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Veľvyslanec Poľskej repub-
liky Tomasz Chłoń navštívil 
v utorok 10. decembra miesta, 
ktoré sa uchádzajú o organizo-
vanie zimných olympijských 
hier 2022 v rámci kandidatúry 
Krakova. Na pozvanie honorár-
neho konzula Poľskej repub-
liky na  Slovensku Tadeusza 
Frackowiaka viedli jeho kroky 
okrem Liptovského Mikuláša aj 
do lyžiarskeho strediska Jasná, 
ktoré bude v prípade úspechu 
spoločnej kandidatúry hostiť 
alpské disciplíny. 

„Po dnešnej návšteve si mys-
lím, že máme veľké šance, aby 
bola naša kandidatúra úspešná. 
Bude potrebné dobudovať in-
fraštruktúru a dotiahnuť detaily 
na zjazdovkách, ale myslím, že 
stredisko je už dnes dostatočne 
pripravené realizovať podujatia 
svetového formátu,“ povedal To-
masz Chłoń. Najsilnejšími súper-
mi sú pre Poliakov a Slovákov nór-
ske Oslo a švédsky Stockholm. „Je 
to však zvládnuteľná konkurencia. 
V Nórsku boli olympijské hry dva-
krát a Stockholm už organizoval 
letnú olympiádu, “ dodal T. Chłoń. 

Kandidatúra spája Tatry
Organizačný tím z  Poľska 

aj Slovenska čaká v najbližších 

mesiacoch množstvo práce 
na  diplomatickom poli. „Pán 
veľvyslanec je veľmi dobrým 
sprostredkovateľom kontak-
tov, ktoré sa medzi Zakopa-
ným, Demänovskou Dolinou 
a  Liptovským Mikulášom roz-
biehajú. Nie sme si navzájom 
neznámi, ale teraz máme veľký 
spoločný projekt. Ten by mal 
spojiť všetkých ľudí, ktorí aspoň 
trochu fandia tomuto regiónu. 
Spoločná myšlienka zimnej 
olympiády určite posunie náš 
región vpred o desať - pätnásť 
rokov v  porovnaní s  našimi 

konkurentmi,“ uviedol primátor 
Alexander Slafkovský, ktorý po-
máhal pri príprave kandidatúry 
Liptovského Mikuláša spoločne 
s Popradom na zimné olympij-
ské hry v rokoch 2002 a 2006. 
„Vidíme to pozitívne a všemož-
ne to podporujeme využívajúc 
skúsenosti či už pána primátora 
alebo predstaviteľov strediska 
Jasná,“ doplnil honorárny konzul 
Tadeusz Frackowiak.

Jediný honorárny konzulát 
Liptovský Mikuláš je síd-

lom jediného honorárneho 

konzulátu Poľskej republi-
ky na  Slovensku. Konzulát 
v priestoroch Župného domu 
pomáha pri neočakávaných 
situáciách poľským občanom, 
ktorí sa naň obrátia z akéhokoľ-
vek miesta na Slovensku. „Liptov 
navštívi ročne viac ako 700-ti-
síc návštevníkov z Poľska a som 
rád, že sú v dobých rukách vďa-
ka môjmu rodákovi - konzulo-
vi Tadeuszovi Frackowiakovi,“ 
povedal počas návštevy poľský 
veľvyslanec, ktorý je vo funkcii 
od marca tohto roka. 

Slávka Kellová

Máme historickú šancu organizovať zimné olympijské hry

Vážení a milí spoluobčania!

Toto zamyslenie na prelome rokov a zá-
roveň pohľad do budúcnosti má osobitné 
čaro. Tri roky práce pre naše mesto je za nami 
a ostáva posledný rok volebného  cyklu. Ne-
prajníci ich vidia čierne a objektívni občania 
konštatujú stabilizáciu mestských fi nancií. 
Podarilo sa nám znížiť komerčnú zadlženosť 
mesta o 2,2 milióna eur len vlastnými racio-
nalizačnými opatreniami, táto suma pred-
stavuje asi dvadsať percent dlhov. To všetko 
napriek znižovaniu predpokladaných daňo-
vých príjmov od štátu. Na druhej strane verím, 
že ďalšie dva milióny eur v budúcom roku 
pribudnú do rozpočtu, nakoľko sme zvrátili 
výsledky niektorých zlých rozhodnutí spred 

4-6 rokov. Prajem si, aby sme ich vedeli racio-
nálne využiť a investovať do obnovy majetku 
mesta. Potrebujú to školy, kultúrne a športo-
vé zariadenia, verejné priestranstvá aj cesty. 
Schválený rozpočet mesta pre budúci rok je 
v tomto smere nádejný a rozvojový.

Rád by som poďakoval zamestnávateľom 
a podnikateľom, ktorí sa rozhodli investovať 
v našom meste a v regióne Liptov. Každé pra-
covné miesto je vzácne. Ten, kto si neskúsil 
niesť zodpovednosť za zabezpečenie práce 
pre svojich zamestnancov, to ťažko pochopí 
a ocení. No ak sa poobzeráme okolo seba 
otvorenými očami, zistíme, že všeličo je mož-
né urobiť lepšie, ale napriek tomu si dovolím 
tvrdiť, že bieda vyzerá inak...

Dovoľte mi podčiarknuť úspešné kultúrne, 

športové či spoločenské podujatia počas ce-
lého roka, ktorému dominovala téma Jáno-
šík – 300 rokov legendy. Spolupráca miest 
a obcí v cestovnom ruchu, kde je naše  mesto 
lídrom, priniesla zvýšené fi nančné zdroje tak 
na marketingové aktivity, ako aj na kultúrne 
programy. Tento pozitívny príklad je dobrým 
motívom pre spojenie síl v Liptove do spoloč-
nej oblastnej organizácie cestovného ruchu. 
Cieľ je pritom jasný. Potvrdiť Liptov ako jed-
notku v cestovnom ruchu na Slovensku.

   Na záver by som rád zaželal do roku 2014 
všetkým občanom nášho mesta požehnaný 
rok, ktorý prinesie zdravie, šťastie a pohodu 
v rodinách.

Alexander Slafkovský,
primátor mesta                                                          
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V piatok 22. novembra sa 
pri železničnej stanici začalo 
s  rozširovaním parkoviska. 
V utorok 3. decembra tam vďa-
ka Verejnoprospešným služ-
bám (VPS) bolo odovzdaných 
do užívania 18 nových státí. 

V septembri tohto roka mest-
ské zastupiteľstvo neschválilo 
novú koncepciu parkovacej 
politiky, ktorej súčasťou mala 
byť aj rekonštrukcia parkoviska 
pri železničnej stanici. „Dohodli 
sme sa preto na rozšírení parko-
vacích miest na mestských po-
zemkoch o 18 statí k pôvodným 
24 parkovacím miestam,“ uvie-
dol Jozef Klepáč, riaditeľ VPS. 

Do rozšírenia investovalo mesto 
zo svojho rozpočtu 16-tisíc eur. 

Parkovanie bez poplatkov 
Na  zvýšenie obrátkovosti 

parkoviska plánovala mikulášska 
radnica zavedenie závorového 
systému. „Máme problém s tým, 
že ľudia tieto miesta využívajú 
aj na  dlhodobé parkovanie, 
ktoré by malo naopak slúžiť iba 
na  vyloženie alebo naloženie 
cestujúcich,“ povedal Ľubomír 
Hán, vedúci oddelenia životného 
prostredia, dopravy a verejných 
priestranstiev. V najbližšom obdo-
bí sa však rampa osádzať nebude. 

„Parkovanie nebude nikdy 

dostatočne vyriešené, pretože 
áut pribúda neúmerne rýchlejšie, 
ako sme schopní stavať parko-
vacie miesta. Myslím si však, že 
situácia nie je kritická, je to jeden 

z neurotických bodov, ktoré sa 
mesto snaží vyriešiť,“ skonšta-
toval Vincent Kultán, poslanec 
za mestskú časť Staré Mesto.   

-kel-

Na parkovisku pri stanici pribudlo 18 nových miest

Mladým ľuďom záleží 
na prostredí a meste, v ktorom 
žijú. Dôkazom toho je skupi-
na študentov z  novootvore-
ného Ekonomického lýcea pri 
Obchodnej akadémii. Pred-
staviteľom mesta predniesli 
niekoľko návrhov ako skrášliť 
a zlepšiť životné podmienky. 
Niektorými nápadmi sa mesto 
nechalo inšpirovať. 

Študenti učebného predmetu 
rétorika a projektové vyučovanie 
prišli s niekoľkými myšlienkami, 
ktoré by sa dali ľahko realizovať 
v praxi. „Žiaci si vytvorili projek-
ty s fotografi ami a prezentáciou. 
Takto ich učíme ako tvoriť pro-
jekty, predniesť svoje myšlienky 
a v konečnej fáze ich zrealizovať. 
Začínajú si všímať svoje okolie 
a potreby ľudí i celej spoločnosti, 

poukazujú na nedostatky v mes-
te z pohľadu mladých ľudí, ktorí 
tu žijú, ale aj návrhy, ako by sa 
dali riešiť,“ povedala vyučujúca 
Jana Chovanová. 

Na sídlisku Podbreziny chýba 
mikulášskej mládeži kvalitnejší 
stav ciest a chodníkov, predstavi-
teľov mesta upozornili na estetiku 
a hroziace nebezpečenstvo z nie-
ktorých budov, na nedostatočnú 
vybavenosť niektorých parkov či 
„vyšľapané“ chodníčky namiesto 
spevnených chodníkov. 

„Zamerali sme sa v podsta-
te na drobnosti, ktoré by však 
obyvateľom skutočne slúžili. 
V Okoličnom by si detské ihris-
ká zaslúžili oplotenie, osvetlenie 
a tiež výmenu preliezok, ktoré sú 
staršieho dáta. Ľudia, ktorí bý-
vajú v Okoličnom sa do mesta 

dostanú len cez hlavnú ces-
tu. Určite by privítali výstavbu 
menšieho mostíka, ktorý by 
spájal mestskú časť s budúcim 
cyklochodníkom v časti bližšie 
pri Váhu smerom na sídlisko 
Nábrežie, kde je tiež množstvo 
nevyužitého priestoru“, priblížil 
Oskar Karafa, študent Ekonomic-
kého lýcea.

Študenti pomôžu pri 
realizácii projektov 

„Niektorými z nedostatkov, 
na ktoré študenti poukázali, sa 
už zaoberáme. Upozornili nás 
napríklad na potrebu rozšírenia 
parkoviska pri železničnej stani-
ci, alebo na úpravu Rohonciho 
parku. Na týchto záležitostiach 
sa už pracuje,“ povedal primátor 
Alexander Slafkovský. Študentov 

vyzval, aby si zo svojich projektov 
určili priority a v budúcoročnom 
rozpočte vyčlení čiastku, ktorá 
pokryje realizáciu zamýšľaných 
aktivít. Študenti prisľúbili, že sami 
priložia ruku k dielu.

„Nápady študentov boli 
úžasné. Skutočne nás teší ich 
záujem, veď práve pre nich, pre 
budúce generácie sa naše mesto 
zlepšuje. A nie je nič lepšie, ako 
keď sa na jeho zlepšovaní bu-
dú podieľať oni sami. Projekty 
študentov predstavíme aj od-
borným zamestnancom mesta 
a v spolupráci s nimi študentom 
poskytneme spätnú väzbu, prí-
padne navrhneme ďalšiu spolu-
prácu“ povedala Anna Rašiová, 
prednostka Mestského úradu 
v Liptovskom Mikuláši. 

Slávka Kellová  

Mestské zastupiteľstvo 
vo štvrtok 12. decembra 
schválilo rozpočet mesta 
na  rok 2014. Mesto bude 
hospodáriť so sumou viac 
ako 23 mil. eur s vyrovnaným 
rozpočtom.

Návrh rozpočtu mesta vy-
chádzal z očakávaného vývoja 
príjmov v roku 2014. Hlavným 
zdrojom bežných fi nančných 
prostriedkov budú dane, kto-
ré tvoria zhruba 61 percent. 
Príjmy zo štátneho rozpočtu 
na úhradu nákladov prenese-
ného výkonu štátnej správy 
pre obce sa predpokladajú 
na úrovni plnenia roka 2013 

s výnimkou dotácie na škol-
stvo, kde je nárast o asi 4 per-
centá. „Pri návrhu rozpočtu sme 
brali do úvahy len príjmy, ktoré 
mesto môže reálne dosiahnuť,“ 
uviedla Jana Mikušiaková, ve-
dúca oddelenia ekonomiky 
mestského úradu. 

V  oblastí miestnych daní 
a poplatkov plánuje mikuláš-
ska radnica vyzbierať takmer 
3,8 mil. eur. „Viac peňazí pôjde 
do správy a údržby miestnych 
komunikácií, športu, kultúry 
a výšku fi nančných prostried-
kov sme zvýšili aj pre sociálnu 
oblasť,“ uviedol primátor mesta 
Alexander Slafkovský. 

Investície do rozvoja mesta 
V  rezervnom fonde sa 

mestu podarilo ušetriť viac 
ako 600-tisíc eur, z toho pol 
milióna chce v budúcom roku 
investovať do protipovodňo-
vých opatrení, kompostárne 
v mestskej časti Okoličné, no-
vých parkovacích plôch na síd-
lisku Podbreziny, dobudova-
nia cyklochodníka na Nábreží 
či verejného osvetlenia v nie-
ktorých častiach mesta. 

Ďalšie investície v  celko-
vej výške 3,8 mil. eur chce 
radnica realizovať spoločne 
s  úvermi zo Štátneho fon-
du rozvoja bývania, dotácie 

Ministerstva dopravy, výstavby 
a  regionálneho rozvoja SR, eu-
rópskych fondov či z predaja 
majetku. 

 -kel-

Mesto podporí nápady mladých ľudí, sú inšpiratívni

Do roku 2014 s vyrovnaným a rozvojovým rozpočtom
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Viac ako dve a pol dekády 
využívania mestskej krytej pla-
várne sa podpísalo pod jej sú-
časný technický stav. Na opra-
vu presakujúcej strechy, vzdu-
chotechniky a okien vyčleňuje 
mesto asi 250-tisíc eur. 

„Najväčší problém máme so 
strechou nad šatňami a telocvič-
ňou,“ opísal situáciu na plavárni 
vedúci Ľubomír Droppa. Opot-
rebovaná a zastaraná vzducho-
technika pracuje len na dvadsať 
percent, preto musia zamestnanci 
vlhké priestory vetrať prievanom. 
Pôvodné okná sa rozpadávajú 
pod rukami. „Na bazéne máme za-
starené ústredné kúrenie, plecho-
vé radiátory nespĺňajú štandardy. 

Chceme tam osadiť liatinové ra-
diátory alebo aspoň hliníkové,“ 
dodáva Ľ. Droppa.

Posledná väčšia rekonštrukcia 
sa na krytej plavárni realizovala 
pred desiatimi rokmi, keď sa nad 
bazénom prelomil nosník a bola 
potrebná oprava strechy. „Ak sa 
teraz pustíme do opráv, dostatoč-
ne predĺžime životnosť plavárne. 
Bude to stáť určite za to, pretože 
nás naplno využívajú školy, škôl-
ky, športovci, dôchodcovia, chorí 
ľudia s najrôznejšími diagnózami, 
ako aj jednotlivci nielen z mesta, 
ale z celého okresu,“ priblížil ve-
dúci plavárne. 

„Dlhšiu dobu sme zanedbávali 
starostlivosť a údržbu plavárne. 

Vďaka Liptov aréne získame do-
statok prostriedkov na vyriešenie 
spomínaných nedostatkov,“ vy-
svetlil primátor Alexander Slafkov-
ský. Výnos z jedného mestského 
športoviska tak poputuje na skva-
litnenie ďalšieho mestského 

športového zariadenia. „Prioritne 
musíme opraviť strechu a vzdu-
chotechniku,“ povedal. „Ak do-
dávateľskými súťažami ušetríme, 
budeme môcť dotiahnuť aj ďalšie 
- menšie - opravy,“ dodal primátor.                  

-kel-

Štvrť milióna eur do rekonštrukcie plavárne

Dánska spoločnosť vytvorí v meste 
50 nových pracovných miest

Spoločnosť s dánskymi koreňmi Nordanic International pri-
chádza do Liptovského Mikuláša, aby rozšírila svoje pôsobenie 
a vytvorila nové pracovné miesta. Predajom svojho prebytoč-
ného majetku mesto umožní fi rme, zaoberajúcej sa fi nalizáciou 
automobilových súčiastok a zdravotníckej techniky, vybudovať 
administratívne a skladové priestory. 

Objektom ich záujmu je roky nevyužívaná prízemná budova 
v bývalom vojenskom areáli kasární pod Hájom. „Investor chce 
budovu zrekonštruovať alebo vybudovať nové priestory v prípade, že 
tak odporučí statik. Pre nás je však najpozitívnejšie, že sa v horizonte 
troch rokov vytvorí v našom meste ďalších päťdesiat pracovných miest. 
Ak sa investície tejto podnikateľskej skupiny vyplatia, v ďalších rokoch 
by mohla vytvoriť aj ďalšie pracovné miesta,“ povedal primátor mesta 
Alexander Slafkovský. 

Školský objekt je dlhodobo nevyužívaný a chátra. Neúspech via-
cerých obchodných verejných súťaží spôsobovala najmä nezabez-
pečená prístupová cesta i stav objektu . Poslanci súhlasili s predajom 
nehnuteľnosti na zasadnutí mestského zastupiteľstva vo štvrtok 
12. decembra. Predchádzala tomu diskusia, v ktorej zástupcovia 
opozície navrhovali zaviazať investora viacerými dodatočnými pod-
mienkami. „Som členom okresného výboru pre otázky zamestnanosti, 
kde sa tešíme každému jednému vytvorenému pracovnému miestu, 
ktoré štát podporuje rôznymi stimulmi. My tu máme investora, ktorý 
chce v našom meste zvýšiť zamestnanosť a ešte je ochotný aj zaplatiť 
mestu za nepotrebnú nehnuteľnosť,“ argumentoval Dušan Vinčur, 
predseda fi nančnej komisie mestského zastupiteľstva. 

Dánsku podnikateľskú skupinu Nordanic poznajú na európskom 
trhu viac ako štyri desaťročia. Zameriava sa na povrchovú úpravu 
plastových komponentov pokovovaním. Za podporu zamestná-
vateľských aktivít spoločnosti Nordanic International hlasovalo 
pätnásť poslancov zastupiteľstva.                                                     -red-

Očakávanie najkrajších 
sviatkov v roku odštartoval tra-
dičný Mikulášsky jarmok. Cen-
trum mesta zaplnili od štvrt-
ka 5. decembra stánky plné 
pravých vianočných lahôdok, 
kolotoče a zábava, ktorá mala 
tento rok príchuť tanca, tanga, 
rocku, evegreenov aj sloven-
ského pop-punku. 

Bohatý kultúrny program od-
štartovalo v piatok 6. decembra 
rozsvietenie vianočného strom-
čeka pred Župným domom 
a príchod Mikuláša s vianočným 
plamienkom z  Nízkych Tatier, 
ktorý do srdca Liptova putoval 
až z Chopka v rámci otvorenia 
zimnej turistickej sezóny v regió-
ne. „Trhy sú nezadržateľnou pre-
dzvesťou, že sa blížia vianočné 
sviatky a s nimi aj koniec roka. 
Všetkým obyvateľom nášho mes-
ta prajem, aby prežili v spokoj-
nosti a pohode nadchádzajúce 
sviatky a  aby si ducha Vianoc 
zachovali vo svojich srdciach 
aj v nastávajúcom roku 2014,“ 
povedal primátor Alexander 
Slafkovský. 

Mikulášsky jarmok očaril jeho návštevníkov
každý si našiel ten svoj hudobný
štýl. Výberom interpretov sme sa 
opäť snažili naplniť hudobné chúť-
ky všetkých návštevníkov,“ doplnil 
R. Devečka.

„Sme radi, že Mikulášsky jar-
mok opäť pritiahol veľké množ-
stvo trhovníkov. Teší nás záujem 

návštevníkov i nálada, ktorú vytvorili. 
Sme spokojní s tým, ako jarmok 
prebiehal a čo priniesol. Môžeme 
skonštatovať, že náklady naň, vrá-
tane kultúrnej časti, boli nižšie ako 
príjmy“, konštatoval vedúci oddele-
nia marketingu a podnikania Mest-
ského úradu M. Parobek.         -kel-

Bohatý kultúrny program
Piatkový kultúrny program 

trhov s podtitulom „Na Mikuláša 
v Mikuláši“ otvorili aj uzavreli do-
máci umelci. Vrcholom piatkovej 
zábavy bola tradične kapela Plo-
štín Punk, ktorá každoročne za-
pĺňa hlavné liptovskomikulášske 
námestie. „Aký by to bol jarmok 
bez najpopulárnejšej skupiny z Lip-
tova,“ skonštatoval René Devečka, 
riaditeľ Domu kultúry. Energiu 
slovenského východu priniesli 
do Liptova Prešovčania Helenine 
oči a príťažlivé rytmy tanga v svie-
žej úprave zahrali mladí hudobníci 
Slovak Tango.

Počas soboty 7. decembra sa 
z hlavného pódia ozývali melódie 
60-tych rokov v  podaní domá-
cej skupiny Aga Zaga, známych 
evegreenov z dielne Art Septet 
Nicolaus Orchestra či domácej 
rockovej kapely Page Not Found. 
Skupina The Mythus odohrala 
zmes britpopu, The Paranoid 
predstavili kombináciu screamo 
a rocku a známa kapela Iné Kafé 
zahrala vďačným fanúšikom všet-
ky svoje najväčšie hity. „Verím, že 
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Podľa ustanovenia § 281 až § 288 obchodného zákonníka 
v platnom znení obchodná spoločnosť 

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 
so sídlom Revolučná  595, 031 05 Liptovský Mikuláš, 

IČO: 36672441

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy
 na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam:

administratívna budova číslo súpisné 1780,  postavená na pozemku 
KN-C parcela č. 989/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
pozemky  parcela KN-C č. 989/1 zastavané plochy a nádvoria vo vý-
mere 2059 m2 a parcela KN-C č. 989/2 zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 567 m2 katastrálne územie Liptovská Ondrašová, Mesto 
Liptovský Mikuláš, zapísané na liste vlastníctva 1897.

Minimálna požadovaná cena za ktorú sa predmet súťaže ponúka 
na predaj je cena celkom vo výške 433.400,00 EUR v členení: 

     - pozemky vo výmere 2 626 m2           za cenu 133.400,00 EUR
     - stavba administratívnej budovy     za cenu 300.000,00 EUR

Bližšie informácie o nehnuteľnostiach poskytne v pracovných 
dňoch  od 7:00 do 14:30 hod. Ing. Miroslav Kohút na tel. č. +421/ 
0905 453 491, e-mailom: miroslav_kohut@lvsas.sk alebo osobne 
v stanovených hodinách na 2. posch., č. dverí 3.11

Celé znenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené 
na internetovej stránke Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
na adrese www.lvsas.sk
Aktuálnosť: do 10.01.2014

Vianočná výstava seniorov 
predstavila ich práce

Pozvánka na rokovanie 
poslancov

V januári sa poslanci mestského zastupiteľstva stretnú 
dvakrát. Vo štvrtok 9. januára budú rokovať o fi nancovaní 
nových bytov zo zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania. Bu-
dú sa venovať aj petícii Stop drancovaniu mestského majetku. 

Druhé rokovanie mestského zastupiteľstva je naplánované 
na štvrtok 30. januára. Hlavná kontrolórka bude informovať 
poslancov o jej činnosti v roku 2013, náčelník Mestskej polí-
cie zhrnie prácu jeho zboru za ostatných dvanásť mesiacov 
a poslanci budú schvaľovať aj zaradenie novej materskej školy 
do siete školských zariadení. V Okoličnom pre rastúci záujem 
mesto uvažuje od 1. septembra 2015 zriadiť druhú materskú 
školu. Rokovanie zastupiteľstva začína vždy o 15.00 h.   -red-

Mesto podporí dokončenie 
obnovy partizánskych bunkrov 

Koniec roka využili členovia Oblastného výboru Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov (OblV SZPB) z Liptovského 
Mikuláša na bilancovanie tohtoročných aktivít a nových plánov. 
V spolupráci s mestom na budúci rok dokončia obnovu partizán-
skych bunkrov v Krčahove.  

Stretnutie členov zväzu sa konalo 11. decembra na Kamennej chate 
v Demänovskej doline. Medzi ich tohtoročné aktivity sa zapísala účasť 
na oslavách oslobodenia mesta, Dňa víťazstva nad fašizmom a Sloven-
ského národného povstania. „Som veľmi vďačný za túto spoluprácu, 
účasť členov zväzu vždy pozdvihne úroveň spomínaných pietnych 
aktov. Aj preto som na udelenie ceny mesta navrhol plk. v. v. Jána 
Iľanovského a predsedu Pavla Chrapčiaka,“ povedal primátor mesta 
Alexander Slafkovský. 

 V budúcoročnom rozpočte mesto vyčlenilo fi nančnú čiastku, ktorá 
podporí posledné práce na obnove kultúrnej pamiatky - partizánskych 
bunkrov v Krčahove. „Sú to stavby, ktoré pripomínajú boj Slovákov 
v Povstaní počas druhej svetovej vojny. V roku 2014 si pripomenieme 
70. výročie vypuknutia Povstania a tak som rád, že sa nám aj s pomo-
cou mesta podarí dokončiť práce,“ uviedol Ján Machovič, tajomník 
OblV SZPB.                                                                                                     -kel-

Šikovnosť vlastných rúk 
predviedli liptovskí seniori 
na výstave s vianočnou tema-
tikou. Členovia mikulášskych 
klubov seniorov a  občian-
skych združení sa spojili, aby 
prezentovali výsledky svojich 
voľnočasových aktivít. 

Spolu pätnásť vystavovate-
ľov so sebou prinieslo v pon-
delok 2. decembra do vestibu-
lu mestského úradu výrobky 
od  výmyslu sveta. Vianočné 
ozdoby na  stromček, izbové 
doplnky, sviatočné prestieranie, 
adventné vence, vyrezávané 
jasličky a  množstvo ďalších 

drobností, ktoré vytvárajú 
tú pravú atmosféru Vianoc.  
„V  minulom roku sme túto 
tradíciu obnovili, aby všetci 
videli, akých máme šikovných 
rodičov a starých rodičov,“ 
povedala Ľubomíra Gloneková, 
vedúca sociálneho oddelenia.

Vystavovateľov prišli pozdra-
viť aj zástupcovia primátora 
mesta Jozef Repaský a  Milan 
Kružliak. „Mám rád takéto podu-
jatia, kde sa človek na chvíľu za-
staví, porozpráva. Veď obdobie 
adventu a  vianočné sviatky sú 
práve o tom,“ povedal Jozef Re-
paský.                                       -kel-
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Naše mesto sa zapísalo aj 
tento rok medzi mestá bez 
bariér vďaka svojmu projek-
tu Športový deň zdravotne 
postihnutých. Práve ním naša 
samospráva búra bariéry me-
dzi skupinami v  spoločnosti 
i medzi komunitami s rôznym 
zdravotným postihnutím. 

Ocenenie Samospráva bez 
bariér v  kategórii kontinuálna 
priestorová spoločenská debarie-
rizácia sa mestu Liptovský Mikuláš 
dostalo spoločne so sedmičkou 
ďalších slovenských miest. „Filo-
zofi ou tohto projektu je okrem vy-
tvárania mostov medzi skupinami 
aj boj s nepriaznivým zdravotným 
stavom. Projekt je zároveň súčas-
ťou pridanej hodnoty pri preko-
návaní sociálnych a psychických 
bariér zdravotne postihnutých,“ 
uviedla realizátorka projektu Dana 
Guráňová, vedúca útvaru mláde-
že, športu a kultúry. 

Diplom prevzal počas galave-
čera v bratislavskom Kultúrnom 
dome Ružinov v utorok 3. decem-
bra z rúk podpredsedu parlamen-
tu Jána Figeľa zástupca primátora 
Milan Kružliak. „V našom meste 
sa skutočne snažíme rešpekto-
vať práva zdravotne postihnu-
tých osôb na plné spoločenské 
uplatnenie. Jedným z dôkazov je 
organizovanie aj tohto športo-
vého podujatia, ktoré tento rok 
napísalo svoju štvorročnú históriu. 
Toto ocenenie je dôkazom, že aj 
malé činy môžu znamenať veľa,“ 
povedal M. Kružliak.

Každým ročníkom si Športový 
deň zdravotne postihnutých zís-
kava čoraz väčšiu obľubu u tých, 
ktorých sa týka.  „Vlani si prišlo 
na Lodenicu zašportovať viac 
ako deväťdesiat ľudí s rôznym 
zdravotným postihnutím. Nedá 
sa povedať, že je to podujatie 
masové, ani to nie je našim 

Od januára 2014 dochádza v na-
šom meste k  úprave niektorých 
miestnych daní a  poplatku za  ko-
munálny odpad. Pre priemernú ro-
dinu bude zmena znamenať zvýšenie 
v podobe niekoľkých desiatok cen-
tov ročne. Spomedzi daní sa zvyšuje 
sadzba dane z nehnuteľnosti, za psa, 
nevýherné hracie prístroje a predaj-
né automaty o výšku infl ácie. Štatis-
tický úrad vyčíslil medziročnú infl á-
ciu na 3,6 percenta. 

Výška daní a poplatkov sa zvýši rá-
dovo o niekoľko desiatok centov. Bežná 

rodina žijúca v rodinnom dome o výme-
re sto štvorcových metrov s jedným po-
schodím zaplatí od nového roka rádovo 
o jedno euro viac. Rodina žijúca v byte 
s rozlohou sto štvorcov zaplatí od ja-
nuára len o 65 centov viac ako v tomto 
roku. V oblasti komunálneho odpadu 
bude zvyšovanie poplatkov podobné, 
jeden obyvateľ zaplatí ročne o 78 centov 
viac. „Ani to však nepokryje skutočné 
náklady na zber, spracovanie a uklada-
nie komunálneho odpadu. Z mestského 
rozpočtu musíme doplácať zhruba 40-ti-
síc eur,“ povedal Jozef Klepáč, riaditeľ 

Verejnoprospešných služieb.
Poplatok za komunálny odpad sa 

naposledy zvyšoval v roku 2011 spo-
ločne s ostatnými daňami na základe 
uznesenia mestského zastupiteľstva. 
O výšku infl ácie sa zvýši aj daň za pre-
dajné automaty a nevýherné hracie 
automaty. 

„Treba si prepočítať, čo toto zvýše-
nie znamená v praxi, pretože občanov 
najviac zaujíma koľko zaplatia za dom 
alebo za byt. Viem, že niekomu môže 
chýbať aj niekoľko centov, ale minulosť 
nás môže o niekoľko rokov dobehnúť 

a preto si myslím, že je rozumnejšie 
dane a  poplatky dvíhať postupne 
a v malých hodnotách ako naraz a vý-
razne,“povedal poslanec Dušan Vinčur, 
predseda fi nančnej komisie mestského 
zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši.

Mesto predpokladá, že nové sa-
dzby upravené o výšku infl ácie prine-
sú do rozpočtu asi 142-tisíc eur doda-
točných príjmov. „Dofi nancujeme nimi 
opatrovateľskú službu, činnosť folklór-
neho súboru Ďumbier či mestskú au-
tobusovú dopravu,“ vysvetlil primátor 
Alexander Slafkovský.                        -kel-

Kvôli infl ácii mierne upravili dane iba symbolicky

Liptovský Mikuláš je dvojnásobným mestom bez bariér

 V  piatok 13. decembra sa 
hlavné liptovskomikulášske 
námestie zaplnilo  pravou via-
nočnou atmosférou. Stánky 
s  tými najlepšími dobrotami 
doplnili kultúrny program a ak-
tivity venované najmenším.  

Zdobením vianočných strom-
čekov deťmi z materských škôl sa 
začalo to najkrajšie desaťdňové 
predvianočné obdobie na Ná-
mestí osloboditeľov. O ofi ciálne 
otvorenie mikulášskych Vianoč-
ných trhov sa postaral mladý 
operný spevák Tomáš Ondriaš, 
deti z materskej školy Bublinka 
a so svojou exhibíciou vystúpil 
na dočasnej ľadovej ploche Klub 
krasokorčuľovania z Liptovské-
ho Mikuláša.  „Som vďačný, že sa 
v Liptovskom Mikuláši podarilo 

zrealizovať myšlienku Vianoč-
ných trhov.  Každý deň bolo pre 
návštevníkov pripravené zaují-
mavé kultúrne alebo športové 
podujatie, ktorými sme chceli 
obohatiť dianie v centre nášho 
mesta,“ povedal Jozef Repaský, 
zástupca primátora mesta.  

Návštevníkov zabavil Det-
ský folklórny súbor Pramienok, 
mikulášski hokejisti, súťaže pre 
deti na  ľadovej ploche či via-
nočné večierky so spevákom 
Bystríkom. „Zamerali sme sa 
najmä na deti, pretože tie pre-
žívajú Vianoce najintenzívnejšie. 
Pripravili sme im hry, animácie, 
premietanie a množstvo ďalších 
aktivít, z ktorých si, verím, od-
niesli množstvo zážitkov,“ uvied-
la Martina Kaliská z agentúry 

Event Pro. Chýbať nemohol kar-
neval na  ľade a  záver ‚jarmo-
čenia‘ patril Šikovnému trhu 

s prezentáciou najkrajších tra-
dičných umeleckých výrobkov.   

                                                    -kel-

Vianočné trhy skrášlili čakanie na najkrajšie sviatky v roku  

Pozvánka na verejné zhromaždenie
Verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti Nábrežie-Vr-

bica za účelom prerokovania nového názvu tejto mestskej časti na 
Vrbica-Nábrežie sa uskutoční v stredu 22. januára 2014 o 17.00 hod. 
v jedálni ZŠ M. R. Martákovej.                                                                  -red-

cieľom. Teší nás však, že každý 
rok sa nájdu ďalší, ktorí nemajú 
problém sa prezentovať pred 
ľuďmi mimo vlastnej komunity, 
aj to je jedna z našich priorít,“ 

dodala na záver D. Guráňová.
Ocenenie za bezbariérovosť 

získal Liptovský Mikuláši aj v roku 
2003 za bezbariérové prechody 
na území mesta.                    -red-
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Opatrovateľská služba patrí 
k  základným povinnostiam 
každej slovenskej samosprávy. 
Pracovníčky tejto v spoločnosti 
často nedocenenej pracovnej 
oblasti si uctil primátor Alexan-
der Slafkovský.  

Časť z  asi štyridsiatky 

opatrovateliek, ktoré pracujú 
pod hlavičkou mesta, sa stretla 
v stredu 11. decembra s jeho ve-
dením, aby strávili spoločné chví-
le v predvianočnom období. „Je to 
viac ako záslužná práca. Mnoho 
ľudí nevidí do tejto činnosti, čo 
všetko obnáša a preto nie je tak 

docenená. Za všetkých, ktorí sa 
nestihli týmto  ženám poďakovať, 
vyslovujem jedno veľké ďakujem,“ 
povedal Alexander Slafkovský.

Opatrovateľskú službu využíva 
v Liptovskom Mikuláši 64 obyva-
teľov odkázaných na pomoc. „Táto 
služba je skutočne vyhľadávaná, 

pretože poskytujeme širokú škálu 
pomoci v rodinách najmä pri úko-
noch sebaobsluhy, domácich prá-
cach, kontaktu so spoločenským 
prostredím a samotnú opatrova-
teľskú službu,“ priblížila Ľubomí-
ra Gloneková, vedúca sociálneho 
oddelenia.                                  -kel-

Primátor ocenil pracovníčky opatrovateľskej služby

Digibooks má už viac než 70 000 
publikácií pre nevidiacich

Digitálna knižnica Digibooks má vo svojich fondoch už 70-tisíc 
publikácií. Knižnica slúži pre nevidiacich a je dostupná prostred-
níctvom internetovej adresy www.digibooks.sk. Spravuje ju ob-
čianske združenie Infoblind so sídlom v Bratislave.

Už od konca roka 2003 predstavuje digitálna knižnica pre nevidia-
cich Digibooks významnú iniciatívu v oblasti prístupnosti informácií 
pre občanov s ťažkým zrakovým postihnutím. Jej členmi sa môžu 
stať občania Slovenskej i Českej republiky. V katalógu digitálnej 
knižnice sa nachádza aj mesačník Mikuláš. Knižničné fondy digitálnej 
knižnice Digibooks vznikli a sú neustále rozširované vďaka poctivej 
každodennej intenzívnej práci, komunikácii s vydavateľmi a autormi, 
obetavosti, ochote dobročinne pomôcť a tým napomôcť zvyšovaniu 
príležitostí pre občanov s ťažkým zrakovým postihnutím. Osobitne 
je potrebné poďakovať všetkým darcom a dobrodincom za každú 
pomoc, ktorú prejavili pre realizáciu skvelej veci oceňovanej stov-
kami spokojných čitateľov. V prípade záujmu o spoluprácu sa ozvite 
na adrese robov@digibooks.sk.                                                                -red-

Krízové stredisko Pálkovo 
centrum pri Centre sociálnych 
služieb ANIMA v Liptovskom 
Mikuláša v  máji tohto roka 
rozšírilo svoje služby o  pro-
jekt „Nová šanca“. Ponúkajú 
tak pomoc rodinám pochá-
dzajúcich zo sociálne slabého 
prostredia. 

„Hlavným cieľom projektu je 
integrácia rodičov s deťmi do pl-
nohodnotného života prostred-
níctvom zodpovedného prístupu 
k riešeniu krízovej situácie, pred-
chádzanie sociálnemu vylúče-
niu a sociálnej izolácii cieľovej 

skupiny, predchádzanie asociál-
nemu správaniu. Snažíme sa, aby 
si osvojili nové hodnoty, postoje, 
ale napríklad aj praktické zruč-
nosti,  pracovné návyky a životné 
ciele vedúce ku skvalitneniu ži-
vota,“ povedala  Tatiana Poliako-
vá, koordinátorka projektu. 

 Vďaka projektu mali rodiny 
možnosť získať nové sociálne 
zručnosti, oboznámiť sa s ľudský-
mi právami, s právami dieťaťa, ich 
dodržiavaním a porušovaním. 
Boli vedení k efektívnemu hos-
podáreniu v rodine s nízkym príj-
mom a prostredníctvom práce 

Projekt Nová šanca otvára sociálne slabým rodinám nové možnosti

Mesto poskytlo priestory 
na činnosť bezplatne

Zrakovo postihnutí obyvatelia mesta a diabetici sa môžu 
stretávať v nových priestoroch. Tie im mikulášska radnica po-
skytla bezplatne  v Dome kultúry.   

Novú kanceláriu môžu ľudia so zrakovými ťažkosťami a diabetici 
využívať na stretávanie sa či realizáciu kurzov, ktoré im uľahčujú 
vykonávanie bežných denných aktivít. „Pôvodne sme sa stretávali 
v priestoroch Klubu seniorov v Palúdzke, kde sme však nemali 
miesto pre vybavovanie povinnej administratívy a často sa nám pre-
línali časy stretnutí so seniormi,“ priblížil Vladimír Skubík, predseda 
Základnej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
v Liptovskom Mikuláši.  

„Ide o kurzy komunikačných zručností, čítanie a písanie Braillov-
ho písma, ovládanie špeciálnych počítačových programov a bežné 
stretávanie sa, kultúrne a rôzne iné podujatia,“ dodal V. Skubík.     -kel-

na počítači  si rozvíjali zručnosti 
potrebné pri hľadaní zamestna-
nia. „Na posilnenie pracovných 
návykov sme im pripravili tvorivé 
dielne, mohli si vyskúšať prácu 
na  šijacom stroji, výrobu níz-
ko-nákladových darčekov a de-
koratívnych predmetov. Projekt 
nám umožnil aj päťdňové  po-
bytové stretnutie týchto rodín 
v Dolnom Smokovci, kde sme sa 
okrem upevňovania poznatkov 
získaných na predchádzajúcich 
stretnutiach, venovali témam 
diskriminácie a  intolerancie 
a ako sa im brániť. Rozprávali 
sme sa o zvládaní záťažových 
situácií inou formou ako agre-
sivitou, riešeniach konfl iktov či 
aktívnom využití voľného času 

bez výraznej fi nančnej záťaže,“ 
priblížila T. Poliaková. 

Rodinám boli poskytnuté 
rady a návody ako vypracovať 
denný režim pre deti, pomôcť 
im pri príprave na vyučovanie 
a ako zvládať výchovné prob-
lémy. Práca s rodinami sa však 
nekončí, ale bude pokračovať aj 
po skončení projektu, čo rodiny 
uvítali. Projekt „Nová šanca“ fi -
nančne podporilo Ministerstvo 
zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR v rámci dotačné-
ho programu Podpora a ochrana 
ľudských práv a slobôd LP-2013. 
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Mesto reprezentujú dve nové
poštové známky jeho osobností

Slovenská zbierka poštových známok sa 
v piatok 6. decembra rozrástla o ďalší vzácny 
kus. Po prvý raz bola v histórii slovenskej fi la-
telie inaugurovaná známka na počesť osob-
nosti. Je ňou grafi k a ilustrátor, rodák z Demä-
novej Igor Rumanský, ktorý sám tvoril motívy 
poštových známok.  

Dielo uviedli do života v umeleckom dome 
slovenského výtvarníka Rumansky Art Galery 
v Liptovskom Mikuláši, ktorá nesie práve jeho 
meno. „Autorom známky je výtvarník Rudolf  
Cigánik, ktorý bol žiakom a blízkym priateľom 
Igora Rumanského. Pri tvorbe známky sa ne-
chal inšpirovať výtvarnými technikami a princípmi, ktoré presadzoval,“ 
uviedol Martin Vančo z Poštovej fi latelistickej služby.   

Niekoľko dní pred inauguráciou známky venovanej Igorovi Ru-
manskému uzrela svetlo sveta poštová cenina s tvorbou Martina 
Martinčeka. Tento rok je v našom meste venovaný práve jemu pri 
príležitosti stého výročia narodenia. Do spomienkových podujatí sa 
uvedením poštovej známky zapojila aj Slovenská pošta, ktorá vzácnou 
ceninou znázornila umelcovu najmilšiu tému. „Martinček miloval 
Liptov a jeho obyvateľov. Celé jeho fotografi cké dielo vzniklo práve 
tu,“ povedala Zuzana Gažíková, kurátorka výstavy v Liptovskej galérii 
P. M. Bohúňa venovanej fotografovi.

„Motív fotografi e Po dojení sme vybrali na známku v spolupráci 
s rytcom Rudolfom Cigánikom, pretože dokresľuje celoživotnú tvorbu 
Martina Martinčeka. Svojou tvorbou chcel vytvoriť obrazový slovník 
Liptova, jeho život, ľudí, prácu, neživú prírodu,“ povedal Martin Vančo. 

„Túto známku som robil tradične technikou oceľorytiny 
v kombinácii s ofsetovou tlačou,“ uviedol Rudolf Cigánik, ktorý 
je autorom známok z diel ďalších významných rodákov z Liptova 
- Kolomana Sokola, Milana Hodžu či Ľudovíta Fullu.                   -kel-

TV Liptov u vás doma 
aj v roku 2014

Počas prvého mesiaca roku 2014 čakajú na divá-
kov TV Liptov okrem pravidelných premiér Liptovských novín (prvé 
v piatok 10. januára a potom každú stredu o 18.00) plných aktuálneho 
obrazového spravodajstva z mesta a regiónu aj diskusné relácie. 14 
minút pod arkádami privíta v januári hosťa Prof. PhDr. Ferdinanda 
Uličného, DrSc. Tento známy slovenský historik, archivár a pedagóg, 
ktorý je autorom mnohých vedeckých štúdií a monografi í, sa dožíva 
životného jubilea – 80 rokov. Relácia Zaostrené na... Liptovský Mi-
kuláš v roku 2014 priblíži, čo nás čaká najbližších dvanásť mesiacov 
v našom meste. Premiéra tejto relácie bude pripravená na 22. januára. 
Hosťom bude primátor mesta Alexander Slafkovský.

Na divákov čakajú v januári a rovnako tiež v ďalších mesiacoch aj 
premiéry cestopisných a iných dokumentárnych fi lmov. Pripravovať 
budeme tiež pôvodné dokumenty o zaujímavých osobnostiach, 
miestach, či udalostiach z Liptova.

Od prvého mesiaca roka 2014 bude TV Liptov pokračovať aj vo vy-
sielaní publicistických relácií Lekári.sk, My... v Európe, Zdravo, Ryby, 
rybky, rybičky a AutoMoto News. Od decembra 2013 prináša TV 
Liptov na obrazovky novinku najmä pre priaznivcov počítačových hier 
– reláciu Gamebot, ktorú diváci nájdu vo vysielaní aj v novom roku.

Vysielanie TV Liptov môžete sledovať prostredníctvom služieb 
spoločností Imafex a Mipas. Obe spoločnosti dokážu pre bytové 
domy výhodne zabezpečiť aj kvalitný digitálny signál pre spoločné 
televízne antény. Súčasťou programového balíka pre spoločné 
televízne antény v bytových domoch i pre individuálnych divákov 
je okrem vysielania TV Liptov aj program ďalších obľúbených te-
levíznych a rozhlasových staníc. Podrobnosti vám radi poskytnú 
zástupcovia oboch spoločností. O možnostiach sledovania vysielania 
TV Liptov prostredníctvom internetu nájdete informácie na webovej 
stránke televízie www.tvliptov.sk. 

    Mario Kermiet, výkonný riaditeľ TV Liptov  

Štyri sezóny nemohli lyžia-
ri využívať svah na  sídlisku 
Podbreziny. Túto zimu sa vra-
cia do prevádzky s pomocou 
liptovskomikulášskej radni-
ce, ktorá chce takto zvyšovať 
lyžiarsku gramotnosť žiakov. 
Prví lyžiari sa spustili dolu sva-
hom v sobotu 21. decembra. 

Lyžiarsky vlek na najväčšom 
sídlisku ukončil svoju prevádzku 
v roku 2009. Opustené miesto sa 
mikulášska radnica rozhodla oži-
viť a v tomto roku na to vyčlenila 
sumu 15-tisíc eur. „To postačo-
valo na to, aby si prevádzkova-
teľ strediska vykryl stratu, ktorá 
mu vznikla v  minulosti a  tiež 
na pokrytie nákladov súvisiacich 
s opätovným spustením lyžiar-
skeho vleku do prevádzky,“ uvie-
dol primátor mesta Alexander 
Slafkovský. 

Od začiatku decembra praco-
vali na svahu snežné delá Zdru-
ženia športových klubov (ŽŠK) 
Jasná Liptovský Mikuláš, ktoré pri-
pravilo pre lyžiarov veľmi dobré 
podmienky s 25-centimetrovou 

vrstvou technického snehu. Do 7. 
januára bude vlek premávať 
od deviatej rána do dvadsiatej 
hodiny večer. „Po tomto termí-
ne prevádzkový čas upravíme, 
vlek bude fungovať od trinástej 
do dvadsiatej hodiny, ale orga-
nizované skupiny detí sa budú 
môcť lyžovať v dohodnutých ča-
soch,“ spresnil Miroslav Lobo zo 
ŽŠK Jasná. 

Zvyšovanie športovej 
gramotnosti

Cieľom tejto investície je 
v  spolupráci s  mikulášskymi 
školami zlepšiť lyžiarsku gra-
motnosť detí. „Žiaci základných 
škôl v  meste dostali športové 
poukazy, na ktoré môžu lyžovať 
na vleku za 1 euro na deň. Uzav-
reli sme dohodu s požičovňami 
lyžiarskej výstroje, ktoré umož-
nia jej zapožičanie za štyri eurá 
na deň. Za poplatok 5 eur budú 
mať zaplatenú požičovňu i lístok 
na vlek. Zároveň chceme motivo-
vať školy z mesta, aby využili vlek 
na lyžiarske kurzy za prijateľnú 

cenu a zároveň aj rozšírili a spes-
trili hodiny telocviku a lyžiarsky 
výcvik,“ priblížil podmienky spo-
lupráce primátor. 

S projektom zvyšovania špor-
tovej gramotnosti detí začalo 
mesto Liptovský Mikuláš začiat-
kom minulého roka. Na dvoch 
ľadových plochách si mohli školy 
i široká verejnosť zapožičať zadar-
mo alebo za symbolickú sumu 

šesťdesiat párov korčúľ. „Táto 
myšlienka samozrejme pokraču-
je aj tento rok a snažili sme sa ju 
rozšíriť o kurzy lyžovania. Plníme 
tak svoj záväzok, ktorým chceme 
u mikulášskych detí zvýšiť záujem 
o športovanie a podporiť rozvoj 
jedného z  našich prioritných 
športov na území mesta,“ dodal 
A. Slafkovský.                      

      -kel-

 Lyžiarsky vlek na Podbrezinách opäť v prevádzke 
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NOVÉ KNÍHKUPECTVONOVÉ KNÍHKUPECTVONOVÉ KNÍHKUPECTVO
1. poschodie1. poschodie1. poschodie

Okrem obchodných prevádzok (obuv, textil, šport, ...)Okrem obchodných prevádzok (obuv, textil, šport, ...)
 U  N Á S  N Á J D E T E : U  N Á S  N Á J D E T E :

• banky
• pobočky
• služby advokátskej kancelárie 

• stávkové kancelárie
• realitnú kanceláriu
• herňu

pon. – pia. 9 – 19 h. FREE

w w w . j a s n a s c . s k

JASNA SHOPPING CITY
L I P T O V S K ¯  M I K U L Á ·

Voľné obchodné priestory NA PRENÁJOM
kontakt:  0903 295 148,  0911 106 640 

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Vás pozýva na

V programe účinkujú:
Dalibor Karvay - popredný slovenský huslový virtuóz 

Sinfonietta Bratislava - komorný orchester 
Pavel Bogacz, ml. - umelecký vedúci, husle

vstup 
voľný

p ý

vs pstuppvstuppvs pvstupp vstupp

veľká sála Domu kultúry 
v Liptovskom Mikuláši

 6. 1. 2014 o 16.00 h
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Projekt separácie odpadov sa blíži do úspešného fi nále

Projekt v celkovej hodnote 
takmer 2,5 milióna eur, spolu-
fi nancovaný Európskou úniou 
z  Kohézneho fondu v  rámci 
Operačného programu Životné 
prostredie, zo štátneho rozpoč-
tu a z rozpočtu mesta Liptovský 
Mikuláš bol dokončený v roku 
2013.

Projektová dokumentácia vý-
stavby separačnej haly na sídlis-
ku Podbreziny bola spracovaná 
ešte v roku 2008, zmluva o po-
skytnutí nenávratného fi nanč-
ného príspevku bola podpísaná 
v roku 2009. Po zdĺhavom proce-
se verejného obstarávania bolo 
možné začať až v marci 2013 sa-
motnú výstavbu separačnej haly 
a nákup jednotlivých predmetov 
verejného obstarávania (techno-
lógia separačnej linky, hardvér 
a  softvér, 5 špeciálnych auto-
mobilov na zber separovaného 
odpadu, 5 veľkokapacitných kon-
tajnerov, 100 zberných nádob). 

V  rámci projektu zakúpené 
zberné vozidlo s lisovaním od-
padu umožní odvoz väčšieho 

množstva odpadu na jeden zvoz 
a tým prispeje k úspore prevádz-
kových nákladov. Ďalšie v pro-
jekte zakúpené autá zabezpečia 
častejší odvoz vyseparovaného 
odpadu, zabránia tým ukladaniu 
odpadu mimo plných zberných 
nádob, čo prispeje k zlepšeniu 
kvality životného prostredia, 
predovšetkým na sídliskách. Po-
mocou zabudovaného systému 
digitalizácie v zberných vozidlách 
sa získa možnosť monitorovania 
celého pracovného procesu, op-
timalizácie ich trasy a celkovej 
vyťaženosti. Informačný systém 
zabezpečí vykazovanie výsledkov 
zberu jednotlivých komodít a ne-
priamo zníži výdavky na odvoz 
odpadu.

Zakúpené zberné nádoby 
a  kontajnery umožnia zvýšiť 
množstvo vyseparovaného od-
padu v meste Liptovský Mikuláš 
a v 21 spádových obciach.

Na sídlisku Podbreziny bola 
v rámci projektu postavená nová 
separačná hala s modernou tech-
nológiou, ktorá zaistí zvýšenie 

množstva vyseparovaných zlo-
žiek odpadu na recyklačné účely. 
Doposiaľ sa odpad dotrieďoval 
v nevyhovujúcich pracovných 
a prevádzkových podmienkach 
na triediacej linke vo vedľajšej 
hale. V novej separačnej hale, 
ktorá je vybavená klimatizá-
ciou, sa výrazne zlepšia pracovné 
podmienky pre zamestnancov. 
V dôsledku realizácie projektu 

bude vytvorených 6 pracovných 
miest obsadených ženami aj 
znevýhodnenými uchádzačmi 
o zamestnanie. 

V  rámci publicity projektu 
boli uskutočnené odborné se-
mináre na tému „Trendy v se-
parovaní odpadov“, označené 
zberné kontajnery a zberné vo-
zidlá nálepkami so sloganom 
kampane „Separujte s  nami“ 
a publikovaná inzercia projek-
tu v regionálnej tlači. Do konca 
roku 2013 boli v meste a okolitých 
obciach distribuované informačné 
letáky a plagáty o projekte, bu-
de zverejnená webová stránka 
projektu (www.separovanyzber.
sk), ktorá poskytne informácie 
o problematike separovaného 
zberu a triedenia odpadov, bude 
oznamovať občanom pripravo-
vané aktivity v záujme podpory 
a osvety separovaného zberu 
a triedenia odpadov. Uvedená 
informačná kampaň projektu 
je zameraná na  informovanie 
o dôležitosti separovania od-
padov pre zlepšenie prostredia 
a kvality života obyvateľov Lip-
tovského Mikuláša ako aj celej 
spádovej oblasti.

Ing. Jana Kormaníková, 
projektový manažér

   LIPTOVSKÝ                 M
IKULÁŠ
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Investícia do Vašej budúcnosti.

Tento projekt je spolufi nancovaný  z Kohézneho fondu 

Európskej únie.

Cieľom projektu „Zvýšenie kvality separovaného zberu odpa-
dov v okrese Liptovský Mikuláš“ je skvalitnenie separovaného 
zberu v meste Liptovský Mikuláš a v spádových obciach, zníženie 
množstva ukladaného odpadu na skládke a negatívnych vplyvov 
na životné prostredie.
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23. re pr ezentačný 
ples 

pr imátora mesta 
Liptovský Mikuláš

Vás pozýva na

Primátor mesta Liptovský Mikuláš MUDR. Alexander Slafkovský 

vstupenky za 55 € 
si môžete zakúpiť v dome kultúry

          Sobota

18. januára 2014 
19,00 hod.

dom kultúry 

         Účinkujú:
Brouci Band – The Beatles Revival, 

TS Maestro, Dancemania, 
kúzelník Talostan

moderuje Marek Pavlík

V zmysle § 9a  zákona č. 258/2009 Z. z. ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení
Mesto Liptovský Mikuláš

zverejňuje zámer odpredať
obchodnou verejnou súťažou

nehnuteľnosti – stavby: „Veľký dom služieb“ súp. č. 1994 
nachádzajúci sa na pozemku parc. č. KN-C 280, verejné 
sociálne zariadenie (bez súp. č.) nachádzajúce sa na pozemku 
parc. č. KN-C 286/14, prípojky, spevnená plocha a pozemky 
parc. č. KN-C 279/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
2 297 m2, parc. č. KN-C 279/2 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 177 m2, parc. č. KN-C 286/8 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 2 547 m2, parc. č. KN-C 280 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 3 943 m2, parc. č. KN-C 286/9 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 514 m2, parc. č. 
KN-C 286/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 134 m2, 
parc. č. KN-C 241/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
1 078 m2, parc. č. KN-C 241/1 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 152 m2, parc. č. KN-C 279/4 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 14 m2 /spolu o výmere 11 856 m2/, 
nachádzajúce sa v katastrálnom území Lipt. Mikuláš. Minimálna 
požadovaná cena za nehnuteľnosti je spolu 1.006.000 eur. 

Bližšie informácie o nehnuteľnostiach poskytne útvar právnych slu-
žieb, na 2. poschodí č. dv. 207, tel. č. 044/5565245, e-mail: a.ila-
novska@mikulas.sk Celé znenie a podmienky obchodnej verejnej 
súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta.

Mikulášsky jarmok v Liptov-
skom Mikuláši – aj toto miesto 
si v  sobotu 7. decembra vybral 
na stretávanie  sa s ľuďmi kandidát 
na prezidenta Radoslav Procházka. 
Tri predsviatočné víkendy navšte-
vuje vianočné trhy v rôznych mes-
tách Slovenska a rozdáva ľuďom 
punč a  výrobky z  chránených 
dielní. 

Tentoraz ponúkal aj výrobky 
chránenej dielne Prvosienka z Lip-
tovského Hrádku, anjelikov ušili 
mentálne postihnutí klienti tejto 
dielne. „Naším cieľom je kúpou 
výrobkov v dielňach podporiť daný 
región, potešiť ľudí na trhoch a mať 
možnosť sa s  nimi bezprostredne 
stretnúť a porozprávať – o čomkoľ-
vek, čo ich zaujíma alebo trápi,“ uvie-
dol R. Procházka. Pri stánku s ná-
pisom SLOVENSKO MÁ RADO 
VIANOCE sa pristavovali tí, čo tuši-
li, že ich hostiteľ je politik, aj mnohí, 
ktorí ho spoznali až po chvíli.

„Včera sme vymrzli v Poprade, 
kde bol ľadový vietor, dnes sme 
vychytili poriadnu fujavicu v Mi-
kuláši. Ale už ustala. A ľuďom to 
neuberá na nálade. Myslím si, že 

to nie je len naším punčom, ale aj 
tou atmosférou. Dnešné stretnutia 
sú príjemné a ľudské teplo kom-
penzuje to nepriaznivé počasie,“ 
komentoval Radoslav Procházka 
podupkávajúc z  nohy na  nohu 
svoje zážitky z Liptovského Mi-
kuláša. 

Vianočné sviatky sú aj preňho 
jedny z najkrajších v roku. „Toto je 
čas, keď si ľudia vedia byť bližšie 
a sú ochotnejší pomôcť. Pre mňa to 
vždy boli rodinné sviatky. Pre mňa 
bolo vždy najpodstatnejšie to, aby 
sme sa zišli okolo stola a aby sme 
boli spolu. A je úplne skvelé, keď 
dokážu byť spolu a bližšie aj ľudia 
zo širších partií, nielen rodiny,“ do-
dal R. Procházka.                  

                                                 -inz-

Vianočný punč s Radoslavom Procházkom, 

kandidátom na prezidenta
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Už celých dvadsať rokov sa Liptovský Mikuláš stáva centrom 
pantomímy. Najstarší a  jediný festival pohybového divadla 
na Slovensku oslávil na prelome novembra a decembra svoje 
okrúhle výročie viac než dôstojne. Liptovskému publiku prišli 
svoje umenie predviesť hviezdy slovenskej, českej, francúzskej 
i nemeckej pantomímy.  

Okrúhlemu ročníku festivalu PAN patrí hneď niekoľko superlatív. Zú-
častnilo sa ho najviac účinkujúcich, program patril medzi najnáročnejšie 
v histórii festivalu, ktorý prišlo podporiť až tridsať hostí zo Slovenska 
aj zahraničia. „Spolu nás bolo počas piatich dní viac než štyristo, čo je 
festivalový rekord, nerátajúc počet divákov, ktorí nám počas  večerných 
podujatí v Dome kultúry do posledného miesta zaplnili veľkú sálu,“ 
povedal zakladateľ a patrón festivalu Miroslav Kasprzyk.  

Svojou účasťou podporili festival uznávaní umelci ticha Milan 
Sládek, Bolek Polívka, Vahram Zaryan, Štefan Capko a ďalší. Chýbať 
nemohli tvorivé dielne, kde skúsení lektori zo Slovenska a Česka 

 Miro Kasprzyk dotiahol na jubilejný festival PAN svetové hviezdy

zasväcovali mládež do tajov pohybového divadla. „Učili sme sa klau-
novať, ukazovali sme si fyzické herectvo, hovorili sme o modernej 
pantomíme, improvizácii, žonglovaní a ďalších podtémach, ktoré 
súvisia s pohybovým divadlom,“  priblížil M. Kasprzyk. 

Ostatným ročníkom festival uzavrel druhú dekádu svojej histó-
rie. Tretiu sa chystá otvoriť opäť na budúci rok koncom novembra. 
Hlavným spoluorganizátorom festivalu bol liptovskomikulášsky Dom 
kultúry. Festival fi nančne podporili mesto Liptovský Mikuláš a Minis-
terstvo  kultúry SR.                                                                                    -kel-
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Sneh, príroda a šport, história a kultúra, tradičná kuchyňa, aqua 
a wellness – to všetko s výraznými zľavami pre každého dovolenkára. 
Návštevníci Liptova už túto zimu budú môcť zadarmo využívať výhody 
Liptov Region Card (LRC) a uplatniť si zľavy napríklad na skipasy, vstupy 
do akvaparkov a jedlo v reštauráciách. „Inšpirovali sme sa alpskými 
destináciami, kde podobnú kartu dostane každý návštevník regiónu. 
Na Slovensku je to prvý projekt tohto druhu, ktorý je založený na spo-
lupráci podnikateľov, mestských úradov a organizácie destinačného 
manažmentu,“ tvrdí Alexander Slafkovský, primátor mesta Liptovský 
Mikuláš a predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného 
ruchu (OOCR) Region Liptov.

Regionálnu kartu zliav Liptáci uviedli na trh pred piatimi rokmi ako 
prví na  Slovensku a  v  súčasnosti prechádza revolučnými zmenami. 
„Novými podmienkami chceme motivovať ubytovateľov, aby posky-
tovali svojim hosťom kartu zadarmo a zároveň odvádzali mestským 
úradom daň z ubytovania. Malo by to viesť k väčšej spokojnosti do-
volenkárov a  k  nárastu vybranej dane, čo vďaka dotáciám od  štátu 
v konečnom dôsledku prispeje k rozvoju celého regiónu,“ vysvetľuje 
Darina Bartková, riaditeľka OOCR Region Liptov.

Podpora legálneho ubytovania
Podmienkou bezplatného získania LRC je ubytovať sa u legálneho 

ubytovateľa, ktorý odvádza daň z ubytovania v členských obciach 
OOCR Region Liptov a  združení cestovného ruchu  Klaster Liptov. 
„Nový systém, ktorý je spoločnou investíciou miest a obcí, pomôže 
zaviesť evidenciu prenocovaní prostredníctvom mestského centrá-

Zľavová karta od nového roka zadarmo
Obľúbená zľavová karta pre dovolenkárov v Liptove i domá-

cich zažíva revolučné zmeny. Desiatky zvýhodnení až do 50 per-
cent bude môcť od nového roka využiť každý, kto strávi v regióne 
aspoň jednu noc. Liptov Region Card totiž bezplatne dostanú 
všetci turisti ubytovaní v zariadeniach členských obcí miestnych 
organizácií cestovného ruchu. 

MFK Tatran vyhlásil najlepších hráčov uplynulého roka 
 Liptovský Mikuláš pozná 

najlepších hráčov Mestského 
futbalového klubu (MFK) Tat-
ran. Vyhlásili ich na  podujatí 
Futbal je hra a  hrať by sa mal 
človek pre radosť, ktoré klub 
po tretíkrát zorganizoval v stre-
du 4. decembra v Dome kultúry.  

Klub MFK Tatran vychováva 
a trénuje dvanásť tímov, medzi 
ktorými nechýbajú hráči od 8 ro-
kov ani hráčky nového tímu žien. 
Spomedzi nich publikum vybralo 
počas galavečera najlepších hrá-
čov, ktorým sa v tomto roku dari-
lo najviac. V kategórii dospelých 
získal tento rok titul Miroslav La-
tiak. Na druhom mieste skončil 
minuloročný víťaz Ivan Lišivka 
a tretie miesto patrí Matejovi 
Šavolovi.   

Podujatie prišli svojou účas-
ťou podporiť aj slovenský repre-
zentant Marek Sapara, tréner 
slovenskej reprezentácie do 21 
rokov Ivan Galád, generálny sek-
retár Slovenského futbalového 
zväzu Jozef  Kliment,  Peter Peka-
ra, riaditeľ mládeže v MŠK Žilina, 
Igor Repa, prezident Liptovského 

futbalového zväzu a predstavi-
telia mesta Liptovský Mikuláš. 
„Podporovať mládež a  deti je 
veľmi dôležité, je to totiž naša 
budúcnosť. Ja som vždy vďačný, 
keď sa niečo takéto deje. Prvoli-
gové kluby podobné akcie neor-
ganizujú. To, že to robí Liptovský 
Mikuláš z druhej ligy je skvelá vec 
a veľká vďaka za to,“ uviedol skú-
sený stredopoliar Marek Sapara.

Na galavečer prišli i prezident 
klubu Milan Mikušiak a vicepri-
mátor mesta Jozef Repaský. 
„Situácia v  klube je uspokoji-
vá až na  postavenie družstva 
dospelých. Napriek tomu však 
musíme hľadieť dopredu a ne-
zabúdať  na našu talentovanú 
mládež, ktorá si zaslúži našu 
plnú podporu,“ povedal Martin 
Pohlod, výkonný riaditeľ klubu. 
„Futbal a hokej sú v našom meste 
prioritnými športmi. Ďakujeme 
mestu, že nás v takej veľkej miere 
podporuje. Na budúci rok si pri-
pomenie 80 rokov od založenia 
organizátorského klubu, ako aj 
dcérskeho klubu FC 34 Palúdzka,“ 
skonštatoval Milan Trnovský.  

Výťažok pomôže dobrej veci 
Takmer 1200 eur vyzbierali 

počas večera ľudia, ktorým nie 
je ľahostajný osud druhých. Kaž-
dým rokom venuje klub výťa-
žok z tomboly na pomoc tým, 
ktorým to najviac potrebujú. 
Tento rok poputuje vyzbieraná 
suma ťažko postihnutej Viktórii 
z Liptovského Mikuláša. Dob-
rým skutkom sa darcovia navy-
še zapojili do súťaže o príťažlivé 
ceny. Tento raz bolo skutočne 
o čo stáť. Výherkyňa hlavnej ce-
ny vo februári budúceho roka 

pocestuje na  zápas prvej an-
glickej ligy FC Chelsea - Everton. 
„Plný kultúrny dom je obrovským 
záväzkom pre klub do  ďalšej 
práce. Veľkým pozitívom bol aj 
fi nančný výťažok z podujatia. Tat-
ranisti neboli lakomí a pomohli 
rodine, ktorá pomoc potrebu-
je. V klube sa tešíme z toho, že 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš je 
pôdou, ktorá sa čím ďalej tým 
viac zapĺňa hráčmi, rodičmi a aj 
fanúšikmi. Vnímame to ako dôle-
žité poznanie a poslanie,“ uzavrel 
M. Pohlod.                                   -kel-

lneho registra ubytovaní. Zároveň tým mestá a obce získajú prehľad 
o  počte prenocovaní a  výške vybranej dane z  ubytovania. Jeho 
prevádzkovateľom bude Oblastná organizácia cestovného ruchu,“ 
prízvukuje Miroslav Zuberec, viceprimátor Ružomberka a podpred-
seda OOCR Region Liptov.

V súčasnosti je LRC fi nancovaná z výnosov z predaja karty. Od no-
vého roka bude fi nancovaná  zo štátnej  dotácie pre OOCR Region 
Liptov. „Na  fi nancovaní sa budú podieľať aj mestá, ktoré uhradia 
polovicu nákladov na jej prevádzku z vybranej dane za ubytovanie. 
Do projektu sú zapojené aj podnikateľské subjekty, ktoré poskytujú 
zaujímavé zľavy na atrakcie,“ dopĺňa Miroslav Parobek, vedúci od-
delenia marketingu a  podnikania Mestského úradu v  Liptovskom 
Mikuláši. 

Návštevníkov Liptova tak od  nového roka čaká opäť jedna po-
zitívna správa navyše. Niet divu, veď „zadarmo“ sa za ostatné roky 
prepracovalo medzi tri najobľúbenejšie slová na Slovensku.         -inz-
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Žiakov deviatych ročníkov a ich rodičov čaká čoskoro prvý 
rozhodujúci životný krok - pokračovať v ďalšom štúdiu na stred-
nej škole. Vždy v mesiaci november, a tak to bolo aj tento rok, 
organizuje ZŠ s MŠ na Demanovskej ulici rodičovské združenie 
pre rodičov a žiakov končiacich základnú školu, kde zástupcovia 
stredných škôl z Liptova informujú o možnosti štúdia na prezen-
tovaných školách. V tomto roku pozvali aj zástupcov strojárskych 
spoločností pôsobiacich v Liptovskom Mikuláši – Craemer Slo-
vakia, Fiving a HACO. 

Žiaci sa spolu s rodičmi formou prezentácií dozvedeli o zameraní 
výroby týchto spoločností, ale aj spoločnom riešení možnosti štúdia, 
praxe a perspektívneho zamestnania mladých ľudí v strojárenských 
spoločnostiach. V Strednej odbornej škole polytechnickej v Liptov-
skom Mikuláši študenti môžu získať kvalifi káciu pre strojárenské 
odvetvie a uplatniť sa a pracovať v spomenutých strojárenských 
spoločnostiach, u ktorých budú počas štúdia vykonávať aj odborný 

Na Slovensku je množstvo 
dedín, ktoré stratili svoju sa-
mosprávnu samostatnosť 
a  stali sa miestnou časťou 
mesta. Palúdzka je príkladom, 
patrí do Liptovského Mikuláša, 
jej význam oživil urbanistický 
smer rozvoja mesta, budúc-
nosť mesta smeruje k vodnej 
nádrži Liptovský Mara. 

Palúdzka sa zásluhou jej vole-
ných predstaviteľov a aktívnych 
občanov rozhodla obnoviť svoj 
historický odkaz. Prostredníc-
tvom urbanistickej štúdie hľadá 
nielen svoju novú tvár, ale usiluje 
sa zobudiť aj ducha spolupatrič-
nosti pôvodnej komunity. Palú-
dzka sa chce stretávať a zvýšiť 

kvalitu života v postavení pred-
mestia a v mene svojich tradícií.

Cieľom návrhu nového vyu-
žitia a úprav historického jadra 
pôvodnej dediny je tomuto 
priestoru vrátiť spoločenskú 
atmosféru, vrátiť mu históriu, 
vliať mu život, osviežiť jeho du-
cha. Jadrom návrhu je námestie 
ako magické miesto stretnutí. 
Poslaním architektonického 
návrhu je tomu vytvoriť pod-
mienky, presvedčiť obyvateľov 
Palúdzky o nevyhnutnosti mať 
spoločenský priestor pre napl-
nenie a motiváciu vzájomných 
kontaktov. Námestie zblíži ľudí, 
dnes vzájomne odcudzených 
súkromím vlastných domov. 

Námestie bude oslavou strate-
nej historickej obce založenej 
rodom Paluygayovcov. Námestie 
čaká na  tomu zodpovedajúce 
pomenovanie. V tomto znamení 
námestie obohatí rodokmeň 
celého mesta, upevní pocit 
príslušnosti obyvateľov Palúdzky 
k svojmu domovu.

Návrh vzniká v  spoločnom 
kruhu architekta a aktívnych ob-
čanov, prvé kroky návrhu mani-
festujú participáciu všetkých, kto-
rým na Palúdzke záleží. Námestie 
má nielen lokálny, ale aj celomest-
ský prezentačný význam, bude 
patriť nielen domácim, ale aj 
hosťom mesta a Liptova. 

V Palúdzke to bude „prímest-
ské“ námestie v  historickom 
rámci prostredia, námestie hod-
né významu mesta. Umením ar-
chitektúry bude nastoliť návrh 
námestia v dialógu mestského 
poslania a historického odkazu. 
Dôležitou je funkčnosť budúce-
ho námestia, nielen dosiahnu-
tie povzneseného dojmu, ale 
aj ponuka služieb a to obcho-
du a posedenia, sprístupnenie 
kaštieľov. Pocit námestia vyvolá 

priestorová dostavba priestran-
stva a jeho funkčná ponuka. 

Palúčania chcú aj svoj park 
kultúry a  oddychu, svoj letný 
amfi teáter s dvorom ľudových 
remesiel s mlynom, s asociáciami 
histórie Palúdzky, priestor s det-
ským rajom. Nevyhnutným je 
funkčne oživiť areál Bociana, tu 
bude ťažisko nových služieb pre 
celý obytný súbor Palúdzky. Voda 
sa stane dominujúcim článkom 
námestia. Do  námestia bude 
patriť promenáda historických 
parkov pred kaštieľmi, promená-
da sa stane historickou kronikou 
pamäti bývalej obce.

Mnoho otázok hľadá odpoveď, 
najdôležitejšou je doprava. Dopra-
vu určuje rozvoj mesta a prejazd 
štátnej cesty I. triedy Palúdzkou. 
Tento stav musí návrh námestia 
rešpektovať. Návrh vytvorí systém 
peších väzieb námestia s obytný-
mi ulicami, predstaví skľudnenú 
a spomalenú dopravu v dotyku 
s námestím. To si bude vyžadovať 
osobitú diskusiu a novú dopravnú 
disciplínu obyvateľov v historic-
kom jadre Palúdzky.
Prof. Michal Šarafín, architekt

Dedina súčasťou mesta, Palúdzka súčasťou Mikuláša 

výcvik. Škola ponúka nový maturitný odbor mechanik strojov a za-
riadení. Podobný odbor sa dá študovať aj na Strednej odbornej škole 
stavebnej – učebný odbor strojný mechanik.

Mgr. Silvia Jarošová Húsenicová, ZŠ s MŠ Demänovská ulica 

Strojárstvo ponúka žiakom životnú perspektívu v meste
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Občiansky servis 
november 2013

Narodil sa človek, zapálila sa 
na oblohe nová hviezda. Tak vi-
taj človiečik…

V mesiaci november 2013  
sa v  Liptovskom Mikuláši 
narodili:
Natália Baránková, Adrián 
Urban, Nina Chudá, Tomáš 
Ďuraško, Maximilián Ilavský, 
Paulína Húsková, Nina Herol-
tová, Michal Duchovný, Noe-
mi Cibáková, Tadeáš Kmeťko, 
Jakub Holan, Karin Kokyová, 
Patrícia Moravčíková, Samuel 
Klinko, Marek Tomčík, William 
Vozárik, Damián Vyoral, Emma 
Močarníková.

Láska nie je len byť spolu, láska 
je ísť spolu. Nájsť hlinu pre svoje 
korene… 

Manželstvo uzavreli:
Lukáš Baláž – Daša Pušková, 
Ivan Ferenc – Iveta Balážová, 
František Sivák – Michaela 
Zaťková, Jozef Lukáč – Zuza-
na Pastrnáková, Radovan Pi-
larčík – Monika Brondošová, 
Patrik Baláž – Adela Gáborová, 
Robert Droppa – Miriam Cho-
mová, Ivan Kysel – Klaudia 
Makovská.

Roztrhla sa niť, už sa nedá spojiť. 
Život vyhasol, zostáva spomien-
ka … 

Opustili nás:
Elena Balážová – 72r., Ing. Ivan 
Matejka – 70r., Zdena Skubíko-
vá – 83r., Ing. Josef Rec – 84r., 
Adela Staroňová – 81r., Milan 
Kohutovič – 73r., Daniel Antol 
– 87r., Štefan Mundier – 86r., 
Mária Halamová – 72r., Margita 
Zaťková – 86r., Mária Schwa-
bová – 91r., Ladislav Mihaľák – 
80r., Ján Vigoda – 56r., Alžbeta 
Paulinyová – 85r., Daniel Vajdík 
– 82r., Vlasta Kouřimská – 62r., 
Zdenka Purdiaková – 55r., Du-
šan Hollý – 86r., Zdena Starší-
chová – 87r., Mgr. Boris Vacek 
– 71r., Emília Borsíková – 94r., 
Ing. Vincent Hajas – 74r., Vla-
dimír Hamerský – 52r..

Odstraňovanie snehu
Nastupuje zimné obdobie 

a  okrem povinnosti zametania 
chodníkov, ktoré sú uvedené v čl. 
7 VZN č. 8/1992 je potrebné začať 
venovať pozornosť oveľa vážnejšej 
a nebezpečnejšej problematike. 
Tou je zabezpečenie schodnosti 
chodníkov v čase padania snehu 
a tvoriacej sa poľadovice. V spo-
mínanom VZN sa uvádza: „Pod zá-
vadami v schodnosti chodníkov 
sa rozumejú také závady, ktoré ne-
umožňujú bezpečnú chôdzu ani 
pri zvýšenej opatrnosti chodcov. 
Závady v schodnosti chodníkov 
a  schodov priľahlých k  nehnu-
teľnosti, ktorá hraničí s  cestou 
alebo miestnou komunikáciou, 
sú povinní bez prieťahov odstra-
ňovať užívatelia nehnuteľností, 
ak tieto závady vznikli znečiste-
ním, poľadovicou alebo snehom 
(s výnimkou obytných domov). 
Závady v schodnosti chodníkov 
a schodov priľahlých k obytným 
domom, ktoré hraničia s cestou 
alebo miestnou komunikáciou, sú 
povinní bez prieťahov odstraňovať 
vlastníci obytných domov.“

Ak je obytný dom daný do sprá-
vy osobám, ktoré vykonávajú prá-
vo hospodárenia, táto povinnosť 
sa prenáša na nich. Za odstraňo-
vanie závad v schodnosti chodníka 
pozdĺž nezastavaného pozemku 
zodpovedá užívateľ. Pripomeňme 
aj to, že sneh a poľadovicu sú 
zodpovedné subjekty povinné 
odstrániť z chodníkov do 8. ho-
diny. Počas dlhodobého sneže-
nia, alebo pri vzniku poľadovice, 
zodpovedné subjekty vykonajú 
v priebehu dňa (aj opakovane) 
doplnkové čistenie. Sneh zhode-
ný (spadnutý) zo striech na chod-
ník sú zodpovedné subjekty povin-
né odstrániť okamžite. 

Alkohol opäť úradoval
Napriek našej neustálej snahe 

a pôsobeniu na vedomie ľudí, aby 
nehazardovali so svojim zdravím 
a životom nadmerným a nekon-
trolovaným požívaním alkoholic-
kých nápojov, sa stále objavujú 
veľmi vážne prípady nezvládnutia 
alkoholu. Táto situácia je o to váž-
nejšia, že nastalo zimné obdobie 
a opitý človek ležiaci na zemi sa 
môže veľmi rýchlo dostať do sta-
vu podchladenia organizmu a ná-
sledne na to zomrieť. Za posledné 
obdobie sme opäť museli riešiť 
niekoľko takýchto prípadov ťažko 

opitých ľudí vrátane mladistvých. 
Nevieme, či si títo ľudia uve-

domujú to nešťastie, ktoré svojim 
konaním spôsobujú svojim blíz-
kym. O prípadoch, matiek, otcov, 
manželiek a  detí opilcov, ktoré 
nám vháňajú slzy do očí, by sme 
tu mohli napísať veľmi veľa. 

Dokedy ešte?
Niektorí spoluobčania strpčujú 

ignorovaním pravidiel život ostat-
ným. Aj napríklad 15. 11. 2013 sme 
dostali sťažnosť od občanov z ulice 
Hruškovej na staršiu pani, ktorá no-
sí ružovofi alové vlasy. Sťažovali sa, 
že pravidelne voľne púšťa svojho 
psa na priestranstvo medzi bytov-
kami. Kým drvivá väčšina „psičká-
rov“ už svoje povinnosti pochopila, 
sú ešte medzi nami neprispôsobiví, 
ktorým to zrejme ešte nedochádza. 

Je ale len otázkou času, kedy 
sa podarí príslušníkom Mestskej 
polície takéhoto občana prichytiť 
a nielen potrestať poriadkovou 
pokutou, ale aj zverejniť jeho 
počínanie. 

Zneužívanie Mestskej polície
Každý občan či podnikateľ má 

určite záujem na  zabezpečení 
ochrany svojho objektu. Podni-
kateľské subjekty, ako napríklad 
obchodné domy, si najímajú na za-
bezpečenie ochrany a poriadku vo 
svojich objektoch súkromné bez-
pečnostné služby. Nevieme ako si 
niektorí z ich vedúcich predstavujú 
výkon svojej profesie, ale stalo sa 
zvykom miesto riešenia a zásahu 
daného SBS-kára, že pohodlne 
siahne po telefóne a zavolá si na to 
nás. Dokonca na takýto pohodlný 
výkon služby sú priamo svojimi 
nadriadenými (podľa ich vyjadre-
nia) priamo navádzaní . 

Nemýľte sa. Mestská polícia za-
bezpečuje verejný poriadok, nie 
ochranu a  zabezpečovanie ob-
jektov a podnikateľských aktivít 
na úkor občanov a zabezpečova-
nia verejného poriadku v uliciach 
a  na  verejných priestranstvách 
nášho mesta. Bezpečnosť a poria-
dok vo svojich objektoch si musíte 
zabezpečiť sami. Mestská polícia 
vám ochotne pomôže, ale len vo 
vážnych prípadoch, ktoré si vyža-
dujú policajný zásah. 

Čriepky z činnosti MsP
Areál nemocnice sa stal trva-

lým zdrojom potrebných zásahov 
MsP pri neustále sa opakujúcom 

nežiadúcom pobyte bezdomov-
cov v jeho rôznych častiach. Prís-
lušníci MsP opakovane musia za-
sahovať a vyviesť nežiadúce osoby 
z priestorov, kde tu majú snahu 
prespávať a prebývať. A pritom 
volné miesta v nocľahárni v Hlbo-
kom sú, len treba dodržiavať po-
kyny a pravidlá, ktoré sú pre toto 
zariadenie platné.

Dňa 30. 11. 2013 nám občan 
Ploštína oznámil vznik čiernej 
skládky asi 50-tich pneumatík pri 
vleku pod Rohačkou. Príslušníci 
MsP s pomocou občanov vypátrali 
vinníka, ktorého patrične odmenili 
blokovou pokutou aj s povinnos-
ťou následného odstránenia pne-
umatík z miesta. 

Dňa 6. 12. 2013 o 13.50 hod. 
sme obdržali telefonický oznam, 
že v Okoličnom pri odbočke na Zá-
važnú Porubu istí občania seke-
rami rozbíjajú osobné motorové 
vozidlo. Činorodých občanov sa 
vzápätí podarilo pri čine prichytiť 
a následne riešiť v priestupkovom 
konaní v zmysle zákona.

V  období od  14. 11. 2013 
do 9. 12. 2013 bolo príslušníkmi 
MsP riešených 162 priestupkov, 
z  toho na  úseku dopravy 113 
priestupkov, 5 priestupkov proti 
majetku, 16 priestupkov proti ve-
rejnému poriadku, 3 priestupky 
proti občianskemu spolunažívaniu, 
2 priestupky voľne pohybujúcich 
sa psov, 3 priestupky porušenia 
zákona o  ochrane nefajčiarov, 
3 priestupky podania alkoholu a ci-
gariet osobe mladšej ako 18 rokov, 
9 priestupkov pitia alkoholu na ve-
rejnom priestranstve a iné.

Príslušníci MsP želajú všetkým 
čitateľom mesačníka Mikuláš a ob-
čanom mesta úspešný rok 2014.

-msp-

Zo zápisníka Mestskej polície od 14. 10. 2013 do 10. 12. 2013

Skúška 
sirén

V piatok 10. 1.  2014 
o 12.00 h bude 

v Liptovskom Mikuláši 
kontrola skúšky 

vyrozumenia obyvateľstva 
dvojminútovým stálym 

tónom sirén.
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