a iné. Konajú sa tu výročné
schôdze

urbárskych

spoločenstiev,

telovýchovnej

jednoty

a

jednoty

dôchodcov. Veľkej popularite sa tešia utorkové nácviky skupiny Seniori a
novinkou je cvičenie Zumby, ktoré si obľúbili ženy bez rozdielu veku. Za
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snahu oživiť Štart treba poďakovať aj ľudom, ktorí stoja v zákulisí tohto
zariadenia - Alžbeta Jezná sa stará o bar, pomáha jej Nina Račková aj
Katarína, manželka p. Šajbidora. V kuchyni varí Karolína Winiozsová a
Daniel Urban.

Návšteva z Francúzska
V tomto roku prišli zástupcovia družobnej obce Fontaine le Port z
Francúzska v dňoch 18.–24. februára. Tento termín si vybrali, pretože v tom
čase boli prázdniny, zimný čas, čas lyžovačiek. Na návštevu sa obec
dôkladne pripravila. Prípravný výbor spolu so starostom obce a poslancami
sa zišiel už začiatkom novembra, aby navrhol program. Oslovili sme našich
občanov,

aby

ich

ubytovali

vo

svojich

domácnostiach.

Nakoniec

si

zástupcovia obce vyzdvihli 26 Francúzov (z toho 5 detí) na letisku vo Viedni.
Do Liptovského Jána prišli večer o 18.00 hod. na obecný úrad. Francúzov
privítal starosta, poslanci, občania a krojovaný pár chlebom a soľou. Po
oficiálnych príhovoroch nastal akt odovzdávania darčekov, zoznamovania sa
a „rodinné“ foto (tzn. francúzski priatelia s rodinami, u ktorých bývali). Po
večeri, ktorá sa konala vždy v Štarte, si domáci rozdelili hostí na ubytovanie.
V sobotu hostia lyžovali na Javorovici v Liptovskom Jáne, ale najskôr si
vypožičali lyže z požičovne J. Čajku. Po obede sme boli s nimi v krytom
bazéne a v saunách v hoteli Máj. Každý večer hrala skupina Seniori, okrem
toho vystúpil mužský evanjelický spevokol Svätojánsky prameň. V nedeľu
lyžovali v Jasnej celý deň a v pondelok bola naplánovaná prechádzka obcou.
Hostia navštívili obidve materské a základné školy a po obede Stanišovskú
jaskyňu. V MŠ im pripravili kratučký program, odovzdali darčeky, v ZŠ videli
vyučovanie v triede, ale aj v knižnici, v špeciálnej ZŠ a MŠ si prezreli školu,
internát, relaxačné miestnosti a deti im zaspievali francúzsku pesničku Frére
Jacques (Brat Jakub). Rozlúčkového večera sa zúčastnil aj primátor
Liptovského Mikuláša MUDr. Alexander Slafkovský, ktorý prekvapil svojou
perfektnou francúzštinou. Večer obohatili svojou prítomnosťou ľudoví
remeselníci z Liptova, ktorí prezentovali svoje výrobky a niektoré z nich si
mohli hostia zakúpiť. Tento minijarmok pripravil Ľubo Urban. Do neskorých
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hodín vyhrávala skupina Seniori a ľudová hudba Haluška. Zábava bola
veľmi dobrá a hosťom sa páčila.

Fašiangový sprievod
Svätojánsky fašiangový sprievod sa začal nácvikom. Najskôr si známu
pieseň fašiangy, Turíce účastníci sprievodu pred Štartom cvične zaspievali a
potom sa sprievod pohol do dediny. Pre mnohých to bol prvý fašiangový
sprievod, a tak očakávaním a zvedavosťou horeli nielen detské očká.
Sprievod prešiel uličkami na Jankovskom a Ostrove, kde muziku zahriala
pálenka z Kráľovho dvora. Pred obecným úradom čakal starosta. Trochu si
zatancoval a celý sprievod sa pohol na dolný koniec. Po celý čas masa ľudí v
sprievode rástla.

Po Novej ulici to bola statočná púť, zastavil sa až pred

Lukáčovcami, kde sa veru oplatilo. Gazdiná mala pochystané chlebíčky a
fašiangovníci zamotaní, ochutnali aj vynikajúci koláč. Posilnený sprievod
pokračoval na vyšný koniec. No nielen obyvatelia sprievod štedro obdarúvali,
ale ľudia v sprievoade mali tiež napečené šišky, škvarkové pagáče, hriatô a
pre slabšie nátury čaj i čaj s rumom. Sprievod sa krátko zastávil pred
Koníkom a už rovno ku Kadi, nie až tak celkom (bolo blato). Tu sme si
fašiangovníci oddýchli, zaspievali, zatancovali. Tu sa dobrotami posilnili aj
deti. Tie ukázali, že i oni sa vedia zabávať. Oddýchnutý sprievod sa pohol po
Starojánskej

naspäť

do

Štartu.

Nečakaná

zastávka

–

pred

bývalou

starojánskou krčmou sprievod pohostili Mikušiakovci a Urbanovci. Na
oplátku sme im zaspievali a zatancovali. Nakrátko sprievod postál u
Janovčíkov a pokračoval okolo obecného úradu do Štartu. V Štarte čakala na
fašiangovníkov krásne vyzdobená reštaurácia a teplý čaj. Za chvíľu sa
zaplnila do posledného miesta. Starosta obce všetkých privítal a spoločne s
Ľubom Urbanom rozdali ceny, najmä najmenším účastníkom. Najstaršou
účastníčkou sa stala Hanka Kompišová. Najpočetnejšou rodinou sa nakoniec
stala Snehulienka a sedem trpaslíkov (najľahšie sa dali spočítať). Potom už
nasledovala tanečná zábava, na ktorej bol očividný nedostatok mužov, no
zábavu to neskazilo. Do tanca na striedačku hrala skupina Seniori a ľudová
hudba Haluška. S blížiacou sa ôsmou hodinou sa všetci unavení a spokojní
pomaly vytrácali domov.
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Medzinárodný deň žien
Obecný úrad v Liptovskom Jáne každoročne organizuje stretnutie pri
príležitosti medzinárodného dňa žien. Toto sa konalo 6. marca 2011 v
reštaurácii Štart. Najskôr privítal ženy starosta obce Juraj Filo spolu s
poslancami a každú obdaroval karafiátom. V oficiálnej časti v krátkom
príhovore privítal všetkých prítomných. Zároveň ospravedlnil účinkujúcich,
ktorí nemohli kvôli chorobe vystúpiť. Vystúpili deti z materskej školy s
pásmom ľudových tancov a Simonka Kompišová predniesla báseň. Na záver
programu deti obdarovali mamy, staré mamy a tety malými darčekmi, ktoré
im budú pripomínať toto stretnutie. Po malom občerstvení zahrala skupina
Seniori a spestrila posedenie. Na záver starosta obce poďakoval tým, ktorí sa
podieľali na programe aj organizácii stretnutia a poprial všetkým prítomným
veľa zdravia a šťastia do ďalších dní.

Vítanie detí do života
Obradná sieň obecného úradu sa 18. marca 2011 zaplnila rodičmi
a príbuznými 15-tich detí, ktorí prijali pozvanie na najradostnejšiu a
najmilšiu slávnosť venovanú uvedeniu nových občanov do života obce.
„Darovať život je najväčším a najkrajším poslaním v živote človeka. Postarať
sa o nový život je zase najväčšia zodpovednosť. A vychovať z tohto
bezbranného človiečika skutočného človeka bude vašim najväčším životným
úspechom. Čakajú vás povinnosti, ale aj mnoho radosti a neopakovateľných
a krásnych šťastných chvíľ. Vytvorte vášmu dieťatku taký domov, aby
spomienky na krásne a šťastné detstvo tvorili pevné zázemie jeho
budúcnosti. Nijaká rodičovská láska sa nikdy nevráti, ale ani nikdy nestratí.“
Tieto slová odzneli v krátkom príhovore starostu. Najmladších privítali aj tí
„najpovolanejší“ – deti z materskej školy. Svojim vystúpením roztlieskali
prítomných. Do pamätnej knihy pribudli ďalšie mená a podpisy ich rodičov,
starých rodičov a tiet: Teodor Baraňai, Filip Brziak, Zuzana Červeňová,
Samuel Čurný, Laura Dúbravcová, Zita Cholvádtová, Kristína Jezná, Matúš
Jezný, Richard Medla, Arianna Mlynarčíková, Nela Šnajdáreková, Nella
Urbancová, Alex Tekel, Simon Tekel, Andrej Vrabec. Slávnostnú atmosféru
umocnili piesne v podaní učiteľky Petry Dubjelovej. Na záver starosta zaželal
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všetkým, aby na tej náročnej a krásnej rodičovskej ceste mali veľa
trpezlivosti a vytrvalosti.
Po siedmych mesiacoch sa konalo presne na Katarínu na obecnom úrade
uvítanie detí (s trvalým pobytom v Liptovskom Jáne) do života obce. Za ten
čas sa narodilo pätnásť detí, z toho trinásť chlapcov a len dve dievčatá. Deti z
materskej školy pripravili pre rodičov a starých rodičov krátky program,
slávnostnú atmosféru spríjemnila piesňou pani Peťa Dubjelová, ktorou sa
začalo uvítanie detí do života. Do pamätnej knihy pribudli nové mená,
podpisy rodičov a starých rodičov.

Deň učiteľov
Práve na tento deň znelo pozvanie od starostu obce a obecného
zastupiteľstva na posedenie v zariadení Štart. Učitelia odložili každodenné
starosti a povedali si: „Prečo nie?“ Možno mnoho z nich by si vedelo to
popoludnie

aj

inak

predstaviť.

Iste

mali

starosti

so

zabezpečením

domácností, detí. Prečo sa nestretnúť s tými, s ktorými nás čosi spája ?
Zastavili sa na chvíľu v beatovom rytme života. Práca učiteľa v dnešnej
spoločnosti je veľmi zložitá. V materských školách sa starajú o naše
najmilšie, plačúce, smejúce sa, bezradné, slušné aj trošku problematické
poklady. Poznajú ich prednosti aj nedostatky, to, čo rodičia, možno z
preexponovanej lásky nie sú schopní reálne vnímať. Poznajú a robia všetko
preto, aby sa u nich rozvíjalo to dobré a napravili to, čo rodičia, snáď
zanedbali. Koľko vrkôčikov už zaplietli? Koľko pančušiek obuli? Koľko
zaslzených očičiek potešili? Koľko rozprávočiek prečítali? Koľko gombičiek,
zipsov, šnúrok napravili? Koľko „slniečok“ k sebe pritúlili? To nik nespočíta.
To nik z tých detských očí nevyčíta. To sa nevykazuje. To sa neprikazuje.
Niečoho podobného je schopná len láska k deťom. V základných školách je
náplňou práce plniť štátny a školský vzdelávací program. V spolupráci s
rodičmi je potrebné presvedčiť, pripraviť, vysvetliť, naučiť, skontrolovať,
ohodnotiť prácu žiaka. Vystaviť čo najlepšie vysvedčenie. Naučiť ho pripraviť
pre čo najlepšie zaradenie sa do spoločnosti. Možno to sa všíma. Možno to sa
vníma. Niečoho podobného je schopná len vysoká profesionálna úroveň
učiteliek. Väčšina ľudí si váži prácu učiteľov a zamestnancov školských
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zariadení, kuchárok, upratovačiek, školníka, ekonómky. Prácu všetkých,
ktorí sa starajú o žiakov. Akcia bola vydarená. Veľmi milým prekvapením
bolo vystúpenie Zboru Jána Krstiteľa, ktorý zaspieval niekoľko piesní a
pozdravil učiteľov aj hovoreným slovom. K dobrej nálade prispela skupina
Seniori. Ocenení z rúk starostu boli: za ZŠ Mgr. Július Vadovický, in
memoriam, Mgr. Janka Králiková, Mgr. Jana Pivková. Za ŠZŠI Jozefína
Mindeková, Mgr. Vladimír Klement, Mária Hanková, Jana Gregorová, Lýdia
Grísniková a Beata Mezovská.

Beseda Jednoty dôchodcov
Jednota dôchodcov v Lipt. Jáne začala nový rok 2011 besedou s
pánom

Ing.

Miestneho

Jánom

národného

Vajsom,
výboru

synom
v

bývalého

Liptovskom

dlhoročného
Jáne,

predsedu

absolventom

VŠ

poľnohospodárskej v Nitre, ktorú ako výborný študent ukončil s červeným
diplomom, otcom dvoch dospelých synov, starým otcom dvoch krásnych
vnučiek a predovšetkým vášnivým cestovateľom a esperantistom. Beseda s
ním sa konala v sobotu 29. 1. 2011 U koníka v popoludňajších hodinách. Tu
v takmer domáckom prostredí aj ovzduší pán Vajs porozprával, a treba
povedať, že je to výborný rozprávač, o svojej ceste za esperantom a
poznávaním krajín tohto sveta. Na otázku, ako sa to vlastne začalo, povedal,
že na začiatku to bol obyčajný chlapčenský sen, ktorý sa zrodil z pozerania a
čítania kníh dvoch vtedy slávnych československých cestovateľov Zigmunda
a Hanzelku. Tie objavil v knižnici u starkej a už sa ich nevzdal, ani snov,
ktoré sa pri nich zrodili. Potom už bolo treba len pridávať ďalšie kroky:
učenie sa esperanta, stretávanie sa s ľudmi s rovnakými záujmami a
nakoniec obutie „túlavých topánok“. Dnes v partii, ktorá cestuje už zohratá,
niekedy aj s manželkami, je asi 10–15 ľudí a každý z nich vie, čo je jeho
úlohou

na

cestách.

Osobne

pán

Vajs

navštívil

vyše

60

krajín.

Najvzdialenejšou z nich bola Patagónia v Južnej Amerike. Tu pripomenul
slovenského

spisovateľa s „najtúlavejšími topánkami“ Martina Kukučína,

ktorý žijúc v mestečku Punta Arenas napísal aj cestopis pod názvom Potulky
po Patagónii. Hlavnou témou besedy však bola Západná Sahara. Kraj
rozložitého dvetisíc kilometrov dlhého pohoria Atlas. Toto pomenovanie má,
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podľa starých rímskych bájí, od mena obra Atlanta, držiaceho na svojich
pleciach celú nebeskú klenbu. Rozprávanie motivovali premietané farebné
zábery. Takto zúčastnení mali možnosť vidieť a počuť o krajine, kde za jeden
deň možno lyžovať na snehu aj na strmej pieskovej dune. Beseda bola
zaujímavá a trvala vyše dvoch hodín, ktoré však diváci ani nevnímali, pretože
to bol čas strávený príjemne a užitočne. Odnášali si zaujímavé poznatky o
živote na africkom kontinente, ale aj dobrý pocit zo stretnutia s neobyčajným
človekom, ktorý síce v Liptovskom Jáne už nebýva, ale stále ho pokladá za
svoj domov.

Vznik hudobnej skupiny Seniori
V minulom roku sa sformovala hudobná skupina Seniori, ktorú tvorilo
päť mužov s gitarami, ktorí sa však na seniorov iba hrali. Kapelu teda tvorili
Traja MIynčekovci: Vladko, Janko a Peter, bratia a bratranci. Rudo Gajar a
Juro Janda sú z horného konca, ale všetci sa poznali už v spevokole
Svätojánsky prameň. Teda nielen hudobníci, ale aj speváci. Vlado Mlynček
už dlhé roky rozveseľoval na rôznych seniorských posedeniach. To on
nahovoril ďalších a začali nacvičovať pravidelne v utorok o 16.00 hod u
Mlynčekovcov. Ich prvé vystúpenie bolo začiatkom júla v letnej záhrade v
Štarte. Bolo to milé a príjemné prekvapenie, lebo zahrali a zaspievali
„hymnu“ jánskych seniorov: Ej, dolina, dolina, krásna Jánska dolina. Dnes
majú vo svojom repertoári ľudovky a country pesničky. Na predvianočnej
besiedke uviedli krásne koledy. Od leta boli čoraz lepší a kto ich chcel počuť,
musel prísť do Štartu každý utorok o 16.00 hod, kde pravidelne hrávali a
získavali si čoraz viac poslucháčov.

Súťaž CAVES – plochá hruď
V čase jarných prázdnin prebiehala pri Stanišovskej jaskyni súťaž pod
názvom „CAVES Plochá hruď OPEN CUP 2011“. Súťažilo sa v nasledujúcich
kategóriách: muži, ženy, deti. Základ a hlavné heslo akcie: „Lež a lez ako
vieš, alebo ako ti vydá“. Pravidlá: ako v súťaži skoku do výšky. Začína sa na
najširšom prieleze, ktorý si dohodnú plochohruďci. Plochohrudec má tri
pokusy na danú štrbinu. Pokus si môže preniesť na ďalšiu postupovú
štrbinu. V prípade zrelého uváženia môže vynechať postupovú štrbinu.
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Postupová úzkosť sa znižovala po 1 cm. Víťazom sa stal plochohrudec, ktorý
preliezol najužšou štrbinou. Za prelezenie sa považuje stav, kedy sa cez
plazivku dostanú všetky orgány a údy súťažiaceho, vrátane obsahu žalúdka.
V prípade, že cestou nejaké stratí, bude diskvalifikovaný a tieto prepadajú na
lekárske účely. Zakázané podporné prostriedky: šaratica, žinčica a ostatné
preháňadlá, prípadne kop do zadku od podporného tímu plochohruďca. V
prípade

použitia

zakázaných

podporných

prostriedkov

budú

použité

antipreháňadlá (borovička), prípadne kop do predku plochohruďca od
hlavného antidopingového komisára súťaže. Súťaž sa konala za akéhokoľvek
stavu súťažiacich, ba ani počasie nás dokonca neodradilo. Riaditeľom súťaže
a súčasne aj hlavným dodávateľom údov a orgánov do Nemocnice MUDr.
Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši bol Igor Staník. Dievča pre všetko,
vrátane zbierania stratených údov a orgánov, podávania antipreháňadiel a
nastavovania kopacieho nástroja hlavného antidopingového komisára súťaže
bola jeho zákonitá manželka Lenka Staníková. Hlavný antidopingový
komisár súťaže bol Peter Holúbek. Doktor aj keď nie MUDr., no zato
najpovolanejšia osoba pre poskytovanie pomoci v jaskyniach, sám najväčší
náčelník Jaskyniarskej záchrannej služby, Ivan Račko. Styk s médiami
zabezpečoval poskytovateľ najlepších služieb Peter Vaněk. Hlavný rozhodca
súťaže bol vzhľadom
k šedinám, tomu zodpovedajúcej rozvážnosti a novému osloveniu dedo nikto
iný, ako Paľo Procházka. Zvíťazil každý, kto sa zúčastnil a preliezol sebou
zvolenú štrbinu.

Národný týždeň manželstva
Pri príležitosti Národného týždňa manželstva sa 12. 2. 2011 (v sobotu)
o 16.00 hodine v obradnej miestnosti v Liptovskom Jáne konalo podujatie na
podporu manželstva. Stretli sa tu ľudia mladší aj starší a vypočuli si
informácie o kampani, pozreli si video o manželstve a vypočuli si prednášku
ev.a.v. farára Petra Tajáta s názvom: „Ako v manželstve nestratiť lásku“. V
nedeľu sa v Evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne konali služby Božie,
ktoré boli venované manželstvu. Manželia s deťmi prijali pred oltárom
požehnanie. Súčasťou služieb Božích bolo aj vyhodnotenie súťaže o najdlhšie
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trvajúce evanjelické manželstvo v cirkevnom zbore. Zo súťaže vyplynulo, že
najdlhšie spolužijúcimi manželmi boli Jozef a Želmíra Bátoryovci z Uhorskej
Vsi, ktorí sú spolu 65 rokov. V Liptovskom Jáne boli najdlhšie spolu Ján a
Anna Pacigovci (62 rokov), v Beňadikovej Jozef a Anna Zlejší (60 rokov) a v
Podturni Ján a Božena Mlynarčíkovci (55 rokov). Kampaň sa uskutočnila od
7. do 14. februára, pred sviatkom sv. Valentína – sviatkom, ktorý sa spája s
láskou a partnerskými vzťahmi. Cieľom Národného týždňa manželstva bolo
vytvoriť priestor na informovanie o výhodách a prínosoch manželstva pre
jednotlivcov aj spoločnosť. Ďalším cieľom bolo iniciovať a zorganizovať
podujatia, ktoré môžu prispieť k posilneniu manželských vzťahov. Záštitu
nad iniciatívou prevzala prvá dáma Slovenska pani Silvia Gašparovičová.
Iniciatíva sa zrodila v roku 1997 v Anglicku. Jej zakladateľ Richard Kane sa
rozhodol poukázať na dôležitosť a prínos manželstva pre spoločnosť aj
jednotlivca. Podujatie si rýchlo získalo podporu osobností politického a
spoločenského života. Týždeň manželstva prebehol v Nemecku, Holandsku,
Česku, Maďarsku, či v USA a Austrálii. Výskumy sociológov hovoria, že
celoživotné manželstvo je životný štýl, ktorý je pre človeka najvhodnejší z
hľadiska

jeho

fyzického

aj

psychického

zdravia,

ale

aj

z

hľadiska

materiálneho zabezpečenia a schopnosti vychovávať deti. Národný týždeň
manželstva mal ľudí povzbudiť k zakladaniu a budovaniu manželstiev.
Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 7. 2. v Banskej Bystrici, záverečný
koncert Manželia manželom sa konal v Bratislave. Okrem toho boli ďalšie
sprievodné akcie ako: romantický večer s folkovými piesňami v Mlynskej
doline, alebo výlet v Nitre s mottom Nelezme si na nervy, vylezme do prírody,
popoludnie v nákupnom centre Europa v Banskej Bystrici, či týždeň
otvorených dverí v Inštitúte pre rodinu v Košiciach.

Výlet do Poľska
Obec Liptovský Ján spolu s Uhorskou Vsou, Podturňou a Závažnou
Porubou patria do združenia obcí Mikroregión pod Poludnicou. V roku 2010
realizáciu projektu Trasa pamätihodností a významných miest Mikroregiónu
pod Poludnicou. Jeho súčasťou boli informačné panely, ktoré sa nachádzajú
v obciach. K projektu patril aj poznávací výlet do regiónu gmina Nowy Targ.
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Tohto výletu sa s pedagogickým dozorom zúčastnilo 18 žiakov zo školy.
Pripojili sa k nim dva autobusy z Liptovského Hrádku a Liptovskej Porúbky.
Stretli sa v reštaurácii Skalny dworek v Nowom Targu. Tu sa predstavili
poľskí priatelia. Zoznámili zúčastnených s programom. S poľskou učiteľkou
slovenského jazyka sa vybrali po trase Ludźmierz-Rogoźnik-Nowy Targ.
Ludźmierz je pútnické miesto. V kostole Nanebovzatia Panny Márie stojí na
oltári socha Panny Márie s dieťaťom, ktorú uctievajú obyvatelia celého
južného Poľska ako „Gazdinú Podhalia“. Pomodliť pri nej sa bol aj pápež Ján
Pavol II., ktorý má v areáli kostola postavenú sochu. Návštevníci navštívili aj
pamätnú izbu Jozefa Tischnera, katolíckeho kňaza a filozofa. Uchvátil ich
drevený zrubový kostol sv. Michala Archanjela, ktorý je najvýznamnejšou
pamiatkou obce. V interiéri sú zachované krásne nástenné maľby. Postavili
ho v rokoch 1480–1490. Na záver navštívili prírodnú rezerváciu Prielom
riečky Biala.

Výročie oslobodenia
Dňa 8. mája sme si pripomenuli ukončenie 2. sv. vojny. V dejinách
politických, sociálnych a národných zápasov Slovákov ako aj ďalších
národov a štátov majú stále miesto udalosti, ktorých odkaz je stále živý. Sú
to historické medzníky, ktoré zanechali hlbokú ryhu v pamäti národa. Tento
dátum uplynulo 66. rokov od udalostí, ktoré ukončili najstrašnejšiu vojnu v
novodobých dejinách. Tá skončila porážkou nemeckého fašizmu. Blížiace sa
oslobodenie pocítili obyvatelia liptovských obcí už začiatkom februára 1945,
keď povolil prísny režim, ktorý dovtedy panoval v obci po vytvorení stálej
posádky v bývalých svätojánskych kúpeľoch. Obec bola dovtedy uzatvorená
a von mohli len so zvláštnym povolením. V tomto období boli občania
navzájom veľmi súdržní bez ohľadu na príslušnosť, čo im pomáhalo
prekonávať ťažké obdobie, keď smrť hrozila na každom kroku. S príchodom
vých prieskumníkov ČA, ktorí sa objavili 1. februára nastalo dočasné
uvoľnenie. Po ňom však nasledovali tuhé boje o Háj nad Liptovským
Mikulášom, kde mali Nemci obranné postavenia. Striedavé víťazstvá a
porážky trvali až do 4. apríla, kedy bol oslobodený Liptovský Mikuláš. Za
tento čas sa Ján premenil na palebnú pozíciu ťažkých jednotiek ČA. Známe
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kaťuše boli rozostavené Pod Stráňou odkiaľ pálili hlavne na postavenia
Nemcov na Háji. Boja neschopní občania Jána, hlavne ženy a deti, boli
evakuovaní do dedín východne od Liptovského Hrádku. Ocitli sa síce na
oslobodenom území, ale starosti o obživu, hľadanie príbuzných a dobrých
ľudí, kde by sa mohli uchýliť boli nové problémy, ktoré im sťažovali život. O
to radostnejší bol návrat domov, ktorý vzápätí skalil žiaľ nad zničenou
obcou. V bojoch so zbraňou v ruke bojovalo z L. Jána okolo 76 občanov. Na
pamätnej doske pamätníku padlých v obci sú vyryté mená tých, ktorí padli
za našu slobodu. Z týchto všetkých je potrebné spomenúť aspoň posledných
troch žijúcich veteránov. V posádke v Brezne bolo stredisko vyzbrojovania
občanov, ktorí sa prihlasovali už v 44-tom do SNP. Tu plnili svoje úlohy pán
Peter Vodila a Jozef Brziak mnohokrát s nasadením života počas materiálnotechnického zabezpečenia armády a partizánov. Ján Paciga st. plnil úlohy v
asistenčnej čate Slovenskej národnej rady, ktorá zabezpečovala ochranu
transportov zbraní do Sovietskeho zväzu. Neskôr bol presunutý do Brezna,
kde sa zúčastnil obrany Harmaneckej doliny. Tu bola jeho jednotka presilou
Nemcov zajatá a on bol deportovaný do koncentračného tábora v Gdaňsku.
Všetci ostatní nemenovaní, ktorí padli alebo sa dožili požehnaného veku, boli
v pravý čas tam, kde ich národ potreboval. Boli hybnou silou a za to si
zaslúžia úctu.
Organizácia SZPB má dnes 22 000 členov, od začiatku roka vstúpilo do jej
radov 347 nových členov. Väčšinou išlo o vnúčatá tých, ktorí v 2. sv. vojne
bojovali za slobodu. Za posledné dva roky organizácia v obci rozšírila svoje
rady o 5-tich členov.

Pekný výhľad
Obec Liptovský Ján zvlášť v letnom období navštevuje veľké množstvo
turistov. Niektoré zariadenia poskytujú prechádzky so sprievodcom, na
ktorých sú hostia zoznamovaní s históriou obce aj pamätihodnosťami. V
základnej organizácii ZO SZPB v spolupráci so starostom obce Jurajom
Filom vznikla myšlienka ukázať obec a jej okolie z vtáčej perspektívy a pri
južnej strane cintorína vykopať náučný chodník, vedúci na prvú terasu
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Stráne, ktorú pomenovali Pekný výhľad. Tento zámer bol publikovaný v
Jánskych novinách aj v miestnom rozhlase.
Dňa 28. mája sa uskutočnila brigáda, na ktorej sa zúčastnilo 16 členov
poľovného združenia Svätojánska dolina pod dohľadom pána Valenta
Jančiho a pána Radka Sokola. Za SZPB sa zúčastnilo sedem členov.
Pracovalo sa za dosť nepríjemného počasia. Chodník bol vykopaný v
priebehu dopoludnia. Za čo patrila všetkým vďaka a hlavne poľovníkom.
Novovznikajúce poľovné združenie sa prejavovalo aktívne aj v iných
oblastiach. Zúčastnili sa pietneho aktu na Svidovskom sedle a pri tejto
príležitosti vypálili čestnú salvu. Združenie má všetky náležitosti okrem
revíru. Hodne bude záležalo na členoch komposesorátov či v Jánskej Doline
bude jeden alebo dva poľovné revíry. Veď mladí, perspektívni ochrancovia
prírody a zveri sú najlepšou zárukou, že rozvoj poľovníctva pôjde na
Slovensku v duchu zákonov, ktorými sa tieto združenia riadia.

Svätojánske noci
Vzhľadom k tomu, že Svätojánske noci sa konali súbežne so
Stoličnými dňami, boli určité obavy, či neklesne návštevnosť. Vzhľadom na
to, že približne 70 % aktivít sa koná pod holým nebom, bola návštevnosť
vysoká.
Ešte v zimnom období sa kultúrna komisia pod vedením Ľuba Urbana začala
zaoberať problémom, kto bude vystupovať v úlohe Jozefa Szent-Iványho a
jeho manželky, keďže predchádzajúci aktéri žiadali výmenu. Rolu SzentIványiho prijal Jozef Urban a bol poverený zabezpečiť si Szent-Iványčku.
Nakoniec sa na to dala nahovoriť pani Vlasta Jančiová, ktorá bola priam
predurčená na túto úlohu. Činnosť organizátorov postupne naberala na
obrátkach, zábezpeka mokrého variantu, miesto vystúpenia „zumbáčiek“ a
iné drobnosti robili vrásky na čele všetkým členom prípravného výboru. Dva
dni pred slávnosťami konštatoval starosta dobrú pripravenosť s veľkým
otáznikom „počasie“. Prišiel deň D, tradičná živá pozvánka. Obliekanie do
kostýmov bol pre všetkých zážitok, aj keď každý mal vlastnú kostymérku.
Osadenstvo kočas so Szent-Iványim pred Stanišovskou jaskyňou prekvapilo
nemeckých turistov, ktorí si mysleli, že sú v rozprávke. Tak ich uviedli na
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pravú mieru. Bohatý kultúrny program pri kadi sa vydaril, ba aj počasie bolo
trpezlivé.

Začiatok

patril

tradične

svätojánskym

muškám.

Mužský

evanjelický spevokol Svätojánsky prameň prekvapil krásnymi mníšskymi
chorálmi a pri kadi sa to len hemžilo krásnymi vílami. Prvý krát na takomto
podujatí vystúpil Spevácky zbor sv. Jána Krstiteľa, ktorý zaspieval na ľudovú
nôtu, na čo nadviazal Laco Hutka s husľami a Vlado Haffner s a akordeónom
Na záver oko potešilo vystúpenie tanečnej skupiny Litvor. Po dotancovaní a
nasadnutí do koča sa sprievod pohol dedinou do Štartu, kde sa vatra a
skupina Ploštín Punk snažili zahriať návštevníkov.
Na druhý deň už bolo počasie striedavé, nadelilo návštevníkom z každého
rožka troška. Svätojánsky jarmok si taktiež v rámci programu našiel svoje
stabilné miesto, aj keď trhovníkov bolo pomenej. Deti najviac lákala cukrová
vata. Mládež diskotékového veku po zábave prvej noci, o ktorú sa postarala
skupina Ploštín Punk odpočívala a pripravovala sa na zábavu druhej noci.
Zato mladšie ročníky si užili v rozprávkovom lese v špeciálnej škole, pri
nafukovacích atrakciách a florbalovom turnaji. Dva druhy gulášu uspokojili
nielen súťažiace deti, ale aj dospelých. Aj keď poniektorí ho merali
prísnejšími kritériami ako v nejakej televíznej súťaži. Po obede futbalový
turnaj naplnil očakávania fanúšikov. Škoda, že počasie neprialo zumbe,
ktorá bola presunutá do telocvične ZŠ, čo umožnilo len malému množstvu
divákov prihliadať na toto cvičenie. Pri zábave druhej noci mlaď chladnejší
vzduch nahradzovala pohybom a tekutinami na zahriatie. Tombola bola
vďaka úsiliu organizátorov a sponzorov bohatá a pútala značnú pozornosť.
Ostatok noci a nedeľné dopoludnie bolo zrejme u väčšiny účastníkov využité
na načerpanie energie. Koncert spevokolov Liptova popoludní v evanjelickom
kostole dal dôstojnú bodku za Svätojánskymi nocami. Dozvuky pri dychovke
v Štarte boli pre niektorých ako liečebná kúra, ktorá uzavrela tohoročné
Svätojánske noci.

Oslavy Slovenského národného povstania
V histórii ľudstva bolo nespočetné množstvo vojen a povstaní. No v
dejinách Slovenska je Slovenské národné povstanie jedinečné. Od jeho
vzniku si naše malé Slovensko a odvahu našich starých otcov a otcov všimol
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celý svet. Netreba zabúdať na to, že sloboda a demokracia stála mnoho
životov, vypálených dedín a rodinných tragédií, preto je potrebné túto
spomienku udržiavať pre výstrahu. Nezmieriť a nepripustiť násilie v žiadnej
jeho novodobej forme, ktorej sú výsledkom mŕtvi ako pred mesiacom 77 obetí
pravicového extrémistu. Pamätníci, ktorí zažili vojnu a vyčíňanie fašistov,
postupne odchádzajú a mladá generácia má veľmi matnú predstavu o
prežitých hrôzach. Šesťdesiatsedem rokov od SNP je dlhá doba na to, aby už
zostarli deti po otcoch, ktorí sa zapojili do SNP. AJ teraz 67 rokov po SNP sa
objavujú občania, ktorí patria právom medzi veteránov vojny a bolo by
zbytočné skúmať, či z vlastnej viny či nedostatkami inštitúcií sa doteraz o
nich nevedelo, alebo vedelo málo. Jedným z takýchto je aj pán Jozef Lukáč,
mladší brat Janka Lukáča, ktorý má pomník pred Bielym. Pán Jozef Lukáč
ako 23 ročný vojak slovenskej armády bol začlenený do 1. Československého
armádneho zboru, s ktorým sa dostal až na Krym. Odtiaľ postupovali na
Ukrajinu. Keď začalo SNP jeho jednotka bola zajatá. Z Ukrajiny sa cez
Rumunsko a Maďarsko dostal do Košíc, odtiaľ do Popradu, kde 13. 4. 1945
bol ako desiatnik delostrelectva začlenený do výcviku. Po oslobodení ešte
pôsobil ako inštruktor v Jelšave.
V pondelok 29. augusta si obyvatelia Liptovského Jána pripomenuli odvahu
svojich otcov a obete vojny. Po pietnom akte sa prítomní za sprievodu
dychovky presunuli do Štartu, kde bola zapálená tradičná vatra na
netradičnom mieste a spoločne si posedeli pri zvukoch dychovky.

Prvý zborový deň
Prvý zborový deň sa niesol v znamení bohatstva darov. Zhromaždilo sa
na ňom okolo 90 evanjelikov z cirkevného zboru aj hostí. Konal sa v prvú
septembrovú nedeľu. Najprv to boli služby Božie s požehnaním detí a ich
programom, a potom stretnutie vo farskej záhrade, kde sa varil guláš,
zaspieval detský spevokol Svätojánske mušky, zneli svedectvá, príhovory a
deti mali množstvo hier. Služby Božie boli venované začiatku školského roka.
Brat farár v kázni aktualizoval otázku Jána Krstiteľa Pánovi Ježišovi do
dnešnej doby: „Si Ty ten, čo má prísť, a či iného čakať?“ Zdôraznil, že je to
otázka, na ktorú si potrebuje nájsť odpoveď každý človek. Po kázni deti,
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učitelia a rodičia prijali požehnanie pred oltárom pre prichádzajúci školský
rok. Pre množstvo detí bolo toto požehnanie udelené na trikrát. Po vystúpení
detí z detskej besiedky s pásmom scénok a s piesňou Volám každý deň i noc
každé z nich dostalo darček: rozvrh hodín s obrázkami a biblickým citátom.
Bohatý program pokračoval po skončení služieb Božích vo farskej záhrade.
Detský evanjelický spevokol Svätojánske mušky, tvorený 14 deťmi, zaspieval
niekoľko piesní. Ján Repček z Uhorskej Vsi predstavil svoju výstavu
pohľadníc starého Jána, ktorá je nainštalovaná na fare. Vladimír Kubovčík
zarecitoval niekoľko básní. Ako sám uviedol, tieto básne si pamätá ešte od
detstva a dodnes je schopný recitovať ich spamäti. Brat farár Peter Taját v
duchovnom príhovore všetky tieto časti programu zhrnul a poukázal na to,
že je správne a dobré, keď sa takto rôznym spôsobom zapájajú do práce
cirkvi rôzni ľudia, pretože sme ako cirkev Telo Kristovo, kde každá časť Tela
má svoje poslanie. Na tieto slová nadviazalo svedectvo zborového kurátora
Jozefa Hapča a zborovej kantorky Barborky Zollerovej. V odpovediach na
otázky brata farára povedali niečo o svojej ceste viery. Prítomných pozdravil
aj starosta Liptovského Jána Juraj Filo, ktorého brat farár krátko
vyspovedal. V rozhovore vyjadril radosť z dobrých vzťahov cirkvi a obce i
snahu pokračovať v nich do budúcnosti. Na stoloch nechýbalo bohaté
občerstvenie, taktiež chutný guláš.

Hasičská súťaž o pohár starostu obce
Prvého októbra sa v tradičnom čase uskutočnil večerný pretek
hasičských družstiev na dráhe pri futbalovom ihrisku pri Štarte. Súťaže sa
zúčastnilo desať družstiev. Súťaž prebehla hladko pod bedlivým očkom
rozhodcu Ladislava Hutku. Víťazstvo si vynikajúcim časom vybojovalo
družstvo z Bobrovčeka. Na druhom mieste skončilo družstvo z Trsteného a
na treťom skončilo družstvo z Hýb. Súťaže sa zúčastnilo aj jedno ženské
družstvo, ktoré sa so svojím časom umiestnilo v celkovom hodnotení na
peknom piatom mieste. Na poslednú chvíľu zostavené jánske družstvo
skončilo na siedmom mieste.
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Šarkaniáda
Púšťanie šarkanov má dlhú históriu, svoje miesto má v náboženstve,
mystike, vede, umení, ale hlavne vo voľnom čase. Už v 5. storočí čínski
filozofi Lu Ban a Mozia vyrábali šarkany z bambusu a hodvábu. Používali sa
tiež na skúmanie vetra a prenášanie správ. Postupne sa to rozšírilo po celej
Ázii. Prvýkrát v Európe sa objavili šarkany 16.–17. storočí ako obľúbená
rekreačná aktivita. Tradícia púšťania šarkanov a drakov je u nás veľmi
rozšírená a čím ďalej, tým viac sa rozmáha. Jeseň je obdobím šarkanov, stali
sa akýmsi symbolom tohto obdobia, pretože jeseň ponúka najvhodnejšie
poveternostné podmienky na ich púšťanie. V Liptovskom Jáne sa dňa 16.
októbra 2011 uskutočnila na Dubci šarkaniáda. Deti si priniesli šarkanov,
ktorých si vyrobili alebo zakúpili. Počasie bolo priam ideálne, vial vetrík a
svietilo slniečko. Šarkany sa na nás usmievali z výšky. Svojou pestrosťou,
rozmanitosťou vykúzlili veselú náladu u každého z nás. Šťastné deti behali s
pestrými neoperenými vtákmi a srdiečka im od toľkého behu bili ako zvony.
Radosť mali aj rodičia a starí rodičia. Na oblohe sme mali možnosť vidieť
šarkanov rôznych prevedení. Od klasických kosoštvorcových a iných
geometrických tvarov, až po zvieratká, lietadlá, či hmyz. Šarkaniáda splnila
svoj účel a zábavu ukončili sladkými odmenami a diskotékou v Štarte.

Svätojánsky detský kútik
Takto bol nazvaný projekt zameraný na zefektívnenie priestoru
školského dvora. Tvorcov motivovala najmä absencia oddychového miesta na
sedenie a relax. Miesta, ktoré by slúžilo sedemdesiatim deťom z materskej
školy,

rodičom

detí,

zamestnancom

materskej

školy,

obyvateľom

a

návštevníkom obce Liptovský Ján. O grant pre projekt obec požiadala, po
vyhlásení grantového kola, Komunitnú nadáciu „Liptov“ a bola úspešná.
Predmetom projektu bola renovácia jestvujúceho zariadenia a demontáž
nefunkčných častí, ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie deti – hojdačky,
šmýkačka, kolotoč, obruba pieskoviska. Celý areál oživili pestrými nátermi.
Plán realizácie projektu bol vypracovaný na tri mesiace. Prvú brigádu v areáli
uskutočnili koncom septembra, kedy boli odstránené staré nefunkčné
objekty, opravené a nátermi spestrené zariadenie dvora. Časť rodičov sa
zúčastnila pri práci s drevom – odkôrovanie guľatiny. Účasť rodičov bola
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úctihodná – 22 rodičov a 3 zamestnanci MŠ. Na druhej brigáde sa zúčastnilo
6 rodičov a projekt dostal reálnejšie tvary. S pomocou motorových píl a
brúsky vznikol drevený oddychový vláčik, ktorý na druhý deň prešiel
záťažovou skúškou tých najpovolanejších – detí. Na 3. brigáde boli
skompletizované sedačky a upravené prostredie školského dvora siedmimi
rodičmi. Na poslednej brigade deviati rodičia pestrofarebnými nátermi
upravili vláčik. Tým bolo vytvorené miesto pre oddych, relaxáciu, hry detí i
stretnutia rodičov detí aj mimo prevádzky materskej školy. Získaný grant bol
vo výške 200 €, náš vlastný vklad 20 €. Sponzorský vklad – drevená guľatina
v hodnote 100 €. Do projektu bolo priamo zapojených 38 ľudí, spolu
dobrovoľne odpracovali 150 hodín v celkovej hodnote 345 €. Celková
hodnota

diela

je

669,54

€.

Poďakovanie

patrilo

starostovi

obce

a

zamestnancom obecného úradu, urbárskemu spoločenstvu Komposesorát
Bielo-Marušová, p. Petrovi Mlynčekovi za sponzorskú pomoc a ústretovosť
pri realizácii projektu. Predovšetkým zamestnancom materskej školy a
všetkým ochotným rodičom detí navštevujúcich materskú školu.

Vianočné stretnutie
Štvrtého decembra sa už tradične stretli skôr narodení na vianočnom
posedení spojenom s oceňovaním občanov. Dobrá atmosféra prilákala aj
tento raz do Štartu množstvo občanov. Slávnostnú vianočnú atmosféru
navodili deti z MŠ a ZŠ pekným programom. Vinše detí zo špeciálnej školy
uzavreli jednu časť programu. V tejto slávnostnej atmosfére odovzdal
starosta obce spolu s poslancami pamätné listy Jánovi Pacigovi st. a Jánovi
Mlynčekovi za aktívnu prácu, Mgr. Valérii Jandovej za prácu s deťmi a
mládežou, Jozefovi Lukáčovi za aktívnu prácu pri organizovaní kultúrnych a
spoločenských podujatí v obci, Júliusovi Šimovčekovi za prácu v TJ Štart,
Elene Kompišovej a Margite Dúbravcovej za aktívnu prácu v JD Slovenska.
Druhú časť programu uviedol spevokol Sv. Jána Krstiteľa, ktorý poslednou
piesňou dojal mnohých prítomných. Folklórna skupina Vŕbové prútie
pripomenula zvyky a piesne spájajúce sa s vianočným obdobím. Na záver
zahriala nielen výborná kapustnica ale aj obľúbená domáca skupina Úsvit. S
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blížiacimi sa vianočnými sviatkami a novým rokom poprial starosta obce
Juraj Filo prítomným najmä veľa zdravia a šťastia.

Príchod Mikuláša
Na toto stretnutie, ako každý rok, netrpezlivo čakali všetci najmenší.
Poctivo sa naň pripravovali už niekoľko dní. Pred tým čistili čižmičky a učili
sa básničky. A tak sa ani nemohli dočkať, až po nich prídu rodičia a príde
pred školu Mikuláš. Deti vyzvŕtal a vyspovedal malý zajačik. A Mikuláš? Ten
nesklamal ani tento rok. Aj keď namiesto saní musel prísť na koči. Mikuláš,
ktorý sa nápadne podobal na uja Jožka Urbana spolu s čertom a anjelom
doviezli okrem radosti a veselosti i plné vrece sladkostí, ktoré potom rozdali
deťom. Deti mu na začiatku krásne zatancovali spolu s zajačikom, ktorého
deti počúvali presne tak, ako pani učiteľku Renátku Hurajovú. Čerta sa báli
len niektoré deti a tie, ktoré sa ho nebáli, rýchlo zistili, že to nie je čert, ale
čertica teta Karolčeková. Krásny anjel, ktorý vyzeral celkom ako teta
Dubjelová mnohých očaril. Keď Mikuláš rozdal i posledný balíček so
sladkosťami, prišiel čas s čarovnou pesničkou „Svieť nám stromček jagavý“,
rozsvietiť stromček pri bráne. Majestátne rozsvietený stromček tak rozveselil
Mikuláša, anjela, ba dokonca i čerta, že si spolu s deťmi ešte na chvíľu
zatancovali. Mikulášovi sa odchádzalo veľmi ťažko, ale sľúbil, že príde zas o
rok. Pohľad na krásne rozsvietený stromček nás bude všetkých tešiť počas
celého vianočného obdobia.

Matrika
Narodení
27.
05.
30.
26.
09.
04.
28.
26.
28.
17.
23.
11.
17.

03 .2011
05. 2011
02. 2011
06. 2011
01. 2011
07. 2011
06. 2011
09. 2011
08. 2011
08. 2011
01. 2011
03. 2011
01. 2011

Matúš Buda
Michal Debnár
Tereza Dovalová
Juraj Grežo
Matúš Jezný
Nikolas Kašpar
Alexandra Klongová
Samuel Ivan Lahoda
Martin Lisý
Miloš Lukáč
Richard Medla
Jakub Jaroslav Melna
Arianna Mlynarčíková
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08.
07.
26.
09.

09.
09.
10.
04.

2011
2011
2011
2011

Tobias Pastucha
Tomáš Peniaško
Peter Taját
Matej Vyskočáni

Sobášení
Milan Garabáš – Janette Jakubčíková
Mikuláš Dráb – Lucia Lončíková
Róbert Farman – Martina Kelemenová
Róbert Šimkovič – Radka Šimčeková
Michal Hlavatý – Iveta Jungová
Ľudovít Surma – Monika Kollárová
Miroslav Jamnický – Martina Uličná
Martin Sýkora – Lenka Pokrievková

Zomrelí
30. 06. 2011
17. 12. 2011
13. 12. 2011

Imrich Bátory
Oľga Cisárová
Miroslav Zuzaniak

Klimatické pomery
Počiatok roka 2011 pôsobil vzhľadom na to, že bola zima, veľmi
rozpačito. Bolo veľmi málo zrážok aj

snehových aj dažďových. Pokiaľ

v priebehu januára a februára snežilo, tak len pár centimetrov. Potom prišli
mrazy. Na prelome januára a februára dosahovali aj – 15 °C aj – 20 °C.
Obloha bola však väčšinou jasná a slnečných dní bolo dosť. Koncom januára
sa však zima vrátila. Zintenzívnilo sa sneženie a pribudli aj mrazy. Začiatok
februára bol však skôr mrazivý ako zasnežený. Na konci februára mrazy
lámali rekordy v celej Európe. V Rusku dosahovali až – 40 °C a v Česku –
25,7 °C. Posledný februárový víkend odniesol so sebou aj nízke teploty.
V marci už prišli vyššie teploty (aj 15 °C) a po trojdňovom daždi sa
s topiacim snehom zdvihli aj korytá riek a potokov. V Japonsku zúrili silné
vetry, zemetrasenie a tsunami a na Slovensku sa začínala pekná slnečná jar
s teplotami nad 10 °C.
Apríl bol ešte teplejší a práve preto priniesol so sebou aj prvé búrky.
Najväčšie boli u našich západných susedov v Česku, kde sa vyskytli aj
guľové blesky. Spojené štáty americké v tom čase sužovali celé búrkové
zostavy. Pred Veľkou nocou sa

prudko ochladilo a ochladenie doznievalo

niekde aj počas Veľkej noci. V strede Európy a aj u nás bolo však celkom
teplo, na juhu bolo aj 25 °C.
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Začiatok mája priniesol ochladenie. Európu aj Slovenskom prechádzal
studený front s búrlivým vetrom. V rakúskych Alpách napadol sneh, v Česku
sa teploty pohybovali pod bodom mrazu. Teplotné rekordy v mínusových
hodnotách padali aj na Slovensku. Okolo 7. mája sa začalo otepľovať a na
Pankráca, Serváca a Bonifáca už nemrzlo ani v noci. Denná teplota sa
pohybovala okolo 20 °C. Otepľovanie pokračovalo až do konca mája.
Celý mesiac jún 2011 bol teplý, poznačený búrkovým vyčíňaním. Po
búrke dlhšie trvalo, kým sa opäť oteplilo, alebo sálajúca horúčava
pokračovala aj po búrke. Koniec júna bol v znamení intenzívnej búrkovej
činnosti. Slovensko sa ani v roku 2011 nezaobišlo bez lokalít, kde sa búrky
prehnali aj s mohutným krupobitím, tak ako na konci veľká búrka
predchádzajúca celým Slovenskom 30. júna. Začali sa intenzívne dažde
s dennou teplotou okolo 17 °C. Rieky boli počas júla niekoľko krát na hranici
vyliatia. Na viacerých miestach aj v Liptove (Demänová, Andice) lokálne
prívalové povodne spôsobili veľké škody.
Prvý letný mesiac júl sa začal paradoxne skoro zimným počasím. Počas
prvých troch dní mesiaca sa rapídne ochladilo do takej miery, že v Tatrách
napadol sneh a v našich zemepisných polohách bolo cez deň len okolo 9 °C.
Cez noc boli prízemné mrazy. Potom prišli nakrátko horúce dni, ktoré od
polovice mesiaca vystriedal dážď. Počas druhej polovice júla pokračovala
zvýšená zrážková činnosť. Na viacerých vodných tokoch hrozili povodne.
Silné búrky doslova lomcovali slovenskou oblohou. Najsilnejšie búrky boli na
strednom Slovensku. Veľké škody spôsobili v Sliači. Silný vietor vyčíňal
v Poprade, ale aj Dobšinej a Rožňave.
Začiatok augusta bol rovnaký ako skoro celý júl. Až druhý týždeň sa
počasie umúdrilo a prestalo pršať. Nakrátko sa vrátilo leto v plnej sile.
Predposledný augustový týždeň sa strednou Európou prehnali opäť silné
búrky, ktoré na mnohých miestach aj zabíjali – v Česku, Rakúsku, Nemecku
aj Poľsku. V Česku dokonca vyčíňalo tornádo. Koniec augusta bol horúci, ba
až tropický. Padali teplotné rekordy, na mnohých miestach teplota prekročila
35 °C.
Jeseň sa obyčajne začína septembrom, ako aj v tomto roku. Ochladilo
sa a museli sme opäť vytiahnuť teplé oblečenie. Zrážky od konca augusta
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prestali a v polovici septembra už bolo celkom sucho. Zvýrazňovalo ho aj
teplé slnečné počasie. Takýto jednotvárny ráz si počasie držalo aj naďalej.
V októbri sme už hovorili o nikdy nekončiacom babom lete. Ak aj prišiel
nejaký dážď, tak trval niekoľko minút a nestihol ani zamočiť cesty.
Jeseň bola z hľadiska atmosférických zrážok výnimočná. Septembrové
a októbrové sucho ešte viac zvýraznil november. Priestorový úhrn zrážok pre
celé územie Slovenska dosiahol v novembri 1 mm. November 2011 sa tak
stal najsuchším novembrom v celej histórii meteorologických meraní na
Slovensku a zaradil sa aj medzi 3 najsuchšie mesiace aspoň od roku 1881.
Posledný mesiac v roku sa od začiatku javil podobný, ale teploty
samozrejme postupne klesali. Obloha však ostávala jasná a zrážky dažďové,
ba ani snehové neprichádzali. Od druhého týždňa prevládal inverzný ráz
počasia. V nízkych častiach sa držali hmly a na horách bola jasno a slnečno.
Denné teploty sa pohybovali okolo 7 °C. Čoskoro sa pridali dažďové zrážky
a na niektorých miestach Slovenska aj zmiešané. No 17. decembra nastal
zvrat v počasí. Snehová búrka Joachim sa v piatok a sobotu prehnala väčšou
časťou Európy. Dážď, sneh a mimoriadne silný vietor sa prehnal Nemeckom,
Francúzskom, Poľskom, Českom i Slovenskom. Sneh zastavil autá, vlaky aj
lietadlá. Víchor vyvracal stromy, ničil elektrické vedenia, odnášal strechy
domov. Rýchlosť vetra sa pohybovala miestami 140-150 km/h, čo už je sila
orkánu. Snehová búrka v našich podmienkach priniesla sneh a sneh prišiel
aj v ďalších dňoch. Ešte aj pred Vianocami 23. decembra nasnežilo, ale
nebola to hrubá pokrývka. Na druhý sviatok vianočný sa oteplilo a sneh sa
rýchlo topil. Snežiť opäť začalo 30. decembra, takže Silvester bol biely. Pravé
vytrvalé sneženie však priniesol až január nasledujúceho roku.
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2012
Obecné zastupiteľstvo
1. zasadnutie obecného zastupiteľstva 16. januára 2012 v kancelárii
starostu obce
Schválilo výstavbu bytov pri Štarte (24 b.j. blok D) a kúpnu zmluvu
spolu so žiadosťou o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotáciu KSU
Žilina. Šlo o stavbu bytového domu s. č. 371 v sume 1 260 450,84 Eur s
DPH na pozemku parcelné číslo KN C 568/43 - zastavané plochy a nádvoria
v k.ú. Liptovský Ján, pozemku parcelné číslo KN C 568/43 s výmerou 524
m2 - zastavané plochy a nádvoria nehnuteľnosť k.ú. Liptovský Ján, obec
Liptovský Ján v celkovej sume za 1,00 Eur s DPH, ďalej kanalizačnej
prípojky splaškovej v sume 4.237,20 Eur s DPH, dažďovej kanalizačnej
prípojky v sume 5.168,87,- Eur s DPH, vodovodnej prípojky v sume 2 840,96
Eur s DPH, miestnej komunikácie pre bytový dom v sume 38 890,31 Eur s
DPH, spevnené plochy v sume
kanalizáciu
v sume

49 858,20 Eur s DPH, verejnú

splaškovú

v sume 25 232,75 Eur s DPH, verejnú dažďovú kanalizáciu

19 719,13 Eur s DPH a verejný vodovod v sume 20 262,02 Eur

s DPH. Všetko pre účely nájomného bývania v bytoch počas trvania
zmluvného vzťahu spolu za kúpnu cenu 1 426 661,28 Eur s DPH od
obchodnej spoločnosti STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a. s. so sídlom
031 37 Liptovský Mikuláš, Ulica Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2.
Financované to bolo:
a/ úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 80% z obstarávacích
nákladov, čo predstavuje 962 060, 00-Eur
b/ dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, vo
výške 20% z obstarávacej ceny, to je 252 090,00-Eur
Kúpa bol realizovaná z vlastných zdrojov vo výške 46 300,84 Eur a
mesačné splátky z úveru Štítného fondu rozvoja bývania boli vyčíslené na
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3095,- Eur mesačne v rámci rozpočtu na rok 2012 a ďalšie roky (30 rokov)
bolo potrebné vyčleňovať finančné prostriedky na mesačné splátky úveru
(predpoklad výšky splátok bol 37 140,00 Eur na rok).
Obec uzavrela dohodu o zrušení vecného bremena zapísaného na LV
č.564, k.ú. Liptovský Ján, vedeného na meno vlastníka Obec Liptovský Ján
spočívajúce v práve prechodu, a to ako pešo, tak aj prostredníctvom
akýchkoľvek dopravných prostriedkov a iných mechanizmov cez pozemok
registra C KN parcelné číslo 2985/11, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 1438 m2 v takom rozsahu, ako bolo vyznačené v geometrickom
pláne.
Zastupitelstvo obce súhlasilo s nájomným charakterom bytov počas
trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB a MDVaRR SR. Rovnako súhlasilo, aby
STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. so sídlom na Ulici Ester Šimerovej
Martinčekovej 4505/2, 031 37 Liptovský Mikuláš, zriadila záložné právo na
postavenú stavbu jako aj na plochy a nádvoria za účelom poskytnutia
preklenovacieho úveru do doby úhrady kúpnej ceny z kúpnej zmluvy na
bytový dom 24 b.j., ako aj pozemok.
V Liptovskom Jáne bola založená Oblastná organizácia cestovného ruchu
Jánska dolina. Obec do tejto organizácie schválila svojich zástupcov: Ing.
Pavla Mikušiaka a Juraja Fila.
Obecné

zastupiteľstvo

v Liptovskom

Jáne

schválilo

aktualizáciu

územnoplánovanej dokumentácie – zmeny a doplnky č. 5 ÚPN vyhotovené
zhotoviteľom „URBIA s.r.o., Štúrova 870/20, Liptovský Mikuláš“ zastúpenú
Ing. arch. Tatianou Noskovou za sumu 8790,- Є. Zároveň poverilo starostu
obce Liptovský Ján Juraja Filu podpísať zmluvu o dielo - aktualizáciu
územnoplánovanej

dokumentácie

–

Zmeny

a

doplnky

s uvedeným

zhotoviteľom.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva s odkazom na ustanovenia § 9a
ods. č. 138/1991 Zb. O majetku obcí a podľa Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom obce schválilo zámer predať nehnuteľnosti: pozemok
parc. registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape č. KNC 198/47 s výmerou
1318m2 - trvalé trávne porasty, zapísanú na LV č. 564 pre k.ú. Liptovský
Ján, ktorý je vo výlučnom vlastníctve obce, ďalej parc. 198/36 s výmerou
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868m2 - trvalé trávne porasty, zapísanú na LV č. 564, parc. 198/37
s výmerou 857m2 - trvalé trávne porasty, zapísanú na LV č. 564 a parc.
198/53 s výmerou 983m2 - trvalé trávne porasty, zapísanú na LV č. 564 pre
k.ú. Liptovský Ján, ktoré boli vo výlučnom vlastníctve obce.
2. obecné zastupiteľstvo sa zišlo 2. marca 2012 v kancelárii starostu obce
Liptovský Ján.
Venovalo

sa

a schválilo

dodatky

ku

kúpnym

zmluvám

medzi

Stavoindustriou, a.s. Liptovský Mikuláš a obcou Liptovský Ján uzatvorenými
dňa 17. januára 2012 vo veci predaja a kúpy bytového domu „D“ Liptovský
Ján a technickej vybavenosti. Predmetom dodatku ku obidvom zmluvám
bola zmena bankového spojenia z VOLKSBANK Slovensko, a. s. na
Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a.s.
Poslanci schválili aj Súhrnný ekonomický a evidenčný list stavby pre
bytový dom 371 blok D spolu s výpočtom mesačného nájomného na bytový
dom súpisné číslo 371 blok D, ďalej domový poriadok pre bytové domy vo
vlastníctve obce Liptovský Ján -

blok D a nájomníkov do bytového domu

371 blok D (3 izbový byt: Rastislav Prochádzka, Ľudovít Majdiak, Miroslav
Mahdal, Peter Matis, Jozef Komišák, Katarína Koppanová, Silvia Halušková,
Jarmila

Šnajdárková,

Galváneková,

Zuzana

Košíková,

Zuzana

Bobríková,

Andrea

Jaroslav Ondrašík; 2 izbový byt: Nadežda Brziaková, Adela

Hutková, Danko Andrej, Silvia Sokolová, Mária Münnichová, Helena
Ćechová, Anna Nemečková; 1. izbový byt: Ján Petráš, Bohuslava Jakubcová
a do bytového domu 491 - 1 izbový byt: Marián Golas.
Zastupiteľstvo počas svojho druhé zasadnutia

roku 2012 schválilo

dodatok č.3 k VZN č.2/2008: o príspevkoch rodičov/zákonných zástupcov v
ZŠ s MŠ v Liptovskom Jáne s účinnosťou od 1. apríla 2012.
Poslanci schválili odkúpenie verejnej kanalizácie, verejného vodovodu
a vodojemu v prospech Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s. so sídlom
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš (stavbu „Vodojem 2x250 m3“ stojacu na
pozemku parc. č. C KN 3412/234 s výmerou 41 m2 v katastri obce Liptovský
Ján v časti Jánska dolina za kúpnu cenu 134 494,00 €; ďalej stavbu
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„Verejná kanalizácia a verejný vodovod“ - bytové domy č. súpisné 368, 369,
370, 371, Do políka, Liptovský Ján, parc. č. 2986/11, č.568/6 a č.568/32.
Predajná cena verejného vodovodu bola 40 736,21 € a verejnej kanalizácie za
cenu 56 394,02 €, s tým, že kúpna cena za obidve stavby mala byť zaplatená
v splátkach počas rokov 2012 až 2017 vo výške splátky 12 868,00€.)
Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že sa ide o prevod majetku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, pričom za osobitný zreteľ obecné zastupiteľstvo
považuje skutočnosť, že stavby sa predávajú prevádzkovateľovi

verejných

kanalizácií a vodovodov na tento účel založený – vyššie uvedená akciová
spoločnosť, kde je aj akcionárom Obec Liptovský Ján. Prevodom majetku sa
mala zabezpečiť odborná starostlivosť a prevádzkovanie o predmet prevodu,
čo malo pomôcť aj rozvoju samotnej obce.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Liptovskom Jáne schválilo
úpravu rozpočtu obce Liptovský Ján na rok 2012 podľa úpravy rozpočtu
č.1/2012, ďalej schválilo nadobudnutie pozemku parc. č. C KN 3757/2 s
výmerou 251m2 oddelenej z pôvodnej parcely E KN č.3011 vedenej na liste
vlastníctva č. 1321 a pozemku parc. č. C KN 3762/4 s výmerou 50 m2
oddelenej z pôvodnej parcely E KN č. 3012 vedenej na liste vlastníctva č.
1321. Oba pozemky v k. ú. Liptovský Ján nachádzajúce sa mimo
zastavaného územia obce, vedené v registri C KN ako zastavané plochy a
ostatné plochy. Bezplatný prevod pozemkov od súčasného vlastníka SR –
Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, Obec
Liptovský Ján získala pre potrebu miestnej komunikácie k 9 IBV Liptovský
Ján.
Na záver zasadnutia poslanci zastupiteľstva schválili jednorázový
finančný príspevok vo výške 325 € florbalovému družstvu Liptovský Ján na
reprezentáciu obce v medziregionálnej florbalovej lige.
3. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 13. marca 2012 v kancelárii
starostu obce Liptovský Ján.
Schválilo nájomnú zmluvu na užívanie bytového domu č. 371, 24 b.j.,
blok „D“ medzi zmluvnými stranami: Stavoindustria Liptovský Mikuláš, a. s.
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so sídlom Ulica Ester Šimerovej Martinčekovej. 4505/2, Liptovský Mikuláš
ako prenajímateľom a Obcou Liptovský Ján ako nájomcom. Schválilo aj
nájomníka do bytového domu č. 371, blok „D“, 2-izbový byt č. D3 – 2.2.,
Ľubomíru Majdišovú.
schvaľuje
Poslanci schválili zverejnenie zámeru previesť majetok obce a to
parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape pozemku parc. č. KN
3428/19 s výmerou 829 m2, zastavané plochy a nádvoria, všetko

k. ú.

Liptovský Ján, obec Liptovský Ján, zapísanú na LV č. 564 k. ú. Liptovský
Ján

v prospech

spoluvlastníkov:

Základná

organizácia

SLOVES

pri

Obvodnom úrade Liptovský Mikuláš, DKT SYSTEM, s. r. o., Ing. Ján Fencl,
Michal Bošanec, Ing. Ivan Nemec, Ing. Ivan Mušo a manž. Mgr. Zuzana
Mušová do ich podielového spoluvlastníctva.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne podľa § 9a ods. 8 písm. e.)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa
čl. 4 bod B. ods. 10 písm. e.) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
obce schválilo zverejnenie zámeru previesť majetok obce a to parcely registra
“C“ evidované na katastrálnej mape pozemku parc. č. KN 3428/21 o výmere
1163 m2, Zastavané plochy a nádvoria, všetko k. ú. Liptovský Ján , obec
Liptovský Ján, zapísanú na LV č. 564 k. ú. Liptovský Ján. Z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v prospech vlastníka DKT SYSTEM, s. r. o.
v celosti. Ďalej schválilo zámer predať nehnuteľnosti - pozemok parc. registra
„C“ evidovanú na katastrálnej mape č. KNC – 198/47 s výmerou 1318m2
trvalé trávne porasty, zapísané na LV č. 564 pre k. ú. Liptovský Ján, ktorý
bol vo výlučnom vlastníctve obce, 198/36 s výmerou 868m2 trvalé trávne
porasty, zapísané na LV č. 564 pre k. ú. Liptovský Ján, ktorý bol vo
výlučnom vlastníctve obce, 198/37 s výmerou 857m2 trvalé trávne porasty,
zapísané na LV č. 564 pre k. ú. Liptovský Ján, ktorý bol vo výlučnom
vlastníctve obce, 198/53 s výmerou 983 m2 trvalé trávne porasty, zapísané
na LV č. 564 pre k. ú. Liptovský Ján, ktorý bol vo výlučnom vlastníctve obce.
4. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 23. apríl 2012 v kancelárii
starostu obce Liptovský Ján.
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Poslanci delegovali členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ v Liptovskom
Jáne:

Dagmar Dubovskú, Zuzanu Kissovú, Katarínu Šúlekovú a Romana

Vajsa.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne konštatovalo, že zámer obce
Liptovský Ján predať nehnuteľnosť pozemok parc. č. KN 198/37 s výmerou
857 m2, trvalé trávne porasty, zapísanú na LV č. 564 pre k. ú. Liptovský
Ján, obec Liptovský Ján, priamym predajom, pričom výška kúpnej ceny
mala predstavovať minimálne 50,- Eur/m2, ktorý bol schválený Uznesením
Obecného

zastupiteľstva

zo

dňa

13.

marca

2012,

pričom

v zmysle

Oznámenia bola doručená jedna ponuka. Zámer obce bol zverejnený na
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke a to najmenej 15 dní pred
schvaľovaním prevodu.
Zastupiteľstvo schválilo podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 4 bod. B. ods. 6
písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce priamy predaj
nehnuteľnosti v majetku obce Liptovský Ján – parcely registra „C“ evidované
na katastrálnej mape, parc. č. KN 198/37 s výmerou 857 m2, trvalé trávne
porasty, všetko k. ú. Liptovský Ján, obec Liptovský Ján zapísané na LV č.
564 v prospech Pavla Adama, bytom Vechec 147, v celosti za kúpnu cenu
42.850 Eur. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti bola zistená znaleckým
posudkom znalca Ing. Beáty Surovčekovej č. 93/2011 zo dňa 15. 7. 2011
v znení Dodatku č. 1 190/2011 zo dňa 31. 12. 2011 a predstavuje sumu
39,88,- Eur/1 m2.
Poslanci

konštatovali,

že

zámer

obce

Liptovský

Ján

predať

nehnuteľnosť pozemok parc. č. KN 198/36 s výmerou 868 m2, trvalé trávne
porasty, zapísanú na LV č. 564 pre k. ú. Liptovský Ján, obec Liptovský Ján,
priamym predajom, pričom výška kúpnej ceny predstavovala minimálne 50,Eur/m2 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa 13. marca
2012, pričom v zmysle oznámenia bola doručená jedna ponuka. Zámer obce
bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke a to
najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu.
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Zastupiteľstvo schválilo podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 4 bod. B. ods. 6
písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce priamy predaj
nehnuteľnosti v majetku obce Liptovský Ján parcely registra „C“ evidované
na katastrálnej mape, parc. č. KN 198/36 s výmerou 868 m2, trvalé trávne
porasty, všetko k. ú. Liptovský Ján, obec Liptovský Ján zapísané na LV č.
564 vedené Správou Katastra Žilina, Katastrálny úrad Liptovský Mikuláš
v prospech Patrície Mikušiakovej, bytom Žiar, č. 219, v jednej polovici za
kúpnu cenu 21.700 Eur, t.j. za 50 Eur/1 m2 a v prospech Lukáša Slosiara,
bytom Liptovský Mikuláš, Morušová 517/11 v jednej polovici za kúpnu cenu
21.700 Eur, t.j. za 50 Eur/1 m2 . Všeobecná hodnota nehnuteľnosti bola
zistená znaleckým posudkom znalca Ing. Beáty Surovčekovej č.93/2011 zo
dňa 15. 7. 2011 v znení Dodatku č. 1 190/2011 zo dňa 31. 12. 2011
a predstavuje sumu 39,88,- Eur/ 1 m2.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne schválilo nájomníkov do
bytového domu č.370 byt č. A3-2.1 Sylvia Debnárová, do bytového domu č.
369 byt č. B1-1.1 Martina Dúšková, do bytového domu č. 371 byt č. D1- 4.1
Stanislav Volko, byt č. D2-1.2 Dušan Lipták, byt č. D2-4.2 Michal Bartejs,
byt č. D3-4.2 Slavomír Hromada, byt č. D3-3.2 Jozefa Peciaková.
Poslanci konštatovali, že zámer previesť majetok obce - parcely
registra “C“, evidované na katastrálnej mape pozemku parc. č. KN 3428/21
s výmerou 1163 m2, Zastavané plochy a nádvoria, všetko k. ú. Liptovský
Ján, zapísanú na LV č. 564 pre k. ú. „Liptovský Ján v prospech spoločnosti
DKT

SYSTEM,

s.r.o.

v celosti

bol

schválený

uznesením

obecného

zastupiteľstva č. 18/03/2012 zo dňa 13. marca 2012. Zámer obce bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke a to najmenej 15
dní

pred

schvaľovaním

prevodu.

Zároveň

poslanci

schválili

predaj

nehnuteľnosti v majetku obce Liptovský Ján Parcely registra „C“ evidované
na katastrálnej mape, parc. č. KN 3428/21 s výmerou 1163 m2, zastavané
plochy a nádvoria, všetko k. ú. Liptovský Ján, obec Liptovský Ján zapísané
na LV č. 564 v prospech spoločnosti DKT SYSTEM, s.r.o. v celosti za kúpnu
cenu 19.771,- Eur, pričom prípadom osobitného zreteľa bola skutočnosť, že
nadobúdateľ si vysporiadával priľahlý pozemok k nehnuteľnostiam, ktoré
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boli už v jeho vlastníctve.
Na svojom zasadnutí zrušili predchádzajúce uznesenie obecného
zastupiteľstva č. 49/06/2011 zo dňa 25.7.2011 v časti, kde obecné
zastupiteľstvo súhlasilo s prevodom pozemku parc. č. KN C 3428/21
s výmerou 1163 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria v prospech
ŠPORTCENTRUM- LIPT. JÁN, s.r.o., so sídlom Jánska dolina 194, Liptovský
Ján, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro,
Vložka číslo 3658/L za kúpnu cenu spolu 21.947,- Eur.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne konštatovalo, že zámer
previesť majetok obce - parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape
pozemku parc. č. KN 3428/19 s výmerou 829 m2, Zastavané plochy
a nádvoria, všetko k. ú. Liptovský Ján , obec Liptovský Ján, zapísanú na LV
č. 564 pre k. ú. Liptovský Ján z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v prospech spoluvlastníkov Základná organizácia SLOVES pri Obvodnom
úrade Liptovský Mikuláš, DKT SYSTEM, s.r.o., Ing. Ján Fencl, Michal
Bošanec, Ing. Ivan Nemec a manželka Jana Nemcová, Ing. Ivan Mušo
a manž. Mgr. Zuzana Mušová do ich podielového spoluvlastníctva bol
schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 17/03/2012 zo dňa
13.3.2012. Zámer obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu.
Poslanci schválili predaj nehnuteľnosti v majetku obce Liptovský Ján
parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parc. č. KN 3428/19
o výmere 829 m2, Zastavané plochy a nádvoria, všetko k. ú. Liptovský Ján,
obec Liptovský Ján zapísané na LV č. 564 v prospech jednotlivých
spoluvlastníkov do ich podielového spoluvlastníctva: Základná organizácia
SLOVES pri Obvodnom úrade
osloboditeľov

1,

Liptovský

Liptovský Mikuláš, so sídlom Námestie
Mikuláš,

s

veľkosťou

281/829-ín,

čo

predstavovalo výmeru prevádzaného podielu 281 m2 za kúpnu cenu v sume
4.777,- Eur, čo predstavovalo kúpnu cenu 17,- Eur/1m2. Ďalej DKT
SYSTEM, s. r. o., so sídlom Dargovská 65, Bratislava, s veľkosťou 300/829ín, čo predstavovalo výmeru prevádzaného podielu 300 m2 za kúpnu cenu
v sume 5.100,- Eur, čo predstavovalo kúpnu cenu 17,- Eur/1m2, ale aj Ing.
Ján Fencl, trvale bytom Liptovský Ján 31, s veľkosťou 119/829-ín
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k pozemku registra „C“ evidovaného na katastrálnej mape parc. č. KN
3428/19 s výmerou 829 m2, zastavané plochy a nádvoria, čo predstavovalo
výmeru prevádzaného podielu 119 m2 za kúpnu cenu v sume 2.023,- Eur;
ďalej Michal Bošanec, trvale bytom Pri úpuste 1505/27, Liptovský Hrádok, s
veľkosťou 37/829-ín, čo predstavovalo výmeru prevádzaného podielu 37 m2
za kúpnu cenu v sume 629,- Eur (17,- Eur/ 1m2); Ing. Ivan Nemec a manž.
Jana Nemcová, rod. Muchová, obaja trvale bytom Košťany nad Turcom 110,
s veľkosťou 45/829-ín, čo predstavovalo výmeru prevádzaného podielu 45
m2 za kúpnu cenu v sume 765,- Eur (17,- Eur/ 1m2); Ing. Ivan Mušo
a manž. Mgr. Zuzana Mušová, rod. Žuffová, obaja trvale bytom Ukrajinská
983/12, Praha 10 - Vršovice, Česká republika, spoluvlastnícky podiel s
veľkosťou 47/829-ín, čo predstavovalo výmeru prevádzaného podielu 47 m2
za kúpnu cenu v sume 799,- Eur (17,- Eur/ 1m2), pričom išlo o prevod
majetku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a podľa čl. 4 bod. B. ods. 10 písm. e) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa,

pričom

nadobúdatelia

prípadom

osobitného

spoluvlastníckych

zreteľa

podielov

bola

skutočnosť,

k predmetnej

parcele

že
si

vysporiadávali prístup k pozemkom, ktoré už nadobudli do svojho výlučného
vlastníctva.
Poslanci zrušili uznesenie obecného zastupiteľstva č. 49/06/2011 zo
dňa 25.7.2011 v časti, kde obecné zastupiteľstvo súhlasilo s prevodom
spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 173/829-ín, k parc. č. KN C 3428/19,
čo predstavuje výmeru 173 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
v prospech DKT SYSTEM, s. r. o., so sídlom Dargovská 65, Bratislava, za
kúpnu cenu spolu 29.733,- Eur. Ďalej aj uznesenie obecného zastupiteľstva
č. 49/06/2011 zo dňa 25.7.2011 v časti, kde obecné zastupiteľstvo súhlasilo
s prevodom spoluvlastníckeho podielu s veľkosťou 128/829- in, k parc. č.
KN C 3428/19, čo predstavuje výmeru 128 m2, druh pozemku Zastavané
plochy a nádvoria v prospech ŠPORTCENTRUM- LIPT. JÁN, s.r.o., so sídlom
Jánska dolina 194, Liptovský Ján, za kúpnu cenu spolu 21.947,- Eur a
uznesenie obecného zastupiteľstva č. 49/06/2011 zo dňa 25.7.2011 v časti,
kde obecné zastupiteľstvo súhlasilo s prevodom spoluvlastníckeho podielu s
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veľkosťou 118/829- in, k parc. č. KN C 3428/19, čo predstavovalo výmeru
118 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v prospech Ing. Jána
Fencla, trvale bytom Liptovský Ján 31, za kúpnu cenu spolu 27.149,- Eur.
Na záver zasadnutia obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie úpravu
rozpočtu obce Liptovský Ján na rok 2012 podľa úpravy rozpočtu č.2/2012.
5.

zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28. mája 2012 v kancelárii

starostu obce Liptovský Ján.
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie Záverečný účet obce za rok 2011 a
rozbor rozpočtového hospodárenia za rok 2011. Schválilo Záverečný účet
obce

a celoročné hospodárenie bez výhrad. Zároveň schválilo tvorbu

rezervného

fondu

zo

zostatku

finančných

operácií

z

rozpočtového

hospodárenia za rok 2011 vo výške 4520,60 € a zo zostatku finančných
prostriedkov zistených z minulých rokov v sume 21 564,08 €, ale aj
Hodnotiacu správu plnenia Programového rozpočtu obce Liptovský Ján za
rok 2011 k 31.12.2011.
Zastupiteľstvo schválilo nájomníkov do bytových domov takto: Iveta
Stančeková, Jaroslav Juráš, Anton Kiš, Marek Chebeň a Roman Kokavec.
Poslanci schválili dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve zo dňa 17. 1. 2012,
medzi predávajúcim Stavoindustriou Liptovský Mikuláš, a.s. a Obcou
Liptovský Ján, predmetom ktorej bolo nadobudnutie Nájomného bytového
domu – 24 b. j. súpisné číslo 371 postaveného na pozemku parcelné číslo KN
C 568/43 zastavané plochy a nádvoria, parcely registra „C“ evidované na
katastrálnej mape parcelné číslo KN C 568/43 s výmerou 524 m2, zastavané
plochy a nádvoria, k. ú. Liptovský Ján, obec Liptovský Ján, ktorým sa táto
kúpna zmluva zmenila v bode 2.2. v čl. II. Kúpna cena sa zrušila a nahradila
textom: 2.2 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že celkovú kúpnu cenu
predávajúci kupujúcemu vyfakturuje, pričom splatnosť faktúry je stanovená
termínom 30. 9. 2012.
Obecné zastupiteľstvo schválilo prijatie úveru vo výške 72.754,18 €
poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11,
010

11

Žilina,

Slovenská

republika,

IČO:

31

575

951,

IČ

DPH:
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SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline,
Oddiel:

Sa,

Vložka

dohodnutých

v príslušnej

prolongácie

zmluvy,

termínovaný

úver,

projektu:

Detské

k minerálnemu
príslušných

číslo:

148/L
úverovej

vrátane
na

prameňu

predpisov

len

zmluve,

možnosti

účely

ihriská

(ďalej

v Liptovskom

o pomoci

úveru

podmienok

Jáne

opakovanej

na

financovania

s podporou

a podpore

za

s možnosťou

zmeny

zabezpečenia

Medokýš,

„banka“)

dlhodobý

investičného

a Náučný

chodník

projektu

v zmysle

poskytovanej

z

fondov

Európskeho spoločenstva formou: zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku č. 1300014, zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku č. 1300025.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schválilo vystavenie vlastnej vista
blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z
prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenia vlastnej vista blankozmenky
na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky
banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny
úveru na dlhodobý termínovaný úver.
Zastupiteľstvo určilo v súlade s §3 ods.1 a § 4 odst. 1. bod 2 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č.253/1994 Z. z. O právnom postavení a
platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov, §11 ods.4 písm. i/ zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov Jurajovi Filovi, starostovi obce, s
účinnosťou od 1. júna 2012 mesačný plat vypočítaný podľa §3 ods.1 a §4
ods.1 bod 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. O
právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v
znení neskorších predpisov. Takto vypočítaný plat sa zvýšil podľa §4 ods. 2
citovaného zákona o 50%.
Poslanci schválili prenájom pozemku parc. č. 496/6 s výmerou 234 m2
zapísanej na LV 1382 k. ú. Liptovský Ján za sumu 0,33 €/m2/rok na dobu
10 rokov Ing. Jánovi Fenclovi, Starojánska 31, Liptovský Ján. Schválili aj
finančnú podporu projektu doručovania nahrávok služieb božích ECAV
imobilným občanom vo výške 100 €.
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6. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 23. júna 2012 v
kancelárii starostu obce Liptovský Ján.
Zastupiteľstvo konštatovalo, že obci Liptovský Ján bol dňa 13. júna
2012 doručený list obchodnej spoločnosti ŠPORTCENTRUM- LIPT. JÁN,
s.r.o., so sídlom: Jánska dolina 194, Liptovský Ján, označený ako „ Písomná
výzva na plnenie si povinností spoločníka Spoločnosti a na zdržanie sa
konania, ktoré znemožňuje efektívnu činnosť Spoločnosti“. Po prerokovaní
obsahu

tohto

listu

nesúhlasí

s konštatovaním

konateľa

Spoločnosti

uvedenom v predmetnom liste, pretože Obec Liptovský Ján si plní povinnosti
spoločníka

predmetnej

obchodnej

Spoločnosti

v súlade

s obsahom

spoločenskej zmluvy Spoločnosti a právnymi predpismi. Potvrdzuje, že na
svojom zasadnutí dňa 25. júla 2011 súhlasilo a odporučilo starostovi obce
dať výpoveď z nájomnej zmluvy z dôvodu neplatenia nájomného za parcelu č.
3428/16 a stotožňuje sa s postupom starostu obce pri výpovedi z nájomnej
zmluvy, ktorá bola následne produkovaná dňa 19.10.2011.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer predať nehnuteľnosť obchodnou
verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) Zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a to
pozemok parc. registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape č. KNC 198/47
o výmere 1318 m2 trvalé trávne porasty, zapísanú na LV č. 564 pre k. ú.
Liptovský Ján, ktorý je vo výlučnom vlastníctve obce. Ďalej schválilo
podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľnosti v k. ú.
Liptovský Ján, pozemku parc. registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape
č. KNC198/47 o výmere 1318 m2 trvalé trávne porasty, zapísanú na LV č.
564 pre k. ú. Liptovský Ján.
Zastupiteľstvo sa vyjadrilo ku predmetu obchodnej verejnej súťaže výberu najvhodnejšej ponuky na predaj: parcely registra „C“ evidovanej na
katastrálnej mape č. KN C198/47 s výmerou 1318 m2 trvalé trávne porasty,
nachádzajúcej sa v katastrálnom území Liptovský Ján, obec Liptovský Ján,
ako nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 564. Podľa platného územného plánu
obce Liptovský Ján sa pozemok nachádza v urbanistickom bloku „ zmiešané
územie obce“ a je stavebným pozemkom podľa definície daného bloku.
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Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa vec ponúkala na predaj bola cena
65.900,-

Eur.

Cena

bola

určená

na

základe

znaleckého

posudku

vypracovaného znalcom Ing. Beátou Surovčekovou zo dňa 15. 7. 2011
a dodatkom č. 1 zo dňa 31. 12. 2011 ako všeobecná hodnota majetku podľa
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a zásad hospodárenia s majetkom
obce Liptovský Ján.
Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom pozemku, parc. č. KN-C3404/1
o výmere 5678 m2 vedeného na LV č.564 Michalovi Devečkovi, Stráne
4486/1 Liptovský Mikuláš a Matúšovi Majeríkovi, Palučanská 612/75 za 10
€/mesiac za účelom prevádzkovania autokina.
Zastupiteľstvo na záver odsúhlasilo Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Liptovský Ján č.2/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby s
platnosťou od 1.8.2012
7. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 27. júla 2012 v kancelárii
starostu obce Liptovský Ján.
Poslanci na svojom 7. zasadnutí schválili dodatok č.1 k Zmluve o dielo
zo dňa 18. 1. 2012 o Aktualizácii územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny
a doplnky č. 4 UPN-O Liptovský Ján so zhotoviteľom URBIA s.r.o., Štúrova
870/20, Liptovský Mikuláš, zastúpenou Ing. arch. Tatianou Noskovou,
v ktorom bola zvýšená cena o 3000 Euro (slovom tritisíc) z dôvodu rozšírenia
doplnku č. 4 UPN-O Liptovský Ján o nové lokality.
Poslanci sa venovali aj rozpočtu obce a schválili úpravu rozpočtu obce
Liptovský Ján na rok 2012 podľa úpravy rozpočtu č. 3/2012. Išlo o
navýšenie rozpočtu bežných príjmov na položke 292012 o sumu 1 800 €
príjmy z dobropisov, ďalej navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na
položke 716000 o sumu 1 800 € projektová dokumentácia „Rekonštrukcia
chodníka a vyznačenie cyklotrasy“, sumu 970 € projektová dokumentácia
„Rekonštrukcia chodníka a vyznačenie cyklotrasy“ , sumu 330 € projektová
dokumentácia „Parkovisko Základná škola“ 500 €; ďalej navýšenie rozpočtu
kapitálových príjmov na položke 321000 o sumu 2 000 € (poskytnutá
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dotácia – dar na Doplnok územného plánu KNM CONSULTING); navýšenie
rozpočtu kapitálových výdavkov na položke 711005 o sumu 2 000 € čerpanie
dotácie – daru podľa účelu určenia; navýšenie rozpočtu kapitálových príjmov
na položke 233001 o sumu

20 000 € príjem z predaja kapitálových aktív –

pozemky IBV; navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na položke
01116/710 o sumu 20 000 € obstaranie kapitálových aktív – vybudovanie
inžinierskych sietí IBV v zmysle Zámennej a kúpnej zmluvy zo dňa
25.11.2008; ďalej navýšenie rozpočtu FO príjmových na položke 513001
o sumu 72 755,00 € schválený úver „Detské ihriská v Liptovskom Jáne“
16 279,66 € schválený úver „Náučný chodník k minerálnemu prameňu
Medokýš“ suma 56 474,52 €.
V rámci bodu rôzne zastupiteľstvo schválilo nájomníkov v obecných
nájomných bytoch takto: Ivan Rusina, Iveta Baková, Martina Veselovská,
ako aj dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 17. 01. 2012, medzi
predávajúcim STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. a kupujúcim Obec
Liptovský

Ján,,

predmetom

ktorej

je

nadobudnutie

vybavenosti

k Nájomnému bytovému domu – 24 b.j. súpisné číslo 371, postaveného na
parcele č. KN C 568/43, k.ú. Liptovský Ján, ktorým sa táto kúpna zmluva
menila: Bod 2.2 v čl. II. Kúpna cena sa ruší a nahrádza textom: 2.2.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kúpnu cenu predávajúci kupujúcemu
vyfakturuje, pričom splatnosť faktúr a teda termín úhrad fakturovaných súm
podľa bodu 2.1. je stanovená termínom 21.12.2012. V ostatnom sa kúpna
zmluva nemenila.
8. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 31. augusta 2012 v
kancelárii starostu obce Liptovský Ján.
Zastupiteľstvo

sa

venovalo

najmä

výstavbou

bytov

pri

Štarte

a schválilo nájomníkov v obecných nájomných bytoch nasledovne: Silvia
Podhorániová – trojizbový, Ondrej Vítek – trojizbový, Zuzana Oravcová –
dvojizbový, Alena Pavlenková – dvojizbový.
schvaľuje
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Poslanci zastupiteľstva schválili aj prevzatie záložného práva na
nehnuteľnosť – bytový dom, ktorý sa nachádza v k. ú. Liptovský Ján
v registri C KN na parc. č. 568/43 o výmere 524 m2 – zastavané plochy
a nádvoria, súpisné číslo 371 – blok D – 24 b.j. v podiele 1/1 pre záložného
veriteľa: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky, IČO 30416094, Námestie Slobody č. 6, Bratislava a to v súvislosti
s poskytnutím dotácie na obstarávanie nájomných bytov

a zabezpečenie

pohľadávky záložného veriteľa v sume € 252 090,-.
Zastupiteľstvo
výchovno-vzdelávacej

prejednávalo
činnosti,

a schválilo
jej

aj

výsledkoch

záverečnú

správu

a podmienkach

o

školy

a školských zariadení za školský rok 2011/2012 v zmysle § 5 ods.7 písm. f)
zákona č.596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a § 3 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR

č.9/2006 Z. z. Zároveň schválilo počty žiakov v školskom roku 2012/2013
v zmysle § 5 ods.7 písm. a) zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov : 1. trieda –
21 žiakov, 2. trieda – 17 žiakov, 3. trieda – 17 žiakov, 4. trieda - 12 žiakov,
5. trieda - 12 žiakov, z toho 3 začlenení žiaci, 6. trieda – 8 žiakov, z toho 3
začlenení žiaci, 7. trieda – 12 žiakov, z toho 2 začlenení žiaci, 8. trieda – 14
žiakov, z toho 3 začlenení žiaci a 9. trieda - 12 žiakov, z toho 3 začlenení
žiaci. Spolu - 125 žiakov, z toho 14 začlenených žiakov. Zároveň bol
schválený Školský vzdelávací program doplnený pre 9.ročník základnej školy
v zmysle § 7 ods.2 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Poslanci zastupiteľstva schválili aj kúpu pozemku pre Obec Liptovský
Ján, parc. č. 3771/25 – ostatné plochy o výmere 22 m2 v k. ú. Liptovský
Ján zapísanej na liste vlastníctva č. 461 od terajšieho vlastníka Ladislava
Filu, Na Ostrove 298, Liptovský Ján v hodnote 7€/m2.
9. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 12. októbra 2012 v
kancelárii starostu obce Liptovský Ján.
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Zasadnutie schválilo VZN obce Liptovský Ján č.3/2012 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce. K bodu týkajúcom sa hospodárenia obce vzalo na
vedomie správu audítora o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2011 bez
pripomienok, ďalej správu audítora o overení konsolidovanej účtovnej
závierky k 31. 12. 2011 bez pripomienok, správu audítora o overení súladu
výročnej správy obce Liptovský Ján za konsolidovaný celok s účtovnou
závierkou k 31.12.2011 bez pripomienok.
Obecné

zastupiteľstvo

v Liptovskom

Jáne

po

prerokovaní

Monitorovacej správy plnenia programového rozpočtu obce Liptovský Ján
k 30.

06.

2012

vzalo

na

vedomie

Monitorovaciu

správu

plnenia

Programového rozpočtu obce k 30.06.2012. Ďalej schválilo inventarizačnú,
vyraďovaciu a likvidačnú komisiu na vykonanie inventarizácie obecného
majetku

a záväzkov v zložení: Katarína Šúleková, predseda a členovia Z.

Šimovčeková, A. Ľubeľanová, R. Urban a M. Šimovček.
Zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
4/2012: navýšenie rozpočtu bežných príjmov na položke 292 012 o sumu
2000,– € (príjmy z dobropisov...), navýšenie rozpočtu bežných výdavkov v
položke 06 100 /630 o sumu 2000,– € (24 b. j. – prenájom, opravy,
údržba...). Zmenu rozpočtu schválilo rozpočtovým opatrením č. 5/2012 a išlo
o:

presun bežných výdavkov z položky 01 330 /610 o sumu - 1400,– €

(matrika, mzdy, platy ...); na položku 01 330 /630 bežné výdavky + 1400,– €
(matrika, mzda na základe DVP...); presun bežných výdavkov z položky 08
209 /630 o sumu - 12 000,– € (KD Informačné centrum – opravy, údržba...);
na položku 06 100 /630 bežné výdavky + 12 000,– € (24 b. j. – prenájom,
opravy, údržba...).
Zastupiteľstvo schválilo aj zámer obce Liptovský Ján v zmysle § 9a
ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce podľa bodu B
10.e.zverejňuje zámer predať Verejnú kanalizáciu splaškovú v dĺžke 99 m DN
300 a Verejný vodovod v dĺžke cca 84 m ako inžinierske stavby k
Nájomnému bytovému domu 24 b. j. súpisné číslo 371 na ulici Do Políka v
obci Liptovský Ján, postavené na parcelách č. C KN 2985/11 a č. C KN
568/32, k. ú. Liptovský Ján a to obchodnej spoločnosti Liptovská
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vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Revolučná 595, Liptovský Mikuláš a
to za cenu stanovenú v zmysle Pravidiel stanovenia cien v spoločnosti a
Pravidiel pre realizáciu a odkupovanie infraštruktúrneho majetku. V zmysle
vyššie uvedeného teda predaj obecného majetku spadá pod prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle §9a ods.8 písm. e/ vyššie citovaného zákona,
pretože obec Liptovský Ján je akcionárom vo vyššie uvedenej obchodnej
spoločnosti.
V bode rôzne poslanci schválili nájomníkov v obecných nájomných
bytoch nasledovne: Iveta Baková – dvojizbový, Martina Veselská – trojizbový,
Ivana Kazárová – dvojizbový, Viliam Bořík – dvojizbový. Zároveň schválili aj
prenájom nebytového priestoru v požiarnom dome súp. č. 103 s výmerou cca
35 m2 zapísanom na liste vlastníctva č. 564 Pozemkovému spoločenstvu
komposesorát Bielo–Marušová Liptovský Ján za 100 €/ ročne za účelom
garážovania malotraktora s príslušenstvom a ďalšej lesnej techniky. Poslanci
poverili starostu obce podpísať nájomnú zmluvu.
10. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konalo 14. novembra 2012 v
kancelárii starostu obce Liptovský Ján.
Zastupiteľstvo

schválilo

zámer

predať

nehnuteľnosť

obchodnou

verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) Zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a to
pozemok parc. registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape č. KNC 198/47
o výmere 1318 m2 trvalé trávne porasty, zapísanú na LV č. 564 pre k. ú.
Liptovský Ján, ktorý je vo výlučnom vlastníctve obce. Schválilo aj podmienky
obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Ján,
pozemku parc. registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape č. KNC198/47
o výmere 1318 m2 trvalé trávne porasty, zapísanú na LV č. 564 pre k. ú.
Liptovský Ján.
Predmetom obchodnej verejnej súťaže bol výber najvhodnejšej ponuky
na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu
súťaže, a to: parc. registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape č. KN C
198/47 s výmerou 1318 m2 trvalé trávne porasty, nachádzajúca sa v
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katastrálnom území Liptovský Ján na LV č. 564. Podľa platného územného
plánu obce Liptovský Ján sa pozemok nachádza v urbanistickom bloku
„zmiešané územie obce“ a je stavebným pozemkom podľa definície daného
bloku. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa nehnuteľnosť ponúkala na
predaj bola 65.900,- Eur. Bola určená na základe znaleckého posudku
vypracovaného znalcom Ing. Beátou Surovčekovou zo dňa 15. 7. 2011
a dodatkom č. 1 zo dňa 31. 12. 2011 ako všeobecná hodnota majetku podľa
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (cena podľa znaleckého posudku za
celý predmet súťaže predstavuje 52.561,84 Eur, čo bolo 39,88 Eur/m2)
a zásad hospodárenia s majetkom obce Liptovský Ján. Výška finančnej
zábezpeky v zmysle Všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží
predstavovala sumu 3000,- Eur.
V ďalšom bode poslanci zastupiteľstva nesúhlasili s odpredajom časti
pozemku o výmere cca 60 m2 z parcely parc. č. 198/47 vedeného na LV 564
k.ú. Liptovský Ján pánovi Milanovi Staroňovi a manželke Anna Staroňovej,
Nová 270, z dôvodu nízkej ponúkanej ceny. Zároveň konštatovali, že zámer
obce Liptovský Ján predať nehnuteľnosť pozemok

parc. č. KN 198/53

s výmerou 983 m2, trvalé trávne porasty, zapísanú na LV č. 564 pre k. ú.
Liptovský Ján, obec Liptovský Ján, priamym predajom, pričom výška kúpnej
ceny

predstavuje

minimálne

50,-

Eur/m2

bol

schválený

Uznesením

Obecného zastupiteľstva č. 19/03/2012 zo dňa 13.3.2012, pričom v zmysle
Oznámenia bola doručená jedna ponuka. Zámer obce bol zverejnený na
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke a to najmenej 15 dní pred
schvaľovaním prevodu. Poslanci zároveň schválili podľa § 9a ods. 1 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa
čl. 4 bod. B. ods. 6 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
obce priamy predaj nehnuteľnosti v majetku obce Liptovský Ján parcely
registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parc. č. KN 198/53 s výmerou
983 m2, trvalé trávne porasty, všetko k. ú. Liptovský Ján, obec Liptovský Ján
zapísané na LV č. 564 v prospech Jána Kováča, bytom Nábrežie Aurela
Stodolu, Liptovský Mikuláš, v celosti za kúpnu cenu 49.150,- €, t.j. za 50
Eur/1 m2. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti bola zistená znaleckým
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posudkom znalca Ing. Beáty Surovčekovej č.93/2011 zo dňa 15. 7. 2011
v znení Dodatku č. 1 190/2011 zo dňa 31. 12. 2011 a predstavuje sumu
39,88,- Eur/1 m2.
V bode rôzne zastupiteľstvo schválilo dodatok č.2. ku Kúpnej zmluve
zo dňa 17.1.2012, v znení Dodatku č.1 zo dňa 1.augusta 2012 medzi
predávajúcim STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. a Obec Liptovský
Ján, predmetom ktorej bolo nadobudnutie vybavenosti k Nájomnému
bytovému domu – 24 b. j. súpisné číslo 371, postaveného na parcele č. KN C
568/43, k. ú. Liptovský Ján, ktorým sa kúpna zmluva zmenila takto: Bod
2.1. sa zrušil a nahradil sa textom: 2.1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli
na kúpnej cene za predmet kúpy vo výške 153.747,85 Eur s DPH 85/100
Eur s daňou z pridanej hodnoty, pričom kúpna cena za Kanalizačnú
prípojku

splaškovú

predstavovala

sumu

4.237,20

Eur

s DPH,

za

Kanalizačnú prípojku dažďovú sumu 5.168,87 Eur s DPH, Vodovodnú
prípojku sumu 2.840,96

Eur s DPH, za Miestnu komunikáciu sumu

38.890,31 Eur s DPH, za Spevnené plochy sumu 37.396,61 Eur s DPH, za
Verejnú kanalizáciu splaškovú sumu 25.232,75 Eur s DPH, za Verejnú
kanalizáciu dažďovú sumu 19.719,13 Eur s DPH a za Verejný vodovod sumu
20.262,02 Eur s DPH.
Poslanci schválili aj prijatie úveru vo výške 49 645,- EUR na
investičnú akciu „-TV k BD 24 b.j.“, poskytnutého Prima bankou Slovensko,
a. s., so sídlom: Hodžova 11, Žilina na obdobie do 10 rokov a vystavenie
vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia
pohľadávky banky z úveru. Poslanci konštatovali, že v zmysle zákona č.
36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení, vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom
úrade určenom, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, pred starostom obce
alebo

povereným

poslancom

Obecného

zastupiteľstva

za

prítomnosti

matrikára - manželstvo sa uzatvára v úradne určenej miestnosti, matričný
úrad môže povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom alebo
na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste spoplatnené v zmysle zákona č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení. Zastupiteľstvo
určilo miestnosť a dni na uzavretie manželstva na Matričnom úrade v
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Liptovskom Jáne nasledovne: obradná miestnosť v budove Obecného úradu
Liptovský Ján, dobu (dni a hodiny) na uzavretie manželstva pred Matričným
Úradom v Liptovskom Jáne, každý párny týždeň v roku v dni

stredu a

sobotu v určených hodinách od 14.00 do 16.00 hod. Ak na tieto dni
nepripadajú štátne alebo cirkevné sviatky. Uzavretie manželstva mimo
určenej doby a mimo určenej miestnosti je spoplatnené v zmysle zákona č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.
Zastupiteľstvo schválilo, aby MDDr. Jaroslav Adamčík, trvale bytom
Liptovský Ján č. 370, nájomca bytu

A 2-3.1 v bytovom dome č.370, kde

vlastníkom tejto nehnuteľností zapísanej na liste vlastníctva č. 1681, obec
Liptovský Ján, k. ú. Liptovský Ján, na pozemku parc. č. 568/29 – zastavané
plochy a nádvoria, je Obec Liptovský Ján, mal v Obchodnom

registri

Okresného súdu Žilina zapísané sídlo obchodnej spoločnosti menom MDDr.
Jaroslav Adamčík, s.r.o, adresa Liptovský Ján

č. 370 , 032 03 Liptovský

Ján, Slovenská republika .
Poslanci schválili aj zámer previesť majetok obce a to parcely č. KN
3771/14 s výmerou 42 m2 zastavané plochy a nádvoria, č. KN 3771/15
o výmere 7 m2 Zastavané plochy a nádvoria, č. KN 3771/16 o výmere 167
m2 zastavané plochy a nádvoria, všetko k. ú. Liptovský Ján, v prospech
Viliama Rotha s manž. Martou Rothovou, rod. Garabášovou, obaja bytom
Starojánska č.187, Liptovský Ján do ich bezpodielového spoluvlastníctva
manželov. Kupujúci a jeho právni predchodcovia užívali predmetné pozemky,
ktoré boli súčasťou prevádzky mlyna.
Obecné

zastupiteľstvo

konštatovalo,

že

eviduje

v účtovníctve

pohľadávky po lehote splatností voči odberateľovi Štart Liptovský Ján n. o.,
Do Políka 95, Liptovský Ján, za roky 2010 a 2011, ktorých vymáhanie od
dlžníka je bezvýsledné a nezisková organizácia Štart Liptovský Ján vstúpila
do

likvidácie.

nevymožiteľných

Preto

obecné

pohľadávok

zastupiteľstvo

v súlade

so

schválilo

Zásadami

odpísanie

hospodárenia

a nakladanie s majetkom obce Článok 8 bod 4 a) schválené Uznesením č.
13/03/2011, voči odberateľovi Štart Liptovský Ján, n.o., a to - r. 2010 vo
výške 16.316,47,- € a r. 2011 vo výške 18.022,15,- €.
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Zastupiteľstvo na záver schválilo návrh na ocenenie za prínos do obce
alebo pri dožití životného jubilea pri príležitosti „mikulášskeho posedenia“
Emílii Kompišovej, Márii Ruskovej, Elene Mlynčekovej, Ľubomírovi Oravcovi
st., Pavlovi Šúlekovi a Janke Mlynarčíkovej – in memoriam vo výške 70 €.

Voľby do Národnej rady SR
V sobotu 10. marca sa konali voľby do NR SR. V L. Jáne bolo
zapísaných 910 oprávnených voličov, z toho sa zúčastnilo 623 voličov a jeden
hlas bol zaslaný z cuziny. Počet platných odovzdaných hlasov bol 606.
Získané

hlasy

podľa

jednotlivých

strán:

číslo

1

Zelení

2,

č.

2

Kresťanskodemokratické hnutie 47, č. 3 Strana demokratickej ľavice 0, č. 4
Slovenska národna strana 53, č. 5 Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 73,
č. 6 Sloboda a solidarita 69, č. 7 Právo a spravodlivosť 2, č. 8 Náš kraj 0, č. 9
Strana zelených 9, č. 10 Ľudová strana Naše Slovensko 11, č. 11 Smer
sociáílna demokracia 228, č. 12 Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
6, č. 13 Národ a Spravodlivosť naša strana 3, č. 14 Komunistická strana
Slovenska 6, č. 15 Strana Rómskej únie na Slovensku 0, č. 16 Most Hid 12,
č. 17 99% - občiansky hlas 15, č. 18 Ľudová strana Hnutie za demokratické
Slovensko 2, č. 19 Strana + 1 hlas 0, č. 20 Robíme to pre deti SF 5, č. 21
Obyčajní ľudia 5, č. 22 Slovenská demokratická a kresťanská únia
Demokratická strana 45, č. 23 Strana občanov Slovenska 0, č. 24 Strana
maďarskej koalície Magyar Koalicio Partja 2, č. 25 Strana slobodné slovo
Nory Mojsejovej 9, č. 26 Strana živnostníkov Slovenska 2.

Šport
Futbal
Na výročnej schôdzi 11. februára bola bilancovaná práca futbalového
klubu,

troch

futbalových

družstiev

v ročníku

2010/2011.

Družstvo

dospelých, učastník I. Triedy, obsadilo 3. miesto s počtom bodov 48 a
bodovom skóre 54:33, za mužstvami Bešeňovej a Liptovskými Sliačmi. V
tomto ročníku bol hrač Marek Kašpar najlepším hráčom súťaže s 22 gólmi.
Družstvo dorastencov obsadilo 8. priečku s 12 bodmi, žiaci sa v malom
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futbale umiestnili na 2. mieste. Nová sezóna po vydarenej sezóne 2010/2011
sa pod vedením nového trénera Lehotského nezačala najlepšie. Doma remíza
s Kvačanami 1:1 a následne prehra v Žiari 1:2, hoci sa zápas mohol
rozhodnúť už v prvom polčase, keď jánski hráči išli 4× sami na brankára.
Premárnené šance sprevádzali jánskych futbalistov celú jeseň, čo mužstvo
stálo nemálo bodov. Najviac však mrzela prehra v Jamníku 2:3, ktorý
dovtedy nevyhral. Takže po jesennej časti boli v strede tabuľky na 7. mieste
so 17-timi bodmi, s bodovým skóre 26:21. Toto bolo zrkadlo účasti resp.
neúčasti na tréningoch. Dorastenci boli na 4. mieste s 10-timi bodmi
zásluhou trénera Klotáka. Žiaci v malom futbale boli po jesennej časti na 1.
mieste, za čo patrila vďaka pánom Dubjelovi a Brziakovi. Za úpravou ihriska
stálo nespočetné množstvo hodín. Išlo hlavne o kosenie, polievanie a
prihnojovanie. Celá táto činnosť spočívala na pleciach niektorých členov
výboru a hráča I.mužstva – I. Vyskočániho. Dobrá starostlivosť radila ihrisko
v L. Jáne medzi najlepšie a najvyhľadávanejšie v okrese. Najvačším
problémom pre klub bola kosačka, najmä jej častý poruchový stav. Jej
oprava odčerpala z rozpočtu nemalú finančnú čiastku. Za dobré podmienky,
ktoré mal klub aj za nelichotivej ekonomickej situácie, patrilo poďakovanie
obci, sponzorom S. Dubovskému, P. Mikušiakovi, J. Strachanovi, ktorí
nemalými finančnými prostriedkami alebo materiálne podporovali činnosť
klubu. Poďakovanie patrilo aj E. Brotkovi za opravu a údržbu kosačky, R.
Vajsovi, J. Adamčíkovi a J. Kornerovi. Členstva vo výbore FO sa z rodinných
dôvodov vzdal Peter Širica.

Stolný tenis
Stolnotenisové mužstvo ŠTART Liptovský Ján zvíťazilo vo svojom 9.
stretnutí na domácich stoloch v sobotu prvého decembra súťaže 6. ligy nad
druhým mužstvom tabuľky – Hybami A - presvedčivo 12:6. V jesennej časti
ročníka 2012–2013 skončili na peknom 3. mieste so ziskom celkovo 23
bodov, s dvoma prehrami a 7 víťazstvami. Za lídrom súťaže Demänovou
strácali už len dva body. Práve mužstvo Demänovej privítali v L. Jáne v
sobotu 8. decembra. Očakávali kvalitný a vyrovnaný zápas. Posledný zápas
odohrali v Závažnej Porube. Káder hráčov tvorili: Richard Fillo, Martin Hán,
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Miroslav Kompiš, Jakub Olejár, Milan Ráchel, Eduard Drahovský a Dušan
Čurný st. Stolní tenisti usporiadajú pravidelne „Vianočný turnaj“ a to dňa
26. 12. 2012, t. j. na Štefana v kategóriách: muži registrovaní, muži
nehrajúci a žiaci do 15 rokov.

Žiacky futbal
Žiaci v školskom roku 2011/2012 v silnom obsadení okresnej súťaži
malý futbal získali prvé miesto a peknú trofej. Prekročením vekovej hranice
odišlo z mužstva šesť chlapcov, čo je takmer väčšina. A tak v roku
2012/2013 začali súťaž s mladšími chlapcami, ktorí mali veľa chuti, no
chýbala im hmotnosť a výška.

Jednota dôchodcov
Dňa 14. 3. 2012 v príjemnom prostredí a v slávnostnej atmosfére sa
konala výročná členská schôdza ZO JDS v Liptovskom Jáne. Viera Brtáňová
privítala prítomných, zvlášť hostí Dr. Michala Kotiana, predsedu Okresnej
rady Jednoty dochodcov Slovenska v Liptovskom Mikulaši a ich hospodárku,
pani Boženu Marečkovú a starostu obce Juraja Filu. Oficiálne privítala
členov, ktorí v priebehu roka 2011 do konania hodnotiacej schôdze prešli do
organizácie v L. Jáne. Minútou ticha si uctili pamiatku troch členov, ktorí
navždy opustili ich rady.
Na

výročnej

členskej

schôdzi

odzneli

aj

správy

o hospodárení

organizácie, správa revíznej komisie a návrh rozpočtu ZO JDS na rok 2012,
ktoré predniesla hospodárka Margita Dúbravcová a predseda kontrolnej
komisie Rudolf Gajar. Elena Kompišova oboznámila prítomných s plánom
činnosti na rok 2012, kde sa zamerali na oblasti činnosti, ktoré
uskutočňovali v uplynulom období, o ktoré mali a majú členovia záujem.
Aktivitu chceli rozvíjať v oblastiach blízkych seniorom – besedy, návštevy
kultúrnych a spoločenských podujatí, turistické a športové aktivity, brigády
– skrášlenie životného prostredia. V rokovaní členskej schôdze prebehla aj
voľba výboru pre nasledujúce volebné obdobie. Zvolení boli nasledovní
členovia: Viera Brtáňová, Magdaléna Búdová, Magdaléna Dúbravcová, Rudolf
Gajar, Nadežda Cholvadtová, Elena Kompišová, Anna Ľubelanová, Vladimír
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Mlynček, Marta Rothová a Anna Strapoňová. Do funkcie predsedu bola
zvolená Viera Brtáňová. Po sa uskutočnení volieb V. Brtaňová poďakovala
prítomným, za prejavenú dôveru novému výboru a dovtedajšiemu výboru za
činnosť v uplynulom období. Slávnostnú atmosféru umocňovalo blahoželanie
jubilantom. Pani Nadežda Cholvadtová vyzvala členov, ktoré sa v mesiacoch
január, február a marec dožili okrúhlych jubileí: Mgr. Annu Droppovú, Annu
Stanislavovú a Jozefa Ďuranu, ktorým zablahoželali slovami: Krásnych
kvetov plnú náruč k Vášmu sviatku chceme Vám dať, veľa zdravia, šťastia,
lásky k tomu priať. Nech máte stále úsmev na tvári, nech každý deň Vám
slnko prežiari. Schôdza pokračovala diskusiou, v ktorej vystúpili Dr. Michal
Kotian, ktorý pozdravil rokovanie a oboznámil s niektorými úlohami, ktoré
boli riešené a vyzdvihol prácu organizácie. Starosta obce Juraj Filo sa vo
svojom príhovore tiež pozitívne vyjadril o činnosti organizácie a naďalej
prisľúbil seniorom pomoc a spoluprácu. Prijatým uznesením sa rokovacia
časť ukončila. Spestrením schôdze bolo vystúpenie spevokolu Jana Krstiteľa.
Liptovský Ján je obec, ktorú navštívi veľké množstvo turistov zo
Slovenska aj zo zahraničia. Preto si Základná organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska v Liptovskom Jáne dala do plánu činnosti na rok 2012
skrášľovanie životného prostredia. Mnohých návštevníkov obce viedla cesta
na cíntorin, kde sú pochované významné osobnosti obce, preto brigádnickú
činnosť začali čistením cintorína a okolia Domu smútku. Dôkazom toho, že
seniiorom záleží na tomto pietnom mieste, bola aj účasť, odpracované
hodiny, ale hlavne výsledok práce. Brigádu na cintoríne v spolupráci s
obecným úradom uskutočnili 18. apríla 2012, zúčastnilo sa jej 28 seniorov a
pomáhali aj pracovníci obecného úradu. V dobrej nálade s pracovným
elánom sa pustili do práce. Odpracovali 84 brigádnických hodín, čo sa na
vzhľade cintorína aj ukázalo. Čistenia okolia Domu smútku sa dňa 11. mája
2012 zúčastnilo päť senioriek, odpracovali desať brigádnických hodín. Práca
prebiehala v družnej atmosfére s pocitom dobre vykonanej práce.
Liptovský Ján 13. augusta 2012 navštívili seniori z Bytče. Po príchode
autobusu so seniormi z Bytče p. Brtáňová účastníkov v obci privítala a
pozvala ich na výstavu „Naše dedičstvo“. Pani Brtáňová a Dúbravcová podali
prítomným výklad. Z expozície sa odobrali starou ulicou a vypočuli si výklad
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sl. Hurajovej z histórie obce a kostolov, ktoré navštívili. Po prehliadke a
výklade ich zaviedli na „Kaďu“, miesto, kde si „liečia boľavé kosti“ nielen
seniori. Pri obede v penzióne Victoria si odovzdali skúsenosti z práce so
seniormi a vyzdvihli krásne zákutia našich regiónov. Po obede sa rozdelili na
dve skupiny, jedna sa šla kúpať na Kaďu a druhá na termálne kúpalisko.
S blížiacim sa termínom konania medzinárodného festivalu ľudových
remesiel v Kežmarku, seniori zistili veľký záujem o toto podujatie. Preto
zorganizovali výlet (14. 7. 2012), ktorého sa zúčastnilo 39 členov.
Obľúbenú akciu seniorov „Stretnutie pri guláši“uskutočnili 31. mája
2012 v hoteli Štart. Seniori čakali na pekné počasie a oplatilo sa. Už od rána
sa štvorica seniorov krútila okolo kotla v hoteli Štart. Pán Pavol Šúlek ako
šéfkuchár a jeho pomocníčky Elena Kompišová, Anna Strapoňová a Želmíra
Šutliaková. Na stretnutie pozvali starostu obce Juraja Filu a preds. ZO ZPB
Jozefa Urbana. Všetkých prítomných privítala preds. ZO Viera Brtáňová. V
krátkom príhovore priblížila akcie, ktoré organizácia pripravuje. Zaželala
prítomným príjemné posedenie a dobrú chuť. Guláš skutočne chutil.
Nechýbala chvíľka poézie, o ktorú sa postaral pán Vladimír Kubovčík,
ktorého

nádherný

prednes

vždy

zaujme.

Zablahoželali

jubilantom.

Prítomnosť starostu p. Juraja Filu umožnila seniorom viesť s ním debatu o
mnohých problémoch obce, ale aj o problémoch, s ktorými sa stretávajú v
bežnom živote.
Niekoľko členov základnej organizácie sa zúčastnilo pietneho aktu pri
pomníku v obci 29. 8. 2012. Po úvodnom slove starostu obce Juraja Fila
vystúpil s prejavom predseda SZPB Jozef Urban. S básňou vystúpila žiačka
školy Mirka Špačková. Hymnu a partizánsku pieseň zaspieval Svätojánsky
prameň. Na podujatie pri pomníku por. Daniela sa všetci tešili a 2. 9. 2012
sa autobusom vyviezli na Svidovské sedlo. V plne obsadenom autobuse bolo
20 členov, členovia SZPB, poľovníci, turistky z Česka ale aj občania obce.
Nálada bola dobrá, ukazovalo sa pekné počasie. Po položení venca Jozef
Urban veľmi zaujímavo priblížil prítomným dej udalostí priamo súvisiacich
so zastrelením por. Daniela. Poľovníci troma salvami umocnili spomienky na
boje, ktoré na tomto mieste prebehli. Krásne znela pieseň partizánov „Tichá
noc, tmavá noc krásna je, partizán na horách bojuje“. Po slávnostnom akte
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nastal čas, ktorý bol určený na zbieranie hríbov. Prítomní sa postupne
strácali v lese. V tomto čase hríbov nebolo a každý sa vracal naprázdno.
Sklamaní z nedostatku hríbov sa vrátili do Štartu, kde bolo vyhodnotenie
zberu hríbov a guláš. Vyhodnotenie urobil Jozef Urban so starostom
Jurajom Filom. Za jediný hríb dostala cenu Oľga Mlynčeková. Ocenená bola
aj najstaršia účastníčka Helena Mlynčeková a najmladšia účastníčka
štvorročná Lucka Poliaková, vnučka Eleny Kompišovej.

Materská škola
V novom roku 2012 do 1. triedy MŠ pribudli nové deti – Adrián
Jančuška, Jakub Ľubelan, Marian Vojtík a do 2.triedy Dávid Brziak. Chlapci
sa pomerne rýchlo „adaptovali“ a bez problémov sa začlenili do kolektívu
detí. Dňa 16. januára mali predškoláci svoj deň „D“. 22 predškolákov
absolvovalo zápis do 1. ročníka ZŠ. Prvú vážnu skúšku v živote úspešne
zvládli aj vďaka pomoci privetivých učiteliek Kvety Čenkovej, Andreji
Salajovej a Dáši Čajkovej. V takomto počte sa budúci prváci na zápise
predstavili prvýkrát za posledných desať rokov. Už po dvanásty krát vďaka
ústretovosti riaditeľa „ŠPORCENTRA“ Ing. L. Kráľa a sponzorstvu Igora
Niňaja sa predškoláci mohli zúčastniť lyžiarskeho výcviku. V priebehu
ôsmych dní si osvojili lyžiarske zručnosti aj vďaka obetavým učiteľkám G.
Kompišovej a D. Fáberovej a obetavým rodičom R. Vajsovi, a I. Tomašákovi.
Za každodenné občerstvenie patrilo poďakovanie zamestnancom „Krmelca“.
Karnevalovou náladou materská škola ožila 15. februára. Masky „plesali“ už
od rána. Ťažko povedať, ktoré boli najkrajšie, najhodnovernejšie, no dobrá
nálada vydržala všetkým až do popoludnia. Svojim vystúpením a darčekmi
potešili deti mamy, staré mamy a tety 4. marca na oslave MDŽ v obci. V
mesiaci knihy a materinského jazyka zorganizovali p. učiteľky už druhý
ročník „Jánskej rapotačky“. Deti zo všetkých tried sa na tejto recitačnej
súťaži prezentovali známymi riekankami a básničkami. Na veľkú radosť
učiteliek boli v rámci projektu vzdelávania pedagógov poskytnuté materskej
škole dva notebooky. Veľkonočné zvyky a tradície – výroba kraslíc, zdobenie
perníkových vajíčok boli prezentované na tvorivých dielňach, ktoré pripravili
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učiteľky MŠ v spolupráci so KŠV. Kraslice aj medovníkové vajíčka si mohli
vyrobiť deti spolu s rodičmi.
Školský rok 2011/2012 bol pre niektoré deti prvým rokom v materskej
škole, pre niektoré posledným. V 1. triede - „malej“ si na život v kolektíve
zvykalo 20 detí. Okrem 4 „domácich“ deti, ktoré chodili do materskej školy
už minulý školský rok, to boli všetko nové deti. Vďaka učiteľkám aj ostatným
zamestnancom MŠ sa im v septembri pomerne rýchlo podarilo adaptovať,
zvyknúť si na nové učiteľky aj deti. Počiatočné slzy vystriedala radosť so
spoločných hier a zo stretnutí s novými kamarátmi. Dokonca ani obliekanie
a obúvanie už nebola strastiplna záležitosť, deti si navzájom pri obliekaní
pomáhali. Učiteľky mali neraz problém pri určovaní majiteľa čiapky, rukavíc
alebo topánok, najmä ak boli rovnaké. Do januára 2012 sa odhlásilo 6 detí z
dôvodu zmeny bydliska, v priebehu školského roka bolo zaradených do
materskej školy 7 detí. Posledný rok to bol pre predškolákov. Spolu 22 detí
absolvovalo v materskej škole predškolskú prípravu a v januári boli na
zápise do 1. ročnika základnej školy. Odklad povinnej školskej dochádzky
mali 4 deti, vačšinou narodené v mesiacoch júl–august. Deti z tejto triedy
úspešne reprezentovali materskú školu na mnohých akciách. V rámci
krúžkovej činnosti si 5 až 6-ročné deti upevňovali svoje zručnosti a
schopnosti. O tom svedčili aj úspechy. Najvýraznejšie zaznamenáva tradične
výtvarný krúžok – výtvarné práce detí boli prezentované a ocenené aj na
celoslovenských výtvarných súťažiach. Literárno-dramatický krúžok sa
krátkym divadielkom predstavil na Prehliadke tvorivosti detí a pedagógov
Liptova „POTVORKA“ v Liptovskom Mikuláši. Deti z hudobno-pohybového
krúžku vystupovali v obci, najma pre tých „skôr narodených“. V januári
úspešne absolvovali lyžiarsky výcvik. S materskou školou sa rozlúčili
„Maturitou predškoláka“ na záver školského roka a „Indiánskou nocou“ v
materskej škole plnou prekvapení a dobrodružstiev.
Mimoškolské akcie v materskej škole boli už tradične pre deti
zaujímavé a pútavé, najmä tie divadelné. Aj v tomto školskom roku deti videli
predstavenie

„Divadla

spod

Spišského

hradu“,

v

spolupráci

so

ZŠ

predstavenie DS „CLIPPERTON“. V mesiaci apríl si deti vypočuli zaujímavé
rozprávanie o živote lesných zvierat zásluhou rodičov Čendulovcov. Vďaka
_______________________________________________________________________ 272

Liptovský Ján

Kronika

ochote rodičov – p. Miškovičovej, ktorá návštevu zariadila, p. Vajsa. p.
Račkovej, p. Chlebovej, ktorí pomohli s dopravou, sa všetky deti zúčastnili
návštevy AOS (Akadémia ozbrojených síl v Demänovej), kde sa oboznámili s
históriou, naučili sa pochodovať a veliť, vyskúšali si maskovanie na tvári a
prezreli si v areáli vojenské vozidlá. Aj výlet do ZOO v Spišskej Novej Vsi a
okolia absolvovali s nadšením a radosťou detí všetkých tried.
Na pestrom živote materskej školy má zásluhu čoraz viac verejných
inštitúcií. Najbližšia spolupráca so ZŠ spočívala v spoločných účastiach na
mimoškolských akciách – najmä divadelných, či už profesionálnych alebo
žiackych, tradičnou návštevou školskej knižnice a spoločne akcie s ročníkmi
1.–4. a školským klubom. Spolupráca „Čas si kráča za krokom krok, my sme
starší o jeden rok. Nemôžme sa stále len hrať, škola vola – už sa treba
poberať !“ S Jednotou dôchodcov je už dlhoročná a pre deti najmilšia. „Dobré
tety“, zvyčajne staré mamy každoročne navštevujú materskú školu na MDD
a potešia deti sladkými, ale aj vecnými darčekmi. V rámci spolupráce s
Policajným zborom v Liptovskom Mikuláši – p. Poliakovou mali deti možnosť
oboznámiť sa s prácou policajtov, aspoň na chvíľu „ovládať“ policajné auto a
motorku. V spolupráci s obecným úradom a s výraznou pomocou rodičov je
dvor materskej školy efektívnejší a účelnejší inštalovaním nového detského
zariadenia. Najrozšírenejšia spolupráca je s rodičovským združením, najmä
radou rodičovského združenia. Je potešiteľne, že čoraz viac rodičov sa
zaujíma o dianie a život materskej školy a sú ochotní pomôcť pri
materiálovom zabezpečení, drobných opravách, úpravách interiérových aj
exteriérových priestorov aj sponzorskými darmi.
Každá rozlúčka býva smutná. A zvlášť tá prvá – s materskou školou.
Takú pripravili učiteľky na konci školského roka pre predškolákov budúcich prvákov ako noc v materskej škole. No nie obyčajnú, ale
indiánsku.

Tá

si

vyžadovala

pravé

indiánske

oblečenie,

doplnky

a

samozrejme indiánsky poklad. V pravom indiánskom oblečení sa deti zišli v
materskej škole v netradičnom čase – v podvečer , aby sa vydali hľadať
indiánsky poklad náležite pripravení a vyzbrojení. Vyzbrojení šikovnosťou,
obratnosťou

a

zdatnosťou.

Dokázať

ju

museli

pri

výrobe

čeleniek,

náhrdelníkov, obratnosť pri pravom indiánskom tanci okolo indiánskeho
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stĺpa – totemu. Ten bol pre všetkých veľkým a radostným prekvapením.
Špeciálne na túto príležitosť ho deťom zhotovil a venoval pán Jozef Lukáč. Aj
ďalšie prekážky na ceste za pokladom deti hravo zvládali a poklad objavili.
Pripraviť indiánsku vatru pre tak zdatných Indiánov bola už len hračka. Pri
ohníku si oddýchli, posilnili sa a pokračovali v hľadaní pokladu. A ten stál
zato! Ukrýval samé dôležité indiánske vecí. V „indiánskom wigvame“ (v
budove MŠ) sa ozývali ešte indiánske piesne, svetlá bateriek vyčarili svetelnú
šou, no Indiánov už pomaly zmáhala únava. Máloktorí si po takom rušnom
večeri spomenuli na domov, na mamu. A ráno sme sa lúčili veselo
indiánskym pokrikom okolo indiánskeho stĺpa a budúci prváci sľubovali, že
sa na totem určite po prázdninách prídu pozrieť.

Základná škola
Nový rok 2012 sa začal zápisom budúcich prvákov. Zápis sa
uskutočnil 16. januára 2012 a pani učiteľky primárneho vzdelávania po
krátkom preskúšaní a pohovore zapísali 26 budúcich prváčikov. Rodičia
štyroch detí požiadali o odklad školskej dochádzky, takže v septembri 2012
malo do školských lavíc zasadnúť 22 prvákov. Po polročnej práci a
januárovom

napätí,

ako

to

všetko

dopadne,

žiaci

dostali

polročné

vysvedčenia. Odmenou, kde sa mohli všetci vytancovať, vyblázniť a
zrelaxovať, bol už tradičný karneval vo štvrtok druhého februára v telocvični
školy. Karneval zorganizovalo združenie rodičov. Jeho súčasťou bola aj
tombola. Výťažok poputoval na nakup CD prehrávača, potrebného pri
vyučovaní cudzích jazykov. V ten istý deň vystúpilo divadlo Clipperton s
rozprávkou O princeznej so zlatou hviezdou na čele. Vyučovanie a získavanie
nových poznatkov, zručností a vedomostí neprebieha len v školskej lavici, ale
aj na rôznych vychádzkach, exkurziách, besedách a pod. V dňoch 30.
januára – 2. februára 2012 sa žiaci 8. ročníka pod vedením učiteľky
Králikovej učili lyžovať v rámci lyžiarskeho výcviku. Tá istá trieda spolu s
učiteľkou Dúbravcovou spoznávala krasové javy v Stanišovskej jaskyni. Žiaci
školy sa zúčastňovali rôznych súťaží a olympiád. V januári sa uskutočnila
Matematická olympiáda. Školu reprezentovali žiaci 9. ročníka M. Kiss a M.
Janovčík. Na Geografickej olympiáde sa zúčastnili P. Kiss (7. tr. – 12 miesto),
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D. Dubovská a M. Špačková (obe 8. tr. – 13. a 20. miesto) a M. Kiss (9. tr. –
7. miesto). Na výtvarnú súťaž Európa v škole bolo vybratých 26 prác, z nich
7 postúpilo do celoslovenského kola.
Dňa 25. 5. 2012 sa konala v škole dopravná súťaž „Na bicykli
bezpečne“. Každý, kto prišiel na bicykli, ukázal svoje zručnosti. Účelom
súťaže bolo hravou a hlavne súťaživou formou naučiť žiakov ako sa majú
správať na cestách. Po krátkej prednáške a prezentácii Mgr. D. Tkáčovej
začali disciplíny - teoretické, kde žiaci spoznávali dopravné značky a riešili
dopravné situácie a viac zábavné, praktické, kde si zmerali sily v jazde na
bicykli zameranej na rýchlosť, zvládnutie bicykla v pomalej jazde a ukázanie
smeru. Cieľom súťaže bolo naučiť žiakov základné pravidlá cestnej
premávky, ovládať výbavu bicykla a hlavne vedieť vedomosti využiť v praxi s
dôrazom na ochranu zdravia a života.
Ďalšou aktivitou bol tzv. Kinderiáda - atletické preteky pre deti
druhého až piateho ročníka slovenských základných škôl. Deťom ponúkla
možnosť zoznámiť sa s atletikou, ochutnať atmosféru skutočných pretekov a
férového súťaženia. Nad 6. ročníkom v školskom roku 2011/2012 držala
patronát dvojnasobná olympíjska víťazka Elena Kaliská. Preteky boli určené
pre dievčatá a pre chlapcov. Každý ročník reprezentovalo jedno dievča a
jeden chlapec. Za jánsku školu boli 3. mája 2012 v regionálnom kole na
štadióne ZŠ M. R. Martákovej v Liptovskom Mikuláši súťažiť tito žiaci: Lea
Hečlová, Samuel Dubovský, Adriana Pavelicová, Samuel Daňo, Viktória
Kovačiková, Oliver Špaček, Laura Pavelicová a Filip Vyparina. Na deti čakali
atletické disciplíny: beh na 60 m, skok do diaľky, skok z miesta, hod plnou a
kriketovou loptou, štafetový beh na 4×60m. Deti sa mohli počas dňa zabaviť
aj v mimosuťažných disciplínach. Všetci sa umiestnili na veľmi pekných
miestach. Domov si odniesli darčeky, zaujímavé ceny a najuspešnejší aj
diplomy. Celkovo sa Základná škola Liptovsky Jan umiestnila na 12. mieste
z 30. škol. Na stupni víťazov sa umiestnili tito žiaci: Hod kriketovou
loptičkou: 1. miesto – Oliver Špaček. Hod kriketovou loptičkou: 3. miesto –
Viktoria Kováčiková. Beh na 60 m: 2. miesto – Adriana Pavelicová.
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Daniela Dubovská, žiačka 8. ročníka druhý rok reprezentuje školu v
oblasti astronómie. V tomto roku postúpila z 3. miesta v okresnom kole na
krajskú súťaž.
Leto a prázdniny sa skončili. Prišla nádherná jeseň hýriaca tisícimi
farbami. Školáci aj zamestnanci škôl sa znova stretli v škole a začalo sa
vyučovanie. Do základnej školy nastúpilo 124 žiakov, do materskej školy 72
detí. Prvý raz sa do školských lavíc posadilo 21 prváčikov. Tridsaťjeden
zamestnancov sa každý deň stará predovšetkým o ich vzdelávanie, ale aj o
výchovu a bezpečnosť.
Dňa 4. októbra 2012 pri príležitosti Medzinárodného dňa chôdze
pedagógovia školy spolu so žiakmi 2. stupňa navštívili partizánsky tábor
Krčahovo. Dolina Krčahovo sa nachádza pod Krakovou hoľou a je prístupná
z Demänovskej doliny. Na autobusovej zastávke Lúčky ich čakali členovia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov páni doc. Dr. O. Vaněk a Ing.
Machovič. Spolu s nimi sa vybrali značkovanou cestou smerom na Krúpovú
hoľu. Kráčali náučným chodníkom NAPANTU, zarosenou a slnkom zaliatou
lúkou a lúčili sa s jesennou flórou. Pri hrobe padlých partizánov sa dozvedeli
o priebehu SNP v našom regióne. Partizánsky tábor je kultúrnou pamiatkou.
Na prelome rokou1944 – 1945 v ňom sídlil štáb partizánskej brigády Stalin s
veliteľom

kpt.

Lošakovom

a

jeho

zástupcom

škpt.

Kučerom.

Pri

partizánskych bunkroch, ktorých časť bola v r. 2012 zrekonštruovaná, si
vypočuli

zaujímavý

výklad

o

vojnových

udalostiach

spred

viac

ako

polstoročia.

Športová činnosť školy
Športová činnosť na škole úspešne prebiehala aj v druhom polroku
školského roka 2011/2012. Futbalové tréningy starších a mladších žiakov
boli pravidelne dvakrát do týždňa. Bolo možené povedať, že starších žiakov
čoraz viac zaujimal floorbal, keď si na tréning nosili svoje kvalitnejšie
hokejky. Strelecký tréning zo vzduchovej pušky pokračoval jedenkrát

za

týždeň a podobne pokračoval aj krúžok športové hry pre najmenších. V
okresných súťažiach úspešne absolvovali okresné kolo v cezpoľnom behu v
kategórii starší žiaci na 1,5 km. Dvaja chlapci z trojčlenného družstva
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skončili v prvej desiatke. Rovnako úspešne absolvovali okresné kolo v streľbe
zo vzduchovej pušky. Medzi staršími žiakmi družstvo obsadilo celkove
vyborné 5. miesto v okrese, keď dvaja chlapci z trojčlenného družstva
obsadili pekné 7. a 10. miesto. Už tradične usporiadali Vianočné turnaje vo
vybíjanej a vo floorbale, po ktorých boli riaditeľkou školy odmenení všetci
súťažiaci. V minulom mesiaci sa starší žiaci zúčastnili futbalového turnaja v
ZŠ Važec, kde sme medzi základnými školami horného Liptova porazili ZŠ
Hradná z Lipt. Hrádku a ZŠ na Ul. J. D. Matejovie boli vyrovnaným súperom.
Táto remíza odsunula žiakov od zisku medaily.
Počas pekného slnečného dňa 10. mája 2012 sa celá škola zúčastnila
Behu obcou, pod záštitou starostu obce. Žiaci bežali v štyroch kategóriách.
Prví traja z každej kategórie boli odmenení diplomom z rúk starostu a prví v
každej disciplíne boli odmenení pohárom od riaditeľky školy. Absolútny víťaz
v Behu obcou o pohar starostu sa stal Jan Bobrík, ktory získal putovný
pohár na rok 2012. Najmladšie žiačky: 1. Adriana Pavelicová, 3. roč., 2.
Natália Mlynarčiková 3. roč., 3. Lucia Dubravcová 2. roč.; najmladší žiaci: 1.
Samuel Dubovský 2. roč., 2. Marko Lehner 2. roč., 3. Michal Brtáň, 2. roč.;
mladšie žiačky: 1. Laura Pavelicová 5. roč., 2. Michaela Balcová 5. roč., 3.
Vanesa Kovačiková; mladší žiaci: 1. Jozef Blielik 6. roč., 2. Pavol Šimček 6.
roč., 3. Adrián Bartoš 6. roč.; staršie žiačky: 1. Michaela Bieliková 7. roč., 2.
Markéta Szikonyová 7. roč., 3. Michaela Dzuriaková 7. roč.; starší žiaci: 1.
Ján Bobrík, 2. Tibor Bryndza 8. roč., 3. Martin Forgáč 9. roč.
Školský rok 2011/2012 bol v mesiaci jún zakončený florbalovým
turnajom na multifunkčnom ihrisku v rámci Svätojánskych nocí. Víťazné
mužstvo bolo samozrejme domáce. Po prázdninovom oddychu sa už rozbehli
všetky športové aktivity: futbal, florbal, streľba vybíjaná a športové hry. V
septembri už prebehol aj tradičný okresný pretek v cezpoľnom behu, v
ktorom nikdy nechýbajú ani žiaci z Jána a medzi staršími žiakmi Janko
Bobrík obsadil skvelé tretie miesto.
Po začatí nového školského roka v septembri 2012 sa rozbehlo riadne
vyučovanie a aj mimoškolské aktivity. Školský klub detí zorganizoval 25. 10.
2012 ďalšiu Tekvicovú parádu. Žiaci prvého stupňa, ako aj niektorí piataci a
šiestaci vyrezávali a vyzdobovali tekvice, ktorými potom skrášlili vestibul
_______________________________________________________________________ 277

Kronika

Liptovský Ján

školy. Pri základnej škole pracuje aj žiacky parlament. Ten sa na 30. október
2012 rozhodol v telocvični našej školy zorganizovať Jesenný večer, ktorý sa
niesol v duchu halloweenskych tradícií. Deti mohli prísť v maskách, o
občerstvenie sa postarali rodičia a o program členovia žiackeho parlamentu.
Žiaci 2. a 3. triedy si 6. 11. 2012 boli pozrieť divadelné predstavenie
„Ronaldíno“ v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. V týždni od 12. do 16.
11. 2012 prebiehala online informatická súťaž iBobor. V škole sa zapojili
žiaci 4., 5., 6. a 9. ročníka. M. Rákar (9. trieda) získal vo svojej kategórii
žiakov 8. a 9. ročníka vynikajúce 1. miesto. Dňa 22. 11. 2012 si žiaci 2.
stupňa mohli vypočuť prednášku o škodlivosti fajčenia – „Stop fajčeniu!“. V
telocvični školy sa 23. 11. 2012 uskutočnil hudobný koncert. Týždeň od
26.11. do 30.11. 2012 bol v škole vyhlásený za Týždeň tolerancie.

Škola v prírode
V dňoch 28. mája až 1. júna 2012 zorganizovala ZŠ s MŠ Liptovský
Ján školu v prírode na Hutách pre deti 1. až 5. ročníka. Zúčastnilo sa jej 58
detí pod vedením siedmich pedagogických pracovníkov. O trištvrte na osem
ráno sa deti rozlúčili so svojimi rodičmi a nastúpili na „ďalekú“ cestu na
Huty. Po príchode sa deti ubytovali a po obede sa vybrali na výlet k horárni
Biela skala. Deň zavŕšila pyžamová párty a o ôsmej večer zavládol nočný
pokoj. Druhý deň: Slniečko svietilo, len občas ho zatienil nejaký ten mráčik.
Po vyučovaní a výdatnom obede sa rozhodli, že deti navštívia sústavu
vodných mlynov – Oblazy. Po hodinovej pešej túre popri Kvačianke a červenej
turistickej značke sa dostali na miesto. Naskytol sa im pohľad na dva
malebné drevené vodné mlyny. Videli ako voda z náhonu poháňa koleso a to
poháňa pílu. Po krátkom oddychu sa vydali na spiatočnú cestu. Večer ich
čakala voľba Miss a Mr. Víťazkou sa stala Terezka Stanislavová a Mr. mali
dvoch – Olivera Špačka a Dávida Poliaka. Tretí deň: Bol tematický deň s
témou Indiáni. Po vyučovaní každá trieda vytvorila jeden indiánsky kmeň,
ktorý si zvolil farbu, pokrik a vyrobili si indiánske čelenky. Pomaľovali sa
bojovými farbami a vybrali do prírody plniť rôzne úlohy a nájsť indiánsky
poklad. Najúspešnejší boli štvrtáci, ale sladký poklad si odnášal každý.
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Náročná úloha čakala na „Indiánov“ v nočnej indiánskej ceste odvahy. Štvrtý
deň: Prírodovedná vychádzka po vyučovaní. Prvá úloha bola cestou zapisovať
všetko, čo súvisí s prírodou a triediť podľa abecedy. Na stanovisku každá
trieda vytvorila obrázok z kvetov, tráv, kôry, ihličia a skaliek. Po olovrante sa
súťažilo v piatich disciplínach: rýchlostný beh, váľanie kláta, hod loptičkou
na cieľ, preskok na švihadle a beh cez prekážky. Večer pokračoval
prírodovedný kvíz a vyhodnotili sa súťaže. Keďže to bol posledný večer
skončil celkovým vyhodnotením. V posledný deň ani obloha nevydržala a
poriadne sa rozpršalo. Starší žiaci vyrobili ďakovný plagát pre pracovníkov
školy v prírode a pomohli naložiť batožinu a vydali sa na spiatočnú cestu
domov, kde ich už čakali rodičia a starí rodičia.

Špeciálna základná škola internátna
Špeciálna základná škola v Liptovskom Jáne je škola internátneho
typu. Znamená to, že prevažná časť žiakov po vyučovacej povinnosti sa
presúva do výchovných skupín. Výchova mimo vyučovania je organizovaná
tak, aby sa deti mohli rozvíjať v rámci svojich možností, zabaviť sa užitočným
spôsobom. Tomuto cieľu slúžia aj krúžky. V rámci školy viedli dramatický
kružok, ktory zabezpečil kvalitný kultúrny program na mikulášsku slávnosť,
karneval, Deň sv. Valentína, Deň matiek, MDD. Ďalším bol počitačový
krúžok, ktorý mali deti v obľube. Krúžky: kreatívna dielňa a krúžok
šikovných rúk sa postarali o to, že starobylé steny a kúty školy boli stále
vkusne vyzdobené, zladené podľa ročných období alebo vyznamných udalostí
roka. Dôležitou súčasťou výchovy mimo vyučovania boli aj arteterapia,
aquaterapia a biblioterapia. Arteterapia a biblioterapia je tzv. liečba umením,
ktorá sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a
medziľudských vzťahov duševne, telesne alebo sociálne narušených jedincov.
Arteterapia

prebiehala

v

školských

podmienkach.

Biblioterapiu

uskutočňovali aj v spolupráci s knižnicou Fejerpataky-Belopotockého v
Liptovskom Mikuláši, spolupracovali aj s knižnicou v Liptovskom Hrádku. V
tomto školskom roku „objavili“aj knižnicu v Liptovskom Jáne. Vďaka
ústretovosti

p.

Ľubeľanovej

tam

strávili

jedno

krásne

popoludnie.
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Aquaterapia bola organizovaná v spolupráci s krytou plavárňou hotela Máj.
Je súčasťou rehabilitačnej a terapeutickej starostlivosti. Z množstva akcií,
ktoré sa uskutočnili vo vymedzenom čase mimo vyučovania mala najvačší
úspech 1. módna prehliadka. Deti sa neformálnym spôsobom „učili chodiť“ a
správať na verejnosti. Už druhykrát organizovali výstavu „Plody jesene“ a
takisto aj výstavu kníh. Robili netradičné formy prestierania k rôznym
príležitostiam, ktoré predstavili vo vlastnej kuchynke alebo v jedálni. Do
svojich aktivít zakomponovali aj vyznamné svetové dni, ako napr.: Svetový
deň srdca, Svetový deň pozdravov, Svetový deň ochrany zvierat… Ku Dňu
Zeme sa aj táto škola zapojila do celospoločenských ekologickych aktivít.
Svojimi prácami, prezentovanými na plote školy, vyzyvali verejnosť k potrebe
ochraňovať všetko živé a neživé na našej planéte. Zúčastnili sa aj výstavy
„Živé žraloky“ v Liptovskom Hrádku, kde mohli obdivovať zachránené žraloky
z oblasti postihnutej ropnou katastrofou. Podareným a milým zakončením
celoročných aktivít bol Medzinárodný deň detí, ktorý sa konal v školskom
parku. Boli tu vtipné súťaže, nafukovacie hrady pre zábavu, poník, ktorý
spestril celý program.
Školský rok 2012/2013 zaklopal aj na bránach Špeciálnej základnej
školy internátnej v Liptovskom Jáne. Opäť sa pedagógovia stretli so známymi
tvárami a pribudli aj nové tváre; ako v radoch pedagógov, tak žiakov.
Rozbehol sa kolotoč edukačného procesu, kde výchova mimo vyučovania
predstavuje podstatnú časť voľno-časových aktivít pre deti tejto školy. V
prvom mesiaci školského roka sa snažili využiť krásne jesenné počasie a tak
tráviť čo najviac zmysluplného času vonku. V druhom septembrovom týždni
sa objavila výzva na nástenke: vyzývala deti, aby sa zapojili do súťaže
organizovanej k Svetovému dňu srdca prípravou originálneho srdiečka.
Vyhodnotenie súťaže prebehlo 27. 9. 2012 v hale školy. Výsledok bol
ohromujúci. Tieto deti, ktoré majú tendenciu vykazovať črty apatie, pripravili
množstvo sŕdc, kde každé bolo niečím výnimočné a prekvapujúce. Deti si
samé prezentovali svoje „dielo“ – kto som, prečo som vyrobil také srdce, a pre
koho som ho vyrobil. Po tejto ukážke každé dieťa pripevnilo „svoje“ srdce na
nástenku. Odmenou bola aj následná diskotéka. Aby sa upriamila pozornosť
na Svetový deň srdca, na dôležitosť chrániť si svoje zdravie, zdravo žiť a
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športovať, usporiadali túto mini olympiádu. Stalo sa tak 29. 9. 2012, keď s
deťmi súťažili v školskom parku. Súčasťou disciplín bolo aj kreslenie
olympijských kruhov, pri ktorých sa naučili, napr. prečo ich je päť a prečo tá
farebná variabilita. Bolo to nielen poučné, ale aj zábavné. Ďalšia aktivita,
ktorá úspešne prebehla počas výchovy mimo vyučovania, bola prvá „výprava“
biblioterapie. Štrnásť detí s dvoma vychovávateľkami sa vybralo do
Liptovského Hrádku (do Hrádku zásadne len peši). Navštívili katolícky farský
úrad, a boli sme aktérmi veľmi vzácneho rozhovoru o „naj“ knihe Biblii.
Nádherné prostredie, slnečné jesenné počasie a hlavne hostiteľ – predstaviteľ
katolíckeho farského úradu – urobili tento deň nezabudnuteľným. Deti sa
pýtali, správali sa nenútene a spontánne, ale disciplinovane. Do školy sa
vracali s dobrým dojmom, o krôčik šťastnejší a povedali si, že tento deň si
uchovajú na vzácnom mieste – v svojom srdci.
V tomto školskom roku usporiadala škola tradičnú výstavu „Plody
Zeme“, ktorú zorganizovali už tretíkrát, ako obyčajne v októbri, k Svetovému
dňu výživy a potravy. Táto výstava mala za cieľ nielen vzbudiť pozornosť detí,
ale upozorniť ich aj na to, že všetko sa rodí z ľudskej práce a starostlivosti. V
októbri sme mali aj prvý vedomostný kvíz v tomto školskom roku. Bol
zameraný hlavne na zvieratá, keď si 4.októbra pripomíname Svetový deň
ochrany zvierat. Vedomostný kvíz, ktorý sa konal 24. októbra, bol
usporiadaný k Medzinárodnému dňu školských knižníc, a bol nasmerovaný
k zvyšovaniu čitateľskej gramotnosti žiakov. V októbri sa uskutočnila aj prvá
exkurzia. Vybraní žiaci spolu s učiteľkou navštívili Galériu Petra Michala
Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. V tomto pôsobivom

prostredí mali

neformálne vyučovanie o slušnom správaní, boli im poskytnuté fakty o
maliarovi a učiteľovi P. M. Bohúňovi. Mali možnosť aj namaľovať portrét
svojho kamaráta. Túto možnosť aj využili, a tak vznikali zaujímavé práce. Pri
uplatňovaní environmentálnej výchovy v praxi využívali školský park. Nebolo
to len jeho udržiavanie v rámci ergoterapie. Tento školský rok park školy
zdobili aj dve velikánske vyrezávané tekvice, naaranžované do prírody, a ako
inak – s oranžovým svetlom sviečky. Vo výchove mimo vyučovania
zorganizovali

aj

prednáškový

cyklus,

ktorý

mal

skvalitniť

správanie

a vystupovanie žiakov. Puberta-čas premien, bola témou prvej prednášky, ku
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ktorej pripravili rovnomennú nástenku a poster na vyjadrenie názorov
„dospelých detí“.
Deti zo Špeciálnej základnej školy internátnej s materskou školou
v Liptovskom Jáne rozdávali vianočnú náladu v sobotu 8. 12. 2012 pre
našich dôchodcov. Pod vedením pani učiteľky Mgr. Veroniky Koščovej, pani
vychovávateľky Bc. Marty Brziakovej a pani asistentky Kataríny Čajkovej, a
za výdatnej pomoci hudobnej skupiny mladých ľudí z Lipt. Mikuláša, sme
ukázali svoj vianočný program. Na skúšky sme prišli poctivo pripravení, tešili
sme sa vždy na ne a na samotnom vystúpení sme okrem potlesku odchádzali
s pocitom, že sme spríjemnili sobotné popoludnie našim dôchodcom.

Kultúrne a spoločenské akcie
Vítanie nového roku
Tradičné vítanie nového roku sa ako obvykle uskutočnilo na Kadi. Do
tanca i na počúvanie hrala obľúbená dychovka a na zahriatie i zahryznutie
bolo prichystané malé občerstvenie čo potešilo nielen dospelých ale i smädné
deti.

Trojkráľový koncert
Pri príležitosti sviatku Troch kráľov organizoval zbor sv. Jana Krstiteľa
II. ročník Trojkráľového koncertu 6.1.2012 v Rímskokatolíckom kostole.
Repertoár pozostával zo skladieb sakrálnej hudby a hovoreného slova v
podaní Renáty Hurajovej, ktorá pohladila srdce aj dušu prítomných. Hosťami
koncertu boli: Mužský evanjelický zbor Svätojánsky prameň z Lipt. Jána pod
vedením Mgr. Petra Tajáta a Ľudová hudba Haluška z Lipt. Mikuláša.
Nádherný pocit z atmosféry umocnili zvuky fujary, ktorá v kostole znela
priam magicky.

Návšteva z Francúzska
Od 19. do 23. marca 2012 navštívili obec a školu žiaci z partnerskej
obce Fontaine Le Port z Francúzska. Prileteli lietadlom z Paríža do Krakova.
Ešte v Poľsku navštívili jednu z najstarších soľných baní vo Wieliczke. Potom
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pricestovali autobusom do Liptovského Jána. Štyridsaťštyri detí vo veku 10–
11 rokov v sprievode 9 dospelých – pedagógov a rodičov. Ubytovali sa v
zariadení Štart. Jánčania im pripravili bohatý program, ktorý absolvovali a
boli veľmi spokojní. Prvý deň ich prijal na obecnom úrade starosta Juraj Filo.
Tlmočiť pomáhal Jozef Čajka. Popriali im prijemný pobyt na Slovensku. O
navštevu sa postarali aj deti z Jána, hlavne tie mladšie z 3.–5. ročníka.
Spoločne sa prešli po Jánskej doline. Navštívili Stanišovskú jaskyňu a
popoludní si s veľkou chuťou chlapci aj dievčatá zahrali futbal v telocvični.
Na pamiatku im venovali loptu a každý žiak si pripevnil na tričko logo školy
v L. Jáne. V stredu plnili rôzne úlohy, spoznávali dedinu a okolitú prírodu.
Vykúpali sa v termálnom bazéne. Popoludní navštívili svojich kamarátov a
kamarátky v ich rodinách. Dievčatá Pavelicove sa spriatelili s Margot,
Emmou, Coraly, Clarou a Odyssee. U Špačkov boli na návšteve Samuel,
Marie, Richard, u Kováčov bol zase Gabriel a Teo. Ďalšie deti boli u Burdelov,
Kubov aj u Čajkov. Vo štvrtok sa zúčastnili na školskom vyučovaní. Rozdelili
ich do tried, kde si spoločne vyrobili vlastnými rukami rôzne spomienkové
darčeky. Po výdatnom spoločnom obede v školskej jedálni odišli Francúzi do
Liptovského Mikuláša. Pozreli si mesto a navštívili Centrum voľného času.
Tu sa zúčastnili na vystúpení Detského folklórneho súboru Ďumbier, kde
obdivovali naše piesne, tance a ľudové kroje. Predstavenie sa im veľmi páčilo.
V piatok pred odchodom navštívili v obci oba kostoly a popoludní odišli
autobusom na letisko do Krakova a vrátili sa lietadlom domov.

Fašiangový sprievod
V sobotu 18. februara 2012 sa konal už druhý ročník Svätojánskych
fašiangov. Bol skutočne vydarený. Úderom 14-tej hodiny sa spred Štartu
vydal na svoju cestu obcou početný sprievod masiek. Ľudová hudba Haluška
hrala

do

kroku

aj

do

tanca

všetkým

príšerkám,

strigám,

čertom,

princezničkám, anjelikom, šašom, zvieratkám všetkého druhu, ale aj vreciam
so švábkou, či ropným magnátom pochádzajucim až z Arábie. Veselej
družine sa za spev a odvahu dostalo aj výborného pohostenia od niektorých
obyvateľov. Šťastnejší našli vo svojich košikoch aj naturálie, ktoré sa bezo
zvyšku zúžitkovali na následnom posedení v Štarte. V rámci voľnej zábavy
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boli už tradične symbolicky ocenené masky v troch kategóriách – najmladšou
maskou bol Tomáško Peniaško a jeho ozdobený kočík, najstarším ujo
Hadvidžiak a najpočetnejšia družina Marušky a jej 12 mesiačikov. Batôžkové
posedenie vo výbornej nálade bolo príjemnym ukončením tejto milej a podľa
viacerých občanov aj vydarenej akcie. Tohto roku bol po prvýkrat fašiangový
sprievod doplnený o zabíjačku v záhradnom bufete Štart. Teplý zabijačkový
tanier, na ktorom nechýbala jaternička s lalokom, tlačenkou a dusenou
kapustou. Pod rukami skutočných odborníkov Štefana Nagyho so synom sa
za chvíľu varilo všetko, čo potom použili do tlačeniek a jaternic. Mlelo a
miešalo sa mäso na klobásy.

Medzinárodný deň žien
V nedeľu 4. marca 2012 popoludní, v predvečer sviatku MDŽ, sa
zúčastnilo tradičného stretnutia so starostom obce a poslancami obecného
zastupiteľstva vyše stovka žien a nielen tých skôr narodených privíital
starosta obce – karafiátom. Vo svojom krákom prihovore vyjadril radosť, že
tohto stretnutia sa zučastňuje čoraz viac žien „Jánčaniek“ a vyslovil prianie,
aby sa stretávali aj v budúcnosti ešte v hojnejšom počte. O estetický zážitok
stretnutia sa postarali „rôznorodí“ účinkujúci. Za sprievodného slova Renáty
Hurajovej sa v programe predstavili deti z materskej školy, žiačky a žiaci zo
základnej školy a mužský evanjelický spevokol „Svätojánsky prameň“.
Oživením programu bolo estrádne vystúpenie hercov z rozprávkovej krajiny
„Habakuky“ z Donovál. Známe melódie hudobnej skupiny „Úsvit“, ktoré si
niektorí,

najmä

spríjemňovali.

tí

skôr

Dôstojnou

narodení
bodkou

aj
za

zaspievali,
príjemne

celkovú

atmosféru

straveným

nedeľným

popoludním bola báseň „Matka“ v podaní Vladimíra Kubovčíka.

Ocenenie pri príležitosti dňa učiteľov
Pri príležitosti dňa učiteľov starosta obce Juraj Filo odovzdal ocenenie
Anne Jančuškovej pri príležitosti životného jubilea 60 rokov, Mgr.Janke
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Králikovej pri príležitosti životneho jubilea 60 rokov, Mgr. Kataríne Mičudovej
a Beáte Blišťanovej za obetavú prácu s deťmi.
Obec si pri príležitosti nedožitých sedemdesiatín zaspomínala aj na
učiteľa Milana Hanku *1. 10. 1942 +13. 7. 2009. Do Liptovského Jána
prišiel v roku 1969 spolu s manželkou. Začal učiť vo vtedajšej Osobitnej
škole internátnej a Osobitnom odbornom učilišti, po premenovaní v
Špeciálnej základnej škole internátnej až do roku 2004, až pokiaľ neodišiel
na zaslúžený odpočinok. Jeho prioritou bolo vyučovanie telesnej výchovy.
Žiaci

pod

jeho

vedením

dosahovali

medailové

úspechy

najmä

v

ľahkoatletických disciplínach v okresných, krajských, ale aj celoštátnych
súťažiach. Na organizovaní olympiád pre mentálne postihnutú mládež sa
sám niekoľko rokov podieľal. Rozhodnutím SOV za odmenu za jeho úspechy
s deťmi, ale aj obetavosť pri organizovaní športových podujatí sa zúčastnil v
roku 1980 na LOH v Moskve. Počas zimných mesiacov strávil množstvo
hodín pri príprave klziska. To slúžilo nielen žiakom špeciálnej školy, ale aj
širokej verejnosti. Bol autorom metodiky lyžovania pre žiakov s mentálnym
postihnutím, ktore využívali školy podobného typu na Slovensku. Prácu s
mentálne postihnutými deťmi miloval, vykonával ju srdcom a stala sa pre
neho poslaním. V roku 1992 mu bolo pri príležitosti osláv „Dňa učiteľov“
udelene najvyššie štátne vyznamenanie „Vzorný učiteľ“, ktoré prijal z rúk
prezidenta Václava Havla na Pražskom hrade. Nebolo mu ľahostajné ani
kultúrne dianie. Dlhé roky účinkoval v divadelnom súubore „Okno“, ktoré
žalo nemalé úspechy na okresných aj krajských prehliadkach. V obci sa
žiadna kultúrna alebo športová udalosť nezaobišla bez jeho učasti. Bol
organizátorom športových dopoludní „Jánskych slavností“, niekoľko rokov aj
trénerom futbalového mužstva. Jeho láska k materinskému jazyku, poézii sa
naplno prejavila pri občianskych obradoch aj kultúrnych akciách. Jeho
prednes, umelecké prejavy prinášali hlboký umelecký zažitok, vzbudzovali
radosť, potešenie, ale často zmierňovali aj smútok a žiaľ. Na poste predsedu
ZPOZu pôsobil takmer dve desaťročia. Aj po odchode na zaslúžený odpočinok
svojim prednesom spríjemňoval stretnutia členov Jednoty dochodcov v obci a
podujatia ECAV. Ešte v juni 2009 sprevádzal umeleckým slovom vystúpenie
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evanjelických speváckych zborov. Na tradičnom stretnutí „tých skôr
narodených“ v decembri 2008 bol ocenený „Za celoživotný prínos do obce“.

130. výročie založenie pošty v obci
Pošta v L. Jáne oslávila 130. výročie od svojho zriadenia. V Monografii
československých

známok

číslo

15

z

druhej

polovice

20.

stor.

je

poznamenané: „Pošta v Liptovskom Jáne bola zriadená 6. mája 1882“. Rozvoj
obce a regiónu si v druhej polovici 19. storočia vyžiadal aj zhustenejšiu sieť
pôšt. Toto bolo splnené zriadením štátnej pošty v kaštieli Bohomírovcov, v
ktorom bol aj liehovar a octáreň. Pred tým sa zásielky posielali z najbližšej
pošty v Okoličnom, neskôr z Liptovského Mikuláša. Tu preberal zásielky
dostavník, ktory pravidelne premával na trati Bratislava–Košice. Keď začal
premávať na trati Košice–Bohumín vlak, zmenili sa aj zberné miesta.
Zásielky z pošty v Liptovskom Jáne sa nosili na stanicu do Podturne. Po
vzniku prvej ČSR bol poštový úrad premiestnený do budovy obecného úradu.
Po zriadení kúpeľov Dr. Jozef Szent-Iványi v roku 1929 súhlasil so zriadením
poštového úradu v prístavbe administratívnej budovy kúpeľov, v ktorej sídli
dodnes.
Doposiaľ sa nepodarilo zistiť prvých pracovníkov, ktorí pracovali pri
vzniku pošty. Prvé údaje o pracovníkoch sú z roku 1924, kedy na pošte
pracovala Ilona Pavellová, manželka notára Júliusa Pavellu. V rokoch 1935–
1937 pokračoval Ján Sališ. V nasledujúcom období rokov 1937–1974 Mária
Droppová. Po znárodnení v roku 1948 sa zamestnanci menili, no v pamäti je
najdlhšie zapísaná ako vedúca pošty Jana Mlynarčíková a v súčasnosti
Mária Fillová. Aj na doručovanie pošty boli vyberaní zodpovední pracovníci.
Pošta v Liptovskom Jáne zabezpečovala doručovanie poštových zásielok aj do
obcí Uhorská Ves a Podtureň. Zo začiatku doručoval poštu jeden pracovník
Rudolf Hlavienka (najskôr Hlavinka). S pribúdajucim množstvom listových
zásielok

a

služieb

poštového

úradu

bolo

potrebné

rozšíriť

počet

doručovateľov pošty. Pre Liptovský Ján pracovala pani Hlavienková a pre
Uhorskú Ves a Podtureň pani Bátoryová. Po zavedení smerovacích čísiel bola
Podtureň pridelena k Liptovskému Hrádku. Poštoví doručovatelia sa potom
menili v krátkych časových úsekoch.
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Vďaka úsiliu Jána Repčeka z Uhorskej Vsi bola pripravená výstava
poštových pečiatok a pohľadníc z Liptovského Jána. S finančnou podporou
obce bola na základe návrhov pána Lukača vyrobená jubilejná pečiatka,
ktorou počas roka mali pracovníci pošty pečiatkovať odchádzajúce zásielky z
obce. Pri tejto príležitosti obec vydala sadu pohľadníc zachytávajucich obec
na prelome 19. a 20. storočia, ktoré si mohli kúpiť na obecnom úrade.

Objavy v Stanišovskej jaskyni
V Stanišovskej dolinke, bočnom prítoku Jánskej doliny, sa nachádzajú
tri významné jaskyne, ktoré na konci februára roku 2012 dosahujú dĺžku
7,195 kilometra. Najznámejšia je Stanišovská jaskyňa s dĺžkou 3 138
metrov. Potom je tu spristupnená Malá Stanišovská jaskyňa s dĺžkou 871
metrov, ktorá je spolu s predchádzajúcou vytvorena v masíve Smrekovice.
Obidve lokality su známe od nepamäti a patria k najdostupnejším
liptovským jaskyniam. Prvú doteraz známu zmienku v literatúre nachádzame
u slovenskeho jezuitu Martina Sentivániho (1633-1705), ktorý v roku 1689
vydal knihu o hydrológii a v nej sa spomínaju obe lokality. Potom je tu objav
staršej generácie jaskyniarov združených okolo Stanislava Šrola z roku 1971,
Nová Stanišovská jaskyňa. Nachádza sa v protiľahlom svahu oproti
Stanišovskej jaskyni a jej podzemné chodby sa nachádzaju už v masíve
Slemä. Zrod tejto jaskyne možno hľadať v úvahach Stana Šrola a jeho
priateľov o pokračovaní stanišovských jaskýň smerom na juh. V lete roku
1970 začal po dlhej úvahe Stano s ostatnými jaskyniarmi z Liptovského
Mikulaša kopať sondu v suťovom svahu na mieste, kde neboli žiadne znaky
na existenciu jaskyne. Po roku kopania a vynášania materiálu zo sondy sa
podarilo v auguste roku 1971 preniknúť jaskyniarom do podzemia a objaviť
prve metre rozsiahleho jaskynného labyrintu. Na prácach spojených s
objavovaním nových priestorov sa podieľali desiatky jaskyniarov z celého
bývalého

Československa.

V

roku

1996

dosiahla

dĺžka

podzemných

priestorov Novej Stanišovskej jaskyne 2,286 metrov. V ďalšom prieskume
nadšencov na 14 rokov zastavili prekážky ako úžiny a voda, ktora počas
roku dlhe mesiace zatápa časť jaskyne. V roku 2010 sa po sprístupnení
ťažko prístupných priestorov moravskými priateľmi z Brna začal opať
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intenzívny prieskum tejto jaskyne. V závere roku sa jaskyniarom z
Liptovského Mikuláša a Zakopaného podarilo prekonať jednu z úžin a
preniknúť do rozsiahleho systému chodieb, ktorych dĺžku sme odhadli na
500 metrov. Na nasledujúcich akciách sa úučastnili jaskyniari z L. Mikuláša,
L. Jána, Martina, Krakova, Zakopaného, Topoľčian a Čachtíc (J. Bakowski,
P. Bobak-Miedziński, F. Danihel, M. Danko, P. Ficker, P. Gratkowski, D.
Gratkowska, I. Harna, P. Herich, Ľ. Holík, A. Holúbek, P. Holúbek, M.
Jaworska, O. I. Kadebskaja, J. Kolasa, B. Kompanický, M. Kováčik, L.
Kubičina, M. Kwiatkowski, P. Laučík, V. Laučík, M. Lejava, M. Lisý, B. Líška,
M. Macho, B. Maričová, M. Miedziński, P. Neuschel, R. Piovarči, P. Plavec, P.
Pokrievka ml., P. Prochazka, M. Rosa, P. Sienkiewicz, A. Tureček, J. Vajs, P.
Vojtuš, A. Witas, S. Zagorski) sa podarilo zamerať a preskúmať chodby s
dĺžkou takmer 700 metrov. Jaskyňa dosiahla na konci februára 2012 dĺžku
3186 metrov, čo znamená že už je dlhšia ako Stanišovská jaskyňa. Je tu
vodný tok s výdatnosťou asi 2–3 litre za sekundu, chodby smeruju do
bielych miest Jánskej doliny. Našli sa tu pozostatky po netopieroch, tisícky
ulít zo slimákov, takže nové priestory majú nepochybne ďalší vchod. Sú tu
prievany, pokračovania su zavalené, zanesené pieskom a hlinou, alebo príliš
úzke. Jedno je však možné povedať s určitosťou už teraz, je to len malý
fragment existujúcich podzemných priestorov v pravej časti Jánskej doliny
pod masívom Slemä a Ohnišťa. Prístup do nových priestorov je počas vyšších
vodných stavov zaplavovaný a tak nebude možné skúmať jaskyňu po celý
rok. Takže jaskyniari zo Speleoklubu Nicolaus, ktorí pôsobia v Jánskej doline
s netrpezlivosťou čakajú

na leto,

kedy sa možno bude dostať

do

novoobjavených častí. Ak však bude daždivý rok, tak je možné, že do
podzemia sa bude dať dostať až v zimných mesiacoch.

Zveľaďovanie obce
Počas mesiaca apríl bolo v rámci projektu „Detské ihriská v Liptovskom
Jáne“, doplnené ihrisko pri materskej škole o novú preliezačku, domček,
koníka s vozíkom, či hojdacieho tigra. Pri bytových domoch vedľa Štartu bolo
vybudované nové detské ihrisko. Toto zrealizovala obec v rámci integrovanej
stratégie rozvoja Horného Liptova do roku 2015. Celkovo doplnenie a
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vybudovanie nového ihriska stálo 16 280 €, pričom implementáciu stratégie
rozvoja uzemia prístupom LEADER realizoval MAS Horný Liptov.
V polovici roka 2012 stúpol počet obyvateľov v obci nad tisíc. Tisícou
obyvateľkou sa stala Karina Kuriaková. So zvyšujúcim sa počtom obyvateľov
rástol počet detí navštevujúcich ZŠ a MŠ a tým počet rodičov, ktorí vozia
svoje deti do školy autom. Preto sa počas letných prázdnin plánovalo
vybudovať parkovisko pri ZŠ a MŠ, ktoré malo uľahčiť parkovanie rodičov
pred školou a zabezpečiť bezpečný prejazd ostatných vozidiel.
Do záverečnej fázy prešla príprava inžinierskych sietí k individuálnej
bytovej výstavbe Pod Sečnom, na ktorej vzniklo 27 stavebných pozemkov. Z
toho obci patrilo pať pozemkov, z ktorých už dva predala. Zo získaných
finančných prostriedkov z predaja pozemkov by obec chcela postupne
opravovať najviac poškodenú časť chodnika na Novej ulici smerom od
Konika k obchodu. Zároveň sa obec snažila presvedčiť VUC Žilina, aby
pristúpilo k celkovej oprave vozovky na Novej ulici. Úpravou v začiatkom leta
chvili prešlo aj okolie minerálneho prameňa Medokýša pri Borovej Sihoti. S
tym súvisela aj rekonštrukcia náučného chodníka, ktorého časť viedla po
zničenom chodníku popri Štiavnici pod cintorínom v Liptovskom Jáne. Táto
časť chodníka, ktorú si pamätali hlavne starší občania, mala byť nanovo
postavená a mala vyustiť pri Kašiakovcoch.

Návšteva vo Francúzsku
Návštevu v partnerskej francúzskej obci Fontaine Le Port absolvovali
niektorí obyvatelia Jána od 16. do 20. mája 2012. V stredu leteli lietadlom
z Bratislavy do Paríža, kde ich autobus za dve hodiny doviezol do Fontaine le
Port. Ubytovaní boli

po rodinách, no predtým ich privítali v kultúrnom

dome, kde sa oboznámili s programom na nasledujúce dni. Vo štvrtok boli
rodiny s deťmi v Disneylande. Zabavili sa na atrakciách, videli rôzne
zaujímavosti, rozprávkové postavičky z filmov Walta Disneyho. Druhá
skupina bola autobusom v okresnom meste Fontaine Bleau, kde si pozreli
známy zámok a okolité záhrady. Popoludní sa prešli po ekologickom lese,
ktorý je zapísaný v UNESCO, obdivovali unikátne pieskovcové skaly, faunu a
flóru. Spoločné večerné posedenia v hostiteľských rodinách sa predĺžili do
_______________________________________________________________________ 289

Liptovský Ján

Kronika

neskorých nočných hodín. Dorozumievali sa rôzne, niekoľkí vedeli aj po
francúzsky, najlepšie však po anglicky. Piatok strávili celý deň v Paríži.
Hlboký dojem v nich zanechala návšteva francúzskeho senátu – parlamentu.
Sedeli v parlamentných laviciach a vypočuli si sprievodné slová poslanca za
miestny obvod. Budova senátu bola sídlom francúzskych kráľov, pozreli si aj
knižnicu a výstavu sôch – Marián, ktorá je okrem štátnej vlajky, znaku a
hymny ďalším zo symbolov Francúzskej republiky. Obedovali v senátnej
reštaurácii. Jedlo bolo veľmi chutné – ozaj francúzske. Nechýbalo biele aj
červené víno. Večer navštívili Chrám Svätého srdca na najvyššom mieste
Paríža, známu štvrť Moulin Rouge, a symbol všetkých Parížanov Eifelovu
vežu (La toure Effelň. V sobotu boli na ochutnávke francúzskych syrov a vín
v priestoroch letného sídla ománskeho sultána. Popoludní s miestnymi
pedagogičkami navštívili partnerskú školu "Ecole sainte-Marie" a Dammarieles-lys vzdialenú 20 km od Le Porte, kde pracuje aj pani Marylin a pani
Sabrine, ktoré boli v L. Jáne so svojimi žiakmi v marci 2012. Škola bola bez
žiakov, lebo boli školské prázdniny. Budova aj vybavenie školy boli
porovnateľné

s

jánskou

školou.

Nemajú

v triedach

dataprojektory

a

interaktívne tabule ako u nás, triedy boli menšie, ale veľmi útulné a hýriace
nápadmi a farbami. V materskej škole sa už deti učia poznávať celú abecedu,
píšu, čítajú a počítajú do 10. Žiaci sú celý deň v škole (okrem stredy), učia sa
od 9.00 ráno až do 16.00 popoludní. Táto škola je cirkevná – súkromná.
Rodičia žiakov boli nadšení zo zážitkov ich detí u nás a veľmi ďakovali, že ich
deti mohli navštíviť Slovensko a Liptovský Ján. Srdečne pozvali žiakov z L.
Jána do Francúzska. Potom hostí čakalo oficiálne prijatie v radnici. To
tlmočila pani Soňa Cedille-Tarabová. Na stretnutí zastupoval slovenské
veľvyslanectvo v Paríži veľvyslanec Marek Eštok a na francúzskej strane bol
prítomný poslanec Národného zhromaždenia a bývalý minister pre zámorské
územia Yves Jego, predseda departementu Seine-et-Marne a senátor Vincent
Eble,

starosta

obce

Raymond

Prunet

a

ďalší

členovia

obecného

zastupiteľstva, krajania a priatelia Slovenska. Na záver oficiálnej časti boli
veľvyslanec Eštok, ako prvý veľvyslanec spolu s pánom starostom Jurajom
Filom a autorkou myšlienky francúzsko-slovenského partnerstva Soňou
Cedille uvedení do Cechu syrárov Brie de Melun. Na raute mali možnosť
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ochutnať syr a víno z tejto oblasti. Večer pokračoval slávnostnou večerou
v kultúrnom dome, kde bola asi stovka domácich občanov, príslušníkov
asociácie. Po večeri miestni divadelníci zahrali divadlo, ktoré pre nás
nacvičovali tri mesiace. V nedeľu obyvatelia Jána cestovali domov plní
zážitkov a dojmov zo života tam a doma.

Vznik oblastnej organizácie cestovného ruchu
Na základe prijatého zákona č.91 o cestovnom ruchu a na podnet
MDVaRR SR bola založená Oblastná organizácia cestovného ruchu (ďalej
OOCR) s názvom Liptovský Ján Turizmus ako jedna z 23-och OOCR-iek,
ktoré vznikali na Slovensku od novembra 2011. Ich úlohou je cielená
podpora

a

rozvoj

cestovného

ruchu

na

Slovensku.

Zakladateľskými

subjektami OOCR-ky v L. Jáne boli Obec Liptovský Ján, Tatry Mountain
Resorts a.s. a DEMS s.r.o. V zmysle metodiky vypracovali úvodný projekt na
realizáciu vybraných aktivít a produktov, ktoré súvisia z rozvojom CR v L.
Jáne a Jánskej doline. Projekt bol schválený v marci a v júli získali štátnu
dotáciu

vo

výške

90%

z

objemu

vložených

vlastných

prostriedkov

(členského). Niektoré aktivity postupne realizovali - napr.: Svätojánske noci
2012,

nákup

mulčovača,

balíka

marketingových

služieb

vrátane

zvýhodneného nákupu LRC (Liptov card) a ostatné sú rozpracované napr.:
príprava publikácie o Liptovskom Jáne pri príležitosti 750. výročia založenia
obce, vybudovanie rozhľadne na Jaminách, príprava prevádzky SKIBUS-u
(trasa Jánska dolina – Jasná a späť) a iné. Vzhľadom k tomu, že zákon č. 91
nie je ešte dostatočne odskúšaný v praxi a tiež vzniknuté OOCR-ky sú
niečím novým boli a sú z ich vznikom a pôsobením spojené rôzne
komplikácie a ťažkosti.

130. výročie narodenia Jána Kalinčiaka
Liptovský Ján 23. júna 2012 - 190. výročie narodenia Janka
Kalinčiaka si pripomenuli v tomto roku nielen jeho rodáci, či kultúrna a
literárna verejnosť. Tohto významného evanjelika a štúrovského spisovateľa
a básnika si pripomenul aj cirkevný zbor Liptovský Ján. Dôvodom k tomu
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bol fakt, že Ján Kalinčiak od svojich 9 rokov vyrastal na evanjelickej fare v
Liptovskom Jáne, kde jeho otec Ján Kalinčiak st. bol od roku 1831 farárom.
Cirkevný zbor si to pripomenul spomienkovými službami Božími a odhalením
pamätnej tabule počas svätojánskych slávností v sobotu 23. júna 2012.
Služby Božie sa konali v popoludňajších hodinách v evanjelickom kostole
v Liptovskom Jáne. Za účasti predstaviteľov obce, Matice slovenskej i
domácich viery si odznela kázeň slova Božieho na základe slov z Pr 9, 10:
„Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom, poznať Najsvätejšieho je
rozumnosť.“ Ján Kalinčiak bol totiž nielen spisovateľom, ale aj učiteľom,
vyštudovaným teológom a predovšetkým zbožným kresťanom, pre ktorého
pravá múdrosť bola niečím podstatným. Na službách Božích prednáškou
poslúžil doc. dr. Miloš Kovačka. V nej obšírne predstavil život Janka
Kalinčiaka. Po službách Božích sa už prítomní odobrali k budove evanjelickej
fary. Po príhovore starostu obce Juraja Filu a riaditeľa Domu Matice
slovenskej v Liptovskom Mikuláši Milana Stromka tu odhalili pamätnú
tabuľu, pripomínajúcu detstvo Janka Kalinčiaka na tejto fare. Potom sa
prítomným prihovoril seniorálny dozorca Ing. arch. Ondrej Mrlian. Po piesni
v

podaní

mužského

evanjelického

spevokolu

Svätojánsky

prameň

a

požehnaní sa táto slávnosť skončila.

Výročie oslobodenia
Každoročne si pripomíname udalosť, ktorá veľkou rýchlosťou obletela
celý svet a vniesla do vedomia ľudí relatívny pokoj. Správa oznamovala, že
hitlerovské Nemecko bolo porazené a s nim aj fašizmus v ostatných
európskych štátoch. Všetky národy a armády bojujúce proti fašizmu vítali
víťazstvo v rôznych časových pásmach. Obec Liptovský Ján bola vojskami 1.
čsl. armádneho zboru oslobodená už 2. februara 1945, ale do definitívnej
porážky Nemcov museli prejsť ešte skoro tri mesiace. Všeobecná evakuácia
občanov na východ od Mikuláša sa dotkla aj obyvateľov L. Jána.
Oslobodzovacie vojská tu mali predovšetkým rozmiestnené kaťuše, malú
nemocnicu, mobilné sklady potravín a poľné kuchyne. Obyvateľstvo obce
bolo evakuované do Dovalova, Važca a Vychodnej. Starci, ženy a deti, ktorí
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išli pešo, dňom aj nocou a mnohí zmenili miesto evakuácie aj dvakrát.
Zásoby, ktore si zobrali so sebou vydržali krátku dobu. Potom boli závislí od
pomoci domácich. Tie deti, to sú dnešní seniori, ktori v tom čase už veľa vecí
vedeli vnímať, prežívali s matkami strach a obavy, čo bude s ich otcami. Na
deň víťazstva o dvanástej na obed dlho zvonili katolícke aj evanjelické zvony.
Je povinnosťou aj dnešných ľudí s úctou a pokorou sa skloniť nad každým z
padlých a nemyslieť na to, kto z nich bol väčší hrdina.
ZO SZPB v Liptovskom Jáne bola na oblastnej konferencii 24. februára
2012 vysoko hodnotená za jej aktívnu činnosť. Za trvalú považovala
spoluprácu so ZŠ v Liptovskom Jáne, hlavne s vyučujucími dejepisu, ktorým
pomáhali v rozvoji vlasteneckej výchovy žiakov.

Svätojánske noci
Pravidelne na Jána sa v obci koná tradičné trojdňové podujatie
Svätojánske noci. Ďalšou tradíciu sa stáva nepriaznivé počasie, ktoré to
neuľahčuje

ani

organizátorom,

účinkujúcim

a

samozrejme

ani

návštevníkom. Oproti minulému roku niečo ubudlo a niečo zase pribudlo.
Skrátilo sa pozývanie kočom, panstvo navštívilo v Jánskej doline len tie
ubytovacie zariadenia, ktoré prejavili záujem. Urodzený pán Sentiváni má
tiež svoj vek a podlomené zdravie, tak sa nemohol zúčastniť celého
podujatia. Novinkou hlavného programu na Kadi bolo otváranie letnej
turistickej sezóny: pramienkom, turistom a jaskyniarikom. Zlatým klincom
programu bolo nádherné vystúpenie Folklórneho súboru Vagonár z Popradu.
Prvý večer do tanca hrala obľúbená kapela Senzi Senzus. Sobota sa niesla v
znamení zábavy a športu. Dopoludnia sa deti vyšantili v rozprávkovom lese,
ktorý

mal

opäť

hojnú

účasť.

Na

Svätojánsky

jarmok

prišlo

menej

jarmočníkov, keďže sa súbežne konali Stoličné dni v Lipt. Mikuláši. Žiaci
základných škôl si zmerali sily na multifunkčnom ihrisku vo florbalovom
turnaji. Starí páni zase ukázali, že zrejú ako víno a rozhodne nepatria do
starého železa. Dobrovoľníci z Habakúk počas dňa deťom niekoľkokrát
zahrali rozprávku O kováčovych synoch a zároveň predávali žrebovateľné
lístky na večerné žrebovanie. Zábavu rozprúdila hudobná skupina Lego z
Ružomberka, ktorá príjemne prekvapila repertoárom a hudobným podaním.
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Nedeľný program sa niesol v komornej atmosfére ďalšieho ročníka Koncertu
spevokolov Liptova v evanjelickom kostole. Tie urobili dôstojnú bodku za
Svätojánskymi nocami.

Oslavy Slovenského národného povstania
Dňa 29. augusta sme si pripomenuli už 68. výročie Slovenského
národného povstania (SNP). Mladšia generácia si možno kladie otázku, prečo
vlastne SNP oslavujeme a len matne si spomína, čo to bolo? Slovenské
národné povstanie bolo ozbrojené povstanie slovenských povstaleckých
jednotiek počas druhej svetovej vojny proti vstupu nemeckého Wehrmachtu
na slovenské územie. Začalo sa 29. augusta 1944 ako obrana pred
nemeckými

okupačnými

jednotkami,

nepriamo

bolo

i

útokom

proti

autoritatívnej vláde Slovenského štátu na čele s Jozefom Tisom, ako aj
snahou byť na strane víťazných mocností druhej svetovej vojny. Centrom
povstania bola Banská Bystrica. Nemecké jednotky povstaleckú armádu
nakoniec porazili, v noci z 27. na 28. októbra 1944 časť z jej jednotiek prešla
na partizánsky spôsob boja. Partizáni ďalej pokračovali v bojoch proti
nacistom až do oslobodenia krajiny na jar 1945. Určite najlepšia výchova k
vlastenectvu je propagácia skúseností vojnových veteránov a dôkladné
poznanie vlastných dejín. Ťažko si je v dnešnej dobe predstaviť, aký ťažký bol
život počas vojny a aké ťažké boli každodenné rozhodnutia. Preto je dobré, že
si súčasná generácia môže toto obdobie priblížiť pomocou publikácie
spomienok veterána pána Jána Pacigu st., ktorá má príznačný názov „Cesta
do neznáma...“ Počas vojny bol každý deň cestou do neznáma nielen pre
tých, čo kráčali so zbraňou v ruke, ale i pre tých, čo zostali doma. Museli
mať veľkú vieru v oslobodenie a mnohí, ktorí sa ocitli v koncentračných
táboroch a väzeniach, nájsť obrovskú odvahu žiť ďalej. Toto hrdinstvo
obyčajných ľudí je hodné toho, aby sa naň nezabúdalo a bolo zdrojom
národnej hrdosti. Večná pamiatka patrí tým, čo položili svoje životy a
uznanie tým, čo sa zapojili so zbraňou v ruke v prospech nás všetkých.
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Koncert spevokolov
Liptovský Ján 24. júna 2012 – Cirkevný zbor Liptovský Ján sa stáva
pravidelne okolo Jána dejiskom koncertu spevokolov Liptova. Na 21. ročníku
sa predstavilo v 3. nedeľu po Svätej Trojici štrnásť spevokolov. Podujatie
otvorili a slovom sprevádzali zborový farár Peter Taját a zborový poddozorca
Ľubomír Straka. Predstavili pritom spevokol, spievané piesne, ich pôvod či
históriu. Spevokoly zaspievali po dve piesne, pričom tohtoročná dramaturgia
zvolila na úvod leta netypické zaradenie vianočných piesní. A tak sa v horúce
letné popoludnie jánskym kostolom niesli melódie piesní Za noci, hlbokej,
Počúvajte kresťania, Narodil sa nám Spasiteľ či Maličké dieťa. Mužský
evanjelický spevokol Svätojánsky prameň, Svätojánske mušky a Zmiešaný
spevácky zbor Sv. Jána Krstiteľa otvorili svojimi piesňami podujatie.
Predstavili sa aj spevokoly z Liptovskej Kokavy, Liptovského Petra, Hýb,
Východnej, Závažnej Poruby, Važca, Liptovského Trnovca, Kráľovej Lehoty a
Dovalova. Okrem „Mušiek” si návštevníci mohli vypočuť detské spevácke
hlásky z Hýb a Východnej. Všetci účastníci podujatia si napokon zaspievali
pieseň č. 61 z Evanjelického spevníka Už sa nám púčik rozvil.

Výstava ručných prác
Výstava ručných prác a predmetov dennej potreby z minulosti
zhotovená pri príležitosti Okresného aktívu Jednoty dôchodcov Slovenska,
primátorov miest a starostov obcí okresu Liptovský Mikuláš konaného 20.
10. 2011 v Liptovskom Jáne podnietila Jozefa Lukáča, autora tejto výstavy,
myšlienku o vytvorení podobnej trvalej výstavy. Pán Lukáč na zasadnutí
výboru predniesol návrhy a požiadal o pomoc a spoluprácu. Prvé poschodie
budovy COOP Jednoty v Liptovskom Jáne bolo už dlhý čas nepoužívané. A
tak sa začalo s upratovaním, čoho sa zúčastnilo 9 členiek a vnučka jednej
členky, odpracovali spolu 25 brigádnickych hodín. Vynaložili veľké úsilie a
mali radosť z výsledku. Pán Lukáč začal umiestňovať prvé exponáty, čo
vzbudzovalo čoraz väčší záujem o zbieranie ďalších predmetov, ktoré
používali naši predkovia. Najviac exponátov zabezpečila Anna Strapoňová
(okrem p. Lukáča). A tak priestory krásneli a nadobúdali čaro minulosti. S
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pomocou ďalších nadšencov p. Lukáč vytvoril expozíciu, ktorá bude výrazne
propagovať obec. Vyše 40 návštevníkov sa zúčastnilo neoficiálneho otvorenia
expozície 22. júna 2012. Medzi prvých návštevníkov zavítal aj „gróf Sentiváni
s manželkou, lokajom a bubeníkom“ s pozvaním na Svätojánsku noc. Vyslovil
obdiv, ako sa podarilo pozbierať toľko predmetov našich predkov a ako ich p.
Lukáč vkusne umiestnil. Slávnostné otvorenie stálej expozície „Naše
dedičstvo“ sa uskutočnilo 3. júla 2012. Starosta obce po uvítaní prítomných
vyzdvihol prácu pána Lukáča, autora expozície a organizáciu dôchodcov v
Liptovskom Jáne na vytvorení expozície. Zaželal úspechy v pokračovaní tejto
činnosti. Poďakoval predsedovi COOP Jednoty v Liptovskom Mikuláši pánovi
Šlaukovi. K prítomným prehovoril aj p. Michal Kotian predseda oresnej a
krajskej rady JDS. Vo svojom príhovore sa poďakoval ZO JDS v Liptovskom
Jáne za realizáciu krásnej myšlienky – uchovať našim potomkom to, čo nám
zanechali naši predkovia. Ing. Ján Paciga podaroval expozícii veľký zvonec.
Dodnes ju vzhliadlo veľké množstvo návštevníkov obce, všetky ročníky
domácej základnej školy, mnohé kolektívy seniorov. V knihe návštev sú samé
krásne vyznania na vystavené exponáty a celkové poňatie expozície.
Realizácia by nebola možná bez účasti členov ZO a celej členskej základne,
ktorí v čase otvorenia expozície majú služby. Starajú sa o poriadok a chod
expozície.

Odhalenie pietneho miesta
Prvú októbrovú sobotu sa pred Stanišovou stretli poľovníci, lesníci a
ďalší priaznivci na slávnostnom posvätení a odhalení pietneho miesta a
pamätnej tabule zosnulým poľovníkom a lesníkom Svätojánskej doliny. Po
krátkom príhovore slávnostne odhalili pamätnú tabuľu. Pietne miesto
posvätil evanjelický farár Peter Taját a katolícky farár František Kočibal. Po
posvätení sa prítomným prihovoril Radovan Sokol, predseda Poľovníckeho
združenia Svätojánska dolina, Marián Číž riaditeľ múzea vo Sv. Antone a
starosta obce Juraj Filo.
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Október – úcta k starším
V rámci mesiaca úcty k starším bol v kúltúrnom dome pre seniorov
pripravený kultúrny program. Na stretnutí všetkých privítal starosta obce a
potom začal kultúrny program. V rámci neho vystúpili škôlkári, žiaci ZŠ
Liptovský Ján a žiaci tanečného Konzervatória a SZUŠ Liptovský Hrádok.
Deti MŠ vždy prekvapia a vynikajúce bolo aj vystúpenie tanečníkov zo
súboru JESSY. Po programe preds. ZO JDS Viera Brtáňová informovala
členov o činnosti organizácie a aktuálnych akciách, ktoré sa v najbližšom
období uskutočnia. Poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na príprave
stretnutia. Stretnutie seniori využili na zablahoželanie členom – jubilantom.
Anna Lubelanová slovami básnika umocnila slávnostnú chvíľu. Viera
Brtáňová zablahoželala jubilantkám Elene Bursovej – 80 r., Kláre Ďuranovej
– 85 r., Emílii Kompišovej – 90 r., Helene Mlynčekovej – 80 r., Anne Jeznej –
80 r. a Želmíre Balcovej – 80 r. Po slávnostnom akte a občerstvení sa začala
zábava. A bolo veselo. Seniori si nielen zaspievali, ale aj zatancovali, keď ich
rozveselila skupina Úsvit.

Príchod Mikuláša
Na príchod Mikuláša sa deti vždy veľmi tešia. Aj tento rok sa na jeho
príchod zodpovedne pripravovali – recitovali básne, spievali piesne a vyrábali
vianočné pohľadnice. Aj príroda bola prajná - nasnežila a umocnila
sviatočnú

náladu.

Na

školskom

dvore

deti

vítali

rozprávkové

postavy„Martinko Klingáč“ s čertom z „Habakúk“. Tí sa tak vžili do úlohy
zabávačov, že ich nevyrušil ani príchod Mikuláša s anjelmi na koči. Keďže sa
pred školou stretla vyše stovka detí, mal Mikuláš pri odovzdávaní balíkov čo
robiť. No ozaj to bol „dobrý milý dedko“. Trpezlivo si vypočul prosby detí, čo
má ešte priniesť pod stromček, potešil i tých, čo akurát zabudli básničku
alebo pesničku, veď možno na budúce, tým najnetrpezlivejším deťom (aj
rodičom) odporúčal krátiť si čakanie na balíček pri stánku s teplým čajom.
To už stromček dvakrát krátko zablikal, akoby sa bál, že sa na neho zabudlo.
Starosta obce s odpočítaním 5-4-3-2-1 zasvietil stromček. Čo sa tento rok
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podarilo na prvý pokus. S padaním prvých ligotavých snehových vločiek sa
stromček rozsvietil a spolu s vločkami vyprevádzali deti na ceste domov.

Šarkaniáda
V jeden nedeľný slnečný deň - 21. októbra 2012 sa Jánskou dedinou
ozýval detský džavot. To sa deti z našej obce vybrali púšťať šarkanov. Každý
si niesol toho svojho a dúfal, že zafúka vetrík a šarkany vyletia čo najvyššie.
Počasie nádherné, aj keď vetrík nám akosi neprial. Deti sa už nevedeli
dočkať. Po príchode na kopec si zložili batohy a začali šarkany pripravovať
na svoj prvý let. Počkali na vhodný vietor a potom už bolo veľkým zážitkom
sledovať ako niektoré šarkany vzlietli. Šarkany sa predvádzali jeden pred
druhým. Musíme oceniť tých, ktorí si dali tú námahu a šarkana vyrobili
doma. Naozaj boli všetky nádherné. Mali aj šarkanov, ktorí nielen leteli, ale
dokázali sa aj počas letu točiť. Zámerom tejto akcie bolo prebudiť kreativitu
dieťaťa, v tvorivej atmosfére skvalitniť a obohatiť voľno-časový priestor detí a
rodičov pohybom. Potom sa všetci presunuli do Štartu, kde bolo pre deti
pripravené chutné občerstvenie, horúci čaj, výborné šišky od skvelej
Kataríny Budovej a rozprávkovej tety Betky. Počas celej akcie hrali detské
pesničky a deti si mohli zatancovať a dostatočne sa vytancovať.

Úmrtie doc. PhDr. Jozefa Urbana, CSc.
Dňa 23. 10. 2012 sme sa navždy rozlúčili s Jozefom Urbanom. Lúčenie
to bolo bolestné. Ľudí fascinovala jeho múdrosť, ľudskosť a jeho úžasný
humor. Radosťou bolo počúvať jeho krásny hlas a s akou láskou vedel
rozprávať svoje príbehy, zážitky. Jeho filozofické námety. To jeho pravé
orechové – slovenské, vrátane jazyka, dobrého jedla, halušiek a folklóru.
Zrazu zisťujeme, že svet okolo nás akosi ochudobnel. Ľudia na ňom
obdivovali jeho ľudskú vyrovnanosť a pohodu. Viacerým z obyvateľov obce
akýmsi radcom, ktorý rozdával svoje bohaté životné skúsenosti podával ich s
takou radosťou, s akou sa dáva dar. Obdivuhodnou bola jeho životná
vitalita, ochota pomáhať všade tam, kde bolo treba. Bol ako živá inštitúcia.
Dokázal hovoriť s hereckou vervou, strhnúť poslucháčov a nakaziť ich svojou
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temer mladíckou veselosťou. Ale vedel tiež klásť vážne otázky, pátrať po
zmysle nejasných viet a slov a trvať na presnosti. Doc. PhDr. Jozef Urban,
CSc. vstúpil do siene slávy obce Liptovský Jána a navždy tam ostane.
Ďakujeme mu všetci za vzor. Odišiel človek, ktorý pre nás znamenal mnoho
a nikdy na neho nezabudneme. Česť jeho pamiatke!

Vítanie detí do života
Príchod nového člena do každej rodiny je významnou udalosťou.
Významnou udalosťou je aj príchod nového občana do takej veľkej rodiny
akou je obec. V roku 2012 pribudlo do našej obce deväť novonarodených
občiankov – 2 chlapci a 7 dievčat. Spolu s rodičmi, starými rodičmi a
príbuznými sa zúčastnili slávnostného uvítania do života našej obce
7.decembra 2012. Na začiatku ich pozdravili tí najbližší – deti z materskej
školy. Vystúpenie zaujalo všetkých, aj najmladších, čo dávali najavo
súhlasnými prejavmi. Iste si budú v materskej škole za 2–3 roky so staršími
kamarátmi rozumieť. Mená detí: Alexandra Prochádzková, Nina Čajková,
Stanislav Volko, Michaela Števková, Pavlína Dropová, Filip Harich, Viktória
Liptáková, Elissa Polóni, Viktória Kúkolová a podpisy rodičov a príbuzných
pribudli aj do pamätnej knihy obce. Slávnostné uvítanie do života obce im
bude pripomínať pamätný list a pozornosť od obecného úradu, ktoré prevzali
z rúk p. starostu. Na záver im starosta obce zaželal, keďže pri každom
vianočnom stole pribudne jedno miesto, veľa spokojnosti a trpezlivosti, veľa
radosti, málo starosti pri výchove ratolestí, deťom dobrých rodičov a rodičom
dobré deti, aspoň také dobré, aké boli počas tak slávnostnej udalosti, ako je
uvítanie do života.

Posedenie pri jedličke
Aj tohoročné posedenie pri jedličke bolo spojené s oceňovaním občanov
L. Jána. Starosta obce s poslancami zastupiteľstva v sobotu 8. decembra
privítal v Štarte „tých skôr narodených“. Tento rok asi stovka účinkujúcich
potešila svojim programom dôchodcov a všetkých prítomných. Výnimoční
boli aj hostia zo zariadenia pre seniorov Royal Care z Vitálišoviec, medzi
ktorými starosta privítal sto ročnú p. Žofiu Bartošovú. Ako prvých uviedla
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moderátorka Mgr. G. Kompišová žiakov ŠZŠI. Tí navodili veselú vianočnú
náladu. Po nich básničkami, pesničkami o zime a Vianociach a literárnohudobným pásmom potešili aj niektorých starých rodičov deti materskej
školy.

Folklórna

skupina

zo

Smrečian

sa

predstavila

pásmom

„Od

strigônskych sviatkov do Vianoc“. Na záver sa žiaci základnej školy
predstavili literárno-hudobným pásmom a tanečnými variáciami na vianočné
melódie. Záverečnú vianočnú pieseň zvládli priam profesionálne a neodradila
ich nečakaná zmena programu ani menšie technické problémy. Zo skoro
dvojhodinového a rôznorodého kultúrneho programu si každý divák mohol
vybrať to, čo je jeho srdcu blízke. V roku 2012 boli ocenení pri príležitosti
životného jubilea 90 rokov Jozef Lukáč, Emília Kompišová, Žofia Erhardtová,
80 rokov Mária Rusková a Elena Mlynčeková, za prínos do obce Pavel Šúlek
a Ľubomír Oravec a In Memoriam Janka Mlynarčíková. V dobrej a sviatočnej
nálade pokračovali už tí najpovolanejší seniori z hudobnej skupiny Úsvit. A
treba dodať, že s veľkým úspechom, keďže zdvihli zo stoličiek aj zarytých
netanečníkov. Poďakovanie moderátorky patrilo všetkým prítomným –
skvelému publiku, účinkujúcim aj tým, ktorí účinkujúcich pripravovali,
zamestnancom

zariadenia

Štart

za

vytvorenie

príjemného

prostredia,

technickému tímu Balcomédia a starostovi obce s členmi obecného
zastupiteľstva za zorganizovanie stretnutia.

Matrika
Narodení
13.01.2012
28.01.2012
11.04.2012
16.05.2012
14.06.2012
21.06.2012
23.06.2012

Alexandra Procházková
Kristína Jakubová
Michaela Števková
Filip Harich
Viktória Liptáková
Elissa Polóni
Viktória Kúkolová

Narodení v roku 2012, do obce prisťahovaní
02.04.2012
18.04.2012
05.05.2012

Stanislav Volko
Nina Garajová
Paulína Droppová
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Sobášení
14. 4. 2012
23. 6. 2012
7. 7. 2012
10. 8. 2012
21. 9. 2012
13.10.2012
24.11.2012

JUDr. Golas a Ema Čatlochová
Martin Mlynarčík a Ingrid Kralčiaková
Tomáš Glázer a Marie Kulhánková
Martin Hán a Ing. Jarmila Šnajdárková
Juraj Džurman a Marta Hliničanová
Michal Tomčík a Lucia Mikušiaková
Ján Klonga a Katarína Zimániová

Zomrelí
05.01.2012
09.01.2012
21.02.2012
04.03.2012
31.05.2012
05.06.2012
03.07.2012
28.07.2012
11.08.2012
15.09.2012
19.09.2012
16.10.2012
18.10.2012
09.11.2012

Anna Matejková
Katarína Mlynarčíková
Elena Oravcová
Ján Stanček
Michal Ducho
Ján Urban
Peter Mlynček
Peter Vodila
Anna Pacigová
Ladislav Kráľ
Peter Filipovič
Sidónia Skaličanová
Doc. PhDr. Jozef Urban, CSc.
Michal Matejka

Klimatické pomery
Začiatok roka 2012 pôsobil vzhľadom na to, že bola zima, veľmi
rozpačito. Bolo teplo, ale zrážok pomaly pribúdalo. V 5. a 6. januára prišla
snehová fujavica s veľkým množstvom snehu a silným vetrom, ktorý
dosahoval rýchlosť až 20 až 25 metrov za sekundu. Na severe, ako aj
severozápade sa tvorili aj snehové jazyky. Vietor a zrážky na mnohých
miestach Slovenska prerušili elektrické vedenie a zničili strechy budov. Od
polovice januára sa počasie umúdrilo. Zima bola teplá a vlhká. No posledný
januárový víkend prišla nad Slovensko sibírska tlaková výš a priniesla veľmi
nízke teploty. Ortuť teplomera na prelome januára a februára v noci klesala
hlboko pod -20 °C. Zrážky sa v tomto období takmer nevyskytovali. Pod
vplyvom veľkých mrazov sa na vodných tokoch tvorili silné ľadové krovy. Na
viacerých tokoch bol preto vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity.
Pracovníci vodohospodárskej správy denne monitorovali vzniknutú situáciu
najmä na úseku dolnej Oravy (sútok Oravy a Váhu) a vylepšovaním –
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zvýšením odtokov z vrcholových nádrží Orava a Liptovská Mara sa snažili
ľadové zátarasy postupne rozrušovať a posúvať do vodnej nádrže Krpeľany,
tak aby nedošlo ku prípadnému ohrozeniu života a majetku občanov. Váh
v dávnejšej minulosti ohrozoval ľadovými zátarasmi aj Ružomberok, ale po
vybudovaní vodného diela Liptovská Mara (1975) sa tieto stali minulosťou.
V noci z 26. na 27. februári namerali v Liptovskom Mikuláši a okolitých
obciach až -27 °C. Silné mrazy v polovici februára ustúpili a prišlo mierne
oteplenie, ktoré spôsobilo v horských oblastiach lavínové nebezpečenstvo.
V krátkom čase pripadlo väčšie množstvo snehu (na horách až 60 cm). Dňa
16. februára zasypala horský prechod Čertovica snehová lavína, ktorá
zamedzila prevádzku cez tento úsek. Cestári museli nasadiť na sprejazdnenie
obojstranne

úplne

uzatvoreného

horského

priechodu

ťažkú

techniku

a sprejazdnili ho až 18. februára. Pretrvávajúce teplejšie zimné počasie
prerušil na konci februára silný severný vietor s rýchlosťou 25-33 m/s.
Začiatkom marca sa začal topiť sneh a občasné snehové prehánky
robili vrásky na čele najmä cestárom. Aj začiatkom marca Liptov bičoval
silný vietor, ktorý na hrebeňoch hôr dosahoval rýchlosť okolo 30 m/s. No
zima postupne dokraľovala a tretí marcový týždeň prišlo veľké oteplenie, keď
teploty prekročili 10 °C, niekde aj o niekoľko stupňov. Takéto silné oteplenie
prinieslo pád lavín v horských oblastiach. V tomto období padla aj lavína
v Žiarskej doline, no našťastie si nevyžiadala žiadne zranenia. Lavína bola
dlhá asi 900 metrov, hlavný nános mal asi 400 metrov. Široký bol 20 metrov,
miestami dosahoval výšku šesť metrov.
Aj napriek tomu, že koniec marca bol už v Liptove v znamení jari,
v Jasnej ešte napadalo viac ako 30 cm nového snehu. Takže Veľká noc bola
pre lyžiarov biela a horské lyžiarske centrá v Liptove privítali posledných
návštevníkov v zimnej sezóny. Posledná veľká nádielka snehu však spadla na
Čertovici ešte 16. a 17. apríla.
Po príjemných letných teplotách 4. a 5. apríla nasledovalo premenlivé
klasické aprílové počasie. Koniec apríla však priniesol opäť veľké oteplenie,
pripomínajúce skôr leto ako jar. Od 24. apríla teplota stúpala od 10 °C až do
nedele, keď sa oteplilo až na 25 °C v nížinách až do 30 °C. Meteorológovia
zaznamenali počas tohto oteplenia viaceré rekordy.
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Menej teplé, ale predsa príjemné počasie sprevádzalo začiatok mája.
No od 10. mája sa začalo opäť ochladzovať a v horských oblastiach naprášil
aj čerstvý sneh. V podhorských oblastiach prišlo ochladenie po daždi
a prvých

búrkach.

Prudké

ochladenie

priniesol

studený

front

od

Pyrenejského polostrova. Z letných teplôt sme sa rýchlo dostali cez deň ledva
na 10 °C.
Začiatkom júna mohli obyvatelia Slovenska sledovať záverečnú fázu
miniatúrneho zatmenia Slnka, keď sa Slnko, Venuša a Zem ocitli na
približne jednej priamke. Takýto úkaz bude najbližšie viditeľný z našich
podmienok až o 115 rokov.
Jún bol celkom príjemný a teplý s málo zrážkami. Jeho záver však
postupne priniesol veľké horúčavy (teploty dosahovali aj niekoľko stupňov
nad 30 °C) a následne búrkovú sezónu. Od začiatku júla celé Slovensko
bičovali silné búrky s intenzívnymi lejakmi a krúpami. Medzi búrkami aj po
búrkach bolo ovzdušie dusné a teploty vôbec neklesali. No ani tieto zrážky
nezvrátili dlhodobú bilanciu sucha, ktoré znižovalo zásoby podzemnej vody
a dlhodobo vplývalo negatívne na úrodu a celkovo na prírodu.
Žatevné práce sa z roka na rok posúvajú do skorších termínov. Zatiaľ
čo v od 70-tych až do 90-tych rokov sa žatevné práce uskutočňovali
v priebehu augusta, v prvom decéniu 21. storočia sa začínajú v našich
podmienkach žatevné práce už v júli a v polovici augusta sú už skoro
ukončené. Zmena klímy však paradoxne posúva aj hranicu úrodnosti
smerom na sever, kde sú letné horúčavy a suchá miernejšie. Takže aj
v prípade neúrody v tomto roku Liptov zaujal v rámci Slovenska prvú
priečku v hektárových výnosoch dôležitých plodín.
Polovica

augusta

však

priniesla

veľké

ochladenie,

v horských

oblastiach dokonca napadlo až 10 cm snehu. Leto však neskončilo a druhá
polovica augusta bola opäť veľmi horúca a teplomer v posledných dvoch
augustových týždňoch často prekračoval 30 °C. V Liptove sa dokonca ortuť
teplomerov vyšplhala až na 35-36 °C.
Prelom augusta a septembra bol už v znamení postupného odchodu
leta a prišlo mierne teplé počasie, ktoré už skôr pripomínalo teplú jeseň ako
záver leta. O rýchlej zmene počasia nasvedčuje aj fakt, že prvý sneh (15 cm)
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na Chopku napadol už 24. septembra. September bol potom pomerne
chladný a premenlivý. Zdalo sa, že zima príde opäť rýchlo. No počasie má
svoje vrtochy a vždy prekvapí.
V októbri bolo pomerne telo a v jeho druhej polovici sme sa dočkali aj
tzv. babieho leta. Teploty cez deň dosahovali 22 – 25 °C. Prírody odhalila
krásne farby a jeseň bola taká, akú ju máme vo vysnívaných predstavách.
Celá farebná škála od zanikajúcej zelenej až po žltú, červenú a hnedú. Táto
krása však netrvala dlho, 29. a 30. októbra napadol prvý sneh a jesennú
idylku prikryla 5 - 10 cm snehová pokrývka. Teploty neustále klesali
a horské strediská sa začínali pripravovať na zimnú sezónu.
Aj keď sa sneh počas niekoľkých dní postupne roztopil, počasie od
sviatku Všetkých svätých bolo typické pre toto obdobie – veterné, sychravé
a studené. Druhá polovica novembra bola však teplá a niekoľko dní sme si
ešte mohli užívať záver jesene. Na Katarínu dokonca aj v Liptove padlo
niekoľko teplotných rekordov. Súvislá snehová pokrývka sa nevyskytovala
dokonca na severe Slovenska. Víkend pred začiatkom decembra všetko
zmenil. Rýchlo sa ochladilo až pod bod mrazu a na viacerých miestach
zasnežilo. Zima sa rýchlo chopila vlády a ešte pred Vianocami sa výrazne
ochladilo. Teploty siahali po -10 °C niekde dosiahli až -20 °C. Pred sviatkami
sa však oteplilo a snehu bolo len v podhorských oblastiach. Počasie bolo
premenlivé a väčšinou bez zrážok. Snehová pokrývka bola veľmi tenká
a niekde

úplne

chýbala.

Výraznejšie

sneženie

priniesol

až

január

nasledujúceho roku.
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2013
Obecné zastupiteľstvo
1. zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2103 sa zišlo dňa 18.
januára 2013 v kancelárii starostu obce Liptovský Ján.
Poslanci sa zaoberali návrhom všeobecno-záväzného nariadenia č.
1/2013 o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom
roku 2013/2014 v Základnej škole s materskou školou v Liptovskom Jáne
a schválilo ho.
Zastupiteľstvo zrušilo pôvodné uznesenie o prenájme pozemku firme
„METALCOMPANY“ v zastúpení Jaroslavom Adamčíkom, Liptovský Ján na
vybudovanie zberných surovín, vyčlenených na parcelách 2962/4, 2973/3,
2961/3, 2962/1 novovytvoreným geometrickým plánom do celkovej výmery
1000m2 v sume 1€ ročne a schválilo nový prenájom pozemku tej istej firme
na vybudovanie zberných surovín, vyčlenených na parcelách 2962/16 –
prístupová komunikácia, 2962/20 novovytvoreným geometrickým plánom do
celkovej výmery 1000m2
105/14/2010

v sume 1€ ročne. Ďalej zrušilo uznesenie č.

a uznesenie

05/01/2011

o

správe

nájomných

bytov

správcovskou spoločnosťou EURA - družstvo, Jesenského 1315/9, Liptovský
Mikuláš a schválilo správcovskú spoločnosť INTEN - EURA, správa domov,
s.r.o., Garbiarska 905,

Liptovský Mikuláš pre výkon správy obecných

nájomných bytov v obci Liptovský Ján. Zároveň poverilo starostu obce
k podpísaniu mandátnej zmluvy na správu obecných nájomných bytov
v nájomných domoch súpisné čísla 491, 368, 369, 370, 371 s uvedenou
spoločnosťou.
Zastupiteľstvo na svojom prvom zasadnutí zrušilo uznesenie č.
18/03/2011 a uznesenie č. 19/03/2011 z dôvodu zmeny spoluvlastníkov
predmetu predaja parc. č. 1724/4 s výmerou 86 m2 vedeného na LV 1756 a
parc. č. 427/10 s výmerou

48 m2 vedeného na LV 337, oba pre k. ú.

Liptovský Ján. Zároveň schválilo kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je kúpa
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spoluvlastníckych podielov k novovytvorenej parcele KNC 427/10 s výmerou
48 m2 Trvalé trávne porasty, ktorá bola
geometrického

plánu

č.

36990299-100/2009

vyhotoveného Jaroslavom Vlčekom,
v celkovej

sume

960,-

oddelená a vytvorená podľa

Eur

zo

Liptovská Teplá

dňa

30.12.2009

za kúpnu cenu

od predávajúcich Dariny Didekovej, rod.

Mlynarčíkovej, Vladimíra Mlynarčíka a Miroslavy Mlynarčíkovej. V tejto veci
zastupiteľstvo schválilo novú kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bola kúpa
spoluvlastníckych podielov k parcele KNC 1724/4 za kúpnu cenu v celkovej
sume

967,60,- od Jozefa Balca, MUDr. Oľgy Dianovskej, rod. Oravcovej,

Annabely

Oravcovej,

rod.

Bertlingovej

a

Boženy

Krajčuškovej,

rod.

Krajčuškovej.
Poslanci na zasadnutí schválili aj podpísanie „Zmluvy o prevode práv
a povinností stavebníka“

Ing. Petera Kompiša z Lipt. Mikuláša na

nadobúdateľa na stavbu „9 IBV Liptovský Ján„

objekt SO O1 Prístupová

komunikácia na pozemku parc.č. C KN 3723/3, 3752/3. Uvedená „Zmluva“
bude slúžiť ako príloha k žiadosti o bez odplatný prevod pozemkov 3723/3,
3752/3 z terajšieho vlastníka Slovenská republika – Slovenský pozemkový
fond, Búdkova č. 36, 817 47 Bratislava na Obec Liptovský Ján.
Obecné zastupiteľstvo schválilo aj finančnú dotáciu speváckemu zboru
„Svätého Jána Krstiteľa“ vo výške 500 € na nákup zvukovej techniky a
dodatok č. 2 ku zmluve 151/2006 o prenájme verejného priestranstva pre
nájomcu Tibora Lizúcha, Vavrišovo 212, do 31.12.2015 za tých istých
podmienok. Ďalej poslanci zastupiteľstva schválili nájomníkov bytových
domov: súpisné číslo 368, trojizbový byt – Vladimír Boráň a súpisné číslo
370, dvojizbový byt – Petra Šuhajdová.
2. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 8. marca 2013 v
kancelárii starostu obce Liptovský Ján.
Poslanci schválili navýšenie dotácie TJ Štart Liptovský Ján na rok
2013

v zmysle

žiadosti

o poskytnutie

dotácií

do

výšky

15.000,- €

z rozpočtu obce na podporu rozvoja športu. Ďalej schválili nájomníkov do
nájomných bytových domov: Jolanu Perdekovú (B1-3.1), Štefana Čenku a
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Wandu Čenkovú (A2-4.2), Štefana Seleckého (A1-2.1) a

Milana

Pilarčíka

(D1-3.1).
Poslanci na druhom zasadnutí zastupiteľstva schválili aj dotáciu pre
ECAV v Liptovskom Jáne vo výške 500,- € na podporu projektu nahrávania
CD, ktoré plánuje realizovať detský evanjelický spevokol Svätojánske mušky
a mužský evanjelický spevokol Svätojánsky prameň. Schválili aj dotáciu na
činnosť pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Liptovskom Jáne
vo výške 150,- €.
3. riadne zasadnutie zastupiteľstva sa uskutočnilo 28. marca 2013 v
kancelárii starostu obce Liptovský Ján.
Poslanci
nariadenia

č.

sa

zaoberali

2/2013

o

a schválili
určení

návrh

výšky

Všeobecného

finančných

záväzného

prostriedkov

na

financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva. Schválili aj Návrh
dodatku

č.1

k

Všeobecnému

záväznému

nariadeniu

č.3/2012

o

podmienkach poskytovania dotácii z prostriedkov obce Liptovský Ján. Ďalej
sa zaoberali a schválili aj Návrh Všeobecného záväzného nariadenia
č.3/2013 o udeľovaní čestného občianstva.
Poslanci schválili aj nadobudnutie nehnuteľností v katastrálnom území
Liptovský Ján (pozemok parc. č. KN-C 3757/2 – zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 251 m2 a pozemok parc. č. KN-C 3762/4 – ostatné plochy
s výmerou 50 m2, obe zapísané na liste vlastníctva č. 1321 pre k. ú.
Liptovský Ján ako novovzniknuté parcely podľa geometrického plánu č.
36990299-100/2009 overeného správou katastra 14.1.2010 pod č. 10/2010
vyhotoveného Jaroslavom Vlčkom – GPV, Ivachnová 182, od SR –
Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36 Bratislava, bezodplatným
prevodom pre účely výstavby „9 IBV Liptovský Ján“ – objekt komunikácie
ako verejnoprospešnej stavby.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne schválilo zámer odpredať
nadbytočný hnuteľný majetok obce: vlečku k malotraktoru, snežnú frézu
k malotraktoru, pluh a rotavátor k malotraktoru, špeciálny automobil CAS
25 TRHP, evidenčné číslo LM 720 BH, v zmysle Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce.
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4. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 29. apríla 2013 v
kancelárii starostu obce Liptovský Ján.
Poslanci boli na zasadnutí informovaní o postupe starostu obce voči
predstaviteľom občianskeho združenia Proti korupcii vo veci revitalizácie
námestia obce Liptovský Ján a vzalo na vedomie informáciu starostu
o podanom trestnom oznámení na predstaviteľov občianskeho združenia,
ktoré bolo podané na Okresnú prokuratúru v Liptovskom Mikuláši vo veci
podozrenia z trestného činu ohovárania podľa § 373 zákona NR SR číslo
300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zároveň poslanci uložili
starostovi obce informovať poslancov o prešetrení podaného trestného
oznámenia

bezodkladne

po

rozhodnutí

príslušných

orgánov

činných

v trestnom konaní.
Poslanci schválili prevádzkový poriadok pre zberný dvor Liptovský Ján
platný od 1. mája 2013. Zároveň schválili aj zmluvu o nájme pozemku
parcelné číslo C KN 2962/20 s prístupom po pozemku parcelné číslo C KN
2962/16 s firmou „METALCOMPANY“ v zastúpení Jaroslavom Adamčíkom,
Liptovský Ján, na účel zriadenia prevádzky zberných surovín. Zaoberali sa a
schválili zmenu v rozpočte Základnej školy na rok 2013 presunom
z príjmovej položky rozpočtu č. 223 003 na položku 312 007 v celkovej sume
13 815,- € a vo výdavkovej časti z položiek 611, 612001, 612002 a 632001
na položky 632002, 614, 633001, 633006 a 633009 v celkovej sume
3896,00 €.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer predať nehnuteľnosť obchodnou
verejnou súťažou (aj obchodnú súťaž na prevod nehnuteľností) pozemok
parc. registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape č. KNC 198/47 s výmerou
1318 m2 trvalé trávnaté porasty, zapísanú na LV č.564 pre k.ú. Liptovský
Ján, ktorý je vo výlučnom vlastníctve obce.
V časti rôzne zastupiteľstvo schválilo žiadosť spoločnosti Ideatech.sk s.r.o.,
Na Jankovskom 296, so sídlom v Liptovskom Jáne, na montáž kamerového
zariadenia na strechu bytového domu, v časti Do Políka 370 v Liptovskom
Jáne. Zastupiteľstvo zároveň určilo Jurajovi Filovi, starostovi obce, s
účinnosťou od 1. januára 2013 mesačný plat vypočítaný podľa §3 ods.1 a §4
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ods.1 bod 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.253/1994 Z.z. O
právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v
znení neskorších predpisov. Takto vypočítaný plat sa zvyšuje podľa §4 ods.2
citovaného zákona o 35 %. Zároveň poslanci určili v súlade so zásadami
odmeňovania schválenými Uznesením č. 46/9/2010 a) odmenu poslanca
obecného

zastupiteľstva

vo

výške

20,-

€

za

zasadnutie

obecného

zastupiteľstva a jeho aktívnu činnosť pre všetky komisie vo výške 500,- € od
1. januára 2013. Zastupiteľstvo na záver zasadnutie schválilo dodatok č. 1
k VZN č. 6/2007 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané
obcou Liptovský Ján.
5. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 10. júna 2013 v
kancelárii starostu obce Liptovský Ján.
Poslanci sa zaoberali informáciou o návšteve občanov partnerskej obce
Fontaine-le-Port. Zároveň udelenie čestného občianstva v zmysle VZN č.
3/2013 o udeľovaní čestného občianstva občanom partnerskej obce Fontaine
Le Port z Francúzska: Béatrice Mothré, Marie Claude Villbrandt, Jean Pierre
Tavier a Sona Tarabova Cedille.
Poslanci schválili aj VZN č. 4/2013 obce Liptovský Ján o určení výšky
príspevku

na

čiastočnú

úhradu

nákladov

v školských

zariadeniach

a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole
s materskou školou Liptovský Ján.
V súvislosti s odpredajom nadbytočného majetku obce schválili odpredaj –
špeciálneho vozidla – Liaz CAS 25-RTHP, evidenčné číslo LM 720 BH vo
vlastníctve Obce Liptovský Ján Obci Žaškov za cenu 1700,- €. Schválili aj
uhradenie

nákladov

na

vybudovanie

oplotenia

zberného

dvora

obce

Liptovský Ján Ladislavom Filom, Liptovský Ján, v sume 4850,49 Eur. Na
základe zmluvy o postúpení pohľadávky medzi Ladislavom Filom a M.S.P.
TRADE, s.r.o., Drieňová 14, Bratislava. Schválilo uhradiť uvedenú sumu
M.S.P. TRADE.
Po prerokovaní Záverečného účtu obce Liptovský Ján za rok 2012
zastupiteľstvo vzalo na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia obce za
rok 2012 a schválilo Záverečný účet obce Liptovský Ján a celoročné
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hospodárenie bez výhrad. Zároveň schválilo aj tvorbu rezervného fondu zo
zostatku finančných operácií z rozpočtového hospodárenia za rok 2012 vo
výške 71,70 Eur.
Po prerokovaní Hodnotiacej správy plnenia Programového rozpočtu
Obce Liptovský Ján k 31. 12. 2012 poslanci ju vzali na vedomie.
Zastupiteľstvo

nesúhlasilo

s predajom

(prevodom)

pozemkov

vo

vlastníctve Obce Liptovský Ján nachádzajúcich sa v priestore tzv. trhové
miesta v obci Liptovský Ján na Starojánskej ulici parc. čísla E KN 69/501, C
KN č. 41, C KN č. 42, C KN č. 43. Poslanci na svojom piatom zasadnutí
schválili aj zriadenie vecného bremena v prospech SSE – Distribúcia, a.s.
Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, ako oprávneného z vecného bremena
spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí na časti pozemkov vo
vlastníctve Obce Liptovský Ján pre zrealizované stavby Nájomný bytový dom
– 24. b.j. a IBV Pod Sečnom k.ú. Liptovský Ján za jednorázovú odplatu vo
výške 29,90 Eur za m2. Schválili aj žiadosť o povolenie poskytovania
verejných telekomunikačných služieb spoločnosti Ideatech.sk s.r.o., Na
Jankovskom 296, v priestoroch obecných nájomných bytových domov Do
Políka 368, 369, 370 a 371.
6. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 5. augusta 2013
v kancelárii starostu obce.
Na

vedomie

vzalo

prezentáciu

činnosti

Občianskeho

združenia

„Liptovský Ján“ predloženú pani Katarínou Grežovou Droppovou. Rovnako
sa oboznámilo a na vedomie vzalo Výročnú správu obce Liptovský Ján za
konsolidovaný celok za rok 2012.
Poslanci schválili nájomníkov v nájomných bytových domov: Jana
Blišťanová a Stanislav Račko, Zdena Mydliarová, Gabriel Plauter a Elena
Plauterová. Zároveň neschválilo nájomníkov Jozefa Šargu a Vieru Šargovú.
Obecné zastupiteľstvo schválilo presun rozpočtu kapitálových príjmov
poníženie z položky 06200/710 o sumu 50 000,00 €, presun rozpočtu
kapitálových výdavkov - navýšenie na položke 06100/710 o sumu 50 000,00
€ na zateplenie bytového domu. Zastupiteľstvo zároveň vzalo na vedomie
verejné obstarávanie na zateplenie bytového domu 16 b.j. , Ulica Nová 491 v
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Liptovskom Jáne a poverilo starostu obce podpísaním zmluvy o dielo č.
08/OZ/2013 s firmou J.M.H. s.r.o., M. Rázusa 454, Liptovský Hrádok na
zateplenie tohto bytového domu.
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie navýšenie rozpočtu bežných
príjmov na položke 310 o sumu 5800 € ako príjem dotáce zo ŠR riešenie
kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti obce.
Poslanci skonštatovali, že zámer obce Liptovský Ján predať
nehnuteľnosť pozemok parc. č. KN 198/53 s výmerou 983 m2, Trvalé trávne
porasty, zapísanú na LV č. 564 pre k. ú. Liptovský Ján, obec Liptovský Ján,
priamym predajom, pričom výška kúpnej ceny predstavuje minimálne 50,Eur/m2 bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 19/03/2012 zo
dňa 13.3.2012. Zámer obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu.
V zmysle Oznámenia bola doručená jedna ponuka. Preto schválili priamy
predaj nehnuteľnosti v majetku obce Liptovský Ján Pozemku PARCELY
registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parc. č. KN 198/53 s výmerou
983 m2, Trvalé trávne porasty, všetko k. ú. Liptovský Ján, obec Liptovský
Ján zapísané na LV č. 564 vedené Správou katastra Liptovský Mikuláš
v prospech Jany Eviakovej, trvale bytom Liptovský Hrádok v celosti za
kúpnu

cenu

49.150,-€,

nehnuteľnosti

bola

t.j.

zistená

za

50

Eur/1

znaleckým

m 2.

posudkom

Všeobecná
znalca

hodnota

Ing.

Beáty

Surovčekovej č.124/2012 zo dňa 22.12.2012 a predstavuje sumu 39,88,Eur/1 m2.
Obecné

zastupiteľstvo

schválilo

počty

detí

v materskej

škole

v školskom roku 2013/2014 takto:
Trieda

Počet

Počet detí v triede

tried
1./ 3 až 4 ročné

1

20

2./ 4 až 5 ročné

1

24

3./ 5 až 6 ročné

1

25

Spolu

3

69 detí
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triedy
a počty žiakov v základnej škole v školskom roku 2013//2014 takto:
Ročník

Počet tried

Počet žiakov v triede

1.

1

28

2.

1

21

3.

1

17

4.

1

16

5.

1

13

z toho 1 začlenený

6.

1

12

z toho 3 začlenení

7.

1

7

z toho 3 začlenení

8.

1

12

z toho 2 začlenení

9.

1

13

z toho 2 začlenení

Spolu

9 tried

139

z toho 11

začlenených

Zastupiteľstvo konštatovalo, že obci Liptovský Ján bol dňa 6. júna
2013 doručený list od Slovenského pozemkového fondu v Bratislave, č.
DE/2013/022592 zo dňa 29. apríla 2013, na základe ktorého dal súhlasné
stanovisko k zriadeniu vodovodnej prípojky na pozemku č. KN E 3025 k. ú.
Liptovský Ján, ktorého je vlastníkom, pričom ďalej oznámil, že súhlasí s
vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia stavby na tomto
pozemku za podmienok uvedených v citovanom liste. Zastupiteľstvo
súhlasilo, aby Juraj Filo, bytom Nová č. 459, Liptovský Ján vykonával práce
na zriadení vodovodnej prípojky vedenej aj cez pozemok uvedený v bode a, k
svojmu pozemku č. CKN 972/13 k.ú. Liptovský Ján a to výlučne na náklady
a nebezpečenstvo stavebníka.
7. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 23. septembra 2013 v
kancelárii starostu obce Liptovský Ján.
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Poslanci sa oboznámili so Stanoviskom hlavného kontrolóra k
prenájmu obecného pozemku spol. Metal Company na projekt Zberných
surovín. Schválilo zámer prenajať majetok obce a to pozemok parc. č.
2962/20 s výmerou 1262 m2 trvalé trávnaté porasty, v k.ú. Liptovský Ján
vo vlastníctve obce v prospech obchodnej spoločnosti METAL COMPANT
s.r.o. so sídlom Nová 184, Liptovský Ján za 1 EUR/1 rok. Dôvodom bol
podstatný spôsob zmeny podmienok pre zber druhotných surovín v obci
Liptovský Ján, zabezpečenie udržania kvality životného prostredia v obci,
zabezpečenie každodenného chodu zberného dvora a v neposlednom rade
obec tak nadobudla majetok v hodnote 18 430,-. EUR. Uvedená parcela bola
prenechaná do nájmu za účelom vybudovania, resp. dobudovania Zberných
surovín, tým, že nájomca bude mať v nájomnej zmluve zakotvenú povinnosť
stavby, resp. spevnenej plochy, ktoré vybuduje na predmete nájmu
prenechať obci Liptovský Ján za 1,- EUR po ukončení nájomného vzťahu.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
2/2013/ZŠ

návrhom na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie

výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to zvýšenie príjmov za poplatky
za MŠ, poplatky za ŠKD, príjmy z dobropisov, transfery v rámci VS
presunutím na vyššie čerpanie na položkách, materiál energie, údržba,
tarifné platy, tovary a služby.
Na

základe

žiadosti

riaditeľa

ZŠ

s

MŠ

Liptovský

Ján

obecné

zastupiteľstvo schválilo pre materskú školu na obdobie mesiacov 9-12/2013
navýšenie úväzku upratovačky materskej školy o 0,50 úväzku a navýšenie
dotácie pre materskú školu na osobné náklady upratovačky v materskej
škole na 0,5 úväzok za obdobie 9-12/2013 v položke mzdy v celkovej sume
706,00 € a v položke poistné a príspevok do poisťovní v celkovej sume
247,00 € .
Zastupiteľstvo

súhlasilo

s dodávateľom

Cestné

stavby

Liptovský

Mikuláš na vykonanie údržby miestnych komunikácií v obci Liptovský Ján
na základe cenovej ponuky v sume 6 207,35 EUR, ktoré mali byť
financované z prostriedkov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR na základe uznesenia vlády č. 134/2013 a uznesenia č.
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184/2013, ktoré sú účelovo určené na riešenie kritického stavu cestnej
infraštruktúry.
Na zasadnutí schválili aj dodatok č. 1 k zmluve k dielo č. 08/OZ/2013
zo dňa 6. augusta 2013 na základe ktorého sa navýšila cena diela
„Zateplenie objektu bytový dom 16 b.j. Liptovský Ján“ o sumu 7599,28 EUR
za práce naviac, ktoré neobsahovala projektová dokumentácia. Za nových
nájomníkov nájomných bytových domov poslanci schválili: Ing. Martinu
Tománkovú (D1-3.1), Patrika Ďurotu (A3-2.2), Vojtecha Billu (C1-1.1),
Gabriela Plautera (C1-1.3), Pavla Kráľa (D3-1.2) a Rastislava Partiziana (A31.1).
Obecné zastupiteľstvo schválilo dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa
27.6.2012 na základe ktorého sa navyšuje cena za dielo „Stavebné úpravy
chodníkov na Novej ulici a vyznačenie cykloltrasy Liptovský Ján – Svidovské
sedlo o sumu 9 381,91 EUR s DPH za dodávku a práce naviac, ktoré
neobsahovala

projektová

dokumentácia.

Schválilo

pozemkov C KN parc. č. 3404/1 a 336/8

aj

prenájom

časti

a 193/1 vedených na liste

vlastníctva č. 564, časti pozemku E KN č. 1111/501 vedeného na liste
vlastníctva č. 1382, všetky vo vlastníctve obce. OZ Jánska dolina, Jána
Kalinčiaka 39, Liptovský Ján, za účelom umiestnenia informačných tabúl,
ktoré sú súčasťou projektu“ Turistický informačný systém Jánska dolina“ na
dobu určitú od 15.9.2013 do 15.9.2023 za sumu 1 Euro za kalendárny rok.
Poslanci

schválili

aj

zmluvu

na

poskytovanie

auditorských

služieb

s auditorom Ing. Pavlom Fiantom, Smrečany 105. Odsúhlasili aj prenájom
časti obecného pozemku č. 3404/1 vedenom na liste vlastníctva č. 564 vo
vlastníctve

obce

Liptovský

Ján

s výmerou

15m2

nájomcovi

Marte

Leitmanovej, Kostolného 7, Liptovský Mikuláš za účelom poskytovania
služieb – predaj suvenírov na celoročnú dobu prevádzky na dobu určitú do
30.9.2018 za cenu 0,20 Eura za m2 na deň. Zároveň prenajímateľ dáva
súhlas, aby na prenajatom pozemku nájomca mohol podľa potreby
uskutočňovať stavebnú činnosť. Odsúhlasili aj Mgr. Martina Šimovčeka,
trvalo bytom Liptovský Ján, do funkcie prísediaceho na súde.
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8. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 25. októbra 2013 v
kancelárii starostu obce.
Poslanci

schválili

prijatie

úveru

vo

výške

41.493,32

EUR,

poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a. s, so sídlom: Hodžova 11,
Žilina za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou
opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý
termínovaný úver,

na účely zabezpečenia financovania investičného

projektu: „Stavebné úpravy chodníka na Novej ulici a vyznačenie cyklotrasy
Liptovský Ján - Svidovské sedlo“ s podporou projektu v zmysle príslušných
predpisov

o

spoločenstva

pomoci
formou:

a

podpore

Zmluvy

poskytovanej

o poskytnutí

z

fondov

nenávratného

Európskeho
finančného

príspevku č. 1300045. Zastupiteľstvo schválilo aj prijatie úveru

vo výške

50.000,- EUR na investičnú akciu „Zateplenie objektu bytový dom 16 b.j.
Liptovský Ján.“, poskytnutého Prima bankou Slovensko, a.s, so sídlom v
Žiline, na obdobie do 10 rokov.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na správu audítora o overení účtovnej
závierky k 31.decembra 2012 bez pripomienok, ďalej správu audítora o
overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31. decembra
pripomienok a správu audítora o overení

2012

bez

súladu výročnej správy za

konsolidovaný celok s účtovnou závierkou k 31. decembra 2012 bez
pripomienok. Po prerokovaní Monitorovacej správy plnenia programového
rozpočtu obce Liptovský Ján k 30. júnu 2013 vzali poslanci na vedomie
Monitorovaciu správu plnenia Programového rozpočtu obce Liptovský Ján
k 30. júnu 2013.
Poslanci schválili úpravu rozpočtu č. 3/2013 rozpočtu schváleného
dňa 10. decembra 2012 nasledovne: presun rozpočtu bežných výdavkov
zníženie z položky 08209/630 o sumu 7 600,00 € z Kultúrno-informačného
centra – špeciálne služby a navýšenie na položke 04510/630 o sumu
v položke cestná doprava – dopravné značenie, posypový materiál, údržba
a opravy, palivá o 6 300,00 € a na položke 10203/630 Jednota dôchodcov –
všeobecné služby, materiál o sumu 1 300,00 €.
Zastupiteľstvo súhlasilo so zámerom predať nehnuteľnosť obchodnou
verejnou súťažou pozemok parc. registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape
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č. KNC 198/47 o výmere 1318 m2 trvalé trávnaté porasty, zapísanú na LV
č.564 pre k. ú. Liptovský Ján, ktorý je vo výlučnom vlastníctve obce
a schválilo podmienky obchodnej súťaže.
Poslanci poverili starostu obce Liptovský Ján, aby na valnom
zhromaždení OOCR Liptovský Ján – Turizmus, Jána Kalinčiaka 39,
Liptovský Ján, hlasovať za zlúčenie OOCR Liptovský Ján – Turizmus s OOCR
Liptov do jednej OOCR Liptov.
Zastupiteľstvo na svojom zasadnutí konštatovalo že Uznesením Obecného
zastupiteľstva č.58/07/2013 zo dňa 23. septembra 2013 bol schválený
zámer prenajať majetok obce a to pozemok parc.č. 2962/20 s výmerou 1262
m2, druh pozemku – trvalé trávne porasty, k. ú. Liptovský Ján vo vlastníctve
obce obchodnej spoločnosti METAL COMPANY s.r.o. so sídlom Nová 184,
Liptovský Ján, za 1,-Eur na 1 rok. Obecné zastupiteľstvo ďalej konštatovalo,
že tento zámer obec zverejnila viac ako 15 dní pred schvaľovaním nájmu na
svojej úradnej tabuli dňa 4. októbra 2013 a na svojej internetovej stránke,
pričom tento zámer bol zverejnený počas celej doby. Obecné zastupiteľstvo si
osvojilo názor hlavného kontrolóra obce, ktorý odporúčal postupovať pri
nájme v zmysle §9a ods.9 písm. c) zákona o majetku obce. Z uvedených
dôvodov schválilo uzatvorenie Nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť – pozemok
parc. č. 2962/20 s výmerou 1262 m2, druh pozemku – trvalé trávne porasty,
k. ú. Liptovský Ján vo vlastníctve obce ako prebytočný majetok obce
v zmysle Zásad hospodárenia obchodnej spoločnosti METAL COMPANY s.r.o.
so sídlom Nová 184, Liptovský Ján, IČO: 43 782 612 a to za 1,-Eur za 1rok.
Zastupiteľstvo schválilo zámer previesť

majetok obce a to parcely:

3132/3 s výmerou 183 m2 – zastavané plochy; 3132/4 s výmerou 883 m2 –
trvalé trávne porasty; 3132/5 s výmerou 7m2 – zastavané plochy a nádvoria;
3132/6 s výmerou 4 m2 - zastavané plochy a nádvoria; 3132/7 s výmerou
24 m2 – zastavané plochy; všetky v k. ú. Liptovský Ján zapísané na liste
vlastníctva č. 1382 v celosti pre Obec Liptovský Ján v prospech Radka
Čenku trvale bytom Liptovský Ján, v podiele ½ a Vratka Čenku, trvale bytom
Liptovský Ján, v podiele ½ z dôvodu, že predmetné nehnuteľnosti dlhodobo
užívajú žiadatelia a ich právni predchodcovia, pozemky sú zastavané
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stavbami vo vlastníctve kupujúcich vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbami.
9. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 16. decembra
2013 v kancelárii starostu obce.
Prerokovalo

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Liptovský Ján

č.5/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady, ďalej schválilo aj rozpočet obce Liptovský Ján na
rok 2014 bez pripomienok a vzalo na vedomie návrhy rozpočtov obce
Liptovský Ján na roky 2015-2016, správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Obce Liptovský Ján

za rok 2013 a schválilo návrh plánu

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Liptovský Ján na rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí schválilo Záverečnú správu
o výchovno-vzdelávacej

činnosti,

jej

výsledkoch

a podmienkach

školy

a školských zariadení za školský rok 2012/2013. Poslanci schválili aj zámer
prenajať budovu súpisné číslo 2125 Údolnú stanicu vleku Javorovica
zapísanej na LV č. 564, k. ú. Liptovský Ján, obchodnej spoločnosti
ŠPORTCENTRUM – LIPT.JÁN s.r.o., so sídlom Jánska dolina 194, Liptovský
Ján. Dôvodom bol fakt, že predmetnú budovu výlučne užíva vyššie uvedená
obchodná spoločnosť, v ktorej má obec Liptovský Ján 50%-ný obchodný
podiel reprezentujúci sumu 169.289,- Eur, predmetná obchodná spoločnosť
nereflektovala na kúpu predmetnej budovy. Budova súpisné číslo 2125 je
vyslovene účelová, postavená pre účely prevádzky lyžiarskeho vleku. Ročné
nájomné za budovu malo predstavovať sumu 2000,- Eur. Predmetom nájmu
nebol pozemok parcela č. KN 3412/53 s výmerou 67 m2 Zastavané plochy
a nádvoria, na ktorej je budova súpisné číslo 2125 postavená, pretože táto
bola ako spoločná nehnuteľnosť vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva
Komposesorát Bielo – Marušová, Kúpeľná 103, Liptovský Ján.
Zastupiteľstvo schválilo aj odpustenie nevymožiteľnej pohľadávky,
pretože jej vymáhanie je spojené s ťažkosťami a možno predpokladať, že
ďalšie vymáhanie by neviedlo ani k čiastočnému uspokojeniu daňového
nedoplatku Ľudovítovi Zimánimu, trvale bytom Liptovský Ján, vo výške
1699,11

Eur.

Dôvodom

na

odpustenie

a odpísanie

pohľadávky

je
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nemajetnosť občana, jeho ťažké zdravotné postihnutie a nie je žiadny
predpoklad

splatenia

tejto

pohľadávky.

Zastupiteľstvo

sa

zaoberalo

a schválilo žiadosť Rastislava Pertziana, trvale bytom Liptovský Ján, Do
Políka 370, Liptovský Ján, aby v mieste trvalého bydliska vykonával činnosti
v zmysle živnostenského oprávnenia po dobu trvania nájomného vzťahu
k bytu, ktorý je vo vlastníctve obce.
Poslanci vzali na vedomie, na základe oznámení Okresného úradu,
odboru školstva, Komenského 35, Žilina o pridelení a úprave rozpočtu
normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre rok 2013 na
prenesené kompetencie a na základe poskytnutej dotácie z ministerstva
financií v zmysle uznesenia vlády č. 587/2013 na zabezpečenie 5% zvýšenia
platov

pedagogických

a nepedagogických

zamestnancov

financovaných

z rozpočtu územnej samosprávy (originálne kompetencie) úpravu rozpočtu
pre rok 2013.
Na zasadnutí schválili aj kúpnu zmluvu medzi Obcou Liptovský Ján
a Viliamom Rothom a
Liptovský Ján,

manž. Martou Rothovou, obaja

trvale bytom

predmetom ktorej je prevod vlastníctva nehnuteľností a to

pozemkov parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape č. KN
3771/14 s výmerou 42 m2 Zastavané plochy a nádvoria, č. KN 3771/15
s výmerou 7 m2 Zastavané plochy a nádvoria, č. KN 3771/16 s výmerou 167
m2 Zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č.1254, k. ú. Liptovský Ján
a to za kúpnu cenu

1,- Eur. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že

nehnuteľnosti boli vytýčené geometrickým plánom, vyhotoveným Ing.
Milanom Perdekom, geodetom a kartografom, Priehradná 39, Liptovský
Mikuláš a úradne overeného Správou katastra dňa 29.10.2008 pod číslom
1069/2008, tento geometrický plán bol súčasťou zámennej a kúpnej zmluvy
medzi Obcou Liptovský Ján a vyššie uvedenými osobami zo dňa 7. mája
2009, vklad ktorej bol povolený pod V 1509/2009, avšak predmetné parcely
neboli v návrhu na vklad uvedené a to z to z toho dôvodu, že obec ešte
nebola v tom čase zapísaná ako vlastník v katastri nehnuteľností, pretože
išlo o plochu pod pôvodným korytom potoka Štiavnica. Kupujúci a jeho
právni predchodcovia užívali predmetné pozemky, ktoré boli súčasťou
prevádzky mlyna.
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Zastupiteľstvo schválilo aj kúpnu zmluvu medzi Obcou Liptovský Ján
a Radkom Čenkom a Vratkom Čenkom, obaja trvale bytom Liptovský Ján,
ako podielovými spoluvlastníkmi, každému v ½, predmetom ktorej bol
prevod vlastníctva nehnuteľností a to pozemkov parcely registra „C“
evidované na katastrálnej mape č. KN 3132/3 s výmerou 183 m2 Zastavané
plochy a nádvoria, č. KN 3132/4 s výmerou 883 m2 Trvalé trávne porasty, č.
KN 3132/5 s výmerou 7 m2 Zastavané plochy a nádvoria, č. KN 3132/6
s výmerou 4 m2 Zastavané plochy a nádvoria, č. KN 3132/7 s výmerou 24
m2 Zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č.1382, k. ú. Liptovský Ján
a to za kúpnu cenu 3,33 Eur za 1 m2. Kúpna cena pre Radka Čenku
predstavovala

sumu

1.833,17

Eur,

kúpna

cena

pre

Vratka

Čenku

predstavovala sumu 1.833,17 Eur. Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že
nehnuteľnosti, ktoré boli predmetom tejto kúpy, dlhodobo užívali kupujúci,
resp. ich právni predchodcovia, pozemky sú zastavané stavbami vo
vlastníctve kupujúcich vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbami.
Zastupiteľstvo schválilo aj zloženie inventarizačnej, vyraďovacej a
likvidačnej komisie na vykonanie inventarizácie obecného majetku v zložení:
Katarína Šúleková, predseda, Zora Šimovčeková, Anna Ľubelanová, Rastislav
Urban a Mgr. Martin Šimovček. Poslanci zároveň schválili odmenu hlavnému
kontrolórovi obce Ing. Ľubomírovi Oravcovi vo výške 12% zo súčtu platov 111.2013 vo výške 163,68 Eur. Za nových nájomníkov do bytového domu 19
b.j., Do Políka 368 schválilo Petera Kompiša (C2-1.1) a Andreja Brziaka (C24.1).

Šport – TJ Štart
Členská schôdza Telovýchovnej jednoty ŠTART Liptovský Ján sa
konala 8. februára 2013. Zúčastnilo sa jej 45 členov z pozvaných 77 členov
čo bolo 63,38 %. Členská schôdza bola uznášania schopná. Schválila zmenu
stanov TJ a tie sa následne zaslali na ministerstvo vnútra na schválenie. Na
tejto členskej schôdzi sa schválil do štruktúry oddielov nový Florbalový
oddiel. Tiež bol zvolený nový výbor, ktorý mal pracovať v zložení: Stanislav
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Dubovský, Ing. Ľubomír Oravec, Dušan Čurný ml., Dušan Čurný st., Milan
Kormaník, Vladimír Mlynarčík, Ladislav Filo ml. Kontrolná komisia: Ing.
Pavol Mikušiak, Igor Niňaj, Daniel Strapoň st. Členská schôdza schválila
nové stanovy, výsledky volieb Výboru TJ a kontrolnej komisie a ročnú výšku
členského na nasledujúce 2 roky na 5,00 € na osobu staršiu ako 18 rokov a
3,00 € dôchodcovia. Na výročnej schôdzi sa rozhodlo, že po registrácii TJ
budú vydané nové členské preukazy do 2 mesiacov od registrácie TJ ŠTART.

Futbal
Sezóna 2012/2013 bola najkritickejšou sezónou jánskeho futbalu v 1.
triede

od postupu v roku 2009. Najpodstatnejšie bolo, že sa mužstvo

nakoniec s vypätím všetkých síl v tejto súťaži zachránilo! V lete 2012 nastali
rôzne komplikácie, či už v hráčskom, alebo funkcionárskom tíme. Zo
zdravotných dôvodov skončil dovtedajší predseda Julko Šimovček a futbal
zrazu „nemal pána“. Takto nejako prebiehala aj jesenná časť v podstate bez
vedenia a len silou vôle sa podarilo dotiahnuť do konca jesennú časť. V zime
sa veľmi ťažko dával dokopy nový futbalový výbor, lebo o prácu v ňom nemal
nikto záujem. Nakoniec sa v trochu oneskorenom termíne 3. 5. 2013 zvolil
nový výbor už počas bežiacej jarnej časti sezóny. Tvorili ho: Ing. Ľubomír
Oravec, Ferdinand Jančuška, Michal Vrlík, Mgr. Ján Palider, Peter Tekel.
Táto skupina ľudí začala v podstate odznova tvoriť nejaké základy A-tímu a
spolu s trénerom Romanom Klotákom sa podarilo vytvoriť počas jarnej časti
dobrú zostavu, ktorá ťahala za jeden koniec povrazu a bola predpokladom
ďalšieho pokračovania.

Jednota dôchodcov
Hodnotiaca členská schôdza základnej organizácie Jednoty dôchodcov
v Liptovskom Jáne sa uskutočnila 31. januára 2013 v hoteli Štart. Pre
zmenu termínu konania hodnotiacej schôdze sa jej nemohol zúčastniť
podpredseda OR JDS v Liptovskom Mikuláši Albert Albert. Pozvanie prijal a
rokovania sa zúčastnil starosta obce Juraj Filo. V úvode rokovania Renáta
Hurajová zarecitovala báseň Miroslava Kasandru „Starenka pri fontáne“.
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Predsedníčka základnej organizácie Viera Brtáňová predniesla správu o
činnosti z každej oblasti zamerania. V plnení úloh dosiahla jednota dobré
výsledky. Zorganizovali mnohé akcie, podujatia, ktorých sa seniori zúčastnili
v veľkom počte. Ako dôkaz spokojnosti a záujmu o ich činnosť je neustále
pribúdanie nových členov. Od marca 2012 pribudlo 13 členov. Základná
organizácia mala k marcu 2013 118 členov. Margita Dúbravcová predniesla
správu o hospodárení za rok 2012 a správu revíznej komisie. Ďalej Viera
Brtáňová oboznámila prítomných s plánom činnosti na rok 2013, kde sa
mali

zameriavať

na

podobné

činnosti,

ktoré

uskutočňovali

v predchádzajúcom období - besedy, návštevy kultúrnych a spoločenských
podujatí. Ďalej chceli rozvíjať aktivity v oblasti turistiky a športu, či
skrášľovania životného prostredia. Členovia sa svojou činnosťou aktívne
podieľali aj v miestnych spevokoloch a hudobnej skupine Senior Bend. Bez
hudby tohto telesa si nevedeli svoje akcie už vôbec predstaviť. Členovia
jednoty sa aktívne podieľali na príprave trvalej expozície „Naše dedičstvo“
v priestoroch COOP Jednoty, ale aj pri

sprevádzaní návštevníkov a

udržiavaní poriadku a čistoty. Pre novú sezónu chceli využiť aj chodbu
postavením panelov, kde chceli prezentovať život v obci a činnosť
organizácie. Aktivitu členov sa rozhodli hodnotiť aj na hodnotiacich
a výročných členských schôdzach a udeľovať „Ďakovné listy“. Za rok 2012 sa
výbor ZO rozhodol udeliť toto ocenenie Jánovi Mlyčekovi, za vedenie
hudobnej

skupiny

Senior

Bend,

Blažene

Brtáňovej,

za

aktivitu

pri

zhotovovaní výstaviek a Márii Kráľovej, za reprezentáciu ZO na Okresných
športových

hrách,

Vladimírovi

Kubovčíkovi,

za

prednes

poézie

na

podujatiach a starostu obce Juraja Filu za spoluprácu a pomoc organizácii.
Starosta obce vo svojom príhovore oboznámil s pripravovanými oslavami
750-ročnice obce a úlohami, ktoré všetkých v najbližšom období čakali.
Všetkým poďakoval za aktivitu, spoluprácu a pomoc prisľúbil aj naďalej.
Členovia jednoty dôchodcov navštívili v roku 2013 viaceré akcie. Od
15.–17. 3. 2013 prebiehal v Liptovskom Mikuláši 39. ročník „Belopotockého
Mikuláš 2013“. Od Liptovského kultúrneho strediska získali množstvo
vstupeniek skoro na všetky predstavenia. Pretože v ročníku 2013 sa LKS
rozhodlo vstupenky spoplatniť 0,50 €, vedenie jednoty dôchodcov sa
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rozhodlo tieto vstupenky členom uhradiť. Oslavu MDŽ využili na rozdanie
vstupeniek s tým, že tieto ZO uhradí hromadne pred vystúpením.
Predstavení

Belepotockého Mikuláša sa zúčastnilo 55 členov a občanov

obce. Belopotockého Mikuláš uzatváralo 17. marca vystúpenie Radošinského
naivného divadla hrou „Jááánošííík po 300 rokoch“, ktorého sa zúčastnilo 14
členov. Dňa 14. 4. 2013 sa členovia zúčastnili predstavenia, ktorého hlavnú
úlohu stvárnila Diana Mórová „Medzi nebom a ženou“. Boli aj na vystúpení
súboru „Lúčnica“, ktorý prišiel 5. 5. 2013 do Liptovského Mikuláša s celkom
novým programom a omladený. Nové vystúpenie videlo 25 členov.
Na rokovaní okresnej rady Jednoty dôchodcov bolo rozhodnuté
usporiadať „Celookresný majáles JDS“. Padlo niekoľko návrhov miesta
konania

tohto

Liptovskom

podujatia,

Jáne,

najmä

najviac
pre

sa

prihovárali

potrebnú

kapacitu

za

uskutočnenie

hotela

Štart.

v

Bolo

rozhodnuté a 15. mája 2013 o 13.00 h prichádzali do hotela Štart seniori z
celého okresu. O podujatie bol veľký záujem, naša základná organizácia
v Liptovskom Jáne dostala pozvánku pre 5 členov, okrem členov výboru,
ktorí mali organizačné povinnosti. Po úvodnom slove p. Kotiana prítomných
privítala a bližšie informácie o hudobnej skupina uviedla predsedníčka ZO
JDS Liptovský Ján Viera Brtáňová. Prítomným popriala dobrú zábavu a po
piesňach spevokolu sv. Jána Krstiteľa vyzvala prítomných do tanca. Seniori
a hlavne seniorky, využili každú možnosť zatancovať si, zaspievať. Veľmi
dobrá nálada bola až do konca. Väčšina však bola odkázaná na autobusové
spoje, takže posledné kolo, aj keď sa prítomným nechcelo, odtancovali už
večer o pol siedmej. V. Brtáňová poďakovala v závere hudobnej skupine
SENIOR BEND a vedeniu hotela Štart za prípravu miestnosti a obsluhu.
Okresná rada Jednoty dôchodcov na Slovensku v Liptovskom Mikuláši
usporiadala dňa 18. 3. 2013 v Dome kultúry okresnú prehliadku spevokolov
a skupín. Na túto prehliadku jánska základná organizácia prihlásila
hudobnú skupinu Senior Bend. Vystúpenie skupiny v zložení: Ján Mlynček,
Vladimír Mlynček, Vladimír Mlynček a Jaroslav Mlynček (chýbal Zoltán
Vicén) malo veľký úspech. Do repertoáru vystúpenia dali piesne, ktoré
seniori poznajú, takže spievalo s nimi celé hľadisko. Porota nakoniec vybrala
súbor z Východnej, ktorý bude reprezentovať na krajskej prehliadke.
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Brigádnickú činnosť dôchodcovia zamerali aj na jarné upratovanie
expozície NAŠE DEDIČSTVO. Uskutočnili ho 15. apríla 2013. Tejto brigády
sa zúčastnilo 11 členiek, ktoré s elánom a dobrou náladou dali exponátom a
celému priestoru sviežejší vzhľad a takto priestory aj exponáty pripravili na
ďalší rok prevádzky. Na tomto stretnutí sa rozhodli vo vstupnej hale vystaviť
fotografie z činnosti.
Brigádu pri čistení cintorína zorganizovali 26. apríla 2013 v spolupráci
s obecným úradom, za pomoci jeho pracovníkov. Zúčastnilo sa jej 17 členov
ZO a 3 nečlenovia. Spolu odpracovali 69 brigádnických hodín. Počas prác
brigádnikov prišiel pozrieť starosta Juraj Filo a poďakoval sa za odvedenú
prácu..
Vo štvrtok 13. 6. 2013 (pre dážď sa pôvodný termín 11.6. zmenil)
jednota dôchodcov zorganizovala posedenie pri guláši. Už ráno bolo krásne
slnečné počasie a to predznamenalo, že sa podujatie vydarí. A tak za
slnečného rána sa zišla skupina skalných gulášnikov: Elena Kompišová,
Anna Strapoňová, Želmíra Šutliaková a Vladimír Mlynček pod vedením
gulášmajstra

Pavla

Šúleka

k

príprave

gulášu.

Viera

Brtáňová

v predpoludňajších hodinách prišla skontrolovať stav prípravy gulášu a
gulášnici dostali prvú pochvalu po ochutnávke, ktorá svedčila o dobrej
kvalite. Účastníci posedenia sa okolo obeda začali schádzať. Počasie bolo
krásne a to umocňovalo náladu a pohodu prichádzajúcich. Na posedenie
pozvali aj predsedu ZO SZPB v Liptovskom Jáne - Milana Jančušku. Pani
Brtáňová krátko po 13.00 h privítala prítomných seniorov, starostu obce
Juraja Filu. Oboznámila prítomných s priebehom podujatia: najskôr
konzumácia gulášu, informácia o akciách, ktorých jednota dôchodcov
zúčastnila a blahoželanie jubilantom. Nakoniec bola zábava pri hudbe
SENIOR BEND. V priebehu zábavy akciu navštívili členovia Klubu seniorov z
Chorvátskeho Grobu, ktorí sa o konaní akcie dozvedeli z obecného rozhlasu.
Aj

v

tomto

roku

členovia

jednoty

dôchodcov

pri

príležitosti

Medzinárodného dňa detí s darčekmi a sladkosťami navštívili MŠ v obci.
Chceli tak za všetkých seniorov vyjadriť poďakovanie a uznanie deťom a
učiteľkám za krásne vystúpenia na ich podujatiach. Deti sa veľmi potešili
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veľkým loptám, ktoré im doniesli a tiež sladkostiam. Veľmi milo prekvapili
rozprávkou, ktorú predviedli. Nechýbali ani veselé pesničky.
Členovia jednoty dôchodcov pripravili na jeseň výstavku plodov zeme,
výtvorov z nich a drobných ručných prác. Na jej zhotovení sa podieľali: J.
Lukáč, M. Dúbravcová, A. Strapoňová, E. Čabajová a Ž. Šutliaková. Úvodnou
básňou sa seniorom prihovorila R. Hurajová. Deti z MŠ pre túto príležitosť
pripravili divadelné predstavenie Janko Polienko. P. Brtáňová sa po skončení
hry poďakovala deťom aj pani učiteľkám. Po programe v krátkom príhovore
vystúpil starosta obce Juraj Filo a Michal Kotian. Po nich predsedkyňa Viera
Brtáňová informovala seniorov o činnosti organizácie a plánoch v najbližšom
období. Poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na príprave posedenia,
predovšetkým starostovi obce a vedeniu Štartu. Stretnutie zároveň využili na
odovzdanie vyznamenania III. stupňa od okresnej organizácie za dlhoročnú
aktívnu prácu Nadežde Cholvadtovej a Margite Dúbravcovej a ďakovných
listov za dlhoročnú aktívnu prácu Jozefovi Brziakovi, Jánovi Hlavienkovi
a Jánovi Ondášovi, ktoré im odovzdal Michal Kotian. Po slávnostnom akte
bolo podávané občerstvenie. Na rad prišlo účinkovanie Senior Bendu, pri
ktorom sa spievalo aj tancovalo.
Na 8.11.2013 seniori pripravili posedenie, na ktoré pozvali niekoľko
základných organizácií z blízkeho okolia. Prišli členky z Podturne a Lipt.
Mikuláša. Spolu bolo 20 účastníkov, ale neubralo to na dobrej atmosfére a
zábave. Vzájomné rozhovory, spev a tanec spestrili stretnutie.
Pred sviatkom všetkých svätých sa členovia zúčastnili na brigáde na
miestnom cintoríne. Dňa 30.10.2013 sa zišlo 16 členov a piati pracovníci
obecného úradu. Počasie im prialo, práca šla od ruky. Na niektorých
miestach sa odhrabávalo lístie, dôkladne sa očistili všetky chodníky a
schody, vstup na cintorín, priestranstvo pred domom smútku a jeho okolie.
V priebehu prác brigádujúcich prišiel pozrieť aj starosta Juraj Filo
a poďakoval im za prácu. Pracovníci obecného úradu tiež pomohli – odnášali
vrecia a vedrá a zmiernili tak námahu členom jednoty dôchodcov.
Po odovzdaní ďalšej miestnosti pre expozíciu Naše dedičstvo členov
čakala brigáda pri riadení uvedeného priestoru. Maľovanie sa trochu
oddialilo,

takže

upratovanie

bolo

tiež

neskôr.

Brigádu

uskutočnili

_______________________________________________________________________ 324

Liptovský Ján

Kronika

26.11.2013. Išlo len o umytie malých okienok, radiátora, dvoje dverí, skiel
z osvetlenia a umytie dlažby. Členky výboru Viera Brtáňová, Margita
Dúbravcová,

Elena

Kompišová,

Anna

Strapoňová

a členovia

Darina

Garabášová a Jozef Lukáč tieto práce rýchlo zvládli. Miestnosť bola
pripravená na dobudovanie výstavnej časti a doplnenie nábytkom. Výstavnú
časť vytvoril Jozef Lukáč. V spolupráci so starostom Jurajom Filom bola
miestnosť zariadená potrebným nábytkom.

Poľovnícke združenie Svätojánska dolina
Poľovnícke

združenie

zručnosťou

svojich

členov

v

počte

37

zorganizovalo 16. novembra 2013 v rámci dobrých vzťahov medzi obecným
úradom riadnu brigádu v areáli novovybudovanej rozhľadne v lokalite Stráň
nad cintorínom, kde členovia upravili a rozšírili existujúci prístupový
chodník k rozhľadne, ktorý vybudovali v roku 2011 pod dohľadom dobrého
priateľa a nadšenca združenia, nebohého Jozefa Urbana. Na tejto brigáde
upravili terén okolo rozhľadne a zhotovili vkusné lavičky z guľatiny, ktoré
pod dohľadom starostu obce Juraja Filu a zodpovedného pracovníka
Romana Vajsa osadili popri chodníku ako aj okolo samotnej rozhľadne.
Krásne slnečné počasie vyšlo a na brigáde panovala príjemná priateľská
atmosféra, ktorá bola zavŕšená posedením pri guľáši. Starosta obce ukončil
akciu so slovami spokojnosti.

Materská škola
V prvom polroku školského roka 2012/2013 bolo zapísaných 74 detí,
kapacita materskej školy bola 69 detí. Deti navštevovali tri triedy materskej
školy. V 1. triede 3–4 ročných bolo 20 detí, v 2. triede 4–5 ročných detí 26, v
3. triede 5–6 ročných detí 28. Adaptačný pobyt absolvovalo úspešne 15 detí v
1. triede, v 2. triede tri deti. V 3. triede malo odloženú povinnú školskú
dochádzku päť detí. Počet detí z Liptovského Jána je 44, z Uhorskej Vsi 14, z
Podturne 13 a z Liptovského Mikuláša 3 deti. Krúžková činnosť bola
organizovaná v šiestich krúžkoch – oboznamovanie s anglickým jazykom–
lektor – Mgr. Fetske (26 detí v dvoch skupinách). Dramaticko-literárny
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krúžok – Mgr. Gabriela Kompišová (22 detí). Počítačový krúžok – R. Hurajová
(24 detí). Športový krúžok – Dana Fáberová (20 detí), výtvarný krúžok –
Ľubica Uličná (22 detí). Krúžky navštevovali len deti 5–6 ročné, organizované
boli v popoludňajších hodinách. Dňa 4. februára sa 5–6 ročné deti zúčastnili
zápisu do 1. ročníka ZŠ v L. Jáne (27 detí), pričom rodičia piatich detí
požiadali pri zápise o vyšetrenie školskej zrelosti. Karnevalom 12. februára
sa aj v materskej škole po celodennej veselej zábave skončilo fašiangové
obdobie. Dvadsaťtri detí – predškolákov absolvovalo lyžiarsky výcvik v
lyžiarskom stredisku „Javorovica“ pod vedením Mgr. Gabriely Kompišovej a
Dany Fáberovej a za pomoci rodičov R. Vajsa a I. Chlebovej, kde si deti
osvojili základné lyžiarske zručnosti a schopnosti, naučili sa ovládať
„neposlušné lyže“ i „gombičku“ na vleku. Od začiatku školského roku
pracovala s 5-6 ročnými deťmi jedenkrát do týždňa PaeDr. Soňa Hlavajová,
špeciálny pedagóg s Centra pedagogiocko-psychologického poradenstva
a prevencie v Liptovskom Mikuláši podľa projektu zameraného na prevenciu
porúch čítania a písania. Súčasťou sú aj pravidelné konzultácie s rodičmi,
ktoré rodičia do značnej miery využívajú. Zápis do materskej školy prebiehal
od 15. februára, už prvý deň si prevzalo žiadosti 24 rodičov – jedno dieťa 4
ročné, 7 detí mladších ako tri roky, sú deti 3ročné. Rozhodnutie o prijatí
alebo neprijatí dostali rodičia najneskôr do 31. mája 2013.
September nebol len v znamení začiatku školského roka, ale znamenal
aj začiatok pre „nové“ deti v materskej škole. Popri štyridsiatich ôsmych
„zabehaných školkároch“ začalo okrem čara jesene spoznávať aj pestrý
škôlkársky život dvadsať nových detí. Po počiatočných ranných starostiach a
slzách sa s radosťou a aktívne zúčastňovali akcií a podujatí v „školičke“ –
napr. Animoterapie – vozenie detí na poníkoch, ktorá mala na fyziologický
vývin detí veľmi dobrý vplyv a bolo možné uskutočňovať ju v každom ročnom
období. Brigády na obnove školského dvora sa zúčastnili deti spolu s 15
rodičmi a zamestnancami školy.
Tvorivé dielne s názvom Jesenné variácie, ktoré zrealizovali učiteľky už
po štvrtýkrát, do školy pritiahli 20-tich rodičov. Spolu s deťmi vyrobili
ozdobné tekvice a ochutnali dobroty z jabĺk. Dôchodcov na stretnutí potešilo
10 detí, novopečených prvákov a predškolákov, s divadlom Janko Polienko
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pod vedením učiteľky Mgr. G. Kompišovej. Divadlo spod Spišského hradu
spolu s Ivou Liptákovou poctilo školu svojou návštevou a bábkovým
predstavením o túžbe a láske k domovu O Kukulíkovi.
Výtvarný krúžok sa zúčastnil na prehliadke v Galérii P. M. Bohúňa a
na tvorivej dielni v Liptovskom Mikuláši. Škôlkári z L.

Jána v rámci

športového krúžku zatancovali spolu so žiakmi „veľkej školy“ na tanečnom
maratóne Sport dance. Prvý ročník tanečného maratónu vyhlásili Sporttube
a Rádio Europa 2. Všetci priaznivci tanca, ktorí videli tanečné video detí z L.
Jána na Sporttube, mali možnosť hlasovať.

Základná škola
Náročné obdobie opakovania a skúšania na konci prvého polroka
školského roka 2012/2013 sa na škole ukončili účelovým cvičením. Trvalo
dva dni - 29. januára – 30. januára 2013. Jeden deň bola teoretická
príprava, kde si žiaci osvojili základy civilnej ochrany a pripomenuli si
základy prvej pomoci a ošetrovania ľahších zranení. Druhý deň si žiaci svoje
novonadobudnuté poznatky vyskúšali v teréne. Špeciálny deň bol aj 31.
januára 2013. Dopoludnia žiaci dostali vysvedčenie ako výsledok ich
polročnej práce a popoludní sa v telocvični našej školy uskutočnil tradičný
karneval. Od 13.00 do 17.00 sa žiaci zmenili na princezničky, víly, tanečnice,
policajtov, smetiarov, čajníky, rôzne druhy zvieratiek a príšeriek, dokonca aj
na „strašné“ strašidlá. Hneď po jednodňových polročných prázdninách mali
plné ruky práce učiteľky primárneho vzdelávania. V pondelok 4. februára
2013 sa uskutočnil zápis predškolákov do 1. ročníka základnej školy.
Učiteľky po krátkom preskúšaní zapísali 31 budúcich prváčikov. V škole si
pripomenuli aj sviatok sv. Valentína. Žiacky parlament zorganizoval
„Valentínsku poštu“. Žiaci mohli poslať valentínku svojim spolužiakom,
kamarátom, ale aj pani učiteľkám, pani vychovávateľkám, pani kuchárkam,
či pani upratovačkám. Žiaci sa zúčastňovali rôznych vychádzok, exkurzií,
výstav, prednášok, výchovných koncertov a pod. Svoje vedomosti a znalosti
si overovali v rôznych súťažiach a predmetových olympiádach. S krátkym
programom vystúpili na oslavách MDŽ v Liptovskom Jáne aj Podturni.
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Dňa 21. 2. 2013 žiaci a zamestnanci školy rozlúčili s riaditeľkou Mgr.
Janou Pivkovou, ktorá odchádzala z funkcie, ale ostávala aj naďalej učiť. Za
jej obetavú prácu, za všetky deti, ktoré prešli jej rukami, škola požiadala
Ministerstvo školstva SR o udelenie ocenenia sv. Gorazda pri príležitosti Dňa
učiteľov. Starosta obce Juraj Filo poďakoval Mgr. J. Pivkovej za celoživotnú
prácu v školstve a s mládežou v Základnej a Materskej škole v Liptovskom
Jáne.
Mgr. Jana Pivková nastúpila do ZDŠ v Liptovskom Jáne 1. 9. 1977 ako
učiteľka matematiky a chémie s trojročnou pedagogickou praxou. V tomto
období si ju jej už 50-roční žiaci pamätali nielen ako učiteľku, ktorá ich učila
počítať a robiť chemické pokusy, ale aj milovať prírodu, chrániť ju a
zaznamenávať krásy svojho okolia – fotografovať a vyrábať fotografie v rámci
krúžkovej činnosti. Dôkazom toho je dokumentácia školy, ktorú viedla. Vo
svojej učiteľskej praxi vychovala mnohých úspešných riešiteľov pytagoriády,
matematickej,

zemepisnej

a hlavne

chemickej

olympiády.

Do

funkcie

riaditeľky školy nastúpila 1. 8. 1999. V tomto období hrozilo zrušenie
základnej školy. Spojením základnej a materskej školy v jeden subjekt
s právnou subjektivitou sa podarilo školu a školské zariadenia zachrániť.
Počas svojej aktívnej 38 ročnej činnosti pedagóga absolvovala nespočetné
množstvo rôznych aktivít, školení a vzdelávaní v svojej odbornosti aj
v riadiacej činnosti. Veľmi rada sa venovala mladým začínajúcim učiteľom,
pomáhala im obľúbiť si svoje povolanie a pohotovo im umožnila pracovať
s najmodernejšou technikou. Postupne vybudovala počítačovú učebňu s
internetom. Aktívne sa zúčastňovala mimoškolských aktivít v obci. Bola aj
členkou redakčnej rady Jánskych novín, prispievateľkou do rôznych novín a
časopisov, kde reprezentovala dobré meno školy.
Starosta obce zároveň uviedol do funkcie riaditeľa Mgr. Miroslava
Mahdala, ktorého Rada školy pri ZŠ s MŠ vybrala vo výberovom konaní.
Nový riaditeľ nastúpil do funkcie 22. februára 2013.
Dňa 21. júna 2013 (piatok) o 9.00 h v telocvični ZŠ s MŠ Liptovský
Ján sa uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti osláv 60. výročia
odovzdania školy do užívania. Vynovená, vyzdobená škola vítala 21. júna
2013 spolu s dychovou hudbou, nielen pedagógov a žiakov, ktorí sa v tento
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deň do školy tešili viac ako inokedy, ale aj hostí: starostov obcí Liptovský
Ján, Uhorská Ves, Podtureň a Beňadiková; medzi pozvanými boli aj Jozef
Brziak, Ján Paciga st., Gejza Čáni, Ľubomír Fronko, Zuzana Kissová za
ŠZŠMŠI. Medzi hosťami nemohli a nesmeli chýbať bývalí učitelia a ostatní
zamestnanci (niektorí odučili a odpracovali v škole viac ako 20 rokov); a
samozrejme bývalí žiaci, teraz úspešní: Marta Voštináková, r. Vodilová –
lekárka, Ivan Bátory – slovenský reprezentant v behu na lyžiach, Ladislav
Hámor – novinár, Vladimír Balco – slovenský režisér, dokumentarista a
scenárista. Všetci hostia dostali malý darček a mohli si pozrieť vo vestibule
výstavu staršej didaktickej techniky a školských pomôcok alebo v telocvični
fotografie zo života školy. Väčšina hostí však tento čas využila na rozhovory
so starými známymi, ktorých dávno nevideli. Slávnostná atmosféra vládla aj
v telocvični základnej školy, kde sa akadémia uskutočnila. Všetkých
prítomných privítal riaditeľ Mgr. Miroslav Mahdal. Po jeho príhovore vystúpili
so svojimi vyznaniami bývalí žiaci Ivan Bátory a Ladislav Hámor. Obaja si
zaspomínali na svoje školské časy, poďakovali sa svojim pedagógom za to,
ako ich pripravili na štart do života a škole do ďalších rokov zaželali len to
najlepšie

–

dobrých

a

nadaných

žiakov,

skúsených

a rozhľadených

pedagógov. Ivan Bátory venoval škole jedno zo svojich súťažných čísel. Keďže
žiadne nemalo číslicu šesťdesiat, vybral číslo s tromi jednotkami z
olympijskej štafety. Pán Ladislav Hámor prečítal ešte list, ktorý škole
k výročiu poslal Vladimír Balco. V kultúrnom programe vystúpili najskôr tí
najmenší – deti z materskej školy. Nie náhodou v ich vystúpení odzneli verše
M. Ďuríčkovej z knihy Jožko Pletko. Už pred 60 rokmi ich recitovali deti na
vystúpení pre mamičky v telocvični novej školy pod vedením riaditeľky
Dariny

Skerlovej,

Šimovčeková,

Ľ.

r.

Laurincovej.

Uličná.

Potom

Teraz

ich

„škôlkári“

však

viedli

rozospievali

a

učiteľky

Z.

roztlieskali

telocvičňu tanečným pásmom Tancuj, tancuj, ktorý s nimi nacvičila G.
Kompišová. Potom prebrali štafetu vystúpení žiaci základnej školy. V
literárnom pásme venovanom Fraňovi Kráľovi s názvom Spomienky na
minulosť vystúpili žiačky literárneho krúžku pod vedením V. Šimovčekovej.
Po nich nasledovalo tanečné vystúpenie žiakov, ktorí navštevujú tanečný
odbor súkromnej základnej umeleckej školy v priestoroch našej školy. Aj keď
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podľa kalendára, aj podľa teploty v telocvični, už bolo horúce leto, prváci
pripomenuli jar a jarné hry detí v Oslave jari. Pamätné vystúpenie, ktoré sa
zapíše do análov školy bola báseň Vlak vysťahovalcov od Fraňa Kráľa v
podaní žiakov 9. ročníka. Chlapci vystúpili v dobových kostýmoch a so
starými kuframi. Potom už nasledoval tanečno-pohybový mix žiakov školy
pod vedením A. Salajovej. Najprv vystúpila s gymnastickou zostavou so
švihadlom Terezka Stanislavová, za ňou žiaci 3. ročníka zatancovali ľudový
tanec na pesničku Z Východnej dievčatá, a napokon mal „slovo“ moderný
tanec – najprv sólo Lei Hečlovej a po ňom vystúpenie žiačok tanečného
krúžku. Po tanci nasledoval spev. Žiaci školského klubu detí a 6. ročníka
nacvičili a zaspievali niekoľko ľudových piesní. Nasledovala krátka prestávka
v podobe trošku „uletenej“ reklamy na školu. Záver kultúrneho programu
patril divadielku Jelka a drak o odvážnej princeznej, ktorá si musela
„vybojovať“ svojho princa s riadnou dračicou. V predstavení účinkovali žiaci,
ktorí navštevujú divadelný krúžok pod vedením B. Špačkovej. Záverečnou
bodkou bola neoficiálna hymna školy, ktorú zaspievali všetci žiaci. Po tejto
piesni riaditeľ poďakoval všetkým prítomným a účinkujúcim a kultúrnu časť
slávnostnej akadémie ukončil.
Žiaci sa rozišli domov a do tried, ale program pre pozvaných
pokračoval ďalej. Po prehliadke priestorov materskej školy, kde si hostia
mohli pozrieť aj výstavu historických hračiek, ako aj priestorov základnej
školy, sa pokračovalo slávnostnou recepciou. Po krátkych príhovoroch
starostu a riaditeľa, odovzdal starosta Liptovského Jána Juraj Filo bývalým
zamestnancom pamätné listy. Medzi ocenenými boli: Mária Barániová,
Natália Vadovická, Anna Multáňová, Ján Krajčí, Mária Multáňová, Mária
Šarafínová, Oľga Pacigová, Valéria Jandová, Jaroslava Ouhrabková, Radmila
Macková-Mlynčeková, Janka Králiková, Zlatica Beťková, Emília Šúleková,
Alžbeta Jezná, Mária Garabášová, Jana Pivková, Katarína Brotková, Anna
Vyšná, Mária Gloneková, Anna Jančušková, Zlatica Melnová, Emília
Mišíková, Jozef Brziak, Ján Paciga st., Gejza Čáni, Ivan Bátory, Marta
Voštináková, Ladislav Hámor, Ľubomír Fronko. Za ocenených poďakovala
MUDr. Marta Voštináková. Hostia mali možnosť pozrieť si prezentáciu, ktorá
mapovala posledných desať rokov v škole (2003–2013). Pripravila ju Jana
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Pivková. Slávnostná recepcia sa už potom niesla v uvoľnenejšom duchu – pri
posedení s občerstvením, v rozhovoroch, pri fotografovaní.
Po prázdninách sa 2. septembra 2013 otvorili brány základnej
a materskej školy v Liptovskom Jáne. Začal sa nový školský rok 2013/2014.
Do školy nastúpilo 138 žiakov, medzi nimi 27 prváčikov, ktorí boli
slávnostne pasovaní do cechu školského. Počas prázdnin boli v škole
prerobené dva kabinety na učebňu, svojpomocne zrekonštruovaný vchod do
budovy školy – položená nová betónová dlažba, zavedené nové zvonenie
prostredníctvom školského rozhlasu - zvonenie piesňami. Pre zvýšenie
bezpečnosti bol v škole nainštalovaný elektronický vrátnik. Pre lepší imidž
dostala webová stránka školy nový dizajn. O pár dní potešili žiakov novými
farebnými šatňami s plechovými uzamykateľnými skrinkami. V školskom
roku 2013/2014 ponúkala škola žiakom 13 záujmových krúžkov (napr.
futbalový, matematický, hravá angličtina, divadelný, turistický, …), v škole
pôsobila súkromná ZUŠ s výtvarným a tanečným odborom.
Od začiatku školského roka 2013/2014

sa okrem vyučovania

uskutočnilo množstvo akcií, súťaží, exkurzií. Začalo sa 16. 9. 2013, keď si
žiaci a učitelia pripomenuli Deň ústnej hygieny. V rámci spolupráce s MŠ
chodili žiaci primárneho vzdelávania od začiatku septembra čítať deťom MŠ
rozprávky pred spaním.
Beh o pohár starostu sa uskutočnil 30. 9. 2013. Súťažilo sa v štyroch
kategóriách: prvá kategória – 1. a 2. trieda; druhá kategória 3. a 4. trieda;
tretia kategória – 5. a 6. trieda; štvrtá – kategória 7., 8. a 9. trieda. Mladší
žiaci bežali po trase Teplica – mostík a späť, starší – Teplica – bytovka
Pod stráňou a späť.
Týždeň od 14. 10. do 18. 10. 2013 bol venovaný zdravej výžive.
V jednotlivých triedach prebiehali besedy na túto tému, na hodinách
výtvarnej výchovy

sa maľovalo ovocie a zelenina. Týždeň

vyvrcholil

ochutnávkou ovocia a zeleniny. K tejto téme sa pridala aj školská jedáleň –
pripomenula si Deň jablka (21. 10.). Celý týždeň boli do jedálneho lístka
zaradené jedlá, v ktorých dôležitú úlohu hralo jablko. Najväčší úspech mala
jablková šťava a jablková štrúdľa.
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V rámci ŠKD sa 9. 10. 2013 uskutočnila Šarkaniáda na Dubci. Počasie
vyšlo, len nefúkal vietor. Ten musel nahradiť detský beh. Preto sa
organizátori rozhodli odmeniť všetky deti, nielen tie, ktorým šarkany lietali
najvyššie a najkrajšie. „Knižnica – brána do života“ – pod týmto heslom si
pripomenuli Týždeň školských knižníc (21. 10.–25. 10. 2013). Rok sa niesol
v znamení súťaže o NAJ knihu. Žiaci mali priniesť tú, ktorú vo svojej
domácej knižnici považovali za najstaršiu, najnovšiu, najtenšiu, najhrubšiu,
najmenšiu, najväčšiu… Z týchto kníh bola v školskej knižnici vytvorená
výstava a majitelia tých NAJ kníh boli odmenení.
Ani Tekvicová paráda (24. 10. 2013) sa nezaobišla bez zmien. Tekvice
už vyrezávali rodičia s deťmi doma. V škole sa len dozdobili a dokončili. Tí,
ktorí nemali tekvicu sa mohli realizovať pri výrobe najkrajšej jesennej
ozdoby. Tekvičky a jesenné aranžmány nám zdobili vestibul až do jesenných
prázdnin.
Hneď po jesenných prázdninách (4. 11. 2013) sa netradičnému
vyučovaniu potešili žiaci III. ročníka. Študenti Gymnázia Liptovský Hrádok, v
rámci projektu KomPrax, financovaného EÚ, pre nich pripravili rôzne súťaže
a aktivity. Okrem iného si deti vyrobili vlastné tričká s logom projektu a
navštívili aj Stanišovskú jaskyňu. Keďže to bolo tesne po Jánskych
dušičkách, jej návšteva bola iná ako zvyčajne. Akcia skončila vyhodnotením
a odovzdaním odmien a darčekov. V tento deň deti odchádzali domov plné
nových zážitkov a dojmov.
Putovné divadlo Clipperton sa 6. 11. 2013 predstavilo s divadlom „Čert
a Káča“. Najväčší úspech malo to, že herci do rozprávky nezapájali len deti,
ale aj učiteľky.
Veľmi vydarená akcia, do ktorej sa žiaci prvýkrát zapojili je TANEČNÝ
MARATÓN SPORTTUBE.DANCE, ktorú vyhlásilo sporttube.sk v spolupráci
s Rádiom EUROPA 2. Tanec a dobrá nálada sa šírili z telocvične, cez chodby,
šatne, až do riaditeľne. Video so žiakmi natočil a zostrihal Ľuboš Trizna
a akciu ozvučil Vlado Balco.
Do Týždňa farieb od 18. 11. do 22. 11. 2013 sa zapojili skoro všetci,
vrátane zborovne, riaditeľa, dokonca aj ekonómka, upratovačky a školník.
Podmienkou bolo mať aspoň jeden kus oblečenia vo farbe dňa. Dňa 29. 11.
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sa v CVČ v Lipt. Mikuláši uskutočnilo okresné kolo astronomickej súťaže
Astrostop. Zúčastnil sa ho M. Réti (5. trieda), ktorý skončil na 10. mieste.
Od 18. 11. 2013 na hodinách výtvarnej výchovy prebiehali Vianočné
tvorivé dielne. Žiaci pod vedením učiteliek vyrábali vianočné ozdoby a malé
prekvapenia, ktoré si mohli rodičia a návštevníci školy kúpiť na Vianočnej
akadémii, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 19. 12. 2013 v telocvični školy.
S Vianočnými tvorivými dielňami veľmi pomohla M. Stanislavová.

Športová činnosť školy
Táto činnosť v škole pokračovala pravidelne aj v druhom polroku
školského roka 2012/2013. Z finančných dôvodov nepokračovala okresná
strelecká liga v Liptovskom Hrádku. Dňa 15. marca 2013 sa v Liptovskom
Mikuláši uskutočnil okresný turnaj. Za účasti 12 mužstiev aj tentoraz
zabodovali žiaci z Liptovského Jána. Hoci vo finálovom zápase prehrali po
samostatných nájazdoch, druhé miesto bolo potešujúce, pretože porazili ZŠ
J. Kráľa (Podbreziny) a dokonca aj hokejovú triedu (zo školy M. R.
Martákovej) z Liptovského Mikuláša. Bol to historický úspech.
Šport v rámci školy pokračoval v apríli ďalšími turnajmi vo všetkých
troch

kategóriách:

najmladší

žiaci sa

dvakrát

zúčastnili

turnajov v

Okoličnom o Pohár primátora mesta a turnaja Mc Donald, ktorých
sprevádzala učiteľka K. Čenková. Na základe poverenia CVČ Liptovský
Mikuláš mladší žiaci odohrali turnaj na multifunkčnom ihrisku v sprievode
M. Mahdala a J. Brziaka, turnaj s názvom Jednota Cup. Starší žiaci sa na
futbalových

turnajoch

zúčastnili

futbalového

turnaja

„Coca

Cola“

v Liptovskom Hrádku a v máji taktiež na domácej pôde – Jednota Cup, kde
im víťazstvo uniklo o jeden gól.
Vo florbale vybojovali so staršími žiakmi postup do regionálneho kola v
Ružomberku a po zodpovednej príprave aj postup na krajské kolo v Nižnej na
Orave. Tam po ťažkých zápasoch obstáli a obsadili 5. miesto, čo je bolo školu
historický úspech. Tu sprevádzal mužstvo J. Brček a J. Brziak. Ďalší
florbalový úspech bol v Liptovskom Hrádku na Bambiriáde, v ktorom ich od
prvenstva odsunul jeden gól. Záver školského roka už tradične ukončili
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turnajom „Svätojánskych nocí“ na multifunkčnom ihrisku, keď sa víťazom
stali deviataci – A mužstvo.
Škola v L. Jáne bola prihlásená do viac ako 20-tich športových súťaží.
Žiaci sa zúčastnili v obvodnom kole stolného tenisu žiakov skončilo družstvo
dievčat na 7. mieste a družstvo chlapcov na 6. mieste. Veľmi úspešní boli v
šachu. Okresné kolo v šachu sa uskutočnilo 28. 10. 2013 v Liptovskom
Mikuláši. V kategórii registrovaných skončil S. Uhlár (4. trieda) na druhom
mieste. V kategórii neregistrovaných skončila S. Mahdalová (6. trieda) na
prvom mieste a postúpila na krajské kolo (24. 11. 2013), kde skončila 19.
Okrem toho, škola sa zapojila do projektu „Šach na školách“. V rámci tohto
projektu začal na škole fungovať šachový krúžok pod vedením učiteľky E.
Jurčovej. Krúžok býval každú stredu od 12:05 a mal 19 členov. Škola na
jeho fungovanie dostala 10 šachových súprav, magnetickú tabuľu, 80 cm
šachy a kvalitnú literatúru.

Kultúrne a spoločenské akcie
Vítanie nového roku
Tradíciou v obci sa stalo vítanie nového roku na Kadi. Schádzajú sa tu
nielen obyvatelia Liptovského Jána, ale aj návštevníci obce – turisti,
rekreanti. Nechýbali ani členovia JDS. Starosta obce Juraj Filo vítal
prítomných, vinšoval šťastný nový rok. Nechýbal pri tom čaj s rumom a z
ďaleka všetkých vítala dychovka. Bolo krásne počasie, čo umocňovalo
vzájomné priania všetkého dobrého do nového roku medzi priateľmi,
známymi, rodinami. Obdivovali otužilcov, ktorí v mrazivom, hoci cez obed
slnečnom počasí, mali odvahu namočiť sa v Kadi. Pospevovali si pri krásnej
hudbe a piesňach.

Trojkráľový koncert
Zbor sv. Jána Krstiteľa usporiadal v nedeľu 6. januára 2013 v rímsko
katolíckom kostole v Liptovskom Jáne – Trojkráľový koncert, ktorý sa stal
tradíciou obce. Minulé ročníky boli veľmi úspešné. Myšlienka tohto podujatia
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prilákala nielen domácich, ale aj ľudí z okolitých obcí a turistov. Program
koncertu bol zostavený tak, aby potešil prítomných divákov a spríjemnil im
doznievajúce vianočné sviatky. V rámci koncertu sa prezentoval domáci
mužský evanjelický spevokol Svätojánsky prameň, domáci zbor sv. Jána
Krstiteľa, FS Kriváň - Východná a sólistka Elena Jurenová z Lipt. Hrádku.
Malým prekvapením bol prváčik sólista Jakubko Garabáš. V ich podaní zneli
skladby sakrálne, folklórne, určené širokému publiku. Sprievodné slová
Renátky Hurajovej ako vždy umocnili slávnostnú atmosféru podujatia.
Vianočné piesne sa rozozneli po celom kostole. Po odznení druhej časti
koncertu si zúčastnení spoločne zaspievali tradičnú vianočnú pieseň Tichá
noc.

Fašiangový sprievod
Fašiangy – symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také boli
fašiangy v minulosti a také sú v redukovanej podobe takmer vo všetkých
regiónoch Slovenska aj dnes. Fašiangové obdobie sa začína už v čase od
Troch kráľov a trvá do Popolcovej stredy. Je v podstate obdobím prechodu od
zimy k jari. Po ňom nasleduje čas štyridsaťdňového pôstu. Na slovenskom
vidieku v minulosti k fašiangom patrili neodmysliteľné zakáľačky, maškary a
muzika. Mnohé dediny a osady si tieto obyčaje zachovávajú dodnes.
„Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...“ Aj táto pieseň sa niesla ulicami obce v
sobotu 26. januára 2013. Jánčania v rôznych fašiangových kostýmoch a tiež
najmenšie deti v originálnych maskách. Takto, spoločne so skvelou muzikou
Haluška putovali ulicami Liptovského Jána. Dedinčania boli pohostinní a
fašiangovníci sa často zastavovali na malé pohostenie pred rodinnými
domami a zapĺňali sme koše s výslužkami. V ľudovom tanci sa pokračovalo v
sále Štartu na fašiangovej zábave až do neskorej noci. Všetci zúčastnení si
mohli

pochutnať

na

výborných

šiškách,

ktoré

pripravili

manželia

Šajbidorovci so svojou partiou. Bol to skvelý deň radosti, spevu, tanca a pitia
a najmä smiechu.
Najpočetnejšou

skupina

fašiangového

sprievodu

boli

seniorky

z miestnej základnej organizácie. Vyhodnotená ako najpočetnejšia skupina
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Anjeli boli členky Jednoty dôchodcov. Z masiek ako najstaršiu účastníčku
vyhodnotili členku jednoty - Annu Strapoňovú.

Maľovanie veľkonočných vajíčok
Manželia Garabášovci umožnili v Penzióne Victoria stretnúť sa 20.
februára 2013 záujemcom na „popoludní ručných prác“, ktoré zorganizovala
Jednota dôchodcov v Liptovskom Jáne. Prítomní sa chceli oboznámiť
s viacerými technikami zdobenia veľkonočných vajíčok. Margita Dúbravcová
predviedla techniku navíjania nitiek na nafúknuté balóniky, Viera Brtáňová
ukázala maľovanie voskom, Kvetoslava Čániová učila prítomných dierkovať
vyfúknuté vajíčka ihlicovým pilníčkom. Milan Brtáň doniesol obháčkované
vajíčka. Techniku zdobenia háčkovaním mala predviesť jeho manželka
Blažena, ktorá však ležala so zlomenou nohou v nemocnici. Milan Brtáň
informoval zúčastnených, ako sa pri takejto technike postupuje, mal to tak
od manželky pripravené. Všetci si veľmi cenili jeho ochotu doniesť a ukázať
techniku háčkovnia. Zo všetkých techník boli na prezentáciu pripravené
hotové výrobky, z ktorých organizátori urobili mini výstavku aj s výšivkami
s jarnou tematikou. Organizátorov potešilo, že prišla medzi nich aj mladá
generácia - Kvetoslava Čániová, Iveta Lukáčová a Renáta Filová s dcérou
Laurou. Maľovala aj vnučka pani Dariny Garabášovej - Viktória. Viera
Brtáňová na záver poďakovala všetkým prítomným za pekné spoločné
„aktívne“ chvíle a manželom Garabášovcom za poskytnutie priestorov ich
penziónu.

Medzinárodný deň žien
Starosta obce Juraj Filo a poslanci obecného zastupiteľstva pozvali
všetky ženy Liptovského Jána na sobotu 9. 3. 2013 na posedenie pri
príležitosti MDŽ. Privítali ich karafiátom a blahoželaním k sviatku v krásne
pripravených priestorov Štartu. Milými slovami sa prítomným prihovoril
starosta obce. Uviedol program detí materskej školy a základnej školy. Viera
Brtáňová po oficiálnej časti osláv v mene všetkých žien prítomných na oslave
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poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu osláv Jurajovi
Filovi, starostovi, obce, poslancom obecného zastupiteľstva, deťom materskej
školy a žiakom základnej školy, učiteľkám a vychovávateľkám za nácvik
piesní, básní, tancov. Vedeniu a pracovníkom Štartu za krásne prostredie,
príjemnú atmosféru. Poďakovanie patrilo aj členom hudobnej skupiny Senior
Bend, ktorí sa postarali o zábavu do samého večera.

Ocenenie pri príležitosti dňa učiteľov
Dvadsiaty ôsmy marec je sviatkom všetkých učiteľov aj ostatných
zamestnancov v školstve. Tak ako každoročne aj v tomto roku sa starosta
obce Juraj Filo stretol so zamestnancami miestnych škôl. Pozval ich na
srdečné stretnutie do Štartu. Zdôraznil, aké dôležité je vzdelanie pre
všetkých žiakov. Duša mladého človeka je ako notová osnova, melódiu ktorej
píše sám pedagóg s obetavosťou, láskou a námahou. Taký je jeho údel. Sám
si ho zvolil, veriac, že aj on bude patriť medzi tých, o ktorých J. A. Komenský
povedal, že „vyučovanie je prácou pováh vznešených“. Pri tejto príležitosti za
obetavú prácu vo výchove a vzdelávaní ocenil starosta obce týchto
zamestnancov: Mgr. Danielu Frölichovú, pri príležitosti jej životného jubilea
60 rokov, Darinu Jančuškovú, hlavnú kuchárku za 30 rokov odpracovaných
v základnej a materskej škole, Ľubicu Uličnú za dlhoročnú prácu v školstve,
Mgr. Máriu Devečkovú, Bc. Zuzanu Kissovú a Jaroslavu Cholvádtovú za
prácu v školstve a Mgr. Gabrielu Kompišovú za vynikajúce výsledky.

Ski & Aqua Bus
Od 26. decembra 2012 začal z Jánskej doliny a Liptovského Jána
premávať do lyžiarskeho strediska Jasná a späť SKI&AQUA BUS ako jedna z
piatich liniek v rámci regionálneho projektu prepravy turistov medzi
najväčšími strediskami cestovného ruchu na Liptove. Projekt pripravovali,
realizujú

a

zároveň

aj

jednotlivo

financujú

tri

oblastné

organizácie

cestovného ruchu pôsobiace v regióne: OOCR Liptov, OOCR Jasná a naša
OOCR Liptovský Ján Turizmus. Preprava je zabezpečovaná autobusmi a
mikrobusmi podľa riadnych grafikonov. Tie v L. Jáne spolu aj s umiestnením
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zastávok boli konzultované s tými ubytovateľmi z Jána a Jánskej doliny,
ktorí prejavili o túto službu záujem. V doline a dedine tak bolo celkovo
umiestnených 13 zastávok.
Niekoľko údajov zo štatistík v januári 2013. Obsadenosť ranného spoja
z Jánskej doliny do Jasnej 28 % (veľký autobus) a dvoch neskorších spojov
16–19 % (mikrobusy). Z Jasnej prvý spoj 5 % druhý spoj 20 % a posledný
spoj z Jasnej veľký autobus 36 %. Celkovo sa v januári jánskym skibusom
na trase Jánska dolina – Jasná a späť prepravilo cca 2 720 cestujúcich.

Jaskyne v Jánskej doline
Podľa evidencie Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v
Liptovskom Mikuláši, kde sa vedie Národná databáza jaskýň Slovenska je v
katastrálnom území Liptovského Jána evidovaných 246 jaskýň a priepastí so
sumárnou dĺžkou takmer 43,541 km. Najdlhšou zostáva Jaskyňa zlomísk s
dĺžkou 11,077 km a najhlbšou Hipmanov jaskynný systém s výškovým
rozpätím medzi najvyšším a najnižším bodom 495 m. V oblasti sedla Javorie,
v južných svahoch Krakovej hole sa nachádza Javorová priepasť s hĺbkou
313 m a dĺžkou 2 250 m. Táto ako jediná jaskyňa prepája Demänovskú a
Jánsku dolinu, takže možno tvrdiť, že tieto dve doliny sú pod zemou
prepojené. Síce ide iba o vzdialenosť niekoľko desiatok metrov, ale je možné
do podzemia vojsť v Jánskej doline a vyjsť v Demänovskej a naopak. Známe
demänovské a stanišovské jaskyne pravdepodobne spolu ani nesúvisia, hoci
sú vytvorené v jednom masíve.

Svätojánske noci a otvorenie letnej turistickej sezóny
Tradičné jánske podujatie bolo tento rok v mnohom výnimočné.
Spájalo v sebe otvorenie letnej turistickej sezóny, oslavy 750. výročia prvej
písomnej zmienky o území Vezveres v donačnej listine kráľa Bela IV. z roku
1263 a 60. výročie uvedenia novej budovy ZŠ s MŠ do prevádzky. Výnimočná
bola aj návšteva obyvateľov družobnej obce z Francúzska, ktorých tento rok
pozvali práve v termíne konania našich osláv. Ako vždy prvá polhodinka
patrila deťom – svätojánskym muškám, ktoré do tanca zaúčali deti z
folklórneho súboru Cindruška z Liptovského Hrádku. Pred začatím hlavného
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programu boli prítomní svedkami hneď niekoľkých slávnostných okamihov.
Udeľovalo

sa čestné občianstvo hosťom z Francúzska: Béatrice Mothré,

Marie Claude Villbrandt, Jean Pierre Tavier a Soni Tarabovej Cedille, ktorí sa
najviac zaslúžili o rozvoj partnerstva medzi Liptovským Jánom a obcou
Fontaine Le Port. Potom sa slávnostne pokrstila kniha o Liptovskom Jáne od
autorov: P. Víteka, M. Martinického, T. Januru, P. Laučíka, O. Vaněka a J.
Hlavienku, ktorá mapuje celú históriu Liptovského Jána a územia okolo
neho.

Nechýbalo

ani

otvorenie

minerálikom a jaskyniarikom.

letnej

turistickej

sezóny

turistíkom,

Po tejto slávnostnej a oficiálne časti

nasledoval program, na ktorý sa tešili mnohí domáci aj turisti. V programe
sa predstavili piesňami a tancom občania z partnerskej obce Fontaine Le
Port, zaspievala a zatancovala ženská spevácka skupina folklórneho súboru
Kriváň z Východnej, ľudové piesne z východného Slovenska zaspievali Elena
Jurenová a Petra Dubjelová, sólovú hru na rôzne nástroje predviedol
moderátor Igor Hraško a na záver svojím skvelým vystúpením roztlieskal
divákov folklórny súbor Liptov z Ružomberka. Mikulášski matičiari v
spolupráci s divadelnými ochotníkmi z Ľubele a moderátorom Igorom
Hraškom vo svojich humorno-dramatických vstupoch, ktorými pretkávali
večerný program, preniesli do čias dávno minulých a priblížili osobnosti
späté s históriou Liptovského Jána. Po skončení programu nasledoval
lampášový sprievod od Kade do Štartu, kde bola slávnostne zapálená vatra,
čím sa odštartoval koncert skupiny Ploštín Punk a zábava prvej noci.
Sobota patrila tradične športu, hrám, súťažiam a voľnej zábave. Začala
sa florbalovým turnajom žiakov ZŠ na multifunkčnom ihrisku. Ku Kadi sa v
tom čase už pomaly zbiehali rodiny s deťmi, aby sa stretli s rozprávkovými
postavičkami. Po obednom oddychu sa v areáli špeciálnej školy rozprúdila
voľná zábava, kde sa mohli všetci bez rozdielu veku dosýta vyšantiť. Čakali
na nich nielen nafukovacie ale aj iné atrakcie, ako napr.: lezenie po lanovom
rebríku, skákacie topánky, strelecké disciplíny a k tomu moderované hry a
súťaže. Návštevníci mohli vyskúšať aj čínsku terapiu. Popoludní sa v
telocvični ZŠ mohli ženy rôzneho veku vyskákať na toho ročnej novinke –
jumping maratóne. Počas neho zase mužské pokolenie mohlo na futbalovom
ihrisku obdivovať výkony starších pánov na obvyklom futbalovom turnaji Old
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boys. Počas celej soboty ponúkali svoje remeselné výrobky, ako aj iné
produkty jarmočníci na 4. ročníku Svätojánskeho jarmoku. Večernú zábavu
rozprúdila hudobná skupina Jane Band z Trenčína, ktorá hrala do
neskorých

nočných

hodín.

Počas

zábavy

opäť

vyžrebovali

výhercov

zaujímavých a hodnotných vecných cien. Otváranie letnej turistickej sezóny
s názvom Svätojánske noci 2013 bolo financované z prostriedkov OOCR
Liptovský Ján Turizmus a na všetky podujatia počas svätojánskych nocí bol
vstup zdarma. Trojdňový program uzatváral tradičný koncert spevokolov
Liptova, ktorý urobil dôstojnú bodku za podujatím.

Cesta rozprávkovým lesom
Súčasťou Svätojánskych nocí, tak ako každoročne, bol program pre
deti, tento raz pod názvom „Cesta rozprávkovým lesom“. Organizátori sa
zamerali na rozprávky od P. E. Dobšinského. Na toto podujatie využili
novovybudovaný chodník popri Štiavnici, a tak smerovala cesta plná
rozprávok a rozprávkových postáv od Teplice, kde deťom dobré víly ukázali
cestu rozprávkovým lesom, až po areál Štartu. Ťažko povedať, ktoré
stanovisko

bolo

pre

deti

najpríťažlivejšie,

najzaujímavejšie

alebo

najnáročnejšie: či nosenie zázračnej vody po kladine babke, ktorá mala
reumu, alebo hádanky z rozprávok s chytákmi (O koze a jednom kozliatku, O
Snehulienke a jednom trpaslíkovi…), alebo prekabátenie vlka, ktorý kradol
ovce, či napodobňovanie psíka, aj keď vyskočil na chrbát pastierikovi (deti
museli vyskočiť na chrbát rodičom), či v rozprávke O Jankovi Hraškovi
zbieranie halušiek a kotúľanie dukátov, kým rodičia prekonávali cestu
skákaním vo vreciach, či získanie preukazu mladého poľovníka v rozprávke
O bračekovi Jelenčekovi za poznatky o zvieratkách. Aj lesné žienky na konci
cesty mali plné ruky práce pri rozdávaní darčekov za splnené úlohy a pri
pózovaní pre fotografov spolu s deťmi. Cestou rozprávkovým lesom prešlo
vyše dvesto detí s rodičmi. Rozprávkové bytosti boli prevažne zamestnanci
škôl v obci, a poľovníci z PZ Svätojánska dolina. N príprave tohto podujatia
sa podieľali: Zlatica a Lucia Melnové, ale aj G. Kompišová, D. Fáberová, R.
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Hurajová, K. a Z. Čenkové, Z. Daňová, M. Boráňová, M. Brziaková, P.
Dubjelová, K. Čajková a V. Jandová.

Koncert spevokolov
Nedeľné popoludnie v rámci Svätojánskych nocí už tradične patrilo
Koncertu spevokolov Liptova. Evanjelický kostol sa v tomto čase zaplnil
stovkami hostí, ktorí si prišli zaspievať a vypočuť si vystúpenia dvanástich
spevokolov Liptova. Už 22. ročník tohto podujatia sa niesol v znamení
pôstnych piesní. Vystúpili aj domáce spevokoly: mužský evanjelický spevokol
Svätojánsky prameň, detský evanjelický spevokol Svätojánska muška
a rímskokatolícky spevokol sv. Jána Krstiteľa. Podujatie vynikalo pestrosťou
štýlov. Vystúpili tradičné spevokoly, ale zazneli aj moderné kompozície
v podaní mikulášskeho spevokolu. Osobitou kategóriou sú detské spevokoly
Svätojánska muška a Zvonček. Za všetky spevokoly Pánu Bohu poďakovala
v závere podujatia seniorka Katarína Hudáková.

Značenie cyklotrás
V roku 2012 na poľných a lesných cestách horného Liptova, ktoré boli
doposiaľ spontánne využívané na cykloturistiku pribudlo certifikované
cykloznačenie.

Značenie

cyklotrás

realizovali

obce

horného

Liptova

a Slovenský cykloklub vďaka finančnej podpore z Programu rozvoja vidieka
SR 2007– 2013, prostredníctvom prístupu Leader, ktorý zastrešoval MAS
Horný Liptov. Každá cyklotrasa mala priradené svoje jedinečné evidenčné
číslo, čím sa cyklotrasy na hornom Liptove stali súčasťou celoslovenskej
siete cykloturistických trás. Cyklotrasy boli v teréne vyznačené maľovanými
značkami, ktoré tvorí farebný symbol C na podklade bieleho štvorca.
Katastrom obce Liptovský Ján prechádzala Liptovská cyklomagistrála (CM
035). Je vyznačená červenou farbou a drží niekoľko prvenstiev medzi
cyklotrasami v hornom Liptove. Svojou dĺžkou 74 km je najdlhšou
cyklotrasou na Liptove. Tvorí „chrbtovú kosť“ celej siete cyklotrás v tomto
regióne. Legalizovaná a vyznačená bola v roku 2005 ako prvá cyklotrasa v
hornom Liptove. Na území horného Liptova sa začína cyklomagistrála na
hranici katastrálneho územia Iľanovo a Závažná Poruba. Odtiaľ smeruje
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poza vrch Hrádok (Veratín) do Liptovského Jána k Hotelu Máj a ďalej popri
Kadi, cez historické jadro Liptovského Jána, vysunutú lávku cez rieku Váh
do Podturne. Kritickým úsekom je súbeh cyklomagistrály so štátnou cestou
I/18 medzi výjazdom miestnej komunikácie z Podturne na štátnu cestu I/18
a LIDL-om v Liptovskom Hrádku. Odtiaľto pokračuje cyklomagistrála
miestnou komunikáciou popred Národopisné múzeum lipovou alejou do
Liptovskej Porúbky. Od Liptovskej Porúbky pokračuje spevnenou asfaltovou
cestou popri poľnohospodárskom areáli do Kráľovej Lehoty. Tesne pred
Kráľovou Lehotou križuje na krátkom úseku štátnu cestu I/72. Popri
železničnej trati smeruje krížom cez Kráľovu Lehotu do Svarína asfaltovou
cestou a ďalej popri vodnom diele Čierny Váh až k horárni Biely Potok, kde
končí. Celková dĺžka je na hornom Liptove 37 km s prevýšením 210 m.
V priebehu roku 2013 bola vyznačená aj cyklotrasa zelenej farby
Liptovský Ján – Svidovské sedlo. Táto cyklotrasa začínala v Liptovskom Jáne
pri Kadi a pokračovala asfaltovou cestou ku Stanišovskej jaskyni popri
horárni pod Bystrou. Ukončená bola na Svidovskom sedle. Dĺžka cyklotrasy
Liptovský Ján – Svidovské sedlo je 11,8 km. Ide o trasu pre horské bicykle
(MTB) so strednou náročnosťou v kategórii SPORT.
Územím Liptovského Jána vedie aj tematická trasa Pribylina-Vlkolínec
vyznačená modrou farbou. Spája Múzeum liptovskej dediny v Pribyline
s pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry vo Vlkolínci, ktorý je
zapísaný aj v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Medzi
Liptovským Hrádkom a Partizánskou Ľupčou vedie táto tematická cyklotrasa
v súbehu s Liptovskou cyklomagistrálou.

Hodina Zeme
Dňa 23. 3. sa v čase od 20.30 do 21.30 h pridala obec Liptovský Ján
a členovia OZ Jánska dolina do celosvetovej akcie Hodina Zeme. Verejné
osvetlenie, hotelové zariadenia, lyžiarske stredisko Javorovica, penzióny aj
domy zhasli svetlá a na 60 minút sa pridali k mnohým mestám a obciam na
celom svete, ktoré sa touto aktivitou snažia pomôcť planéte Zem.
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Pochovávanie ciagľa
Prvý májový deň členovia združenia Jánska dolina spoločne vyzbierali
23 vriec odpadkov v obci a doline. V tento deň práce zavŕšili pri Stanišovskej
jaskyni. Chlapci jaskyniari pripravili dlho očakávané Pochovávanie ciagľa,
vždy studeného stanišovského. Spevokol Svätého Jána Krstiteľa z Lipt. Jána
zaspieval ciagľu smútočné plačlivé piesne. Krásne počasie pritiahlo veľa ľudí
zo širokého okolia. Dobrá nálada, vynikajúci guláš a nápoje pre zberačov
odpadkov, obľúbená jaskyniarska súťaž Plazivka, tombolové ceny a úžasné
moderovanie Vladimíra Balca bolo krásnou rozlúčkou s dlhou zimou.

Oslavy Slovenského národného povstania
Výročie SNP si obyvatelia Liptovského Jána pripomenuli tradične ako
každý rok - najprv pri pomníku Jána Lukáča Pred Bielym. Výbor Základnej
organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov a starosta si uctili pamiatku
položením vencov. Potom pokračovali oslavy pri Pomníku padlých. Príhovor
na úvod predniesol Juraj Filo a za ním nasledoval príhovor predsedu ZO
SZPB v Liptovskom Jáne Milana Jančušku. Oslavy spestrila báseň v podaní
riaditeľa ZŠ v Liptovskom Jáne Miroslava Mahdala. Hymnu a pieseň
Slovensko

moje,

otčina

moja

zaspieval

mužský

evanjelický

spevokol

Svätojánsky prameň. Osláv sa zúčastnili aj zástupcovia oblastného výboru
SZPB v Liptovskom Mikuláši. Ďalším bodom osláv boli oslavy na Svidovskom
sedle, kde si účastníci každoročne pripomínajú por. Daniela, ktorý tam padol
počas SNP. Oslavy spestrili salvy poľovníkov z PZ Svätojánska dolina. Boli
spojené s hľadaním hríbov. Najkrajšie úlovky sa vyhodnotili pri dobrom
guláši v Štarte. Za zdarný priebeh osláv v obci patrila vďaka starostovi
Jurajovi Filovi, výboru ZO SZPB a všetkým zúčastneným.

Oslavy 90. narodenín J. Brziaka

Dňa 18. 09. 2013 sme si pripomenuli krásne životné jubileum – 90
rokov, ktorého sa dožil jeden zo zakladajúcich členov, Jozef Brziak. Na
obecnom úrade pozvaní účastníci v priateľskom posedení spomínali na
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krásne mladé časy. Výbor ZO SZPB oslávencovi poďakoval za jeho
celoživotnú prácu v Základnej organizácii Zväzu protifašistických bojovníkov.
Zaželali mu ešte veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody. Zároveň mu
zablahoželali

ku

vysokému

štátnemu

vyznamenaniu,

ktoré

mu,

pri

kraja

sa

príležitosti 69. výročia SNP, udelil minister vnútra.

Voľby do VÚC
Voľby

do

zastupiteľstva

Žilinského

samosprávneho

uskutočnili 9. novembra 2013. V Liptovskom Jáne bolo oprávnených voliť
833 voličov. Skutočne volilo 234 voličov. Za predsedu samosprávneho kraja
Juraja Blanára volilo 143 občanov. Za poslanca do samosprávneho kraja:
Mariána Vojtíka volilo 159 občanov. Mgr. PhD. Branislava Trégera volilo 112
občanov. Ing. PhD. Jána Blcháča volilo 94 občanov.

Šarkaniáda
V nedeľný slnečný deň sa jánskou dedinou ozýval detský džavot. To sa
deti z obce vybrali púšťať šarkanov. Každý si niesol toho svojho a dúfal, že
pofúkne vetrík a šarkany vyletia čo najvyššie. Počasie bolo nádherné, aj keď
vetrík nadšeným deťom akosi neprial. Ocenení boli najmä tí, ktorí si dali tú
námahu a šarkana vyrobili doma. Naozaj boli všetky nádherné. Na
spestrenie sa predviedlo niekoľko modelov lietadiel, ktoré možno naznačili
smer ďalšej šarkaniády. S prichádzajúcou tmou sa všetci presunuli do
Štartu, kde bol pre deti pripravený horúci čaj a mini disko s veselými
súťažami. Počas celej akcie hrali detské pesničky a deti si mohli zatancovať a
dostatočne sa vyšantiť.
Jánske dušičky
Už takmer tradíciou sa stáva, že víkend medzi na začiatku novembra
(medzi 1. a 2. novembrom) patrí v obci udalosti Jánske dušičky. Štvrtý
ročník tohto podujatia sa konal v areáli penziónu Horec. Opäť sa
organizátorom podarilo, pod záštitou OZ Jánska dolina a obce Liptovský
Ján, pripraviť nielen pre hostí, ale aj občanov skvelý program, o ktorý sa
postaral čert Vlado. Deti si v rámci zábavy mohli pochutnávať na čerstvých
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hotdogoch a čaji, pre dospelých bola pripravená grilovaná klobása a niečo na
zahriatie. Strašidelný večer sa ukončil rozžiarením oblohy – vypustením
balónov šťastia. Na prekvapenie a radosť zúčastnených prišlo oveľa viac
detských aj dospelých strašidiel ako po minulé roky a dúfali, že v tomto
duchu budú pokračovať v ďalších ročníkoch tohto podujatia.
V sobotu dušičky pokračovali v Stanišovskej jaskyni, ktorá ožila
rôznymi rozprávkovými bytosťami. Deti mohli v jaskyni stretnúť zlého
čarodejníka Staniša, ktorý na začiatku všetkých zaklial. Na vyslobodenie
bolo treba nájsť zázračný kľúč, čo bola úloha nadmieru ťažká. Pri jej plnení
pomáhal pavúčí muž a radou prispeli strigy, duchovia, jaskynní ľudia,
dokonca aj čert s čerticou. No nebolo to zadarmo. Deti museli cestou plniť
rôzne úlohy, od hádaniek až po spievanie pesničiek, prípadne recitovanie
básničiek. O tom, že akcia dopadla úspešne, svedčili rozžiarené oči detí a
spokojné úsmevy na tvárach ich rodičov.

Posedenie pri jedličke
Starosta obce spolu s poslancami obecného zastupiteľstva v sobotu 7.
decembra privítal v Štarte „tých skôr narodených“. Toto posedenie pri
jedličke bolo ako obvykle spojené aj s oceňovaním našich občanov. V roku
2013 boli ocenení: pri príležitosti životného jubilea 90 rokov Jozef Brziak, za
aktívnu prácu ZO JDS Ján Mlynček, Ing. Rudof Gajar a p. Viera Brtáňová,
za prácu v prospech obce Karol Winiozsa a In Memoriam p. Eva Červeňová,
za rozvoj športu v obci Ing. Ľubomír Oravec ml. Tento rok príjemne prekvapil
svojím vystúpením Róbert Kazík a nesklamali ani najmenší, ktorí vyčarovali
úsmev na tvárach našich seniorov. V dobrej nálade pokračovali už tí
najpovolanejší seniori z hudobnej skupiny Senior Bend.

Vítanie Mikuláša
Tak, ako každoročne, prišiel zasa pred školu dlho očakávaný Mikuláš.
V koči okrem Mikuláša sedel aj veselý čert a milá Snehulienka. Všetky deti
z materskej školy, aj žiaci zo základnej školy, sa dlho pripravovali na jeho
príchod. Doma si zopakovali básničky a pesničky, ba dokonca si pripravili aj
snehuliakov z rôzneho materiálu. Snehuliaci boli malí aj veľkí, chudí aj
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tuční, s čapicami aj bez čapíc, s metlou aj bez metly, no všetci mali pekné
červené nosy, lebo už prišla ozajstná zima. Mikuláš mal ťažkú úlohu vybrať
tie

najkrajšie.

Nakoniec

sa

s

čertom

a

Snehulienkou

dohodli,

že

„najsnehuliakov“ vyrobili Nikolka Urbanová, Aďko Bella a sestry Terka
a Ninka Zlejšie. Sneh napadal na cesty, polia, zafúkal aj na vianočný
stromček pred školou. Celý bol prichystaný a vyzdobený na Vianoce.
Starosta na ňom zapálil svetielka, a tak Vianoce už mohli pomaly prísť.

Matrika
Narodení
14.03.2013
15.03.2013
18.03.2013
18.03.2013
28.03.2013
06.04.2013
14.04.2013
07.05.2013
16.05.2013
18.05.2013
08.06.2013
26.06.2013
30.06.2013
02.07.2013
07.09.2013
11.09.2013
21.11.2013
27.11.2013
05.12.2013

Timea Procházková
Nathanael Mlynarčík
Adam Rybanský
Michaela Melnová
Adam Galica
Eliška Posztosová
Dorota Vrlíková
Liliana Račková
Matúš Baraňai
Martin Peniaško
Tamara Cholvádtová
Zuzana Bartošová
Alžbeta Klongová
Zoe Brotková
Ria Mitrengová
Tomáš Grygar
Laura Nahálková
Sofia Klongová
Adela Šimková

Sobášení
23.03.2013
06.04.2013
18.05.2013
19.05.2013
07.07.2013
27.07.2013
10.08.2013
24.08.2013
25.08.2013
07.09.2013
14.09.2013
14.09.2013
21.09.2013

Ján Hlavaj – Zuzana Búziková
Tomáš Grygar – Katarína Jakubová
Peter Bača – Sandra Hrobáriková
Lukáš Dermek – Lýdia Marszaleková
Tomáš Pastucha – Lucia Urbanová
Bohumír Kováč – Adriana Šechná
Alexander Šikula – Lucia Víznerová
Ľubomír Kurjak – Silvia Halušková
Jaroslav Melna – Michala Adamčíková
Ján Valentíny - Ľubomíra Haviarová
Stanislav Volko – Monika Belanová
Michal Mlynarčík – Vladimíra Michaličková
Karol Trabalík – Klára Šupáková
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23.09.2013 Jozef Tomovič – Jana Čačaná
14.12.2013 Svetozár Kubiš – Jana Jerdoneková

Zomrelí
08.02.2013
21.03.2013
25.06.2013
26.07.2013
03.08.2013
16.09.2013
02.10.2013
03.12.2013
08.12.2013

Eva Červeňová
Jaroslav Oravec
Štefan Hollý
Božena Slosiariková
Anton Kiš
Marian Cholvadt
Eduard Belica
Ján Hlavienka
Peter Slosiarik

Klimatické pomery
Oproti záveru roka 2012 január 2013 priniesol výraznejšie sneženie.
Denná teplota sa v Liptove pohybovala okolo O °C a nočné teploty klesali
okolo – 5 °C. Snehová pokrývka pribúdala aj vo februári, aj keď denné
teploty boli o niečo vyššie. Druhá polovica februára však priniesla veľké
ochladenie a teplota aj cez deň klesala pod – 10 °C. Snehu pribúdalo a zima
sa nechcela rozlúčiť. Až začiatkom marca sa začalo otepľovať a prikrývka
pomaly mizla.
Zimu 2012/2013 meteorológovia klasifikovali ako teplotne normálnu s
nevýraznými teplotnými odchýlkami, ale zrážkovo ako nadnormálnu, pričom
v niektorých oblastiach spadlo počas januára a februára 2013 aj viac ako
200% dlhodobého zrážkového normálu, a to prevažne vo forme sneženia.
Časté sneženie pri normálnych teplotných pomeroch vzhľadom na dané
ročné obdobie viedlo k tomu, že napríklad v Liptove sa udržala trvalá
snehová pokrývka v období od začiatku decembra až do začiatku marca, teda
3 mesiace bez prerušenia.
Jar začala teplým počasím. V prvej marcovej dekáde dosiahla
maximálna teplota vzduchu na juhu Slovenska až 18,4°C. V druhej a tretej
marcovej dekáde však arktická a severoatlantická oscilácia priniesli
mimoriadne nízke hodnoty. Zo 14. na 15. marca zasiahol Slovensko cyklón
Xaver, sprevádzaný veľmi vysokými nárazmi vetra, najmä na horách. Silné
prúdenie bolo podporené aj mohutnou anticyklónom nad Grónskom. Na
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Skalnatom Plese dosiahli maximálne nárazy vetra popoludní dňa 15. marca
2013 až 238 km/h, pričom išlo o najsilnejšie nárazy vetra v Tatrách od roku
2004. V Maďarsku sa pri silnom vetre tvorili záveje a mnohí ľudia na cestách
uviazli. V druhej polovici marca sa po preniknutí studeného, pôvodom
arktického vzduchu, vyskytli na Slovensku opäť veľmi silné mrazy. V dňoch
17.3. a 24.3. klesli teploty v dolinách na -24,0, resp. až -23,9°C (Červený
Kláštor, Oravská Lesná, ešte výraznejšie sa marcové ochladenie prejavilo v
západnej Európe - v Nemecku zaznamenali najchladnejší marec od roku
1883 a vo Veľkej Británii to bol 4. najchladnejší marec v histórii meraní).
Na konci marca sa zdalo, že zima ani neskončí a závaly snehu nemali
konca - kraja. Celkovo bola zima na prelome rokov 2012/2013 jednou
z najchladnejších a najdlhšie trvajúcich zím v poslednej dekáde a prispelo ku
tomu najmenej slnečných dní, v porovnaní so zimami v predchádzajúcich
rokoch. Táto bilancia veľmi negatívne pôsobila na ľudský organizmus,
ohrozujúc tak najmä duševné zdravie ľudí. Rakúski klimatológovia označili
zimu 2012/2103 za najtemnejšiu zimu za posledných 130 rokov.
Apríl priniesol veľmi netypické prejavy počasia, pričom najväčšiu
pozornosť na seba pútal zasnežený a studený začiatok mesiaca, keď teploty
klesali hlboko pod nulu a jeho tropický záver, keď na viacerých miestach
Slovenska padli teplotné rekordy. Výrazné oteplenie prinieslo prúdenie od
Atlantického oceánu.
V máji teda konečne prišla očakávaná jar. Aj keď sneh zmizol, mráz
úplne nepoľavil. Mrazivé dni sa však ukončili pred „zamrznutými“ a počas
sviatku Pankráca, Serváca a Bonifáca už nemrzlo ani v noci. Typické jarné
počasie sme si však mohli užiť až v polovici mája. Na horách ešte stále sneh
neustupoval, navyše koncom mája ho ešte pribudlo. Koniec mája a začiatok
júna bol opäť extrémny na zrážky, ale dažďové. Povodne trápili Nemecko,
Rakúsko aj susedné Česko.
Začiatok leta bol doslova tropický, ale prelom júna a júla priniesol
opäť ochladenie a zrážky. Polovica júla pokračovala bez zrážok a v tropických
teplotách. Takéto počasie až na malé výnimky trvalo až do polovice augusta.
Júl 2013 bol na zrážky tak chudobný, že bol meteorológmi označený za
najsuchší za posledných 133 rokov. Teplé a veľmi suché počasie pokračovalo
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prakticky až do konca augusta. Celé leto meteorológovia zhodnotili ako
najteplejšie leto za posledných 50 rokov.
Na konci augusta sa ochladilo a prišli po dlhom čase aj prvé zrážky.
Denná teplota v Liptove klesla pod 20 °C. Až prvý septembrový týždeň sa
opäť

o niečo

oteplilo,

ale

ortuť

teplomera

v liptovskom

prostredí

neprekračovala cez deň 20 °C. September bol tak teplotne aj zrážkovo
priemerný a oproti horúcemu letu, studený. Dokonca v polovici septembra
(18.9.) napadol na horách prvý sneh. Takto počasie pokračovalo aj v októbri,
na začiatku ešte o niečo chladnejšie, no v druhej polovici októbra sa oteplilo
a prišlo očakávané babie leto. Koniec októbra pripomínal skôr začínajúcu
jar. Bolo relatívne teplo a slnečno. Táto idylka sa však skončila a príchodom
sviatku Všetkých svätých nastúpila pravá jeseň so všetkým, čo k nej patrí - s
hmlami aj dažďom.
Aj keď sa november začal sychravo, po prvom týždni sa opäť oteplilo
a vrátila sa krásna jeseň s druhým babím letom. Druhá polovica novembra
bola prechodná a na Martina (11.11.) sa očakávalo sneženie. Sneženie však
vo výdatnej forme prišlo až 25. novembra a narobilo všetkým nepripraveným
veľké ťažkosti. Navyše silný vietor vo viacerých častiach Slovenska narobil
škody.
Snehová pokrývka za niekoľko dní dosiahla v Liptove niekde aj viac ako 50
centimetrov a na horách bolo snehu ešte viac. Zdalo sa, že zima sa začala
naplno. Opak bol však pravdou. Od druhej polovice decembra sa začalo
otepľovať a počasie bolo bez zrážok. Pred vianočnými sviatkami dokonca
pršalo a aj to málo snehu, čo sa nestihlo roztopiť, zmizlo. Tak boli celé
vianočné sviatky v znamení teplého počasia (teploty cez deň dosahovali aj 56 °C, počas niektorých dní aj 9 °C) a bez snehovej pokrývky. Takto „na
sucho“ sme privítali aj nový rok 2014.
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2014
Obecné zastupiteľstvo
1. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 11. januára
2014 v kancelárii starostu obce Liptovský Ján.
Poslanci sa v jeho úvode zaoberali prestavbou objektu Informačného a
kultúrneho centra obce Liptovský Ján a schválili žiadosť o nenávratný
finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu s názvom:
„Prestavba objektu Informačné a kultúrne centrum obce Liptovský Ján“ na
základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
vyhlásenej dňa 19.12.2013 Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky. Zastupiteľstvo schválilo zároveň výberovú
komisiu na výber dodávateľa služby na Odborné poradenstvo v oblasti
prípravy žiadosti o NFP a zabezpečenie verejného obstarávania v zložení: Bc.
Juraj Filo, Ing. Katarína Urbanová, Ing. Ľubomír Oravec, Mgr. Martin
Šimovček.
Zastupiteľstvo schválilo žiadosť spoločnosti Ideatech.sk s.r.o., Na
Jankovskom 296, 032 03 Liptovský Ján, na umiestnenie zariadení určených
na poskytovanie

verejných

telekomunikačných

služieb

v priestoroch

bytového domu Nová 491, Liptovský Ján, ktorý je vo vlastníctve obce.
Poslanci schválili aj nájomníka do nájomného bytového domu č. 370, do
bytu č. A2-1.2 - Michala Ištokoviča.
2. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 17. februára
2014 v kancelárii starostu obce Liptovský Ján. Prerokovali upozornenie
prokurátora na porušenie Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí.
Oboznámili s listom Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš sp. značka:
Pd186/13/5505-5 zo dňa 16.1.2014, ktorý bol doručený na Obecný úrad
Liptovský Ján dňa 20.1.2014. V predmetnom liste prokurátorka Okresnej
prokuratúry JUDr. Viera Binková podala Obecnému zastupiteľstvu obce
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Liptovský Ján upozornenie prokurátora na porušenie zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení v ustanoveniach §7, §9a pri schvaľovaní
zmluvy o nájme pozemku parc. č. C-KN 2962/20 s prístupom po pozemku
parc. č. C KN 2962/16 s firmou METAL COMPANY v zastúpení Jaroslavom
Adamčíkom, ul. Nová č.184, Liptovský Ján, pri jeho rozhodovaní podľa §11
ods.4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
na rokovaní 29.4.2013. Obecné zastupiteľstvo sa stotožnilo s obsahom a
zrušilo

napadnuté uznesenie, čím zabezpečilo nápravu tak, aby nebol

porušený zákon.
Zastupiteľstvo na zasadnutí vzalo na vedomie úpravu rozpočtu
normatívnych finančných prostriedkov na rok 2014 na základe Oznámenia
č.j. S/2014/00063-02 zo dňa 29.01.2014 Okresného úradu - odbor školstva,
Komenského

35,

Žilina

o úprave

rozpočtu

normatívnych

finančných

prostriedkov na rok 2014 na prenesené kompetencie. Schválilo aj rozpis
schváleného rozpočtu na rok 2014 a rozpočtové opatrenie č.:1/2014/ZŠ.
Poslanci zároveň schválili zámer prenajať nehnuteľnosť obchodnou
verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a.) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a to
pozemok parcely registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape KNC č. 3404/1
s výmerou 5678 m2 Zastavané plochy a nádvoria, nehnuteľnosť zapísaná na
LV č. 564 pre k. ú. Liptovský Ján, ktorý je bol vo výlučnom vlastníctve obce.
Zároveň súhlasili aby Obec Liptovský Ján v súlade s ustanovením § 9a ods.
1 písm. c.) v spojení s ust. § 9a ods. 3 a 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení vyhlásila obchodnú súťaž na prenechanie majetku obce
do nájmu a to nehnuteľnosti - pozemku parcely registra „C“ evidovaný na
katastrálnej mape KNC č. 3404/1 s výmerou 5678 m2 Zastavané plochy
a nádvoria, nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 564 pre k. ú. Liptovský Ján a to
na obdobie 5 rokov s opciou na ďalších 5 rokov.
Poslanci schválili predĺženie Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Liptovský Ján na roky 2006-2013.
V rámci zasadnutia poslanci schválil uzavretie zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky parc. č.

KNC 3757/2 s

výmerou 251 m2 zastavané plochy a nádvoria, parc. č. KNC 3762/4
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s výmerou 50 m2 ostatné plochy, parc. č. KNC 427/10 s výmerou 48 m2
trvalé trávne porasty, parc. č. KNC 1724/4 s výmerou 86 m2 trvalé trávne
porasty, parc. č. KNC 3723/2 s výmerou 192 m2 zastavané plochy
a nádvoria, parc. č. KNE 7/501 s výmerou 238 m2 zastavané plochy
a nádvoria, parc. č. KNE 4/501 s výmerou 165 m2 zastavané plochy
a nádvoria a parc. č. KNE 1111/501 s výmerou 19 983 m2 ostatné plochy,
k. ú. Liptovský Ján v prospech: Ing. Petra Kompiša, Nábrežie 4. apríla
1868/18, Liptovský Mikuláš, a to v rozsahu tak, ako malo byť uvedené
v geometrickom pláne na tento účel vypracovanom, výška odplaty za
zriadenie vecného bremena mala byť určená na základe znaleckého posudku
na ten účel vypracovaný s tým, že náklady na geometrický plán a znalecký
posudok znášal Ing. Peter Kompiš.
Zastupiteľstvo obce konštatovalo, že sa oboznámilo so znením
mandátnych zmlúv č. 2013/001, č. 2013/002, č. 2013/003, č. 2013/004 a
č. 2013/005 zo dňa 31.01.2013 uzatvorenej medzi Obcou Liptovský Ján
v právnom postavení mandanta a obchodnou spoločnosťou INTEN-EURA,
správa domov, s.r.o. v právnom postavení mandatára predmetom ktorej
uvedeným v čl. I zmluvy bol záväzok mandatára, že pre mandanta v jeho
mene a na jeho účet bude zabezpečovať výkon ekonomicko-právnych
a technických činností a služieb súvisiacich s výkonom správy majetku
mandanta, t. j. bytového a nebytového fondu, vrátane výkonu práv
a povinností prenajímateľa vyplývajúcich z platných právnych predpisov, a to
na základe generálneho splnomocnenia udeleného touto zmluvou. Poslanci
súhlasili a schválili výpoveď z uvedených mandátnych zmlúv, tak aby sa
zmluvný vzťah založený touto zmluvou skončil ku dňu 31.05.2014 v súlade
s výpovednou lehotou. Zároveň súhlasili a schválili uzatvorenie mandátnej
zmluvy

s obchodnou

spoločnosťou

BYP,

s.

r.

o.,

so

sídlom:

na

Hviezdoslavovej 141 v Liptovskom Hrádku, tak aby výkon správy bytových
domov sa začal realizovať najneskôr dňom 1. júna 2014.
Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu pre TJ ŠTART na rok 2014
v zmysle VZN 3/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a žiadosti
o poskytnutie dotácie do výšky 15000 Eur z rozpočtu obce na podporu
rozvoja športu.
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3. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 3. marca 2014 v
kancelárii starostu obce Liptovský Ján. Poslanci sa zaoberali prestavbou
objektu Informačného a kultúrneho centra obce Liptovský Ján, resp.
zmluvami na tento účel. Predmetom jednej z nich bolo vypracovanie žiadosti
o poskytnutie

nenávratného

finančného

príspevku

zhotoviteľom,

spoločnosťou Tellus s.r.o., Rudohorská 33, Banská Bystrica a jej predloženie
na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Obec sa zaviazala za
uvedené služby zaplatiť 5 tisíc Eur - 500,- Eur pri podpise zmluvy a 4500,Eur

po

doručení

rozhodnutia

o schválenom

nenávratnom

finančnom

príspevku.
Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj doplnkami a zmenami územného plánu
obce Liptovský Ján a schválilo zmluvu medzi Obcou Liptovský Ján a M.t.M.
Slovakia, s.r.o., Hybe 680, 032 31 Hybe.
V časti rôzne zastupiteľstvo schválilo nových nájomníkov do nájomného
bytového domu: Do Políka 368 – Tatianu Grešovú a Zuzanu Repkovú. Ďalej
poslanci schválili podporu Občianskemu združeniu Jánska dolina, Jána
Kalinčiaka 39, Liptovský Ján, v sume 5% z vybratej dane za ubytovanie a
Občianskemu združeniu Jánska dolina odporučilo, aby prostriedky na
podporu činnosti žiadalo od obce Liptovský Ján v zmysle VZN č. 3/2012
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Zastupiteľstvo schválilo aj návrh na
vypratanie priestorov budovy súpisné číslo 2125, údolná stanica vleku
Javorovica, zapísanej na LV č. 564, k.ú. Liptovský Ján.
4. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 14. marca
2014. V úvode zastupiteľstvo konštatovalo, že Návrh „ Zmeny a doplnky č. 4
územného

plánu obce Liptovský Ján“ je spracovaný spol. URBIA s.r.o.,

Liptovský Mikuláš, hlavnou riešiteľkou: Ing. arch. Tatianou Noskovou v
súlade s vyhláškou MŽP SR č.55/2001 Z. z. o územnoplánovacích
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a v súlade s § 22 zákona č.
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Celý materiál bol prerokovaný a
pripomienkovaný. Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie ÚPP a ÚPD
podľa § 2a stavebného zákona v znení neskorších predpisov bola Ing. arch.
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Tatiana Bachtíková. Zastupiteľstvo v tejto súvislosti vzalo na vedomie
stanovisko Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky podľa
§ 25 odst.4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov k návrhu
„Zmeny a doplnky č. 4 územného

plánu obce Liptovský Ján“. Potom

poslanci schválili:
1. Návrh „ Zmeny a doplnky č. 4 územného

plánu obce Liptovský Ján“

spracovaný spol. URBIA s.r.o., Liptovský Mikuláš, hlavnou riešiteľkou: Ing.
arch.

Tatianou

Noskovou

so

zapracovaním

pripomienok

v

zmysle

vyhodnotenia pripomienkového konania k návrhu „ Zmeny a doplnky č. 4
územného plánu obce Liptovský Ján“
2. jeho smernú časť
3. vyhlásenie záväznej časti návrhu „Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu
obce Liptovský Ján“

všeobecne záväzným nariadením obce Liptovský Ján

a uložilo starostovi obce doručiť „ Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu
obce Liptovský Ján“ Okresnému úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej
politiky podľa § 28 odst.3 a 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov .
Zasadnutie zastupiteľstva sa zaoberalo rozpočtom Obce Liptovský Ján
na roky 2014, 2015, 2016. Poslanci vzali na vedomie úpravu rozpočtu
normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2014
o sumu nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2013 poskytnutých
po 31.10.2013 zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie.
V časti rôzne poslanci hlasovaním zrušili uznesenie č. 15/04/2008 o
prenájme priestorov garáže v ubytovni ŠTART a schválili prenájom priestorov
garáže v ubytovni ŠTART, Jánovi Račkovi, Stošice 539, Liptovský Mikuláš. za
sumu 50,- € mesačne na dobu určitú do 31.12.2015.
Poslanci schválili aj zámer predať nehnuteľnosť obchodnou verejnou
súťažou pozemok parc. registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape č. KNC
198/47 s výmerou 1318 m2 trvalé trávnaté porasty, zapísanú na LV č.564
pre k.ú. Liptovský Ján, ktorý bol vo výlučnom vlastníctve obce.
5. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 31. marca 2014 v
kancelárii

starostu

obce

Liptovský

Ján.

V rámci

prestavby

objektu
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Informačného a kultúrneho centra obce Liptovský Ján zastupiteľstvo
schválilo štatút príspevkovej organizácie Kultúrne centrum Liptovský Ján,
Jána Kalinčiaka 39, Liptovský Ján, zriaďovaciu listinu príspevkovej
organizácie obce Liptovský Ján: „Kultúrne centrum Liptovský Ján“. Poslanci
schválili aj zmluvu o výkone správy majetku obce č. 1/2014. Predmetom
zmluvy bolo zverenie nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce
Liptovský Ján, kultúrny dom, súpisné číslo 132, na parcele 196/1,
zapísaného na LV č. 564 k.ú. Liptovský Ján. Za riaditeľa príspevkovej
organizácie Kultúrne centrum Liptovský Ján, schválilo Mgr. Martina
Šimovčeka, trvale bytom ul. Nová 184, Liptovský Ján.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne po prerokovaní návrhu
predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie
projektu „Prestavba objektu Informačné a kultúrne centrum Liptovský Ján“
schválilo aj predloženie žiadosti o príspevok a zabezpečenie realizácie
projektu po schválení žiadosti. Financovanie projektu obcou bolo schválené
vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške
51.711,63 Eur.
Prítomní poslanci schválili uzatvorenie nájomnej zmluvy na priestory
starej údolnej stanice lyžiarskeho vleku súpisné číslo 2125 na parcele číslo
3412/83 k.ú. Liptovský Ján podľa uznesenia 84/09/2013 prenajímateľom
Obcou Liptovský Ján, Jána Kalinčiaka 39, Liptovský Ján a nájomcom
ŠPORTCENTRUM – LIPT. JÁN, s.r.o., Jánska dolina 194 na dobu neurčitú
od 1.4.2014 za sumu 2000 Eur za rok.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne určilo Jurajovi Filovi,
starostovi obce, s účinnosťou od 1. januára 2014 mesačný plat vypočítaný
podľa §3 ods.1 a §4 ods.1 bod 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č.253/1994 Z. z. O právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov. Takto vypočítaný plat sa
zvyšuje podľa §4 ods.2 citovaného zákona o 40 %.
6. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 6. júna
2014. Poslanci na tomto zasadnutí schválili záverečný účet obce Liptovský
Ján za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Súhlasili s použitím
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prebytku po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR a účelovo určených
darov v sume - 9 753,89 EUR a vysporiadaní zostatku finančných operácií
v sume - 137 059,68 EUR na tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške
16 880,81 EUR. Zastupiteľstvo vzalo na vedomie aj správu hlavného
kontrolóra za rok 2013.
Zastupiteľstvo

sa

oboznámilo

s

hodnotiacou

správou

plnenia

programového rozpočtu obce Liptovský Ján k 31.12.2013. Po prerokovaní
Hodnotiacej správy plnenia Programového rozpočtu obce Liptovský Ján
k 31.12.2013 a zastupiteľstvo ju vzalo na vedomie. Zastupiteľstvo schválilo
aj správu o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2013.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecné záväzné nariadenie obce
Liptovský Ján č.2/2014 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov
informácií v rámci volebnej kampane a schválilo Všeobecné záväzné
nariadenie obce Liptovský Ján č. 3/2014 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi.
Obecné zastupiteľstvo schválilo aj zámer predať nehnuteľnosti novovytvorenú parcelu č. KNC 40/3 o výmere 66 m2 Ostatné plochy, k. ú.
Liptovský Ján, zamerané Geometrickým plánom číslo 44026595-13/2014 zo
dňa 16.02.2014, úradne overeným Okresným úradom Liptovský Mikuláš,
katastrálny

odbor

dňa

8.4.2014

vlastníckych práv k pozemku

pod

číslom

311/2014

na

určenie

parc. č. 40/3 JUDr. Jaroslavovi Kokavcovi

s manž. Katarínou Kokavcovou, obaja bytom Jura Janošku 1685/9,
Liptovský Mikuláš za cenu 33,30 €/m2. Hodnota pozemku bola uvedená
v znaleckom posudku znalca Ing. Beáty Surovčekovej číslo 94/2014 zo dňa
28.05.2014, pričom 1m2 podľa tohto znaleckého posudku predstavuje sumu
19.94 Eur za m2. Vzhľadom ku skutočnosti, že JUDr. Jaroslav Kokavec
s manželkou vlastnili priľahlé parcely č. KNC 39 a 3738, k.ú. Liptovský Ján
a nadobudnutím vyššie uvedenej parcely sa im mal zabezpečiť prístup
k týmto parcelám, resp. mal sa zlepšiť prístup k rodinnému domu stojacemu
na parcele č. KNC 39, išlo zároveň o nehnuteľnosť, ktorá bola z pohľadu obce
prebytočná.
Poslanci sa zaoberali aj doplnok Územného plánu obce Liptovský Ján
č. 5 – konkrétne schválením zadania na spracovanie a schválilo ho pre
_______________________________________________________________________ 356

Liptovský Ján

Kronika

lokality: Pred Bielym, pozemok parc. č. CKN 1875/10 a Javorovica, pozemok
č.

C

KN

3424/2.

Za

náklady

spojené

s obstarávaním

doplnku

územnoplánovacej dokumentácie Obec Liptovský Ján, ako obstarávateľ
požadovala refundáciu od osôb, ktorých potreba vyvolala zmenu. Výška
nákladov mala byť stanovená až po uzatvorení zmluvy o dodaní diela
s vybraným zhotoviteľom.
Zastupiteľstvo schválilo aj dotáciu vo výške 1500 € na činnosť OZ
Jánska dolina, nezisková organizácia, Jána Kalinčiaka 39, v zmysle VZN
obce Liptovský Ján č. 3/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Poslanci
hlasovaním

zrušili

ktorým bola

uznesenie

Obecného

zastupiteľstva

č.34/04/2013,

schválená výška odmeny poslanca Obecného zastupiteľstva

a komisií v Liptovskom Jáne. Zároveň schválili v súlade so zásadami
odmeňovania schválenými Uznesením č. 46/9/2010 a), odmenu poslanca
obecného zastupiteľstva vo výške 30 € za zasadnutie obecného zastupiteľstva
a jeho aktívnu činnosť od 01.07.2014, v súlade so zásadami odmeňovania
schválenými Uznesením 46/09/2010 odmenu za celoročnú aktívnu činnosť
pre všetky komisie vo výške 100 € od 01.07.2014.
Zasadnutie zastupiteľstva súhlasilo s novými nájomníkmi obecných
nájomných bytových domov takto:

Alena Piatková, byt č. A2-2.2 v bytovom

dome Do Políka č. 370, Liptovský Ján, Dušan Čurný, zmena bytu z bytu
číslo 16 do bytu čísla 6 v bytovom dome Nová č. 491, Silvia Debnárová,
zmena bytu z bytu číslo A3-2.1 do bytu číslo A3-2.2 v bytovom dome Do
Políka č. 370.
Poslanci schválili žiadosť na ambulantný predaj Matejovi Verčinskému,
Demänovská 1452/28, 031 01 Liptovský Mikuláš, na parcele C KN 3404/1 s
výmerou

9 m2

za sumu 0,265 Eura za m2 na deň na dobu určitú od

16.6.2014 do 30.11.2014, za 400,68 Eur.
Schválili užívanie parcely č. KN-C 3404/1 s výmerou 5678 m2
zastavané plochy a nádvoria zapísanej na LV 564 k.ú. Liptovský Ján pre
účely umožnenia odstavovania vozidiel pre návštevníkov Jánskej doliny za
odplatu, pričom výška odplaty bola určená motorovým vozidlám do 3,5 tony
sumu 2 Eurá na 1 deň a motorovým vozidlám nad 3,5 tony 15 Eur na 1 deň,
a to v oboch prípadoch bez zreteľa, na dobu státia.
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7. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 4. júla 2014 v
kancelárii starostu obce. Prítomní schválili dodatok č.1 k VZN č. 4/2013 o
určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských
zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
s MŠ v Liptovskom Jáne. Schválili aj počet žiakov v školskom roku
2014/2015 v ZŠ s MŠ v Liptovskom Jáne: 1 trieda (3 až 4 ročné detí) - 20,
2 trieda (4 až 5 ročné deti) – 24, 3 trieda (5 až 6 ročné deti) – 25, spolu 69
detí v troch triedach. Počty detí v základnej škole v školskom roku
2014/2015: 1. ročník – 22 žiakov, 2. ročník 27 žiakov, 3. ročník 20 žiakov (z
tohto 2 začlenení), 4. ročník 17 žiakov (z tohto 1 začlenený), 5. ročník 15
žiakov (z tohto 1 začlenený), 6. ročník 14 žiakov (z tohto 1 začlenený), 7.
ročník 13 žiakov (z tohto 3 začlenení), 8. ročník 8 žiakov (z tohto 3
začlenení), 9. ročník 12 žiakov (z tohto 2 začlenení), spolu 148 žiakov (z toho
13 začlenených) v deviatich triedach.
Obecné zastupiteľstvo určilo v obci pre voľby do orgánov samosprávy
obcí v roku 2014 volebný obvod číslo 1, počet poslancov obecného
zastupiteľstva, ktorý sa v nich volí v počte 7 a starostovi obce rozsah
vykonávanej práce plným úväzkom.
Obecné

zastupiteľstvo

na

svojom

zasadnutí

schválilo

predaj

nehnuteľnosti a to novovytvorenú parcelu č. KNC 40/3 s výmerou 66 m2
JUDr. Jaroslavovi Kokavcovi s manž. Kataríne Kokavcovej, obaja bytom Jura
Janošku 1685/9, Liptovský Mikuláš a to za cenu 33,30 €/m2.t.j. 2197,80 €.
uznesenie č. 44/06/2014 o užívaní parcely č. KN-C 3404/1 o výmere 5678
m2 zastavané plochy a nádvoria zapísanej na LV 564 k. ú. Liptovský Ján.
Prítomní poslanci schválili zmluvu o nájme

pozemku

uzatvorenú

medzi Obcou Liptovský Ján a spoločnosťou SOREA, spol s r.o., Odborárske
námestie 3, Bratislava, ako nájomca na parcelu KN-C 3404/1 s výmerou
5678 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Liptovský Ján, zapísaný na LV
č. 564 k. ú. Liptovský Ján na dobu určitú od 15.06.2014 do 15.09.2014 za
sumu 1.700,- €.
Schválili aj zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
medzi účastníkmi SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina a Obcou
Liptovský Ján. Predmetom zmluvy bol záväzok účastníkov zmluvy uzatvoriť
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zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech Stredoslovenskej energetiky
– Distribúcie, a.s. Žilina ako budúceho oprávneného z vecného bremena
spočívajúcej v práve uloženia inžinierskych sietí na časti pozemkov parc. KN
E č. 4/501, zast. plochy a nádvoria s výmerou 165 m2, parc. KN E č. 7/501,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 238 m2, parc. KN c č. 478/1, zast.
plochy a nádvoria s výmerou 6078 m2, parc. KN C č. 1724/4, ttp s výmerou
86 m2, parc. KN C č. 3757/2, zast. plochy a nádvoria o výmere 251 m2
a parc. KN C č. 3723/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 192 m2
nachádzajúcich

sa

v katastrálnom

území

Liptovský

Ján

celkom

s

predpokladanou výmeru 276 m2. Pozemky mali byť dotknuté realizáciou
stavby: „Liptovský Ján – začiatok obce NN kábel pre 9 RD“. Rozsah vecného
bremena mal byť vymedzený porealizačným geometrickým plánom, ktorého
vypracovanie zabezpečí budúci oprávnený.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o dielo na vypracovanie
a dodanie „Zmeny a doplnky č. 5 UPN-O Liptovský Ján“ medzi Obcou
Liptovský Ján a zhotoviteľom URBIA s.r.o., Štúrova 870/20, Liptovský
Mikuláš so štatutárnym zástupcom Ing. arch. Tatianou Noskovou.
Zastupiteľstvo schválilo dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4/2014
z 5.5.2014

medzi

účastníkmi

-

Obcou

Liptovský

Ján

a Slovenskými

inžiniersko-priemyslovými stavbami, spol. s r.o., Moyzesova 184, Liptovský
Hrádok na práce naviac dohodnuté oproti základnej zmluve maximálne vo
výške 6206,77 € bez DPH. Táto suma mala byť vyplatená až po odsúhlasení
stavebným dozorom Ing. Jozefom Pavlíkom za skutočne vykonané práce.
Ďalej schválili aj začatie prác podľa Zmluvy o dielo č. 2/2013 zo dňa
9.1.2013

medzi

Obcou

Liptovský

Ján

a Slovenskými

inžiniersko-

priemyslovými stavbami, spol. s r.o., Moyzesova 184, Liptovský Hrádok od
konca etapy č. 3 po križovatku k domu súp. číslo 240. Realizácia sa mala
vykonávať podľa podmienok Zmluvy o dielo č. 2/2013 zo dňa 9.2.2013.
8. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 22. augusta
2014. Prítomní schválili VZN č.4/2014 o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu
žúmp.
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Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie výsledok verejnej obchodnej
súťaže na predaj pozemku parc. č. KN C 198/47 s výmerou 1318 m2 Trvalé
trávne porasty zapísanú na LV č. 564, k. ú. Liptovský Ján vo výlučnom
vlastníctve obce, na základe ktorého sa stala víťazom verejnej obchodnej
súťaže Svitlana Havryshchuk, trvale bytom Kyjev, Ukrajina prechodne bytom
Vitálišovce, Liptovský Mikuláš, ktorá predložila najvyššiu ponuku, a to
66069,-Eur, t.j. 50,128 Eur/1m2. Na základe verejnej súťaže zastupiteľstvo
schválilo podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce predaj
pozemku parc. č. KN C 198/47 o výmere 1318 m2 Trvalé trávne porasty
zapísanú na LV č. 564, k. ú. Liptovský Ján za kúpnu cenu vo výške 66 069,Eur, t. j. 50,128 Eur/m2 a to v prospech Svitlany Havryshchuk.
Obecné

zastupiteľstvo

konštatovalo,

že

obchodná

spoločnosť

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. svojim listom zo dňa 11. júla
2014, ktorý bol obci doručený 15. júla 2014 požiadala o uzavretie zmluvy
o zriadení vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí v rámci
realizácie stavby „Liptovský Ján - pri PD - NNK pre IBV“, ako aj Geometrický
plán č. 44552467 – 51/2013 na vyznačenie vecného bremena na priznanie
práva uloženia inžinierskych sietí na C KN p. č. 198/31 až 198/41, 198/48,
198/54,

234/1,

3729/2

vyhotovený

dňa

27.01.2014

obchodnou

spoločnosťou GSR3, s.r.o., geodetická kancelária, so sídlom: Ul. 1. mája 54,
031 01 Liptovský Mikuláš, autorizačne overeným Ing. Jurajom Popročom
a úradne overeného Ing. Katarínou Gavlákovou, znalecký posudok č.
54/2014 znalca Ing. Jána Greguša zo dňa 10.04.2014 vo veci stanovenia
všeobecnej hodnoty jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena na
pozemkoch v k. ú. Liptovský Ján, obec Liptovský Ján, okres Liptovský
Mikuláš v zmysle Geometrického plánu pre účely majetkovoprávneho
vysporiadania, ako aj návrh zmluvy na zriadenie vecného bremena.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zriadením vecného bremena
v prospech obchodnej spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia,
a. s., IČO:, a to spočívajúceho v priznaní práva uloženia inžinierskych sietí
podľa pre katastrálne územie Liptovský Ján na časti pozemku parc. KN C č.
234/1, 3729/2 v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom. Dôvodom bola
skutočnosť,

že

obchodná

spoločnosť

Stredoslovenská

energetika

-
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Distribúcia, a. s. zriadi prípojku pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby
v obci Liptovský Ján a ďalšej infraštruktúry, čím sa dosiahne očakávaný
rozvoj obce. Zastupiteľstvo súhlasilo s výškou odplaty za zriadenie vecného
bremena v prospech obchodnej spoločnosti Stredoslovenská energetika Distribúcia, a. s. vo výške 14.920,26.
Obecné

zastupiteľstvo

schválilo

zmenu

rozpočtu

rozpočtovým

opatrením č. 3/2014 a to z položky rozpočtu 06100/630 - 11 300,00 Eur, na
položku 06100/640 (fond opráv) +11 300,00 Eur, z položky rozpočtu
10500/630 - 300,00 Eur na položku 10500/610 (nezamestnanosť) +
300,00 Eur.
Obecné zastupiteľstvo schválilo stavebné úpravy a obnovu chodníkov
na ulici Nová etapu č. 2. Financovanie malo byť realizované z vlastných
zdrojov obce v zmysle Verejného obstarávania vysúťažených podmienok a
Zmluvy o dielo. Dodávateľom stavby bola spoločnosť SIPS spol. s. r. o.
Liptovský Hrádok.
V časti rôzne poslanci schválili nájomníkov v bytovom dome č. 491:
Ivona Jurčová, Rastislav Pertzian 491/16, Dušan Čurný 491/6, v byt. dome
č. 371 Katarína Majerčíková D3-4.2, v byt dome č. 370 Silvia Debnárová byt
A3-2.2. Rovnako schválili počas školského roka 2014/2015 zvýšiť počty
žiakov v základnej škole o troch žiakov v triedach z najvyšším povoleným
počtom žiakov a to: v triede prvého ročníka z 22 žiakov na 25 žiakov a
v triede druhého ročníka z 25 na 28 žiakov.
9. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 20. októbra
2014 v kancelárii starostu obce. Na úvod poslanci zobrali na vedomie
Výročnú správu obce Liptovský Ján za konsolidovaný celok za rok 2013.
Schválili VZN obce Liptovský Ján č. 5/2014, ktorým sa určuje výška
poplatku za prenájom priestorov v Základnej škole s materskou školou v
Liptovskom Jáne v čase, keď sa nevyužíva na výchovno-vzdelávací proces a
Dodatok č.1 k VZN obce Liptovský Ján č. 4/2004, ktorým sa určuje školský
obvod pre ZŠ s MŠ v Liptovskom Jáne.
V rámci výmeny okien na bytovom dome 16 b. j. súpisné číslo 491 z dôvodu
zlého technického stavu zastupiteľstvo schválilo zmluvu o dielo č. 12/2014,
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ktorej predmetom boli „Stavebné úpravy – výmena strešných okien na
bytovom dome 16. b. j., číslo súpisné 491 v Liptovskom Jáne, medzi
objednávateľom: Obcou Liptovský Ján a zhotoviteľom Ivan Stupka – GTP,
Liptovský Peter 232, ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní.
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenia č.4, pričom sa menili
celkové príjmy a celkové výdavky, a to z položky rozpočtu 450 (ostatné
finančné operácie RF) - 35 000,00 Eur na položku 130 (dane za tovar
a služby, daň z ubytovania) + 35 000,00 Eur, z položky rozpočtu 290 (iné
nedaňové

príjmy

z

dobropisov)

-

5

000,00

Eur

na

položku

220

(administratívne poplatky a platby) + 5 000,00 Eur, z položky rozpočtu 10
202/610 (mzdy platy) - 3 000,00 Eur na položku

01 116/610

(mzdy

platy) + 3 000,00 Eur.
Prítomní

poslanci

na

zasadnutí

schválili

zmluvu

o poskytnutí

nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom: Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a prijímateľom Obcou Liptovský Ján,
predmetom ktorej bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností
zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku na
realizáciu

aktivít projektu,

o NFP:22130120109

(názov

ktorý

bol

projektu:

predmetom
Prestavba

Schválenej
objektu

žiadosti

informačné

a kultúrne centrum Liptovský Ján).
V rámci prípravy realizácie projektu protipovodňových opatrení na
toku Štiavnica v obci Liptovský Ján zastupiteľstvo schválilo zmluvu o dielo č.
21714-DÚR na vyhotovenie dokumentácie, uzatváranú v súlade s

§ 536

a nasl. Zákona č. 531/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov, ktorej predmetom bolo vyhotovenie dokumentácie pre územné
rozhodnutie pre akciu „Liptovský Ján – potok Štiavnica, protipovodňová
ochrana“, medzi objednávateľom Obcou Liptovský Ján a zhotoviteľom
BURSA, s.r.o., Partizánska cesta 70, Banská Bystrica, ako úspešným
uchádzačom vo verejnom obstarávaní.
Zastupiteľstvo

schválilo zmluvu o dielo, ktorej predmetom bolo

dodanie a montáž kamerového systému medzi objednávateľom: Obcou
Liptovský Ján a zhotoviteľom: Triton SECURITY. s.r.o., Priemyselná 1/2034,
Liptovský Mikuláš, ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní.
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Poslanci

zastupiteľstva

schválili

záverečnú

správu

o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školských
zariadení za školský rok 2013/2014 a dodatok k školskému vzdelávaciemu
programu pre školský rok 2014/2015 . Zároveň schválili inventarizačnú,
vyraďovaciu a likvidačnú komisiu na vykonanie inventarizácie obecného
majetku v zložení predseda: Katarína Šúleková, členovia: Zora Šimovčeková,
Anna Ľubeľanová, Rastislav Urban a Mgr. Martin Šimovček.
Do

obecného

nájomného

bytového

domu

Do

Políka

schválili

nájomníkov: č. 370, byt č. A3-2.1 - Mgr. Zuzana Šepíková, č. 371, byt č. D32.2 - Ivana Koreňová a Miroslav Kubík.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne na zasadnutí schválilo odmenu za
dlhoročnú

aktívnu

a mimoriadnu

angažovanosť

poslancovi

Jánovi

Mlynčekovi v zmysle Zásad odmeňovania vo výške 280 Eur.
10. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 1. decembra
2014. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie výsledky volieb do orgánov
samosprávy obce. Rovnako ako aj vystúpenie novozvoleného starostu
a konštatovalo že novozvolený starosta obce Mgr. Juraj Filo zložil zákonom
predpísaný sľub starostu obce.

Zastupiteľstvo konštatovalo, že zvolení

poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Roman Vajs, Zora Šimovčeková, Ľubomír Urban,
Mgr. Jaroslav Adamčík, Katarína Budová, Ing. Pavol Mikušiak a Stanislav
Dubovský.
Prítomní poslanci vzali na vedomie, že starosta v súlade s §13b ods.1.
Zákona SNR č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov poveril Ing. Pavla
Mikušiaka do funkcie zástupcu starostu obce s tým, že tento nie je dlhodobo
plne uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie a poverili poslanca Romana
Vajsa zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch
podľa §12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods.6 tretia
veta Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Zastupiteľstvo sa hlasovaním dohodlo, že nezriadi obecnú radu
a zriadilo komisie: finančnú, pre školstvo a vzdelávanie, ochrany verejného
poriadku, sociálnu, pre šport, kultúry, cestovného ruchu, obchodu a služieb.
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Do čela komisií poslanci boli voľbou určení: predseda Komisie finančnej –
Ing. Pavol Mikušiak; predseda Komisie pre školstvo a vzdelávanie – Zora
Šimovčeková; predseda Komisie ochrany verejného poriadku – Roman Vajs;
predseda Komisie sociálnej – Mgr. Jaroslav Adamčík; predseda Komisie pre
šport – Stanislav Dubovský; predseda Komisie kultúry – Ľubomír Urban;
predseda Komisie cestovného ruchu, obchodu a služieb – Katarína Budová.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne určilo Mgr. Jurajovi Filovi,
starostovi obce, s účinnosťou od 2. decembra 2014 mesačný plat vypočítaný
podľa §3 ods.1 a §4 ods.1 bod 2 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Takto vypočítaný plat sa
zvyšuje podľa §4 ods.2 citovaného zákona o 40 %.
Poslanci vzali na vedomie úpravu rozpočtu – zvýšenie príjmov
a výdavkov na prenesené kompetencie v základnej škole a schválili zvýšenie
výdavkov,

príjmov

a presun

finančných

prostriedkov

originálnych

kompetencií. Vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu

obce

Liptovský

Ján

na

rok

2015

a schválili

zostavenie

a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry, ďalej rozpočet obce
Liptovský Ján na rok 2015 bez pripomienok a návrhy rozpočtov obce
Liptovský Ján na roky 2016 – 2017.
Zastupiteľstvo schválilo VZN obce Liptovský Ján č. 6/2014 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.

Prerokovalo

upozornenia

prokurátora

na

porušenie

zákona

č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Poslanci
konštatovali, že dňa 3.11.2014 bol obci Liptovský Ján doručený list Okresnej
prokuratúry Liptovský Mikuláš zo dňa 27.10.2014, obsahom ktorého bolo
Upozornenie prokurátora na porušenie zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení. Obecné
zastupiteľstvo

prerokovalo

Upozornenie

prokurátora

a podrobne

sa

oboznámilo s jeho obsahom a so zistenými nedostatkami. Skonštatovalo, že
v súlade s odôvodnením Upozornenia prokurátora, bolo v súlade s § 36 ods.
7 písm. c.) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
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kanalizáciách a v súlade s ust. zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach, prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa
22.8.2014 VZN č. 4/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp.
Obecné zastupiteľstvo teda vyhovelo Upozorneniu prokurátora a na základe
vyššie uvedených skutočností boli zjednané nápravy. Obecné zastupiteľstvo
odporučilo starostovi obce informovať prokurátora Okresnej prokuratúry
v Liptovskom Mikuláši, JUDr. Vieru Binkovú, o prijatých opatreniach.
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Liptovsky Ján za rok 2014 po prerokovaní predloženého
materiálu a schválilo plán práce hlavného kontrolóra Obce Liptovský Ján na
prvý polrok 2015.
V časti rôzne tohto zasadnutia zastupiteľstvo po prerokovaní vzalo na
vedomie Správu audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2013 bez
pripomienok, Správu audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
k 31.12.2013 bez pripomienok a Správu audítora o overení súladu výročnej
správy s účtovnou závierkou k 31.12.2013 bez pripomienok.
Poslanci schválili nájomníkov v obecnom nájomnom bytovom dome
Do Políka: súpisné číslo 370, byt A3-1.1 – Alexander Fodor, súpisné číslo
371, byt D1-1.1 – Ing. Martin Kráľ, súpisné číslo 369, byt B2-2.2 – Ján
Droppa.
Poslanci v závere rokovania zrušili Zásady odmeňovania
Obecného

zastupiteľstva

v

Liptovskom

Jáne

schválené

poslancov
Uznesením

46/09/2010 zo dňa 6. augusta 2010 a schválili Zásady odmeňovania
poslancov Obecného zastupiteľstva
1.12.2014.

Zároveň

zrušili

v Liptovskom Jáne s účinnosťou od

Uznesenie

Obecného

zastupiteľstva

č.

41/06/2014, ktorým bola schválená výška odmeny poslanca Obecného
zastupiteľstva a komisií v Liptovskom Jáne a schválili odmenu poslanca
obecného

zastupiteľstva

vo

výške

40,00

€

za

zasadnutie

obecného

zastupiteľstva a jeho aktívnu činnosť od 1.12.2014. Schválili odmenu
hlavnému kontrolórovi obce Ing. Ľubomírovi Oravcovi vo

výške 15 %

zo

súčtu platov 1.-11.2014 vo výške 209,55 €.
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V rámci tohto bodu schválili aj vyplatenie náhrady platu starostu Mgr.
Juraja Fila za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 30 dní (za rok 2013
v rozsahu 7 dní a za rok 2014 v rozsahu 23 dní).
Poslanci schválil bezúčelovú finančnú dotáciu SZPB v Liptovskom Jáne
v zmysle VZN č. 3/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce vo výške 200
Eur.
V ďalšej rozprave poslanci konštatovali, že obchodná spoločnosť
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. svojím listom zo dňa
25.11.2014, ktorý bol na Obec Liptovský Ján doručený 26.11.2014 požiadala
o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena práva uloženia inžinierskych
sietí v rámci realizácie stavby „Nájomný bytový dom – 24 b.j.“, ako aj
Geometrický plán č. 44552467 – 25/2012 na vyznačenie vecného bremena
na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na časti pozemkov parc. C KN
p. č. 568/32, ostatné plochy s výmerou 5459 m2, parc. C KN 568/34,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 41 m2, parc. C KN 568/36,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, parc C KN č. 568/22, ostatné
plochy s výmerou 245 m2 a parc. C KN č. 2985/11, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 1438 m2 nachádzajúcich sa v k.ú. Liptovský Ján,
vypracovaným geodetickou spoločnosťou GSR3, s.r.o., Liptovský Mikuláš
dňa 15.5.2012 a znalecký posudok č. 4/2013 vypracovaný znalcom Ing.
Jánom Gregušom, Hurbanova 5/18, Martin, vo veci stanovenia všeobecnej
hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemkoch
v k. ú. Liptovský Ján, obec Liptovský Ján, okres Liptovský Mikuláš v zmysle
Geometrického plánu pre účely majetkovoprávneho vysporiadania, ako aj
návrh zmluvy na zriadenie vecného bremena. Obecné zastupiteľstvo
súhlasilo so zriadením obecného bremena a súhlasilo
zriadenie

vecného

bremena

v prospech

s výškou odplaty za

obchodnej

spoločnosti

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Sumu vo výške 1488,- Eur.
Zastupiteľstvo schválilo Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2/2013 zo dňa
9.1.2013 uzatvorenej podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. na dielo
„Revitalizácia námestia v obci Liptovský Ján, SO1-Nová ulica, SO 03 –
Rekonštrukcia chodníka 2.etapa“. Na základe tohto dodatku sa zhotoviteľ
zmenil na: Slovenské inžiniersko-priemyslové stavby, spol s r.o., Moyzesova
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184, Liptovský Hrádok, zastúpené: Ing. Vladimírom Pechom – konateľom
spoločnosti a Tiborom Markom – konateľom spoločnosti. Ostatné články
dojednané v uzatvorenej Zmluve o dielo č. 2/2013 neboli dodatkom dotknuté
a ostali nezmenené.
Zastupiteľstvo poverilo starostu obce Mgr. Juraja Fila na hlasovanie na
valnom zhromaždení spoločnosti ŠPORTCENTRUM – LIPT: Ján, ktoré sa
malo konať dňa 16.12.2014 so začiatkom o 17:00 h. v sídle spoločnosti:
Jánska dolina 194, za prevod obchodného podielu spoločníka Obce
Liptovský Ján.
Obecné

zastupiteľstvo

na

záver

vianočných balíčkov do domácností

rokovania

schválilo

kúpenie

a balíčkov na Mikuláša pre deti

v celkovej sume 6100 Eur z rozpočtu obce.
11. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 19.12. 2014.
Poslanci vzali na úpravu rozpočtu – zvýšenie výdavkov na prenesené
kompetencie

v základnej

škole

a schválili

zvýšenie

výdavkov,

presun

finančných prostriedkov originálnych kompetencií. Poslanci schválili aj
rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, a to: zvýšenie príjmov v položke rozpočtu 300 v sume 22 000,- Eur
(prenesené kompetencie – dotácie zo štátneho rozpočtu ZŠ a MŠ); zvýšenie
príjmov v položke rozpočtu 300 v sume 5 121,- Eur (príjem vrátenej DPH
z dotácie Stavebné úpravy chodníka na Novej ulici a vyznačenie cyklotrasy
Liptovský Ján); zvýšenie výdavkov v položke rozpočtu 06400/600 o sumu -2
000,- Eur (verejné osvetlenie – údržba); zvýšenie výdavkov v položke rozpočtu
05100/600 o sumu -3 121,00 Eur (nakladanie s odpadmi – energie, údržba);
zvýšenie príjmov v položke rozpočtu 300 o sumu 540,85 Eur (príjem dotácie
– komunálne voľby); zvýšenie výdavkov v položke rozpočtu 01600/600 o
sumu -540,85 Eur (použitie dotácie - komunálne voľby).
Zasadnutie zastupiteľstva schválilo aj Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.
2/2013 zo dňa 9.1.2013 uzatvorenej na dielo „Revitalizácia námestia v obci
Liptovský Ján, SO1-Nová ulica, SO 03 – Rekonštrukcia chodníka 2. etapa“,
medzi objednávateľom: Obcou Liptovský Ján, zastúpená starostom Mgr.
Jurajom Filom a zhotoviteľom: Slovenské-inžiniersko priemyslové stavby,
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spol. s r.o., Moyzesova 184, Liptovský Hrádok, zastúpená konateľmi
spoločnosti Ing. Vladimírom Pechom a Tiborom Markom, ktorým sa menil
článok č. 5 CENA nasledovne: Zmluvná cena je stanovená v zmysle Zákona
NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vychádza
z cien stanovených v ZoD č. 2/2013 zo dňa 9.1.2013. Cena za zhotovenie
diela podľa čl.3 bola: Rekonštrukcia chodníka – 2. Etapa; Cena diela podľa
ZoD č.2/2013 - 77 306,65 €; Cena prác podľa Dodatku č. 2 24 093,-€;
Celková cena diela -101 399,65 €; Cena s DPH celkom: 121 679,58 €.
Ostatné články dojednané v uzatvorenej Zmluve o dielo č. 2/2013 neboli
týmto dodatkom dotknuté a ostali nezmenené.
Poslanci schválili dodatok č.1 k VZN obce Liptovský Ján č.4/2014 o
spôsobe

náhradného

zásobovania

vodou

a

náhradného

odvádzania

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému
nariadeniu obce č. 4/2013 obce Liptovský Ján o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou
v Liptovskom Jáne.
Zastupiteľstvo schválilo za sobášiaceho Z. Šimovčekovú a Mgr. J.
Adamčíka a komisií nasledovne: Komisia finančná - predseda: Ing. Pavol
Mikušiak, členovia: Dagmar Dubovská, Matúš Mikušiak; Komisia pre
školstvo a vzdelávanie - predseda: Zora Šimovčeková, členovia: Mgr.
Kvetoslava Čenková, Mgr. Gabriela Kompišová, Bc. Zuzana Kissová; Komisia
ochrany verejného poriadku - predseda: Roman Vajs, členovia: Roman
Krajči, Jaroslav Melna ml., Matúš Lukáč; Komisia sociálna - predseda: Mgr.
Jaroslav Adamčík, členovia: Mgr. Andrea Repčeková,

Mgr. Vladimír

Klement, Bc. Marta Brziaková; Komisia pre šport - predseda: Stanislav
Dubovský, členovia: Ján Strachan, Milan Fáber; Komisia kultúry - predseda:
Ľubomír Urban, členovia: Rastislav Pertzian, Lenka Mitrengová, Petra
Dubjelová; Komisia cestovného ruchu, obchodu a služieb - predseda:
Katarína Budová, členovia: Lucia Melnová, Zuzana Eichlerová, Milan
Garabáš;
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Voľby
Voľby prezidenta republiky
Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky v I. kole v Liptovskom
Jáne, ktoré sa konali 15. marca 2014:
Počet
Počet
Počet
Počet

oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov 945
voličov, ktorým boli vydané obálky
539
odovzdaných obálok
539
platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 533

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
1. Gyula BÁRDOS
2. Jozef BEHÝL, Mgr.
3. Ján ČARNOGURSKÝ, JUDr.
4. Robert FICO, doc. JUDr., CSc.
5. Viliam FISCHER, prof. MUDr., CSc. FICS
6. Pavol HRUŠOVSKÝ, JUDr.
7. Ján JURIŠTA, PhDr.
8. Andrej KISKA, Ing.
9. Milan KNAŽKO
10. Stanislav MARTINČKO
11. Milan MELNÍK, prof. RNDr., DrSc.
12. Helena MEZENSKÁ, Mgr.
13. Radoslav PROCHÁZKA, doc. JUDr., PhD.
14. Jozef ŠIMKO, JUDr.

0
7
7
137
2
18
5
135
87
0
1
12
122
0

II. kolo
Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky II. kolo konaných 29. marca
2014.
Počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov 999
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
682
Počet odovzdaných obálok
682
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 676
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
1. Robert FICO, doc. JUDr., CSc.
2. Andrej KISKA, Ing.

266
410

Voľby do obecného zastupiteľstva a starostu obce
Voľby do samosprávy obce sa konali 15. novembra 2014 od 7.00 do
20.00 h. Svojím hlasom mohol kandidátov podporiť každý občan s trvalým
pobytom v Liptovskom Jáne, ktorý v deň volieb dovŕšil 18 rokov. O post
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starostu sa uchádzali dvaja kandidáti: Mgr. Zuzana Droppová a Mgr. Juraj
Filo. O post poslanca obecného zastupiteľstva sa uchádzali: Mgr. Jaroslav
Adamčík, Katarína, Budová, Stanislav Dubovský, Ing. Pavol Mikušiak, Zora
Šimovčeková, Ľubomír Urban a Roman Vajs. Mgr. Juraj Filo obhájil svoj
predchádzajúci

post

starostu

obce,

podobne

aj

poslanci

obecného

zastupiteľstva.

Šport – TJ Štart
Futbal
Po ťažkej jari a záchrane hráči novú jesennú časť, odohrali lepšie ako
tú predchádzajúcu. Dá sa povedať, že sa podarilo čiastočne stabilizovať
družstvo dospelých (čo sa prejavilo aj na hre nášho A-mužstva), škoda ale, že
nie až tak vo výsledkoch. Každopádne uhrali 14 bodov z 13-tich zápasov. S
bilanciou 3 víťazstvá, 5 remíz a 5 prehier obsadili 10. miesto. Najväčším
problémom bolo strelenie gólu, lebo vizitka 12 gólov v 13-tich zápasoch bola
slabá. V zimnej príprave sa výbor snažili posilniť družstvo, ktoré odohralo
jesennú časť a podarilo sa získať Marka Marcineka z L. Mikuláša, Martina
Zlejšieho z Uhorskej Vsi, Lukáša Benča z Podturne. Zimná príprava bola
výborná - odohrali 8 zápasov s bilanciou 5 víťazstiev, 2 remízy a 1 prehra
a celkovým skóre 30:18. Výborné výkony chlapci predviedli proti Liskovej,
kde jánčania vyhrali 3:2, s Podturňou 7:2, a Vavrišovom 7:3 a s Palúdzkou
2:1. Pri prechode z umelej trávy na „živú“ už tie výkony neboli tak oslnivé,
ale víťazstvá pokračovali. Na jar sa futbalistom z L. Jána podarilo zvíťaziť na
ihrisku Kvačian 0:1.
Žiaci zažili sezónu, akú už dávno nie. Keďže žiakov prihlásili aj do
Kormanovho pohára, najmenší futbalisti odohrali v jednom týždni vždy až 2
zápasy. Výsledky v Kormanovom pohári boli síce neprospech L. Jána vo
veľkých rozdieloch, ale chlapcom to dalo po hernej stránke veľmi veľa a tiež z
hľadiska ich futbalového vývoja. Po jarnej časti posilnili aj trénerský post a
od augusta sa žiakom venovali dvaja tréneri.
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Stolný tenis
Stolní tenisti po postupe, v sezóne roku 2013–2014, reprezentovali
obec v súťaži II. ligy, okresu L. Mikuláš a Ružomberok. Táto súťaž má svoju
kvalitu a ukázal to aj priebeh celej súťaže. Hrali tam mužstvá zvučných mien
ako SCP Ružomberok, ŠKST Ružomberok, BEZ Černová, Biely potok,
Lisková, Valašská Dubová z dolného Liptova. Niektoré zápasy boli vyrovnané,
no

nakoniec

vždy

rozhodla

v konečnom

dôsledku

väčšia

skúsenosť

dolnoliptovských hráčov. Z horného Liptova Jánčania hrali s mužstvami ako
Ľubeľa, Smrečany, Vitalit L. Hrádok a Jamník, kde boli zápasy o niečo
vyrovnanejšie. Mužstvo uhralo celkom 1 remízu 9:9 s Jamníkom, 21 zápasov
prehralo z toho v pomere 8:10, 5 zápasov, čo mohol byť pri troche šťastia
celkom opačný výsledok. Mužstvo malo v budúcej sezóne hrať VI. ligu a
získalo cenné skúsenosti. Snahou bolo postúpiť späť do V. ligy. Obec
reprezentovali títo hráči: Dušan Čurný st. predseda STO, Richard Fillo,
Martin Hán, Jakub Olejár, Eduard Drahovský, Milan Rácaen a Dušan
Tekeljak. Medzi najlepších hráčov patrili Martin Hán, Richard Fillo a Jakub
Olejár. STO začal pracovať aj s mladými hráčmi, žiakmi, ktorí chodili na
tréningy spoločne s „A“ mužstvom a našou snahou je, aby pritiahli do
telocvične čo najviac mládeže.
STO je aktívny oddiel a v decembri 2013 usporiadal už svoj 28. Ročník
„vianočného turnaja“. Stolnotenisového turnaja sa zúčastnilo celkom 20
hráčov. Turnaj sa niesol vo vianočnej atmosfére a už tradične boli víťazi
odmenení vecnými cenami, ktoré zakúpil Obecný úrad Liptovský Ján.
Výsledky 28. roč. Vianočného stolnotenisového turnaja, konaného dňa 26.
12. 2013: I. kategória-muži registrovaní: 1. Ján Olšav (Vitalit L. Hrádok), 2.
Richard Fillo (TJ Štart L. Ján), 3.Jakub Olejár (TJ Štart L. Ján), II. kategóriamuži neregistrovaní: 1. Ľubomír Oravec st. (L. Ján), 2. Ján Brziak (L. Ján), 3.
Milan Paule (L. Ján), III. kategória-žiaci do 15 rokov: 1. Oliver Špaček (L.
Ján), STO sa zúčastnil aj turnaja veteránov, horného a dolného Liptova v
Ružomberku, kde Dušan Čurný st. získal v kategórii nad 60 rokov veľmi
cenné 2. miesto. Mužstvo sa zúčastnilo aj majstrovstiev okresu v Bobrovci,
no pri silnej konkurencii hráčov aj s vyšších súťaží získalo niekoľko
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pozoruhodných výsledkov.
Beata Kubovčíková
Beata Kubovčíková – športovkyňa a bojovníčka celým svojim telom a
dušou. Začínala ako malé dievčatko so svojimi súrodencami v rodnom
Podolínci. Prešla si volejbalom, basketbalom, stolným tenisom, atletikou,
lyžovaním. Za všetky tieto aktivity získala mnoho vzácnych ocenení. Túto
svoju záľubu chcela zúročiť aj štúdiom na Vysokej škole telesnej výchovy a
športu, ale politická situácia v bývalom Československu jej to neumožnila.
Po tomto neúspechu sa však nevzdávala a aj napriek nepriazni mocných
športovala ďalej. Intenzívne trénovala a prichádzali aj prvé výsledky na
pretekoch - Biela stopa, Povstalecká vatra, k tomu však pridal aj futbal,
ktorý ju zavial do športového klubu Slávia Praha, kde aj nejakú dobu aktívne
pôsobila. Po návrate z Prahy, domov na Slovensko sa spojila s bratom a
spoločne trénujú na svoje prvé preteky – Medzinárodný maratón mieru v
Košiciach, na ktorých sa viac krát veľmi úspešne zúčastňuje ako bežkyňa.
Ale prišla doba korčúľ, ktorým ostáva verná až doteraz. Pravidelne sa
zúčastňuje Košického maratónu mieru (5×), maratónu Bratislava –Devín,
Rajec–Čičmany a ďalších a so cťou reprezentuje seba a našu obec. Vlastní už
mnoho

ocenení,

diplomov

a

medajlí.

Na

poslednom,

90.

ročníku

Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach v roku 2013 sa okrem nej
zúčastňujú aj dvaja bežci z našej obce. Športuje – behá, bicykluje, korčuľuje,
pláva a lyžuje. Aktívne sa pripravuje na ďalšie podujatia, na ktorých sa
určite rada zúčastní a na ktorých bude reprezentovať aj obec L. Ján.

Jednota dôchodcov
Výročná členská schôdza ZO JDS sa uskutočnila 30.1.2014. Z
pozvaných hostí sa jej zúčastnili p. Žišková, predsedníčka revíznej komisie
KO JDS v Žiline, p. Marečková, hospodárka OO JDS v Liptovskom Mikuláši,
p. Vozáriková predsedníčka ZO JDS v Podturni a Juraj Filo, starosta obce
Liptovský Ján. Na úvod rokovania TRIO z klubu seniorov č. 1 z Liptovského
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Mikuláša zaspievalo niekoľko krásnych piesní a prihovorili sa milými
slovami. Rokovanie otvoril a viedol p. Ing. Brtáň. Privítal prítomných zvlášť
hostí a menovite nových členov, ktorých v minulom roku prijali. Minútou
ticha si prítomní uctili pamiatku Mgr. Anny Dropovej, Dr. Jána Hlavienku,
ktorí ich rady opustili. Predsedníčka ZO JDS p. Brtáňová predniesla správu
o činnosti ZO za uplynulý rok. Podrobne informovala prítomných o plnení
úloh vytýčených v rozširovaní členskej základne, v sociálnej a zdravotnej
oblasti, v športovej činnosti, v oblasti kultúry, skrášľovania životného
prostredia, mediálnej oblasti a úloh vytýčených pre prácu výboru ZO. V
plnení týchto úloh dosiahli dobré výsledky, zorganizovali mnoho akcií,
podujatí, stretnutí, ktorých sa členovia zúčastňovali v hojnom počte a
hodnotili ich kladne. Vyskytli sa aj nedostatky, tie sa priebežne riešili.
Odrazom rôznorodosti a pestrosti činnosti je prijímanie nových členov do ZO,
v roku 2013 ich prijali až 19. Podľa poslednej štatistiky patrila ZO JD v L.
Jáne medzi najväčšie organizácie okresu. Pani Dúbravcová predniesla
správu o hospodárení za rok 2013 a návrh rozpočtu na nasledujúci rok. Pán
Ing. Gajar predniesol správu revíznej komisie. Pani Brtáňová oboznámila
prítomných s plánom činnosti na rok 2014. Zvýšenú aktivitu chceli venovať
turistike a športu, naďalej sa zapájať do okresných súťaží a prehliadok.
Účinkovanie členov jednoty v spevokoloch v Liptovskom Jáne, vystúpenia
našej hudobnej skupiny SENIOR BEND, prevádzkovanie expozície Naše
dedičstvo bolo svedectvom, že členovia jednoty sú aktívni, podieľajú sa na
tvorbe programov k rôznym podujatiam. Aktivitou na expozícii Naše
dedičstvo sa podieľali na propagácii obce nielen na Slovensku, ale aj v
zahraničí. K prevádzke expozície boli zo strany návštevníkov kladné ohlasy.
Činnosť organizácie za minulý rok kladne ohodnotila Okresná organizácia
JDS v Liptovskom Mikuláši, od ktorej dostali ĎAKOVNÝ LIST a dlhoročné
členky výboru p. Dúbravcová a p. Cholvadtová dostali Vyznamenania III.
stupňa. Prácu

predsedníčky ohodnotila Krajská organizácia

v Žiline

udelením Vyznamenania II. stupňa. Aktivitu vlastných členov za uplynulý
rok vyhodnotili a udelili Ďakovné listy: Marte Rothovej, za prácu vo výbore
ZO JDS a účinkovanie v spevokole sv. Jána Krstiteľa, Dagmar Mišúnovej za
dosiahnuté športové výsledky na okresných a krajských športových hrách
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seniorov, Jane Jurčovej vedúcej predajne COOP Jednota a kolektívu
pracovníkov za pomoc a spoluprácu s ZO JDS, Jánovi Šajbidorovi, vedúcemu
Štartu a kolektívu pracovníkov za spoluprácu pri príprave podujatí ZO JDS,
kolektívu pracovníkov práčovne a.s. HELARION za pomoc a spoluprácu.
Starosta

obce Juraj Filo vo svojom vystúpení uviedol, že ZO JDS vyvíja

aktívnu činnosť, čo potvrdzuje aj prednesená správa. Poďakoval výboru
a predsedníčke p. Brtáňovej za aktívnu prácu a uviedol, že obec a aj on
osobne bude aktivitu seniorov naďalej podporovať a vzhľadom na zvýšený
počet členov ZO JDS sa navýšia finančné prostriedky pre rok 2014. Pani
Žišková a p. Vozáriková pozdravili rokovanie. Pani Žišková poďakovala
výboru a predsedníčke za aktívnu prácu a zaželala všetkým veľa úspechov do
ďalšej práce a pevné zdravie. Úloh pre budúci rok, ktoré si vytýčili na
výročnej členskej schôdzi bolo veľa, ale všetci verili, že sa ich spoločnými
silami, v zdraví a pohode, podarí splniť. Po skončení rokovania sa spoločne
zabavili pri piesňach hudobnej skupiny SENIOR BEND. K pohode celého
popoludnia prispelo vedenie Štartu so všetkými pracovníkmi, ktorí pripravili
krásne prostredie, výborné jedlo a občerstvenie.
Dlhoročná členka ZO JD Darina Šefčíková sa 15. 1. 2014 dožila
krásneho životného jubilea 90 rokov. Dcéry jej pripravili prekvapenie- oslavu
jej životného jubilea s priateľmi, susedmi, bývalými kolegyňami a členmi
základnej organizácie jednoty dôchodcov. Viera Brtáňová sa za prítomných
k oslávenkyni prihovorila slovami básne z vlastnej tvorby, v ktorej vyjadrila
neúprosný tok rokov života v šťastí, v starostiach radosti aj smútku. Do
ďalších rokov života zaželala jubilantke zdravie, šťastie a pohodu. Družná
debata nemala konca. Spomínalo sa na časy, keď spievala v spevokole, ktorý
viedol jej manžel p. Ondrej Šefčík, keď sa chodilo na turistiku, na prácu v
osobitnej škole, život v bytovke, aj v organizácii seniorov.
Všetky prípravy na posedenie pri guláši členovia jednoty upriamili na
pondelok 30. 6. 2014. Čakali, aby hudobná skupina SENIOR BEND bola
kompletná. Trochu váhali, aby nepriaznivé počasie nespôsobilo nižšiu účasť.
Na jednej strane sa dažďu tešili z dôvodu dlho trvajúceho sucha, na druhej
strane však mali obavy o účasť. „Guláš majster“ Pavol Šúlek od skorého rána
dirigoval svojich pomocníkov: Annu Strapoňovú, Želmíru Šutliakovú, Elenu
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Kompišovú a Vladimíra Mlynčeka, aby bolo všetko do gulášu pripravené
a jedlo bolo v stanovenú 13. hodinu pripravené na podávanie. Viera
Brtáňová privítala prítomných a oboznámila s priebehom posedenia. Najskôr
bol podaný guláš, ku ktorému popriala dobrú chuť. Po jeho konzumácii
oboznámila prítomných s aktualitami ZO. Odovzdala pozdrav a poďakovanie
za pomoc pri príprave a priebehu Okresného majálesu a za účinkovanie
hudobnej skupiny na Okresnej prehliadke spevokolov a súborov. Ďalej
prítomných oboznámila s výsledkami Okresného kola športových hier
seniorov a o príprave Okresného turistického zrazu v Liptovskom Jáne, ktorý
sa mal konať koncom augusta. Ďalej informovala o príprave výletu do
Kežmarku. Slovo odovzdala Nadežde Cholvadtovej, ktorá sa prihovorila k
jubilujúcim členom: „To najkrajšie, čo život môže dať, ku krásnemu jubileu
chceme zaželať. Nech slza bolesti vám tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok nech
sa vám chrbtom otáča. Zdravie, šťastie, láska a dobrota nech sú náplňou
ďalších rokov vášho života.“ Viera Brtáňová na záver všetkým popriala
príjemné

posedenie

a

zábavu

pri

SENIOR

BENDE.

Napriek

veľmi

nepriaznivému počasiu panovala medzi seniormi dobrá nálada, zaspievali si
aj zatancovali.
Okresná rada JDS v Liptovskom Mikuláši požiadala ZO JDS o pomoc
a spoluprácu v organizovaní druhého ročníka majálesu v Liptovskom Jáne.
Stretnutie starostu obce J. Filu, predsedu Okresnej a Krajskej rady JDS M.
Kotiana, predsedníčky ZO JDS V. Brtáňovej a vedúceho hotela Štart p.
Šajbidora potvrdilo, že rozhodnutie o konaní tohto podujatia v Liptovskom
Jáne je správne. Všetci prítomní vzali na seba zodpovednosť za pridelené
úlohy. Okresnou radou JDS boli rozposlané pozvánky na organizácie a
organizácie nahlasovali p. Brtáňovej počty záujemcov. Vedúci hotela určil
maximálny počet na 120 miest, ale záujem stúpol až na 150 miest a tak
organizátori po jednaní s vedúcim hotela rozhodli, že majáles uskutočnia v
záhrade. Členovia jánskej ZO v dopoludňajších hodinách záhradu vyriadili,
vyzdobili s výdatnou pomocou Jozefa Lukáča. SENIOR BAND si pripravil
aparatúru. Pred 13. hodinou prišli prví účastníci. Záhrada sa rýchlo
zapĺňala. Viera Brtáňová privítala účastníkov 2. ročníka okresného majálesu
seniorov, popriala im dobrú zábavu, veľa príjemných zážitkov, poďakovala
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všetkým, ktorí sa na príprave podujatia podieľali. Dobrú zábavu a príjemné
zážitky prítomným zaželal aj starosta obce J. Filo a Michal Kotian, predseda
OR JDS. Poďakovali ZO v Liptovskom Jáne za prípravu podujatia a SENIOR
BEND-u za účinkovanie. Vytvorila sa veľmi dobrá veselá atmosféra, prítomní
si zábavu veľmi pochvaľovali a najmä to, že boli vonku a počasie im prialo.
Slová chváli na adresu SENIOR BEND-u nemali konca a po skončení žiadali
nové prídavky.
Okresná rada JDS v Liptovskom Mikuláši v spolupráci so ZOJDS v
Závažnej Porube uskutočnila „Celookresné oslavy dňa matiek“ dňa 9. 5.
2014.

Krásne

počasie,

upravený

areál

vítal

účastníčky

základných

organizácií okresu. Vyše 50 členiek zo štyroch organizácií vítala osobne
predsedníčka Darina Majeríková s kolektívom. Každý si našiel vhodné miesto
pre pobyt v krásnom prostredí. Pani Majeríková a pán Kotian sa prítomným
prihovorili a Majeríková uviedla krátky kultúrny program členiek zo Závažnej
Poruby. Piesne, ktoré zaspievali odzrkadľovali ich radosť z našej prítomnosti.
Členka jánskej ZO JD Adela Nikitinová sa k prítomným prihovorila slovami
básnika Milana Rúfusa – rodáka zo Závažnej Poruby. Tohto podujatia sa
ďalej zúčastnili aj ďalšie jánske členky: Viera Brtáňová, Daniela Bujňáková,
Dagmar Mišunová a Vilma Račková. O občerstvenie sa postarala hosťujúca
ZO.
Okresná rada JDS v Liptovskom Mikuláši zorganizovala na deň
21.5.2014 okresné kolo športových hier. Počet štartujúcich členov z L. Jána
v tomto roku stúpol na 5: Mária Kráľová, Dagmar Mišúnová, Valéria
Jandová, Vladimír Brziak a Viera Brtáňová. Okrem V. Brtáňovej všetci
obsadili popredné miesta v disciplínach, ktoré absolvovali. Spolu štartovalo
89 pretekárov z 19. ZOJDS. Jánska ZO sa celkovo umiestnila na 4. mieste.
Valéria Jandová a Dagmar Mišunová boli nominované na krajské športové
hry v Dolnom Kubíne, ktoré sa uskutočnili 4.7.2014. P. Jandová sa pre
zranené koleno krajského kola nemohla zúčastniť. Pretekala len p.
Mišunová. V hode granátom na cieľ získala I. miesto – zlatú medailu. V hode
granátom do diaľky a v hode váľkom získala III. miesto - bronzové medaily.
Celookresný aktív ZO JDS so starostami a primátormi okresu
Liptovský Mikuláš sa uskutočnil dňa 8. 10. 2014 v obci Východná. Celkový
_______________________________________________________________________ 376

Liptovský Ján

Kronika

obmedzený počet zúčastnených určil aj obmedzený počet z jednotlivých ZO.
ZO JD v L. Jáne mala určených len dvoch členov okrem predsedníčky a
starostu. Viera Brtáňová požiadala Okresnú radu v Lipt. Mikuláši o účasť
ešte jedného člena, lebo na vyznamenanie za ZO boli navrhnutí traja
členovia. Aktívu sa zúčastnili Viera Brtáňová, Vladimír Mlynček, Anna
Strapoňová, Želmíra Šutliaková a starosta obce Mgr. Juraj Filo. Aktív sa
začal ľudovými piesňami, básňou Zdenky Matejkovej a programom detí.
Pozvanie na toto rokovanie prijal predseda ústredia Ján Lipiansky a pán Ján
Blcháč poslanec MZ v Liptovskom Mikuláši. K účastníkom sa prihovoril
zástupca starostu obce Východná a v krátkosti zúčastnených oboznámil o
histórii obce. Pán Kotian predseda OR a KR vo svojom príhovore vyhodnotil
prácu

okresnej

organizácie.

Súčasťou

aktívu

bolo

odovzdávanie

vyznamenaní. Členovia ZO JD v L. Jáne Vladimír Mlynček, Anna Strapoňová
a Želmíra Šutliaková dostali vyznamenanie III. stupňa. Ján Mlynček, Dagmar
Mišunová, Adela Nikitinová a Magdaléna Budová dostali čestné uznania,
ktoré prevzala predsedníčka ZO pani Brtáňová. V diskusii vystúpila Viera
Brtáňová, uviedla, že snahou funkcionárov v ZO je vytvárať pre seniorov
podmienky pre skvalitnenie ich každodenného života i udržanie si dobrej
fyzickej a psychickej kondície. Vyzdvihla spoluprácu s OU a starostom v Lipt.
Jáne. Požiadala Jána Lipianskeho o riešenie vianočného príspevku pre
vdovcov a vdovy, riešenie ktorého žiadala už v januári 2014 na zasadnutí
OR. Ďalej ho požiadala o riešenie zliav pre dôchodcov na železnici v ČR.

Zväz protifašistických bojovníkov
V roku 2013 prijali piatich nových členov do základnej organizácie.
Ďalší záujemcovia o členstvo sa mohli hlásiť pri p. M. Jančuškovi, alebo p. E.
Daňovej. Členovia organizácie si oslobodenie obce pripomenuli 1. 2. 2014.
Bolo to už 69 rokov, čo prišla do našej obce vytúžená sloboda. Sloboda
vykúpenia krvou našich otcov, dedov, vojakov a sme za ňu nesmierne
vďační. Preto nesmieme zabúdať. Tieto významné dni pre našu obec a hrôzy
druhej svetovej vojny si obyvatelia obce pripomenuli príhovorom v obecnom
rozhlase. Jeden zo starších členov Ján Paciga st. sa 19. 3. 2014 dožil
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životného jubilea - 89 rokov. Bol veteránom druhej svetovej vojny,
účastníkom SNP a bol väznený v koncentračnom tábore v Poľsku.
Dňa 17.9.2014 sa dožil člen ZO Zväzu protifašistických bojovníkov v L.
Jáne - Ján Brziak krásneho životného jubilea 91 rokov života. Výbor ZOSZPB v Liptovskom Jáne ho navštívil a malou kytičkou mu poďakoval za
jeho celoživotnú prácu v našej ZO.

Materská škola
Začiatkom roka predškoláci navštívili 1. triedu, spolu s prvákmi riešili
úlohy na otvorenej hodine. Návšteva bola vlastne prípravou na zápis do 1.
ročníka ZŠ. Zápis absolvovalo 24 detí. O zápis do materskej školy vo februári
prejavilo záujem 26 rodičov 3 až 4 ročných detí. Do 21. marca škola
zaevidovala 22 žiadostí o umiestnenie detí do materskej školy na školský rok
2014/2015.
K jedným z najveselších dní v materskej škole patrí maškarný ples –
karneval, na ktorý sa deti poctivo pripravovali – vyzdobili triedu a celú
materskú školu, zhotovovali masky. Ťažko bolo rozhodnúť, ktorá z masiek
bola najkrajšia, preto odmenu dostali všetky masky, aj pani učiteľky. Masky
potešili na vyučovacích hodinách aj žiakov v ZŠ a pedagogický zbor v
zborovni.
Na návštevu knižnice sa deti tešia každý rok. Aj tento rok si pre nich p.
učiteľka Viera Šimovčeková pripravila prezentáciu, tento rok o výrobe
a potrebe kníh.
Do „Izby starých materí“ sa chystali už dlhšie. Deti aj učiteľky potešili
členky z Jednoty dôchodcov. Tie ich celou výstavou sprevádzali. Deti sa našli
aj na fotografiách z posledného vystúpenia pri príležitosti osláv MDŽ v obci.
Na výstave obrazov p. Barániovej sa deti zúčastnili v rámci výtvarného
krúžku. Oboznámili sa s rôznorodými výtvarnými technikami. Najviac ich
zaujali maľby kostolov a domov z obce. V Múzeu pod vežami deti mali
možnosť oboznámiť sa s históriou baníctva veľmi vhodným a prístupným
Predplaveckú prípravu absolvovalo 22 predškolákov v bazéne hotela
Avena. Deti sa oboznamovali s vodným prostredím, prekonávali strach z
neho, učili sa základom plávania. Jarné variácie sa už v materskej škole v L.
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Jáne stali tradíciou. Každý rok pred veľkonočnými sviatkami rodičia s deťmi
pripravujú kraslice aj veľkonočnú výzdobu. Aj tento rok sa kraslice vyrobené
viacerými technikami vydarili a potešia nielen kúpačov, ale spríjemnia
všetkým veľkonočné sviatky.
Jún je vo všetkých školách najočakávanejším mesiacom. V prvom rade
je už posledným v školskom roku tak pre žiakov ako aj pedagógov. A je
predovšetkým mesiacom výletov, rôznych súťaží a akcií. Inak to nie je ani v
materskej škole v L. Jáne. Už 1.jún bol pre deti plný prekvapení a darčekov.
Najprv sa o prekvapenie postarali vojaci ACS (Akadémia ozbrojených síl), keď
privítali deti na dni otvorených dverí. V materskej škole potešili deti už
tradične členky JDS darčekmi. Prekvapenie pre mladšie deti pripravili aj
predškoláci divadelným predstavením „Na dvore býva… “. Pre predškolákov
znamenala plno prekvapení „Indiánska noc v materskej škole“, spojená s
hľadaním indiánskeho pokladu. Do hľadania pokladu sa zapojili aj všetky p.
učiteľky. Školského výletu sa zúčastnili deti všetkých tried. Vďaka
ústretovosti hotela Alexandra mohli deti využiť areál hotela aj pri obede.
Koniec školského roka bol u nás veselý, no pre niektorých aj smutný –
22 predškolákov sa rozlúčilo s materskou školou a veruže padali aj slzičky
nielen detí, ale aj niektorých rodičov. Ešteže tá škola nie je tak ďaleko a
občas, aspoň dúfame, sa stretneme. Školský rok sa končí vysvedčeniami. Aj
v materskej škole dostali všetky deti.

Základná škola
Nový kalendárny rok 2014 deti začali dňom otvorených dverí (15. 1.)
pre budúcich prváčikov. Predškoláci z MŠ absolvovali jednu vyučovaciu
hodinu v prvej triede, aby vedeli, čo ich čaká od budúceho septembra. Tí istí
predškoláci prišli do základnej školy opäť na druhý deň. Tento krát na zápis
do 1. ročníka (16. 1.). Po krátkom teste a po pohovore s pani učiteľkami sa
do 1. triedy v školskom roku 2014/2015 zapísalo 25 detí. V septembri by do
školských lavíc malo zasadnúť 22 detí. Rodičia ostatných detí požiadali o
odklad školskej dochádzky.
Druhá polovica januára zvyčajne preveruje nielen učiteľské nervy a
trpezlivosť, ale hlavne polročné vedomosti a znalosti žiakov. Tie boli
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zhodnotené 31. 1., keď žiaci dostali výpisy vysvedčení za I. polrok
2013/2014. V dňoch 30.–31. 1. boli žiacke znalosti a zručnosti preverené aj
z poskytovania prvej pomoci, základov civilnej obrany, dopravnej výchovy a
celkovej ochrany zdravia a majetku. V týchto dňoch totiž prebehlo zimné
účelové cvičenie.
Po vypätých chvíľach sa mohli žiaci „vyblázniť“ na karnevale (31. 1. od
13.00–17.00 h). Podľa vzoru plesov v opere, aj náš karneval tento rok otváral
zahraničný hosť až odkiaľsi z Arábie. Nebyť šikovnej myšky Minnie (p. uč.
Tomková), doteraz by nikto nevedel, kto to bol a odkiaľ prišiel. Karnevalové
popoludnie už potom patrilo pestrej zmesi tradičných a netradičných
karnevalových masiek – našli sa tu princezné, čarodejnice, tanečnice,
športovci, piráti, kovboji, nindža bojovníci, šašovia, čerti, strašidlá, indiáni,
farmár s kravou, kôň, motýle, jeden šmolko (asi z Tesca), snehuliak, ale aj
lentilky, zubná pasta, kečup a horčica a dokonca aj jeden školský autobus.
Možno povedať, že ich tvorcovia naplno popustili uzdu svojej fantázii a
rodičovská porota mala naozaj ťažkú úlohu vybrať tri najkrajšie z každej
triedy. Mimochodom, tento rok sa nemusel hanbiť ani pedagogický zbor. Po
vyžrebovaní tomboly, ktorej výťažok išiel na zakúpenie CD prehrávača, bol
karneval ukončený. Tento rok sa po karnevale (po 18.00 h) uskutočnil 0.
ročník fašiangovej zábavy pre rodičov a priateľov školy.
Od 16. 2. do 16. 3. sa škola zapojila do súťaže obchodného reťazca
Lidl, v zbere plastových fliaš „Myslite EKOlogicky, vymieňajte PET fľaše za
ihriská“. Celkovo vyzbierali viac ako 5 000 fliaš.
Pri príležitosti MDŽ vystúpili žiaci školy s pestrou kyticou tancov a
básní pre ženy v Liptovskom Jáne (8. 3.) a v Podturni (9. 3.). Dňa 12. 3.
čakalo deviatakov Testovanie 9 z matematiky a zo slovenského jazyka a
literatúry. Cieľom bolo overiť vedomosti a zručnosti žiakov, ktoré odrážajú
predovšetkým ich zodpovednú prácu, ale aj kvalitu vyučovania, ktorú
zabezpečujú učitelia.
Základná škola sa každoročne zapája do celoslovenskej súťaže
v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Vo februári sa uskutočnili
triedne kolá a 18.–19. 3. 2014 školské kolo Hviezdoslavovho Kubína.
Súťažilo sa v troch kategóriách (1.–3. roč.; 4.–6. roč.; 7.–9. roč.). Do
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okresného kola postúpila L. Dúbravcová (4. trieda) za víťazstvo v svojej
kategórii v prednese prózy. Žiaci sa zúčastňujú aj športových súťaží. V
basketbale chlapcov skončili na 3. mieste, vo vybíjanej a volejbale dievčat na
2. mieste, kde porazili štyrikrát väčšiu školu (ZŠ Hradná Lipt. Hrádok).
Väčšou akciou bolo premietanie filmu E. Baláža Vlčie hory o
znovuzrodení európskej divočiny (21. 3. o 11.00 h). Film nebol určený len
pre žiakov druhého stupňa základnej školy, ale aj pre širokú verejnosť. Po
premietnutí sa uskutočnila diskusia so spoluautorom filmu K. Kaliským.
Vyučovanie neprebieha len v triedach, v klasickej školskej lavici. Žiaci
sa zúčastňujú rôznych vychádzok, exkurzií, výstav, prednášok, výchovných
koncertov a pod. Stanišovskú jaskyňu navštívili ôsmaci, piataci boli v
zvernici Paliesky a tretiaci v múzeu Janka Kráľa a expozícii Tatrín. Výchovný
koncert Ujo Etos sa uskutočnil 6. 2. a súbor Slniečko vystúpil 3. 3. s hrou
Hugo a jeho sladkosti. Na besede sme mali ochranára, ktorý rozprával o
živočíchoch, ktoré žijú v našich národných parkoch. Pani policajtka nám
preventívne porozprávala o nástrahách šikanovania.
Svoje vedomosti a znalosti si žiaci overujú aj v rôznych súťažiach
a predmetových olympiádach (Pytagoriáda, Matematický Klokan).
Dňa 16. mája 2014 sa deti ZŠ a MŠ Liptovský Ján úspešne zapojili do
projektu Food Revolution Day 2014. Bolo to hlavne o prebudení záujmu detí
o jedle, pomôcť im aby spoznali jedlo a pripraviť ich na dlhý zdravý život.
Každé dieťa by malo rozumieť odkiaľ jedlo pochádza, ako si ho uvariť a aký
má jedlo vplyv na naše zdravie. Cieľom bolo, aby sa čo najviac škôl po celom
svete zapojilo a ukázalo deťom ako variť a spoznať pri tom potraviny. Dnešná
generácia detí je prvá, u ktorej sa predpokladá kratšia dĺžka života
v porovnaní s ich rodičmi z dôvodu zlého stravovania a nedostatku pohybu.
„Je to na NÁS, aby sme to zmenili“ tvrdil autor projektu, svetoznámy
šéfkuchár bez čapice, Jamie Oliver. Hotel Liptovský dvor preniesol svoju
reštauráciu do školskej jedálne v Liptovskom Jáne, aby deťom pripravil malý
gastronomický zážitok. Šéfkuchár Miroslav Gemzický pripravil pre deti
špeciálne trojchodové menu: Silný slepačí vývar so zeleninovými kvietkami
a palacinkovými rezancami, hl. chod grilované kuracie mäso so zeleninou
a varenými zemiakmi a dezert tvarohovú knedľu v čučoriedkovej omáčke.
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K tomu bola deťom servírovaná lahodná hroznová šťava od spoločnosti
Elesko. Prestieranie stolov zabezpečila spoločnosť Duni a o malých aj väčších
hostí sa starali a obsluhovali ich čašníci Hotela Liptovský dvor spolu so
študentmi hotelovej akadémie. Surovinovo veľmi pomohli a realizáciu celej
akcie uľahčili dodávatelia, ktorí bezodplatne dodali suroviny a tovar (Elesko,
Duni, Hyza, Zelmix a Hotelová akadémia z Liptovského Mikuláša). Nakoľko si
ale deti museli svoj obed v reštaurácii zaslúžiť a patrične sa naň pripraviť,
absolvovali prezentáciu na tému: zelenina, zloženie a pôvod potravín, ako aj
vplyv stravovania na naše zdravie. Taktiež sa deti naučili, čo sa v reštaurácii
smie a čo nie. V neposlednom rade sa organizátorom podarilo pripraviť
nezabudnuteľnú rozlúčku pre takmer 30 detí z Ecole Sainte-Marie v
Dammarie-les-Lys z Francúzska, ktoré boli v Liptovskom Jáne na výmennom
pobyte.
Školský časopis „Pyramída“

vychádzal dvakrát do roka; redakčnú

radu tvorili žiaci pod vedením učiteliek a technicky na nej spolupracovala
učiteľka B. Špačková a učiteľ T. Brček.
Obdobie od apríla do júna bolo v škole doslova nabité rôznymi akciami,
okrem bežného vyučovania. Žiaci mali možnosť zúčastniť sa rôznych, aj
športových súťaží, predmetových olympiád, kultúrnych podujatí, stretnutí,
prednášok. Absolvovali rôzne výstavy, vychádzky, exkurzie, školský výlet aj
pobyt v škole v prírode. Tak napr. v apríli to bol muzikál „Fontána pre
Zuzanu“ (15. 4.) v telocvični školy; stretnutie s literatúrou v Kvačanoch;
Biblická olympiáda a súťaž CO. V máji žiaci súťažili v speváckej súťaži
„Slávik Slovenska“; uskutočnila sa aj zdravotnícka súťaž, „Bezpečne na
bicykli“,

volejbalové

a

futbalové

turnaje,

„Matematický

„Klokan“,

„Kinderiáda“. Už 2. 5. sa pripojili k Ekodňu – zbierali odpadky po dedine
a upravovali školský areál. Deti Školského klubu detí navštívili stálu
expozíciu Naše dedičstvo (6. 5.) a pozreli si aj výstavu obrazov pani M.
Barániovej. Žiaci 1.–4. ročníka v týždni od 12. do 16. 5. absolvovali Školu v
prírode vo Vrútkach - Piatrovej pri Martine. V tom istom týždni mali žiaci 5.–
9. ročníka na návšteve žiakov z Francúzska, z Ecole Sainte- Marie v
Dammarie-les-Lys, ktoré leží asi 20 km od družobnej obce Fontaine Le Port.
V piatok 16. 5. sa v spolupráci s hotelom Liptovský dvor uskutočnil Food
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Revolution Day 2014. Je to kampaň známeho britského kuchára Jamieho
Olivera a jej podstata je v šírení povedomia o dôležitosti zdravého
stravovania, najmä medzi deťmi.
V júni si žiaci vo forme vysvedčení a pedagógovia v podobe kvetov
odniesli ročné hodnotenie svojej práce. Neistí prváci v laviciach sa zmenili na
sebavedomých žiakov školy. Celá škola prežila v tomto školskom roku veľa
pekného. Treba spomenúť aspoň tie najväčšie školské úspechy. Účasť v
celoslovenskom kole: výtvarná súťaž Vesmír očami detí (Balcová M.) literárna
súťaž

Európa

v škole

(Jelenák

J.,

Cebecaverová

M.,

Bátoryová

J.,

Tomašáková M., Lehnerová S., Habarková S., Zlejšia T.), Matematický
Klokan Dúbravec A., Dúbravcová L., Špaček O. patrili do kategória 20%
najúspešnejších riešiteľov v SR. Oblastné a krajské kolá: Minicool Volejbal
dievčat – 3. miesto oblasti dvoch krajov (BB + ZA) celkové 9. miesto na
Slovensku

(Kováčiková

Viktória,

Kováčiková

Vanessa,

Mahdalová

S.,

Kubínová K.) Midicool Volejbal dievčat – 5. miesto oblasti dvoch krajov (BB +
ZA) celkové 17. miesto na Slovensku (Kováčiková Viktória, Kováčiková
Vanessa, Cebecaverová M., Bátoryová J., Tomašáková M., Lehnerová S.,
Šostroneková

A.,

Mahdalová

S.)

Okresné

kolá:

Atletika

„Liptovská

Kinderiáda“ – 2. Miesto (Miškovičová S., Zlejší S., Dvorožnák A., Bátoryová
K., Dubovský S., Mlynarčíková T., Pavelicová A., Hanko D.) Biologická
olympiáda – 3. miesto (Sokolová K., Jezná T., Balcová E., Pilarčíková K.)
„Bezpečne na bicykli“ – 3. miesto (Zlejšia T., Balcová M., Špaček O., Hanko
D.)
Brána ZŠ s MŠ v Liptovskom Jáne sa otvorila dňa 2. 9. 2014 pre viac
ako 140 žiakov, prevažne z Liptovského Jána, Uhorskej Vsi a Podturne. Bolo
medzi nimi aj 23 prváčikov, pre ktorých sa školská brána otvorila po prvý
raz. Na tom, aby vkročili do vynovenej školy sa intenzívne pracovalo, najmä
cez letné prázdniny. Už v máji sa začalo s rekonštrukciou zborovne a jedálne
a cez prázdniny sa upravili priestory šatní a štvrtej triedy na 1. poschodí.
Nový školský rok 2014/2015 sa začal, ako inak, slávnostným otvorením.
Všetci prítomní – žiaci, ich rodičia, starí rodičia a pedagogický zbor, sa v
tento deň o 8.00 h stretli v telocvični základnej školy. Po štátnej hymne
všetkých privítala nová zástupkyňa B. Špačková a o tom, čo ich malo čakať v
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novom školskom roku, informoval riaditeľ Miroslav Mahdal. Predstavil aj
novú učiteľku Vrbenskú a učiteľa Fajtu a dve neprítomné učiteľky Lehotskú
a Šepikovú, ktoré do školy nastúpili až v októbri 2014. Zatiaľ ich zastupovali
učiteľky Jandová a Fröhlichová. Po riaditeľovi sa žiakom ešte krátko
prihovoril starosta Liptovského Jána. Potom prišiel čas deviatakov, aby ako
najstarší privítali tých najmenších – prváčikov. Prváci dostali od deviatakov
žlté stužky s včielkou, aby boli usilovní ako včeličky. Mali ich prvý školský
týždeň nosiť, aby každý vedel, že sú už prváci. Privítaním prvákov sa
oficiálna časť skončila a starší žiaci z druhého stupňa odišli do tried, aby sa
oboznámili so školským poriadkom a bezpečnosťou. Prvákov ešte čakalo
pasovanie. Jeho svedkami boli okrem druhákov, tretiakov a štvrtákov aj
predškoláci z MŠ, ktorí to zažijú o rok. Už prvý mesiac vyučovania žiaci
mohli absolvovať niekoľko výstav, športovú súťaž aj výchovný koncert. V
predvečer 70. výročia SNP bola v expozícii Naše dedičstvo otvorená výstava
venovaná tejto etape našich národných dejín. Dňa 4. 9. 2014 si ju postupne
prezreli všetci žiaci školy. Výstavou ich sprevádzali Viera Brtáňová a Milan
Jančuška. Žiaci mali možnosť vidieť rôzne dobové dokumenty, fotografie,
vyznamenania, dokonca aj trosky lietadla, ktoré havarovalo 13. 10. 1944 na
Slemä. Starší žiaci mali možnosť porozprávať sa aj s priamym účastníkom
SNP s Jánom Pacigom st. Beh o pohár starostu sa uskutočnil 19. 9. 2014.
Už tradične behali žiaci prvého stupňa na trase od Teplice po mostík a späť a
žiaci druhého stupňa od mosta pri Kadi po Penzión pod Stráňou. Tento rok s
nami behali aj deti z MŠ. Víťazi v kategórii mladších chlapcov – T. Krajčí (2.
tr.), A. Dvorožňák (4. tr.); mladších dievčat – N. Kováčiková (2. tr.), V.
Šimková (3. tr.). Víťazi v kategórii starších chlapcov – S. Dubovský (5. tr.), L.
Krivulčík (9. tr.); starších dievčat – A. Pavelicová (6. tr.), L. Pavelicová (7. tr.).
Absolútnym víťazom sa stal L. Krivulčík z 9. triedy. Výchovný koncert si žiaci
vypočuli 22. 9. 2014. Vystúpil pán Hrubovčák a deti z materskej školy spolu
s prvákmi a druhákmi a s jeho pomocou hľadali stratené činely. Starší žiaci
(3. – 9. ročník) už poznávali svoje dedičstvo – rôzne tradičné hudobné
nástroje (píšťala, fujara, gajdy).
Aby mali deti pestrejšie chodenie do školy bol pre ne týždeň od 20. 10.
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do 24. 10. 2014 pripravený ako Týždeň jesenných farieb v ŠKD. Každý deň
mali prísť do školy v inej farbe. Podmienkou bol aspoň jeden kus oblečenia
vo farbe dňa, najlepšie taký, ktorý je aj viditeľný. Niektoré dievčatá do danej
farby ladili aj sponky a gumičky do vlasov. V akých farbách sa teda chodilo
do školy ? Začali hnedou, pokračovali zelenou, žltou, oranžovou… K ŠKD sa
pridali aj niektorí žiaci z vyšších ročníkov a v piatok, keď bola na rade
červená farba, bola „povinne“ v červenom celá škola. Žiaci na dvore vytvorili
veľkú „živú“ červenú stužku a škola sa tak pripojila ku kampani, ktorá
prebiehala na internete. V sobotu 25. 10. 2014 vystúpili deti s kultúrnym
programom pre dôchodcov v rámci Mesiaca úcty k starším. Vystúpili s
pásmom básničiek a pesničiek v TU Štart Liptovský Ján. V dňoch 27.–29.
10. 2014 prebehla v ŠKD Tekvicová paráda. Keďže počet detí v školskom
klube je značne vysoký, nemohli ju robiť tak, ako po iné roky. Tento rok
využili pomoc rodičov a deti si mali tekvičky vyrezať a vyzdobiť spolu s nimi
doma. Do školy ich mali doniesť už hotové. Tekvičky zdobili vestibul
a niekoľko dní aj kompost. Tie najkrajšie boli odmenené: O. Janda (1. tr.), V.
Čendulová, P. Čurný (obaja 2. tr.), N. Čendulová (3. tr.). Na ďalšej akcii sa
tretiaci sa dozvedeli o tom, ako prebiehalo vyučovanie v časoch, keď boli
malé ich prababičky. Dňa 22. 10. 2014 navštívili výstavu v NKP Čierny orol
pod názvom Obecná škola. Školská knižnica pod vedením učiteľky V.
Šimovčekovej, pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc,
zorganizovala besedu s bývalým žiakom našej ZŠ, novinárom Lacom
Hámorom. Beseda Poletí… nepoletí… Červená… ako jesenné lístie sa
uskutočnila 27. 10. 2014. Pri tej istej príležitosti bolo vyhodnotené aj školské
kolo česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“. Týždeň od
11. 11. do 14. 11. 2014 bol organizovaný ako Týždeň vedy a techniky. V
každej triede prebehol Deň matematiky so zameraním na finančnú
gramotnosť. Niektorí žiaci sa zúčastnili súťaže iBobor (celoslovenská
informatická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl). Týždeň
vyvrcholil prednáškou RNDr. E. Haluškovej zo SAV pre starších žiakov (14.
11. 2014).
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Jaskyniarstvo
V roku 2013 vyšla v poradí už druhá monografia o Liptovskom Jáne.
Nespomína sa v nej však jaskyniarstvo, ktorého významné míľniky z
celoslovenského hľadiska sa písali aj v Jánskej doline. Prvá písomná
zmienka o jaskyniach Jánskej doliny pochádza od profesora Martina
Szentiványho

(1633–1705),

ktorý

v

roku

1689

vydal

rozpravy

o

podivuhodných silách a vlastnostiach vôd, kde sa spomína Stanišovská
jaskyňa. V roku 1720 je zaznamenaná návšteva stanišovských jaskýň
Jurajom Buchholtzom (1688–1737), spolupracovníkom Mateja Bela. V 19. a
20. storočí záujem o jaskyne Jánskej doliny postupne vzrastal. Po objave
veľkolepej Jaskyne slobody v roku 1921 v susednej Demänovskej doline sa
aktívny speleologický záujem preniesol aj do Liptovského Jána. Objaviteľ
Alois Král tu začal pôsobiť v jaskyniach Hlbokô, Stanišovská a Sokolová. Z
jeho

iniciatívy

sa

v

roku

1923

Stanišovská

jaskyňa

uzatvorila,

pravdepodobne v tom bolo okrem snahy o jej ochranu aj likvidácia
konkurencie sprístupneným jaskyniam v Demänovskej doline. V roku 1926
vyšla kniha známeho brnenského novinára Rudolfa Těsnohlídka, kde sa
spomínajú

jaskyne

Jánskej

doliny,

ako

aj

opis

vtedajšej

atmosféry

v Liptovskom Jáne. V roku 1939 sa uskutočnil s pomocou vojakov
mikulášskej posádky zostup do Veľkej ľadovej priepasti na Ohništi pod
vedením

Vojtecha

Benického,

skúseného

jaskyniara.

Po

založení

celoslovenskej jaskyniarskej organizácie, Jaskyniarskeho zboru KSTL v roku
1944, sa jednou z prvých celoslovenských podujatí stal prieskum vyvieračky
Hlbokô v Jánskej doline. V rokoch 1955 a 1956 sa uskutočnili pod vedením
Vojtecha

Benického,

vtedajšieho

riaditeľa

Múzea

slovenského

krasu

v Liptovskom Mikuláši dva zostupy do 124 metrov hlbokej Veľkej ľadovej
priepasti na Ohništi. Tieto podujatia mali dokonca až medzinárodný
charakter, okrem odborníkov z celého Československa sa ich zúčastnili aj
poľskí jaskyniari. V 50. rokoch minulého storočia sa jaskyniari združení
okolo Stanislava Šrola dostali cez prekážky do Jaskyne zlomísk, ktorá je
svojou dĺžkou cez 11 kilometrov najdlhšou jaskyňou Jánskej doliny. V 60.
rokoch minulého storočia sa v Jánskej doline objavuje pražský rodák Peter
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Hipman,

ktorý

so

skupinou

nadšencov

objavil

v priebehu

viac

ako

štyridsiatich rokov v masíve Krakovej hole najhlbšie jaskyne Slovenska
(Hipmanove jaskyne 495 metrov, Javorová priepasť 313 metrov a Jaskyňa
v Záskočí 284 metrov). Od roku 1970 pôsobia v Jánskej doline systematicky
desiatky jaskyniarov, ktorým sa podarilo objaviť mnoho kilometrov nových
priestorov. Tie najväčšie jaskynné priestory sú tu doposiaľ ukryté pred
zvedavými jaskyniarskymi zrakmi, veď priebeh ponornej Štiavnice na rozdiel
od susednej Demänovky je takmer neznámy. V Jánskej doline sa v rokoch
1980 a 1993 uskutočnili celoslovenské jaskyniarske zrazy a v roku 1999 sa v
ústí Jánskej doliny, vo vtedajšom hoteli Plus uskutočnilo stretnutie
jaskyniarov, ktoré hodnotilo päťdesiatročnú prácu Slovenskej speleologickej
spoločnosti. Dnes, v roku 2014 v Jánskej doline pracuje asi 30 jaskyniarov
združených v troch oblastných skupinách (Detva, Liptovský Mikuláš,
Nicolaus), ktorí v spolupráci s ostanými kolegami zo Slovenska, Čiech,
Poľska, Ruska a iných krajín vynakladajú svoje úsilie na poodhalenie
podzemného tajomstva Jánskej doliny. Dnes je v centrálnej evidencii
krasových javov Slovenska v Liptovskom Jáne zaevidovaných 246 jaskýň so
sumárnou dĺžkou 44,5 kilometra. Je to však iba menšia časť existujúcich
podzemných priestorov.

Kultúrne a spoločenské akcie
Vítanie Nového roku
Tradíciou v L. Jáne sa stalo vítanie nového roku pri Kadi. Schádzali sa
tam nielen obyvatelia Liptovského Jána, ale aj návštevníci obce – turisti,
rekreanti. Starosta obce Juraj Filo vítal prítomných, vinšoval šťastný nový
rok. Nechýbal pri tom čaj s rumom a z ďaleka prichádzajúcich vítala
dychovka. Bolo krásne, skôr jesenné, ako zimné počasie, čo umocňovalo
vzájomné priania všetkého dobrého do nového roku..

Trojkráľový koncert
Tradičný trojkráľový koncert, ktorý sa v Liptovskom Jáne konal už
predchádzajúcich päť rokov. Tohto roku „trojkráľovými“ darmi, ktoré
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účinkujúci dali divákom v zaplnenom kostole, boli: detský FS Cindruška pod
vedením E. Jureňovej, mužský evanjelický spevokol Svätojánsky prameň pod
vedením P. Tajáta, zmiešaný evanjelický spevokol z Liptovského Hrádku pod
vedením B. Majerčíkovej a domáci spevokol sv. Jána Krstiteľa pod vedením
P. Dubjelovej. Sprievodným slovom sa prihovárala Renátka Hurajová a celý
koncert profesionálne ozvučili Vladko a Miro Balcovci z Balcomedia.

Výstava obrazov
Nové priestory, ktoré obec od COOP Jednota v Lipt. Mikuláši dostala
do užívania na jeseň v roku 2013 sa postupne zariaďovali a pripravovali na
slávnostné otvorenie. Zainteresovaní strávili veľa hodín pri úprave interiéru,
na ktorej mal najväčší podiel p. Jozef Lukáč. Vystavenie obrazov rodáčky z
Lipt. Jána bolo správne, čo potvrdili prítomní na slávnostnom otvorení, ale aj
ďalší návštevníci. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 18. 2. 2014, za
prítomnosti zástupcu COOP Jednota Lipt. Mikuláš, Ing. Tužáka, zástupkyne
vedúcej predajne p. Mudrončekovej, starostu obce J. Filu, poslanca OZ,
predsedu kultúrnej komisie p. Urbana, členky Okresnej rady JDS v Lipt.
Mikuláši p. Žiškovej a ďalších hostí. Viera Brtáňová privítala Máriu
Barániovú a prítomných. Účastníkov slovom previedla jej osobným a
pracovným životom, ktorý úzko súvisel s jej výtvarným nadaním. Učila na
ZDŠ v Lipt. Jáne matematiku a výtvarnú výchovu. Radí sa medzi popredných
neprofesionálnych

výtvarníkov

Liptova.

Získala

množstvo

ocenení

a

vyznamenaní. Získaním týchto nových priestorov sa naskytla možnosť
vystavovať ďalšie exponáty pri rôznych výročiach, predmety z určitého
obdobia, ale aj priestor kde sa mohli dôchodcovia stretávať a tvoriť.
Umožňovalo to propagovať minulý aj súčasný život v obci. Na záver sa p.
Brtáňová poďakovala zástupcovi COOP Jednota za poskytnutie nových
priestorov,

kolektívu

predajne

a

práčovne

za

pomoc

a

spoluprácu.

Poďakovala sa Jozefovi Lukáčovi, ktorý výstavu inštaloval a všetkým, ktorí sa
na úprave týchto priestorov podieľali – členom výboru, členom ZO JDS,
pracovníkom OÚ na čele so starostom.
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Jánska snehová žúrka
Občianske združenie Jánska dolina zorganizovalo dňa 28. 2. 2014
akciu pod názvom Jánska snehová žúrka, ktorá sa konala na Javorovici pri
vleku. Hlavným ťahákom tejto akcie bolo vystúpenie speváčky Zdenky
Prednej. Organizátori okrem toho pripravili bohatý program pre deti aj
dospelých. Napriek nepriaznivému počasiu nechýbala ani ohňová jazda.
Hlavnými organizátormi a sponzormi tejto akcie bol M. Straka (Hotel
Liptovský Dvor), J. Pálinkáš (Relax Hotela Avena) a ďalší členovia
občianskeho združenia.

Fašiangy
Fašiangy sú poznamenané najveselšími zvykmi počas roka. Časovo sú
vymedzené od Troch kráľov po Popolcovú stredu, kedy začína 40-dňový pôst.
V kalendári tvoria fašiangy prechod medzi zimnými a jarnými obyčajami. Už
naši predkovia spevom a tancom odprevádzali studené obdobie a tešili sa na
príchod teplejších dní. Aj v roku 2014 sa v obci uskutočnil tradičný
fašiangový sprievod masiek, ktorý sa stretol s veľkým ohlasom občanov.
Potvrdilo sa, že kvalitná príprava nadšencov (myšlienka a zrealizovanie
Ľubka Urbana) sa prejavila v úspešnom podujatí, ktoré pomáha udržiavať
tradície a zvyky našich predkov aj v tomto „modernom“ období. A preto
v sobotu 22. 2. 2014 od 13.00 h tiahol cez L. Ján fašiangový sprievod. Spev
a tanec sprevádzal naše kroky z domu do domu, tak ako po iné roky.
Medzitým sa pripravoval v Štarte čaj a výborné fašiangové šišky u
Šajbidorovcov a kolektívu ich zamestnancov. A netradične do Štartu zavítali
aj pani remeselníčky, ktoré predviedli, čo dokážu ich šikovné ruky. Dedina
sa

premenila

na

kráľovstvo

plné

úžasných

masiek.

Vyvrcholením

fašiangového sprievodu bola diskotéka a rôzne súťaže, o ktoré sa postaral
Vlado Balco. Ľudia sa bavili náramne, všetko bolo super zorganizované, čo
prítomní náležite ocenili.

Medzinárodný deň žien
Počas 8. marca ženy vždy oslavujú svoj známy sviatok Medzinárodný
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deň žien. Niekedy, počas éry socializmu, to bol naozaj slávny dátum. Možno
aj preto sa vyznačoval veľkými a pompéznymi slávnosťami. Bol to deň, keď
sa kadečo odpúšťalo, ani sa príliš nepracovalo. Od rána sa muži zvŕtali okolo
žien, blahoželali a dávali im kytice a dary. Najrozšírenejším darčekom bol
kvet - karafiát, krehký a krásny zároveň. O žene môžeme hovoriť ako
o nositeľke života a matke. Žena je prekrásne umelecké dielo, ktoré má
viacero podôb. Pravda je, že žena je pilierom domácností, je schopná väčších
obetí. V každodennom zhone pod tlakom povinností si mnohokrát ani
neuvedomujeme, ako sa striedajú dni pracovné aj sviatočné. Starosta obce
Juraj Filo srdečne pozval obyvateľky obce na stretnutie pri príležitosti
sviatku žien do priestorov Štartu. Hneď pri vstupe obdaroval každú ženu
kvietkom. V bohatom kultúrnom programe vystúpili škôlkári a žiaci ZŠ z
Liptovského Jána. Hosťom programu bol FS Vagonár z Popradu, ktorý
prítomných potešil spevom a tancom. Počas celej akcie svojou hrou a spevom
sprevádzala domáca hudobná skupina Senior Bend. O pohostenie sa
postarali so svojím kolektívom manželia Šajbidorovci.

Vítanie narodených detí
V piatok 21. marca 2014 zavítali do obradnej siene obecného úradu v
našej obci. Rodičia novonarodených detí prijali pozvanie starostu, aby ich
deti boli slávnostne uvedené do života takej veľkej rodiny, akou je naša obec.
Nových „občiankov“ privítali už tradične básničkami a pesničkami tí
najpovolanejší – deti z materskej školy a Simonka Kompišová zo základnej
školy. V príhovore starosta obce vyslovil radosť z pribúdajúceho počtu
novonarodených detí, čo znamená stúpajúci počet detí nielen v materskej
škole, ale aj v základnej škole. Hoci tento trend v posledných rokov občas
spôsoboval vrásky na čele vedeniu školy. Do Pamätnej knihy obce Liptovský
Ján pribudlo desať nových mien detí, v opačnom pomere ako naposledy –
deväť dievčat a jeden chlapec. Rodičia svojimi podpismi potvrdili, že sa ich
deti stávajú právoplatnými občanmi obce.

Ján Hlavienka
V apríli 2014 by sa RsDr. Ján Hlavienka dožil 80 rokov. Narodil sa 2.
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4. 1934 v Liptovskom Jáne. Po ukončení Vojenskej politickej akadémie K.
Gottwalda v Prahe pracoval na Vysokej vojenskej škole v Liptovskom
Mikuláši ako inštruktor kultúrno-osvetovej práce vojenského klubu. V
civilnom živote sa stal riaditeľom Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši,
po odchode do dôchodku pôsobil v pobočke Matice slovenskej. Počas svojho
civilného života bol stále literárne činný. Bol autorom a spoluautorom
mnohých diel o rodnom kraji a jeho dejinách. Písal rôzne články, príspevky
do regionálnej tlače, napísal príručku, brožúry aj poviedky hlavne o Jáne a
Jánskej doline. Veľa urobil aj pre kultúru svojej rodnej obce, či už ako
predseda osvetovej besedy keď založil pamätnú izbu Čajakovcov v Kultúrnom
dome,

či

organizovaním

súťaže

o

najkrajšiu

kvetinovú

výzdobu

a

predzáhradku, či zorganizovaním letného organového koncertu v miestnom
katolíckom kostole.

Deň učiteľov
Deň 28. marec je už niekoľko desaťročí spojený s menom Jana Amosa
Komenského. Mnohé myšlienky tohto učiteľa národov ostávajú pre nás
stálym zdrojom inšpirácie. V názoroch na úlohu vzdelania v živote
jednotlivca i spoločnosti, postojoch k humanizácii a demokratizácii školy
pokračujú pedagógovia aj dnes. Dňa 28. marca 2014 v priestoroch Štartu sa
stretli učitelia, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci škôl časov
minulých aj prítomných. Deň učiteľov tak oslávili spoločne súčasní
pedagógovia aj s bývalými kolegami. Starosta Juraj Filo poďakoval všetkým
za ich zodpovednú a záslužnú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania detí.
Ocenenie bolo odovzdané pedagógom a pracovníkom: Mgr. Kvetoslave
Čenkovej, Jánovi Brziakovi, Mgr. Daniele Fröhlichovej, Mgr. Viere Bátoryovej
a PhDr. Ivane Dobákovej. V závere zazneli slová úprimných prianí do ďalších
dní – najmä pevné zdravie, pohodu, lásku a trpezlivosť v zapaľovaní
pochodní na ceste poznania a odovzdávania vedomostí.

Zveľaďovanie obce
S blížiacou jarou 2014 sa rozbehli rôzne údržbárske práce v obci.
Natreli a upravili sa informačné tabule, pozametala sa celá obec, vyčistili sa
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krajnice na ceste z obce po Hotel Alexandra. Počas marca bolo rozobraté
drevené pódium pri Kadi, ktoré už nahlodal zub času, a prestalo byť
bezpečné.

Na

výstavbu

nového

pódia

z

trvácnejších

materiálov

je

vypracovaný projekt, ktorý čakal na schválenie. Po jeho schválení malo byť
na pôvodnom mieste postavené pódium, ktoré malo zodpovedať všetkým
bezpečnostným a technickým podmienkam.

Slávnostné bohoslužby
V rámci svetového dňa modlitieb sa 15. marca sa evanjelici a katolíci
z obce stretli v rímskokatolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom
Jáne. V tomto roku v modlitbách mysleli na Egypt. Táto krajina je veľmi
úzko spojená s dejinami Božieho ľudu. Tu pôsobil ako vysoký hodnostár
Jozef, syn Jákoba. Odtiaľ vyšiel Mojžiš so svojím ľudom. Tu našiel útočisko
pred prenasledovateľmi maličký Pán Ježiš. Tu vznikali jedny z najstarších
cirkevných zborov. Dnes tu kresťania žijú v menšine, ale napriek tomu
konajú požehnanú prácu. Počas bohoslužby sa uskutočnila aj zbierka, ktorá
podporila projekt švajčiarskej kresťanskej spoločnosti Misia na Níle:
nemocnicu v chudobnom meste Naqada. Do prípravy sa aktívne zapojili:
Renáta Hurajová, Jana Pivková, Marta Rothová a Blanka Špačková
Od leta roka 2013 vznikol na pôde evanjelického a. v. cirkevného zboru
ženský spevokol. Popri mužskom spevokole Svätojánsky prameň a detskom
spevokole Svätojánskych muškách chcel pripojiť svoj hlas k oslave nášho
Pána. Nacvičoval každú sobotu o 17,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v
Podturni. Spieval niekoľkokrát na službách Božích v Liptovskom Jáne aj v
Podturni.

Oslavy ukončenia 2. svetovej vojny
Dňa 8. mája 2014 si v obci občania pripomenuli 69. výročie ukončenia
2. svetovej vojny. ZO-SZPB v spolupráci s obecným úradom každoročne
oslavoval tieto významné dni. Výbor ZO a zástupcovia obecného úradu
najskôr položili kyticu vďaky pri pomníku Janka Lukáča pred Bielym, potom
oslavy pokračovali pri pomníku Padlých hrdinov. Hymnu a hymnickú pieseň
„Hoj vlasť moja – ty zem drahá“ zaspieval mužský spevokol Svätojánsky
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prameň. Prítomných a hostí privítal starosta obce Juraj Filo. Oslavy spestrili
aj žiaci základnej školy peknou básňou. Hlavný prejav o oslobodení
predniesol predseda ZO p. Milan Jančuška. V prejave pripomenul strádania
a útrapy druhej svetovej vojny na území Slovenska. Ďalším bodom osláv bola
báseň, ktorú predniesol Vladimír Kubovčík. Po skončení programu smerovali
kroky na malé občerstvenie do reštaurácie „ŠTART“, kam všetkých pozval
starosta obce.

Pochovávanie stanišovského ciagľa
Pochovávanie ciagľa sa stávalo v L. Jáne tradíciou. V roku 2014 vo
štvrtok 1. mája účastníci akcie opäť spoločne upratovali dedinu a dolinu a
pochovávali „Ciageľ vždystudený stanišovský“. Počasie bolo výborné, teplé,
slnečné a pomocníkov dobrovoľníkov na zber odpadu dostatok. Stretli sa pri
Kadi, rozdali si vrecia a identifikačné pásky a v dvoch skupinách sa vydali
smerom do doliny. Jedna skupina pešou zónou, druhá skupina popod horu.
Stretli sa pri penzióne Horec. Materiálu za krátky čas našli neúrekom. Našli
aj pneumatiky, pravdepodobne z traktora, alebo iného veľkého auta. V tomto
úseku bol najznečistenejší priestor pod mostom a okolo neho. Ďalej spoločne
pokračovali popri ceste. Zdalo by sa, že účastníkov akcie nemôže nič zvláštne
prekvapiť, ale popri bežnom odpade našli aj päť eurovú bankovku v
použiteľnom stave, čiernu zimnú dámsku čiapku, pánske slipy tzv. boxerky,
návlek na detský kočík, … Uvedené drobnosti všetkých pobavili. Pri
lyžiarskom stredisku ale objavili niečo oveľa objemnejšie a menej potešujúce.
Plné vrece fliaš z vína, alkoholu a obrovské množstvo už hrdzavých
plechoviek. Ponuka zmiešaného odpadu bola teda hodne rozmanitá, pričom
tento rok sa nazbieralo odpadu o polovicu menej oproti minuloročnej akcii.
Vyzbierali presne pätnásť vriec. Cieľ snaženia bol pri Stanišovskej jaskyni
kde prítomných čakalo vynikajúce občerstvenie. Pivo a kofolu poskytlo Bistro
U Koníka, kysnuté koláče Wellness Hotel Alexandra, guláš bol z hotela
Bystrá. Všetci účastníci zberu si veľmi pochutili a dočkali sa aj tradičného
kultúrneho programu z dielne Stanišovskej jaskyne… Pochovávanie „Ciagľa
vždystudeného

stanišovského“

sa

tentokrát

odohrávalo

v

duchu

sedemdesiatych rokov a všetko, čiže oblečenie, prejavy, piesne, emócie,
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pózy,… boli tomuto obdobiu dobrovoľne a s láskou podriadené. Ciageľ celý
ceremoniál prežil so cťou a dôstojnosťou jemu vlastnou sa odobral na večný
odpočinok.

V súťaži

o najlepší

prvomájový

úbor

vyhrali

dievčence

v pionierskych „uniformách“.

Stavanie mája
Stavanie mája je niekde tradícia, ale v Liptovskom Jáne to bolo po
dlhých rokoch niečo nevídané. V roku 2014 sa totiž rozhodli opäť
zorganizovať stavanie mája vo svetle ľudových tradícií. Aby sa máj podarilo
postaviť, zavolal hlavný organizátor Ľubo Urban na pomoc Liptovských
zbojníkov, ktorí pomohli mája odkôrniť a deti spolu s pánom starostom
ozdobili vrcholec mája stužkami. Za sprievodu Ľudovej hudby Haluška a
výdatnej pomoci rekreantov sa podarilo máj v Jáne postaviť. V záhradnej
reštaurácii bola pre deti prichystaná tvorivá dielňa, kde sa pod dohľadom
Miroslavy Štolfovej vyrábali obálky na blahoželania a krásne papierové ruže.
Na záver zbojníci vytancovali jánske žienky.

Svätojánske noci
Svätojánske noci, ale aj letnú turistickú sezónu v obci a doline otvorili
v roku 2014 súbory Jaskyniarik, Minerálik a Turistík. Dni pred

svätým

Jánom boli prevažne suché a slnečné. Len v sobotu organizátorov postrašilo
pár kvapiek z neba. Od skorého piatkového popoludnia na Kaďu prichádzali
turisti aj domáci, aby nezmeškali bohatý kultúrny program. Vedeli, kam
majú prísť. O to sa popoludní postarali zemania na koči, ktorí zvolávali
všetkých Na panské. Detičky, prevažne prezlečené za svätojánske mušky,
zabavil Smieško a Tanculienka, ale aj Šašo Jašo (Ivonka Jurčová), ktorý im
bol počas celej slávnosti k dispozícii v areáli Kade. Z koča vystúpili
mikulášski matičiari prezlečení za svätojánske panstvo a nezameniteľný
bubeník Peter Vrlík uviedol oficiálnu časť otvorenia slávností a sezóny.
Magickými formulkami odkliali jaskyne, pramene a turistické chodníčky
Jaskyniarik (Samko Dubovský), Minerálik (Karinka Bátoryová) a Turistík
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(Alex Dvorožňák) a richtár Juraj Filo krátkym príhovorom oficiálne otvoril
Svätojánske noci a zároveň letnú turistickú sezónu v Liptovskom Jáne.
Zvláštny

punc

tohtoročným

Svätojánskym

nociam

dodal

krst

publikácie Rozprávanie o vode v Jánskej doline nedávno zosnulého Dr. Jána
Hlavienku, ktorý celý svoj život zasvätil histórii Liptovského Jána a jeho
okolia. Knižku pokrstila pani Tatiana Hlavienková vodou z Teplice a v
krátkom príhovore apelovala na to, aby sme si vodu – obrovský dar, ktorý
Slovensko má – vážili a nenechali rozpredať hŕstkou chamtivých ľudí. V
programe

prítomných

zabavili

matičiari

so

svojimi

zemianskymi

prekáračkami, Bačovské trio – multifunkční muzikanti z Turca, ktorí si
počas vystúpenia vymenili viacero nástrojov, ale aj zlatý klinec, folklórny
súbor Magura z Kežmarku. Ako povedal richtár „Tak aby si každý
návštevník našiel to svoje, aby sa mal z čoho potešiť.“ Celý program bravúrne
moderovala Katka Suchoňová a Igor Hraško.
Na Kadi si mohli návštevníci pozrieť aj remeselníkov priamo pri práci
a niečo kúpiť, občerstviť sa, aj pripraviť na nočné žrebovanie vecných cien
zakúpením žrebovateľných lístkov od jánskych zaslúžilých víl Tomboliek.
S pribúdajúcim súmrakom sa všetci pobrali v lampášikovom sprievode
do Štartu. Na čele kočiar s muzikou, koníky s pandúrmi, za nimi mušky –
svetlušky a nakoniec ľud pospolitý po zábave túžiaci dorazil pred brány
Štartu. Tu už čakala vatra a výborná muzika. Po zapálení vatry prítomných
celý večer zabával Juraj Zaujec a skupina Castelans s nestarnúcimi
„elánovkami“. Spestrením večera bolo exhibičné vystúpenie Majsterky sveta
vo fitness 2013 Dominiky Multáňovej, ale aj prekvapenie – polnočná ohňová
šou. Po polnoci richtár s Tombolkami vylosovali vecné ceny a hlavnú cenu –
LCD televízor, si odniesla jánčanka Soňa Mlynčeková. Zábava pokračovala až
do skorého rána svätojánskou diskotékou. Novinkou tohto roka bola súťaž
O najkrajšiu výzdobu okolia domov, ktorá bola vyhlásená pred žrebovaním
vecných cien. Ocenené boli: Špeciálna škola a rodiny Burdeľová, Urbanová
na Novej ul. a Šutliaková. Pravdou je, že celá obec je z roka na rok krajšia.
Domy a ich okolie sú čoraz upravenejšie. Záleží nám na tom, v akom
prostredí žijeme. Nie je nič krajšie, ako denne z okna vidieť turistov, ako sa
radujú a fotia pri našej výzdobe. A druhou novinkou – Jánovia na Jána v
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Jáne. Koľkože to bolo zaevidovaných Jánov, Jankov, Janíčkov v tento deň v
Liptovskom Jáne? Zapísali ich 33.Ale podľa odhadov sa v piatok na Kadi a v
Štarte nachádzalo Jánov omnoho viac. Len nie všetci sa prišli zaevidovať.
Škoda preškoda… Ale latku máme nastavenú a budúci rok budeme mať čo
prekonávať.
V sobotu už od skorého rána chystali stánky remeselníci na
Svätojánsky jarmok. Medovníky, košíky, čiapočky, papučky, čačky –
hračky… to všetko sa dalo kúpiť. A čo ešte viac? Šikovné žienky (nielen) z
Jána pripravili tvorivé dielne, aby si každý návštevník, dieťa mohlo niečo
pekné vyrobiť a odniesť domov. Vyrábali sa drôtené ozdoby, drevené
postavičky, kožené nádoby, keramické výrobky. Detičky aj dospeláci
korálkovali, maľovali sadrové odliatky, plietli z papiera, paličkovali. Všetky
šikovné ruky vyrábali prekrásne výtvory. Zatiaľ od Kade začínala cesta
rozprávkovým lesom. Neuveriteľné množstvo milovníkov rozprávok sa do l.
Jána zišlo tohto roku. Takmer zavalili prezentáciu! Ani šišiek, ani pamätných
listov nebolo dosť. Kto by to bol povedal, že oproti minulému roku príde 3násobok

detí

?

Hoci

organizátori

optimisticky

predpokladali

vysokú

návštevnosť, do 500 detí sa ani v najkrajšom sne neprisnilo hlavnej
rozprávkovej víle Lucke Melnovej. Žasli aj rozprávkové postavičky –
pomocníčky, učiteľky z našich jánskych škôl. Pre športovcov bol pripravený
florbal, futbal i jumping. Dopoludnia prebehol na multifunkčnom ihrisku
florbalový turnaj žiakov, ktorý vyhralo družstvo ZŠ Lipt. Ján, spomedzi 4.
družstiev. Popoludní si na veľkom ihrisku zmerali sily „Starí páni“. Vyhralo
mužstvo z Levíc. A aby aj žienky pocvičili, mohli si zaskákať spolu s Lenkou
na Jumping maratóne v areáli záhradného bufetu. Hoci cez obed spadlo pár
kvapiek dažďa, aréna voľnej zábavy v areáli špeciálnej školy bola plná
nadšených detičiek. Popoludnie moderoval Vlado Balco a Rastislav Pertzian.
Lezecká stena, poníky, nafukovacie atrakcie, šľapacie autíčka, skákacie
topánky, škola tanca v podaní Dua Astraia a novinka Prehliadka talentov…
pre každého niečo.
Počas celých slávností bola otvorená expozícia Naše dedičstvo, kde sa
v službách striedali naši jánski obetaví dôchodcovia, Stanišovská jaskyňa aj
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Múzeum

baníctva.

A

vydarený

nedeľný

Koncert

spevokolov

Liptova

v Evanjelickom kostole dal celému podujatiu slávnostnú bodku.

Prehliadka cirkevných spevokolov
Predjánska nedeľa 22. júna 2014 bola opäť termínom, keď sa v kostole
uskutočnila prehliadka spevokolov LOS s názvom Koncert spevokolov
Liptova. 23. ročník s témou Veľká noc privítal ako ženské, tak mužské,
detské aj zmiešané spevokoly od Ružomberka až po Važec. Podujatie otvoril
farár Peter Taját, ktorý privítal účastníkov. Programom sprevádzali domáci
cirkevníci Naďa Kubányová a Ľubomír Straka. V úvode sa predstavili dva
etablované domáce spevokoly i presne rok fungujúci ženský spevokol.
Piesňami prispel aj zmiešaný spevácky zbor z jánskej rím. kat. farnosti. V
jeho podaní zaujímavo vyznela pieseň Golgota, ktorú v inej úprave zaspievali
aj spevokolisti z Važca. Všetci účastníci spoločne zaspievali najprv prvé dva
verše piesne Ó slnko žitia môjho (ES 144) a po záverečných slovách sestry
seniorky Kataríny Hudákovej aj ostatné dva verše. Pre deti bol pripravený
program v záhrade a servítkový výbor sa postaral aj o občerstvenie
spevokolistov po podujatí. Pre dirigentov pripravil farár zbierku nôt všetkých
odspievaných piesní a účastníkom ponúkli aj CD detského spevokolu
Svätojánske mušky.
Denný letný tábor Liptovský Ján sa uskutočnil 21. - 25. júla 2014.
Témou tábora bola starozmluvná biblická kniha Ester, ktorá hovorí
o záchrane Izraelského národa pred záhubou v Perzskej ríši. Názov tábora
znel Audiencia u kráľa. Dvadsaťštyri detí pod vedením piatich vedúcich sa
zoznamovalo s touto Božou záchranou, ale aj súťažilo spievalo, vytváralo
zaujímavé výrobky v tvorivých dielňach a hralo sa. Napriek nepriazni počasia
zúčastnených neopustila dobrá nálada a radosť z milého spoločenstva.

Deň ľudových remesiel
Dňa 27. 7. 2014 sa uskutočnil pri Kadi už tradičný Deň ľudových
remesiel, ktorého sa zúčastnili vďaka iniciatívy M. Štolfovej aj členovia ZO
JD nielen ako diváci, ale priamo predvádzali svoje zručnosti. Okrem iných
napríklad Margita Dubravcová predvádzala prácu s drôtikmi a korálkami a
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Želmíra Šutliaková dekorovanie kožou. Po celú dobu trvania akcie bol veľký
záujem o tieto techniky. Tešilo ich, že to boli predovšetkým mladí ľudia a
deti. Tak ako po celé leto aj tento deň bol daždivý a chladný. Napriek tomu
bolo tam veľa zvedavcov. Aj sprievodný program zaujal: ľudová hudba, spev,
ľudový remeselníci. Tento zaujímavý deň pripravili členovia OZ JD v
spolupráci s OO CR Región Liptov. Najväčší podiel na organizovaní mal
Ľubomír Urban a obec Liptovský Ján. Ozvučenie zabezpečovala firma BALCO
MEDIA . Medzi ďalších, ktorí sa na akcii podieľali bol hotel Liptovský Dvor,
Strachanovka, Marta Mikušiaková, Jaroslav Adamčík a Villa Victoria.

Svätojánsky grif
Dňa 16. 8. 2014 v areáli termálneho kúpaliska TERMAL RAJ pri hoteli
MÁJ v Liptovskom Jáne uskutočnil festival ľudových hudieb a sólistov
inštrumentalistov Svätojánsky grif. Pestrá skladba programu, vynikajúce
výkony účinkujúcich a organizácia boli na úrovni. Prekvapením bol hosť
programu detská ľudová hudba z USA. Spestrením programu bola škola v
plieskaní bičom v podaní Martina Brxu. Záštitu nad festivalom prevzal
poslanec NR SR a folklorista Igor Hraško. Škoda, že bolo málo domácich
divákov.

Súčasťou

Grifu

boli

ľudové

remeslá,

ktoré

prebiehali

od

popoludňajších hodín, kde okrem ďalších opäť pani Dubravcová a Šutliaková
predvádzali svoje zručnosti a pracovali s mladými divákmi. Toto podujatie
bolo veľkým spestrením turistickej sezóny. Návštevníci obce prítomní na grife
sa mohli presvedčiť, že život v našej obci je zaujímavý, pestrý, poskytujúci aj
umelecké zážitky. Je to výsledok spoločnej práce zainteresovaných na tomto
podujatí: Agentúra Panter, generálny partner SOREA hotelová spoločnosť,
generálny sponzor BÁRTROVA, hlavný mediálny partner folklórne rádio
JANKO HRAŠKO, Obec Liptovský Ján a ďalší partneri a sponzori.

Oslavy SNP
Oslavám SNP predchádzalo otvorenie výstavy o histórii SNP v obci
s názvom Naše dedičstvo k 70. výročiu SNP. Na spoločnom zasadnutí výboru
JDS a SZPB so starostom Jurajom Filom, si rozdelili úlohy k zozbieraniu
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materiálov

pre

expozíciu.

Časť

materiálu

tvorili

panely,

ktoré

boli

v kultúrnom dome. Jozef Lukáč inštaloval všetky materiály, ktoré získali od
priamych účastníkov SNP a ostatných rodinných príslušníkov. Slávnostné
otvorenie výstavy bolo 17. 8. za účasti tajomníka OV SZPB v Lipt. Mikuláši
Ing. Jána Machoviča, Dr. Oldřicha Vaněka, predsedu ZO SZPB p. Milana
Jančušku, starostu obce Juraja Filu, riaditeľa ZŠ s MŠ Mgr. Miroslava
Mahdala, ev. farára Mgr. Petera Tajáta, Jána Pacigu, účastníka SNP,
rodinných príslušníkov Petra Vodilu, Benjamina Böhmera a Jozefa Brziaka,
ktorý sa zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť. Pani Brtáňová privítala
všetkých prítomných a pozvaných hostí. Uviedla, že je potrebné na udalosti
spomínať, zvlášť aby sa s nimi oboznamovala mladá generácia, lebo život,
ktorý žijeme bol vykúpený krvou mnohých našich blízkych. Na znak vďaky
boli

odovzdané

karafiáty

pánovi

Pacigovi

a

rodinným

príslušníkom

účastníkom SNP. Pán Jančuška v krátkom príhovore prítomných oboznámil
s činnosťou ZO SZPB, členovia výboru a členská základňa sú už prevažne
rodinní príslušníci účastníkov SNP. Pán Jančuška vyslovil poďakovanie, že
sme si aj týmto spôsobom uctili toto významné výročie. Všetci prítomní si
prezreli exponáty, srdečne pobesedovali a pospomínali sprostredkované
spomienky rodičov a starých rodičov. Podpísali sa do pamätnej knihy, ktorá
bola založená pri 30. výročí SNP. Z kultúrneho domu sa výstava o hrdinoch
SNP a padlých občanov preniesla do priestoru COOP Jednoty – Naše
dedičstvo, kde ju slávnostne otvorili predstavitelia obce za účasti občanov a
hostí.
Vlastné oslavy SNP prebiehajú každoročne v dvoch dňoch, 29. 8. 2014
najprv pietnym aktom pri pomníku Janka Lukáča pred Bielym, partizána
a občana Liptovského Jána, ktorý padol v boji s nemeckými fašistami za
slobodu. Potom oslavy pokračujú pri pomníku padlých hrdinov. Po privítaní
a otvorení starostom obce Jurajom Filom hymnu a hymnickú pieseň
zaspieval evanjelický spevokol Svätojánsky prameň. Hlavný prejav o histórii
SNP a jeho 70-tom výročí predniesol predseda ZO Milan Jančuška.
Dôležitým bodom osláv bolo poďakovanie zaslúžilým členom domácej ZO za
ich bohatú činnosť. Členovia dostali čestné uznania. Po skončení programu
sa všetci prítomní presunuli do priestorov pri Kadi, kde program pokračoval
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zapálením partizánskej vatry. Spevokol zaspieval pieseň Na Kráľovej holi,
potom vystúpili hostia našich osláv detský folklórny súbor Sokoliki z Poltavy
(Ukrajina) a detský folklórny súbor Cindruška z Lipt. Hrádku. Bol to úžasný
kultúrny zážitok pre všetkých. Druhý deň - v nedeľu pokračovali oslavy 70teho výročia SNP pietnym aktom na Svidovskom sedle. Kyticu vďaky
padlému hrdinovi poručíkovi Danielovi položili k pomníku starosta obce
Juraj Filo a Milan Jančuška. Oslavnú báseň predniesol Vladimír Kubovčík.
Oslavu spestrili poľovníci zo združenia Svätojánska dolina. Prejav o bojoch
na Svidovskom sedle predniesol predseda ZO. Potom sa už všetci účastníci
rozišli na hľadanie hríbov, ktoré sú spojené s týmito oslavami. Najkrajší a
najväčší hríb, ktorý je odmenený peknými cenami po skončení osláv v
ŠTARTE pri dobrom guláši. Víťazmi tohto roku boli Jaroslav Melna, Anna
Strapoňová a Katarína Urbanová.

Speed carving
V rámci podujatia Speed carving na Strachanovke sa piati rezbári z
troch krajín po prvý raz stretli v Liptove. Podujatie sa uksutočnilo pod
záštitou známeho slovenského rezbára Adama Bakoša malo charitatívny
rozmer

a ambíciu

prerásť

do

otvorených

majstrovstiev

regiónu.

Pod

Poludnicou sa v nedeľu naplno rozozneli motorové píly. Namiesto výrubu
stromov sa však k slovu dostalo umenie. Cieľom je skrášliť okolie jednej z
najnavštevovanejších obcí na Slovensku a položiť základy novej tradície. S
týmto zámerom si do Liptovského Jána prišli zmerať sily rezbári z Česka,
Poľska a domáceho Slovenska. Speed Carving v preklade znamená
drevorezba motorovou pílou na čas. Táto začala o 15.00 h a umelci mali 40
minút na to, aby vyrezali sochy na danú tému. Motívom boli ľudové motívy
a lesné zvieratá. Záujemcovia mohli vyrezané sochy v dražbe kúpiť. Výťažok z
predaja venovali Základnej škole s Materskou školou v Liptovskom Jáne
v celkovej sume 1430,00 €. Rezbári okrem týchto sôch pracovali od piatka do
nedele aj na ďalších dielach z topoľového dreva. Rezbárskym sympóziom sa
rozhodli osláviť siedme narodeniny koliby Strachanovka, ktorú postavili
výlučne z dreva. Organizátori verili, že toto podujatie by mohlo byť začiatkom
novej tradície. V rámci sprievodného programu vystúpila Ľudová hudba
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bratov Zamiškovcov z goralskej dediny Kolačkov a hudobno-zábavná skupina
Ščamba z Trsteného pri Hornáde.

Posedenie v rámci Mesiaca úcty k starším
Obec a obecné zastupiteľstvo pripravilo pre seniorov obce posedenie
v rámci Mesiaca úcty k starším. Posedenie sa uskutočnilo 25. 10. 2014 v
Hoteli Štart. Čakalo ich krásne pripravené prostredie o ktoré sa postarala
Nina Račková. V časti miestnosti, kde prebieha program a hrá hudba
členovia ZO pripravili výstavku plodov zeme. Pod rukami Jozefa Lukáča,
Margity Dúbravcovej, Tatiany Hadvidžiakovej, Magdalény Budovej a Anny
Strapoňovej, vznikla výstavka, ktorú obdivovali všetci prítomní. Starosta
obce Juraj Filo privítal seniorov obce vyzdvihol ich prácu, ktorú pre
spoločnosť vykonali, či vykonávajú a poďakoval im za ňu. Uviedol program
detí MŠ a žiakov ZŠ. Každá báseň, pieseň, tanec vyvolávali na tvárach
prítomných úsmev a radosť. Po skončení programu starosta poďakoval
deťom a žiakom za krásny program, seniorom poprial príjemnú zábavu so
sprievodom SENIOR BENDU. Pani Brtáňová poďakovala deťom a žiakom
tunajšej školy aj pani učiteľkám a vychovávateľkám za program. V mene
všetkých prítomných poďakovala obci a starostovi za prípravu a realizáciu
tohto stretnutia, hotelu Štart za prípravu prostredia a občerstvenia.
Dodatočne privítala neskôr došlého predsedu OR M. Kotiana, ktorý sa
k prítomným seniorom prihovoril a doplnil niektoré informácie, ktoré uviedla
pani Brtáňová. Posedenie pokračovalo zábavou pri hudbe hudobnej skupiny.
Seniori mali možnosť vzájomne sa porozprávať, zaspievať si aj zatancovať.

Šarkaniáda
Počas jedného z jesenných nedeľných dní 15. októbra 2014 sa jánskou
dedinou ozýval detský džavot. To sa deti z obce vybrali púšťať šarkanov.
Každý si niesol toho svojho a dúfal, že zafúka vietor a šarkany vyletia čo
najvyššie. Počasie bolo nádherné, aj keď vietor už tradične nefúkal. Bolo
potrebné oceniť najmä tých, ktorí si dali tú námahu a šarkana vyrobili
doma. Naozaj boli všetky nádherné. S prichádzajúcou tmou sa všetci
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presunuli do Štartu, kde bol pre deti pripravený horúci čaj so šiškami a mini
disko pre deti.

Mariánsky koncert
Dňa 19.10.2014 o 15.30 h pri príležitosti Roka Sedembolestnej Panny
Márie sa v rím. kat. kostole sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne konal
Mariánsky koncert. Organizátorom podujatia bol spevokol sv. Jána Krstiteľa.
Návštevníci Mariánskeho koncertu sa mohli tešiť na liptovské spevokoly a
vynikajúce umelecké výkony. Hosťami boli: spevokol František – Rím. kat.
farnosť Okoličné, spevokol Laeto Animo Liptovský Mikuláš a domáci
spevokol sv. Jána Krstiteľa. Sprievodným slovom sprevádzal vdp. ThDr.
PaedDr. PhDr. František Kočibal, PhD – správca Rím. kat. farnosti
Liptovského Jána. Kvalitná dirigentská práca a nadšenie spevákov zanechal
v divákoch hlboký umelecký dojem. V závere Mariánskeho koncertu zaznela
mariánska pieseň v podaní všetkých spevokolov.

Jánske dušičky
Koniec októbra a začiatok novembra sa už tradične v Liptovskom Jáne
a Jánskej doline niesol v tóne Jánskych dušičiek. Občianske združenie
Jánska dolina zorganizovalo zaujímavý, veselý, tvorivý a hudobný program
pre malých, veľkých, domácich aj okoloidúcich. Akcia sa už druhýkrát
konala v areáli penziónu Horec. Od 15. hodiny sa schádzali deti s rodičmi,
skúšali si vlastnoručne vyrobiť rôzne umelecké predmety v tvorivom stane,
vyrezávali krásne tekvičky, s odvahou sa dali pomaľovať na tvár šikovným
výtvarníčkam, bez strachu sa zhovárali s čertom Vladkom, ktorý samozrejme
deti nenechal ani chvíľu oddychovať. Malí aj veľkí skúšali svoju zručnosť pri
dušičkových súťažiach a najzaujímavejšie a najodvážnejšie detské aj dospelé
„masky“ boli aj tento rok ocenené. Dušičkovú vatru špeciálne zapálil na
záver svojho ohnivého vystúpenia „ohnivý“ tanečník a potom za svetiel
sviečok, lampiónov a spomínanej vatry všetkých zabávala úžasná skupina
Ploštín Punk. Melódie ich piesní a fantastické texty nenechali nikoho stáť.
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Uvítanie detí
Narodenie dieťaťa je významnou udalosťou nielen pre najbližších
príbuzných, ale i takej rodiny, akou je celá obec. Preto aj uvítanie detí do
života obce je veľkou udalosťou. Dňa 21. 11. sa konalo v obradnej miestnosti
na obecnom úrade. Nové mená jedenástich detí narodených v roku 2014
pribudli aj do pamätnej knihy obce. Rodičia svojimi podpismi do knihy
potvrdili, že ich deti sa stali právoplatnými a plnohodnotnými občanmi obce
Liptovský Ján. Na záver starosta obce zaželal rodičom dobré a poslušné deti,
ktoré im budú robiť veľa radosti a šťastia.

Príchod Mikuláša
Tak, ako každoročne, prišiel pred školu dlho očakávaný Mikuláš. V
koči okrem Mikuláša sedel aj veselý čert a milá Snehulienka. Všetky deti sa
tešili na jeho príchod. Doma si zopakovali básničky a pesničky. Sneh
nenapadal, no rozsvietenie vianočného stromčeka pred školou prinieslo
vianočnú náladu všetkým, a tak Vianoce už môžu pomaly prísť. Všetci malí
aj veľkí, starí aj mladí, sa na ne veľmi tešili.

Matrika
V roku 2014 rady obyvateľov obce opustili deviati občania. Sobášov v
roku 2014 bolo 26. Počet obyvateľov v obci ku dňu 1. 1. 2014 bol 1050 a na
konci decembra 2014 ich bolo 1054. Prisťahovalo sa 47 a odsťahovalo sa 43
obyvateľov.

Narodení
Viktoria Mlynarčíková
Laura Pastuchová
Kristína Mária Kompišová
Jakub Medla
Vesna Ilavská
Gréta Hromadová
Adam Ján Straka
Ruven Dúbravec
Patrik Kubina
Michal Košík
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Karin Adamčíková
Dávid Taját
Matej Volko
Petra Čupková

Sobášení
Karol Dúbravec - Larysa Viktorivna Lymanchuk
Peter Lisý - Zuzana Jezná
Vladimír Zajac - Nina Račková
Ivan Capko - Mgr. Mária Trnková
Jozef Mikuláš - Iveta Labajová
František Žák - Martina Michalíková
Rastislav Ilavský - Veronika Škvarková
Ján Markovič - Lucia Dittrychová
Dávid Hudák - Alena Frniaková
Vladimír Polóni - Andrea Kráľová
Jaroslav Fašanok - Miroslava Šimčeková
Pavel Labath - Marta Halušková
Juraj Filo - Barbora Funková
Michal Vrlík - Eva Čenková
Štefan Vaľko - Mária Petriková
Rastislav Šikulaj - Anna Záhorská
Martin Bobák - Ivana Feriancová
Mgr. Jaroslav Kokavec - Mgr. Lucia Jurkovičová
Branoslav Bohmer - Mária Winioszová
Ing. Viliam Krajčí - Silvia Piláriková
Ivan Špita - Silvia Podhorányová
Martin Nemec Silvia Sokolová
Peter Labaška - Jana Baková
Branislav Bella - Andrea Jančušková
Vasil Cholvadt - Veronika Parigalová
Ladislav Filo - Michaela Kubínová

Zomrelí
Dr. Ján Hlavienka
Jozef Ďurana
Mária Lesná
Daniel Strapoň
Pavel Jezný
Elena Púchovská
Žofia Erhardtová
Vilma Kubovčíková
Emil Zoller
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Klimatické pomery
Úvod roka 2014 bol, rovnako ako celá zima, bez snehu. Navyše oproti
dlhoročným priemerom bola ostatná časť zimy teplejšia a úhrn zrážok oveľa
nižší. Najvyššie denné teploty sa počas januára priemerne pohybovali v
nížinách od -1 do +4 °C a v hornatých oblastiach, najmä na severe Slovenska
od -3 do +2 °C. Úhrn zrážok za január v nížinách aj v horských oblastiach sa
v dlhodobom priemere pohyboval od 25 do 60 milimetrov. Koncom januára
na horách napadlo až do 40 cm snehu a sneh napadol a ochladilo sa aj
v dolinách. Posledný januárový víkend napadlo aj v liptovských obciach
okolo 10 cm snehu a výrazne sa ochladilo, keď v noci klesala ortuť
teplomerov aj po – 9 °C. Na horách snežilo aj v prvých februárových
týždňoch, čo zvýšilo lavínové nebezpečenstvo. V nižších polohách však
prevládalo dlhodobé teplé počasie. Teploty boli počas dňa nad nulou, takže
ak v priebehu noci niečo nasnežilo, počas dňa sa sneh roztopil. Navyše
v polovici februára prevládali často dažďové zrážky aj v podmienkach
horného a stredného Liptova. Teplým a dažďom sprevádzaným počasím začal
aj mesiac marec.
Čakať, že po troch rekordne teplých zimných mesiacoch príde
výraznejšia zmena v prvom jarnom, bolo len málo pravdepodobné. A zázrak
sa veru ani nekonal. Nielenže zmena neprišla, ale nakoniec sa aj marec
zapísal do tabuliek, ako rekordne najteplejší. Hneď druhý marcový deň
teplota stúpla nad hranicu 15°C. Nasledoval slabučký front s nemerateľnými
zrážkami a slabým ochladením, ktoré však aj naďalej udržalo teploty nad
dlhodobým normálom. Vďaka suchému vzduchu a jasnej oblohe sme v noci
zaznamenávali ešte slabé mrazy. Druhý marcový týždeň klesla teplota na
marcové

minimum

-2,1°C.

Oblačné

počasie

s

občasnými

zrážkami

pokračovalo ešte aj v polovici marca, ale už pri vyšších teplotách. Podobne
bolo ešte aj na Jozefa, keď sa vyskytli veľmi slabé zrážky a bolo veterno.
Následne sa v priebehu dvoch dní pomerne výrazne oteplilo a teplota stúpla
na mesačné maximum 21,4°C. Ďalší výraznejší front prišiel na rad
v poslednej časti marca v sprievode dažďových prehánok a ochladenia.
Postupne sa ale počasie začalo zlepšovať a teplota rýchlo stúpala. Mesiac
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marec skončil ako rekordne teplý s priemerom 8,75°C, čo bolo zhruba 4,7°C
nad normálom. Z hľadiska zrážok bol suchý s úhrnom len 19,8 mm.
Počas prvého aprílového víkendu a na začiatku nasledujúceho týždňa
ešte prevládalo slnečné a veľmi teplé počasie. Teplota vzduchu počas dňa
stúpala aj v najvyšších polohách Tatier do kladných hodnôt. Zmena nastala
počas druhého aprílového týždňa, kedy územím Slovenska postupne
prechádzal od západu studený front spojený s veľmi silným vetrom,
intenzívnymi zrážkami a aj s búrkami. Hranica sneženia sa postupne
znižovala až na 700 m n. m. Celkovo vo vysokých polohách Tatier pripadlo
10 až 20 cm nového snehu. Koncom týždňa sa však počasie ustálilo a mierne
sa oteplilo. Počas druhej časti apríla sa oteplilo. Oteplenie sprevádzali zrážky
spojené s búrkami. Dokonca apríl 2014 v tomto smere prepísal štatistiky
a stal sa aprílom s najväčším počtom búrok od začiatkov pravidelného
zaznamenávania tohto javu v roku 1981.
Daždivé a poveternostne nestabilné počasie pokračovalo aj v máji. Už
na začiatku mája Slovenský hydrometeorologický ústav varoval pred silným
vetrom a nízkymi teplotami. V polovici mesiaca sa dokonca niektoré
východoslovenské regióny pasovali so záplavami a následkami silného vetra.
V dňoch 14. a 15. mája 2014 bola na území celého Slovenska intenzívna
zrážková činnosť, keď napr. v Tatranskej Javorine bol zaznamenaný
rekordný denný úhrn zrážok 141,3 mm, pričom aj v predchádzajúcich dvoch
týždňoch prevládalo chladné a daždivé počasie. Kvôli vysokým rozdielom
tlaku vzduchu v Európe došlo k mimoriadnej situácii, keď rýchlosť vetra
dosahovala v nárazoch až 100 km/hod. Meteorológovia pomenovali tento
atmosférický

jav

–

veterná

smršť

Žofia.

Upršané

počasie

trvalo

aj

v posledných týždňoch mája.
Jún pokračoval počasím, ako na hojdačke. Chvíľu sa zdalo, že už bude
teplo a na dlhšie prestane pršať. Počas prvých júnových dní prišlo očakávané
skoro letné počasie a zdalo sa, že príde skoro leto, ako v predchádzajúcich
rokoch. To sa však nestalo. Relatívne teplo bolo aj počas zamračených dní,
ale väčšinou opäť pršalo.
Zrážkovo nadnormálny a teplotne podnormálny bol aj júl 2014.
Dovolenku si neužili ani ľudia, ktorí ostali doma, ale nestále počasie bolo aj
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v prímorských strediskách v Bulharsku, Chorvátsku, ba aj Španielsku.
Teplotne stabilné ostávali len oblasti v Stredozemnom mori – Turecko, juh
Talianska a Grécko. Júl sa zapísal na Slovensku ako búrkový. Búrky
samozrejme k letu patria a v našich zemepisných šírkach nie sú ničím
výnimočným. Zaujímavosťou je, že na celom území Slovenska sme v júli
zaznamenali až 29 dní s búrkou. Len dva dni bolo Slovensko bez búrkovej
činnosti - 4. 7. a 12. 7. Premenlivejší charakter júla 2014 bol výsledkom
kombinácie veľmi teplého a vlhkého počasia, vďaka ktorému v priebehu dňa
dochádzalo k rozvoju kopovitej oblačnosti a búrok, ktoré boli spojené s
lokálnymi, krátkymi, ale o to intenzívnejšími búrkovými lejakmi. Práve
vplyvom búrkových lejakov a prehánok bolo priestorové rozloženie zrážok na
území Slovenska nerovnomerné. Najmä niektoré severné a stredné oblasti
zasiahnuté výdatnými a intenzívnymi dažďami zaznamenali nadnormálne
mesačné úhrny zrážok. Najvyššie mesačné úhrny v júli boli zaznamenané v
oblasti Tatier, Liptova, Malej Fatry a Oravy.
Premenlivé a daždivé počasie pokračovalo aj v auguste. Dokonca
august 2014 bol o niečo chladnejší ako júl. Posledné dva týždne augusta boli
akousi predzvesťou jesene a počasie si zachovávalo ráz posledných mesiacov.
Dokonca predposledný augustový týždeň sa v mnohých domácnostiach
muselo aj počas dňa kúriť.
Tak už v prvom septembrovom týždni prišlo jesenné počasie. Október
bol v polovici extrémne teplý, ale koniec

mesiac opäť priniesol jesenné

prehánky a chladnejšie počasie. November bol premenlivým, ale priemerne
teplý a s pokračujúcim úhrnom zrážok. Aj napriek tomu bola jeseň 2014
najteplejšou jeseňou od roku 1931. Príčinou neboli iba nadnormálne
teplé všetky tri jesenné mesiace, ale aj veľmi vyrovnané kladné odchýlky
priemernej

mesačnej

teploty

vzduchu

vo

všetkých

troch

jesenných

mesiacoch. Až v poslednom novembrom týždni sa zvýraznili teplotné rozdiely
medzi zvyčajne chladnejšími severovýchodnými regiónmi Slovenska a jeho
teplejšími juhozápadnými oblasťami. Nezanedbateľné bolo aj to, že relatívne
veľmi teplo bolo v priebehu tohtoročnej jesene aj vo vysokých horských
polohách. Všetko toto, spolu s nadnormálne teplou zimou 2013/2014
a extrémne teplým marcom 2014, prispelo v konečnom dôsledku k tomu, že
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sa vytvorili reálne predpoklady, že aj rok 2014 by mohol byť na Slovensku,
na

základe

priestorovej

hodnoty

priemernej

ročnej

teploty

vzduchu,

najteplejším.
Koniec novembra priniesol prvé mrazy, ale príroda aj v decembri
ostávala bez trvalej snehovej pokrývky. Mrazivý dážď na začiatku decembra
poriadne zaskočil západnú Európu, ale Slovensko v prvom okamihu
výraznejšie neovplyvnil. Niekoľko dní pred Vianocami síce prišla prvá
snehová nádielka, ale do Vianoc pomaly zmizla, a tak najmä presne na
Vianoce prevládalo skôr jarné ako zimné počasie. Najslnečnejším dňom bol
práve 24. december 2014. Počas sviatkov sa mierne ochladilo a prvé výrazné
sneženie zaznamenali severné oblasti Slovenska ešte pred príchodom nového
roka. Prelom roka 2014 a 2015 bol však na väčšine Slovenska (okrem Oravy
a Kysúc) bez snehovej pokrývky. Výrazné sneženie priniesol až január 2015.

_______________________________________________________________________ 408

Liptovský Ján

Kronika

2015
Obecné zastupiteľstvo
1. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 12. januára 2015
v kancelárii starostu obce Liptovský Ján.
Na úvod rokovaní obecné zastupiteľstvo schválilo starostu obce
Liptovský Ján Mgr. Juraja Fila ako kandidáta do kontrolného orgánu
právnickej osoby s účasťou obce Liptovský Ján, do dozornej rady obchodnej
spoločnosti Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom v Liptovskom
Mikuláši.
Ďalej

zastupiteľstvo

schválilo

nájomníkov

obecného

nájomného

bytového domu Do Políka: Stanislav Volku, Janu Hrnčiarovú, Lukáša
Burdela, Gabrielu Palečkovú a Evu Ratkošovú.
2. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 16. februára
2015 v kancelárii starostu obce Liptovský Ján.
Prítomní poslanci schválili zámer obce spracovať Spoločný program
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí regiónu Horný Liptov na
obdobie rokov 2015-2022 ako strednodobého rozvojového dokumentu
regiónu Horný Liptov, v ktorom bude mať obec Liptovský Ján vyčlenenú
osobitnú časť týkajúcu sa strategického plánovania rozvoja obce pre uvedené
obdobie v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo a deleguje za člena do komisie
Mgr. Jaroslava Adamčíka. Zároveň schválili predĺženie platnosti Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Liptovský Ján na roky 2007-2013
do 31. decembra 2015.
Zastupiteľstvo schválilo Všeobecno-záväzné nariadenie (VZN) obce L.
Ján č. 1/2015 o poskytnutí príspevku pri narodení dieťaťa. Poslanci schválili
aj komisiu v zložení Ing. Pavol Mikušiak, Roman Vajs a Katarína Budová,
ktorá mala za úlohu oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov verejných funkcionárov vo volebnom období 2014-2018. Na záver
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druhého zasadnutia prítomní schválili dotáciu Telovýchovnej jednote ŠTART
Liptovský Ján, vo výške 15.000,- Eur na rok 2015.
3. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 27. februára
2015 v kancelárii starostu obce Liptovský Ján.
Poslanci sa v úvode zasadnutia zaoberali informáciou o prehodnotení
prevádzkovania Hotela Štart v zmysle nájomnej zmluvy a na základe
pripomienok občanov. Prítomní sa oboznámili so znením nájomnej zmluvy
o prenájme zo dňa 28. septembra 2011 uzatvorenej medzi Obcou Liptovský
Ján a firmou Ján Šajbidor so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ako aj
s informáciou starostu obce o porušení povinností zo strany nájomcu
v zmysle bodu 6.2. nájomnej zmluvy. Starosta konštatoval, že v súlade
s ustanovením zmluvy bolo možné ukončiť nájomný vzťah písomnou
dohodou účastníkov, alebo výpoveďou oboch zmluvných strán. Podľa ďalších
ustanovení nájomnej zmluvy mohol prenajímateľ písomne vypovedať zmluvu
v trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začala potom plynúť od prvého dňa
mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede. Preto zastupiteľstvo
súhlasilo a schválilo uzatvorenie dohody o skončení nájmu ku dňu 31. Mája
2015, a pre prípad, že nájomca neuzatvorí dohodu o skončení nájmu
k tomuto dňu, súhlasilo a schválilo výpoveď z nájomnej zmluvy v súlade
s jej ustanoveniami s tým, že výpoveď bude nájomcovi doručená najneskôr
do 28. februára 2015, tak aby sa nájomný vzťah skončil ku dňu 31. mája
2015. Poslanci súhlasili, aby dohodu o skončení nájomnej zmluvy ku dňu
31. mája 2015 podpísal starosta obce Mgr. Juraj Filo, resp. aby starosta
obce Liptovský Ján podpísal výpoveď z nájomnej zmluvy a zabezpečil
doručenie tejto výpovede nájomcovi tak, aby bol nájomný vzťah ukončený ku
spomínanému dňu. Prítomní poslanci starostovi obce odporučili, aby dohodu
o skončení nájmu alebo výpoveď z nájomnej zmluvy zaslal v nasledovnom
znení: „Nájomca je povinný v súlade s čl. VIII bodom 8.1. nájomnej zmluvy na
vlastné

náklady

do

dňa

skončenia

nájmu

z akéhokoľvek

dôvodu

a akýmkoľvek spôsobom: vypratať predmet nájmu – odstrániť z predmetu
nájmu akýkoľvek hmotný majetok nájomcu, odborným spôsobom opraviť
a odstrániť akékoľvek škody na predmete nájmu spôsobené nájomcom alebo
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vyprataním majetku nájomcu a odstraňovaním jeho úprav, a to tak, aby
predmet nájmu v deň skončenia nájmu zodpovedal stavu (s prihliadnutím na
bežné opotrebenie a zhodnotenie) ku dňu odovzdania predmetu nájmu do
užívania nájomcovi“.
V rámci ďalšieho rokovania poslanci schválili zámer obce Liptovský
Ján v súlade s ustanoveniami zákona o obecnom zriadení a zákonom
o majetku obcí, či Zásadami nakladania a hospodárenia s majetkom obce
Liptovský Ján, založiť obchodnú spoločnosť so 100% majetkovou účasťou
obce Liptovský Ján, a to akciovú spoločnosť, pričom základné imanie malo
byť tvorené nepeňažným vkladom obce ako jediného akcionára spoločnosti
a v prípade ak by výška nepeňažného vkladu podľa znaleckého posudku
nedosiahla hodnotu 25.000,- Eur aj peňažným vkladom obce. Zároveň
zastupiteľstvo obce odporučilo starostovi obce Mgr. Jurajovi Filovi, aby na
zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovský Ján v termíne do 30.
apríla 2015 predložil všetky dokumenty, ktoré bolo potrebné schváliť
obecným zastupiteľstvom pre založenie obchodnej spoločnosti.
Poslanci v ďalšom bode programu zasadnutia schválili dodatok č.1 k
Zmluve o dielo uzatvorenej na dodanie a montáž kamerového monitorovacieho systému zhotoviteľom Triton SECURITY, s.r.o. Liptovský Mikuláš.
Predmetom dodatku bolo doplnenie 3 kamerových miest v obci Liptovský Ján
v sume 2.404,- Eur.
Prítomní v zmysle platného VZN obce L. Ján č.3/2012 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu schválili dotáciu OZ NEZÁBUDKA Liptovský Hrádok, J. D.
Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok na úhradu nákladov za energie
v novovytvorenom Dennom centre pre viacnásobne postihnutých mladých
ľudí a ich rodičov vo výške 50,- Eur. Zároveň schválili aj dotáciu
Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov, Oblastnému výboru v
Liptovskom Mikuláši na účel vydania publikácie „Liptovské doliny a druhá
svetová vojna“ vo výške 50,- Eur.
Zastupiteľstvo skonštatovalo, že hlavnému kontrolórovi obce Ing.
Ľubomírovi Oravcovi končilo funkčné obdobie v súlade dňom 22. júna 2015.
Na základe tejto skutočnosti bolo potrebné realizovať zo strany obecného
zastupiteľstva všetky úkony smerujúce k zvoleniu hlavného kontrolóra obce
_______________________________________________________________________ 411

Liptovský Ján

Kronika

Liptovský Ján. Obecné zastupiteľstvo bolo povinné vyhlásiť voľby hlavného
kontrolóra na úradnej tabuli ako aj na internetovej stránke obce Liptovský
Ján, tak aby sa voľba hlavného kontrolóra uskutočnila počas posledných 60
dní funkčného obdobia dovtedajšieho hlavného kontrolóra, pričom deň
konania voľby sa vyhlási najmenej 40 dní pred dňom konania voľby. Preto
poslanci schválili vyhlásenie volieb pre funkciu hlavného kontrolóra obce na
termín 29. mája 2015 za podmienok v súlade s ustanoveniami zákona č.
369/1991 Zb. o obecnom zriadení. Zároveň schválili náležitosti prihlášky na
funkciu hlavného kontrolóra obce Liptovský Ján. Kandidát na funkciu
hlavného kontrolóra musel doručiť písomnú prihlášku najneskôr dňa 11.
mája 2015 a to osobne na obecný úrad, pričom súčasťou prihlášky bol aj
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní,
životopis. Zamestnanec obecného úradu vyznačil termín doručenia na obálke
aj s uvedením času doručenia. Kvalifikačné predpoklady na výkon tejto
funkcie

bolo

ukončené

minimálne

stredoškolské

vzdelanie

a medzi

požiadavky boli uvedené aj riadiace a organizačné schopnosti, morálna
a občianska bezúhonnosť a znalosť práce s PC. Voľby na funkciu hlavného
kontrolóra mali byť priame s tajným hlasovaním. Najneskôr v deň konania
volieb Obecné zastupiteľstvo malo schváliť komisiu (jej počet a mená členov),
ktorej úlohou malo byť sčítať odovzdané hlasovacie lístky.
Zastupiteľstvo
Liptovský

Ján

v ďalšom

Občianskemu

bode

rokovania

združeniu

schválilo

Jánska

ručenie

dolina

so

obce

sídlom

v Liptovskom Jáne, za účelom prefinancovania úveru UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., v súvislosti so schválením Žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z Pôdohospodárskej platobnej agentúry v rámci opatrenia
Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu s názvom projektu
„Turistický informačný systém Jánska dolina“ – podľa zmluvy o poskytnutí
v celkovej výške 39.999,28 a dĺžke poskytovania do 31. decembra 2015.
4. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 30. marca 2015 v
kancelárii starostu obce Liptovský Ján.
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Na úvod zobralo zastupiteľstvo na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 1/2015 podľa v časti bežné príjmy o 2.850,02

€ a bežné

výdavky na 2.850,02 €.
Zastupiteľstvo konštatovalo úmysel obce Liptovský Ján založiť akciovú
spoločnosť so 100% majetkovou účasťou obce, pričom základné imanie bude
vytvorené nepeňažným vkladom – nehnuteľnosťami v majetku obce.
Prítomní poslanci schválili založenie obchodnej spoločnosti Svätojánske
Kúpele, a.s., so sídlom Jána Kalinčiaka 39 v Liptovskom Jáne, s tým, že
základné

imanie

bude

vytvorené

nepeňažným

vkladom

a to:

nehnuteľnosťami vo vlastníctve Liptovský Ján. Nepeňažný vklad bol opísaný
v Znaleckom posudku znalca Ing. Jozefa Pavlíka zo dňa 24. marca 2015.
Zastupiteľstvo

schválilo

zakladateľskú

listinu

o založení

obchodnej

spoločnosti Svätojánske Kúpele, a.s. so sídlom v L. Jáne, ďalej Stanovy
obchodnej spoločnosti Svätojánske Kúpele, a.s. a zástupcov obce do
predstavenstva obchodnej spoločnosti, zástupcov obce do dozornej rady
obchodnej spoločnosti. Poslanci odporučili starostovi obce Mgr. Jurajovi
Filovi v termíne do 30. apríla 2015 zabezpečiť v spolupráci s právnym
zástupcom obce vykonanie všetkých právnych úkonov spojených so
založením spoločnosti, vybavením živnostenského oprávnenia, zápisom
spoločnosti do Obchodného registra, ako aj návrhom na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností.
V ďalšom bode programu zasadnutia sa poslanci zaoberali zámerom na
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce a schválili ponukové konanie na
uzavretie nájomnej zmluvy na nehnuteľnosti: stavby športovej haly súpisné
číslo 95, stavby chatky súpisné číslo 501, stavby chatky súpisné číslo 502,
ako aj ďalšie pozemky. Zastupiteľstvo schválilo vyhlásenie ponukového
konania dňa 1. apríla 2015, obhliadka nehnuteľnosti mala byť umožnená
záujemcovi po telefonickom dohovore so starostom obce, resp. iným
povereným pracovníkom obce, po zverejnení súťaže. Obec si vyhradila právo
odmietnuť všetky predložené ponuky. V ponuke mal predkladateľ ponuky
deklarovať, že nehnuteľnosť sa bude využívať aj na zabezpečovanie
stravovacích a ubytovacích služieb, nájomca si mal platiť zo svojho náklady
na kúrenie, elektrickú energiu a vodu, na vlastné náklady zabezpečí
_______________________________________________________________________ 413

Liptovský Ján

Kronika

bezpečnostné

a protipožiarne

podmienky,

ako

aj

potrebné

revízie

vyhradených technických zariadení, nájomca sa v nájomnej zmluve mal
zaviazať obci Liptovský Ján bezodplatne poskytovať po dobu trvania
nájomného vzťahu na základe jej požiadaviek priestory ako aj pozemky pre
organizovanie obecných, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí.
Právo na bezplatné poskytnutie podľa prvej vety je obec povinná uplatniť
u nájomcu minimálne 14 dní pred dátumom konania podujatia. Ukončenie
predkladania ponúk bolo stanovené do 28. apríla 2015 do 10,00 hod.
Na záver rokovania zastupiteľstvo schválilo nájomníkov v obecnom
nájomnom bytovom dome Do Políka: Bc. Peter Horný, Martin Čupka a Jana
Hrnčiarová. Poslanci schválili aj dotáciu Základnej škole s materskou školou
v Liptovskom Jáne vo výške 500,- Eur na podporu návštevy družobnej školy
Dammarie a účasť na festivale v Base de Loisirs de BOIS LE ROI vo
Francúzsku.
5. zasadnutie zastupiteľstva sa konalo dňa 30. apríla 2015 v kancelárii
starostu obce Liptovský Ján.
Prvým bodom rokovania bola zmena zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č.1/2015 – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, a to: zvýšenie príjmov v položke rozpočtu 200 v sume 5.000,- Eur
(príjmy z náhrad poistného plnenia – havária 16. b. j.) a zvýšenie výdavkov
v položke rozpočtu 06100/600 v sume 5.000,- Eur (príjmy z náhrad
poistného plnenia – havária 16. b. j.), ktoré poslanci schválili.
Ďalej zastupiteľstvo schválilo dodatok č. 1 VZN č. 5/2014, ktorým sa
určovala

výška

poplatkov

za

prenájom

priestorov

v Základnej

škole

s materskou školou v Liptovskom Jáne, keď sa nevyužívali na výchovnovzdelávací proces.
Poslanci boli informovaní o prestavbe objektu Informačné a kultúrne
centrum obce Liptovský Ján a schválili mandátnu zmluvu medzi Visio
Consulting s.r.o., Rastislavova 2, Bratislava a Obcou Liptovský Ján, ktorej
predmetom a účelom bola realizácia externého manažmentu projektu
„Prestavba objektu Informačné a kultúrne centrum obce Liptovský Ján“
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počas celej doby realizácie projektu za celkovú sumu 3.000,- (slovom tritisíc)
Eur.
Ku žiadosti o uvoľnenie prenajatej plochy garáž – Pozemkové
spoločenstvo komposesorát Bielo-Marušová zastupiteľstvo, že sa oboznámilo
so znením nájomnej zmluvy zo dňa 15. novembra 2012 uzatvorenej medzi
obcou Liptovský Ján a Pozemkovým spoločenstvom komposesorát BieloMarušová Liptovský Ján, na miestnosť garáže v požiarnej zbrojnici. Boli
informovaní, že nájomný vzťah je možné skončiť aj výpoveďou. Podľa bodu
nájomnej zmluvy bola výpovedná doba 15-dňová a začala plynúť prvým
dňom nasledujúcim po doručení výpovede druhej strane. Preto poslanci
súhlasili a schválili výpoveď z nájomnej zmluvy a odporučili starostovi obce
Liptovský Ján, aby výpoveď z nájomnej zmluvy zaslal nájomcovi. Zároveň sa
poslanci oboznámili so žiadosťou Pozemkového spoločenstva komposesorát
Bielo-Marušová Liptovský Ján o prenájom prenosnej betónovej garáže vo
vlastníctve obce Liptovský Ján. Súhlasili a schválili nájomnú zmluvu a
odporučili starostovi obce Mgr. Jurajovi Filovi podpísať túto nájomnú
zmluvu.
Poslanci schválili aj prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce
Liptovský Ján s výmerou 20 m2 nájomcom: Martin a Milena Špankovci,
Jefremovská 632/10, 031 04

Liptovský Mikuláš, za účelom postavenia

stánku, ktorý sa mal využívať na predaj farmárskych výrobkov a zdravej
výživy na dobu určitú do 31. decembra 2018 za cenu 0,20 €/m2/deň.
Zároveň prenajímateľ dal súhlas, aby na prenajatom pozemku nájomca
mohol podľa potreby uskutočňovať stavebnú činnosť.
Zastupiteľstvo schválilo žiadosť spoločnosti ALCONET, s.r.o., M. Pišúta
979/4, Liptovský Mikuláš, o zásah do bytového domu Do Políka č. 368, 369,
370 za účelom skvalitnenia internetových služieb. Predmetom žiadosti bolo
hlavne prepojenie jednotlivých vchodov kabelážou a lištami.
Prítomní poslanci schválili aj žiadosť spoločnosti Kolobežky Inovec
spol. s r.o., 1. mája 358, Liptovský Mikuláš na používanie cesty pre účel
turistickej atrakcie od hotela Alexandra po zotavovňu Ďumbier, ktorá bola vo
vlastníctve obce, s podmienkou, že zo strany žiadateľa na jeho náklady bude
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zabezpečená bezpečnosť tejto služby na dobu do 25. októbra 2015 počas
piatkov, víkendov, sviatkov a počas letných prázdnin denne.
Na záver rokovania členovia zastupiteľstva schválili dodatok č. 1
k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej 26.
januára 2015 medzi spoločnosťou Stredoslovenská energetika – Distribúcia,
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina a obcou Liptovský Ján. Schválili aj
nájomníkov v obecnom nájomnom bytovom dome Do Políka č. 371, byt č.
D1-1.1 - Dalibora Kauzu a Júliu Slatinskú.
6. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 07. mája 2015 v
kancelárii starostu obce Liptovský Ján. Na úvod poslanci schválili program
zasadnutia. V prvom bode sa zaoberali výberom záujemcov o nájom areálu
Hotela Štart. Poslanci skonštatovali, že boli doručené návrhy vo veci verejnej
obchodnej súťaže, predmetom ktorej je výber najvhodnejšieho návrhu na
uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľného majetku obce
a odmietli všetky predložené návrhy a ukončili súťaž ako neúspešnú.
Zároveň súhlasili s uzavretím nájomnej zmluvy s firmou Ján Šajbidor,
s miestom podnikania 1. mája 1961/25, Liptovský Mikuláš a to na dobu od
1. júna 2015 do 31. marca 2016. Odporučili zároveň starostovi obce
Liptovský Ján pripraviť podmienky na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
na prenájom nehnuteľnosti a podmienky predložiť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva do 31. augusta 2015.
Zastupiteľstvo sa oboznámilo so znením nájomnej zmluvy o prenájme
údolnej stanice zo dňa 31. marca 2014 uzatvorenej medzi Obcou Liptovský
Ján a obchodnou spoločnosťou ŠPORTCENTRUM- LIPT. JÁN, s.r.o., so
sídlom: Jánska dolina 194, Liptovský Ján na stavbu súpisné číslo 2125 Údolná stanica vleku Javorovica, so všetkými jej súčasťami, ktoré k nej
podľa povahy patria a príslušenstvom, ktoré je určené na to, aby sa
s hlavnou vecou trvale užívalo. Zároveň sa obecné zastupiteľstvo oboznámilo
so znením listu inventarizácia pohľadávok k 31. decembru 2014, znením
upomienky zo dňa 11. marca 2013 a so znením žiadosti nájomcu zo dňa 9.
apríla 2015. Podľa dohodnutých ustanovení bolo nájomnú zmluvu možné
zrušiť dohodou zmluvných strán, písomnou výpoveďou alebo odstúpením od
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zmluvy. Preto zastupiteľstvo schválilo výpoveď z nájomnej zmluvy v súlade
s jej ustanoveniami a s tým, že výpoveď bola nájomcovi odoslaná, tak aby
výpovedná lehota začala plynúť dňom 1. júna 2015. Poslanci zároveň
súhlasili, aby starosta obce podpísal výpoveď z Nájomnej zmluvy a zabezpečil
odoslanie tejto výpovede nájomcovi tak, aby výpovedná lehota začala plynúť
dňom 1. 6.2015, a teda nájomný vzťah sa ukončí dňom 30.11.2015.
Prítomní

poslanci

schválili

zmluvu

o sprostredkovaní

predaja

obchodného podielu spoločnosti ŠPORTCENTRUM – LIPT. JÁN, s.r.o. so
sídlom Jánska dolina 194 a sprostredkovateľom: Real Mato, s.r.o., Zimná
61, Spišská Nová Ves s tým, že odporučilo starostovi obce Liptovský Ján
podpísať zmluvu až potom, ako mu bude predložená zápisnica z Valného
zhromaždenia spoločnosti ŠPORTCENTRUM – LIPT. JÁN, s.r.o. so sídlom
Jánska dolina 194, v ktorej sa spoločníci navzájom vzdajú predkupného
práva k obchodnému podielu druhého spoločníka a v ktorej bude zároveň
daný súhlas s prevodom obchodného podielu.
7. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 29. mája
2015 o v kancelárii starostu obce Liptovský Ján. Na úvod zasadnutia sa
uskutočnila voľba

hlavného

kontrolóra

obce a prítomní skonštatovali,

že do funkcie hlavného kontrolóra obce Liptovský Ján bol zvolený Ing.
Ľubomír Oravec. Funkčné obdobie začínalo dňom 23. júna 2015 a končilo
22. júna 2021.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne zároveň vzalo na vedomie
správu hlavného kontrolóra za rok 2014, schválilo záverečný účet obce
a celoročné hospodárenie bez výhrad. Zároveň schválilo použitie prebytku
rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške
9.090,94 €. Prítomní schválili aj správu o hospodárení školy a školských
zariadení za rok 2014. Ďalej prerokovali a schválili ustanovenia obce
Liptovský Ján č. 2/2015, Záväzná časť, Zmeny a doplnky č. 5 územného
plánu obce Liptovský Ján. Skonštatovali, že Návrh „ Zmeny a doplnky č. 5
územného plánu obce Liptovský Ján“ bol spracovaný spol. URBIA s.r.o.,
Liptovský Mikuláš, hlavnou riešiteľkou: Ing. arch. Tatianou Noskovou v
súlade s vyhláškou MŽP SR č.55/2001 Z. z o územnoplánovacích
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podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a v súlade s § 22 zákona č.
50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a bol
prerokovaný

a

pripomienkovaný.

Zobrali

na

vedomie

aj

stanovisko

Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky k návrhu
„Zmeny a doplnky č. 5 územného

plánu obce Liptovský Ján“. Schválili

predložený Návrh „ Zmeny a doplnky č. 5 územného plánu obce Liptovský
Ján“,

jeho smernú časť a vyhlásenie záväznej časti návrhu „Zmeny

a doplnky č. 5 územného plánu obce Liptovský Ján“ všeobecne záväzným
nariadením obce Liptovský Ján. Zastupiteľstvo starostovi obce doručiť
„Zmeny a doplnky č. 5 územného
úradu Žilina, odboru

výstavby

plánu obce Liptovský Ján“ Okresnému
a bytovej politiky do 3 mesiacov od ich

schválenia.
Prítomní skonštatovali, že v obci Liptovský Ján bola vyhlásená
pamiatková zóna Všeobecným záväzným nariadením Okresného úradu Lipt.
Mikuláš č. 1/91 z 1. septembra 1991a Rozhodnutím Ministerstva kultúry SR
Bratislava č. MK – 9850/2005-400/31604 z 25.11.2005 bola vykonaná
zmena vymedzenia pamiatkovej zóny v obci, ktorou sa redukovalo územie
pamiatkovej zóny, pričom pre činnosti v pamiatkovej zóne sa preto každý
občan v obci musí riadiť zákonom o ochrane pamiatok č. 49/2002 Z. z.
v znení neskorších zmien, ktorý upravuje podmienky ochrany kultúrnych
pamiatok, pamiatkových území, archeologických nálezov a archeologických
nálezísk v súlade s vedeckými poznatkami a na základe medzinárodných
zmlúv v oblasti európskeho a svetového kultúrneho dedičstva, ktorými
je Slovenská republika viazaná a zároveň upravuje organizáciu a pôsobnosť
orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ako aj práva a
povinnosti vlastníkov a iných právnických osôb a fyzických osôb a
ukladanie pokút za protiprávne konanie na úseku ochrany pamiatkového
fondu, ktorý je významnou súčasťou kultúrneho dedičstva a ktorého
zachovanie je verejným záujmom. Zhodli sa na znení, že Obec Liptovský Ján
je výnimočnou obcou charakteristickou veľkým počtom kultúrnych pamiatok
aj veľkou plochou územia určenou zákonom ako pamiatková zóna, že je
obcou kde je rozsiahla investičná činnosť fyzických aj právnických osôb. Ale
aj že, dlhoročnou skúsenosťou obce vo vybavovaní podkladov občanmi k
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vydaniu rozhodnutí pre stavebnú činnosť pamiatkový úrad koná síce v
zmysle zákona o pamiatkach, avšak ukladá podmienky

k investičnej

činnosti ktoré nie sú podložené ani pamiatkovým zákonom , schválenými
regulatívmi pre obec v pamiatkovej zóne. Ďalej, že záväzné stanoviská
pamiatkového

úradu

obsahujú

pojmy:

“atmosféra

riešeného

miesta“,

predstavuje novú kultúrnu vrstvu“, „novostavba musí akceptovať regionálne
zvláštnosti

a

umožňujúci

vytvárať
identitu

s

existujúcim

prostredia“,

prostredím harmonický

„prvky

falošného

celok,

historizmu,

neadekvátnej ľudovosti a prvkov folklóru“, „je prípustné uplatnenie súdobej ,
modernej architektúry, vhodne zapadajúcej do prostredia s rešpektovaním
mierky riešenej lokality a uplatnením miestnych regionálnych prvkov“, atď.
Súhlasili že, stavebníkom sa z úrovne pamiatkového úradu prísne určí
vzhľad stavby v prostredí kde je rôznorodosť zástavby, týkajúca sa
tvaru strechy, podlažnosti stavby, či dokonca sa podmieňuje odsúhlasovanie
konkrétneho

odtieňa určenej

farby

na

fasáde

stavby

napr.

garáže.

Podmienky uvádzané v záväzných stanoviskách pre stavebníkov sú podľa
obce názorom jedného, či dvoch osôb - posudzovateľov projektu, bez daného
konceptu, t. j. bez komplexne prepracovaných všeobecných zásad na úrovni
pamiatkový úrad – obec. Ak by takéto zásady boli pre pamiatkovú zónu
spracované a prijaté, občania by mali lepšie vedomosti kde sa môžu pri
investičnej činnosti pohybovať, stanoviská pamiatkového úradu by občanom
neurčovali pre nich „ nečitateľné „podmienky. Zastupiteľstvo konštatovalo,
že,

dochádza

veľa

krát

k

stretu

záujmov

pri

investičnej

činnosti

vlastníkov nehnuteľností a pamiatkového úradu. Množia sa sťažnosti
občanov, že pamiatkový úrad ich neadekvátne obmedzuje v činnosti na
vlastných nehnuteľnostiach ako sú opravy , údržby , či na realizácii nových
objektov, a to aj mimo pamiatkovej zóny (určovanie geologických prieskumov
pod stavbu rodinného domu, napr. kde v 70. – 80. rokoch min. storočia bol
terén

prekopaný

z

titulu realizácie

kanalizácie, vodovodu ), a

melioračných

prác,

vybudovania

z týchto dôvodov vybavovanie dokladov pre

povolenie stavby je zdĺhavé, finančne náročné stavebník stráca trpezlivosť.
Pamiatkový úrad ukladá vo svojich stanoviskách podmienky k vykonávaniu
stavebných prác ako sú geologické prieskumy, archeologické prieskumy,
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určuje tvar stavby a použitie stavebných materiálov ktoré sú finančne
náročné, ale pamiatkový úrad , čiže štát , neprispieva na zvýšené náklady
stavebníkom

a

že

pamiatkovému

úradu

v pamiatkovej zóne ,alebo nehnuteľnosť

nevadí

ak

nehnuteľnosť

zapísaná v zozname kultúrnych

pamiatok dlhoročne chátra. Len čo sa stavebník pustí do obnovy svojej
nehnuteľnosti pristupuje tento tak, že mu ihneď kladie podmienky.
Z uvedených dôvodov zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce Liptovský
Ján rokovať s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky o zmene a úprave
Všeobecne záväzného nariadenia Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši
č.1/91 z 1.9.1991 ktorým sa stanovila pamiatková zóna Obce Liptovský Ján
tak, aby hranice pamiatkovej zóny a ochranné pásma boli vyhlásené len k
pamiatkovým objektom ktoré sú zapísané v zozname kultúrnych pamiatok
SR.
Prítomní poslanci na svojom zasadnutí schválili aj nájomníkov
v obecnom nájomnom bytovom dome Do Políka: Martin Birvoň a Milan
Tomčík.
Schválili aj zmluvu o nájme pozemku medzi Obcou Liptovský Ján,
a SOREA, spol s r.o., Odborárske námestie 3, Bratislava, na parcelu KN-C
3404/1 s výmerou 5678 m2, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Liptovský
Ján, zapísaný na LV č. 564 k.ú. Liptovský Ján na dobu určitú od 10. júna
2015 do 21. septembra 2015 za sumu 1.700,- €. Schválili aj uzavretie
darovacej zmluvy, na základe ktorej Obec Liptovský Ján v právnom
postavení obdarovaného nadobudla od Samuela Fila, bytom Liptovský Ján
parcelu registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape parc. č. KN C 3771/25
s výmerou 22 m2 Ostatné plochy, predmetná nehnuteľnosť zapísaná na LV č.
461, k. ú. Liptovský Ján. Zároveň odporučili starostovi obce Liptovský Ján,
Mgr. Jurajovi Filovi podpísať túto darovaciu zmluvu.
8. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 10. augusta 2015
v kancelárii starostu obce Liptovský Ján.
Na

začiatku

zasadnutia

poslanci

rokovali

o

prestavbe

objektu

Informačné a kultúrne centrum obce Liptovský Ján. Schválili návrh Zmluvy
o dielo,

predmetom

ktorej

bolo

zhotovenie

diela

„Rekonštrukcia
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Informačného a kultúrneho centra v Liptovskom Jáne“, realizovanú v rámci
projektu

financovaného

z ROP,

opatrenie

3.1

Posilnenie

kultúrneho

potenciálu regiónov, zhotoviteľom PKB Invest, s.r.o., Jilemnického 4, Prešov,
zastúpenú PhDr. Jánom Byncom, PhD. a Obcou Liptovský Ján, Jána,
zastúpenú Mgr. Jurajom Filom, starostom. Zároveň odporučili starostovi
obce po odsúhlasení Verejného obstarávania riadiacim orgánom Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podpísať túto zmluvu, na základe
ktorej

malo

dôjsť

ku realizácii

diela

„Rekonštrukcia

Informačného

a kultúrneho centra v Liptovskom Jáne“. Odporučili starostovi obce podpísať
aj Mandátnu zmluvu, predmetom ktorej bola činnosť technického dozoru
počas realizácie stavby „Prestavba objektu Informačné a kultúrne centrum
Liptovský Ján“, s JOPAING s.r.o., Jilemnického 736/2, Liptovský Mikuláš,
zastúpenú Ing. Jozefom Pavlíkom, konateľom.
Zastupiteľstvo

schválilo

zásady

hospodárenia

s finančnými

prostriedkami obce Liptovský Ján. Zobralo na vedomie Výročnú správu Obce
Liptovský Ján za konsolidovaný celok za rok 2014 aj zmenu rozpočtu obce
Liptovský Ján na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 2/2015. Zastupiteľstvo
na tomto zasadnutí schválilo aj zámer predať priamym nehnuteľnosti a to
pozemky parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape parc. č. KNC
3729/3

s výmerou 30 m2

ostatné plochy,

zapísanú na LV č. 564 k. ú.

Liptovský Ján a parc. č. KNC 3729/8 os výmerou 433 m2 ostatné plochy,
zameranú Geometrickým plánom na oddelenie pozemku parcelné číslo
44583486-026/2014, vyhotovenom VALENTÍNY, s.r.o. dňa 23.04.2014,
úradne overeného Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor
dňa 30.04.2014 pod číslom 369/2014. Výška kúpnej ceny bola minimálne
19,58 Eur/1m2, ktorá bola určená znaleckým posudkom znalca Ing. Jozefa
Pavlíka číslo 108/2015 zo dňa 9.6.2015. Cenovú ponuku bolo treba predložiť
v podateľni obce Liptovský Ján, alebo poštou na adresu obce Liptovský Ján
do dňa 2.9.2015 do 15.00 hod. v zalepenej obálke.
Zastupiteľstvo schválilo aj zámer predať priamym nehnuteľnosti a to
pozemky parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape parc. č. KNC
496/6 s výmerou 234 m2 Záhrady, zapísanú na LV č. 1382 k. ú. Liptovský
Ján. Výška kúpnej ceny bola minimálne 18,13 Eur/1m2, ktorá bola určená
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znaleckým posudkom znalkyne Ing. Beaty Surovčekovej číslo 3/2015 zo dňa
13.1.2015. Cenovú ponuku bolo treba predložiť v podateľni obce Liptovský
Ján alebo poštou na adresu obce Liptovský Ján do dňa 2.9.2015 do 13.00
hod. v zalepenej obálke.
Zastupiteľstvo schválilo aj dofinancovanie opravy spevnených plôch
a parkoviska pred ZŠ s MŠ Liptovský Ján, v sume 10.000,- Eur z rozpočtu
obce. Konečná výška sumy mala byť upravená na základe výsledku
verejného obstarávania. Odporučilo zároveň starostovi obce podpísať zmluvu
o dielo so zhotoviteľom, ktorý mal byť určený výsledkom verejného
obstarávania.
Prítomní poslanci schválili aj najvyššie počty detí a počty tried
v materskej škole v školskom roku 2015/2016:
Trieda/vek

Počet

Počet detí v triede

dieťaťa

tried

1./ 3 až 4 ročné

1

20

2./ 4 až 5 ročné

1

24

3./ 5 až 6 ročné

1

25

Spolu

3

69 detí

Ďalej schválili aj počty žiakov a počty tried v základnej škole v školskom
roku 2015/2016:
Ročník

Počet tried

Počet žiakov

z toho začlenených

v triede
1.

1

14

1

2.

1

24

1

3.

1

27

2

4.

1

21

3

5.

1

15

1

6.

1

10

1

7.

1

13

1

8.

1

13

3

9.

1

9

3

Spolu

9

146

16
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Počty žiakov boli aktuálne k 15.6.2015.
Prítomní

poslanci

schválili

aj

pridelenie

nájomnému

bytu

C1-1.2

v obecnom nájomnom bytovom dome Do Políka 368, Liptovský Ján, Kataríne
Majerčíkovej. Určili starostovi obce s účinnosťou od 1. septembra 2015
mesačný plat vypočítaný podľa §3 ods.1 a §4 ods.1 bod 2 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky

č.253/1994 Z. z. O právnom postavení a

platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov. Takto vypočítaný plat sa zvýšil podľa §4 ods. 2 citovaného zákona
o 55 %. Zároveň zrušili uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 92/10/2014,
ktorým bola schválená výška odmeny poslanca Obecného zastupiteľstva
a komisií v Liptovskom Jáne. Zároveň schválili odmenu poslanca obecného
zastupiteľstva vo výške 50,- Eur za zasadnutie obecného zastupiteľstva
a jeho aktívnu činnosť od 1. septembra 2015.
9. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 14. septembra
2015 v kancelárii starostu obce Liptovský Ján.
Poslanci zastupiteľstva skonštatovali, že Uznesením č. 55/08/2015 zo dňa
10. augusta 2015 bol schválený zámer Obec Liptovský Ján predať nehnuteľnosť
a to pozemok parc. č. KN C 496/6 s výmerou 234 m2 a že na základe zámeru bola
predložená jedna cenová ponuka a to 18,13 Eur/1 m2 od Ing. Jána Fencla. Schválili
priamy predaj uvedenej nehnuteľnosti nehnuteľnosti za kúpnu cenu vo výške
4.242,42 Eur Ing. Jána Fencla trvale bytom Liptovský Ján, Starojánska 31. Kúpna
cena bola totožná so všeobecnou hodnotou majetku zistenou znaleckým posudkom.
Návrh na vklad mal byť podaný až po zaplatení kúpnej ceny.

Zastupiteľstvo konštatovalo, že Uznesením č. 54/08/2015 zo dňa 10.
augusta 2015 bol schválený zámer Obec Liptovský Ján predať nehnuteľnosti
a to pozemok parc. č. KN C 3729/3 s výmerou 30 m2 a pozemok parc. č. KN
C 3729/8 s výmerou 433 m2 a že na základe zámeru bola predložená jedna
cenová ponuka a to 20,00 Eur/1 m2 od Ing. Jána Pacigu, PhD. s manželkou
Oľgou Pacigovou. Preto poslanci

schválili predaj za kúpnu cenu vo výške

9.260,00 Eur v prospech Ing. Jána Pacigu, PhD., s manželkou Oľgou
Pacigovou, obaja trvale bytom Liptovský Ján, Na Janskovskom 93. Kúpna
cena bola vyššia ako všeobecná hodnota majetku zistená znaleckým
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posudkom znalca Ing. Jozefa Pavlíka. Návrh na vklad mal byť podaný až po
zaplatení kúpnej ceny.
Prítomní poslanci schválili inventarizačnú, vyraďovaciu a likvidačnú
komisiu na vykonanie inventarizácie obecného majetku v zložení predseda:
Katarína Šúleková, členovia: Z. Šimovčeková, A. Ľubeľanová, R. Urban, M.
Šimovček.
Prítomní

schváli

aj

inovovaný

školský

vzdelávací

program

k inovovanému štátnemu vzdelávaciemu programu platný pre 1. a 5. ročník
základnej školy od šk. roku 2015/2016. Schválili aj zmluvu na poskytovanie
audítorských služieb s audítorom Ing. Pavlom Fiantom, Smrečany 105,
licencia SKAU 445, na roky 2015 a 2016.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne súhlasilo s vypracovaním
a vykonaním projektu pozemkových úprav v katastrálnom území obce
Liptovský Ján podľa Zákona č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom
fonde a o spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Prítomní poslanci schválili dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na dodanie
a montáž

kamerového

monitorovacieho

systému

zhotoviteľom

Triton

SECURITY, s.r.o., J. Jánošku 3, Liptovský Mikuláš. Predmetom dodatku
bolo doplnenie dvoch kamerových miest a doplnenie zariadenia na prenos
a zber signálu za účelom zabezpečenia prepojenia nových kamerových miest
cez WiFi sieť. v obci Liptovský Ján v sume 2509,70 Eur.
10. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 12.
októbra 2015 v kancelárii starostu obce Liptovský Ján.
Prítomní poslanci schválili zmluvu o dielo medzi obcou Liptovský Ján,
a zhotoviteľom ARCHEOVÝSKUM s.r.o., Liptovský Mikuláš na vykonanie
archeologického výskumu podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu
Žilina

č.2015/19261-2/67195/FUR,PIE

na

stavbe

“Obnova

kaštieľa

a Informačné a kultúrne centrum Liptovský Ján“ za cenu 4000 €.
Zároveň schválili aj záverečnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy a školských zariadení za školský rok
2014/2015.
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Zasadnutie zastupiteľstva sa oboznámilo s Protokolom Najvyššieho
kontrolného úradu Slovenskej republiky č. 1402/01 zo dňa 1. júna 2015
o výsledku kontroly vynakladania verejných prostriedkov na nájomné byty vo
vlastníctve miest a obcí a ich využitia v obci Liptovský Ján, s obsahom
ktorého bol starosta obce Mgr. Juraj Filo oboznámený dňa 7. septembra
2015. Zároveň sa zastupiteľstvo oboznámilo aj s listom starostu obce
Liptovský Ján zo dňa 10. septembra 2015, v ktorom uviedol opatrenia na
odstránenie zistených nedostatkov.
Zastupiteľstvo Obce Liptovský Ján schválilo výpočet tvorby Fondu opráv
z obstarávanej ceny kúpy nájomného bytového domu Do Políka s. č. 370,
Liptovský Ján s účinnosťou od 1. januára 2016. Poslanci schválili aj
nájomníkov obecného nájomného bytového domu Do Políka: Lukáš Záborský
a Viktória Ševcová, Tomáš Grygar a Katarína Grygarová, Dana Lehnerová,
Ivona Jurčová, Dušan Lipták, Marika Osadská a Michal Lizúch. Aj
nájomníkov do obecného nájomného bytového domu Nová: Marek Priesol
a Barbora Krištofová.
Poslanci schválili aj zmluvu o budúcej zmluve medzi organizáciou
zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava a obcou
Liptovský Ján, ktorá upravovala podmienky a pravidlá spolupráce medzi
obcou Liptovský Ján a spoločnosťou ENVI-PAK, a.s. v oblasti nakladania
s odpadom.
Ďalej schváli aj dotáciu z rozpočtu obce Liptovský Ján v zmysle VZN č.
3/2012 Občianskemu združeniu Jánska dolina, n. o., Jána Kalinčiaka 39,
Liptovský Ján, vo výške 1500 Eur na činnosť OZ Jánska dolina n. o.
11. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 6.
novembra 2015 v kancelárii starostu obce Liptovský Ján.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti
verejného obstarávania uzatvorenú medzi obcou Liptovský Ján ako klientom
a spoločnosťou

TENDREX,

s.r.o.,

Horská

13/G,

Bratislava,

ako

poskytovateľom, predmetom ktorej bolo poskytnúť odborné služby vo
verejnom obstarávaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, vedúce
k úspešnému výkonu realizácie doplňujúcich stavebných prác na predmet
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zákazky „Rekonštrukcia Informačného a kultúrneho centra v Liptovskom
Jáne – doplňujúce stavebné práce“.
Zastupiteľstvo schválilo aj Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 a vzalo na
vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu krátkodobého úveru
435.000,00 € od Prima banky Slovensko, a.s. v roku 2015 na pokrytie
prefinancovania Prestavby objektu Informačné a kultúrne centrum Liptovský
Ján. Schválilo aj vystavenie vlastnej blankozmenky na rad banky za účelom
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti
vystavenia vlastnej blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia
poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad
prolongácie prijatého úveru alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný
úver.

Ďalej schválilo Rozpočtové opatrenie č. 4/2015, vzalo na vedomie

správu audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2014 bez pripomienok.
Vzalo na vedomie aj správu audítora o overení konsolidovanej účtovnej
závierky k 31.12.2014 bez pripomienok, ďalej správu audítora o overení
súladu výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou k 31.12.2014
bez pripomienok.
Prítomní poslanci schválili aj dodatok k mandátnej zmluve uzatvorenej
medzi obcou Liptovský Ján a spoločnosťou BYP,

s.r.o., Hradná 746,

Liptovský Hrádok. V dodatku sa menil článok IV, bod 1, Práva a povinnosti
mandanta nasledovne: „Platiť mandatárovi mesačne poplatok za správu vo
výške 5,32 € (1 byt/1 mesiac vrátane DPH).“ Ostatné články zmluvy sa
nemenili.

Zastupiteľstvo

schválilo

aj

výpočet

mesačného

nájomného

v nájomných bytových domoch Do Políka č. 368, 369, 370 a 371 a v
nájomnom bytovom dome Nová 491, platného od 1.1.2016.
Poslanci prejednávali aj zámer prenajať nehnuteľnosť TU Štart obchodnou
verejnou

súťažou a schválili zámer prenajať nehnuteľnosti obchodnou

verejnou súťažou zapísané na LV č. 564 pre k.ú. Liptovský Ján, obec
Liptovský Ján, vedenom na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, katastrálny
odbor a to stavbu športovej haly súpisné číslo 95 postavenej na parcele číslo
KN C 568/7, stavbu chatky súpisné číslo 501 postavenej na parcele číslo KN
C 568/20, stavbu chatky súpisné číslo 502 postavenej na parcele číslo KN C
568/15, ako aj pozemky parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape
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a to parc. č. KN 568/7 s výmerou 1984 m2, Zastavané plochy a nádvoria,
parc. č. KN 568/4 s výmerou 4013 m2, Ostatné plochy, parc. č. KN 568/7
s výmerou 1984 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parc. č. KN 568/20
s výmerou 151 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parc.

č. KN 568/21

s výmerou 19 m2, Zastavané plochy a nádvoria, ako aj zámer prenajať
hnuteľný majetok špecifikovaný v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú
súčasť tohto zámeru, pričom vyššie uvedený majetok slúži pre potreby
využívania nehnuteľného majetku. Vyššie uvedené nehnuteľnosti a hnuteľný
majetok boli vo výlučnom vlastníctve obce Liptovský Ján.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne zvolalo zhromaždenie obyvateľov
obce Liptovský Ján k projektu Svätojánske kúpele, a.s. na deň

16.

novembra 2015 o 18:00 hod. Zhromaždenie obyvateľov obce sa malo konať
v obradnej miestnosti Obecného úradu v Liptovskom Jáne na ulici Jána
Kalinčiaka 39 v Liptovskom Jáne.
Zastupiteľstvo schválilo Zmluvu ZSV1002201502 uzatvorenú medzi
organizáciou zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B,
Bratislava a obcou Liptovský Ján. Predmetom tejto zmluvy bola rámcová
dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu
komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových
výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce.
12. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 16.
novembra 2015 v kancelárii starostu obce Liptovský Ján.
Na svojom zasadnutí na základe preštudovania rozhodnutia VÚC
Žilina, odbor SO/RO pre ROP, o vrátení finančných prostriedkov čerpaných
pri

projekte

zastupiteľstvo

„Revitalizácia
identifikovalo

námestia

v obci

Liptovský

Ján“

Obecné

viaceré podstatné právne, procesné a vecné

nedostatky a pochybenie tohto rozhodnutia, a preto sa rozhodlo, že môže byť
efektívne napadnuté na vecne a miestne príslušnom súde formou správnej
žaloby s predpokladom úspechu pre obec Liptovský Ján. Vzhľadom na
skutočnosť, že pri takomto type sporu je povinné právne zastupovanie
prostredníctvom
Zároveň

advokáta,

poslanci

schválili

Obecné
zmluvu

zastupiteľstvo
o poskytovaní

v Liptovskom
právnych

Jáne.
služieb
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a poradenstva s advokátskou kanceláriou špecializovanou v tejto právnej
oblasti medzi JUDr. Juraj Hatvanym, Kráľová pri Senci 671, Kráľová pri
Senci, ako právnym poradcom a Obcou Liptovský Ján, ako klientom.
Zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie č. 5/2015/ZŠ. Poslanci
schválili aj mikulášske balíčky pre deti obce Liptovský Ján v hodnote do 5 ,€ a vianočné balíčky pre každú domácnosť s trvalým pobyt v obci Liptovský
Ján v hodnote do 12,- € pre jednu domácnosť.
13. - posledné zasadnutie zastupiteľstva v roku 2015 sa konalo dňa
14. decembra 2015 v kancelárii starostu obce Liptovský Ján.
Zasadnutie

zastupiteľstva

vyhlásilo

verejnú

obchodnú

súťaž

o nájom

obecných pozemkov parc. č. KN 568/7 s výmerou 1984 m2, Zastavané
plochy a nádvoria, parc. č. KN 568/4 s výmerou 4013 m2, Ostatné plochy,
parc. č. KN 568/7 o výmere 1984 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parc. č.
KN 568/20 s výmerou 151 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parc. č. KN
568/21 s výmerou 19 m2, Zastavané plochy a nádvoria ako aj hnuteľného
majetku. Súťaž sa začala dňom 15. decembra 2015 a končila sa 15.
januárom 2016 (rozhodujúci bol termín doručenia, nie dátum poštovej
pečiatky).
Poslanci boli informovaní o plnení rozpočtu obce a schválili čerpanie
rezervného

fondu

na

položke

46/454

v sume

26.043,45

€

na

spolufinancovanie vlastných zdrojov na realizáciu projektu „Prestavba
objektu Informačné a kultúrne centrum Liptovský Ján“. Schválili aj
rozpočtové opatrenie - povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené
prekročenie a viazanie výdavkov, a to zvýšenie príjmov (OBEC) v celkovej
výške 9819,00 €, zvýšenie výdavkov (ŠKOLA) v celkovej výške 9819,00 €.
Schválili aj návrh na rozpočtové opatrenie - povolené prekročenie a viazanie
príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov, a to zníženie príjmov
(OBEC) v celkovej výške 0 EUR a zníženie príjmov a výdavkov (škola)
v celkovej výške -3400,00 €.
Schválili aj Všeobecné záväzné nariadenie Obce Liptovský Ján č.
3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady. Ďalej Všeobecné záväzné nariadenie Obce
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Liptovský Ján č. 4/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školských zariadeniach v Základnej škole s materskou školou v
Liptovskom Jáne, Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 VZN o zápise
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s
materskou školou v Liptovskom Jáne a prerokovali návrh Spoločného
programu rozvoja Horného Liptova na roky 2015-2022, časť obce Liptovský
Ján.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne vzalo na vedomie správu
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liptovský Ján za rok 2015.
Schválilo odmenu kontrolórovi obce Ing. Ľubomírovi Oravcovi vo výške 290,€.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili zmluvu o dielo uzatvorenú
medzi zhotoviteľom PKB invest, s.r.o., Jilemnického 4, Prešov, zastúpenú
PhDr. Jánom Byncom PhD. konateľom spoločnosti a objednávateľom a
Obcou Liptovský Ján, zastúpenou Mgr. Jurajom Filom, starostom obce.
Objednávateľ vyhlásil priame rokovacie konanie podlimitnú zákazku na
uskutočnenie doplňujúcich stavebných prác, predmetom ktorej je zhotovenie
diela „Rekonštrukcia Informačného a kultúrneho centra v Liptovskom Jáne –
doplňujúce stavebné práce“, realizované v rámci projektu financovaného
z ROP,

prioritná

od

3

–

Posilnenie

kultúrneho

potenciálu

regiónov

a infraštruktúra cestovného ruchu, opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov. Doplňujúce stavebné práce boli nevyhnutné na plnenie
pôvodnej zmluvy a neboli technicky oddeliteľné od pôvodného plnenia
zmluvy bez toho, aby objednávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti.
Cena diela bola dohodnutá na základe vypracovania ponuky vo verejnom
obstarávaní a bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 84.852,94
€ s DPH.
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Udalosti
Vítanie Nového roku pri Kadi
Vítanie nového roku 2015 pri Kadi je prvé spoločné stretnutie v roku.
A to nielen obyvateľov Liptovského Jána, ale aj turistov a návštevníkov našej
obce. Po príchode ku Kadi už z diaľky prichádzajúcich vítali rezké melódie
dychovky. Starosta obce všetkých srdečne privítal a poprial všetko dobré do
nového roku, hlavne pevné zdravie, šťastie a rodinnú pohodu. Pracovníci OÚ
sa postarali o občerstvenie, ktoré pri chladnom počasí dobre padlo. Takto si
zúčastnení popriali šťastný nový rok vzájomne priatelia, známi a príbuzní.
Niekoľko odvážlivcov sa namočilo do Kade, iní si zas zatancovali pri
dychovke. Po západe slnka a po ochladení dychovka prestala hrať a ľudia sa
pomaly odchádzali.

Trojkráľový koncert
Dňa 6. 1. 2015 sa v našom kostole sv. Jána Krstiteľa konal Trojkráľový
koncert. Úvodom koncertu sa predstavil domáci spevokol sv. Jána Krstiteľa,
ktorý sprevádzal Jožko Kotlár a Zuzka Čarnoká. Tradične sa predstavil
mužský evanjelický spevokol Svätojánsky prameň pod vedením ev. farára
Petra Tajáta z Liptovského Jána a pozvanie prijal aj miešaný evanjelický
spevokol pod vedením Broni Majerčíkovej z Liptovského Hrádku. Duchovným
slovom sa prihováral rímskokatolícky farár František Kočibal. Na záver sa
predstavil Jožko Kotlár ako sólový huslista so skladbou: T. Albinoni –
Adagio. Odzneli skladby rôznych autorov a každé vystúpenie bolo odmenené
potleskom vďačného publika. Najrozšírenejšiu a jednu z najkrajších piesní
Tichá noc si veriaci zaspievali spoločne so všetkými prítomnými.

Fašiangy
Príprava na fašiangy bola poznamenaná tvorivou prácou senioriek
sústredených okolo Želmíry Šutliakovej, Anny Strapoňovej a Miriam
Štolfovej. Z ich iniciatívy vznikol návrh na kostýmy lienok, ktorými prekvapili
všetkých. Zostrojenie kostýmov bolo pracné, ale výsledok bol úžasný. Tak
ako príprava kostýmov bola sprevádzaná s nadšením, tak i príprava
fašiangového sprievodu bola sprevádzaná nadšencami, ktorým záleží na tom,
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aby sa tieto zvyky a tradície udržali aj v L. Jáne. Celé toto podujatie zastrešil
OÚ, OZ a starosta obce Juraj Filo v spolupráci s hotelom Štart a Vladimírom
Balcom. Fašiangový sprievod prechádzal obcou za sprievodu hudby Haluška
– spievalo sa a tancovalo. Na účastníkov sprievodu čakali „Občerstvovacie
stanice“ pri niektorých rodinných domoch, medzi prvými boli Kráľovci,
starosta

pri

OÚ,

postupne

Mlynčekovci,

Schwartzovci,

Brtáňovci,

Peniažkovci, Lukáčovci, Šutliakovci, Garabášovci, Budovci, Dúbravcovci.
Veselo bolo aj pri penzione Koník, aj u Mikušiakov. Fašiangujúcim sa dostalo
veľa i do košíčkov, čím ponúkali aj posádky okolo idúcich áut. Sprievod
tiahnucich sa obcou bol plný krásnych masiek od najmenších v kočíku až po
seniorov. Svoju ukončil v hoteli Štart, kde bolo pripravené občerstvenie a
zábava sprevádzaná diskotékou Vladka Balcu. Vyhodnotené boli masky
ktoré sa zúčastnili sprievodu. S najmladším účastníkom v kočíku bola
rodina Kráľová s trojmesačným vnúčaťom. Najstaršou účastníčkou bola
seniorka – lienka Anna Strapoňová. A nadpočetnejšou skupinou masiek boli
naše seniorky lienky. Počiatočnú časť zábavy vzala do rúk hudba Haluška,
ktorí

hrali

a spievali

na

želanie

prítomných.

Zábava

sa

stupňovala

vyvrcholením bola diskotéka. Toho ročné fašiangy zvládli organizátori,
účinkujúci a účastníci na výbornú. Veľmi dobre sa medzi nami cítila pani
Emma Žišková predsedníčka ZO JDS v Dovalove, ktorá prišla na fašiangy na
pozvanie miestnej Jednoty dôchodcov. K celkovej atmosfére prispelo aj
nádherné počasie.

Medzinárodný deň žien
Do budovy Štartu – cieľa stretnutia prichádzali ženské postavy. Po
jednej, dvoch či v skupinkách oživovali ešte pusté predjarné ulice. Začiatok
marca je vždy taký, ešte trochu ospanlivý po tuhej zime len pomaly začína
dýchať jarou. A predsa je tento deň už iný, vidno to v pohyboch i očiach
prichádzajúcich žien. Koľko razy už s rovnakými pocitmi vítali novú jar,
koľko razy počuli slová vďaky a uznania, koľko razy si ukradomky utreli slzu
dojatia. Každú prísediacu ženu vítal úsmev starostu Juraja Filu a
neodmysliteľný červený karafiát – symbol tohto dňa. Veľa takýchto karafiátov
prešlo rukami žien, a postriebrené vlasy väčšiny prítomných svedčia o

_______________________________________________________________________ 431

Liptovský Ján

Kronika

veľkých

kyticiach.

V sále

to

šumelo

tlmenými

rozhovormi,

ženy

sa

pozdravovali a tešili sa zo stretnutia. A kulisa červených kvetov dala celej
miestnosti slávnostný ráz. Starosta už privítal aj poslednú ženu a pristúpil
ku mikrofónu, ale ešte raz pozdravil všetky ženy a jeho pár slov hreje pri
srdci. Sviatočné posedenie sa mohlo začať. Na začiatku boli ukážky
spoločenských

tancov

v

podaní

Mirky

Špačkovej

a Mateja

Multáňa.

Nasledovali pozdravy od detí – najskôr tí najmenší z materskej školy
s pesničkami lásky a poďakovanie, potom starší školáci, ktorí už chápali, čo
znamená slovo mama. Na spestrenie hudobný pozdrav ľudového fujaristu
Ivana Brosku zo Závažnej Poruby, ktorému ani niekoľko desať krížikov na
chrbte nebráni zanôtiť tak od srdca tú našu, liptovskú. Medzitým boli opäť
krásne ukážky tancov a na záver pozdrav zo zahraničia – tirolské jódlovanie
od pána Brosku urobilo tú správnu bodku za kultúrnym programom, hoci aj
od slovenského speváka. Zlatým klincom programu bola hudobná produkcia
manželov Vozárikovcov, ktorá najmä spevom napĺňala sálu a pozývala k
spevu i tancovaniu. Aj žena zo ženou dokáže vykúzliť na parkete tanečné
kroky pre potešenie oka. A nechýbalo ani sladké potešenie, či pohárik
dobrého vínka.

Jánska snehová žúrka
Dňa 28. 2. 2015 Občianske združenie Jánska dolina organizovalo
v lyžiarskom stredisku Ski Centrum Javorovica 2. Ročník Jánskej snehovej
žúrky. Tak sa aj tento rok podarilo krásne žúrovať… Počasie vydržalo, nálada
gradovala. Bohatý program pre malých i veľkých, pre lyžiarov a nelyžiarov
zabával prítomných od obeda až do zotmenia. Celý deň boli skipasy v
hodnote 3,00 eur, večerné lyžovanie dokonca zadarmo, ak sa účastníci
zapojili do jazdy ohňa. Vystupoval a maličkých návštevníkov zabával Miro
Jaroš so svojim Koncertom pre (ne)poslušné deti, nasledovalo obľúbené
divadlo Klások z Pribyliny v tradičných kostýmoch. Hudobnú časť uzatvárala
neopakovateľná skupina krásnych rockerov z neďalekej dediny - Ploštín
Punk! Lyžovačka v maskách, hudba, zábavné slovo, spev, súťaž v jazde na
matracoch o víkend s autom Renault Dacia, ohňová jazda, ohňostroj a
všakovaké dobroty. Krásne popoludnie uzavrelo nádherné žonglovanie s
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ohňom. Návštevnosť bola nad očakávanie vysoká. Trošku im síce pred
pódiom zavadzalo blato, ale nepršalo a ani slnko nikomu do očí nesvietilo.
Akcia sa konala vďaka finančnej podpore OOCR Region Liptov. Organizačne
sa zúčastnili: obec Liptovský Ján, hotel Liptovský Dvor, Alexandra wellness
hotel, hotel Strachanovka, Lyžiarska škola Ski Javorovica, Ski centrum
Javorovica, všetci členovia OZ Jánska dolina a Lima car.

Svätojánske noci
Tak ako každý rok prinesú do Liptovského Jána závan radosti a
očakávania čo sa tentoraz podarilo organizátorom prichystať. Oproti
minulému roku, keď zároveň obec oslavovala 750. výročie prvej písomnej
zmienky a na návšteve boli aj priatelia z družobnej obce Fontaine le Port, boli
tohtoročné slávnosti na rozpočet chudobnejšie. Napriek tomu, aj vďaka
nadšeniu organizátorov a vďaka pomoci nepostrádateľných dobrovoľníkov a
miestnych organizácií, sa podarilo podujatie pripraviť na úrovni, ktorú
ocenili aj turisti a návštevníci obce a doliny. Samozrejme pri tak rozsiahlom
a náročnom podujatí sa nejaké chybičky našli, no organizátori sa určite
vynasnažia ich do budúcna odstrániť. Je to nikdy nekončiaci proces
tvorenia, úprav, vylepšovania a hľadania čo najoptimálnejšieho pomeru ceny,
obsahu a kvality. Hlavný program na kadi spájal ľudové tradície a
spomienky

na

časy

nie

až

tak

Svätojánske

noci

dávne.

Sprievod

svätojánskych mušiek a tradičné zapálenie vatry odštartovalo všeľudovú
zábavu, ktorej hlavným ťahákom bol spevák Robo Opatovský. Polnočné
žrebovanie tomboly na chvíľu prerušilo zábavu a mnohí Jánčania sa potešili
vyhraným cenám, ktoré do tomboly venovali sponzori. Sobotné ráno bolo
spočiatku tiché no o chvíľu sa už ozýval smiech detí z rozprávkového lesa,
ktorý pripravili obetavé žienky z Jána. Zvyšok soboty sa niesol v športovom
duchu. Žiaci odohrali florbalový turnaj, starý páni predviedli, že vyšší vek nie
je telesná chyba, dámy prebytočnú energiu vyskákali na jumpingu a deti sa
dosýta vyskákali na nafukovacích atrakciách. Toto všetko dopĺňal tradičný
jarmok a tvorivé dielne, ktoré ukázali že aj v L. Jáne veľa šikovných žienok.
Sobotný večer pokračoval v zábave pod taktovkou Paľa Vígľaša. A dôstojnú
bodku za dvoma dňami radosti urobil v nedeľu koncert spevokolov Liptova.
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Tí čo prišli určite neoľutovali a tým čo sa nechcelo si mohli pozrieť fotky na
stránkach Jánskych novín a stránke obce.

Oslavy ukončenia vojny
Tohto roku to boli opäť jubilejné oslavy. Okrúhle výročie ukončenia
druhej svetovej vojny. 70 rokov žitia v mieri. Vojny nezmyselnej, krutej, ktorú
rozpútalo fašistické Nemecko so svojimi spojencami. Vojna, ktorá trvala vyše
šesť rokov a zahynulo v nej približne 55-60 miliónov väčšinou nevinných
ľudí. Preto si dnes s pokorou a úctou vážime hrdinov druhej svetovej vojny,
ktorí položili svoje životy za našu slobodu. Slobodu vykúpenú krvou mužov,
otcov, žien ba aj detí, preto týmto vštepujme lásku a úctu mladej generácii.
Nedovoľme, aby sa hrôzy vojen ešte raz opakovali, zabráňme tomu svojou
prácou, žitím a príkladným prežitím svojho života. Že mier je draho
vykúpený, toho sme svedkami aj teraz. Lokálne vojny vo svete sú bežným
príkladom aj teraz. Vidíme to aj teraz na našej východnej hranici s
Ukrajinou. Dnes je vo svete veľa násilia, neznášanlivosti, rasizmu, xenofóbie.
Musíme tomu všetkému zabrániť. Sedemdesiate výročie ukončenia druhej
svetovej vojny boli pre všetkých ľudí významné preto, lebo celonárodné
oslavy pod záštitou vlády SR sa konali v krásnom Liptove. Háj Nicovô sa stal
pietnym aktom osláv hrdinov druhej svetovej vojny. Prítomnosť vlády na čele
s pánom prezidentom a členmi vlády SR a krásne počasie umocnili tieto
oslavy, na ktoré nikdy nezabudneme. Hrdinovia bojov, u ktorých je už čoraz
menej žijúcich, si naša spoločnosť veľmi váži. Dôkazom toho boli aj
vyznamenania na ich hrudi. Z L. Jána boli Ministerstvom obrany SR
vyznamenaní veteráni druhej svetovej vojny: Jozef Brziak, Ján Paciga a
Emília Kompišová. Aj ZO-SZPB v L. Jáne im za toto vysoké štátne
vyznamenanie srdečne blahoželala. Popoludní 8. mája pokračovali oslavy
ukončenia druhej svetovej vojny aj v Liptovskom Jáne pri pomníku padlých
hrdinov pestrým programom. Prítomných účastníkov privítal starosta Mgr.
Juraj Filo. Oslavy spestrili žiaci ZŠ z Liptovského Jána peknými básňami.
Príhovor k ukončeniu druhej svetovej vojny predniesol predseda ZO-SZPB
Milan Jančuška. Hymnu a peknú historickú pieseň Kdo jsou Boží bojovníci
zaspieval mužský spevokol Svätojánsky prameň. Báseň Vladimíra Kubovčíka
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ukončila pietne slávnosti pri pomníku. Potom sa prítomní účastníci odobrali
na dobrý guláš a priateľské posedenie do Štartu, kde bolo malé občerstvenie.

Beach party
Všetko vyšlo podľa plánu. Počas palacinkiády si mohli deti zmerať sily
s Klaudiou Medlovou v udržaní rovnováhy na „surfe“. Nasledoval detský
koncert Panko. Na konci koncertu prišlo studené prekvapenie. Sneh. Je to
neuveriteľné, ale v strede horúceho leta zrazu spadlo na parkovisko 700 kg
bielučkého snehu. Začala guľovačka. Sneh pomaly mizol a v tom prišli
hasiči. Nie, našťastie nehorelo, ale priniesli pre deti obrovské biele
prekvapenie. Keďže oslavovali krásnu okrúhlu 10 – nesmeli chýbať ani
balóny, 10 kg torta v tvare chalúpky a sekt, ktorý bol otvorený skúseným
someliérom Andrejom Gubánym a to rovno mačetou. Vo večernom programe
vystúpilo trio G-STRINX, ktoré svoje vystúpenie zakončili pesničkou Happy
Birthday a veľkolepým ohňostrojom. DJ DOBO roztancoval všetkými letnými
hitmi a na zaver rozdali 17 atraktívnych cien v tombole, kde prvá cena bol
víkendový pobyt v hoteli.

Speed carving
Podujatie sa konalo v okolí Koliby Strachanovka. Tohtoročné zadanie
pre rezbárov znelo: zvieratá a rozprávkové bytosti z lesa. Záštitu nad
podujatím prevzal známy slovenský rezbár Adam Bakoš. Jeho vrcholom bola
nedeľná súťaž v speed carvingu (vrezávaní sôch na čas). Mnohé vyrezané
sochy sa vydražili a táto suma vo výške 3 800 € bola venovaná Róbertovi
Bartkovi z Lipt. Mikuláša, ktorý kvôli neštastnej náhode skončil na
invalidnom vozíku.

Svätojánsky grif
Po úspešnom prvom ročníku organizátori na podnet muzikantov, ale aj
návštevníkov usporiadali druhý ročník Festivalu ľudových hudieb a sólistov
inštrumentalistov Svätojánsky grif. Počasie podujatiu prialo, vďaka čomu
zaznamenali organizátori aj podstatne vyššiu návštevnosť. V programe
účinkovalo šesť hudobných zoskupení a dvaja sólisti. Prestávku vyplnila
folklórna skupina Poludnica zo Závažnej Poruby. Prítomní konštatovali, že
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tento festival sa zaradil medzi tradičné a hodnotné podujatia v rámci regiónu
Liptov.

Upratovanie a pochovávanie ciagľa
Tento rok 1. máj pripadol na piatok. Aj obyvatelia L. Jána ostali verní
tradícii a od 10.00 h sa od Kade začali vo vysokom počte dobrovoľníkov
upratovať naše okolie smerom do doliny. Cieľ bol opäť pri Stanišovskej
jaskyni. Mohli s radosťou konštatovať, že odpadu bolo po minuloročnej zime
menej. Veď preto to aj robili. Ale neprešli ani dva mesiace od upratovania
doliny a pri parkovisku pod kúpaliskom si parkujúci začali nanovo robiť z
prírody smetisko... Počasie bolo výborné, pomocníkov dobrovoľníkov na zber
odpadu opäť dostatok. Odpadu sa vyzbieralo 21 vriec. Pri Stanišovskej
jaskyni účastníkov brigády čakalo občerstvenie. Pivo z pivovaru Liptovär,
Kofola z Bistra u Koníka, fantastické kysnuté koláče prišli z Wellness Hotela
Alexandra, vynikajúci guláš z hotela Bystrá a plastové príbory, poháre,
misky a čaj pre deti zo Strachanovky. Bozkávanie sa prvomájové pod
rozkvitnutou

čerešňou

zabezpečili

jaskyniari.

Ciageľ

vždy

studený

stanišovský pochovali s noblesou a gráciou! Sĺz a smiechu bolo neúrekom.
Pioniersky vypomohli pionierky z dediny.

Družobná návšteva
Každý Jánčan si asi všimol, že v stredu 21. októbra do obce prišli
priatelia z družobnej francúzskej obce Fontaine le Port. Po krátkom privítaní
a posedení na Obecnom úrade sa hostia ubytovali v rodinách. Vo štvrtok sa
išlo na obligátny spoločný výlet na Hrebienok do Vysokých Tatier. V piatok
boli organizátori návštevy s Francúzmi v Košiciach. Cestou im v autobuse
prečítali pár faktov o pamätihodnostiach a histórii Košíc. Sprievodca a
zostavovateľ „Košickej čítanky” Milan Kolcun o Košiciach napísal, že nie sú
pupkom sveta. ale ani jeho zadkom. Rudolf Gajar Francúzom povedal, že
Košice nie sú Paríž, ale majú veľmi pôvabné šošovkové centrum. Pozreli si
Hlavnú ulicu, ktorá je výkladnou skriňou košického centra a zastavili sa na
Hlavnej č. 68 v Aliancie Francaise. Jej riaditeľka pani Tirpáková dokonale
pozná Košice a hovorí perfektne francúzsky. Porozprávala Francúzom aj o
tom, ako v Košiciach funguje frankofónia a sprevádzala ich uličkou remesiel,
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kde brúsia drahé kamene a nachádzajú sa tam hrnčiarske, brašnárske,
bylinkárske obchody. Zaviedla ich taktiež do Kunsthalle, budovy prerobenej
zo

starej

mestskej

plavárne

na

centrum

moderného

umenia.

Vo

Východoslovenskom múzeu porozprávala o Košickom zlatom poklade, ktorý
je

v

európskom

aj

svetovom

meradle

jedným

z

najvýznamnejších.

Najmonumentálnejšia pamiatka Košíc, gotická katedrála sv. Alžbety, je
jednou z najkrajších pamiatok, ktoré na Slovensku máme a je aj
najvýchodnejším gotickým chrámom Európy. Všetci boli prekvapení, že
mnohí Francúzi absolvovali aj „horolezecký” výstup na 60 metrovú severnú
vežu katedrály. Na Hlavnej ulici si ešte pozreli Urbanovu vežu a pred ňou
rekonštruovaný zvon z roku 1628. V sobotu bol voľný program a tak zobrali
veľmi príjemných a skromných hostí Sophie a Marca Kechichianovcov na výlet
na Štrbské a podvečer ku susedom jaskyniarom, do Mincovníčkova. Aby sa
všetko stihlo a aby sa revanšovali Francúzom na úrovni za ich „hospitalité
chaleureuse”, starosta obce Juraj Filo prezieravo začal s organizovaním
programu návštevy ich už v máji. Nie je vôbec jednoduché vymýšľať stále
niečo nové a organizovať „logistiku”- návštev.

Jánske dušičky
Koniec októbra sa v Jánskej doline už tradične nesie v duchu
Jánskych dušičiek. Tento termín opäť „padol“ na víkend a tak hotely
a penzióny boli plné dovolenkujúcich. V piatok, 30.10.2015 sa v areáli pod
záštitou Občianskeho združenia a s finančnou podporou OOCR Liptov konal
6. ročník Jánskych dušičiek. Program pre rodiny s deťmi bol bohatý a
rôznorodý, nechýbali tvorivé dielne, čert Vladko, hry, vyrezávanie tekvičiek,
poník Tomáš, maľovanie na tvár, dušičková vatra a perfektný Ploštín Punk.
Počasie bolo super, návštevnosť opäť vysoká. Nasledujúci deň, v sobotu
31.10. 2015 sa dušičková nálada preniesla do Stanišovskej jaskyne. Deti
aktívne a nebojácne vstupovali do podzemného rozprávkového kráľovstva a
medzi zlými bytosťami hľadali predmety, ktoré im mali pomôcť k návratu na
zemský povrch. Všetko dobre dopadlo a strigy, čarodejníci a iné rozprávkové
bytosti vypustili každú dušičku bez ujmy na zdraví z jaskynnej tmy späť na
svetlo.
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Posedenie pod jedličkou
Pozvanie na vianočné posedenie je dôkazom, že prichádzajú Vianoce.
Obecný úrad a obecné zastupiteľstvo pripravilo pre všetkých dôchodcov obce
stretnutie pri vianočnom stromčeku. Konalo sa 5.12.2015 v hoteli Štart. Milé
privítanie a krásne upravené prostredie nebolo prekvapením. Bolo rušno,
lebo sa deti pripravovali na program. Starosta Mgr. Juraj Filo sa v krátkosti
prihovoril k seniorom a uviedol program detí MŠ a žiakov ZŠ, ktorý prítomní
so záujmom sledovali. Súčasťou vianočného posedenia bolo ocenenie
občanov za aktívnu prácu, starosta im udelil Pamätné listy. Za aktívnu
prácu v ZO JDS Anne Strapoňovej a Milanovi Brtáňovi a Vladimírovi
Kubovčíkovi za prácu v prospech obce – jubilujúci členovia. Milanovi
Jančuškovi za aktívnu prácu v ZO SZPB. Viere Brtáňovej za prácu v
prospech obce a aktívnu prácu v základnej, okresnej a krajskej organizácie
JDS. Viera Brtáňová za menovaných poďakovala OÚ a OZ za ocenenie
a uviedla za prítomných, že pokiaľ im bude slúžiť zdravie, budú pokračovať
v aktivite v prospech obce a starších občanov. Zároveň sa poďakovala
vedeniu hotela Štart a všetkým pracovníkom za všetko, čo pre posedenie
pripravili. Taktiež poďakovala v mene všetkých seniorov za program detí MŠ
a žiakov ZŠ za program a za program súboru Lúčanský hudci z Lúčok, ktorý
prvýkrát vystúpil v Jáne na Svätojánskom grife. Ich vystúpenie bolo krásne.
A tak sa prítomní mohli zabaviť pri ich rezkých piesňach. Po oficiálnom
programe si pochutili na výbornej kapustnici. O zábavu sa postaral SENIOR
BEND, s ktorým si všetci zaspievali aj zatancovali. Medzi zabávajúcimi
nechýbal ani starosta obce. V družnej zábave čas rýchlo bežal, ale nakoniec
sa prítomní museli rozísť domov, čo sa mnohým nechcelo.

Príchod Mikuláša
Tak, ako každoročne, prišiel pred školu dlho očakávaný Mikuláš. V
koči okrem Mikuláša sedel aj veselý čert a milý anjelik. Všetky deti sa tešili
na jeho príchod. Doma si zopakovali básničky a pesničky. Sneh nenapadal
no rozsvietenie vianočného stromčeka pred školou prinieslo vianočnú náladu
všetkým, a tak Vianoce už môžu pomaly prísť.
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Stavebný ruch
Každý, kto pravidelne prechádza po obci si v roku 2015 všimol, že v L.
Jáne sa vo veľkom stavia. Hotel Geológ bude luxusnejší, a na pozemkoch
nového jánskeho sídliska Pod Sečnom vyrástlo niekoľko pekných rodinných
domov. Okolo katolíckeho kostola sa urobilo nové odvodnenie a reštauruje sa
aj historická „vežičková“ kúria. Podľa zákona o ochrane pamiatkového fondu
musia byť jej stavebné úpravy schválené Krajským pamiatkovým úradom v
Žiline, čo nebýva vždy jednoduché. Medzi pamiatkovo chránené objekty patrí
aj Klimovsko-Szentiványiovský kaštieľ (kultúrny dom), ktorý sa konečne
začal reštaurovať. Jánčanov to tešilo zo všetkých rekonštrukcií najviac. Boli
veľmi radi, že túto historickú dominantu stavebný ruch neobišiel. Keď
väčšina z obyvateľov už prestávala veriť, že peniaze od Európskej Únie na
rekonštrukciu budú, starosta obce sa nevzdal a po dvoch neúspešných
verejných obstarávaniach sa mu na tretí pokus podarilo vybojovať potrebné
financie. Ľudia chválili aj chlapov z rožňavskej stavebnej firmy, ktorí usilovne
pracovali tak, aby termín ukončenia reštauračných prác stihli. Aj v doline, za
mostíkom cez Štiavnicu

sa dokončoval

unikátny drevodom/zrub na

kanadský spôsob. Jeho nosné „múry“ boli z odkôrnených, neotesaných
kmeňov, čo dodávalo zrubu zvláštny charakter.

Základná škola
Nový rok 2015 žiaci začali rezko v štýle ABBA – revival. Pod týmto
názvom sa 8. 1. 2015 uskutočnil koncert, na ktorom sa okrem žiakov
základnej školy zúčastnili aj členovia Jednoty dôchodcov.
Zápis do prvého ročníka sa uskutočnil 16. 1. 2015. Pani učiteľky
primárneho vzdelávania po krátkom preskúšaní a pohovore zapísali 14
budúcich prváčikov. Po polročnej práci a januárovom napätí, ako to všetko
dopadne, žiaci dostali ocenenie svojej práce v podobe výpisov vysvedčení
(30.1. 2015). Odmenou, kde sa mohli všetci vytancovať, vyblázniť a
zrelaxovať, bol už tradičný karneval. Ak ste chceli stretnúť rôzne druhy
zvieratiek, rozprávkových aj filmových postavičiek, strašidiel, ježibáb,
vodníkov, bojovníkov, princezien, víl, čertov a čertíc boli ste v tento piatok
v telocvični

školy

na

správnom

mieste.

Prechádzala

tade

aj

tlupa

neandertálcov, mohli ste vidieť nožnice, vrecúško od čaju, plechovku od coly,
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ba aj chodiace strapce hrozna. Karneval zorganizovalo združenie rodičov.
Jeho súčasťou bola aj tombola. Výťažok z tej tohtoročnej poputuje na nákup
zariadenia do novovybudovanej kuchynky.
V čase jarných prázdnin (16. 2. – 20. 2. 2015) sa škola opäť vynovila.
Tentoraz prebehla rekonštrukcia telocvične. Bola prebrúsená podlaha a
niektoré, už veľmi poškodené časti, boli vymenené. Podlaha dostala nový
náter a nové čiary (ihrisko na mini a mini volejbal, volejbal a basketbal). V
strede pribudlo aj nové logo školy. Pripravovalo sa vybudovanie aj fitness
„centra“, ktoré malo začať fungovať od apríla 2015. Telocvičňa, aj po
rekonštrukcii, stále ostávala k dispozícii aj širokej verejnosti za nezmenenú
cenu 8,50 €/h.
V máji 2015 sa niektorí žiaci 2. stupňa zúčastnili školskej exkurzie do
Francúzska. Podľa čulej korešpondencie a príprav mali mať veľmi zaujímavý
program: navštívia partnerskú obec Fontaine le Port, družobnú školu v
Dammarie les Lys, vystúpiť na medzinárodnom festivale v Base de Loisirs de
Bois

le

Roi,

navštíviť

aj

zámok

vo

Fontainebleau,

a

samozrejme,

najzaujímavejšie miesta Paríža.

Úspechy žiakov
Vyučovanie a získavanie nových poznatkov, zručností a vedomostí
neprebiehalo len v školskej lavici, ale aj na rôznych vychádzkach,
exkurziách, besedách a pod. Žiaci školy sa zúčastňujú rôznych súťaží a
olympiád.

Basketbal:

staršie

žiačky

(M.

Račková,

L.

Pavelicová,

V.

Kováčiková, K. Kubínová, S. Mahdalová, A. Pavelicová, T. Mlynarčíková)
získali 2. miesto. Desať žiakov školy sa zapojilo do súťaže Všetkovedko; riešili
rôzne prírodovedné a spoločenské úlohy. Titul Všetkovedko, diplom a
odmenu zíslali Ľ. J. Straka (2. roč.), A. Dúbravec (3. roč.), F. Krajčí (4. roč.,
182 bodov, 8. miesto v SR) a L. Dúbravcová (5. roč.) Starší žiaci L.
Dúbravcová (5. roč.), M. Kasanický (6. roč.), T. Zlejšia (8. roč.) súťažili v
Expert geniality show. Každý z nich mal možnosť vybrať si dve oblasti úloh.
Najviac sa darilo Lucke Dúbravcovej – v Mozgolamoch získala 145 bodov – 2.
miesto v SR a titul TOP Expert geniality (v Tajomstvách prírody získala 79
bodov, celkovo 13. miesto v SR).
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Na hodinách matematiky sa pripravovali na rôzne súťaže: v školskom
kole Pytagoriády bolo úspešných 10 žiakov. Do okresného kola Matematickej
olympiády postúpila L. Dúbravcová (5. roč.). Získala 12 bodov – 2. miesto.
Žiaci 6. a 7. roč. K. Sokolová, E. Balcová, O. Špaček a M. Hamaň mali
okresné kolo v apríli.
SEZAM – seminár zaujímavej matematiky. Sedem žiakov našej školy
riešilo už 4 kolá tejto súťaže. Po troch – zimných boli vyhodnotení najlepší
(viac ako 40 b) a pozvaní na sústredenie do Terchovej – O. Špaček - 53b, L.
Dúbravcová - 51b, J. O. Straková - 44b. Výtvarnými prácami sme sa zapojili
do súťaží Vesmír očami detí a Európa v škole. Najkrajšie práce: 1. kategórii 1.miesto – T. Stanislavová (1. roč.) - (práca postupuje do celoslovenského
kola) 2. miesto- A. Ľubeľan (1. roč.); 3.kategórii - 2.miesto – S. Lehnerová (9.
roč.).
Korešpondenčná súťaž

Mladý vedec rovnomenného časopisu je

zameraná na prírodovednú oblasť. Po 1. kole: O. Špaček (7.roč.) - 2. miesto v
SR; riešitelia L. Dúbravcová, J. O. Straková, (obe 5. roč.), M. Réti (6. roč.) V
školskom kole geografickej olympiády uspelo 9 žiakov, zúčastnili sa
okresného kola –darilo sa opäť L. Dúbravcovej – získala 1. miesto.
V školskom kole chemickej olympiády zo 4 žiačok uspeli M. Račková a
S. Lehnerová (obe 9. roč.) Okresné kolo sa uskutoční 25. 3. 2015.
Marec je na škole mesiacom knihy. Pravidelne prebieha celoslovenská
súťaž v prednese poézie a prózy, známa pod názvom Hviezdoslavov Kubín.
Víťazi triednych kôl postúpili do školského kola a tu sú najlepší: I. kategória
1.–3. Ročník Próza – 1. miesto: neudelené, 2. miesto: J. Garabáš 3. roč., T.
Dobiáš 2. roč., 3. miesto: T. Krajči 2. roč., I. Stanislavová 3. roč. Poézia – l.
miesto: neudelené, 2. miesto: M. M. Šintaj 2. roč., V. Čendulová 2. roč., 3.
miesto: S. Miškovičová 3. roč., S. Burdelová 1. roč. II. kategória 4.–6. ročník
Poézia – 1. miesto: A. Daňová 4. roč., 2. miesto: V. Mydliarová 6. roč., 3.
miesto: S. Veselský 5. roč. Próza – 1. miesto: L. Dúbravcová 5. roč., 2.
miesto: K. Macková 4. roč., 3. miesto: S. Daňo 6. roč. III. kategória 7.–9.
ročník Poézia – 1. miesto: neudelené, 2. miesto: O. Špaček 7. roč., 3. miesto:
P. Širicová, 7. roč. Próza – 1. miesto: neudelené, 2. miesto: T. Zlejšia 8. roč.,
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S. Mahdalová 7. roč., 3. miesto: L. Gabrižová 8. roč. Do okresného kola
postúpili: L. Dúbravcová a A. Daňová
Ako každý rok, aj tento boli vedomosti a zručnosti deviatakov
preverené v Testovaní 9. To tohtoročné sa uskutočnilo 15. 4. 2015.
Pripomenuli si aj Deň Zeme (22. 4). Na hodinách výtvarnej výchovy a
v ŠKD žiaci vyrábali plagáty, ktoré nám potom niekoľko dní zdobili bránu
a školský plot. Na školskej bráne bola inštalácia SZUŠ Dotyk z Ružomberka.
Žiaci školy, ktorí navštevovali výtvarný odbor, pod vedením lektorky vyplietli
z farebného špagátu logo školy, dvoch slimákov a kvetinku.
Prvý májový týždeň sa deti z ŠKD zapojili do Týždňa hlasného čítania.
Podtitul bol S knihou po hradoch a zámkoch, a tak „navštívili“ Krásnu
Hôrku, Spišský hrad, Strečno, Bojnice a iné. Každý deň deti čítali spoločne
zvolenú knihu, riešili úlohy a hľadali odpoveď na otázku: Ako sa volá
najcennejší slovenský poklad? Za každú vyriešenú úlohu (Ulicami, ktorého
spišského mesta sa prechádzala Biela pani? Poznáš povesť, v názve ktorej sa
spomína meno hradu, alebo mesta? Kto napísal Bratislavské povesti?) sa
dala získať indícia (dieťa, kniha, rozprávky), ktorá deti priviedla k správnej
odpovedi.
Dňa 1. 6. na školskom dvore pristál obrovský nafukovací drak. ZŠ s
MŠ Liptovský Ján, Obec Liptovský Ján a Agentúra Panter zorganizovali
oslavy MDD v areáli základnej školy. Podujatie nebolo určené len žiakom
školy, ale všetkým deťom v obci. Ako sa na správny sviatok patrí, žiaci
základnej školy mali voľno, aby sa mohli zúčastniť všetkých pripravených
súťaží a atrakcií – mali skontrolovať dračie vnútornosti, rozlúštiť text
napísaný morzeovkou, prejsť určitý úsek na maxi lyžiach, hrať pantomímu,
určovať rastliny a zvieratá, strieľať z luku a pod. Zážitkom bol aj obed,
podávaný na školskom dvore. Najvýznamnejšou súčasťou osláv MDD bolo
slávnostné otvorenie obnoveného školského ihriska. Otvorili ho riaditeľ a
starosta, ktorým pomohli žiaci prvého ročníka. Od 1. 6. boli teda na
školskom dvore k dispozícii nové hojdačky, preliezky, vežičky, lavičky,
šmýkačka, upravené „staré“ pieskovisko. Všetci si želali, aby ihrisko vydržalo
čo najdlhšie, bezpečne slúžilo a deti na ňom zažívali len také príjemné chvíle
ako v prvý deň otvorenia.
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Deň matiek sa oslavuje druhú májovú nedeľu, novší Deň otcov – tretiu
júnovú. V škole sa oba sviatky spojili a rodičom žiaci s učiteľmi blahoželali 4.
6. v rámci besiedky ku Dňu rodiny. Žiaci recitovali básničky, tancovali,
predviedli

divadielka,

predstavili

sa

roztlieskavačky

z

druhej

triedy

a nakoniec tretiaci zaspievali pesničku.
Posledné týždne školského roka sú vždy v znamení školských výletov.
Tento rok prví absolvovali školský výlet žiaci druhého stupňa a 27. 5.
navštívili Trenčín. Prváci a tretiaci absolvovali výlet 8. 6. Prváci šli k
prameňu Medokýš a výlet ukončili na Borovej Sihoti. Tretiaci navštívili
Pieninský národný park a splavili Dunajec. Druháci a štvrtáci absolvovali
spoločný výlet do Bojníc (11. 6.). „Ťažké boje“ o známky na vysvedčení
vyvrcholili 23. 6., kedy sa uskutočnila klasifikačná porada. Nasledovali dni,
keď sa odovzdávali a dostávali učebnice, upratovali sa triedy, žiaci
absolvovali dvojdňové účelové cvičenie a v posledný deň pred vysvedčením
turnaj v stolnom futbale. Slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015
sa uskutočnilo 30. 6. Slávnosť začala štátnou hymnou a slávnostná
atmosféra pokračovala oceňovaním výchovnovzdelávacích a iných výsledkov.
Na konci sa prváci rozlúčili s deviatakmi a deviataci so základnou školou.
Koncoročné vysvedčenia si žiaci prebrali v triedach z rúk triednych učiteľov a
potom sa už rozpŕchli na vytúžené dva mesiace oddychu. V pedagogickom
zbore sa rozlúčili s učiteľkou D. Vrbenskou, asistentkou D. Meňhardtovou a
s učiteľom P. Fajtom. Do dôchodku odišiel aj dlhoročný školník J. Brziak.
Všetkým želali veľa šťastia, zdravia a nech sa im na nových pozíciách darí.
Cez prázdniny sa malo opraviť priestranstvo pred školou, na ktoré bolo
prisľúbených 12 000,- € z vládnej dotácie. Vláda tieto peniaze prisľúbila na
výjazdovom rokovaní v Ružomberku.

Lyžiarsky výcvik a plavecký kurz
V dňoch od 6. 2. do 12. 2. 2015 sa uskutočnil na škole lyžiarsky kurz
pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka. Kurzu sa zúčastnilo 25 žiakov, ktorí dochádzali
do neďalekého lyžiarskeho strediska Javorovica v Liptovskom Jáne. Žiaci
boli rozdelení do troch družstiev a viedli ich skúsení inštruktori, ktorých
zabezpečila Lyžiarska škola JAVOROVICA. Počas piatich dní kurzu si žiaci
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zdokonalili svoje lyžiarske zručnosti a tí, ktorí nevedeli lyžovať sa to naučili
a bez problémov zlyžovali svah. Svoje schopnosti ukázali v posledný deň
kurzu počas pretekov, ktoré pre žiakov pripravila lyžiarska škola. Výsledky:
1. družstvo: 1. miesto – O. Špaček, 2. miesto – T. Zlejšia, 3. miesto – N.
Burdeľová. 2. družstvo: 1. miesto – S. Mahdalová, 2. miesto – A. Rákarová, 3.
miesto – M. Balcová. 3. družstvo: 1. miesto – T. Kubová, 2. miesto – A.
Šostroneková, 3. miesto – M. Račková. Lyžiarskym kurzom sa výcvikové
kurzy na škole ešte neskončili. V termíne od 14. 5. do 21. 5. 2015 sa konal
konať plavecký kurz na plavárni hotela Sorea Máj v Liptovskom Jáne. Kurzu
sa zúčastnili žiaci 4. a 5. roč. pod vedením pani učiteľky Kvetky Čenkovej.

Volejbalový turnaj
Žiačky 7., 8. a 9. ročníka sa 19. 3. 2015 zúčastnili kvalifikačného kola
vo volejbale na ZŠ Okoličianska v Liptovskom Mikuláši. Školu reprezentovali
žiačky

7.

ročníka

Viktória

Kováčiková,

Vanessa

Kováčiková,

Soňa

Mahdalová, Klára Kubínova a Terka Kubová, žiačka 8. ročníka Laura
Pavelicová a žiačky 9. ročníka Monika Račková a Anetka Šostroneková.
Dievčatá súperili s dvomi ďalšími školami, domácim tímom vyhrali
kontumačne a s tímom ZŠ Československá brigáda zvíťazili po troj-setovej
dráme 2:1 a postúpili na okresné kolo, ktoré odohrali 25. 3. 2015 na ZŠ
Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.

Deň učiteľov
Dňa 27. marca sa v priestoroch Štartu stretli učitelia, pedagogickí
i nepedagogickí zamestnanci škôl časov minulých aj prítomných. Deň
učiteľov tak oslávili spoločne súčasní pedagógovia s bývalými kolegami.
Starosta Mgr. Juraj Filo poďakoval všetkým za ich zodpovednú a záslužnú
prácu v oblasti výchovy a vzdelávania detí. Ocenenie pri príležitosti Dňa
učiteľov bolo odovzdané: Júlii Čániovej, Bc. Ľubici Forgáčovej a Mgr.
Vladimírovi Klementovi. V závere zazneli slová úprimných prianí do ďalších
dní – najmä pevné zdravie, pohodu, lásku a trpezlivosť v zapaľovaní
pochodní na ceste poznania a odovzdávania vedomostí.
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Divadelné predstavenia
V apríli 2015 sa v škole roztrhlo vrece s divadelnými predstaveniami.
V telocvični školy sa uskutočnili tri a jedno bolo predvedené v triede. Divadlo
Maska zo Žiliny sa predstavilo hneď s dvoma hrami. Najprv to bolo anglickoslovenské predstavenie Sherlock Holmes, ktoré sa uskutočnilo 8. 4. 2015.
Deti si pri ňom mohli overiť svoje znalosti anglického jazyka. Žiakom 1. až 4.
ročníka zahrali 13. 4. rozprávku Pinocchio. Svoje divadelné umenie, ktoré
rozvíjajú pod vedením zástupkyne B. Špačkovej, nám predstavili aj žiaci
navštevujúci dramatický krúžok. Pred deťmi z ŠKD 17. 4. ukázali, ako to
bolo naozaj s Červenou Čiapočkou, vlkom a starou mamou. Táto rozprávka
mala ešte minimálne dve reprízy – pred deťmi MŠ a pred rodičmi na besiedke
ku Dňu rodiny. Napokon 30. 4. 2015 sa predstavilo divadlo Clipperton s
rozprávkou Zlatá Rybka.

Nový školský rok
Školský rok 2015/2016 sa začal slávnostným otvorením 2. 09. 2015.
Škola otvorila svoje brány pre viac ako 150 žiakov, medzi ktorými bolo 15
takých, ktorí školský prah prekročili po prvý raz. V škole malých prváčikov,
okrem ich pani učiteľky, privítali tí najstarší – deviataci a absolvovali aj
pasovanie za prvákov. Okrem prvákov privítali aj nových pedagogických
pracovníkov: Mgr. L. Švajkovú, Mgr. G. Kaštanovú a Mgr. Ľ. Jaroša. Na
miesto pána školníka nastúpil pán M. Jakubovič. Nielen prváci, noví
pracovníci, ale aj všetci ostatní, vstúpili do budovy, ktorá v lete prešla ďalšou
rekonštrukciou. Vynovili sa tri triedy, zriadila sa tabletová učebňa, upravil
sa priestor pred budovou – pribudol bezbariérový vstup, zmenili sa priestory
školského klubu detí, vymaľovala sa trieda v prírode a mnohé iné. Začiatky
bývajú ťažké a zvyknúť si po prázdninách opäť na pracovný rytmus je
niekedy náročné. Aby sa všetkým chodilo do školy ľahšie a veselšie, týždeň
od 21. 9. do 25. 9. 2015 bol vyhlásený za Týždeň farieb. Každý deň deti aj
učitelia chodili v jednej z jesenných farieb v poradí - žltá, zelená, oranžová,
hnedá a červená.
Beh o pohár starostu sa uskutočnil 23. 9. 2015. Aj tento rok behali
spolu so žiakmi základnej školy deti z materskej školy. Z predškolákov mali
najlepšie výsledky: S. Bobríková a S. Beťko. Za základnú školu boli víťazi v
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kategórii mladších chlapcov – T. Krajči (3. tr.), M. Kačmárik (4. tr.); mladších
dievčat – N. Kováčiková (3. tr.), S. Miškovičová (4. tr.). Víťazi v kategórii
starších chlapcov – M. Réti (5. tr.), J. Bielik (9. tr.); starších dievčat – K.
Bátoryová (5. tr.), A. Pavelicová (7. tr.). Absolútnym víťazom sa stala A.
Pavelicová zo 7. triedy.
Dňa 25. 9. 2015 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo okresné kolo
v cezpoľnom behu. V súťaži družstiev obsadili žiačky (A. Pavelicová, L.
Pavelicová, T. Kubová) 3. miesto; A. Pavelicová (7. tr.) v svojej kategórii 1.
miesto a vybojovala si tak postup do krajského kola. Tam skončila na
peknom 5. mieste.
Školský rok 2015/2016 bol už v plnom prúde a plno akcií, športových
a vedomostných súťaží a zaujímavých podujatí prebehlo na škole aj v
mesiacoch október a november: Školský klub detí zorganizoval Šarkaniádu
na Dubci pre deti, ktoré ho navštevujú (6. 10. 2015). Tak ako po minulé
roky, bolo aj tento rovnaký: niektoré šarkany lietali krásne vysoko,
niektorým sa lietať veľmi nechcelo. Dôležité je, že deti prežili jedno z
príjemných a nezabudnuteľných školských popoludní.
Svetový poštový deň si svojou akciou pripomenul žiacky parlament 9.
10. 2015. Žiaci a učitelia si mohli navzájom poslať písomné odkazy a správy.
V dňoch 19. – 26. 10. 2015 bola v ŠKD vyhlásená Tekvicová paráda. Deti si
tekvičky vyrezali a vyzdobili doma s pomocou rodičov a starých rodičov. Do
školy už doniesli hotové dielka. Novou hodnotenou kategóriou boli aj výrobky
jesennej výzdoby. Tekvičky a jesenné aranžmány zdobili vestibul do
jesenných prázdnin. Tie najkrajšie boli odmenené: v kategórii tekvičky (bez
poradia): S. Kompišová, S. a S. Miškovičové, S. a T. Trungelovci, J. a A.
Ľubeľanovci, K. Chlebová, P. Kňavová, P. Čurný, N. Urbanová; v kategórii
jesenná ozdoba (bez poradia): T. Krajči, N. Konfálová, R. Jezná, M. M. Šintaj.
V októbri si každoročne pripomínali žiaci aj učitelia Medzinárodný deň
školských knižníc. Pani učiteľka V. Šimovčeková, pri tejto príležitosti,
zorganizovala besedu s bývalým žiakom ZŠ M. Červeňom. Michal Červeň je
úspešný reprezentant v paralympijskom zjazdovom lyžovaní – je navádzač a
zároveň servisman. Beseda sa uskutočnila 26. 10. 2015.
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Žiacky parlament sa rozhodol na 28. 10. 2015 v telocvični školy
zorganizovať Jesenný večer, ktorý sa niesol v duchu halloweenskych tradícií.
Deti mohli prísť v maskách, o občerstvenie sa postarali rodičia a o program
členovia žiackeho parlamentu.
Týždeň od 9. do 13. 11. 2015 bol Týždňom vedy a techniky. V rámci
neho prebiehala aj online informatická súťaž i-Bobor, ktorej sa zúčastnili aj
žiaci z L. Jána. Skúšobné testovanie piatakov a deviatakov sa uskutočnilo
12. 11. 2015 a Testovanie 5 na škole prebehlo tak, ako na celom Slovensku –
25. 11. 2015. Tento typ testovania slúži na zisťovanie individuálnej úrovne
vedomostí a zručností žiakov z matematiky a slovenského jazyka.
Súťaž Astrostop sa uskutočnila 25. 11. 2015. Žiaci (M. Tvrdoň a A.
Dúbravec) obsadili 7. a 8. miesto. Všetkovedko a Expert Geniality preverili
našich žiakov 1. 12. 2015.
V rámci hodín čítania žiaci 2. a 3. triedy navštevovali úsek literatúry
pre deti Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši.
V škole na záver roka v plnom prúde bežali prípravy na Vianočnú akadémiu,
ktorá sa uskutočnila 15. 12. 2015 o 15.30 h v telocvični školy. Spojená bola
s Vianočnou burzou, na ktorej si účastníci mohli zakúpiť výrobky

žiakov

školy. Všetci záujemcovia boli vítaní.

ZO Zväzu protifašistických bojovníkov
Dňa 10. 12. 2014 sa členovia zišli v reštaurácii hotela Štart, aby
zhodnotili bohatú činnosť za rok 2014. Výročná členská schôdza sa niesla v
priateľskej atmosfére. Prítomných členov privítal starosta obce pán Mgr.
Juraj Filo. Správu o činnosti ZO-SZPB predniesol predseda M. Jančuška.
Zhodnotil prácu jednotlivých členov ZO, prácu výboru – vyhodnotil činnosť.
Na úlohy a oslavy v roku 2014 sa členovia dobre pripravili, o čom svedčilo aj
poďakovanie z oblastného výboru SZPB v Liptovskom Mikuláši. Všetkým
členom z L. Jána venovali ďakovné listy za ich činnosť. Na VČS si zvolili
výbor ZO. V ďalšom období mal pracovať v zložení: predseda ZO M.
Jančuška, tajomník Ján Mlynček, pokladník Elena Daňová, revízor Nadežda
Cholvátová. Naďalej sa však v ich práci nedarilo rozširovať členskú
základňu. Preto radi uvítali každého, kto mal o združenie záujem. V diskusii
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si vytýčili úlohy, ktoré ich čakali v roku 2015. Boli to hlavne oslavy:
Oslobodenia obce 1.2.1945, relácia v miestnom rozhlase, 8. máj – 70. výročie
ukončenia II. svetovej vojny, 71. výročie SNP. Pripraviť sa aj na XVI. zjazd
SZPB v roku 2015 v B. Bystrici. Po malom občerstvení predseda ZO
poďakoval prítomným za účasť a VČS ukončil. Dňa 9. 3. 2015 sa dožil
pekného životného jubilea člen zväzu Ján Mlynček 65 rokov. Výbor ZO-SZPB
ako aj všetci členovia mu priali veľa zdravia a rodinnej pohody.

Jaskyniarsky krúžok
Sprístupnením

Stanišovskej

jaskyne

nadšenci

pre

jaskyniarstvo

v Liptovskom Jáne získali základňu a skúsenosti, ktoré chceli odovzdať
deťom v Liptovskom Jáne. Navštívil teda Základnú školu, kde riaditeľ školy
podporil túto myšlienku. Tak v školskom roku 2014/15 začali s prácou s
deťmi v jaskyniarskom krúžku. Cieľom jaskyniarov bolo ukázať im krásy a
tiché zákutia Jánskej doliny a Liptova. Snažili sa tak napĺňať odkaz
zakladateľa turistiky na Liptove Miloša Janošku, ktorý sa v roku 1921
podieľal na založení časopisu Krásy Slovenska a ktorý mal v podtitulku
heslo: „Poznaj svoju otčinu.“ V novembri roku 2014 sa uskutočnil prvý výlet,
ktorého sa zúčastnilo 25 detí a 3 pani učiteľky. Navštívili vyvieračku Hlbokô
a Medvediu jaskyňu, kde si deti pozreli časť chodieb v sprievode skúseného
jaskyniara J. Vajsa, ktorý v 80. rokoch minulého storočia objavil s priateľmi
pokračovanie tejto jaskyne s dĺžkou asi kilometer. Ďalší výlet s 31
účastníkmi sa uskutočnil do Jaskyne mieru v Demänovskej doline so
sprievodom Paľa Hericha, ktorý dlhé roky pôsobí v tejto asi najkrajšej jaskyni
v Liptove. Po chodníku prešli celú sprístupňovanú trasu. Skončili v
Demänovskej jaskyni slobody, kde si pozreli Veľký dóm a vyšli cez Vyvieranie
k Ľadovej jaskyni. Tam ich čakal autobus, ktorí dopravil deti do Liptovského
Mikuláša. Výlet ktorý nesmeroval do jaskyne sa uskutočnil v januári.
Navštívili vodopád v Šuštiačke, ktorý sa nachádza v bočnej dolinke v masíve
Ohnišťa. Zúčastnilo sa ho 9 detí zo školy z Liptovského Jána, 4 pani
učiteľky, dvaja jaskyniari so sprievodom a poľský geológ Michal Banáš
z Krakova. Ten deťom vysvetľoval princíp fungovania termokamery, ktorou
na diaľku merali teplotu vôd, skál, snehu a horniny. V polovici februára sa
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uskutočnil výlet do nesprístupnenej Stanišovskej jaskyne. Zúčastnilo sa ho
24

záujemcov

a

aj

rodinní

príslušníci

detí,

navštevujúcich

školu

v Liptovskom Jáne. Prešli celú jaskyňu a na zaujímavých miestach sa
zastavili a vysvetlili si základy jaskyniarskej problematiky. Počas tohto výletu
sa stala nehoda. Chlapec neodhadol hĺbku jazierka a skočil do vody po
kolená. Našťastie ochotní rodičia dieťa zratovali a predčasne ho odviezli
domov. Na záver možno konštatovať, že myšlienka založiť jaskyniarsky
krúžok sa začala pomaly realizovať. Jej propagátori majú už skúsenosti, na
ktorých by chceli stavať a po čase krúžok ešte vylepšovať. Veľká vďaka za
jeho existenciu patrí pani zástupkyni B. Špačkovej a pani učiteľkám M.
Čumpelíkovej, V. Jandovej, S. Lehotskej a D. Meňhartovej, ktoré obetavo
povzbudzujú tých, ktorí nevládzu, brzdia tých, ktorí majú moc energie,
usmerňujú a najmä starostilo prepočítavajú deti, aby sa nebodaj žiadne
nestratilo.
Každoročne aj tohto roku si v obci pripomenuli už 71. výročie SNP.
Prítomní si vždy s pokorou a úctou spomenú na tých, ktorí položili svoje
životy za našu slobodu a mier. Niektorí mladí historici sa snažia inak pozerať
na toto historické obdobie nášho národa. Povstanie sa však uskutočnilo
a zaradilo tak definitívne Slovensko na zoznam víťazných mocností. Aj keď
malo aj svoje tienisté stránky, bolo progresívnym činom a ľudia, ktorí
bojovali za slobodu proti domácim aj nemeckým fašistom dokázali svoju
odvahu, aby priniesli slobodu celému Slovensku. Mnohí z nich položili
v tomto boji za slobodu svoje životy a odovzdali tak najcennejšie čo mohli
odovzdať. Výbor ZO Zväzu protifašistických bojovníkov v spolupráci s Obcou
Lipt. Ján každoročne pripravia pre občanov obce dôstojné oslavy SNP.
Každoročne sa oslavy uskutočňujú počas dvoch dní. Prvý deň sú oslavy pri
pomníku padlých hrdinov v obci. Program býva pestrý. Privítanie hostí,
hymna a hymnická pieseň, básne, hlavný prejav k výročiu SNP. Po týchto
oslavách sa všetci prítomní presunú tradične ku Kadi kde oslavy pokračujú
ďalším programom a občerstvením. V roku 2015 oslavy spríjemnila dychová
hudba, ktorá hrala do tanca aj na počúvanie do neskorých hodín. Druhý deň
v nedeľu sa oslavuje na Svidovskom sedle, kde padol poručík Daniel v boji s
nemeckými fašistami. Autobusom sa účastníci vyvezú na pamätné miesto,
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položením vencov a programom si uctili aj tento rok pamiatku SNP. Všetci
prítomní zaspievali partizánsku pesničku: Keď vyjde partizán von z hory.
Pokračovali salvy poľovníckeho združenia, ktoré oslavy ukončili. Potom prišla
ďalšia úloha účastníkov - hľadanie hríbov. V tomto roku to bola úloha veľmi
náročná, lebo bolo veľké sucho a hríby rástli veľmi málo. Aj napriek tejto
skutočnosti boli šťastlivci, ktorí niečo našli. Komisii v Štarte, kde sa
účastníci vrátili, bolo ťažké nájsť víťaza, tejto už našej tradičnej súťaže. Víťazi
však boli spokojní s cenami, ktoré im pripravil výbor ZO. Po dobrom guláši
sa účastníci rozišli domov s pocitom dobre vykonanej práce.

ZO Jednota dôchodcov
Aj v roku 2015 členovia absolvovali niekoľko výletov. Iniciatívy sa
chopila Daniela Bujňáková. Starostlivo pripravila výlet na Hrebienok. Nielen
že si overila počasie na štvrtok 15. 1. 2015, ale pripravila mapy, zistila
vlakové spoje. Jednoducho pripravila celý itinerár na výletný deň, ktorého sa
zúčastnili okrem vedúcej mini zájazdu aj Adela Nikitinová, Jolana Perdeková,
Danka Núdziková, Dagmar Mišúnová a manželia Zora a Rudo Gajarovci.
Na pozvanie ZO JDS v Podturni sa predsedníčka Viera Brtáňová 17. 1.
2015 zúčastnila s Danielou Bujňákovou hodnotiacej členskej schôdze v
Podturni. Po príchode do sály kultúrneho domu hostí z L. Jána milo privítali.
Upútala ich výstavka ručných prác senioriek Podturne, ale aj senioriek z
Jamníka. Priebeh HČS bol v zmysle programu hodnotiacich schôdzí. V
diskusii vystúpil predseda OR a KR Michal Kotian, vyzdvihol aktívnu činnosť
organizácie,

predsedníčky

výboru

pani

Vozárikovej

a spoluprácu

so

starostom pánom Vojtíkom. Viera Brtáňová v diskusii uviedla, že každá
organizácia má určité podmienky pre svoju činnosť, ktorú chce rozvíjať.
V tejto činnosti sú dôležité vzájomné kontakty a spolupráca so starostami.
Pre činnosť ZO JDS sú dôležité aj financie, ZO JDS v L. Jáne si pre
činnosť odsúhlasila zvýšenie členského príspevku najskôr na 3,- € od roku
2011 a od roku 2014 na 5,-€.
Na pozvanie ZO JDS v Dovalove sa predsedníčka Viera Brtáňová
s Margitou Dúbravcovou zúčastnili fašiangového posedenia ZO JDS v
Dovalove. Privítala ich Daniela Račková, ktorá bola jednou s organizátoriek
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tohto stretnutia. Hudobná skupina SENIOR BEND si pripravila všetku
aparatúru a hudobné nástroje. Aj účinkujúci boli pripravení predstaviť sa so
svojim programom. Predsedníčka Emma Žišková sa prihovorila k prítomným,
privítala hostí a popriala všetkým príjemnú zábavu. Stretnutie pozdravila
Danica Žiaková z Metského úradu v Lipt. Hrádku. V programe vystúpili aj
tanečníci zo súboru Jessy, tanečná skupina senioriek z Dovalova. Repertoár
našej hudobnej skupiny nenechal seniorov sedieť. V prestávkach besedovali
s dovalovskými seniormi o svojej činnosti, dohodli spoluprácu v oblasti
športu s Magdou Mikovínyovou. Tiež ich pozvali na lyžiarsky pochod 16. 2.
2015 pod Skalkou. Z jánskych členov, ktorí lyžujú, sa tohto pochodu
nemohol nikto zúčastniť.
Na pozvanie ZO JDS sa predsedníčka Viera Brtáňová zúčastnila 16. 2.
2016 ako členka OR v Lipt. Mikuláši hodnotiacej členskej schôdze v
Smrečanoch. Upútala ju veľkosťou miestnosť, kde sa schôdza konala, ktorá
seniorom

slúži

ako

klubovňa,

v

ktorej

sa

pravidelne

stretávajú

a

uskutočňujú tu všetku svoju činnosť. V tomto duchu sa vyjadrila aj v
diskusnom príspevku, v ktorom vyzdvihla ich dobré podmienky pre činnosť.
Ďalej uviedla, že dôchodcovia v L. Jáne majú vytvorené podmienky pre svoju
činnosť vďaka hotelu Štart.
Hodnotiacu členskú schôdzu uskutočnili 29. 1. 2015 v hoteli Štart.
Pozvaní boli hostia: Juraj Filo – starosta obce; Michal Kotian, predseda
okresnej organizácie v L. Mikuláši a krajskej organizácie v Žiline; Emma
Žišková

predseda

revíznej

komisie

KO

v

Žiline;

Božena

Marečková

hospodárka okresnej organizácie v L. Mikuláši; Viera Vozáriková predseda
ZO JDS v Podturni; Eva Huštáková tajomníčka ZO JDS v Podturni; Elena
Hvizdošová a Eva Repčeková členky ZO JDS Uhorská Ves; Nina Zajacová
pracovníčka hotela Štart; Martin Šimovček pracovník OÚ L. Ján, prijali
pozvanie a na rokovaní sa zúčastnili. Úvod rokovania spestril Peter Mudroň
zo Smrečian hrou na akordeón a zaspieval niekoľko ľudových piesní.
Hodnotiacu členskú schôdzu začala, prítomných privítala Viera Brtáňová.
Zvlášť srdečne privítala hostí. Menovite privítala nových členov, ktorých
prijali od mesiaca februára roku 2014 do februára 2015. Popriala im veľa
príjemných chvíľ v našom kruhu a veľa spoločných aktivít. Od konania VČS
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v roku 2014 rady opustili členovia: Jozef Ďurana a Mária Lesná. Minútou
ticha si uctili ich pamiatku. Schôdzu ďalej viedol Milan Brtáň, ktorý vykonal
procedurálne činnosti, voľby komisií, pretože na rokovaní prebehli voľby
výboru na roky 2015 – 2017. Pred podaním správy o činnosti Viera Brtáňová
vyslovila motto, ktoré malo viesť nielen rokovaním, ale celou nasledujúcou
činnosťou „Čím budeme aktívnejší, tým bude náš život pestrejší, krajší“. V
správe podrobne informovala o plnení úloh vytýčených v rozširovaní členskej
základne, v sociálnej a zdravotnej činnosti, v oblasti kultúry, skrášľovania
životného prostredia, mediálnej oblasti, úloh vytýčených pre prácu výboru
ZO atď. Úlohy v týchto oblastiach plnili ku spokojnosti, zorganizovali mnoho
stretnutí, podujatí, akcií, ktorých sa členovia zúčastňovali v hojnom počte.
Spolupracovali pri mnohých podujatiach, ktoré boli organizované OÚ. Nie
vždy sa všetko uskutočnilo tak, akú si predstavovali. Rôznorodosť činnosti
organizácie sa odzrkadlila aj rozšírením členskej základne, ktorú sa podarilo
plniť mnohonásobne. Prijali 11 nových členov a od hodnotiacej členskej
schôdze ešte ďalších dvoch, takže k 17.2.2015 mala organizácia 137 členov.
Margita Dubravcová predniesla správu o hospodárení za rok 2014 a návrh
rozpočtu na rok 2015. Rudolf Gajar predniesol správu revíznej komisie.
Magdaléna Budová oboznámila prítomných s plánom činnosti na rok 2015.
Propagácia obce prostredníctvom expozície „Naše dedičstvo“ je významnou
aktivitou členov, podieľajú sa tým na tvorbe kultúrno – spoločenskej činnosti
obce. Podobne je to aj s účinkovaním členov v spevokoloch a účinkovaním
hudobnej skupiny SENIOR BEND.
Činnosť ZO bola okresnou organizáciou po každej stránke kladne hodnotená.
Na celookresnom aktíve vo Východnej boli za aktívnu prácu ocenení členovia:
Vladimír Mlynček, Anna Strapoňová a Želmíra Šutliaková, Vyznamenaním
III. stupňa, ktoré si osobne prevzali. Adela Nikitinová, Ján Mlynček,
Magdaléna Budová a Dagmar Mišunová boli ocenení Čestným uznaním,
ktoré

im

prevzala

predsedníčka

Viera

Brtáňová.

Aktivitu

členov

vyhodnocovali v rámci vlastnej ZO udelením Ďakovných listov, ktoré dostali:
Nadežda Cholvadtová, Anna Lubelanová a Anna Strapoňová za aktívnu
prácu vo výbore ZO JDS v prospech starších občanov. Emília Mišíková za
aktívnu prácu v ZO JDS a dobrovoľnícku činnosť v prospech starších
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občanov. Valéria Jandová za reprezentáciu ZO JDS na športových hrách
v Liptovskom Hrádku a Liptovskom Mikuláši. Za pomoc a spoluprácu
v prospech starších občanov Ďakovné listy udelili Nine Zajacovej pracovníčke
hotela Štart a Martinovi Šimovčekovi pracovníkovi OÚ. Na rokovaní prebehla
voľba výboru pre nasledujúce volebné obdobie. Novými členmi sa stali Oľga
Mlynčeková a Jozef Lukáč. Výbor ZO JDS mal pracovať v nasledovnom
zložení: Viera Brtáňová – predseda ZO JDS; Elena Kompišová – podpredseda;
Magdaléna Budová – tajomník; Margita Dubravcová – hospodár; Jozef Lukáč,
Oľga Mlynčeková, Anna Strapoňová – členovia. Revízna komisia Milan Brtáň
– predseda; Rudolf Gajar a Vladimír Mlynček – členovia. Starosta obce Juraj
Filo vo svojom príhovore uviedol, že ZO JDS vyvíja aktívnu činnosť,
poďakoval výboru, všetkým členom za odvedenú prácu a vyslovil sa, že
spolupráca bude pokračovať naďalej. Michal Kotian poďakoval za aktívnu
prácu celej organizácii, predsedníčke výboru. Uviedol, že ZO JDS v L. Jáne
patrí medzi najväčšie a najaktívnejšie ZO v okrese. Viera Brtáňová na záver
popriala veľa úspechov do ďalšej práce.

Výstava Lyžovanie dnes a v minulosti
Výbor ZO JDS na svojom zasadnutí v mesiaci decembri rozhodol
o ďalšej téme výstavy na expozícii „ Naše dedičstvo“ a to z oblasti športu –
lyžovania. K jej vytvoreniu sa podujali pán Jozef Lukáč a Milan Brtáň.
Zamerali sa na výstroj, trofeje, diplomy, ale aj foto dokumentáciu z pretekov,
výstavby vleku a pod. Milan Brtáň dojednal aj zapožičanie trofejí juniorskej
majsterky sveta v zjazdovom lyžovaní v roku 2014 Petry Vlhovej z
Liptovského Mikuláša, ktorá lyžovala v sezóne 2011/ 2012 za lyžiarsky Ski
Klub Javorovica Liptovský Ján. Výstava bola obrazom dosiahnutých
vynikajúcich športových výkonov občanov – športovcov už od 50. rokov
minulého storočia. Tak sa na výstave budú môcť návštevníci zoznámiť s
úspechmi ktoré dosiahli príslušníci rodín Vladimíra Mlynčeka, Pavla Šúleka,
Milana Brtáňa, Jozefa Šutliaka, Vladimíra Brtáňa, Valéra Červeňa a ďalších,
ktorí sa podieľali na rozvoji športu v obci. Výstava nebola ešte slávnostne
otvorená, čakali na príchod Petry Vlhovej, ktorá je t. č. v USA na MS v
zjazdovom lyžovaní.
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Aj keď výstavu inštalovali skôr, čakali na príchod Petry Vlhovej,
zjazdárky, aby slávnostné otvorenie uskutočnili v jej prítomnosti. Nakoľko
bola dlhodobo na pretekoch v zahraničí a jej príchod bol neurčitý, rozhodli sa
uskutočniť otvorenie 27. 3. 2015 bez jej prítomnosti. Medzi pozvanými
hosťami boli: starosta Juraj Filo, poslanci OZ Katarína Budová a Ľubomír
Urban, riaditeľ ZŠ s MŠ Miroslav Mahdal, predsedkyňa krajskej revíznej
komisie JDS v Žiline a predsedkyňa ZO JDS v Dovalove Emma Žišková, ďalej
bývali lyžiari a športovci a rodinní príslušníci pozostalých športovcov.
Predsedníčka ZO JDS Viera Brtáňová všetkých prítomných a hostí srdečne
privítala a oboznámila ich čo viedlo výbor ZO JDS k rozhodnutiu inštalovať
výstavu o lyžovaní. Týmto stretnutím si chceli zaspomínať na čas začiatkov
lyžovania v Liptovskom Jáne a vzdať hold práci pri budovaní vlekov a
úspechom, ktoré občania L. Jána v tomto športe dosiahli. Na znak úcty k
práci na vlekoch a k športovým výsledkom prítomným pamätníkom a
rodinným

príslušníkom

pozostalých

športovcov

odovzdali

kvetinovú

pozornosť. Milan Brtáň podal k vystaveným exponátom odborný výklad. Pri
prehliadke si mnohí vzájomne oživovali spomienky a utvrdzovali svoje
úspechy a úspechy svojich najbližších. Pani Brtáňová poďakovala všetkým
ktorí sa na príprave a inštalovaní výstavy podieľali, predovšetkým Jozefovi
Lukáčovi a Milanovi Brtáňovi.

Preteky v plávaní
V spolupráci so starostom Jurajom Filom a Alexandra Wellness
hotelom členovia Jednoty dôchodcov mohli uskutočniť spoločné podujatie
pretekov v plávaní ZO JDS Lipt. Hrádok a Lipt. Ján. Naši minuloroční
„Pretekári“ sa nemohli podujatia zúčastniť a obhajovať minuloročné úspechy.
Jánsku ZO JDS zastupovali členky: Adela Nikitinová, Emília Pivková
a neplávajúca organizátorka Viera Brtáňová. Adela Nikitinová bola na tomto
podujatí prvý krát a nazvala ho „Priatelia na suchu i na vode“. Svoje dojmy z
tohto podujatia vyjadrila nasledovne: „Aj takto sa dá nazvať spoločné
stretnutie 18-tich nadšencov plávania a milovníkov vody, ktoré sa konalo 9. 4.
2015. Už druhý krát hotel Alexandra poskytol svoj vodný wellness raj, lebo
len tak sa dajú bez zveličovania nazvať priestory, kde sa dá plávať, alebo
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relaxovať v rôznych saunách. Jánska dolina „znie aj vonia“ vodou, preto ju
vyhľadávajú ľudia zblízka i zďaleka. Zblízka je to ZO JDS z Lipt. Hrádku,
ktorej členovia radi využívajú možnosť zaplávať si. A samotné preteky boli už
len bodkou za všetkým príjemným, čo sme v to predpoludnie zažili. Pohyb vo
vode je prospešný nielen celému telu, ale osviežuje aj myseľ. Pri východe
z hotela bol svet akýsi veselší, slnko teplejšie a dobrá nálada nás sprevádzala
až domov. Dovidenia o rok, priatelia !“

Bezpečnosť seniorov
Vo väčšom predstihu bol dohodnutý termín prednášky s besedou s
kpt.

Mgr.

Annou

Poliakovou

z útvaru

prevencie

Policajného

zboru

v Liptovskom Mikuláši. Prednáška sa konala v sobášnej sieni Obecného
úradu 12. 3. 2015. Bolo to obdobie chrípok, čo poznačilo aj účasť seniorov
na tomto podujatí. Predsedníčka ZO Viera Brtáňová srdečne privítala kpt.
Poliakovú medzi jánskymi seniormi a uviedla, že komunikačné prostriedky
upozorňujú seniorov na mnohé nedostatky v oblasti bezpečnosti, ktorých sa
seniori napriek upozorneniam dopúšťajú. Seniori si so záujmom vypočuli
výklad, ktorý kpt. Poliaková rozdelila na niekoľko častí. Seniori sa aktívne
zapájali do besedy s kpt. Poliakovou a uvádzali prípady porušovania
bezpečnostných zásad, s ktorými sa stretli. Veľmi pútavo uviedla aj niektoré
konkrétne prípady. Od kpt. Poliakovej dostali písomný materiál „ Rady
seniorom“ ako predchádzať situácii, v ktorej by sa mohli stať obeťou
trestného činu a ako zvýšiť našu bezpečnosť doma a na ulici. Pretože sa
veľmi často vyskytujú trestné činy páchané na senioroch využili ochotu kpt.
Poliakovej prísť medzi seniorov ešte raz. Na záver pani Brtáňová poďakovala
za veľmi hodnotný, poučný výklad o bezpečnosti seniorov.

Popoludnie v knižnici
Do plánu práce na mesiac marec „Marec mesiac knihy“ si seniori dali
spoločné

stretnutie

knihovníčkou,

sa

seniorov

dohodli,

že

v

knižnici.

na

tomto

S

Annou

stretnutí

ich

Lubelanovou,
oboznámi

so

spisovateľmi, ktorí sa narodili a žili v Liptovskom Jáne, alebo tu len určitú
dobu pôsobili. Viera Brtáňová záujemcov o túto oblasť privítala a poprosila
pani Lubelanovú, aby ich s týmito dejateľmi oboznámila. Škoda, že sa ich
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zišlo málo. Aby bolo rozprávanie pani Lubelanovej pútavejšie, pripravila si
pre

prítomných

zaujímavý

test.

Začala

obdobím

rokov

1400

n.

l.

a oboznámila dôchodcov so životom literárnych dejateľov, o ktorých predtým
nepočuli a nemali o nich v našej knižnici o nich žiadne dokumenty. Pomaly
sa dostala do súčasnosti, čo poznali zo školy a bežného života. Pani
Lubelanová mala pripravené aj diela autorov, ktorých spomínala a ktoré
máme v knižnici. Bolo veľmi zaujímavé zoznámiť sa s určitými obdobiami
života známych osobností básnikov, spisovateľov a jazykovedcov, ktorých
životy boli spojené s obcou L. Ján. Pani Brtáňová poďakovala pani
Lubelanovej, že pripravila takéto zaujímavé popoludnie, vďaka ktorému
prítomní nadobudli z oblasti literatúry nové vedomosti a poznatky.

Šikovné ruky
Niekoľkí členovia ZO JDS sa dohodli, že navštívia výstavku ručných
prác v Jamníku. Pretože výstavka bola otvorená 23. 3. 2015 len v toto
popoludnie, nebolo možné informovať širšiu seniorskú verejnosť o tejto
výstave. Išli teda na dvoch autách. Jamnícke ženy nich veľmi milo privítali,
ich vystavené ručné práce boli krásne, zaujali aj mužov seniorov. Mnohé
techniky boli pre obdivujúcich neznáme, dohodli sa na spolupráci a tieto
mali prísť ukázať na niektoré jánske tvorivé dielne, v ktorých chceli
pokračovať v jeseni po skončení prác v záhradkách.

Jarné upratovanie
Pred slávnostným otvorením ďalšej aktuálnej výstavy Lyžovanie
v minulosti a dnes zorganizovali členovia Jednoty dôchodcov Slovenska
brigádu a uskutočnili jarné upratovanie na expozícii, ale aj vonkajších
priestorov pred budovou COOP Jednoty. Toto priestranstvo bolo po zime
značne znečistené. Pochvala za toto vyčistenie patrila Anne Strapoňovej a
Vladimírovi

Mlynarčíkovi.

Anna

Kráľová,

Oľga

Mlynčeková,

Daniela

Bujňáková, Emília Mišíková a Viera Brtáňová čistili priestory interiéru
expozície a vestibulu. Takto pripravené priestory boli nielen na slávnostné
otvorenie výstavy, ale aj pre nasledujúcich návštevníkov expozície Naše
dedičstvo.
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Návšteva na Podbrezinách
Výbor JO ZDS venoval značnú pozornosť zdravotnej a sociálnej
starostlivosti. Navštevovali dlhodobo chorých členov, členov po operáciách a
starších seniorov. Okresný majáles seniorov sa stal obľúbeným podujatím
seniorov okresu. 22. 5. 2015 sa uskutočnil tretí ročník. Prípravou
a organizáciou

bola

poverená

ZO

Jednoty

dôchodcov

v L.

Jáne.

V dostatočnom predstihu sa stretli pán Michal Kotian, V. Brtáňová, starosta
J. Filo a vedúci Štartu J. Šajbidor, aby zabezpečili všetky potrebné
náležitosti. Rozhodlo sa, že sa bude konať v záhradnej reštaurácii s účasťou
cca 150 návštevníkov, tak ako v minulom roku. Pre veľký záujem sme po
dohode s vedúcim pánom Šajbidorom zvýšili počet na 180 miest. Záujem
prevyšoval tento počet, preto museli pristúpiť k zníženiu počtu z niektorých
organizácií. Priestory záhradnej reštaurácie Štart boli upravené, vyčistené,
„brigádnici“ – členovia výboru a členovia ZO v dopoludňajších hodinách už
len realizovali výzdobu areálu, aby sa účastníci aj po tejto stránke u nás cítili
príjemne. Členovia: E. Kompišová, O. Mlynčeková, A. Strapoňová, M. Brtáň,
B. Brtáňová, V. Brtáňová, M. Kráľová a V. Mlynarčík, pod vedením J. Lukáča
skrášlili areál vetvičkami májčia, farebnými stužkami a farebnými balónikmi,
čo navodilo májovú atmosféru. Pracovníci bufetu tiež dokončili svoje úpravy.
Takto pripravený areál už pred trinástou hodinou vítal prvých účastníkov
majálesu. Organizátorov aj zúčastnených trochu potrápilo počasie, lebo bolo
chladno, ale hlavne od rána už nepršalo. Z prihlásených 23 organizácií len
z jednej neprišli. Celookresný majáles otvoril Michal Kotian. Viera Brtáňová
prítomných privítala v mene ZO podala informácie o priebehu majálesu, o
programe a podaní občerstvenia vo forme gulášu, kávy a piva. Zároveň
poďakovala všetkým, ktorí sa na príprave a organizovaní majálesu podieľali.
V programe vystúpili tanečné súbory a to v úvode zo Závažnej Poruby a v
strednej časti majálesu z Dovalova. Vystúpenia boli krásne, úplne divákov
nadchli. Ukázali, že aj vo vyššom veku napriek mnohým ťažkostiam dokážu
seniori takéto výkony. Veľká vďaka účinkujúcim, ale hlavne ich cvičiteľom.
Guláš všetkým veľmi chutil, hlavne po výkonoch v tanci. Popri tanci už
prítomným nevadilo, že bolo chladno. Vydržalo bez dažďa až do večera, keď
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po 19.00 h majáles ukončili. Vyjadrenia prítomných boli kladné, pristali by,
aby sa takéto podujatia konali častejšie.

Gulášové posedenie
Podujatie, ktorého sa členovia v hojnom počte zúčastňujú je posedenie
aj pri guláši. Aj v roku 2015 všetci čakali na lepšie počasie. Suroviny a
organizácia boli zabezpečené, len nie a nie sa vyčasiť. Rozhodnutie padlo na
4. júna, kedy už mali hriať slnečné lúče. Skupina „parťákov“ okolo
gulášmajstra Pavla Šúleka začala s jeho prípravou. Anna Strapoňová, Elena
Kompišová, Želmíra Šutliaková, Vladimír Mlynček a nová členka tohto
gulášového tímu Oľga Mlynčeková plnili od skorého rána pokyny pána
Šúleka, aby bol guláš do 13.00 h pripravený na konzumáciu. Vtedy sa už
členovia začali pomaly schádzať. Keď boli prítomní v dostatočnom počte,
Viera Brtáňová prítomných srdečne privítala a oboznámila, ako bude
posedenie prebiehať. Pretože chuťové bunky prítomných značne nadobudli
na intenzite a bol najvyšší čas k podávaniu

obeda – gulášu, prítomným

popriala dobrú chuť. Po dobrom občerstvení oboznámila prítomných
s aktualitami ZO. Poďakovala v mene preds. okr. org. v Lipt. Mikuláši pána
Kotiana všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní III. roč.
Okresného majálesu seniorov uskutočneného 20. 5. 2015 a s výsledkami
Okresných športových hier v L. Mikuláši, ktorých sa zúčastnilo 5 seniorov
z L. Jána a podrobnejšie uviedla výsledky, ktoré dosiahli. Poďakovala sa
všetkým, ktorí sa podieľali na varení gulášu, príprave posedenia. Ďalšie
informácie sa týkali následných podujatí, ktoré sa mali uskutočniť v
priebehu

najbližšieho

obdobia.

Súčasťou

gulášového

posedenia

bolo

blahoželanie jubilantom dožívajúcim sa v 1. polroku významných životných
jubileí. Ján Paciga sa dožil 90 r., Anna Niňajová 80 r., Mária Gloneková 75
r., Anna Strapoňová, Anna Gallerová a Milota Kostrabová 70 r. Jubilantov
vyzvala, aby si prišli prevziať blahoželania, kytice karafiátov a prihovorila sa
im slovami: Čas opäť nezabudol pripísať ďalší rok. Zastavil sa v kalendári,
vpísal sa do spomienok. Do ďalších rokov prajeme šťastie, lásku,
spokojnosť, pevného zdravia stále dosť, starosti málo, radosti veľa. A
všetkého, čo si srdce želá. Blahoželania a kytice karafiátov si prevzala Anna
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Niňajová a Anna Strapoňová. Ostatným jubilantom boli poslané po členoch z
rodiny a susedoch. Viera Brtáňová zaželala všetkým prítomným krásne
popoludnie pri melódiách hudobnej skupiny SENIOR BEND, pri tanci, speve,
pri vzájomných rozhovoroch. Tie boli intenzívnejšie, keď prišiel starosta
Juraj Filo. Seniori sa roztancovali a zaspievali si. V dobrej nálade sa vracali
domov.

Flóra Olomouc
Na

marcovom

zasadnutí

výboru

členovia

prijali

rozhodnutie

o

uskutočnení zájazdu na Flóru Olomouc 2015. Po telefonickom rozhovore s
pracovníčkou Flóry Olomouc sa podarilo získať 40 vstupeniek s 20% zľavou
a vybaviť hromadné poistenie do zahraničia. Všetci sa tešili na krásu, ktorá
v Olomouci čakala. Pani K. Schwartzová organizátorom z internetu pripravila
základné údaje o výstavisku, aby mali určité poznatky o meste a výstave a
aby sa v areáli ľahšie orientovali. Materiál a vstupenky účastníkom zájazdu
rozdali na začiatku cesty. Pani Brtáňová podala informáciu o časových
údajoch, ktorými riadili. Odchod zo stanoveného miesta na autobusovej
stanici sa určil na 15.00 h. Prítomní obdivovali pavilón s krásne
aranžovanými kvetmi a bonsajmi. Prekvapila ich tržnica, kde súkromníci,
podniky a spoločnosti predávali priesady zeleniny, sadenice kvetov, kríky,
stromčeky, rôzne prípravky na výživu rastlín, nádoby do záhrad a náradie.
Niektorí účastníci zájazdu, ktorí Flóru Olomouc navštívili pred mnohými
rokmi hovorili, že vonkajší areál bol vtedy upravenejší. Aj napriek tomu
pestrosť kvetov a okrasných rastlín zanechali vo všetkých krásne dojmy.
Počasie počas prehliadky vydržalo a až pri návrate ku autobusu sa spustil
dážď. Pri spiatočnej ceste si všetci spoločne zaspievali. Na záver cesty
poďakovali šoférovi, že ich bezpečne doviezol domov.

Okresný snem
Okresný snem JDS v Lipt. Mikuláši sa uskutočnil 15. 4. 2015.
Hodnotiacou schôdzou ZO JDS boli na snem zvolení členovia: Magdaléna
Budová, Tatiana Hadvidžiaková a Viera Brtáňová. Rokovania sa zúčastnili aj
primátori Lipt. Mikuláša, Lipt. Hrádku, podpredseda KO v Žiline a ďalší,
ktorí vo svojich príhovoroch vyjadrili úctu k práci seniorov, ktorú odviedli v
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minulosti a sú aktívni v súčasnosti. Poďakovali za všetko, čo v organizáciách
robia. Michal Kotian vo svojej správe vyzdvihol prácu ZO, výborov,
predsedov. Ich podiel bol veľký pri organizovaní okresných podujatí, ako
bolo: Okresné kolo športových hier a turistiky, Okresná prehliadka
spevokolov, Okresný majáles seniorov, Okresný aktív ZO s primátormi miest
a obcí okresu a ďalšie akcie v rámci okresu. Ďalej uviedol, že sa darí ZO
rozširovať členskú základňu. Dosiahli sme 2 192 členov a pribudli 2 nové
ZO, v Palúdzke a na Nábreží. Michal Kotian uviedol, že úroveň práce ZO
stúpa a poďakoval všetkým za odvedenú prácu. Na Okresnom sneme
prebehli voľby Okresnej rady a predsedníctva OR. Viera Brtáňová bola
Okresným snemom zvolená za podpredsedu Okresnej rady v Lipt. Mikuláši.
Ďalej prebehli voľby delegátov na krajský snem a boli navrhnutí kandidáti do
krajskej rady. Michal Kotian po schválení OR ostáva vo funkcii predsedu.
Viera Brtáňová bola schválená za delegáta na krajský snem v Martine a za
kandidátku do Krajskej rady. Predsedovia ZO dostali na sneme ďakovné listy
za prácu trojročného funkčného obdobia.

Belopotockého Mikuláš
Ako po iné ročníky aj v roku 2015 dostali členovia JD od LKS v Lipt.
Mikuláši ponuku na divadelné predstavenia 41. ročníka Belopotockého
Mikuláš 2015. Z ponuky si vybrali 4 divadelné predstavenia, ktorých sa
zúčastnilo 40 členov. Bola to krajská prehliadka, súbory už vyspelejšie.
Jednotlivé predstavenia sa im páčili. Vysoko hodnotili skutočnosť, že do
ochotníckej činnosti sa zapájajú mnohí mladí ľudia. Niektorí naši členovia
mali otázky, prečo v L. Jáne nie je ochotnícke divadlo, keď sú v obci
ochotnícke tradície.

Brigáda na cintoríne
Keď sa po zime dostatočne oteplilo, 27. 4. 2015 členovia JD
zorganizovali brigádu na čistenie cintorína. Akciu prejednali so starostom
Jurajom

Filom,

pretože

pri

čistení

cintorína

potrebovali

aj

pomoc

pracovníkov OÚ na odnášanie a odvoz väčšieho množstva listov a konárov.
Spolu sa zišlo 20 členov s pracovníkmi OÚ a pustili sa hrabať od vrchnej
časti cintorína smerom nadol. Čistili cestičky, chodníčky, schody aj hlavný
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chodník ku vchodu a priestranstvo pred cintorínom. V priebehu čistenia sa
zastavil aj starosta obce a poďakoval seniorom za prácu, ktorú vykonali.

Spevokol na prehliadke
Po vystúpení hudobnej skupiny SENIOR BEND na okresnej prehliadke
spevokolov pred dvoma rokmi, kde skupina mala veľký úspech, navrhla V.
Brtáňová aby sa takto prezentovali aj spevokoly z obce. Do prehliadky sa
prihlásil Spevokol svätého Jána Krstiteľa pod vedením Petry Dubjelovej. Z
technických príčin bola prehliadka preložená na 20. 5. 2015. Členky
spevokolu s obavami čakali na svoje vystúpenie, ktorého poradie bolo
žrebované. Ich vystúpenie zaujalo nielen prítomných divákov, ale aj porotu,
ktorá v hodnotení veľmi vysoko vyzdvihla ich vystúpenie. Zaspievali len dve
piesne, čo bolo málo a spievali aj členky, ktoré neboli seniorky a preto
nepostúpili na krajskú prehliadku. Členky spevokolu po skončení prehliadky
vyjadrili svoje dojmy z tejto prehliadky v tom smere, že bola pre nich dobrou
skúškou, poznaním a sú rady, že sa tohto podujatia mohli zúčastniť.

Úspechy seniorov
Okresná organizácia jednoty dôchodcov v Lipt. Mikuláši uskutočnila
27. 5. 2015 šiesty ročník okresných športových hier seniorov na ZŠ M. R.
Martákovej v Lipt. Mikuláši. Zúčastnilo sa ich 99 pretekárov, 45 mužov a 54
žien z 19 ZO okresu. Po sčítaní bodov za I., II. a III. miesta sa naša ZO
umiestnila na 4. mieste. K priebehu športových hier sa vyjadrila p. Dagmar
Mišúnová nasledovne: „Ako po iné roky, aj v tomto roku sa malá skupinka
športových nadšencov zúčastnila 6. okresných športových hier seniorov v Lipt.
Mikuláši. Viera Brtáňová tentokrát priviedla na kolbištia 5 športuchtivých
seniorov. Tradične to bol Vladimír Brziak, ako nového priviedla Jozefa Hapču.
Muži si vybrali na súťaženie streľbu, hod granátom a stolný tenis. Zo žien sa
tradične zúčastnila Dagmar Mišúnová a Adela Nikitinová. Ako novú posilu
priviedli Danu Bujňákovú. Ženy súťažili v behu na 50 a 200 m, v stolnom
tenise, hode váľkom a granátom. Počasie súťažiacim veľmi neprialo. Bolo
chladno a najmä veterno, čo pocit chladu len znásobilo, ale to na súťaživosti
seniorom neubralo. Keď sa okolo 12.00 h objavilo slniečko, verili sme, že
súťaženie prebehne bez búrky. Počas jednotlivých disciplín sme sa stihli
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navzájom aj povzbudzovať, čo v nepriaznivom počasí aj dobre padlo. Boli sme
radi, že nám organizátori pripravili aj telocvičňu, neskôr aj malé občerstvenie
s teplými nápojmi. Po skončení jednotlivých súťaží sme si chvíle do vyhlásenia
výsledkov krátili spevom za doprovodu harmoniky a gitary. Nastal čas
vyhlásenia výsledkov v jednotlivých kategóriách. Naša malá skupinka bola
opäť veľmi úspešná. Každý z nás piatich dostal diplom a niektorí mali na ňom
zapísané aj viacero prvých a druhých miest. Všetci sme sa rozchádzali
spokojní s úsmevom, že aj tento rok sa nám podarilo zviditeľniť našu obec
Liptovský Ján.“ Dosiahnuté výsledky D. Mišúnovej, A. Nikitinovej a J. Hapču
znamenali pre členov účasť na krajských športových hrách v Žiline 7. 7.
2015. Všetkým zúčastneným seniorom – športovcom vyjadrili poďakovanie k
dosiahnutým výsledkom: D. Bujňákova: III. miesto v behu na 200 m. D.
Mišúnová: I. miesto v hode váľkom, II. miesto v hode granátom na cieľ. A.
Nikitinová: II. miesto v stolnom tenise. J. Hapčo: I. miesto v streľbe, II.
miesto v hode granátom na cieľ, II. miesto v hode granátom do diaľky. V.
Brziak: II. miesto v streľbe, I. miesto v stolnom tenise.

Spolupráca so ZŠ
Riaditeľ ZŠ s MŠ Miroslav Mahdal ponúkol organizácii možnosť
vzhliadnuť vystúpenie Detského putovného divadla z Prešova v rámci
prehĺbenia vzájomnej spolupráce. Na vystúpení sa zišlo 10 členiek. Išlo o
hudobné vystúpenie s názvom „ ABBA“ – piesní našej mladosti, o čo seniorky
prejavili záujem. Telocvičňa bola pekne pripravená, účinkujúci tiež a tak
strávili príjemné chvíle pri známych piesňach ktoré sme si s účinkujúcimi aj
pospevovali. Pani Viera Brtáňová osobne poďakovala riaditeľovi pánovi
Mahdalovi za pozvanie.

Tvorivé dielne
Ešte pred zasadnutím výboru ZO JDS, kde mali v pláne práce
vypracovanie tém, prác na jednotlivé mesiace sa zišli aby plán pripravili.
Podujali sa k tomu Margita Dubravcová, Blažena Brtáňová a Viera Brtáňová.
Tieto aktivity naplánovali na utorky zamerané na práce spojené s dekoráciou
veľkonočných

vajíčok

rôznymi

technikami

a

s výrobou

veľkonočných

dekorácií. Na predchádzajúcich stretnutiach sa ich zišiel vždy dostatočný
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počet i vzhľadom na veľkosť miestnosti. Práca senioriek bola intenzívna.
Mala na nej veľký podiel Blažena Brtáňová, ktorá doniesla nádherné vzory
a všetky zúčastnené seniorky sa snažili vzorky háčkovať. Na jedno z týchto
stretnutí prišla aj Iveta Lukáčová so svojimi hotovými veľkonočnými
vajíčkami. Prítomným vysvetľovala techniky ich zdobenia. Na ďalšie
stretnutie doniesla ukázať pani Milada Oravcová svoje háčkované dečky.
Milým prekvapením na tvorivých dielňach bol príchod pani Adely Nikitinovej
s vnúčatami Timurom a Tamarou Kramárocami, deťmi známeho herca
Maroša

Kramára. Prezreli

si

expozíciu

a

pobudli

medzi

seniorkami

zdobiacimi veľkonočné vajíčka. Od Oľgy Mlynčekovej dostali na pamiatku
zaujímavé štrikované veľkonočné vajíčka.

Posedenie v rámci mesiaca novembra – mesiaca úcty k starším
Mesiac október je mesiacom stretnutí na vzdanie úcty k starším. Aj
obecný
úrad s obecným zastupiteľstvom pripravil stretnutie Mesiaca úcty k starším.
Konalo sa 17. 10. 2015 v hoteli Štart. Krásne pripravené prostredie, milé
privítanie, dobrá nálada, predurčovali príjemne strávené popoludnie. V
úvodnom slove starosta obce Mgr. Juraj Filo poďakoval za našu celoživotnú
prácu, za starostlivosť v rodinách, za aktivitu, ktorou i v seniorskom veku
žijeme. Uviedol program, v ktorom vystúpili folkloristi z Liptovského
Mikuláša, Smrečian a Závažnej Poruby. Po ich vystúpení p. Viera Brtáňová
poďakovala obecnému úradu, obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce za
prípravu stretnutia. Vedúcemu hotela Štart a jeho pracovníkom za prípravu
prostredia a občerstvenia, ktoré na prítomných čakalo a za predvedený
program. Pre neprítomnosť člena hudobnej skupiny SENIOR – BEND sa
o pobavenie na stretnutí postarala hudobná skupina LEONA. Ani táto zmena
hudobnej skupiny neubrala na atmosfére zábavy, členovia si spoločne
zaspievali aj zatancovali. Družné debaty so starostom trvali do večera.

Čistenie cintorína
Pred sviatkami Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých seniori na deň
29.10.2015 zorganizovali brigádu na dočistenie cintorína. Zúčastnilo sa jej
16 členov a 1 nečlenka. V predchádzajúci deň pracovalo 5 členov a 1
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nečlenka. Pri odnášaní vakov a vedier pomáhali pracovníci obecného úradu.
Pri práci ich bol povzbudiť starosta Mgr. J. Filo a poďakoval za odvedenú
prácu.
Z

dôvodu

rekonštrukcie

Domu

kultúry

v

Lipt.

Mikuláši

sa

neuskutočnili podujatia, ktorých sa členovia chceli zúčastniť. Niektorí
členovia tak individuálne navštevovali filmové predstavenia, alebo baletné
predstavenia v kine na Kamennom poli. Prvým podujatím po rekonštrukcii
Domu kultúry ktorého sa v počte 25 členov zúčastnili, bol program seniorov
z Klubov dôchodcov z Liptovského Mikuláša Sami sebe. Bol znovu plný
zábavy, spevu a tanca, bol impulzom, dodal všetkým elán do života.

COOP Jednota L. Ján
Výročná členská schôdza ZO COOP Jednoty v Lipt. Jáne sa konala 11.
2. 2015 v hoteli Štart, kde bolo krásne pripravené prostredie, tak ako pri
všetkých kultúrno-spoločenských podujatiach. Podstatná časť členov tejto
členskej základne sú seniori. Po dlhom čase sa rokovania zúčastnil aj
zástupca COOP Jednoty Lipt. Mikuláši – pán Budvesel. Správu o činnosti
organizácie podala predsedníčka Erika Janovčíková. Na rokovaní prebehli
voľby pre nasledujúce 5. ročné volebné obdobie. Do výboru bola schválená
výročnou členskou schôdzou Dana Matejková, členka ZO JDS. Pán Budvesel
podal informácie o činnosti a hospodárskych výsledkoch COOP Jednoty v
Lipt. Mikuláši. Viera Brtáňová predsedníčka ZO JDS vo svojom príspevku
vyzdvihla prácu kolektívu predajne v Lipt. Jáne pod vedením pani Jurčovej –
po každej stránke. Treba im vysloviť doslova obdiv za prácu v tak
stiesnených priestoroch. Odporučila pánu Budveselovi prísť na prevádzku v
čase letnej alebo zimnej turistickej sezóny, jarných prázdnin, kedy sa počet
návštevníkov obce zvýši aj trojnásobne a podstatná časť sa obráti v našom
obchode. Uviedla, že by bolo potrebné dať našu prevádzku ako prioritu v
investičných akciách v najbližšom období. Poďakovala sa pani Jurčovej
s kolektívom pracovníkov za prácu, hlavne prístup k zákazníkom a za
spoluprácu so ZO JDS v Lipt. Jáne. Expozícia umiestnená v budove COOP
Jednoty prostredníctvom návštevníkov zviditeľňuje našu obec, prácu a
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aktivitu seniorov našej ZO. Poďakovala Erike Janovčíkovej za spoluprácu na
základe ktorej v septembri 2014 uskutočnili zájazd na Oravu.

Telovýchovná jednota Štart
Práve skončená sezóna 2014/2015 bola najúspešnejšia od postupu do
prvej triedy, čo sa týka postavenia v tabuľke a aj čo sa týka celkovej klímy v
celom klube. Druhé miesto bol pre klub krásny úspech a určité
zadosťučinenie, že sa niekde posúva, keďže pred tromi rokmi sa v súťaži len
krvopotne zachránili. V áčku sa vytvorila výborná partia, výsledky neboli
náhodné. Z 26 zápasov 16 vyhrali, 3 remizovali a 7 prehrali s celkovým skóre
54 : 28. Po skončení súťaže sa stretol výbor s hráčmi Áčka a spoločnými
silami ponatierali brány, tyče za bránami a tiež bariéry okolo celého ihriska.
Žiaci v malom futbale skončili na 4. mieste, keď získali 18 bodov so skóre
18:39.
Jesenná časť sezóny 2015/2016 bola na konci. Pred začiatkom sezóny
sa podarilo doplniť káder A- mužstva o novicov Petra Kumančíka z Iľanova,
Andreja Vretenára zo Závažnej Poruby a navrátilca Slavomíra Ručkaya z
Beňadikovej. Po predchádzajúcej sezóne skončili Marek Szcucs a Andrej
Brunčiak. Ťažký úvod sezóny, kedy jánski futbalisti zo 4 zápasov hrali 3 krát
von, zvládli ako-tak dobre a so ziskom 4 bodov sa pohybovali v strede
tabuľky. Mrzelo ich hlavne zakopnutie vo Východnej, kde po obrovských
chybách v obrane prehrali 4:3. Tiež dosť mrzela aj remíza v Ľubochni, kde
zápas skončili 0:0, ale jánski futbalisti doslova spálili 4 vyložené šance.
V domácich zápasoch podávali presvedčivé výkony a stratili v 6-tich
zápasoch len 2 body za remízu 0:0 s L. Kokavou. Z vonku sa podarilo doviesť
body z Kvačian po víťazstve 2:0 a z Hubovej, kde po výbornom výkone od cca
25. min. vyhrali zaslúžene 3:1. Vedenie klubu aj futbalistov tešil fakt, že ako
jediní v celej súťaži zdolali lídra z L. Sliačov. V tabuľke boli na piatom mieste
so ziskom 23 bodov a skóre 31:20. S herným prejavom a umiestnením
vládne spokojnosť.
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Nespokojné bolo vedenie klubu s účasťou na tréningoch, ktorá bola v
jesennej časti katastrofálna. Všetci verili, že sa to v priebehu jarnej časti
zlepší.
Žiacke mužstvo bolo prihlásené do súťaže Malý futbal. Po tom ako
skončil pri žiakoch p. Ján Palider vedenie dlho nevedelo nájsť trénera pre
túto kategóriu. Nakoniec ho našli v hodine dvanástej a so spoluprácou p.
Jána Tekeľa a Pavla Krála vládla spokojnosť. Na prvý majstrovský zápas
prišlo len 5 chlapcov, čo bolo pre všetkých šokujúce. Ale postupom času sa
zapojilo do tréningu viac a viac chlapcov a na konci septembra už trénovalo
aj 10 -15 chlapcov. Žiaci skončili na 8. mieste so ziskom 3 bodov, ale
posledné tri zápasy neprehrali a to hrali s trojicou najlepších. Všetci verili, že
prírastok hráčov do žiackeho mužstva bude pokračovať aj v jarnej časti
a časom budú môcť hrať veľký futbal.
V roku 2015 resp. v sezóne 2014/15 sa reprezentanti obce po tretí
krát prihlásili do mestskej florbalovej ligy v Ružomberku. Do ligy sa
prihlásilo 8 mužstiev väčšinou z okresu Ružomberok a jánski športovci, ako
jediný tím z okresu Liptovský Mikuláš. Liga pozostávala zo základnej časti,
kde sme odohrali 14 zápasov a obsadili 5. miesto. Po základnej časti
nasledovalo play-off, kde sa stretli s tímom na 4. mieste po základnej časti a
to s týmom Katolícka univerzita. Po veľkom boji v oboch zápasoch, kde prvý
zápas reprezentanti L. Jána vyhrali 4:2, no v druhom ťahali za kratší koniec
a prehrali 3:4 ale v celkovom súčte mali lepšie skóre 7:6 a tak sa dostali do
bojov o medaily. V semifinále však narazili na víťaza základnej časti a to na
tím Meteníci Likavka. V semifinále prehrali oba zápasy a tak im ostávali už
len súboje o 3. miesto. V týchto súbojoch sa stretli s týmom Gumbal a aj keď
oba zápasy boli vyrovnané, tak v oboch prípadoch Jánčania ťahali za kratší
koniec a celkovo v lige obsadili aj tak pekné 4. miesto.
S účinkovaním v lige boli funkcionári aj hráči spokojní, nakoľko
v ostatných ročníkoch podobný úspech nikdy nedosiahli. Do ligy sa prihlásili
aj v sezóne 2015/16 a boli rozhodnutí sa toto umiestnenie minimálne
zopakovať.
V roku 2015 sa zúčastnili aj florbalového turnaja v L. Sliačoch, kde
obsadili pekné 3. miesto s bilanciou 3 víťazstvá a 1 prehra.
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Rok 2015 hodnotili všetci ako úspešný a v ďalšom roku sa chceli
zúčastniť viac turnajov ako v roku 2015.

Matrika
Počet obyvateľov ku 31. Decembru 2015 bol 1063, oproti roku 2014
pribudlo 7 obyvateľov.

Narodení
Oliver Špita
Viktória Začková
Tomáš Lisý
Adrián Filo
Oliver Javoš
Dominik Bella
Ľubomír Oravec
Dominik Koppan
Martin Kompiš
Viktória Lisá
Patrik Vrzal
Anna Vrlíková
Natália Nahálková
Lenka Birvoňová
Timea Zajacová

Zomrelí
Mária Filipovičová (†86)
Viera Oravcová (†81)
Mária Barániová (†80)
Milan Huraj (†74)
Oľga Droppová (†84)
Alexander Fodor (†66)
Do obce sa prisťahovalo: 27 ľudí
Z obce sa odsťahovalo: 29 ľudí

Klimatické pomery
Počasie sa začiatkom roka 2015 prejavilo podobne, ako v ostatných
rokoch. Vianoce a zvlášť štedrý deň, sa ukázali veľmi teplé. Do konca roka sa
ochladilo a začiatkom januára 2015 sa začala konečne zima.
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Do konc januára nebola snehová prikrývka hrubá, ale práve
v posledné januárové dní sa rozsnežilo a na viacerých častiach Slovenska
bola vyhlásená kalamitná situácia. V Trenčianskom a Žilinskom kraji na
viacerých miestach musela zasahovať aj armáda a ťažká technika. Veľké
komplikácie

spôsobovali

mokrým

snehom

polámané

stromy.

Jeden

z padajúcich konárov, zlomených pod ťarchou snehu dokonca zabil školáka
v Bratislave. V druhej polovici februára sa však oteplilo. Na severe Slovenska
boli koncom februára plusové teploty a na juhu Slovenska dosahovali aj cez
10 °C. Začiatkom marca však prišlo daždivé a veterné počasie. Teploty
začiatkom prvého jarného mesiaca o niečo klesli, ale snežilo už len
v nadmorských výškach nad 1000 metrov. Priemerná mesačná teplota len
o niečo prekročila 5 °C, ale priemerne polovicu dní v marci bolo daždivé
počasie. Preto bol marec 2015 meteorológmi vyhodnotený ako zrážkovo
nadpriemerný. Začiatkom apríla sme mali pocit, akoby sa vracala zima.
Ochladilo sa miestami aj snežilo. Prízemné mrazy sa sporadicky objavili ešte
aj v polovici mesiaca, ale denné teploty stúpali. Apríl 2015 bol preto naozaj
bláznivý, keď sa za prvých 10 dní oteplilo na niektorých miestach až o 16 °C.
Aj napriek premenlivosti aprílového počasia, máj priniesol už letné teploty.
Do 6. mája ortuť teplomera na niektorých miestach atakovala hranicu 30 °C,
čo prinieslo najmä radosť z príchodu leta a boli predzvesťou veľmi teplých
letných dní. O niečo menej mali radosť dlhodobo chorí a starší ľudia, ktorých
takéto teplá vyčerpávali. Zatiaľ čo v predchádzajúcich rokoch boli extrémne
teplé mesiace marec a apríl, v roku 2015 to bol máj. Druhá polovica mája už
bola relatívne ustálená a teploty sa pohybovali okolo 20 °C. Začiatok a prvá
polovica júna priniesla opäť teplotné rekordy, keď na mnohých miestach
teploty prekračovali 30 °C. Rekordné teploty hlásili najmä meteorológovia
počas 13. a 14. júna, keď na viacerých miestach Slovenska namerali viac
ako 50-ročné teplotné rekordy. Rok 2015 sa aj pod vplyvom týchto bilancií
stal najteplejším rokom od začatia meteorologických meraní.
Podľa publikovaných článkov v tlači a na internete bolo viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú
globálnu klímu a zrejme najväčší význam by mali mať tieto:
1) Slnečná aktivita je už nízka a prechádza postupne do minima v aktuálnom 11-ročnom
cykle, dosahuje ale nižšiu úroveň ako počas predchádzajúcich cyklov;
2) V máji 2015 začala po dlhšom období výraznejšia teplá fáza ElNiňo v Pacifiku a od
septembra 2015 už dosahuje Oceánický Niňo Index pomerne vysoké hodnoty nad 2,0
(posledné 3 týždne je Niňo3.4 index na úrovni 3,0 až 3,1); predpovede naznačujú, že táto
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teplá fáza ElNiňo potrvá najmenej do jari 2016 a bude spojená so zvýšením globálnej teploty
asi o 0,2 °C lebo pokračuje aj teplá fáza Pacifickej Dekádnej Oscilácie, ktorá globálnu
teplotu tiež zvyšuje;
3) Globálna emisia skleníkových plynov pokračuje v rastúcom trende napriek ekonomickej
kríze v niektorých krajinách, čím opäť zosilnie skleníkový efekt atmosféry; vysoká priemerná
teplota povrchu oceánov na Zemi tiež prispeje k zvýšeniu koncentrácie CO2 v atmosfére;
4) Za zmienku ale stojí aj znížená plocha morského ľadu okolo Antarktídy približne na
dlhodobý priemer (predtým tam bola 3 roky zvýšená plocha morského ľadu, čo globálnu
klímu mohlo ochladzovať); plocha letného morského ľadu v Arktíde síce značne zaostala
oproti rekordu najmenšej plochy z roku 2012, no stále je asi o 1,5 mil. km2 menšia ako
dlhodobý priemer z obdobia pred rokom 1991.
5) Nemôžeme predvídať silné sopečné erupcie, ktoré pôsobia ochladzujúco na globálnu
klímu. Takýto vývoj bude pravdepodobne znamenať, že priemerná globálna teplota bude až
do marca 2016 vyššia ako dlhodobý priemer (DP) z obdobia 1951-1990 najmenej o 0,7 °C
a vyššia bude aj teplota na kontinentoch severnej pologule, najmenej o 0,5 °C nad DP
z obdobia 1951-1990.

Počas júna sa už objavili aj pomerne silné búrky, aj keď zrážok nebolo stále
dostatok. Ich nedostatok sa prejavil najmä v letných mesiacoch júl a august,
keď zároveň pokračovalo extrémne teplo. Počas celého leta Slovenský
hydrometeorologický ústav uverejňoval výstrahy pred vysokými teplotami.
Najspokojnešní boli ľudia, užívajúci si leto na dovolenkách, či už na
Slovensku, ale aj v zahraničí. Daždivých dní bolo minimálne a celé leto bolo
veľmi teplo. August sa na Slovensku rozlúčil veľmi vysokými teplotami okolo
30 °C. Aj keď aj september priniesol na niektorých miestach krajiny teplotné
rekordy, teploty boli najmä na severe Slovenska znesiteľnejšie. Nočné teploty
sa v priemere znížili až o 10 °C. Zaujímavým javom boli predčasne ožltnuté
listy na stromoch, čo spôsobilo najmä extrémne teplo a sucho. Tak sa
v polovici septembra zdalo, že lístia začne aj rapídne opadávať. Mierne zrážky
však zrážkový deficit nedobehli, ale zachránili vegetáciu od úplného
vyschnutia. Teplo spôsobilo aj akútny nedostatok hríbov a hubári si v roku
2015 vôbec neprišli na svoje. Október bol opäť chladnejší, teploty v Liptove
dosahovali okolo 15 °C a zrážok bolo stále zúfalo málo. Koncom októbra sa
ešte Slovenskom prehnala poriadna búrka, ktorá priniesla aj väčšie
množstvo vlahy. Takže október skončil zrážkovo slabo nad bežným
normálom. Teplota vzduchu v mesiaci november v tomto roku prekonala tiež
rekordy. Od nedele 8. novembra, keď sa výrazne oteplilo nástupom tepelného
frontu, meteorologické stanice zaznamenali rekordy maximálnej teploty
vzduchu hlavne v západnej časti Slovenska. To bol zároveň posledný teplý
záchvev jesene. V druhej polovici novembra sa začalo ochladzovať. Počiatky
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posledného mesiaca roka 2015 boli trocha rozpačité, ale pretrvávalo relatívne
ustálené teplejšie počasie. Navyše ani počas vianočných sviatkov nič
nenasvedčovalo tomu, že prišla zima. Príroda ostávala bez snehovej pokrývky
až do konca kalendárneho roka. Teploty však postupne klesali do
mínusových polôh. Snehu sme sa dočkali až v januári 2016.
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2016
Obecné zastupiteľstvo
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2016 sa uskutočnilo
dňa 29. januára 2016 o 17 00 hod. v kancelárii starostu obce Liptovský Ján.
Na úvod poslanci vyhodnotili obchodnú verejnú súťaž na prenájom
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce TU ŠTART. Skonštatovali, že svojím
uznesením č. 84/11/2015 zo dňa 6.11.2015 schválili zámer prenajať
nehnuteľnosti obchodno-verejnou súťažou a uznesením č. 94/13/2015 zo
dňa 14.12.2015 schválili podmienky obchodno-verejnej súťaže na prenájom
a schválili podľa podmienok obchodno-verejnej súťaže trojčlennú komisiu
v zložení: Mgr. Jaroslav Adamčík, Roman Vajs, Ľubomír Urban (poslanci
obecného zastupiteľstva). Táto komisia otvorila obálku a konštatovala, že
boli splnené všetky podmienky obchodno-verejnej súťaže, v obálke sa
nachádzali povinné náležitosti návrhu na nájom nehnuteľností. V zmysle
obchodnej súťaže bola doručená jedna ponuka, od Jána Šajbidora. Poslanci
teda schválili výsledky súťaže a odporučili starostovi obce uzatvoriť nájomnú
zmluvu v termíne do 26.2.2016 s firmou Ján Šajbidor, so sídlom Ul. 1. mája
1961/25, Liptovský Mikuláš.
V ďalšom

bode

prítomní

schválili

dodatok

č.

2

ku Zmluve

o zneškodnení odpadu zo dňa 15.12.2014 uzatvorenú medzi objednávateľom
Obcou Liptovský Ján a dodávateľom Mestom Liptovský Hrádok. Predmetom
dodatku č. 2 bolo predĺženie platnosti tejto zmluvy na dobu určitú do
31.5.2016.

Schválili

aj

dodatok

č.

2

ku Zmluve

o odvoze

tuhého

komunálneho odpadu zo dňa 15.12.2014 uzatvorenú medzi objednávateľom
Obcou Liptovský Ján a dodávateľom Mestom Liptovský Hrádok. Predmetom
Dodatku č. 2 bolo predĺženie platnosti tejto zmluvy na dobu určitú do
31.5.2016. Zároveň

odporučili starostovi obce Mgr. Jurajovi Filovi prijať

opatrenia a vykonať príslušné právne úkony zabezpečujúce výber dodávateľa
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služby na odvoz tuhého komunálneho odpadu a zneškodnenie odpadu po
termíne 31.5.2016.
Obecné

zastupiteľstvo

schválilo

nájom

nehnuteľnosti

a to

časti

pozemku parcely KNC 3404/1 s výmerou 5678 m2 Zastavané plochy
a nádvoria, k.ú. Liptovský Ján, nehnuteľnosť zapísaná na LV č.564 pre k.ú.
Liptovský Ján, v prospech Tibora Lizúcha s miestom podnikania Vavrišovo
na obdobie od 1. februára 2016 do 31. januára 2019 a súhlasilo, aby
starosta obce Liptovský Ján podpísal nájomnú zmluvu.
Obecné zastupiteľstvo na svojom prvom zasadnutí schválilo aj
nájomníkov obecného nájomného bytového domu Do Políka, súpisné číslo
371: byt č. D2-1.1 – Mgr. Lucia Švajková, byt č. D2-4.2 – Emília Liptáková.
Zároveň schválilo domový poriadok v obecných nájomných bytových domoch
Do Políka 368, Do Políka 369, Do Políka 370, Do Políka 371 a Nová 491.
Poslanci súhlasili s dotáciou z rozpočtu obce Mgr. Metodovi Rakárovi,
Kúpeľná 153, 032 03

Liptovský Ján, vo výške 200,- Eur (dvesto Eur) za

účelom rozvoja vedy, vzdelania, telovýchovy.
Druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 14.
marca 2016. Na úvod prítomní schválili rozpočtové opatrenie č. 1/2016/ZŠ presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenili celkové príjmy a celkové výdavky, ale menili sa bežné výdavky na
kapitálové výdavky. Zároveň poslanci vzali na vedomie rozpočtové opatrenie
č. 2/2016/ZŠ – v súvislosti s povoleným prekročením a viazaním príjmov
obce a školy, a to zvýšenie príjmov (obec) v celkovej výške 2104,95 EUR
a zvýšenie výdavkov (škola) v celkovej výške 2104,95 EUR.
Zastupiteľstvo

sa

ďalej

zaoberalo

a schválilo

návrh

Zásad

hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou
Liptovský Ján. Ďalej poslanci konštatovali, že dňa 21. októbra 2014
uzatvorila Obec Liptovský Ján s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka

SR

so

sídlom

Dobrovičova

12,

Bratislava

1

Zmluvu

č.

Z2213012006501 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na
projekt s názvom „Prestavba objektu Informačné a kultúrne centrum
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Liptovský Ján“. Obecné zastupiteľstvo bolo s touto zmluvou oboznámené,
ako aj so záväzkami vyplývajúcimi zo Zmluvy o NFP. Poslanci v tejto
súvislosti súhlasili so zriadením záložného práva na nehnuteľnosti v majetku
Obce Liptovský Ján (stavba so súpisným č. 132 na parc. č. 196/1, zapísaná
na LV č. 1825, stavba bez súpisného čísla na parc. č. 197/12, zapísaná na
LV č. 1825, stavba bez súpisného čísla na parc. č. 197/13, zapísaná na LV
č. 1825, parcela č. 193/2, zapísaná

na LV č. 1825, parcela č.195/1,

zapísaná na LV č. 1825, parcela č. 196/1, zapísaná na LV č. 1825, parcela
č.197/1, zapísaná na LV č. 1825, parcela č.197/12, zapísaná na LV č.
1825 a parcela č.197/13, zapísaná

na LV č. 1825) na zabezpečenie

finančných záväzkov zo Zmluvy o NFP.
Poslanci zároveň odporučili starostovi obce Liptovský Ján Mgr. Jurajovi
Filovi podpísať záložnú zmluvu po jej predložení zo strany záložného veriteľa
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, kde predmet zálohu
budú tvoriť vyššie uvedené nehnuteľnosti v majetku obce Liptovský Ján.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne prerokovalo aj problematiku
obchodnej spoločnosti Svätojánske kúpele, a.s. so sídlom Jána Kalinčiaka
39, Liptovský Ján. Základné imanie bolo vo výške 115.000,- Eur, bola
vydaná jedna kmeňová akcia na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote
115.000,- Eur, ktorej výlučným vlastníkom bola Obec Liptovský Ján.
Prítomní poslanci konštatovali, že je potrebné zvýšiť základné imanie
v obchodnej spoločnosti. Optimálnym riešením sa podľa názoru obecného
zastupiteľstva javilo zvýšenie základného imania spoločnosti tak, aby boli
zabezpečené podmienky pre jej rozvoj a naplnenie zámerov obce pri jej
založení. Obecné zastupiteľstvo vyjadrilo názor, že obec Liptovský Ján by si
vo vyššie uvedenej obchodnej spoločnosti mala ponechať 25%-ný podiel
a zvyšných 75% by mali vlastniť investori, ktorí by v súlade s územným
plánom obce Liptovský Ján naplnili zámery obce pri jej založení. Zvýšenie
základného imania sa malo realizovať upísaním nových troch akcií, každá
v nominálnej hodnote 115.000,-

Eur. S týmto

názorom

obecného

zastupiteľstva mali byť oboznámení aj obyvatelia celej obce Liptovský Ján,
pretože obecné zastupiteľstvo chcelo poznať názor obyvateľov obce na
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uvedenú problematiku. V tejto súvislosti zvolalo zhromaždenie obyvateľov
obce Liptovský Ján na deň 4. apríla 2016 o 17.00 hod. do sobášnej
miestnosti obecného úradu na Ul. Jána Kalinčiaka 39.
V ďalšom bode zasadnutia poslanci schválili žiadosť spoločnosti QUINTA
ESSENTIA, spol. s r.o., Fadruszova 11, Bratislava, o prenájom parcely č.
3404/1 s výmerou 5678 m2, zapísané na LV č.564, k. ú.

Liptovský Ján,

v termínoch 28.4.2016 a 19.5.2016 v čase od 14.00 do 18.00 hod. za sumu
200,- EUR za každý termín, na organizovanie komerčnej akcie.
Tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 25. apríla
2016 o 17

00

hod. v kancelárii starostu obce Liptovský Ján. Po schválení

programu zasadnutia poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 1
Liptovský

Ján

č.

1/2016

a

Zásady

hospodárenia

obce

rozpočtových

a

príspevkových organizácií zriadených obcou Liptovský Ján.
Obecné zastupiteľstvo schválilo aj Zmluvu o dielo uzatvorenú medzi
zhotoviteľom PKB invest, s.r.o., Jilemnického 4, Prešov, zastúpeným PhDr.
Ján Byncom PhD. konateľom spoločnosti a objednávateľom Obec Liptovský
Ján. Objednávateľ vyhlásil priame rokovacie konanie na podlimitnú zákazku
na uskutočnenie doplňujúcich stavebných prác, predmetom ktorej bola
rekonštrukcia Informačného a kultúrneho centra v Liptovskom Jáne –
doplňujúce stavebné práce II., realizované v rámci projektu financovaného
z ROP,

prioritná

od

3

–

Posilnenie

kultúrneho

potenciálu

regiónov

a infraštruktúra cestovného ruchu, opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov. Doplňujúce stavebné práce boli nevyhnutné na plnenie
pôvodnej zmluvy (Zmluva o dielo č. 38-08-11/15 zo dňa 17.8.2015) a neboli
technicky

oddeliteľné

objednávateľovi

od

pôvodného

nespôsobilo

plnenia

neprimerané

zmluvy

ťažkosti.

bez

Cena

toho,
diela

aby
bola

dohodnutá na základe vypracovania ponuky vo verejnom obstarávaní a bola
stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 50 438,86 € s DPH.
Poslanci schválili Zmluvu o dielo a poskytovaní technickej služby na
dodanie elektronického zabezpečovacieho systému medzi zhotoviteľom:
Triton SECURITY, s.r.o., J. Jánošku 3, Liptovský Mikuláš a objednávateľom
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Obcou Liptovský Ján, predmetom ktorej je dodanie, montáž, záručný
a pozáručný servis elektronického systému JABLOTRON – 101KR v objekte
Kultúrne centrum obce Liptovský Ján, Jána Čajaka 132, Liptovský Ján
podľa predloženého návrhu a odsúhlasenej cenovej ponuky. Zhotoviteľ sa
zaviazal, že v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve vykoná
pre

objednávateľa

dodávku

a montáž

predmetného

elektronického

zabezpečovacieho systému a svoj záväzok splní riadnym ukončením diela
a jeho

odovzdaním

objednávateľovi

formou

preberacieho

protokolu,

v celkovej cene 1479,51 Eur.
Obecné

zastupiteľstvo

v Liptovskom

Jáne

schválilo

Správu

o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2015 a delegovalo na
funkčné obdobie 2016/2020 do Rady školy pri Základnej škole s materskou
školou, Liptovský Ján štyroch zástupcov zriaďovateľa Obce Liptovský Ján:
Romana Vajsa, Bc. Zuzanu Kissovú, Katarínu Šúlekovú a Dagmar
Dubovskú. Funkčné obdobie delegovaných zástupcov do rady školy bolo
podľa platnej legislatívy štyri roky.
Poslanci

v ďalšom

bode

zasadnutia

schválili

Spoločný

program

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova do roku
2022.
Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj problematikou obchodnej spoločnosti
ŠPORTCENTRUM–LIPT.JÁN, s.r.o. „v konkurze“ so sídlom Jánska dolina
194, Liptovský Ján, oboznámilo sa so skutočnosťami, ktoré zistili hlavný
kontrolór obce Ing. Ľubomír Oravec a právnik obce JUDr. Milan Trnovský.
Preto súhlasili s podaním trestného oznámenia na neznámeho páchateľa pre
podozrenie zo spáchania trestného činu. Odporučili zároveň starostovi obce
odoslať toto trestné oznámenie na Okresnú prokuratúru v Liptovskom
Mikuláši a to do 30.4.2016.
Poslanci

schválili

aj

nových

nájomníkov

obecných

nájomných

bytových domov: Do Políka, súpisné číslo 370, byt č. A1-4.2 (Roman Harych,
Liptovský Mikuláš) a Do Políka, súpisné číslo 368, byt č. C2-2.1 (Miriam
Hybenová,, Liptovský Ján).
Prítomní poslanci schválili Zmluvu o zrušení vecného bremena medzi
zmluvnými stranami: Obec Liptovský Ján, Jána Kalinčiaka č.39, Liptovský
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Ján v zastúpení starostom obce Mgr. Jurajom Filom a STAVOINDUSTRIOU
Liptovský Mikuláš, a. s. Liptovský Mikuláš, zast. Ing. Milanom Dančíkom,
predsedom

predstavenstva

a Ing.

Patrikom

Paulínym,

členom

predstavenstva, na parc. č. KN C 568/22, k. ú. Liptovský Ján spočívajúce
v práve prechodu a to peši a motorovými vozidlami cez parcely č. KN C
568/6, č. KN E 93/504 a č. KN E 93/505, k. ú. Liptovský Ján a to v rozsahu
tak, ako bolo vyznačené na Geometrickom pláne z 20.6.2009.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne schválilo príspevok Centru
sociálnych

služieb

ANIMA

Liptovský

Mikuláš,

Jefremovská

634,

Liptovský Mikuláš, na podporu podujatia „Senior nehnevaj sa“ pre občanov
obce Liptovský Ján, ktorým CSS ANIMA poskytuje služby vo výške 50
Eur/osoba, spolu 100,- Eur.
Poslanci schválili aj Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo Ev.č.: TS-V-21/2014 zo dňa 28.10.2014 uzatvorenej na dodanie a montáž kamerového
monitorovacieho systému zhotoviteľom Triton SECURITY, s.r.o., J. Jánošku
3,

Liptovský

Mikuláš.

Predmetom

dodatku

bolo

doplnenie

troch

kamerových miest a doplnenie zariadenia na prenos a zber signálu za
účelom zabezpečenia prepojenia nových kamerových miest cez WiFi sieť.
v obci Liptovský Ján v sume 2980,- Eur.
Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu Telovýchovnej jednote ŠTART
Liptovský Ján vo výške 15 000,- Eur na rok 2016.
Štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 27. mája
2016 o 17

00

hod. v kancelárii starostu obce Liptovský Ján. Po schválení

programu zasadnutia obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie

správu

hlavného kontrolóra za rok 2015, schválilo Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie bez výhrad a použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške 42 766,05 Eur.
Prítomní poslanci schválili aj Zmluvu o nájme pozemku medzi
prenajímateľom Obcou Liptovský Ján a nájomcom SOREA spol. s.r.o.,
Odborárske námestie č. 3, Bratislava. Predmetom nájmu bol pozemok KNC
parc. 3404/1 s výmerou 5678 m2 zapísaný na LV č. 564 vo vlastníctve obce
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Liptovský Ján v termíne od 4.6.2016 do 18.9.2016 pre účely parkovania
vozidiel návštevníkov termálneho kúpaliska za nájom vo výške 1700,-Eur
V rámci hospodárenia poslanci schválili Dodatok č.1 ku Nájomnej
zmluve zo dňa 28.4.2009 medzi prenajímateľom Liptovská vodárenská
spoločnosť, a.s. so sídlom Revolučná 595, Liptovský Mikuláš a nájomcom
Obcou Liptovský Ján. Obidve zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že bod 2
sa mení nasledovne: Doba nájmu sa uzatvára na dobu 10 rokov t.j. do
31.12.2018.
Ďalej obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o poskytovaní služieb na
zber a prepravu odpadu a súvisiacich služieb medzi objednávateľom Obcou
Liptovský Ján a dodávateľom, poskytovateľom Verejnoprospešné služby
Liptovský Mikuláš so sídlom Družstevná 1, Liptovský Mikuláš. Predmetom
tejto zmluvy bol záväzok Dodávateľa poskytovať objednávateľovi zber
a prepravu tuhého komunálneho odpadu na území obce Liptovský Ján
a s tým súvisiace služby a zber, prepravu a zhodnotenie vyseparovaných
zložiek komunálneho odpadu v súlade s platnou legislatívou SR. Táto zmluva
sa uzatvorila na dobu 48 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. V tejto
súvislosti zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o zneškodnení odpadu uzatvorenú
Obcou Liptovský Ján a poskytovateľom Mesto Liptovský Hrádok. Predmetom
tejto zmluvy bol záväzok objednávateľa dodať na skládku TKO Liptovský
Hrádok – Žadovica, špecifikovaný odpad na zneškodnenie a záväzok
poskytovateľa prevziať špecifikovaný odpad na skládku TKO Liptovský
Hrádok –Žadovica. Táto zmluva sa uzatvorila na dobu určitú do 31.12.2016
Poslanci sa vyjadrili a schválili žiadosť Základnej školy s materskou
školou, Starojánska 11 v Liptovskom Jáne o zapožičanie čestného názvu
školy: „Základná škola s materskou školou Jána Čajaka“. Zároveň uložili
v termíne do 31.5.2016 Júlii Čániovej pripraviť
zapožičanie

čestného

názvu

školy

za zriaďovateľa návrh na

s potrebnými

prílohami

v zmysle

informácií predložených Okresným úradom, odbor školstva Žilina, ktoré
vymedzujú zadanie kritérií školám a školským zariadeniam, ktoré by mali
spĺňať pri podávaní žiadostí o zapožičanie čestného názvu a podklady zaslať
na adresu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, odbor
základných škôl, Stromová 1, Bratislava.
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Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Liptovský Ján č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobným

stavebným

odpadom,

Prevádzkový

poriadok

príspevkovej

organizácie Kultúrne centrum Liptovský Ján, Cenník za prenájom priestorov
Kultúrneho centra Liptovský Ján a príspevok na činnosť na rok 2016 pre
príspevkovú organizáciu Kultúrne centrum Liptovský Ján vo výške 14 000
Eur.
Prítomní vzali na vedomie výsledky hospodárenia obchodnej spoločnosti
Svätojánske kúpele, a.s. Jána Kalinčiaka 39, Liptovský Ján za rok 2015
a schválili nájomníka do bytového domu súp. č. 368 byt B1.3.2 od 1.6.2016
Janku Bátoryovú, Uhorská Ves 76.
Piate zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 13. júna
2016 o 17 00 hod. v kancelárii starostu obce Liptovský Ján.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie obce Liptovský Ján č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi. Súhlasili aj so zverejnením
zámeru predať nehnuteľnosť a to novovytvorenú parcelu č. KNC 257/48
s výmerou 103 m2 Ostatné plochy k. ú. Liptovský Ján, Mgr. Ľubošovi
Niňajovi s manž. Evou Niňajovou, obaja bytom Bobrovec 732.
Prítomní členovia zastupiteľstva vzali na vedomie, že na základe
Zámennej

zmluvy

a Kúpnej

zmluvy

zo

dňa

25.11.2008,

Zmluvy

spolufinancovania inžinierskych sietí IBV pod Sečnom zo dňa 25.11.2008
v znení Pristúpenia k tejto zmluve zo dňa 19.4.2011, uhradila Slovenská
energetika – Distribúcia a.s. so sídlom v Žiline sumu 14 920,26 Eur ako
odplatu za zriadenie vecného bremena v zmysle Zmluvy o zriadení vecného
bremena zo dňa 11.09.2014. Spolu s tým schválili úhradu odplaty
účastníkom Zmluvy o spolufinancovaní inžinierskych sietí IBV Pod Sečnom
zo

dňa

25.11.2008

v znení

Pristúpenia

k zmluve

spolufinancovaní

inžinierskych sietí IBV Pod Sečnom zo dňa 19.4.2011 takto: Obec Liptovský
Ján 5/27; Mária Gloneková 1/27; Eva Kompišová 4/27; Zuzana Čurná
3/27; Karol Dúbravec 4/27; Oľga Dianovská 2/27; Želmíra Balcová 3/27;
Peter Balco 2/27; Mária Garabášová 1/27; Ján Paciga 1/27; František
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Čenka 1/27 a odporučili starostovi obce Liptovský Ján Mgr. Jurajovi Filovi
zabezpečiť vyúčtovanie realizácie inžinierskych sietí IBV Pod Sečnom.
Na záver zasadnutia zastupiteľstvo schválilo nájomníkov obecných
nájomných bytových domov: Do Políka, súpisné číslo 369, byt č. B2-4.2 –
Ján Kostka - Zelina, Žiar, Do Políka, súpisné číslo 370, byt č. A2-2.2 –
Ľubica Mlynčeková, Liptovský Ján.
V poradí šieste zasadnutie obecného zastupiteľstva v Liptovskom Jáne
sa uskutočnilo 1. augusta 2016 o 17

00

hod.

v kancelárii starostu obce

Liptovský Ján.
V súvislosti s hospodárením obce poslanci prerokovali a schválili
čerpanie rezervného fondu na položke 46/454 v sume 42 766,05 EUR na
financovanie vlastných zdrojov na realizáciu projektu „Prestavba objektu
Informačné a kultúrne centrum Liptovský Ján“.
Po prerokovaní Výročnej správy za konsolidovaný celok Obce Liptovský
Ján za rok 2016 obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Výročnú správu za
konsolidovaný celok Obce Liptovský Ján za rok 2015 bez pripomienok.
Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že svojím Uznesením č.44/5/2016
zo dňa 13.6.2016 súhlasilo so zverejnením zámeru predať nehnuteľnosť a to
novovytvorenú parcelu č. KNC 257/48 s výmerou 103 m2 Mgr. Ľubošovi
Niňajovi s manž. Evou Niňajovou, obaja bytom Bobrovec 732. Tento zámer
bol zverejnený najmenej 15 dní pred schvaľovaním tohto prevodu

na

úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Z tohto dôvodu poslanci
schválili predaj tohto pozemku uvedeným majiteľom za kúpnu cenu 15,- Eur
/1m2, t.j. za sumu 1545,- Eur. Táto cena bola vyššia, ako cena zistená
znalcom Ing. Jozefom Pavlíkom, Jilemnického 736/20, Liptovský Mikuláš,
jeho Znaleckým posudkom číslo 088/2016 zo dňa 7.6.2016 (13,59 eur/1m2).
Prítomní poslanci schválili predložený Školský vzdelávací program
k Štátnemu

vzdelávaciemu

programu

ISCED

1-primárne

vzdelávanie

a ISCED 2-nižšie sekundárne vzdelávanie platný pre 1., 2., 5. a 6. ročník
základnej školy od šk. roka 2016/2017 ako aj predložený Školský vzdelávací
program k

Štátnemu vzdelávaciemu programu ISCED 0–predprimárne

vzdelávanie platný

pre materskú školu od šk. roka 2016/2017. Ďalej
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schválili aj najvyššie počty detí a počty tried v materskej škole v školskom
roku 2016/2017:
Trieda/vek dieťaťa

Počet

Počet detí v triede

tried
1./ 3 až 4 ročné

1

20

2./ 4 až 5 ročné

1

24

3./ 5 až 6 ročné

1

25

Spolu

3 triedy

69 detí

Schválili aj počty žiakov a počty tried v základnej škole v školskom roku
2016/2017:
Ročník

Počet tried

Počet žiakov v triede

z toho začlenených

1.

1

20 z toho 1 externý žiak

1

2.

1

16

2

3.

1

24

4

4.

1

26

3

5.

1

21

7

6.

1

18

3

7.

1

9

1

8.

1

13

1

9.

1

13

4

Spolu

9 tried

160 z toho 1 externý žiak

26

Počty žiakov boli aktuálne k 15.7.2016. V prípade, že by došlo ku zmene
počtu žiakov v jednotlivých triedach do začiatku školského roka 2016/2017,
zriaďovateľ schválil túto zmenu. Poslanci vzali na vedomie počty oddelení
a počty žiakov v školskom klube detí v školskom roku 2016/2017:
Oddelenie/ročník ZŠ

Počet oddelení

Počet žiakov v oddelení

1./ 1.ročník ZŠ

1

19

2./ 2.a 4.ročník ZŠ

1

32

3./ 3.ročník ZŠ

1

20

Spolu

3 oddelenia

71 žiakov
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Zastupiteľstvo sa na zasadnutí oboznámilo aj s problematikou daní
za ubytovanie a konštatovali, že nie všetky ubytovacie zariadenia, resp.
platitelia, ktorými sú prevádzkovatelia ubytovacích zariadení, postupujú
v súlade s vyššie uvedeným VZN. Preto požiadali hlavného kontrolóra obce
o vykonanie kontroly dodržiavania VZN č.3/2015, §§14 a nasl. týkajúceho sa
dane za ubytovanie. Zároveň odporučili starostovi obce, aby sa spolu
s hlavným kontrolórom obce obrátili písomne na Daňový úrad Liptovský
Mikuláš,

Okresný

úrad

Liptovský

Mikuláš,

odbor

živnostenského

podnikania, ako aj na Oddelenie cudzineckej polície PZ Žilina o poskytnutie
súčinnosti pri vykonávaní kontroly, resp. o vykonanie kontroly v rámci ich
kompetencií. Požiadali aj hlavného kontrolóra obce, aby o výsledku kontroly
informoval obecné zastupiteľstvo na jeho zasadnutí v mesiaci október 2016.
V poradí už siedme zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 26.
septembra 2016 o 17 00 hod. v kancelárii starostu obce Liptovský Ján.
Poslanci

po

rozprave

na

úvod

zasadnutia

neschválili

žiadosť

o celoročný prenájom parkovacieho miesta na parcele registra C KN č.
3404/1 k. ú. Liptovský Ján s výmerou 5678 m2 zapísanej na LV 564 vo
vlastníctve obce Liptovský Ján, ktoré by slúžilo na umiestnenie vozíka
s reklamou rezortu Villa Betula Resort ***.
Prítomné
nájomného

zastupiteľstvo

obce

schválilo

nájomníkov

obecného

bytového domu Do Políka, súpisné číslo 370: byt č. A2-4.1 –

Lucia Zimániová, Podtureň; byt č. A2-4.2 – Vladimír Servatka, Svit.
Po oboznámení sa a prerokovaní schválili zmluvu medzi Obcou
Liptovský Ján a spoločnosťou UNICAR, s.r.o. so sídlom ul.1.mája 68/1848,
Liptovský Mikuláš, zast. Petrom Brtáňom, konateľom. Obec mala snahu
zabezpečiť

pre

konečných

používateľov

pneumatík

manipuláciu

s odpadovými pneumatikami. Unicar je distribútorom pneumatík v zmysle
a je teda oprávnený na zabezpečovanie spätného odberu odpadových
pneumatík. Obec mala vytvoriť na svojom Zbernom dvore na Školskej ulici
v Liptovskom Jáne priestor pre spoločnosť UNICAR s.r.o. na vytvorenie
zberného miesta odberu odpadových pneumatík a to bezodplatne.
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Spoločnosť UNICAR s.r.o ako distribútor pneumatík mala zabezpečiť
bezodplatne odvoz týchto odpadových pneumatík na základe Zmluvy
o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA zo dňa
14.7.2016, ktorú mala uzavretú s organizáciou zodpovednosti výrobcov
a prevádzkovateľom neziskového systému združeného nakladania pre spätný
zber pneumatík. Obec prehlásila, že má túto zmluvu k dispozícii.
Poslanci vzali na vedomie záznam z rokovania účastníkov spoločnej
IBV Sečno Liptovský Ján, konaného dňa 26.9.2016 o 15.00 hodine v budove
Obecného úradu v Liptovskom Jáne.
Na ôsmom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zišlo zastupiteľstvo
obce dňa 4. novembra 2016 o 17 00 hod. v kancelárii starostu obce
Liptovský Ján.
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 6/2016/ZŠ –
povolené prekročenie a viazanie príjmov (obec) a povolené prekročenie
a viazanie výdavkov (škola), a to zvýšenie príjmov (obec) v celkovej výške
12.783,78 EUR a zvýšenie výdavkov (škola) v celkovej výške 12.783,78 EUR;
rozpočtové opatrenie č. 5/2016

- povolené prekročenie a viazanie príjmov

a povolené prekročenie a viazanie výdavkov, a to zvýšenie príjmov v celkovej
výške 35.000,00 EUR a zvýšenie výdavkov v celkovej výške 18.000,00 EUR.
Prítomní poslanci vzali na vedomie: Správu audítora o overení účtovnej
závierky k 31. 12. 2015, Správu audítora o overení konsolidovanej účtovnej
závierky k 31. 12. 2015 a Správu audítora o overení súladu výročnej správy
s konsolidovanou účtovnou závierkou k 31. 12. 2015 bez pripomienok.
Zastupiteľstvo schválilo inventarizačnú, vyraďovaciu a likvidačnú komisiu
na vykonanie inventarizácie obecného majetku v zložení predseda: Katarína
Šúleková,

členovia:

Rastislav

Urban,

Mgr.

Martin

Šimovček,

Darina

Ľubeľanová, Ing. Miriam Čániová a Roman Vajs.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne schválilo na tomto zasadnutí
Záverečnú

Správu

o výchovno-vzdelávacej

činnosti,

jej

výsledkoch

a podmienkach školy a školských zariadení za školský rok 2015-2016.
Poslanci schválili aj nájomníkov obecných nájomných

bytových

domov: Do Políka, súpisné číslo 368, byt č. C2-1.1 – Anna Marková; Do
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Políka, súpisné číslo 368, byt č. C3-4.2 – Zdenko Mihálik; Do Políka, súpisné
číslo 370, byt č. A3-3.2 – Radoslav Širica.
Schválili aj realizáciu prác na položenie asfalto-betónového krytu
komunikácie pri budove Kultúrneho centra Liptovský Ján na parcele KNC
195/1 a 197/1 k. ú. Liptovský Ján s celkovou výmerou 150m2 za cenu
3.840,00 EUR s DPH spoločnosťou ARCHIRO s.r.o., so sídlom Pražská 2,
Košice.
Poslanci neschválili ponuku na kúpu nehnuteľnosti – lesov v k. ú.
Liptovský Ján

vo vlastníctve rodiny Lubyovej a Szomolányiovej v zmysle

ponuky – predkupného práva, zaslanej obci Liptovský Ján listom z 27. 10.
2016.
Zastupiteľstvo bolo informované o výkone previerky zo strany Okresnej
prokuratúry v Liptovskom Mikuláši zameranej na zachovávanie zákonnosti
v postupe a rozhodovaní obce so zameraním na dodržiavanie zákonnosti
zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov a vzalo na
vedomie upozornenie prokurátora č. Pd 97/16/5505-2 zo dňa 14. 10. 2016
doručené obci Liptovský Ján dňa 21. 10. 2016.
Zastupiteľstvo schválilo nákup 200 ks “Mikulášskych balíčkov“ pre
deti v sume 1.000,00 EUR s DPH a nákup 450 ks “Vianočných balíčkov“ pre
obyvateľov obce Liptovský Ján v sume 5.800,00 EUR s DPH.
Na poslednom zasadnutí v roku 2016 sa obecné zastupiteľstvo zišlo
dňa 12. decembra 2016 o 17

00

hod. v kancelárii starostu obce Liptovský

Ján.
Poslanci vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra ku návrhu
rozpočtu obce Liptovský Ján na rok 2017. Zároveň schválili rozpočet obce
Liptovský Ján na rok 2017 bez pripomienok a vzali na vedomie návrhy
rozpočtov obce Liptovský Ján na roky 2018-2019. Ďalej schválili rozpočtové
opatrenie č. 7/2016/ZŠ – povolené prekročenie a viazanie príjmov (škola,
obec) a povolené prekročenie a viazanie výdavkov (škola), a to zvýšenie
príjmov (škola, obec) v celkovej výške 14.031,63 EUR a zvýšenie výdavkov
(škola) v celkovej výške 14.031,63 EUR. Poslanci vzali na vedomie rozpočtové
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opatrenie č. 7/2016/ZŠ – povolené prekročenie a viazanie príjmov (obec)
a povolené prekročenie a viazanie výdavkov (škola), a to zvýšenie príjmov
(obec) v celkovej výške 13.719,32 EUR a zvýšenie výdavkov (škola) v celkovej
výške 13.719,32 Eur. V rámci rozpočtu súhlasili poslanci aj s úpravou
rozpočtu obce Liptovský Ján pre rok 2016 podľa úpravy rozpočtu č.
8/2016/ZŠ.
Prítomní

poslanci

schválili

Všeobecne

záväzné

nariadenie

obce

Liptovský Ján č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ďalej schválili aj Všeobecne
záväzné nariadenie obce Liptovský Ján č. 3/2016 o stanovení výšky
miestneho poplatku za rozvoj.
Prerokovali a schválili Zmluvu o poskytnutí služby na zneškodnenie
tuhého komunálneho dopadu z obce Liptovský Ján uložením na skládku.
V tejto súvislosti schválili aj Zmluvu o poskytnutí služby č. 141/16, medzi
Obcou Liptovský Ján a poskytovateľom, Verejnoprospešné služby Liptovský
Mikuláš v zastúpení Ing. Dušanom Grešom, riaditeľom organizácie, ktorej
predmetom je úprava vzťahu medzi objednávateľom a poskytovateľom vo veci
odpadového hospodárstva: „Zneškodnenie tuhého komunálneho odpadu
z obce Liptovský Ján uložením na skládku“, ktorá bola výsledkom verejného
obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie služby. Poslanci
zároveň

odporučili

starostovi

obce

Liptovský

Ján

podpísať

Zmluvu

o poskytnutí služby.
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Liptovský Ján za rok 2016 a schválilo návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liptovský Ján na 1. polrok
2017.
Prítomní poslanci zvolili Mgr. Martina Šimovčeka, trvale bytom
Liptovský Ján do funkcie prísediaceho na Okresnom súde Liptovský Mikuláš
na obdobie 2017-2021.
Na záver posledného zasadnutia

v roku 2016 schválili nájomníkov

obecných nájomných bytových domov: Do Políka, súpisné číslo 368, byt č.
C3-1.1 – Anna Marková; Do Políka, súpisné číslo 369, byt č. B2-4.2 – Anna
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Oravcová. Schválili aj odmenu hlavnému kontrolórovi obce Ing. Ľubomírovi
Oravcovi vo výške 299,20 Eur.

Udalosti
Odovzdanie kultúrneho domu
V priebehu mesiaca máj boli obyvatelia Liptovského Jána svedkami
otvorenia kultúrneho domu, ktorý začal po dlhých rokoch chátrania znovu
slúžiť verejnosti. Vo vynovených a sprístupnených priestoroch malo nájsť
svoje útočisko mnoho aktivít, ktoré boli roztrúsené po celej obci. Na prízemí
je informačné centrum, ktoré spĺňa nároky dnešnej doby spolu s múzeom
Čajakovcov a Slovenského národného povstania. Svoje miesto tam našla aj
aktívna Jednota dôchodcov. Prvé poschodie patrí divadelnej sále vybavenej
osvetľovacou a ozvučovacou technikou s kapacitou 160 miest a priestrannou
šatňou pre účinkujúcich. Do podkrovia sa presťahovala knižnica a pre
verejnosť mali byť sprístupnené aj pivnice s expozíciou ku dejinám obce
a okolia. V budove kultúrneho domu boli utvorené aj dve zasadacie
miestnosti a sociálne zariadenia. V záhrade pri kultúrnom dome vyrástol
amfiteáter a altánok, ktorý obec v spolupráci s jednotou dôchodcov,
základnou a materskou školou, plánovala využívať na rôzne podujatia počas
celého roka.
Starosta obce Mgr. Juraj Filo v tejto súvislosti poznamenal: „Sme hrdí, že po
12 rokoch sa podarilo dôjsť do finále, napriek mnohým úskaliam a náročným
požiadavkám pamiatkového úradu. Obec získala adekvátne priestory na jej
rozvoj. Zároveň dúfame, že sa podarí obnoviť divadelnú tradíciu v našej obci.
Do otvorenia však ešte treba vykonať veľa drobnej práce, na ktorej množstve
sa podieľa fakt, že celá rekonštrukcia prebehla veľmi rýchlo počas zimných
mesiacov. Kultúrny dom je potrebné vykúriť, odvetrať vlhkosť a dokončiť
úpravy, ktoré pre nepriaznivé počasie nemohli byť vykonané.“

Bezpečnosť v obci
V obci viac ako rok monitorovali bežný život bezpečnostné kamery.
V roku 2016 ich bolo 13 a plánovalo sa rozšírenie o ďalšie tri. Za obdobie
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monitorovania klesol vandalizmus v obci, s ich pomocou zadržala polícia
páchateľov trestnej činnosti a podarilo sa objasniť dopravné nehody, z
ktorých miesta činu vodič ušiel. Vďaka tomu napríklad opravy nabúraných
stĺpov verejného osvetlenia hradili poisťovne vinníkov a nie obec. Nakoľko
zábery z bezpečnostných kamier podliehajú zákonu o ochrane osobných
údajov, nie je možné zábery z nich zverejňovať na webe alebo iným
spôsobom.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Výsledky volieb v obci Liptovský Ján, ktoré sa konali 5. marca 2016.
Počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov bolo 1251, počet
voličov, ktorým boli vydané obálky bolo 973, počet platných hlasov bol 963.
Výsledky:
1. Strana TIP

4

2. STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

3

3. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA)

125

4. Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník

1

5. ŠANCA

1

6. SME RODINA – Boris Kollár

96

7. Strana zelených Slovenska

12

8. KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO

0

9. Maďarská kresťanskodemokratická aliancia

0

10. VZDOR – strana práce

2

11. MOST – HÍD

37

12. Slovenská národná strana

85

13. Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia

0

14. Komunistická strana Slovenska

9

15. Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 1
16. SMER – sociálna demokracia

254

17. Kresťanskodemokratické hnutie

20

18. Slovenská občianska koalícia

14

19. Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

54
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20. SIEŤ

59

21. Strana maďarskej komunity

0

22. PRIAMA DEMOKRACIA

0

23. Sloboda a Solidarita

186

Vítanie nového roku pri kadi
Vítanie Nového roku pri Kadi je pravidelne prvé spoločné stretnutie
občanov v novom roku. Už z diaľky účastníkov vítali rezké melódie dychovky.
Starosta obce všetkých srdečne privítal, a poprial všetko dobré do nového
roku. Pracovníci OÚ sa postarali o občerstvenie, ktoré pri chladnom počasí
dobre padlo. Navzájom si popriali šťastný nový rok priatelia, známi a
príbuzní. Niekoľko odvážlivcov sa namočilo do Kade, iní si zas zatancovali pri
dychovke.

Trojkráľový koncert
Deň 6. január 2016 sa v kostole sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne
niesol v znamení mimoriadne vznešenej a krásnej atmosféry. V podaní
domáceho spevokolu sv. Jána Krstiteľa, mužského evanjelického spevokolu
Svätojánsky prameň a ženského evanjelického spevokolu z Liptovského
Jána, zaznela viac než hodinová zmes krásnych vianočných piesní pod
vedením Petra Tajáta, Miroslavy Smrečanovej a Petry Dubjelovej. Takmer 45členná zostava účinkujúcich hudobníkov aj spevákov podala skvelé výkony,
nadchla prítomné publikum a zožala veľkú priazeň a aplauz. Koncert, ktorý
má svoju 6-ročnú tradíciu sa teší veľkému záujmu ľudí a pozvaných hostí.

Fašiangové slávnosti
Aj fašiangy bývali pravidelne súčasťou kultúrneho roka v obci.
Príprava na podujatie bola v roku 2016 náročná. Prvoradá bola myšlienka nápad na návrh kostýmov, v ktorých seniorky pôjdu do fašiangového
sprievodu. M. Štolfová navrhla kostýmy baletiek a u Ž. Šutliakovej sa návrh
realizoval. Pri šití sa musel brať zreteľ na počasie, aby baletky mohli tancovať
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za každého počasia. Materiál na cca 20 kostýmov si seniorky pozháňali samé
a u M. Kráľovej ušili kostýmy do konečnej podoby.
Účastníci fašiangového sprievodu sa sústredili pred hotelom Štart,
odkiaľ sa sprievod popri obecnom úrade presunul na Novú ulicu. Zastavil sa
na nádvorí Svätojánskeho kaštieľa Gerhát, kde tanečníkom a baletkám
zahrala do tanca ľudová hudba Haluška. Majiteľ so zamestnancami sprievod
pohostil tak ako sa patrí, a pokračovali hore Novou ulicou blokujúc dopravu
– viac menej naschvál, aby sa od návštevníkov obce čo – to do košíka
dostalo. Občania, žijúci na ulici sprievod tiež pohostili a oni im za odmenu
zahrali, zaspievali a zatancovali. Po Starojánskej ulici sa sprievod presunul
do hotela Štart, kde sa po vyhodnotení najkrajších masiek rozprúdila
batôžková zábava a diskotéka. Záznam z podujatia urobila aj televízia JOJ.

Oslavy MDŽ
Oslava Medzinárodného dňa žien patrí v živote obce ku stretnutiam,
ktoré sa stali už tradíciou. Starosta obce Mgr. Juraj Filo a poslanci OZ,
pozvali všetky ženy obce na deň 13. 3. 2016 na slávnostné stretnutie do
hotela Štart. Veľká snaha bola uskutočniť oslavy v kultúrnom dome, ale z
technických príčin to nebolo možné. Starosta obce s Ľ. Urbanom a J.
Adamčíkom vítali ženy s karafiátom a milými slovami. Zamestnanci hotela
pripravili príjemné prostredie, ktoré bolo zaplnené do posledného miesta.
Zišla sa tu viac ako stovka žien. Stretnutie otvoril starosta obce a slovami
uznania, zdôraznil, že pozornosť ženám, matkám a starým mamám treba
venovať po celý rok, nielen v tento deň. Nasledoval dojemný príhovor P.
Kňavovej z materskej školy, ktorým sa začalo vystúpenie detí zo základnej
a materskej školy. Pozoruhodné bolo aj vystúpenie speváckej skupiny žien z
Východnej a Pavla Mudroňa so spoločníkom zo Smrečian.
Po oficiálnej časti Viera Brtáňová v mene všetkých prítomných
poďakovala za milé podujatie a to menovite starostovi obce, poslancom,
deťom MŠ, žiakom ZŠ aj speváckej skupine, ale aj zamestnancom hotela
Štart za prípravu prostredia a občerstvenia. Na záver sa poďakovali aj
skupine Senior Bend, ktorá sa starala o zábavu do večera.
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Svätojánske noci
Svätojánske noci je už tradičné a v regióne vyhľadávané podujatie,
ktoré si za svojej desaťročnej existencie vytvorilo pevné miesto v kalendári
regionálnych podujatí. Aj v roku 2016 v obci usporiadali v poradí už 10.
Ročník, ktorý sa niesol v znamení troch symbolických udalostí. Prvou bolo
okrúhle výročie podujatia, druhou bolo, že termín konania vyšiel presne na
Jána

(24.6.)

a

treťou

bola

skutočnosť,

že

sa

prvýkrát

konali

v novopostavenom amfiteátri pri zrekonštruovanom kultúrnom dome. Keďže
v živote nie je nič ideálne a niekedy veci nevychádzajú tak, ako by človek
chcel, plánovaný začiatok programu prekazil viac ako hodinový dážď, ktorý
jednak takmer úplne zničil pol dňa pripravovanú výzdobu, rozmočil okolitý
terén, pokropil lavice na sedenie a vodou zalial pódium. Takto zneistil aj ľudí
– divákov a návštevníkov, ktorí váhali, či sa vybrať na program alebo ostať
doma, prípadne čo si obliecť. Čiastočne sa muselo improvizovať. Tieto
okolnosti spôsobili časový sklz, ktorý bolo veľmi ťažké dobehnúť tak, aby to
nebolo na úkor pripraveného bohatého programu a organizátori neurazili tak
ani účinkujúcich, ktorí sa na svoje vystúpenia veľmi tešili a mnohí cestovali
na podujatie desiatky kilometrov. Našťastie pršať prestalo, program sa začal
a tí, čo prišli, vôbec nebanovali. Umelci boli skvelí, podali maximálne výkony
a v amfiteátri to chvíľami hučalo ako v úli. Tento rok organizátori vymenili aj
„otváračov sezóny” minerálika, jaskyniarika a turistíka za novú generáciu,
lebo tí pôvodní už vyrástli. Po programe to už malo rýchly sled – sprievod
dolu dedinou, zapálenie vatry a hor sa na zábavu. Ploštín Punk ako vždy
nesklamal, žrebovanie Jánov, ohňová šou a polnočné žrebovanie vecných
cien zavŕšilo piatkový deň a tancovačka bez výtržností do skorých ranných
hodín ukončila prvú etapu osláv.
Sobotné počasie bolo premenlivé, ale nakoniec vydržalo, všetky
pripravené aktivity sa uskutočnili podľa scenára: Cesta rozprávkovým lesom,
florbalový turnaj, remeselný jarmok, tvorivé dielne, detské atrakcie, futbalový
turnaj Old Boys a ďalšie sprievodné aktivity vrátane možnej návštevy a
obhliadky zrekonštruovaného a už fungujúceho kultúrneho domu.
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Pochovávanie ciagľa
Tak, ako po iné roky, aj tohtoročný 1. máj sa uskutočnilo podujatie
Pochovávanie ciagľa. Už ráno sa pri kadi zhromaždili záujemcovia, ktorým
nie je ľahostajný stav doliny. Katka Schrötterová rozdala každému plastové
vrece a pod vedením pána starostu sa prvomájový sprievod pohol hore
dolinou čistiac od odpadkov okolie cesty. Bolo ich neúrekom, každý nazbieral
určite celé vrece, ale zdalo sa, že ich bolo menej ako minulý rok. Keď došli ku
Stanišovskej jaskyni, tak ich tam už čakalo občerstvenie. Kvapeľ z jaskyne
sa pochovával v turistickom „retro“ štýle zo 70. rokov minulého storočia.
Súčasťou podujatia bolo aj bozkávanie pod rozkvitnutou čerešňou. TV
Markíza priblížila toto naše podujatie cez večerné správy celému Slovensku.

Oslavy ukončenia vojny
Aj

v roku

bojovníkov.

2016

Oslavy

sa

oslavy

pripravil

uskutočnili

8.

výbor
mája

Zväzu
2016

protifašistických

počas

piatkového

popoludnia, ale účasť bola veľmi slabá. Akosi sme zavčasu začali zabúdať na
to čo bolo, koľko to stálo životov a strádania, aby sme žili v mieri. Nato čo
prežili naši dedovia, otcovia, že položili to najcennejšie - svoje životy v boji za
našu slobodu. Nuž čo, život dnes je už o niečom inom, záujmy sú iné.
Osobné. O verejný život sa zaujíma málokto. Je tu doba internetu, mobilov,
tabletov... Situáciu zachránil mužský spevokol, inak by pár slov, ktoré
predniesol

predseda

Zväzu

protifašistických

bojovníkov

v obci

Milan

Jančuška, by nemal kto počúvať. Výbor ZO-SZPB v spolupráci s obcou
pravidelne pripravuje tieto oslavy na patričnej úrovni. V tomto smere je obec
L. Ján príkladom aj pre okolité obce. Predseda základnej organizácie sa na
stránkach Jánskych novín zamyslel pri tejto príležitosti: „Pamätníkov žijúcich
je medzi nami čoraz menej. Vojnová generácia pomaly vymiera. Mládež má iné
záujmy, školy v dejepise učia žiakov veľmi málo, skoro nič o hrdinoch druhej
svetovej vojny. Hovorí sa, že národ, ktorý nepozná svoju históriu, nie je hoden
svojej budúcnosti.“
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Oslavy 72. výročia SNP
Oslavy sa konali dva dni. V nedeľu (28. 8. 2016) na Svidovskom sedle,
kde padol za našu slobodu por. Daniel. Plný autobus účastníkov sa cestou
na Svidovo zastavil Pred Bielym, kde účastníci položili veniec Jánovi
Lukáčovi, ktorý bol v týchto miestach zastrelený. Pietny akt pri pomníku
začali položením venca. Príhovor a privítanie účastníkov predniesol starosta
obce. Boje na Svidovskom sedle a v Jánskej doline pripomenul predseda ZOSZPB,

krásnu

báseň

predniesol

člen

základnej

organizácie

Vladimír

Kubovčík. Oslavy vždy spestria salvy poľovníkov. Nakoniec si všetci
zaspievali partizánsku pesničku.
Druhý deň (29.8.2016) sa zišli účastníci osláv pri pomníku padlých,
kde oslavy SNP pokračovali. Pietny akt začínal položením vencov. Hymnu
zaspieval spevokol „Svätojánsky prameň“. Prítomných účastníkov privítal
starosta Mgr. Juraj Filo. Udalosti bojov SNP pripomenul vo svojom prejave
predseda ZO-SZPB M. Jančuška. Žiaci ZŠ básničkou spestrili oslavy. Potom
R. Hurajová predniesla báseň s tematikou SNP. Hymnickú pieseň zaspieval
spevokol. Na záver poďakoval starosta obce všetkým za účasť a účastníkov
pozval na posedenie do kultúrneho domu, kde oslavy pokračovali zapálením
partizánskej vatry a občerstvením. Atmosféru osláv spríjemnila dychová
hudba z Liptovského Mikuláša, ktorá vyhrávala do tanca aj na počúvanie v
amfiteátri Kultúrneho domu. Oslavy poctili aj zástupcovia oblastného výboru
z Lipt. Mikuláša p. Machovič a doc. O. Vaněk, ktorí vyzdvihli vysokú
spoločenskú úroveň osláv.

Jánske Dušičky
Posledná sobota v októbri sa niesla už po siedmy krát vo veselo
„heloweensko-dušičkovej“ nálade. Za finančnej podpory OOCR Liptov
organizovalo OZ Jánska dolina aktívne popoludnie v areáli Penziónu Horec
pre domácich aj hostí zo všetkých ubytovacích zariadení. Súčasťou veselého
programu boli rodinná súťaž vo vyrezávaní tekvičiek, tvorivé dielne, čert
Vladko, maľovanie na tvár, vozenie na poníkovi Tomášovi, „helloweenské“
hry, ohňová šou, či zapaľovanie veľkej dušičkovej vatry. Všetko pre malých aj
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veľkých a hlavne pre tých, ktorí prišli v maskách. Celú akciu ukončila
koncertom skupina Ploštín Punk.
Veselo, dušičkovo ba až strašidelne bolo celú sobotu aj v Stanišovskej
jaskyni. Návštevníci sa počas hodinových vstupov do podzemia zoznámili s
rozprávkovými bytosťami, a po splnení povinných úloh sa úspešne a celkom
radi vrátili na zemský povrch. Atraktívna bola aj prehliadka najmladšej
atrakcie v dedine – Minislovensko. Každý návštevník mal možnosť prejsť sa
pomedzi slávne stavby len za symbolické 1 euro.

Speedcarving - rýchlorezba motorovou pílou
Na trojdňové drevené kráľovstvo sa premenilo už vo štvrtok 15.
septembra 2016 okolie Koliby Strachanovka vďaka tomuto podujatiu.
Rezbári vystrúhali Liptákom drevený Betlehem. Veľkou atrakciou bolo
vyrezávanie nadrozmernej drevenej lyžice, ktorú organizátori plánovali dať
zapísať do Slovenskej knihy rekordov. Podujatie vyvrcholilo sobotným
programom s krstom knihy fotiek o Liptove a charitatívne ladenou súťažou v
rýchlorezbe, ktorej výťažok poputoval nevidiacim a slabozrakým deťom. O
hudobný zážitok sa postaral Ján Ambróz a večer čakalo návštevníkov
žonglérske vystúpenie, koncert hudobno-zábavnej ľudovej kapely Ščamba a
akrobatická ohňová show. Podujatie bolo určené pre celé rodiny. Deti okrem
hlavného programu potešili aj sprievodné akcie ako maľovanie na tvár,
atrakcie, animácie aj super odmeny. Hladné žalúdky si pochutili na pravej
liptovskej grilovačke.

Park miniatúr
Park MINISLOVENSKO v Liptovskom Jáne otvoril svoje brány 4. 7.
2016. Tematický park miniatúr tvoria slovenské kultúrne a technické
pamiatky - hrady, zámky, kostoly, zvonice a iné. Park otvorili s 13 modelmi v
mierke 1:25, ale práce na ďalších 7 miniatúrach pokračujú a čoskoro
doplnia už existujúce modely. Tvorca modelov je Kamil Fischer, ktorý sám
alebo za pomoci svojej rodiny až 11 rokov tvoril všetky miniatúry. Modely sú
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skutočne vernými kópiami a použité sú autentické materiály. Ten najväčší je
Bojnický zámok, zároveň je a najnáročnejším, keďže sa na ňom pracovalo až
5 600 hodín. Najťažším modelom je 620 kilogramov vážiaci hrad Strečno.
Park je otvorený denne
od 9.00 do 17.00 h.

Talentcup a Svätojánsky grif, Deň ľudových remesiel
V nedeľu 7.8. sa uskutočnilo exhibičné podujatie TALENT CUP
zastrešené združením Hokejové Talenty, Agentúrou PANTER a obcou
Liptovský Ján. Prvý výkop exhibičného zápasu bol odpískaný o 14.00 h
rozhodoval kvalifikovaný slovenský rozhodca Jakub Dubjel. Konala aj
exkluzívna dražba športových potrieb a autogramiáda.
Pestrý nedeľný program uzavrel v záhradnej reštaurácii 3. ročník
festivalu Svätojánsky grif. Predstavila sa zaujímavá zostava ľudových hudieb
a interpretov vrátane obľúbených Sendreiovcov, ktorí hrali až do neskorých
nočných hodín. Súčasťou boli tvorivé dielne, skákacie hrady, trampolína,
maľovanie na tvár.

COOP Jednota
V mesiaci november začala COOP Jednota v zrekonštruovaných
a rozšírených priestoroch prevádzku Supermarketu. Široké uličky medzi
regálmi a väčší sortiment určite potešili nielen domácich. Do bývalých
priestorov práčovne sa v krátkom čase mala presťahovať Slovenská Pošta,
ktorá tak získala po mnohých rokoch moderné priestory. Vďaka dlhodobej a
výbornej spolupráci s COOP Jednotou na pôvodnom mieste zostala výstava
Naše dedičstvo, ktorej chod zabezpečovala Jednota dôchodcov. Tieto zmeny
mali pozitívny ohlas aj medzi turistami, ktorí oceňovali, že nájdu obchod aj
poštu na jednom mieste.

Mesiac úcty k starším
Obecný úrad, OZ a starosta obce Mgr. Juraj Filo pozvali všetkých
dôchodcov obce na spoločenské stretnutie pri príležitosti “Mesiaca úcty
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starším“. V hoteli Štart sa stretli 12.10.2016 a čakalo ich krásne prostredie
s príjemnou atmosférou. Prítomných privítal starosta obce a vyslovil vďaku
všetkým seniorom za vykonanú prácu v minulom období, prácu vo svojich
rodinách, najmä za starostlivosť o vnúčatá a pravnúčatá. Podľa jeho slov sa
pozornosť starším nemá venovať len v mesiaci úcty k starším, ale neustále.
V rámci kultúrneho programu vystúpili deti z detského FS Ďumbier z Lipt.
Mikuláša s nádherným programom. Viera Brtáňová za všetkých seniorov
poďakovala obecnému úradu, základnej organizácii Jednoty dôchodcov a
starostovi Jurajovi Filovi za prípravu celého stretnutia, vedeniu hotela Štart
a jeho pracovníkom za občerstvenie a príjemnú atmosféru. Poďakovala sa aj
súboru Ďumbier, za ich vystúpenie, a vyslovila potešenie. že udržujú tradíciu
ľudových piesní a tancov, čo sa odzrkadľuje na ich úspechoch nielen na
Slovensku, ale aj v zahraničí. Vyslovila obdiv, že vymenili počítače a mobily
za nácviky, ktorým musia venovať veľa času. Po výbornom občerstvení si
prítomní zatancovali a zaspievali s jánskou skupinou SENIOR BEND. V
priebehu stretnutia predsedníčka ZO informovala seniorov o pripravovaných
aktivitách v nasledujúcom období.
Už sa stalo tradíciou, že na tomto stretnutí sa pestovatelia prezentovali
na výstavke plodov zeme a výtvorov z nich. Na príprave výstavky sa podieľali:
Jozef Lukáč, Zlatica Melnová, Oľga Mlynčeková, Margita Dubravcová, Elena
Kompišová, Viera Brtáňová, Ján Mlynček, Magda Budová a Pavol Buda. Z
veľkého množstva plodov J. Lukáč a Z. Melnová vytvorili expozíciu, ktorá
hýrila farbami jesene a pútala veľkosťou a tvarmi.

Advent v kúrii
Aj v roku 2016 prišiel Mikuláš pozrieť jánske deti do kultúrneho domu.
V divadelnej sále bolo už všetko pripravené na rozprávku Pin, Fin, Qin v
podaní bábkového súboru KUK pod vedením Zlatky Melnovej. Po rozprávke
sa na javisku predviedli deti z materskej a základnej školy. Za tento program
Mikuláš štedro odmenil všetky deti. Prvýkrát sa konalo v kultúrnom dome
podujatie Advent v kúrii. Počas tohto podujatia mal premiéru Ochotnícky
divadelný súbor Jánčania z Liptovského Jána pod vedením Zlatice Melnovej
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s predstavením Vianočný príbeh. Po veľkom a zaslúženom potlesku
nasledovalo odovzdanie ocenení: Nadežde Cholvadtovej, Elene Kompišovej,
Adele

Nikitinovej,

Natálii

Vadovickej,

Jánovi

Ondášovi

a

Jurajovi

Záborskému za ich obetavú prácu. Záver popoludnia patril adventnému
koncertu v podaní Ženskej speváckej skupiny Čriepky a Ľudovej hudby
Hravé struny z Ružomberka. Programom sprevádzala Renátka Hurajová.

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Február 1945 je pre L. Ján deň historicky významný. V tento deň bola
obec oslobodená jednotkami československej brigády a sovietskou armádou.
Za slobodu padli aj občania Liptovského Jána, ktorých mená sú vyryté na
pomníku v obci. Všetkým za to patrí úcta a vďaka. Výbor organizácie
pripravil pri tejto príležitosti reláciu v miestnom rozhlase, a takto priblížil
udalosti z konca 2. svetovej vojny občanom.
Dňa 10. februára sa členovia zišli, aby vyhodnotili uplynulý rok 2015.
Výbor pripravil výročnú členskú schôdzu v reštaurácii hotela Štart. V
činnosti základnej organizácie boli najdôležitejšie oslavy oslobodenia a SNP.
Významné boli aj celonárodné oslavy na Háji Nicovô. Predseda Milan
Jančuška v správe konštatoval, že všetky uznesenia v roku 2015 boli
splnené. Vyzdvihol spoluprácu ZO SZPB s Obecným úradom v Liptovskom
Jáne aj so ZO JDS. Nezabudlo sa ani na jubilantov, ktorých vždy odmeňovali
malou pozornosťou. V roku 2016 základná organizácia evidovala 17 členov.
Na záver výročnej členskej schôdze predseda poďakoval všetkým členom za
úspešnú činnosť. Tiež poďakoval za spoluprácu s ostatnými organizáciami.
V diskusii prijal návrhy 5 členov na zlepšenie činnosti a poprial všetkým veľa
tvorivých síl do ďalšej práce a spolupráce v roku 2016.

Jednota dôchodcov
V mesiaci januári členovia pripravovali výročnú členskú schôdzu.
Schôdza sa konala 27.1.2016 v priestoroch TJ Štart. Na zasadnutie pozvali
starostu obce Mgr. Juraja Filu, Dr. Michala Kotiana, predsedu OO JDS v
Liptovskom Mikuláši a predsedu KO JDS v Žiline, ďalej Emmu Žiškovú,
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predsedníčku revíznej komisie KO JDS v Žiline, Boženu Marečkovú,
hospodárku OO JDS v Liptovskom Mikuláši, Vieru Vozárikovú, predsedníčku
ZO JDS v Podturni. Ďalej sa zúčastnili aj zástupkyne výboru ZO JDS
Uhorskej Vsi Drahušu Urbanovú a Ruženu Kráľovú, Alenu Brandobúrovú,
zamestnankyňu OÚ a Ľubomíra Urbana poslanca OÚ v Liptovskom Jáne. V
úvode rokovania sa k seniorom prihovorili žiačky ZŠ s MŠ v Lipt. Jáne, T.
Kubová a M. Balcová. Schôdzu otvorila a prítomných privítala predsedníčka
Viera Brtáňová. Zvlášť srdečne privítala hostí a nových členov prijatých v
roku 2015 a v januári 2016: Jaroslava Juráša, Zlaticu Melnovú, Jána
Brziaka, Gabrielu Urbanovú, Jána Daňu a Máriu Čurnú. Od konania
poslednej schôdze rady členov navždy opustila Mária Barániová, ktorej
spomienku si uctili minútou ticha. Z základnej organizácie odišiel M. Golas,
ktorý sa z obce odsťahoval. Po tomto akte sa slova vedenia schôdze ujal
Milan Brtáň. Predsedníčka predniesla správu o činnosti ZO JDS za rok
2015. Členovia zorganizovali veľa akcií, podujatí a stretnutí, ktorých sa
zúčastňovali v hojnom počte. Spolupracovali na príprave niektorých podujatí
organizovaných obcou. Činnosť bola pestrá, členovia aktívni a to priťahovalo
ďalších seniorov do radov Jednoty dôchodcov. Za rok 2015 za aktívnu prácu
v oblasti tvorivých dielní udelili vyznamenanie Blažene Brtáňovej, za pomoc a
spoluprácu Kristíne Schwartzovej, za úspešnú reprezentáciu ZO JDS na
okresných a krajských športových hrách v roku 2015 Jozefovi Hapčovi.
Ďakovný list udelili Alene Brandobúrovej pracovníčke obecného úradu
a Ľubomírovi Urbanovi za pomoc a spoluprácu v prospech starších občanov.
Zablahoželali členom, ktorí sa v druhom polroku 2015 dožili životných
jubileí: k 80- ke Vladimírovi Kubovčíkovi, k 75-ke Anne Szimandelovej,
Viliamovi Rothovi, Arnoldovi Garabášovi, Milamovi Brtáňovi a Elene
Kompišovej. K 70-ke Anne Strapoňovej, Milade Oravcovej, Júlii Mindekovej,
Pavlovi Šúlekovi, Agneše Krajčuškovej a Margite Repčekovej. Ďakovným
vinšom sa k nim prihovorila Mária Šarafínová. Ku blahoželaniam sa pripojili
Juraj Filo a Michal Kotian. Potom sa prihovoril Michal Kotian. Poďakoval
všetkým členom, výboru aj predsedkyni Viere Brtáňovej za vykonanú prácu.
Taktiež sa poďakoval aj obci a starostovi a vyhodnotil vzájomnú spoluprácu
ako veľmi úspešnú. Zaželal veľa elánu a zdravia do ďalšej práce. Ku
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poďakovaniu sa pripojil aj starosta Juraj Filo, uviedol, že veľmi rád medzi
seniorov prišiel. Na záver p. Brtáňová poďakovala pracovníkom a vedeniu
hotela Štart za krásne pripravené prostredie a výborné jedlo.

Tvorivé dielne
Bohatá bola činnosť Jednoty dôchodcov aj v roku 2016. Niektorí sa
počas zimy venovali tvorivým dielňam. Ich vedením poverili Blaženu
Brtáňovú a Margitu Dúbravcovú. Podľa plánu aktivít sa naučili háčkovať.
Ďalej sa venovali drôtikovaniu, no najväčším ťahákom pre ženy bolo
macrame. Práca záležala od vhodného materiálu. Gita Dubravcová si
naštudovala techniku náramku so srdiečkami. V marci začali zdobiť vajíčka.
Vedúca Blažena Brtáňová si pripravila vydierkované vajíčka, ale zdobili ich
voskom.

Ďalšie akcie
Členovia Jednoty dôchodcov sa aktívne zúčastňovali aj viacerých
obecných akcií – pochovávanie ciagľa, oslavy oslobodenia, a iných. Pri
príležitosti MDD navštívili členky ZO JDS v Liptovskom Jáne p. Dubravcová,
Strapoňová, Mlynčeková, Kráľová, Budová, deti v Materskej škole. Deti sa im
predstavili krásnym programom – pesničkami a básničkami. Po milom
programe im zaspievali a deti obdarovali loptami a sladkosťami. Členovia ZO
JDS sa podieľali aj na prípravách a priebehu Jánskych slávností. Členky
predávali

v

piatok

večer

žrebovateľné

lístky

do

tomboly,

zapisovali

prítomných Jánov a v sobotu na Svätojánskom jarmoku v tvorivých dielňach
predvádzali svoje zručnosti p. Dubravcová a p. Šutliaková. Pre rekonštrukciu
priestorov COOP Jednoty bola expozícia Naše dedičstvo dočasne zatvorená a
nemohla byť k dispozícii účastníkom Svätojánskych nocí 2016. Májové
zasadnutie výboru sa konalo ešte v týchto priestoroch, ale výborová schôdza
sa v júni konala v nových priestoroch v kultúrnom dome aj za prítomnosti
starostu obce. Zvýšenú pozornosť venovali zdravotníckej starostlivosti a to
rekondično-liečebným pobytom a pobytu pri mori. Pre ZO sa podarilo získať
12 poukazov.
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Okresný majáles
Pri príprave okresného majálesu sa ani neuvažovalo o uskutočnení
majálesu na inom mieste ako v L. Jáne. Taký priestor, ako je v L. Jáne, nie je
ani v jednej inej obci, nemôže ho poskytnúť iná organizácia. Majáles otvoril
predseda OR p. Kotian, prítomných a pôde obce privítal starosta Juraj Filo a
za usporiadateľskú ZO predsedníčka p. Brtáňová, ktorá prítomných
oboznámila s programom, v ktorom vystúpil výborný tanečný súbor Seniorka
zo Závažnej Poruby pod vedením p. E. Chovanovej. Pani Brtáňová
poďakovala všetkým, ktorí sa na príprave podieľali, starostovi p. Filovi, p.
Šajbidorovi, vedúcemu hotela Štart, členom výboru, a hudbe Senior Bend,
ktorá hrala do tanca. Tanečníkov nebolo treba vyzývať do tanca, parket sa
hneď zaplnil. Gurmánskym zážitkom bol aj výborný guľáš. Tohoročnému IV.
majálesu sa teda nedalo nič vyčítať.

Gulášové posedenie
Jednou z vydarených akcií bolo aj gulášové posedenie. Je to stretnutie,
ktorého sa seniori zúčastňujú v hojnom počte. V roku 2016 ich bolo len do
70. Stanovili si termín, keď sa ustálilo počasie. Zavčas rána nastúpila
„gulášová čata“. Pani Strapoňovej, Šutliakovej, Kompišovej a V. Mlynčekovi
šéfoval Paľko Šúlek. Všetky suroviny už mali pripravené, tak im šlo varenie
od ruky. Navarili výborný guláš. Úderom 13. hodiny privítala prítomných
predsedníčka Viera Brtáňová a popriala im dobrú chuť. Po obede
informovala o nasledujúcich akciách, ktoré výbor pripravoval. Po príchode
starostu obce spoločne zablahoželali jubilantom. Mária Šarafínová im
zarecitovala básničku. Blahoželania a kytičky si prišli prevziať: ku 70-ke
Vladimír Hadvidžiak a Marta Róthová, ku 75-ke Miroslav Kompiš, Rastislav
Niňaj a Tatiana Hlavienková. Už ako zvyčajne do tanca zahrala skupina
Senior Bend. Tanec sa rozprúdil hneď od začiatku, nechýbala dobrá nálada,
účastníkom sa ani nechcelo ísť domov.
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Športové a turistické hry seniorov
V mesiaci máji sa členovia základnej organizácie pripravovali na
okresné športové a turistické hry seniorov. Uskutočnili sa 25.5.2016 v rámci
európskeho týždňa športu za účasti štafety Slovenského olympijského kola
výboru RIO – 2016. Konali sa v areáli ZŠ M. R. Martákovej v Lipt. Mikuláši.
Celkom súťažilo 135 seniorov zo 17-tich ZO. Do súťaže sa prihlásili Daniela
Bujnáková, Valéria Jandová, Mária Kráľová, Dagmar Mišúnová, Adela
Nikitinová, Vladimír Brziak a Jozef Hapčo. Športové zápolenie otvoril
a prítomných privítal predseda Okresnej organizácie JDS v Lipt. Mikuláši
Michal Kotian, ktorý zaželal súťažiacim veľa športových úspechov. K
nastúpeným športovcom sa prihovoril aj Ivan Bubelíny, člen olympijského
klubu Liptova, účastník štafety. Záverečné hodnotenie a odovzdávanie
medailí a diplomov prebehlo v telocvični ZŠ za účasti olympioničky Marcely
Paukovčekovej. Valéria Jandová sa umiestnila v hode granátom na cieľ na 3.
mieste a vo vrhu 3 kg guľou na 2. mieste. Dagmar Mišúnová v hode váľkom
sa umiestnila na 3. mieste, v streľbe na 3. mieste. V stolnom tenise získala
Adela Nikitinová 2. miesto a Vladimír Brziak 2. miesto. ZO JDS skončila
celkovo na 11. mieste. Dagmar Mišúnová bola nominovaná na Krajské
športové a turistické hry 13.7.2016 v Martine.

Ďalšia činnosť
Činnosť JDS v Liptovskom Jáne vo veľkej miere poznačilo otvorenie
zrekonštruovaného kultúrneho domu. Počas letných mesiacov neuskutočnili
samostatné väčšie akcie, nakoľko sa seniori venujú rodinám a záhradkám,
ale zúčastňujú sa pravidelne akcií, ktoré usporadúva obec.
Takto sa zúčastnili aj pri otvorení zrekonštruovanej predajne COOP
Jednoty 27.10.2016. V spolupráci so zväzom protifašistických bojovníkov a
obcou boli organizátormi podujatia „Zvony“, ktoré sa koná 11.11. o 11-tej
hodine a 11-tej minúte na počesť všetkým padlým vo vojnách na celom svete.
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Okresný aktív
S primátormi miest Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok a starostami
obcí okresu sa konal okresný aktív JDS. Z pozvaných hostí sa zúčastnili Ing.
Ján Blcháč, Mgr. Vladimír Tréger, Mgr. Lenka Mitrengová, prednostka
okresného úradu a vedúca obchodného úseku kúpele Lúčky Ing. Eva
Rojčeková. Predseda OO Michal Kotian sa dotkol oblasti sociálneho
zabezpečenia, hodnotil prácu okresnej organizácie, jej predsedníctva, ZO,
výborov ZO, ale aj členov, ktorých aktivita stúpa. Stúpala aj úroveň
jednotlivých podujatí, zvyšovala sa členská základňa. Základná organizácia
v Liptovskom Jáne mala 143 členov a počtom bola druhá najväčšia v okrese.
Predseda vo svojom príhovore pripomenul aj výbornú spoluprácu s obecným
úradom v L. Jáne. Pani Lenke Mitrengovej dobre padlo počuť slová pochvaly
na seniorov v Lipt. Jáne, keďže aj ona je obyvateľkou obce. Príhovory
primátorov boli vyznaním vďaky zato, čo seniori robili v minulosti a vyslovili
obdiv nad tým, čo dokážu urobiť aj dnes. Súčasťou aktívu bolo aj
vyznamenávanie seniorov. Za ZO v L. Jáne prevzala Vyznamenanie III.
stupňa Oľga Mlynčeková, Pavol Šúlek a Vladimír Eichler. Čestné uznanie OO
za prácu v prospech Poľovnícke združenie Svätojánska dolina.

Poľovnícke združenie Svätojánska dolina
V roku 2016 malo združenie 42 riadnych členov. PZ Svätojánska
Dolina mala v prenájme poľovný revír s celkovou výmerou 4882,102 ha.
Z tejto

výmery

tvorí

3904,7

ha

lesný

pôdny

fond

a

977,4

ha

poľnohospodársky pôdny fond. Poľovný revír je spoločným poľovným revírom
viacerých vlastníkov, ktorý sa skladá zo 17 pozemkových spoločenstiev
vrátane dvoch cirkví a jednej obchodnej spoločnosti a takmer 2000
vlastníkov pozostávajúcich z fyzických osôb t.j. samostatných vlastníkov
poľovných pozemkov, ktoré sú zahrnuté do tohto poľovného revíru. Za 1ha
lesnej pôdy platilo združenie 2,50 Eur a za 1ha poľnohospodárskej pôdy 0,41
Eur, čo spolu bolo cca 10 000 Eur do roka. Poľovný revír združenia sa
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nachádza na severnom úpätí Nízkych Tatier v malebnej Jánskej Doline.
Tento poľovný revír bol uznaný Rozhodnutím Okresného úradu v Liptovskom
Mikuláši, odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva dňa
16.12.2003. V rámci poľovníckej rajonizácie Slovenskej republiky sa poľovný
revír nachádza v oblasti pre chov jelenej zveri J XIII Nízke Tatry. V revíri je
hlavnou zverou zver jelenia a ako druhý druh prežúvavej zveri srnčia zver,
ktorá je chovaná na úkor hlavnej zveri. Ďalšou pridruženou zverou, ktorá sa
ale nechová na úkor hlavnej zveri bola stanovená diviačia zver ako vedľajší
druh zveri. Zmluva o užívaní poľovného revíru Ďumbier bola uzatvorená dňa
7.8.2013 s jej účinnosťou od 1.1.2014 do 31.12.2028 na obdobie 15 rokov.
Výbor PZ v roku 2015 pracoval v zložení: predseda Radovan Sokol,
podpredseda, Jozef Hapčo, ktorý zastrešoval aj oblasť kynológie, poľovný
hospodár Valentín Janči, tajomník Michal Ilavský, finančný hospodár Peter
Janek, strelecký a brigádnický referent Pavel Repček, majetková držba Ing.
Peter Kompiš. Členovia výboru boli ďalej Ing. Vladimír Cisár, Pavel Lukačik,
Ľuboš Kočtúch st., predseda dozornej rady bol JUDr. Igor Voštinák a jej
členmi Vladimír Ilavský a Ján Vránsky, ktorí boli pravidelne prizývaní na
zasadnutia výboru PZ.
Poľovnícke

združenie

sa

riadi

vlastnými

stanovami

a

platným

vnútroorganizačným poriadkom. Najvyšším orgánom PZ je členská schôdza a
výkonným orgánom je 10 členný výbor PZ, ktorý sa v roku 2016 stretol 12
krát. Program výborových schôdzí sa odvíjal od schváleného plánu práce v
ročných obdobiach v nadväznosti na termínový kalendár lovu zveri t.j.
vydávanie povoleniek, povinné brigády a pod.
Výbor sa v roku 2016 schádzal pravidelne v jednomesačných
intervaloch prípadne podľa potreby respektíve podľa danej situácie alebo v
súvislosti podľa akútneho prípadu respektíve problému, ktorý bolo treba
okamžite riešiť. K orgánom PZ Svätojánska Dolina patrí aj poľovnícka stráž,
ktorá má 10 členov. Vážení občania.
Poľovnícke hospodárenie sa v uplynulom roku 2016 odvíjalo od
stanoveného jarného sčítania zveri na ktorom sa členovia stretli na konci
marca. Snažili sa čo najviac priblížiť k reálnym jarným kmeňovým stavom
zveri. Stav zveri zisťovali nielen v určenom termíne, ale ako dobrí poľovníci aj
_______________________________________________________________________ 501

Liptovský Ján

Kronika

počas celého roka, to znamená v období zimného prikrmovania a tiež počas
obdobia núdze. Na základe sčítacích stavov bol potom zostavený plán chovu
a lovu. Tento plán bol predložený na schválenie na Okresný úrad na
pozemkový a lesný odbor v Liptovskom Mikuláši.
V uplynulej sezóne sa v poľovnom revíri zaoberali aj činnosťou, ktorá
bola potrebná na zabezpečenie riadneho užívania a obhospodarovania
poľovného revíru t. j. starostlivosť o zver a to 2 x naplnenie pridelených
solísk, ktorých je rozmiestnených po celom revíri až 60 ks, príprava
objemového krmiva pre zver s usušením kvalitného sena z horských lúk,
ktoré

uskladnili

priamo

v

13

senníkoch.

Potom

to

bolo

čistenie

a prerezávanie pridelených poľovníckych chodníkov s celkovou dĺžkou cca 60
– 70 km. Ďalej to boli dve platené brigády zalesňovanie čím si zabezpečili
nemalé finančné prostriedky na chod poľovníckeho združenia. Jedna brigáda
bola vykonaná pre PS Komposesorát Marcovská Liptovský Ján a druhá
brigáda zalesňovanie pre MP PS Smrečany v lokalite Žiarska dolina.
Následne na to sa konala povinná brigáda, ktorá vyplývala z dohody s PS k
Bielo – Marušová Liptovský Ján a to kosenie protipožiarnych pásov za
Marušovou a pravidelné čistenie odvodňovacích priepustov na lesných
zvážniciach.
Členovia PZ vykonávali v jarných , letných a jesenných mesiacoch
pravidelné protipožiarne a strážne služby. Poľovnícke združenie sa snažilo
dodržiavať všetky Zmluvy a Dohody, ktoré malo uzatvorené s vlastníkmi
poľovných pozemkov a snažilo sa v rámci možností čo najviac spolupracovať
a udržiavať dobré vzájomné vzťahy so všetkými pozemkovými spoločenstvami
ako aj s ostatnými vlastníkmi pozemkov v obvode poľovného revíru Ďumbier
Liptovský Ján.
Na niektorých kazateľnicových posedoch sa opravili rebríky a prekryli
strechy novou krytinou. Členovia vybudovali v rámci činnosti 5 nových
kvalitných kazateľnicových posedov na lov a pozorovanie zveri.
Starostlivosť o pietne miesto bolo samozrejmosťou. Členovia PZ sa v
roku 2016 zúčastnili na tradičných oslavách výročia SNP na Svidovskom
sedle pri položení venca pri pamätníku por. Daniela.
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Základná škola
Zimné účelové cvičenie sa uskutočnilo 27. 1. 2016 (teória) a 28. 1.
2016 (prax). Výpisy vysvedčení žiaci dostali 29. 1. 2016 a mohli si užiť
jednodňové polročné prázdniny (1. 2. 2016).
Karneval sa uskutočnil 29. 1. 2016 v čase od 13.00 do 17.00 h. Rôzne
druhy zvieratiek, rozprávkové aj filmové postavičky, strašidlá, ježibaby,
čarodejnice, vodníci, bojovníci, princezné, víly, čerti a čertice, tanečnice,
športovci, piráti, kovboji, šašovia, strašidlá, dokonca aj nejaké jedlo sa na
ňom mohli vytancovať, vyblázniť a zrelaxovať. Tvorcovia masiek aj tento rok
naplno popustili uzdu svojej fantázii a úroveň zdvihli pomerne vysoko, takže
rodičovská porota mala naozaj ťažkú úlohu vybrať tri najkrajšie z každej
triedy. Tento rok bolo na karnevale aj najviac kovbojov na meter štvorcový.
Dokonca bol prítomný aj šerif, alebo ako tvrdil on – ranger, a zúčastnení
zažili aj pravý súboj. Aktérkami boli pani učiteľky. Našťastie sa nezranili (ani
nevystrelili) a nehatená zábava mohla pokračovať. Karneval zorganizovalo
združenie rodičov, o zábavu sa starali Balcovci. Karneval vyvrcholil už
tradične – tombolou. Fašiangová zábava pre rodičov a priateľov školy sa
tento rok nekonala pre nízky záujem.
Žiacky parlament mal v tomto období dve veľké akcie – 6. 2. 2016 nám
pripomenul Deň bez mobilu a tradične potešil Valentínskou poštou (15. – 16.
2. )
Hneď druhý školský januárový týždeň (18.1. – 22.1. 2016) sa tretiaci a
štvrtáci základnej školy vybrali na týždenný pobyt v prírode na Ždiar. Školu
v prírode absolvovalo 37 detí a štyria dospelí ako pedagogický dozor. Boli
ubytovaní v penzióne Jánošík. Ubytovali sa hneď po príchode a prvá
popoludňajšia vychádzka smerovala na svah, kde si požičali lyže, prilby, … a
vyskúšali lyžiarsku výstroj. Každý deň dopoludnia sa učili a o 11.00 sa
vybrali na svah. Lyžiarsky výcvik na svahu absolvovali v skupinách. Podelení
boli na lyžiarov a nelyžiarov. V skupine nelyžiarov bolo najviac žiakov, ale
chuť a snaha naučiť sa lyžovať sa napokon všetkým vyplatila. Na konci
týždňa svah zlyžovali všetci, niektorí síce s pomocou, ale predsa. Po lyžovaní
zvyčajne nasledoval obed a popoludňajší oddych. Neskoré popoludnie a večer
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si vypĺňali súťažami v rôznych disciplínach, hrami. Bola aj diskotéka. Na
konci školy v prírode dostali diplomy, odmeny za čistotu na izbách. Čo sa
týka počasia – vydarilo sa. Už druhý deň ich prekvapil poriadny mráz -18°C
pod nulou a mrazivé, pravé zimné počasie vydržalo až do konca týždňa. Toto
počasie využili na výučbu telesnej výchovy, ktorá bola zameraná na základy
zjazdového lyžovania. Okrem toho cieľom školy v prírode bolo obohatiť
teoretické poznatky z vyučovania o praktické skúsenosti z priameho
pozorovania, upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť a kultúrne návyky
a v neposlednom rade upevňovať žiacky kolektív. Týždeň v škole v prírode sa
vydaril, žiaci v deň odchodu nakúpili suveníry a autobusom sa vrátili domov.
Žiaci školy aj v roku 2016 dosiahli významné úspechy. V Behu o pohár
starostu obce - A. Pavelicová, žiačka 7. roč. predbehla všetky dievčatá vo
svojej kategórii a zvíťazila. Postúpila na okresnú súťaž v Cezpoľnom behu,
kde získala 1. miesto. V krajskom kole Cezpoľného behu skončila na 5.
mieste. V rámci

celoslovenskej súťaže VŠETKOVEDKO si žiaci 2.-5. roč.

môžu poznatky a vedomosti vyskúšať v úlohách z rôznych oblastí života.
Čítajú s porozumením. Súťaž je robená zábavnou formou. Žiakom sa páči, že
brožúra s úlohami je plnofarebná a zostáva im. Z jánskej školy súťažilo 26
žiakov. Titul VŠETKOVEDKO získali 4 žiaci: Ivanka Tvrdoňová-2. roč., Olga
Filippova-3. roč., Aurelko Dúbravec-4. roč. a Filipko Krajčí-5. roč. Ďalšia
súťaž EXPERT geniality show je celoslovenská súťaž, v ktorej môžu žiaci
zažiariť. Určená je pre žiakov 6.-9. roč. (gym 1.-4.). Môžu si vybrať dve z
ponúkaných tém: Tajomstvá prírody, Svetobežník, Mozgolamy, Spoločnosť
kedysi a dnes, Do you speak English ? Riešia 2×30 úloh za 60 minút.
Súťažilo 9210 žiakov zo 419 škôl SR (cca 1200 žiakov v každom ročníku).
Titul a diplom Expert získali za umiestnenie v prvej štvrtine. Zo školy v L.
Jáne súťažilo šesť žiakov. Titul získali: EXPERT na tému Mozgolamy – Oliver
Špaček, 8. roč. EXPERT na tému Svetobežník – Andrea Bucová, 9. roč.
EXPERT na tému Mozgolamy, EXPERT na tému Tajomstvá prírody –Lucia
Dúbravcová, 6. roč. TOP EXPERT – Lucia Dúbravcová – celkovo 5. miesto v
SR. V rámci PYTAGORIÁDY súťažiaci riešia 15 úlohy v limite 60 minút. Kto
správne vyrieši aspoň 10 úloh, stáva sa úspešným riešiteľom a pripočítajú sa
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mu body za ušetrený čas 4 min=1b. V školskom kole boli úspešní žiaci: 3.
roč.: Jarko Bartoš, Tomáš Kajčí, Teodor Dobiáš, Oľga Fillipová, Tomáš Jezný,
Simona Kompišová, Helena Komišáková; 4. roč.: Aurel Dúbravec, Nina
Čendulová, Sára Miškovičová, Tomáš Tvrdoň, Cyril Turčáni; 6. roč.: Lucia
Dúbravcová; 8. roč.: Oliver Špaček. 2. kolo Pytagoriády sa 8. 3. konalo
v kategóriách P3, P4, P5 škole v L. Jáne. Úspešní žiaci: P3 - Olga Filippova-3.
roč., 12 + 11 = 23 b. P4 –Aurel Dúbravec-4. roč., 12 + 11 = 23 b. Žiaci sa
zapájali do mnohých súťaží a pod vedením skúsených pedagógov sa im
darilo byť úspešnými.
Dňa 14. - 18. 03. sa žiaci 7., 8. a 9. ročníka zúčastnili na lyžiarskom
výcviku v Jasnej. Boli ubytovaní v hoteli Marmot. Počasie bolo počas celého
výcviku ideálne. Žiaci boli rozdelení do troch skupín. V 1. a 2. skupine boli
zdatní lyžiari, ktorí sa na svahu Biela Púť, Turistická, Brhliská, Luková
zdokonaľovali v zjazdovom lyžovaní. Niektorí žiaci z 3. skupiny, ktorí nevedeli
na začiatku kurzu vôbec lyžovať alebo lyžovali len veľmi slabo, sa na jeho
konci odvážili niekoľkokrát zlyžovať svah Biela Púť. Žiaci mali popoludní a
večer rôzne aktivity, hry, diskotéku. Zaujímavosťou bola aj beseda so
záchranármi.
V Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom
Mikuláši otvorili 14. 3. 2016 výstavu s názvom Veľkonočné variácie. Videli
ich aj žiaci 5.-9. ročníka.
Vo veľkonočnom duchu sa niesli aj tvorivé dielne v Školskom klube
detí (15. 3. 2016). Organizátori oslovili kreatívnych tvorcov, siahli aj do
vlastných radov – medzi pani učiteľky 1. - 4. Deti si pod vedením učiteľky E.
Jurčovej vyrábali papierové vajíčka technikou quillingu. Tradičnú techniku
výzdoby vajíčok voskom mala na starosti V. Jandová, ktorej pomáhala D.
Fröhlichová, bývalé učiteľky školy. Ďalšou tradičnou technikou bolo pletenie
korbáčov; to už mal na starosti M. Trnka. Trochu netradičnejšie techniky
zabezpečila M. Stanislavová, ktorá s deťmi vyrábala jarné vtáčiky z papiera,
plsti, pierok. „Najsladšou“ technikou bolo zdobenie medovníkových kuriatok
a zajačikov. O to sa spolu s deťmi starala pani A. Filippova.
Filmovú projekciu v Liptovskom Mikuláši si 18. 03. 2016 pozreli žiaci
1. a 2. ročníka spolu s materskou školu.
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Testovanie 9-2016 sa uskutočnilo 6. 4. 2016. U žiakov 9. ročníkov
základných škôl bola zisťovaná individuálna úroveň vedomostí a zručností zo
slovenského jazyka a matematiky.
Základná škola s materskou školou v Liptovskom Jáne otvára raz
ročne svoje brány netradične aj pre rodičov a priateľov školy. Býva to na Deň
otvorených dverí. Tento rok to bolo 8. 4. 2016 v čase od 7.00 do 16.00.
Uskutočnili sa netradičné aj tradičné hodiny rôznych predmetov. Rodičia aj
hostia si mali možnosť overiť svoje vedomosti, zručnosti, pohotovosť aj
tvorivosť v porovnaní so žiakmi. Mohli si tiež prezrieť zmodernizované
priestory školy, pobesedovať s vedením školy a samozrejme, aj sa občerstviť.
Prvýkrát v tomto roku sa zápis do prvého ročníka základnej školy
neuskutočnil začiatkom februára, ale až v polovici apríla. Zápis v našej škole
prebehol v pondelok 18. 4. 2016 a zapísalo sa cez dvadsať budúcich
prváčikov, ktorí mali v septembri zasadnúť do školských lavíc.
Prednášky Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva sa
uskutočnili 20. 4. 2016. Témy boli rôzne: Chránená fauna Liptova, Geológia
Liptova, Tatry, Povesti a legendy o jaskyniach, riekach, plesách... Na Deň
Zeme (22. 04. 2016) školskú bránu zdobili eko-plagáty našich žiakov a
žiakov MŠ.
Mladí záchranári Civilnej ochrany súťažili 28. 4. 2016 v ZŠ M.
Rázusovej-Martákovej v Liptovskom Mikuláši. Žiaci M. Balcová, L. Gabrižová,
O. Špaček a D. Hanko obsadili pekné 3. miesto.
Od 10. 05. 2016 sa už niektoré triedy vybrali na školské výlety.
Tretiaci a štvrtáci v tento deň spoznávali nočnú oblohu v planetáriu v Žiari
nad Hronom a vzácnu flóru mohli vidieť v Arboréte Tesárske Mlyňany. V
utorok 31. 5. 2016 žiaci 5.-8.roč. absolvovali výlet do nášho hlavného mesta
– Bratislavy. V Bratislave navštívili: Parlament, Bratislavský hrad, Podhradie,
prešli sa nábrežím Dunaja až k novej budove SND a centru Eurovea. V ten
istý deň videli a spoznávali históriu II. svetovej vojny žiaci 9. ročníka.
Navštívili novootvorené Múzeum holokaustu v Seredi a potom si prezreli
Trnavu.
Už tradične sa skoro všetky triedy vystriedali na chovateľskom dni
v Podturni (12.5. 2016).
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Zberný dvor a pamätník spolu s vojenským cintorínom na HájiNicovom si pozreli žiaci 8. a 9. triedy 18. 6. 2016.
Na Medzinárodný deň detí (1. 6.) sa deti v škole neučili. Na dvore opäť
pristál drak, resp. dračica Tukabelka (tak ju aspoň pomenovali deti)
a vedenie školy spolu s agentúrou Panter a Balco Media pripravili pre žiakov
školy súťažno-zábavné dopoludnie. Žiaci súťažili po triedach v rôznych
disciplínach: streľba z kuše, vedomostný kvíz, holandský biliard, maxipuzzle
a maxilyže, okuliare, ktoré navodzujú stratu rovnováhy. Svoje stanovište
mali aj pani lektorky zo SZUŠ Ružomberok, boli aj záchranári a policajti.
Deti nasýtil aj dobrý guláš, ktorý navarili naše pani kuchárky.
Druhé „kolo“ školských výletov prebehlo v termínoch 15. - 16. 6. 2016.
Druháci boli 15. 6. 2016 na Rozprávkovom Bojnickom zámku, kde odkrývali
tajomstvá

princezien

z

rozprávky

o

Popoluške,

Šípkovej

Ruženke,

Snehulienke a o Kráske a zvierati. Prváci odhaľovali podzemné krásy
Demänovskej ľadovej jaskyne 16. 6. 2016. Z jaskyne sa potom presunuli do
Wellness hotela Chopok, kde si užívali príjemný letný deň.
Najťažšie obdobie školského roka skončilo 22. 6. 2016, keď sa
uskutočnila klasifikačná porada. Do tohto termínu sa museli uzavrieť
koncoročné známky, napísať záverečné testy, dokončiť opakovanie a
skúšanie, poodovzdávať všetky žiacke práce. Vzápätí nás čakalo letné
účelové cvičenie – teoretická časť (23. 6. 2016) a praktická časť (24. 6. 2016).
V utorok 28. 6. 2016 bol ešte športový deň. Na školskom dvore si žiaci
zahrali futbal, ringo, šach aj dámu. Na pódiu sa predstavili žiaci zo SZUŠ
v Ružomberku - dramatický aj tanečný odbor. Predviedli sa aj niektorí žiaci
so svojimi kúskami.
Na záver roka ešte trochu štatistiky: v súťaži o športovú školu roka
2015/2016 žiaci skončili na 9. mieste z 21 škôl a získali 28 bodov; v súťaži
„Škola

roka

2015

/2016“

(súťaž

základných

škôl

v predmetových

olympiádach a postupových súťažiach) z 23 škôl skončili na 10. mieste so 65
bodmi.
Slávnostné ukončenie školského roka sa teda uskutočnilo 30. 6. 2016
v telocvični školy. Výchovno-vzdelávacie výsledky zhodnotili a najlepších
žiakov odmenili riaditeľ a zástupkyňa. Žiakom, rodičom, učiteľom a hosťom
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sa prihovoril aj pán starosta Liptovského Jána. Žiaci sa potom rozišli do
tried, kde dostali vysvedčenia a na dva mesiace sa so školou rozlúčili. Nie
však všetci. Deviataci sa s ňou rozlúčili úplne a rady pracovníkov školy tiež
opustili dvaja ľudia – učiteľka K. Čenková, ktorá sa odsťahovala na západné
Slovensko a upratovačka B. Rakytová, ktorá odišla na dôchodok.
Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa uskutočnilo 5. 9.
Prah školy prekročilo po prvý raz nielen 20 prváčikov, ale aj 4 noví
pedagógovia: Mgr. A. Nováková (triedna učiteľka 1. triedy), Bc. M. Štěchová
(vychovávateľka ŠKD), Mgr. I. Kucháriková (asistent učiteľa) a Mgr. M.
Bistiaková (školský špeciálny pedagóg). Škola, do ktorej vstúpili nielen oni,
ale aj ostatní žiaci a pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci. Škola opäť
prešla letnou rekonštrukciou. Vynovili sa ďalšie triedy, premiestnila sa
počítačová učebňa, zrekonštruovali sa dielne, zriadilo sa III. oddelenie ŠKD a
mnohé iné.
Už 9. 9. bola Noc v škole. Zorganizoval ju Žiacky parlament ako
odmenu, pre deti, ktoré sa aktívne zapájali do jeho aktivít. Zažili večer plný
súťaží, hier, opekačku, a samozrejme, aj nočné hľadanie pokladu.
Beh o pohár starostu sa uskutočnil 16. 9. Behalo sa na ihrisku TJ
Štart. Prvýkrát sa aktívne do behu zapojili aj pedagogickí pracovníci. Víťazi z
MŠ: S. Čurný z chlapcov, L. Ľubeľanová z dievčat; ZŠ: 1.-2. roč.: J. Ľubeľan
z chlapcov, K. Krčulová z dievčat; 3.-4. roč.: T. Krajčí z chlapcov, A. Vajsová z
dievčat; 5.-6. roč.: F. Krajčí z chlapcov, M. Ohraďanová z dievčat; 7.-9. roč.:
O. Špaček z chlapcov a A. Pavelicová z dievčat; pedagógovia: učiteľ Ľ. Jaroš.
Za pokladmi Liptova sa vybrali druháci a tretiaci 20. 9. Dopravná
výchova a bezpečná jazda na bicykli boli náplňou akcie Na bicykli do školy
(26. 9.). Žiacky parlament zorganizoval Veľkú gaštanovú súťaž. Prebiehala do
14. 10. a úlohou žiakov našej školy bolo zbierať gaštany. Spolu sa vyzbieralo
382,5 kg, ktoré škola darovala zvernici v Podturni. Najviac gaštanov
nazbierali žiaci 2. Triedy – 154 kg.
Súťaž o NAJ knihu prebiehala v týždni od 10. – 17. 10. Hneď
nasledujúci týždeň patril jesenným farbám – 17.–21. 10. Podmienkou účasti
v Týždni jesenných farieb bolo mať aspoň jeden kus oblečenia vo farbe dňa.
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Na deň 22. 10. pripadá Medzinárodný deň školských knižníc. Pani
učiteľka Šimovčeková na tento deň pozýva do školskej knižnice jedného
z úspešných absolventov našej školy. Tento rok to bola Ch. Mlynčeková –
úspechy dosiahla v jazde na koni a zjazdovom lyžovaní.
Plavecký výcvik žiakov 5. ročníka sa uskutočnil od 12. 10. do 20. 10. (s
prerušeniami) v krytom bazéne hotela Sorea Máj v Liptovskom Jáne.
Šarkaniádu mal školský klub detí 19. 10. a ako vždy, uskutočnila sa
na Dubci. Trochu sychravé a trochu veterné počasie celkom prialo a tie
šarkany, ktoré mali deti, lietali pomerne vysoko. Škoda, že tento rok ich bolo
pomerne málo.
Cosmos Discovery je názov najväčšej putovnej výstavy o kozmonautike
na svete. Je na nej množstvo exponátov z USA i bývalej ZSSR, reálne modely
rakiet a raketoplánov, unikátne dobové dokumenty a mnoho ďalších. Na
Slovensku bola otvorená 12. 9. v Incheba Expo v Bratislave a naši žiaci 6. –
9. Ročníka ju mali možnosť vidieť 8. 11. Týždeň vedy a techniky (7.–13. 11).
V rámci tohto týždňa prebiehala na škole online informatická súťaž iBobor.
Výsledky si mohli pozrieť na internetovej stránke školy. Učitelia na 1. stupni
a učitelia matematiky na 2. stupni zorganizovali v tento týždeň Deň
matematiky zameraný na finančnú gramotnosť. Koncom týždňa prebehla
ešte Chemická show, na ktorej mohli žiaci vidieť rôzne zaujímavé chemické
pokusy s ešte tajomnejšími názvami: čudná hmota; balón, nafúkni sa; slonia
zubná pasta; faraónove hady a pod.

Školský klub detí
Aj v roku 2016 platilo, že vyučovanie neprebieha len v triedach. Žiaci
sa zúčastňovali rôznych vychádzok, exkurzií, výstav, prednášok, výchovných
koncertov, divadelných (Kubo) a tanečných (M. Žilka z Old School Brothers)
predstavení a pod. Svoje vedomosti a znalosti si overovali v rôznych
súťažiach a predmetových olympiádach. Prváci navštívili expozíciu Naše
dedičstvo a druháci Mincovníčkovo. Tí istí druháci, aj tretiaci pravidelne
navštevovali

Knižnicu G. Fejérpataky

-

Belopotockého v Liptovskom

Mikuláši. Prebiehala aj súťaž v recitácii poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
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Školské kolo prebehlo 09. 3. 2016 a do okresného kola postúpili: Mária
Ohraďanová z 5. tr. za prednes prózy, Terezka Jezná zo 7. tr. za prednes
poézie a Oľga Filippová z 3. tr. za prednes prózy.
Po všetkých „superstar“ a „talentoch“ v televízii, sa zamestnanci
v školskej družine rozhodli, že aj oni zistia, akými schopnosťami sú obdarené
deti, ktoré navštevujú školský klub. Na utorok 9. 2. 2016 vyhlásili
Talentmániu. Mohol sa do nej zapojiť každý, kto si myslel, že disponuje
nejakým talentom. Zúčastnilo sa jej až šestnásť účinkujúcich. Predviedli
rôzne talenty – spev, tanec, kreslenie, cvičenie so švihadlom, s loptou,
dokonca sa zúčastnili aj dvaja kúzelníci. Päťčlenná detská porota mala čo
robiť, aby ich výkony spravodlivo zhodnotila. Právo hlasovať mali aj všetci
diváci. Napokon spoločne rozhodli, že celkovým víťazom sa stali práve
kúzelníci – Cyrilko Turčáni a Lucka Dúbravcová. Súťažné popoludnie
pokračovalo ešte voľnou zábavou a diskotékou.
Hneď po Talentmánii v piatok 12. 02. 2016 usporiadali v ŠKD ďalšiu
súťaž – Srdiečkomániu. Bola viazaná k sviatku sv. Valentína, ale tentoraz
nám išlo skôr o zdravú súťaživosť a upevňovanie tímového ducha ako o
vyznania lásky a priateľstva. Súťažili v tom, ktoré vyfarbí najviac, a čo
najkrajšie papierové srdiečka. Všetky srdiečka skončili spoločne na stenách
chodby na prvom poschodí ZŠ.
V piatok 19. 2. 2016 sa žiaci zúčastnili

v školskej družine Hip-hop

party, ktorej cieľom bolo priblížiť im tento hudobný a tanečný žáner. Na
party sa všetci patrične pripravili, najmä oblečením – šiltovky, tenisky…
Lektorkou bola Saša Gerhátová. Najprv premietla niekoľko inštruktážnych
videí a potom sa prítomní presunuli do telocvične, kde sa začal naozajstný
tanečný výcvik. Lektorka predviedla ukážky niekoľkých tanečných zostáv a
potom ich začala učiť niektoré krokové variácie. Výsledný hip-hopový tanec
si potom s ňou tí šikovnejší aj zatancovali.
Ďalšiu tvorivú aktivitu v ŠKD – Jarný veniec pre našu školu (5. 4.
2016) zorganizovali pani Stanislavová a pani Filippová. Úlohou detí bolo
z farebných látok vyrábať kvietky na vopred pripravený základný kruh s
polystyrénu. Keďže ich bolo v ŠKD pomerne veľa – netrvalo dlho a jarný
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veniec bol hotový. Pán školník ho pomohol zavesiť a žiaci, učitelia a všetci
ostatní ho mohli obdivovať na chodbe pri prvej triede.
Divadelný krúžok pod vedením pani zástupkyne B. Špačkovej odohral
7. 6. 2016 v ŠKD divadielko „Pán pes domáci“. Bol o domácom, ktorý bol
nespokojný s každým podnájomníkom, až mu napokon ostali „na krku“
neposedné blšky. Príbeh potešil a zabavil deti, ktoré navštevujú oba
oddelenia ŠKD. Páčil sa im o to viac, že ho pre nich hrali ich spolužiaci
a mohli ich tak vidieť priamo „v akcii“.
V novom školskom roku školský klub detí zorganizoval v dňoch 24. až
26. 10. Tekvicovú parádu. Žiaci prvého stupňa mali priniesť do školy
vyrezávané tekvičky alebo jesenné dekorácie a tak sa zapojiť do súťaže
o najkrajšiu z nich. Najkrajšiu vyrezávanú tekvičku priniesol Š. Bobrík z 1.
triedy, cenou za najkrajšiu jesennú ozdobu sa mohol pýšiť N. Tomko z 3.
triedy.

Materská škola
Tohtoročný maškarný ples pripadol na 5. februára 2016. Tradičnej
fašiangovej zábave predchádzali niekoľkodňové prípravy – deti maľovali
masky, vystrihovali škrabošky, lepili farebné reťaze z papiera, spievali
typické fašiangové piesne, zoznamovali sa s typickým sviatočným jedlom a
slovenskými zvykmi. V uvedený deň vstupovali do vyzdobenej sály (triedy) v
sprievode tanečnej hudby ako nebojácni piráti, bodkované lienky, okúzľujúce
princezné, moderní roboti, kráľovské sestry Anna a Elza z Ľadového
kráľovstva, krokodíly, smelí rytieri či poletujúce včielky. Po promenáde
masiek a ich predstavení pokračovali spoločným tancom v kruhu, v reťazi,
pároch či jednotlivo. Vytancovanú energiu doplnili vitamínmi v džúse
a pochutnali si na ovocí, koláčoch, keksíkoch, či slaných dobrotách. Zábava
nemala konca kraja a keby deti neboleli nohy, určite by tancovali doteraz.
Pre usporiadateľov karnevalu bol odmenou šťastný úsmev detí a pocit, že
niekomu blízkemu sme spravili radosť a obyčajný deň premenili na sviatok.
Ďalšou vydarenou akciou v materskej škole bola akcia: Veselo s gitarou
v materskej škole. Pod týmto názvom sa deti v materskej škole stretávajú s
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Veselou gitarou už druhý rok. V hudobno-pohybovom interaktívnom pásme
piesní a riekaniek prostredníctvom rozprávkových príbehov O trpaslíkoch sa
oboznamujú so zvláštnosťami a krásami jednotlivých ročných období. Jeseň
– o trpaslíkoch, deduškovi a oberačke, zima – ako trpaslíci zimovali
a narodeniny oslavovali, jar – ako trpaslíci jar vítali a kvietky zobúdzali, leto
– ako trpaslíci v záhradke pracovali, v lese sa s chrobáčikmi a kvietkami
zabávali. Deti sú súčasťou deja ako trpaslíci a aktívne sa zapájajú do celého
príbehu. Upevňujú si zručnosti a schopnosti v oblasti hudobno-pohybovej,
v speváckych činnostiach, v činnostiach pri počúvaní piesní a hudby, pri
rytmických a inštrumentálnych činnostiach. Obľúbenou činnosťou bolo aj
umelecké stvárnenie pocitov detí z počúvania hudby. Niektoré kresby boli
skutočné umelecké diela. A pri hudobno-pohybovom stvárnení melódie alebo
piesne bolo možno vidieť prvé kroky budúcich baletiek alebo herečiek.
V rámci Dňa jablka spev jesennej piesne ,,Oberaj ovocie, oberaj, všetko
ho do koša pozbieraj. Sladučké, voňavé, len dozreté, veď už je po lete, po
lete.“ sprevádzal počas krájania jabĺk, hrušiek či mrkvy. Všade to voňalo
ovocím a malí kuchári sa tešili na ochutnávku vlastnoručne pripraveného
pohostenia.

Vôňa

tradičného

jablčníka,

ovocného

šalátu,

zdravých

jednohubiek, či mrkvovej nátierky sa vznášala vo vzduchu a prepájala
tradície liptovskej kuchyne so zážitkovým učením priamo na pôde materskej
školy. Deň jablka splnil svoje posolstvo – Nech tradície našich starých mám
nevyhynú a stanú sa zdrojom inšpirácie, pracovitosti a zdravia aj pre ďalšie
generácie.
V rámci Týždňa farieb sa v jeden októbrový týždeň premenili všetci –
malí, veľkí, deti aj dospelí na farebnú paletu jesennej prírody. Každý deň sa
niesol v znamení inej farby. Deti odeté v jednotnom tóne spoločnými silami
hľadali predmety – červenej, zelenej, oranžovej, žltej či modrej farby. Hranie,
opakovanie či utvrdzovanie farieb takouto formou bolo nielenže zábavné, ale
malo aj vzdelávací charakter, stimulovalo detské zmysly a zlepšovalo
pozorovateľské schopnosti malých škôlkarov.
Už od roku 1999 pripadá na štvrtý októbrový pondelok medzinárodný
deň školských knižníc (IASL). Kniha – unikátny obrazový či písomný
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sprievodca udalosťami, vedomosťami či faktami formovala a bude stále
formovať našu osobnosť. Celý rok sa deti učia pristupovať ku knihe nej ako
ku skutočnej hodnote - správne listovať, chápať súvislosť medzi ilustráciou a
textom či poznať meno spisovateľa. Návšteva knižnice je udalosť – dýcha na
nás minulosť, preciťujeme prítomnosť a tešíme sa na budúcnosť s knihou v
náručí.
Do šarkaniády sa zapojili aj škôlkari. Ruky usilovne pracovali –
strihali, lepili, kreslili, viazali mašličky a výsledok stál za tú námahu.
Konečne sme sa jedného dňa dočkali a vypustili našich papierových
kamarátov v ústrety vetru. Oblohu zaplnili šarkany – dúhoví, nosatí, veľkí,
malí, s chvostom či bez neho. Niektorí sa nechali dlho prehovárať aby
konečne vzlietli, iní sa pochytali za chvosty a veselo šantili. Zábava nemá
konca-kraja keď… ,,šarkan letí, šarkan, za ním chlapci, za ním deti. A všetci
sa hrnú von, vykrikujú, robia zhon.“
Tekvičkové variácie priniesli do materskej školy výtvory z tejto plodiny,
ktorú poznali a uctievali aj naši predkovia. V jesennom období, keď sa dni
krátia a tma navštívi príbytky o niečo skôr, je príjemné vrátiť sa domov a
môcť si vychutnať atmosféru dôverných rozhovorov v kruhu rodiny v
príbytku, ktorý si vyzdobili vlastnoručne vyrobenou dekoráciou z tekvice.
Vyrezávaním tekvíc spolu s rodičmi chceli svetlo ako zdroj energie priniesť aj
do domovov detí, aby ich detstvo bolo naplnené láskou, dôverou vo vlastné
sily a rodina symbolom opory.
V roku 2016 boli v Materskej škole v L. Jáne bohaté a štedré Vianoce.
Nové hračky a knižky potešili najmä deti. A nový nábytok v každej triede
potešil všetkých.

Stolnotenisový oddiel pri TJ Štart
Liptovský Ján usporiadal dňa 26. 12. 2015 svoj tradičný a zároveň
jubilejný 30. ročník Vianočného stolnotenisového turnaja registrovaných,
neregistrovaných hráčov a žiakov. Tohto roku si tiež pripomenuli okrúhle
jubileum - 30 rokov od založenia stolnotenisového oddielu, ktorý bol
registrovaný v roku 1986 a začal písať novú históriu tohto športu
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v Liptovskom Jáne. Stolný tenis vždy robil a aj robí, svojimi výsledkami
dobré meno obci.
Výsledky Vianočného turnaja:
Kategória registrovaných hráčov:
1. Jakub Olejár, STO Štart L. Ján
2. Martin Hán, STO Štart L. Ján
3. Miroslav Jakubovič, ŠKST L. Mikuláš
Kategória neregistrovaných hráčov:
1. Jacek Adamczyk, Poľsko
2. Ľubomír Oravec ml., L. Ján
3. Ferdinand Jančuška, L. Ján
Kategória žiakov do 15 rokov:
1. Andrej Baloh, Bratislava
2. Michal Kováč, L. Kokava
3. Tomáš Krajči, L. Ján
Turnaja sa zúčastnilo celkom 27 stolných tenistov. Prví traja
v jednotlivých kategóriách boli odmenení vecnými cenami, ktoré zabezpečila
Obec Liptovský Ján.
V súťažnom ročníku 2015/2016 6. ligy okresu Liptovský Mikuláš, si
mužstvo mužov viedlo veľmi dobre. Dva kolá pred skončením súťaže sa
mužstvo držalo na 2. mieste v tabuľke, kde na prvú Demänovú strácalo len
jeden bod. Mužstvo bolo odhodlané zabojovať o prvé miesto, čo by mu
zabezpečilo postup do 5. ligy. V prípade, že by obsadilo 2. miesto, malo by
možnosť si vybojovať postup v baráži po skončení súťaže.
Tak sa aj stalo v sezóne 2016/2017, začalo mužstvo svoje účinkovanie
v súťaži 5. ligy okresu Liptovský Mikuláš a Ružomberok, kde postúpilo opäť
po 2 ročnej prestávke, kedy hralo túto súťaž v ročníku 2013/2014, udržalo
sa v nej však len 1 rok. Stolní tenisti sa presvedčili na vlastnej koži, aká je to
skutočne kvalitná a náročná súťaž. Veď tam hrajú stolnotenisové družstvá z
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dolného Liptova ako SCP Rbk A, ŠKST Rbk D, Biely Potok A, Ľubochňa A,
Liptovské Sliače A, Bešeňová A a z horného Liptova ako Jamník A, Vitalit
Liptovský Hrádok B, Východná A, Smrečany - Žiar A, Demänová A.
V jesennej časti súťaže bolo odohratých zatiaľ 9 zápasov, z toho 1
vyhrali v Ružomberku s SCP A v pomere 12:6 a jeden remizovali so
Smrečanmi – Žiar A 9:9. Ostatné zápasy prehrali. Získali celkom do tabuľky
12 bodov a sú zatiaľ na poslednom mieste z 12 účastníkov v súťaži. Do
ukončenia jesennej časti súťaže ostávalo odohrať ešte 2 zápasy a to so ŠKST
Rbk D a s Jamníkom A. Potom nasledovala dlhšia prestávka až do
14.1.2017, keď mala začať odvetná jarná časť súťaže 5. ligy. Túto prestávku
využili hráči na prípravu na turnaj veteránov Liptova, ktorý sa konal dňa
17.12.2016 v Ľubeli.

Matrika
Narodení
Andrej Kubík
Mia Tarageľová
Vratko Čenka
Mária Garabášová
Kamil Gerik
Samuel Hlaváč
Karolína Katrenčiaková
Matej Košík
Ján Tkáč

Sobášení
(z 18 sobášov 10 civilných a 8 cirkevných)
13.02.2016
16.04.2016
13.05.2016
21.05.2016
04.06.2016
11.06.2016
11.06.2016
18.06.2016
09.07.2016
27.07.2016
06.08.2016
20.08.2016
20.08.2016

Martin Strcula – Andrea Mikytová
Jána Špaček – Katarína Kováčiková
Róbert Baláž – Milina Píšová
Radoslav Kosák – Mgr. Iveta Húsková
Vladimír Macko – Veronika Gežíková
Milan Čatloš – Katarína Cebecaverová
Pavol Bartík – Patrícia Brtáňová
Boris Zahradník – Gabriela Rusnáková
Ian Adam Lowry Smith – Sonia Kalauzová
Vladimír Šimko – Andrea Devečková
Ľubomír Drahovský – Romana Murínová
Martin Gejdoš – Zuzana Závodná
Peter Bolvanský – Zuzana Polóniová
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03.09.2016
10.09.2016
22.10.2016
18.11.2016
26.11.2016

Ivan Kavec – Miroslava Rusňáková
Zdeněk Roučka – Daniela Bartošová
Ing. Ľubomír Oravec – Ivana Záborská
Dušan Baláž – Martina Doležalová
Svetozár Benian – Lucia Durošková

Zomrelí
Anna Garabášová (†72)
Štefan Čenka (†87)
Ing. Bohumír Filo (†87)
Anna Koberová (†80)
Anna Niňajová (†81)
Helena Čenková († 83)
Marian Páleš (†65)
Anna Stančeková († 69)

Počasie
Po vianočných sviatkoch takmer bez snehu, prišla prvá snehová
nádielka už na prelome rokov 2015/2016. Január bol však mierny a mrazy
boli slabé. Koncom januára sa počas predposledného týždňa výrazne
ochladilo, ale na prelome januára a februára sa výrazne oteplilo a na územie
Slovenska začal od juhozápadu prúdiť teplý vzduch. Takýto stav však nebol
dlhodobý počas druhého februárového týždňa začalo opäť snežiť. Aj keď
nočné teploty sa pohybovali okolo – 5 °C, cez deň teplomer ukazoval teploty
tesne nad nulou. Snehová pokrývka tak nebola trvalá. Tak celkový ráz
počasia už vo februári pripomínal na mnohých miestach jar. Až do konca
februára boli mierne teploty a nestabilná snehová pokrývka.
Začiatok marca bol tiež mierny a pred Veľkou nocou sa ochladilo, ale
denná teplota sa pohybovala okolo +10 °C a nočná neklesala pod nulu. Bolo
prevažne polojasné počasie a na Veľkonočný pondelok bolo predsa teplejšie.
Až do konca marca bolo teplotne ustálené počasie. Aj keď neskôr prevládalo
chladnejšie daždivé počasie, apríl bol teplotne aj zrážkovo normálny,
miestami nadnormálny. Na Slovensku bola jar 2016 celkovo až na niekoľko
kratších chladnejších epizód pomerne teplá a až do začiatku mája prevažne
suchá.
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Výraznejšie oteplenie nepriniesol ani máj, a už vôbec to neboli také
extrémne

teplá,

na

aké

sme

boli

zvyknutí

počas

niekoľkých

predchádzajúcich rokov. Máj roku 2016 dostal prívlastok nešťastný, pretože
jeho polovica priniesla nečakane nízke nočné mrazy (niekde aj okolo -3 °C),
ktoré zničili poľnohospodárom vyhliadky na dobrú úrodu. Horské štíty opäť
v týchto dňoch zdobil sneh, čo ešte znásobovalo chlad v podhorských
oblastiach.
Začiatok júna bol v znamení vyšších teplôt, na západe Slovenska
blížiacich sa ku 30 °C. Oblasť Liptova sa však stále udržiavala v teplotnom
pásme okolo 24 °C. V druhom týždni však prišla zo západu tlaková níž, ktorá
priniesla výdatné zrážky a búrky. Od konca júna, pokračujúc začiatkom júla
boli teploty normálne, skôr pod dlhodobým normálom. Aj keď sa na prelome
júla a augusta opäť oteplilo, pribudli aj zrážky. Noci a rána boli však
v porovnaní s júlom o niečo chladnejšie. Aj napriek tomu júl 2016 sa zaradil
medzi najteplejšie júlové mesiace v minulosti. Spôsobili to prevládajúce
tropické dni nad 30 °C v niektorých oblastiach. Nesledujúce mimoriadne
augustové počasie prinieslo augustu 2016 prívlastok „zvláštny august“. Bolo
extrémne teplo sprevádzané silnými búrkami, po ktorých sa neochladilo, ale
opäť pokračovalo sparné počasie s doslova nedýchateľným vzduchom. Leto
2016 bolo na Slovensku v priemere relatívne veľmi teplé, teda celkovo
teplotne silne nadnormálne až mimoriadne nadnormálne.
Aj jeseň roka 2016 bola podľa viacerých údajov teplotne nadnormálna.
September a október pokračoval premenlivým počasím. Zatiaľ čo do polovice
septembra sme si mohli vychutnávať niekde ešte pomerne letné teploty
a kúpaliská na Slovensku ešte ani zďaleka neukončovali sezónu, druhá
polovica mesiaca priniesla výrazné ochladenie. V Tatrách, ale aj na iných
európskych končiaroch prvý krát nasnežilo. Aj počasie októbra sa absolútne
vymykalo štandardom posledných rokov. Namiesto babieho leta výdatne
pršalo

a v niektorých

častiach

Slovenska

dokonca

hrozili

povodne.

V horských oblastiach sa opäť objavila snehová pokrývka. V druhej polovici
októbra sa o niečo oteplilo, ale babie leto už do konca jesene neprišlo vôbec.
Začiatok novembra priniesol dokonca prvé mrazy. Na niektorých miestach
Slovenska až -10 °C.
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Zima prišla v roku 2016 skoro. Snehu nebolo veľa, ale počasie bolo
chladné. Cez sviatky však napadlo dostatok snehu, takže deti mali po
niekoľkých rokoch opäť poriadne zimné prázdniny a na svoje si prišli aj
prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk. Aj keď prišlo pred sviatkami malé
teplotné zaváhanie, snehová pokrývka na horách sa udržala a v závere roka
prišli aj silné mrazy. Posledný decembrový týždeň teplomery na niektorých
miestach Liptova ukazovali menej ako -20 °C počas niekoľkých dní. V prvých
dňoch januára mrazy ešte zosilneli.
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