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LIPTOVSK Á OSADA (4. októbra 2021) – Na návšteve Lip-
tovskej Osady sme sa so starostom Ing. Róbertom Kuzmom 
dohodli v popoludňajších hodinách prvého októbrového 
pondelka. Napriek tomu, že ho ešte čakalo večerné za-
sadnutie obecného zastupiteľstva, pobehali sme po celom 
katastri obce a pozreli sa do všetkých kútov, kde sa niečo 
podstatné v ostatnom čase udialo, alebo kde práve pre-
biehali práce. 

du v jej areáli plnom zelene a 
športovísk bolo poriadne živo. 
Mladší školáci sa ešte hrali hry 
a šantili v rámci školského klu-
bu, po niektorých práve prišli 
rodičia, aby ich odviezli do-
mov, no a my sme sa išli pozrieť 
do materskej školy, na novú 
triedu určenú pre predškolá-
kov. Uvítala nás pani Bc. Janka 
Dudáková, zástupkyňa riadite-
ľa školy pre MŠ a jej kolegyňa 
Zdenka. Ukázala nám najmä 
novo zrekonštruované miest-
nosti. „Tieto priestor y sú určené 
pre deti , ktoré nastúpili na po-
vinné predprimárne vzdelávanie 
a obec ich zrekonštruovala z pô-
vodného školského bytu len pred 
niekoľkými t ýždňami. Škola v 
auguste získala dotáciu z Minis-
terstva školstva SR určenú  na za-
bezpečenie povinnej predškolskej 
výchovy. Na poschodí máme ešte 
dve „škôlkárske“ triedy pre 3 až 
5 ročné deti a táto nám pribudla 
práve pre najstarších, z ktor ých 
budú na rok prváci. Celkovo ich 
máme prihlásených 19. 
Sme radi, že sme sa zmestili do 
projektu na zriadenie tejto trie-
dy, nie každá škôlka mala takéto 
šťastie. Takže boli zrekonštruo-
vané podlahy, elektrické rozvo-
dy, školníci omaľovali miestnos-
ti. Triedu pripravili remeselníci 
a zamestnanci školy,  akurát na 

začiatok aktuálneho školského 
roka. V pondelok 30. augusta 
doviezli objednaný nábytok a za-
riadenie, ešte 1. septembra sa tu 
riadilo, umý vali okná (úsmev)  

a vo štvrtok 2. septembra sme 
otvorili novú triedu. Takže všet-
ko sme stihli včas. Sme tu teda 
tri t ýždne. Pani učiteľky triedu 
vyzdobili – steny, okná, ešte nám 
majú dodať stoličky, katedru pre 
učiteľku, kuchynku, koberec. 
Všetko je zaplatené, ale dodávky 
tovaru niekoľko dní meškajú. To 
ešte v krátkom čase doladíme...“
Napriek tomuto čoskoro urči-
te v yriešenému logistickému 
problému sme spoločne mohli 
konštatovať, že je dobré, keď 
škola takýmto spôsobom zača-
la v yužívať aj posledné prázd-
ne miestnosti. Potvrdil to aj už 
mimoškolsky naladený riaditeľ  
základnej školy Mgr. Ivan Ži-
linčár, ktorý práve niečo pre-
vážal na malom traktore. „Ku 
škôlke a čerst vému prírastku 
triedy pre pred školákov poviem 
len toľko, že keby sme nemali tu 
starostu a šikovných ľudí z obce, 
tak z toho nič nie je. Lebo dostať 

Na Ulici 1. mája budú 
voňať už len kvety 

nou z novších, keďže bola do-
končená v roku 2003. V jej la-
viciach získava vzdelanie viac 
ako 160 detí nielen z materskej 
obce ale aj Liptovskej Lúžnej. A 
práve v momente nášho prícho-

Predškolákom zabezpečili 
nové priestory

Najskôr sme zavítali do Základ-
nej školy s materskou školou v 
Liptovskej Osade, ktorá je jed-

Liptovská Osada investovala do materskej školy, námestia, kanalizácie, cintorína aj cyklotrasy

peniaze je pekné, ale dostať ich 
v pol auguste a do konca augus-
ta ich minúť a aj zabezpečiť po-
trebné práce a v ybavenie, to je 
už druhá vec. Teda za dva t ýžd-

Riaditeľa ZŠ 
Ivana Žilinčára 
sme stretli pri práci 
s traktorom.

Novú triedu určenú 
pre predškolákov 
si deti užívajú.

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ 
Janka Dudáková a kolegyňa Zdenka
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Starosta Liptovskej Osady 
Ing. Róbert Kuzma 
s hlavnou kontrolórkou 
Ing. Jankou Vlnieškovou

ne sme museli všetko uskutočniť. 
Takto sa to nemá robiť. Inak je 
to fajn zhotovené, priestor skul-
túrnený, ešte niečo treba dola-
diť, ale to už z vládneme. 
Celkovo môžem na začiatok 
škol ského roka pot vrdiť len to, 

čo hovoria aj moji kolegovia. 
Žilo a pracovalo by sa v škole 
celkom dobre, keby sme aspoň 
niekoľko t ýždňov dopredu vede-
li , čo nás čaká. Lebo prežívame 
"fascinujúce" obdobie charakte-
ri st ické zmenami na poslednú 
chví ľu a viackrát sú t ieto zmeny 
robené systémom pokus – omyl.“ 
Starosta Kuzma ešte na tému 
škola dodáva: „Toto bolo  po-
sledné nev yužité miesto v rámci 
priestorov školy. Pre zaujíma-

vosť poviem prí klad, že tu máme 
zriadenú aj ubytovaciu kapaci-
tu pre 50 detí, v yužívanú hlavne 
pre organizovanie školy v príro-
de a aj rôznych tréningov ých po-
bytov pre kolektív y detí , ž iakov 
a pod. Aj v nadväznosti na okoli-
tú prírodu a areál Gothalu, sem 
chodia naprí klad mladé basket-
bali stky z Komárna aj z Košíc, aj 
tanečnice. Takýmito pobytmi si 
trochu v ylepšuje f inančnú situ-
áciu škola a t ým pádom aj obec.“ 

Rekultivácia a skultúrnenie 
priestorov v okolí kostola

„Teraz sme na na šom námestí. 
Vedľa kostola sv. Jána Krst iteľa 
vidíme Zariadenie opatrovateľ-
skej služby určeného pre senio-
rov,“ začal s predstavením ďal-
šej v ylepšenej lokality starosta 
Róbert Kuzma.
Podľa informácií z of iciálnej 
stránky obce, pôvodný drevený 
kostol stál v Liptovskej Osade 
už v r. 1646. Keďže kapacitne 
nev yhovoval potrebám farnos-
ti, v r. 1756 začali v obci stavbu 
kamenného kostola, ktorá tr va-
la do r. 1762. Kostol ostal v pô-
vodnej podobe do r. 1923, kedy 
bol rozšírený o bočné lode. 
Starosta hovorí, v čom spočíva-
la revitalizácia tohto centrál-
neho priestoru. „Mali sme tu 

položenú dlažbu už z minulých 
období, ale keďže v kostole me-
d zičasom postavili aj toalet y , 
preto sa systém napájal na ve-
rejnú kanalizáciu a pôvodnú 
dlažbu z roku 1993 sme t ým pá-
dom rozrušili. Tak sme tento rok 
pri stúpili k celkovému v ynove-
niu vzhľadu tejto lokalit y. Práce 
sme uskutočnili počas jarných 
mesiacov, položili sme celkovo 
v yše 500 metrov št vorcov ých 
novej zámkovej dlažby, plochu 
sme o niečo z väčšili  aj pre blíz-
kosť Zariadenia opatrovateľ-
skej služby, aby si jeho klienti 
užili určit ý komfort v podobe 
spevnených plôch, novej zelene, 
lavičiek na posedenie, záhrad-
níckom naaranžovaní zelene, 
záhonoch kvetov, pekne uprave-
nom trávniku. Rovnako to platí 
aj pre ostatných oby vateľov a 

návštevní kov obce. Priestor udr-
žiavame, sú tu pekné záti šia.“  
Dodávame, že je to na námestí 
celkove paráda a človek sa tu 
cíti v pohode.

Na prvého mája už tu budú 
rozvoniavať kvety a tráva 

Smerom ku rekreačnému re-
zortu Gothal sme sa dostali na 
Ulicu 1. mája. Starosta Kuzma 
sa netají, že aj tu sa udiala in-
vestícia, ktorú táto lokalita po-
trebovala ako soľ. „Tohto roku 
sme v spolupráci s Vodárenskou 
spoločnosťou Ružomberok za-
bezpečili odkanalizovanie tejto 
450 metrov dlhej ulice. Musím 
sa v tejto chví li poďakovať Ru-
žomberskej vodárenskej spoloč-
nosti , že nás zaradila do inves-

Zrekonštruované námestie. Vedľa kostola sv. Jána Krstiteľa 
funguje Zariadenie opatrovateľskej služby určené pre seniorov.
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t ičného plánu na rok 2021. Ale 
i š li sme do invest ície s t ým, že 
obec nebude participovať a f i-
nancovať len asfaltov ý koberec 
po ukončení v ýstavby kanalizá-
cie ako tomu bolo po iné roky, 
ale bude sa podieľať aj na spolu-
f inancovaní vlastnej kanalizač-
nej vet v y. 
Keď sme chceli , aby sa tento ťa-
hajúci sa problém v y riešil , mu-
seli sme zaplat iť aj ča sť samot-
nej reali zácie. Obec kanali záciu 
spoluf inancovala čia stkou 25 
t i síc eur, celková invest ícia do 
kanali zácie na tejto ulici pre-
siahla sumu 100 t i síc eur.  Jed-
noducho sme v y riešili Ulicu 1. 
mája, ktorá bola v obci z pohľa-
du odpadov ých vôd a spodných 
vôd najkrit ickejšou. Po kolau-
dácii stavby sa budú majitelia 
nehnuteľnost í napájať a niekto-
r í si u ž prípojk y aj pr ipravujú. 
Už aj z rozhovorov s tu bý vajú-
cimi oby vateľmi viem, že situ-
ácia sa v tomto ohľade značne 
zlepšila a budúci rok tu u ž budú 
roz voniavať len k vet y.“ 
Ako ďalej starosta informuje, 

zostáva ešte zabezpečiť záve-
rečné asfaltovanie ulice v celej 
šírke, ktoré majú naplánované 
na budúci rok. „ A sfaltovať bu-
deme na budúci rok, keď si ma-
teriál vo v ýkopoch sadne, v šírke 
6 metrov a dĺ žke 450 metrov. 
Celú plochu potiahneme súvi s-
lým kobrcom a bude z toho opäť 
jedna krásna ulica.“ 
V oblasti odkanalizovania obce 
má však starosta aj ďalšie plá-
ny. „No a na rok, by sme chce-
li , aby sa do invest ičného plá-
nu Ružomberskej vodárenskej 
spoločnosti zaradila ďal šia časť 
obce, od Tichej ulice a popri 
obecnom úrade. Neviem či sa to 
podarí, ale budeme veriť.“

Aj zdravotné stredisko   
novšie a voňavejšie

Na zdravotnom stredisku na-
chádzajúcom sa niekoľko de-
siatok metrov od Gothalu, obec 
zrekonštruovala mužské toale-
ty na prízemí budov y. Staros-
ta uvádza aj zdroj potrebných 
f inancií. „Realizovali sme ich 

z prebytku kovidov ých peňa-
zí, teda t ých, čo sme ušetrili v 
rámci testovania oby vateľov na 
kovid . Takto sme ich vrátili do 
systému zlepšenia zdravotníc-
kych služieb, pred sa len nové 
toalet y sú nové toalet y. Zmena 
je viditeľná aj citeľná.“ Starosta 
obce v yslovuje plán, že do kon-
ca kalendárneho roka ešte chcú 
prerobiť aj susedné ženské WC. 
Spodná časť tak bude z pohľadu 
tejto ľudskej potreby zabezpe-

čená. Keďže v stredisku evidu-
jú dosť v ysokú návštevnosť, in-
vestícia padne na úrodnú pôdu. 
K naliehav ým investíciám pat-
rilo t iež  zateplenie Domu slu-
žieb, ktoré obec realizovala na 
jar. Róbert Kuzma upresňuje, o 
čo sa jednalo. „Investovali sme 
do zateplenia severnej a čast i 
v ýchodnej steny objektu 8 t i síc 
eur. Steny premŕzali a nav yše sa 
objavovali aj plesne.  V budove 
máme komple x piatich posky-
tovateľov služieb - krajčírst vo, 
predajňa COOP Jednota, kader-
níct vo, kvetinárst vo a predaj 
včelárskych potrieb."

Hlavný cintorín                              
s novou fazónou

Veľmi rušno sme našli aj na 
hlavnom obecnom cintoríne 
nachádzajúcom sa na kopče-
ku smerom na Liptovské Re-
vúce. Vo vstupnom priesto-
re pracovali stroje, rovnako 
tak remeselníci a po hroboch 
sa už pohybovali ľudia, ktorí 
zase upravovali rodinné hro-
bové miesta pred blížiacim sa 
sviatkom Pamiatky zosnulých 
a Všetkých svätých. Starosta 
Robert Kuzma ukazuje, čo všet-
ko stihli a ešte chcú stihnúť 
tento rok. „Všetky práce, ktoré 
tu realizujeme, sú dielom ľudí 
z Liptovskej Osady, teda na šich 
zamestnancov a živnostní kov. 
Vedúcim stavebných prác je z v y-
čajne Vladimír Žihlavní k, na 
ktorého sa dá naozaj spoľahnúť. 
Teraz pri šiel naprí klad Štefan 
Veselovský, ten má na starost i 
prerobenie vodovodnej šacht y 
cintorína.  
Po 20 rokoch sme teda robili 
veľkú rekonštrukciu pietnych 
priestorov. Najskôr sme zhoto-
vili nové oplotenie, potom sme 
sa pustili aj do obnov y a rekon-
štrukcie vstupu na hlavný cinto-
rín. Zhruba to aj predt ým v yze-
ralo podobne, ale teraz je zase 
všetko nové a krajšie. Rozšírili 
sme vstup aj do vnútra cintorí-
na.  Urobíme tam  spevnené plo-
chy z lámaného kameňa, drah-
ší materiál, ale v ydrží. Keď sa 
ľudia na cintoríne schád zajú v 
jesennom a zimnom období, aby 
nenosili blato. 
Opravili sme aj historický par-
kán, dali sme mu nové omietky, 
nové náter y. Teraz robíme bezba-
riérový vstup pre remeselníkov 
popri „márnici“. Tu bude vstup 
pre pracovníkov kamenárskych 

Vynovovanie hlavného cintorína. 
Chlapom ani poobede nechýbala dobrá nálada.

Ulica 1. mája má už kanalizáciu. 
Na rok ju čaká asfaltovanie.
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služieb. Túto stavbu pri hlavnej 
bráne voláme márnica, ale mo-
mentálne je  to len hospodárska 
budova slúžiaca na uloženie ma-
teriálu a náradia (úsmev).
Potom ešte máme v pláne aj nov ý 
plot zo spodnej strany, kde teraz 
prebiehajú práce s mechanizma-
mi a plus odvodnenie. 
Všetko by sme chceli st ihnúť do 
Všechsvät ých, aby tu bolo všet-
ko pripravené na dôstojné pripo-
menutie pamiatky na šich zosnu-
lých a predkov.
Na budúci rok práce na cintorí-
ne skompletizujeme tak, že ten-
to nábeh ku cintorínu v yasfal-
tujeme, skrá šlime trávnikom a 
zeleňou.“

CykloKorytnička v rámci 
katastra Liptovskej Osady    

s novým povrchom

Pred piatimi rokmi uvidela 
svetlo sveta CykloKorytnič-
ka, teda cyklotrasa vedúca z 
Ružomberka do Korytnice po 
zvršku trate bý valej železni-
ce. Stalo sa tak zásluhou troch 
nadšencov – Pavla Scheera, 
V ladimíra Macka a starostu Ró-
berta Kuzmu. Po rokoch si táto 

obľúbená cyklistická destiná-
cia v yžiadala obnovu. Na tra-
se v rámci katastra Liptovskej 
Osady sa tak stalo tento rok. 
Starosta, sám nadšený cyklo-
turista, hovorí: „Musím podo-
tknúť, že obec r ieši iba časť c yk-
lotrasy v jej katastri, teda nie v 
katastri Ružomberka a nie Lip-
tovskej Lúžnej. Celkovo máme v 
kompetencii 5,3 kilometra c yk-
lotrasy. Tohto roku sme po pia-
t ich rokoch zrealizovali obnovu 
jeho z vršku a to tak, že sme naň 
nasypali prírodnú kameninu 
f rakcie 0,4 a 4,8. Je to vápenec, 
ktor ý sme roz viezli a zhutnili. 
Predt ým sme ešte zo z vršku od-
stránili zeleň, lebo samozrejme 
zarastá a jazdný pruh sa zužo-
val. Nasypali sme teda celkovo 
200 ton štrku, aj t ieto práce 
sme zabezpečili s na šimi miest-
nymi živnostní kmi v ybavenými 
strojmi. Práce urobili v priebehu 
júna. Stálo to zhruba 3 800 eur. 
Peniaze i š li zo zdrojov Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu 
Liptov, ktorej sme ako obec č le-
nom. Môžeme tak čerpať svoje 
peniaze ale aj peniaze z v yčlene-
nej dotácie. Obec zabezpečuje 4 
krát do roka aj kosenie celej na-

šej trasy. Vidíme, že je to naozaj 
hojne v yužívaná cesta, c ykli stov 
je tu veľa hlavne cez voľné dni a 
prázdniny. Ale v pod state stále.“
Na margo našej obhliadky cyk-
lotrasy som bol svedkom viac-
násobného nálezu úplne nepo-
chopiteľných druhov odpadu, 
ktoré starosta naložil do auta 
a viezol na uskladnenie. „Trasu 
niekoľkokrát za rok aj či st íme a 
zbierame od odpadkov. Ale vždy 
sa nájde niekto a niečo, čo treba 
zobrať a odpratať. Skutky ľudí 
sú stále z pohľadu normálnej 
morálky a správania sa na neu-
verenie.“

Dotácia na zberný dvor 
spôsobuje nielen radosti ale 

aj starosti

Nakoniec sme na obecnom úra-
de so starostom Kuzmom zhr-
nuli priebeh našej prehliad-
ky obce. Pridala sa k nám aj 
hlavná kontrolórka  Ing. Janka 

V lniešková. Starosta Róbert 
Kuzma prezentoval aj v jej prí-
tomnosti „problémy“ so spraco-
vaním získanej dotácie na zber-
ný dvor vo v ýške 220 tisíc eur. 
„Obec zí skala f inančné pro-
striedky vo v ýške 220 t i síc 
eur na v ýstavbu „nešťastného“ 
zberného dvora. Prečo nešťast-
ný? Lebo projekt sa ťahá už dva 
roky. Je to super, že máme aspoň 
nejakú možnosť čerpania dotá-
cií , ale problém je v tom, že le-
hot y nie sú nijako dodržiavané. 
Za dva roky je problém dostať 
sa k v ýsledku. Med zit ým nám 
skončila platnosť stavebného 
povolenia, museli sme ho predl-
žovať. V čom je to? Len  v systé-
me a náročnej a často zbytočnej 
admini strácii.
Podáme žiadosť do určitého ter-
mínu. Potom je dlho t icho (pol 
roka), následne príde v ýz va 
na doplnenie žiadosti , nejakú 
vo väčšine prípadov „malič-
kosť“, ktorá vznikne naprí klad 

v priebehu plynutia času. Dajú 
nám na doplnenie lehotu 7 dní. 
Starosta s úradní kmi sa ide 
zblázniť, ale zabezpečí.  Pošle 
na riadiaci orgán a zase je pol 
roka t icho. Nakoniec po dvoch 
rokoch od začatia prác na pro-
jekte a v ypracovaní žiadosti prí-
de v ýsledok. Dobre, ale  nech je 
aj legi slatíva upravená tak, že 
sa zohľadní platnosť povolení, 
nech sa zohľadní nárast cien 
atď.  
Zí skali sme 211 t i síc eur. V roku 
2019 sme v tom mali napočíta-
ný areál, oplotenie, box y, váhu, 
maringotku, nákup traktora, 
vlečky, dr viča, paletového na-
kladača, super. Ale čo sa v ysú-
ťažilo v rámci verejného obsta-
rávania pred zaslaním žiadosti 
o dotáciu je dnes už nie pravda. 
Dodávateľ stavebných prác žia-
da 8 t i síc eur nav yše, lebo ceny 
i š li hore. Vysúťažený  traktor  
už momentálne nepredávajú, 
musíme robiť cez vestní k novú 
súťaž a tam budú opäť nav ýše-
né ceny. Či že stavebná časť má  
nárast 8 t i síc eur a druhá časť, 
technická, t iež príde k rastu 
v ýdavkov. To sú všetko kompli-
kácie. Nové obstarávania, nové 
schvaľovania na obecnom zastu-
piteľst ve, ...
To i sté pri kostolnej veži husit-
ského kostola a jej rekonštrukcii 
v rámci projektu cez M AS Dolný 
Liptov. To tr vá už viac rokov. 
V lete sme konečne dostali roz-
hodnutie o zí skaní f inančných 
prostriedkov, pritom sa nejedná 
o závratnú sumu, ale o 30 t i síc 
eur. Teraz už zase čakáme na 
zmluvu.  Tam ešte ide kontrola 
verejného obstarávania. Ale aj 
terajší víťaz prešiel za t ie roky 
zmenami. Stal sa platcom DPH, 
ceny materiálov i š li hore, no v y-
zerá to, že aj tu budeme mať ná-
klady v yššie asi o 10 t i síc eur. A 
to je len dôsledok dlhého, priam 
nekonečného admini stratívneho 
procesu. Kto neskúsil , neuverí.“ 
No a v tejto veci v yslovila sú-
hlasné stanovisko aj hlavná 
kontrolórka obce. Fondové pe-
niaze nie je jednoduché získať. 
Je to beh na dlhé trate.

text a foto
Stanislav Krakovský

CykloKor ytnička pri Liptovskej Osade 
nemá chybu. Radosť sa bicyklovať.

Krásny priestor pri obecnom 
úrade a kultúrnom dome


