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Mesačník pre občanov Mesta Liptovský MikuLáš

Zvyšujeme korčuliarsku gramotnosť občanov mesta

Pre všetkých záujemcov o kor-
čuľovanie má mesto príjemnú 
správu. Od 1. februára si môžu 
občania zakorčuľovať aj v prípa-
de, ak korčule nevlastnia. Rad-
nica vyčlenila približne 2,5-tisíca 
eur na nákup šesťdesiatich párov 
korčúľ. Zapožičať si ich občania 
môžu na mobilnej ľadovej plo-
che na Podbrezinách i na Zim-
nom štadióne. Požičovné je sym-
bolické – 50 centov.

Druhou dobrou správou je, že 
korčule si môžu bezplatne zapo-
žičať žiaci základných škôl, ktorí 
navštívia ktorúkoľvek z oboch 
ľadových plôch ako členovia or-
ganizovanej skupiny v rámci vyu-
čovania. Okrem bezplatne zapo-
žičaných korčúľ majú žiaci navyše 
na ľad vstup zadarmo.

„Nechali sme nakúpiť šesťdesiat 
párov korčúľ, polovica sú pánske 
a chlapčenské, druhá dámske 

a dievčenské. Pred voľbami sme 
sľubovali zvýšiť športovú gra-
motnosť našich detí, sľub napĺ-
ňame. Záleží nám na ich rozvoji, 
nízke príjmy rodičov nesmú ob-

medzovať ich deti pri športovom 
vyžití,“ povedal o projekte primá-
tor Alexander Slafkovský. Nevy-
lúčil, že najbližšiu zimnú sezónu 
sa požičiavanie korčúľ nerozšíri 

aj o požičiavanie základnej ly-
žiarskej výstroje. Myšlienka, aby 
každé dieťa v meste vedelo plá-
vať, korčuľovať a lyžovať sa teda 
napĺňa.   Peter Lehotský

Vážení spoluobčania, milí Mikulášania,

február je mesiac, v ktorom pomaly, ale isto 
končí obdobie vlády pani zimy (zatiaľ  bola 
k nám vcelku milostivá). Končí sa obdobie 
plesania a fašiangových zábav (popolcová 
streda – prvý deň pôstu – pripadá v roku 2013 
na 13. februára) a niektorí z tých zimomravej-
ších sa už začínajú tešiť na jarné lúče teplého 
slnka. Je to i obdobie, keď  radnica prostred-
níctvom svojich odborných útvarov okrem 
základných úloh samosprávy pripravuje 
podklady k schváleným aj pripravovaným in-
vestičným, kultúrnym, športovým a spoločen-
ským aktivitám, ktoré nás budú zamestnávať 
najbližšie mesiace.

V kultúre sa bude tento rok niesť okrem iné-
ho v znamení iniciálok JJ a MM. Tristé výročie 
popravy zbojníka Jura Jánošíka sa chystajú 
využiť marketingovo takmer všetky miestne 
kultúrne inštitúcie. Pravdou je, že táto po-
stava roky priťahuje  turistov a návštevníkov 
nášho mesta. Teší nás, že cezhraničný projekt 
mestského  Múzea  Janka Kráľa „Jánošík – 300 
rokov legendy“ v rámci množstva podaných 

mikroprojektov  poľsko–slovenskej spoluprá-
ce bol úspešný a podporený ako jeden  z mála 
z Liptova. 

Martin Martinček, to nie je legenda, ale sku-
točnosť, na ktorú je súčasný Liptovský Mikuláš 
oprávnene pyšný. V roku 2013 uplynie sto ro-
kov od narodenia významného slovenského 
fotografa, ktorý 53 rokov aktívneho života 
prežil v našom meste. Zlomok z jeho diela 
si môžete pozrieť vo výstavnej sieni Múzea  
Janka Kráľa.

Ako bude vyzerať možnosť investícií sa za-
stupiteľstvo rozhodne pri rozdelení výsledkov 
hospodárenia mesta za rok 2012. Avizova-
ný prebytok rozdelia poslanci na aprílovom 
mestskom zastupiteľstve. Bez ohľadu na to 
verím, že jeden náročný projekt z európskych 
fondov - „Zvýšenie kvality separovaného 
zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš“ 
a s ním spojené vybudovanie haly, triedia-
cej linky a nákup techniky, ktorý začal ešte 
v roku 2010, bude úspešne zrealizovaný  
do konca tohto roka.

V závere by som rád spomenul jednu záleži-
tosť týkajúcu sa života občanov a nášho mes-

ta. V ostatnom čase pozorujem, že veľa prob-
lémov, ktoré sa dajú vyriešiť na spoločných 
stretnutiach, osobným listom, či upozorne-
ním príslušnej inštitúcie, sa rieši formou petí-
cie. V zmysle čl. 27 ods. 1  Ústavy Slovenskej re-
publiky „každý má právo sám alebo spoločne 
s inými obracať sa vo veciach verejného alebo 
iného spoločného záujmu na štátne orgány 
a orgány územnej samosprávy so žiadosťa-
mi, návrhmi a sťažnosťami.“  Vážme si tento 
inštitút demokracie a používajme ho triezvo 
a zmysluplne. 

Platí to nielen pre potenciálnych organizáto-
rov petície, ale aj pre tých, ktorí niekedy svoj 
podpis pripájajú bez náležitého uváženia.  
Jozef Banáš v jednej zo svojich kníh napí-
sal: „Ja delím ľudí na tých, ktorí si myslia,  
že pravdu vlastnia, a tých, ktorí ju hľadajú. 
Tých druhých mám rád, sú schopní a aj iným 
umožňujú rásť, dá sa s nimi diskutovať.“  

Želám nám všetkým, aby sme tú pravdu hľa-
dali spoločne v prospech kvalitného života 
občanov nášho krásneho mesta. 

Jozef Repaský
zástupca primátora

Bezplatné korčuľovanie a  požičovňa korčúľ pre žiakov – nový projekt radnice
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Do prvého ročníka zapísali 
viac ako tristo detí

V dňoch 16. a 17. januára sa 
uskutočnil v základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Liptovský Mikuláš zápis do 
prvého ročníka pre školský rok 
2013/2014. Na území mesta evi-
dujeme 302 detí, ktoré sú naro-
dené od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007. 
Pre zákonných zástupcov uvede-
ných detí platí povinnosť zúčast-
niť sa zápisu do prvého ročníka. 

Do škôl na území mesta si ro-
dičia zapisujú aj deti z desia-
tich obcí, ktoré majú s mestom 
podpísaný školský obvod. V uve-
dených dňoch bolo zapísaných 
307 detí do prvého ročníka pre 
školský rok 2013/2014, čo je o 12 
detí menej ako minulý rok. 

Zvyšuje sa podiel detí, ktorých 
zákonní zástupcovia požiadali 
o odklad povinnej školskej do-
chádzky. Zákonní zástupcovia 
požiadali o odklad povinnej škol-
skej dochádzky v 36 prípadoch, 
čo je viac ako 11 percent. 

K odkladom povinnej školskej 
dochádzky sa vyjadrujú centrá 
pedagogicko psychologického 
poradenstva a na základe ich 
rozhodnutia je možné povoliť 
odklad povinnej školskej do-
chádzky. Na území mesta sú aj 
dve cirkevné školy, kde majú tiež 
možnosť rodičia zapísať si svoje 
deti.

 PaedDr. Ján Jurkovič, 
 útvar škôl a školských zariadení

Viceprimátor Jozef Repaský privítal prvého novorodenca
Ako prvé dieťa roku 2013 na 

Slovensku presne o polnoci pri-
šiel v košickej nemocnici malý 
Marko. O sekundu neskôr ho 
nasledovala Ester, ktorá sa naro-
dila v hornooravskej nemocnici 
v Trstenej. 

Na prvého občana Liptovské-
ho Mikuláša sme si však museli 
počkať dlhšie – presnejšie deväť 
hodín. Malá Evka Záhorcová po 
pôrode vážila 3 730 gramov, me-
rala 49 centimetrov a pre svojich 

rodičov a staršieho brata sa stala 
najkrajším novoročným darče-
kom. Privítať prvého tohtoročné-
ho občana mesta a zablahoželať 
šťastnej mamičke prišiel do mi-
kulášskej pôrodnice aj zástupca 
primátora Jozef Repaský. 

V roku 2012 bolo v liptovskomi-
kulášskej nemocnici 618 pôro-
dov a narodilo sa 628 detí, medzi 
nimi desať dvojičiek. Ešte stále 
platí pravidlo, že sa rodí viac 
chlapcov ako dievčat.        -štef-

Zmena telefónnych čísiel pre nahlasovanie porúch 
na sieti verejného osvetlenia

Novoročný koncert potešil milovníkov 
vážnej hudby

Od 9. januára 2013 zabezpečujú na území mesta Liptovský Mikuláš opravy a údržbu  verejného osvet-
lenia Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš. Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia je možné 
vykonávať na nonstop telefónnych číslach VPS 044/547 65 30 alebo  0915/889 003.     

 Ing. Ľubomír Hán,  
 vedúci oddelenia ŽP, dopravy a verejných priestranstiev

Novoročný koncert je už roky 
tradíciou, tentokrát sa uskutoč-
nil 6. januára v liptovskomiku-
lášskom Dome kultúry a potešil 
predovšetkým milovníkov kla-
sickej hudby. V úvode  koncertu 
zaplnenú veľkú sálu pozdravil 
primátor mesta Alexander Slaf-
kovský a zaželal všetkým v roku 
2013 všetko dobré. 

Popredný slovenský husľový 
virtuóz Peter Michalica predvie-
dol skladby z diel Franza Schu-
berta, Iľju Zelenku či Claude 
Debussyho. Sprevádzali ho klavi-

ristka Viera Bartošová a harfistka 
Adriana Antalová.

Peter Michalica popretkával 
jednotlivé čísla svojho programu 
príbehmi zo života jednotlivých 
autorov, ale i toho svojho. Neza-
budol sa divákom poďakovať za 
priazeň, zároveň ocenil, že Lip-
tovský Mikuláš si stále pestuje 
bohaté kultúrne tradície, ktoré 
sú známe aj za jeho hranicami. 
„Viem, o čom hovorím, mám tu 
niekoľko priateľov,“ povedal po-
čas koncertu.

 Peter Lehotský

Husľový virtuóz Peter Michalica je laureátom množstva ocenení doma  
i v zahraničí. Talent vraj zdedil po mamičke, ktorá bola učiteľkou na zák-
ladnej škole.
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Transparentnosť mesta Liptovský Mikuláš významne vzrástla

V spore o miliónové odškodné rozhodol okresný súd v prospech mesta

Podľa rebríčka, ktorý v uply-
nulom období zverejnila mi-
movládna organizácia Transpa-
rency International Slovensko 
(TIS), patrí Liptovský Mikuláš 
do prvej pätnástky najtranspa-
rentnejších slovenských samo-
správ. Hodnotenie za rok 2012 
ju posunulo na trináste miesto. 
V rebríčku z roku 2010 sa Liptov-
ský Mikuláš nachádzal až na 24. 
mieste spomedzi stovky najväč-
ších slovenských miest.

otvorenosť voči občanom 
je vysoká

„Výsledky hovoria samé za seba, 
samozrejme, uvedomujeme si aj 
to, že stále je čo zlepšovať, do-
siahnuté umiestnenie a výrazný 
posun smerom nahor vnímame 
ako ocenenie nášho snaženia ria-
diť mesto transparentne,“ pove-

dal primátor Alexander Slafkov-
ský. „Na úrad sme koncom roka 
2010 nastupovali s tým, že chce-
me výrazne zvýšiť prehľadnosť 
aktivít vedenia mesta,“ dodal. 
Podľa aktuálneho rebríčka TIS sa 
to tímu A. Slafkovského darí veľmi 
úspešne napĺňať.

Podľa primátora je v záujme 
radnice zlepšiť transparentnosť 
v tých oblastiach hodnotenia 
mimovládnou organizáciou TIS,  
v ktorých mesto získalo menej 
bodov. „Urobíme všetko pre to, 
aby pri zverejnení ďalšieho reb-
ríčka Liptovský Mikuláš obstál 
rovnako dobre alebo ešte lepšie 
ako teraz,“ zdôraznil A. Slafkovský.

transparentnosť 
mesta rastie každý deň

Podľa hodnotenia TIS sa môže 
mesto zlepšiť v poskytovaní in-

formácií o tom, ako obsadzuje 
pracovné pozície na mestskom 
úrade. Výzvou je aj skvalitnenie 
zverejňovania predajov a prenáj-
mov mestského majetku. 

Prednostka Anna Rašiová vy-
svetľuje: „Transparentnosť pre-
dajov majetku sme posunuli  
o veľký kus dopredu tým, že sme 
elektronické aukcie zakotvili do 
zásad hospodárenia mesta ako 
možnosť, ak záujem o kúpu v ob-
chodno-verejnej súťaži prejavia 
najmenej dvaja záujemcovia. 
Zvážime túto možnosť aj pri roz-
siahlejších prenájmoch.“ dodala.

primátor zverejnil 
svoj majetok

TIS takisto ocení, ak Liptovský 
Mikuláš v budúcnosti pripraví 
a príjme etický kódex volených 
zástupcov samospráv. „Vzhľadom 

na prioritné úlohy, ktoré sme mu-
seli od konca roka 2010 riešiť, ako 
napríklad zabezpečenie základ-
ných funkcií mesta, či stabilizo-
vanie zložitej ekonomickej situá-
cie, má prijatie kódexu volených 
predstaviteľov nižšiu prioritu ako 
riešenie praktických problémov 
spojených s fungovaním mesta. 
Momentálne pripravujeme etický 
kódex zamestnancov mestského 
úradu, takže v tejto v oblasti pra-
cujeme, ale naozaj všetko má svo-
ju postupnosť,“ vysvetlil primátor.

O skutočnosti, že to s význam-
ným zvyšovaním transparentnos-
ti myslí Alexander Slafkovský na-
ozaj vážne svedčí aj skutočnosť, 
že ako jeden z mála slovenských 
primátorov zverejnil svoje majet-
kové pomery. Verejnosti sú prí-
stupné na portáli PolitikaOpen.sk

    Peter Lehotský

V prvej polovici minulého roka 
zažalovala nitrianska spoloč-
nosť Zipcity Liptovský Mikuláš, 
s.r.o., mesto Liptovský Mikuláš 
o zaplatenie údajného ušlého 
zisku v hodnote 1,17 mil. eur. 
Spoločnosť mala utrpieť škodu 
tým, že nedošlo k naplneniu 
zmluvy o budúcej kúpnej zmlu-
ve z roku 2009 na pozemky, 
ktoré mala od mesta odkúpiť 
a od ktorej odstúpila. Na po-
zemkoch mala spoločnosť vy-
budovať nadštandardné byty. 

Podľa súčasného mesta bola 
zmluva neplatná a chcelo ju 
ukončiť dohodou, prípadne dať 
do súladu s vôľou mestského 
zastupiteľstva. Okresný súd sa 
s názorom mesta na neplatnosť 
zmluvy stotožnil a žalobu o vy-
platenie odškodného v celom 
rozsahu po piatich pojednáva-
niach zamietol. V súvislosti s po-
chybnou zmluvou vedú vyšetro-
vanie aj orgány činné v trestnom 
konaní.

Dôvodom návrhu mesta na 
ukončenie zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve dohodou, kvôli 
ktorej sa nitrianska spoločnosť 
neoprávnene domáhala od-
škodného, bola skutočnosť, že 
znenie zmluvy bolo v rozpore 
s uznesením mestského zastupi-
teľstva z roku 2009. Za pozemky 
v mestskej časti Palúdzka malo 
mesto dostať podľa rozhod-
nutia poslancov 825-tisíc eur, 

v zmluve z 8. júla 2009 je však 
uvedená suma iba 249-tisíc eur. 
Takúto zmluvu podpísal vtedajší 
primátor Ján Blcháč. S uznese-
ním poslancov nekorešpondujú 
ani výmery predávaných parciel 
uvádzaných v zmluve.

Okrem nesúladu cien a parciel 
bola ďalším problémom skutoč-
nosť, že mesto bolo bez súhlasu 
poslaneckého zboru zaviazané 
k zriadeniu bezodplatného vec-
ného bremena. Týkať sa malo 
pozemkov s rozlohou takmer 
9-tisíc metrov štvorcových. Ich 
hodnota bola v danom čase 
576-tisíc eur. 

Uzatvárať zmluvy o vecnom 
bremene patrí podľa najvyššieho 
súdu do pôsobnosti poslanecké-
ho zboru mesta, poslanci túto 
právomoc nemôžu preniesť na 
nikoho iného. Nikto ju nemôže 
ani bez ich vedomia svojvoľne 
vykonať. 

 „Vzhľadom k tomu, že pod-
ľa mojich informácií neexistu-
je žiadny rozsudok okresného 
súdu, tak je zvláštne, že vedenie 
mesta takýmto spôsobom dezin-
formuje verejnosť o veciach, kto-
ré nie sú oficiálne a právoplatné,“ 
povedal na adresu vyneseného 
rozsudku exprimátor Ján Blcháč. 

„Súd uznal náš názor, že bývalý 
primátor podpísal zmluvu o bu-
dúcej kúpnej zmluve so Zipcity 
v rozpore s platným uznesením 
zastupiteľstva a preto je neplat-
ná. Z toho vyplýva, že z neplat-

nej zmluvy nemôže byť vyvodzo-
vaná škoda voči mestu,“ vysvetlil 
primátor Alexander Slafkovský. 
K vyhratému súdnemu sporu 

o 1,17 mil. eur dodal, že oča-
káva jeho ďalšie pokračovanie. 
„Zipcity sa pravdepodobne voči 
rozsudku odvolá,“ uzavrel.    -red-

Prijmite pozvanie na fašiangy

Je tu čas fašiangov plných zábavy a stretávania sa ľudí. Tak ako 
po iné roky, aj tento február sa pred Popolcovou stredou, ktorá 
pripadla na 13. februára, uskutočnia fašiangové hody, sprievody 
a zábavy aj v našom meste.

Fašiangovú sezónu otvoria v Bodiciach 2. februára o deviatej 
ráno. Po jeho skončení sa popoludní začne v tamojšom kultúr-
nom dome tradičná zábava. 

V ten istý deň budú fašiangovať aj v Liptovskej Ondrašovej.  
Začiatok je naplánovaný na desiatu hodinu predpoludním.  
Sprievod krojov a masiek sa v Ploštíne začne pre zmenu o jednej 
popoludní, večer bude nasledovať zábava v miestnom kultúr-
nom dome. Podmienkou účasti je kroj alebo maska.

V Iľanove pre zmenu fašiangovú sezónu v Liptovskom Mikuláši 
uzavrú. V sobotu 9. februára sa o pol deviatej ráno začne sprie-
vod, nasledovať bude zabíjačka a kultúrny program. Fašiang vy-
vrcholí pochovaním basy o druhej popoludní. Účastníci sú vítaní 
v maskách.  Peter Lehotský

 Foto: Pavel Perašín
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Pripomenuli si 20. výročie vzniku republiky

Matičiari rokovali

Pri príležitosti okrúhleho výročia 
vzniku Slovenskej republiky sa 
v stredu 16. januára stretli predsta-
vitelia mikulášskeho Obvodného 
úradu, zástupcovia mesta Liptov-
ský Mikuláš a Liptovský Hrádok, 
poslanci krajského i mestského 
zastupiteľstva, členovia Matice 
slovenskej, miestni najvyšší pred-
stavitelia evanjelickej a katolíckej 
cirkvi spolu s ďalšími občanmi 
na slávnostnom zhromaždení 
v priestoroch Župného domu.

Prítomným sa postupne pri-
hovorili prednosta Obvodného 

úradu v Liptovskom Mikuláši Ján 
Galvánek, zástupca primátora 
Liptovského Mikuláša Jozef Re-
paský, pamätníci príprav osláv 
vzniku Slovenskej republiky na 
prelome rokov 1992 a 1993 i zá-
stupcovia oboch cirkví. Vo svojich 
príhovoroch sa podelili o dojmy 
spred dvadsiatich rokov, obavy 
i očakávania, ktoré ich sprevádza-
li so vznikom samostatného štátu 
Slovákov a zániku spoločnej fede-
rácie, v ktorej dovtedy žili vedno 
s Čechmi a Moravákmi.                                                     

 -red-

V piatok 21. 12. 2012 sa uskutoč-
nilo pracovné stretnutie spojené  
s kapustnicou Odboru Mladej 
matice v Liptovskom Mikuláši.

Správa o činnosti obsahova-
la zhodnotenie roka, ktorý bol 
úspešný. Celkovo mladí matičiari 
pripravili, alebo sa spolupodieľali 
na 37 akciách. Prevažná časť po- 
dujatí bola športového charak-
teru. Nasledovala správa o hos-
podárení a správa Turistického 
klubu mladých matičiarov. Na za-
sadnutí boli prijatí traja členovia a 

počet členov Odboru Mladej Ma-
tice (OMM) je v súčasnosti 44. Na 
zasadnutí sa zúčastnilo aj niekoľ-
ko členov Odboru Mladej Matice  
z Podturne.  Dôležitá bola aj voľ-
ba funkcionárov OMM. Predse-
dom sa stal Marek Nemec, pod-
predsedom Bc. Tomáš Janega a 
Kristína Bubniaková, tajomníč-
kou Ivana Koreňová. Zvolený bol 
aj predseda Turistického klubu 
mladých matičiarov, stal sa ním 
Matúš Hazucha. 

Mladí matičiari si na svojom 

Z iniciatívy Asociácie príslušní-
kov obecných polícií Slovenskej 
republiky sa v stredu 9. januá-
ra uskutočnilo v slávnostných 
priestoroch prezidentského pa-
láca prijatie zástupcov obecných 
a mestských polícií Slovenskej re-
publiky prezidentom Slovenskej 
republiky Ivanom Gašparovičom. 

Za príslušníkov obecných po-
lícií Slovenskej republiky mal 
česť predniesť slávnostný pre-
jav Ľubomír  Marjovič, predseda 
Asociácie  príslušníkov obecných 
polícií Slovenskej republiky a zá-
stupca náčelníka Mestskej polície 
v Liptovskom Mikuláši.  

 -red-

Zástupca náčelníka MsP u prezidenta

stretnutí určili aj plán práce na 
rok 2013, kde nosné akcie sú Ples 
OMM - Matice slovenskej a ce-
loslovenské stretnutie mladých 
matičiarov na Liptove. Samozrej-
me viaceré športové či turistic-

ké akcie budú organizované aj  
v tomto roku a mladí matičiari sa 
zapoja aj do 150. výročia vzniku 
Matice slovenskej či 165. výročia 
Žiadostí slovenského národa.            

 Marek Nemec

Obecná školská rada má nové zloženie
V decembri 2012 bola v súla-

de so zákonom o štátnej správe 
v školstve a školskej samosprá-
ve zvolená Obecná školská rada 
na štvorročné funkčné obdobie. 
Obecná školská rada je iniciatív-
ny poradný samosprávny orgán, 
ktorý  presadzuje verejné záujmy 
a záujmy  rodičov, pedagogic-
kých zamestnancov a ostatných 
zamestnancov v oblasti výchovy 
a vzdelávania, pričom plní funk-
ciu verejnej kontroly, posudzuje 
a vyjadruje sa k činnosti škôl, škol-
ských zariadení a orgánov mesta 
z pohľadu školskej problematiky. 

Vyjadruje sa k činnosti zriaďo-
vateľa v oblasti vzdelávania škôl 
a školských zariadení na území 
mesta, k rozpisu finančných pro-
striedkov poskytnutým školám 
a školským zariadeniam, k požia-
davkám na skvalitnenie výchov-
no-vzdelávacích služieb posky-
tovaných školami a školskými 
zariadeniami a k správe o výsled-
koch výchovno-vzdelávacieho 
procesu v školách a školských za-
riadeniach zriadených na území 
mesta Liptovský Mikuláš.

Dňa 19. 12. 2012 boli do Obec-
nej školskej rady zvolení šty-
ria zástupcovia riaditeľov škôl 
a školských zariadení nasledov-
ne: PhDr. Ľubomír Raši, PhD., ria-
diteľ Základnej umeleckej školy  
J. L. Bellu, Mgr. Miroslava Erhard-
tová, riaditeľka MŠ Čs. brigády, 
Mgr. Alena Ridzoňová, riaditeľka 

ZŠ M. R. Martákovej a PaedDr. Jú-
lius Lichardus, riaditeľ ZŠ J. Kráľa. 

Obecná školská rada má vo svo-
jich radoch aj troch zástupcov rád 
škôl, sú nimi PaedDr. Valentína 
Nevolníková, predsedníčka Rady 
školy pri ZŠ M.R. Martákovej, 
Mgr. Mária Trnovská, predsedníč-
ka Rady školy pri ZŠ Čs. brigády 
a Magdaléna Iľanovská, pred-
sedníčka Rady školy pri MŠ Čs. 
brigády. Členmi sú aj zástupcovia 
rodičov, Ing. Eva Popardovská, 
PhD., za rodičov ZS Okoličianska 
a Yvona Výravová, za rodičov ZŠ 
M. R.  Martákovej. Delegovanými 
zástupcami mesta sú poslanci 
Ing. Štefan Ganocy, PhD., a Mgr. 
Vincent Kultán.

Na svojom prvom zasadnutí  
10. januára 2013 bol zvolený za 
predsedu Obecnej školskej rady 
PhDr. Ľubomír Raši, PhD., pod-
predsedníčkou bola zvolená Mgr. 
Alena Ridzoňová.

 PaedDr. Ján Jurkovič, 
 tajomník OŠR

Prezident Ivan Gašparovič  diskutuje s Ľubomírom Marjovičom (vľavo) 
na spoločnom stretnutí v slávnostných priestoroch prezidentského paláca.
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Otvorili výstavu na počesť Martina Martinčeka, dostal ocenenie

Liptovská vločka priniesla do mesta kultúru národov štyroch krajín

Prvú tohtoročnú výstavu, ktorú  
otvorili 16. januára a potrvá do 10. 
apríla, venuje  Múzeum Janka Kráľa 
storočnici popredného slovenského 
umeleckého fotografa a prvého ria-
diteľa múzea JUDr. Martina Martin-
čeka (30. január 1913 – 2. máj 2004). 
Rodák z Liptovského Petra prežil 
v Liptovskom Mikuláši 53 rokov svoj-
ho aktívneho života.  

Vo výstavnej sieni na Námestí oslo-
boditeľov v Liptovskom Mikuláši 
predstavujeme len zlomok z výni-
močnej fotografickej tvorby kľúčo-
vého autora slovenskej modernej 
fotografie. Je to 47 fotografií, inšpiro-
vaných prírodou a osudmi ľudí rodné-
ho Liptova, z cyklov Nezbadaný svet, 
Sme všetci z tohto rodu, Naše deti, 

V uvoľnenej atmosfére odštartoval v 
utorok 8. januára v Dome kultúry ju-
bilejný piaty ročník medzinárodného 
umeleckého festivalu tanca a spevu 
Liptovská vločka. Počas súťažných 
predstavení svoje umenie predviedlo 
viac ako tristo detí zo štyroch krajín 
- Rusko, Ukrajina, Krym a Slovensko. 
Krásne tanečné a spevácke vystúpe-
nia hodnotila medzinárodná osem-
členná odborná porota. 

Záverečným slávnostným koncer-
tom počas celého večera sprevá-
dzali dvojjazyčne - slovensky a rus-
ky, Katarína Medvecká z cestovnej 
kancelárie LiMiT a Oľga Zacharenko, 
riaditeľka kultúrnych a rekreačných 
programov, Kyjev Ukrajina, organizá-
torky festivalu.

Slovenské farby reprezentovali a na 
galakoncerte, kde vystupovali tí naj-
lepší,  si vo štvrtok prevzali aj svoje 
ceny DFS Sliačanček z L. Sliačov, 
SZUŠ Jánoš Ružomberok a domáci 
DFS Ďumbier. Najväčší úspech za-
znamenala tanečná skupina Freeze, 
takisto z L. Mikuláša. Jej členovia si 
odniesli nielen štyri ceny, ale zároveň 
aj špeciálnu cenu pre najlepšieho ta-
nečníka festivalu - Ingrid Jágelkovú. 

Súťaže sa zúčastnili aj naše už dl-
horočné stálice TS Dantia a TS Sty-
xx. Všetky predstavenia boli krásne 

In memoriam priateľa Adama Kuru 
a známy cyklus o košikárovi Martinovi 
Dutkovi z Liptovskej Lužnej. 

Od roku 2002 je súčasťou múzej-
ných zbierok aj Martinčekov legen-
dárny fotoaparát Rolleiflex, s ktorým 
pracoval vyše 28 rokov. Touto dvo-
jokou zrkadlovkou vytvoril tisícky 
čarovných záberov zaradených do 
publikácií Čas slnka, Ako sa krúti 
svet, Svetlo vo vlnách či Chvála vody. 
Vystavujeme všetkých jeho dvanásť 
autorských fotografických publikácii, 
ale aj zapožičané osobné doklady – 
odpis rodného listu, vysokoškolský 
index, promočné oznámenie či do-
klad o zamestnaní v mikulášskych 
Komunálnych službách a výmer 
o menovaní za riaditeľa múzea. 

Prostredníctvom archívnych do-
kumentov si na majstra Martinčeka 
spomíname ako na prvého riaditeľa 
a zároveň prvého pracovníka nášho 
múzea (1956 –1961). Bolo to v čase, 
keď záujem o novú kultúrnu inštitú-
ciu bol síce na papieri deklarovaný, 
avšak jej finančné zabezpečenie bolo 
v nedohľadne. Martinčekovou úlo-
hou bolo administratívne vysporiadať 
sídlo múzea -  prvý stoličný dom a zís-
kať prvé zbierkové predmety. Martin 
Martinček cestoval a vybavoval. Za-
bezpečoval financie, hľadal bývanie 
pre nájomníkov, stál pri rekonštrukcii 
budovy. Popri všetkom získal kom-
pletné zariadenie izby Janka Kráľa 
od básnikovej vnučky, ktorá žila v Ru-
munsku. Izba Janka Kráľa je dodnes 
súčasťou expozície nášho múzea. Po 
splnení všetkých úloh stanovených 
menovacím dekrétom, keď bolo mú-
zeum v roku 1961 otvorené,  vydal sa 
48-ročný Martin Martinček na dráhu 
profesionálneho fotografa – slobod-
ného umelca. 

Výstava pripomína aj zložité život-
né osudy Martina Martinčeka. V roku 
1945 v jednej chvíli prišiel o najbliž-
šiu rodinu - manželku, dvoch synov 
i otca. Vo februári 1948 bol uväzne-

a profesionálne natrénované. Mi-
moriadne potešili a zaujali aj mladí 
9-roční saxofonisti z Ruska N. Mi-
chajlová a V. Nagornyj, ktorí získali aj 
špeciálnu cenu za saxofónový duet. 

Na záver súťažných vystúpení sa 
predviedol v nádherných krojoch 
folklórny súbor z Ukrajiny - Kyr-
nychenko, ktorý získal prvé miesto 
v kategórii folklórny spev. Počas fes-
tivalu sa umelecky predstavili aj naši 
špeciálni hostia a členovia poroty 
- bulharský spevák a herec Maestro 
Pascal, generálplukovník Anatoly 
Žernavoj - zástupca Medzinárodnej 
organizácie pre ľudské práva, hono-
rovaný právnik a predstaviteľ mesta 
Sevastopol. Medzi čestnými hosťami 

boli aj O. Havaši, mimoriadny a spl-
nomocnený veľvyslanec Ukrajiny na 
Slovensku a jeho tajomník  O. Horo-
chov, Janka Burianová, slovenská ge-
nerálna konzulka v Užhorode, Milan 
Kružliak, zástupca primátora mesta 
L. Mikuláš. Prítomným slovenským, 
ukrajinským a ruským divákom sa 
prihovorila  aj profesorka Oľga Benč, 
generálna konzulka Ukrajiny na Slo-
vensku.

Piaty jubilejný ročník festivalu, kto-
rý prevzalo mesto Liptovský Mikuláš 
pod svoj patronát sa niesol v poho-
dovej atmosfére. Festival naplnil oča-
kávania mladých talentov z Ukrajiny, 
Ruska a Krymu a na Slovensku sa 
im veľmi páčilo. Veď cieľom festiva-

lu je nielen prostredníctvom tanca 
a spevu ukázať Slovákom ukrajin-
skú a ruskú kultúru a ukrajinským a 
ruským súborom zas ukázať, akým  
spôsobom umeleckého prevede-
nia sa venujú slovenskí tanečníci a 
speváci, ale aj spájať, nadväzovať 
priateľstvá a predovšetkým ukázať 
našim hosťom možnosti rekreácie 
na Slovensku. Deti z Ukrajiny a Rus-
ka, ich vedúci a rodičia mali možnosť 
stráviť krásne dni v Liptovskom Jáne, 
užívali si zimu na svahoch, spoznáva-
li mesto Liptovský Mikuláš a niektorí 
navštívili aj naše múzeá. Už teraz sa 
tešia, že o rok zase prídu.

 Katarína Balážiková
 Foto: Katarína Piatková

ný, nový režim mu priniesol profe-
sionálnu i spoločenskú degradáciu, 
nedobrovoľný návrat do rodného 
Liptova. Spoločne s manželkou, aka-
demickou maliarkou Ester Šimero-
vou, ktorá podporila jeho smerova-
nie umeleckého fotografa, dokázali 
čeliť nepriazni osudu a svojim ume-
leckým dielom a odkazom prekročiť 
hranice Slovenska. 

V rámci vernisáže dostal Martin 
Martinček od Zväzu slovenských 
fotografov významné ocenenie in 
memoriam - zlatý odznak. Podľa slov 
riaditeľa Múzea Janka Kráľa Zdenka 
Blažeka sa stane ďalšou súčasťou 
zbierky obsahujúcej artefakty súvisia-
ce s týmto významným fotografom. 

 Iveta Blažeková,
 Múzeum J. Kráľa
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Mikulášske ucho
Milí čitatelia, v tejto rubrike 

prinášame výber z internetovej 
stránky mesta zo sekcií Mikuláš-
ske ucho a Otázky a odpovede. 
Nájdete v nich vaše postrehy, 
podnety a problémy, ktorými sa 
vedenie mesta zaoberá.

 Dobrý deň, zaujímalo by ma, 
či musí byť vo vchode oznámenie, 
keď sa prerába byt, hlavne bytové 
jadro, aj čas prerábania, myslím 
hodiny od - do. Susedia pod nami 
(nový) prerábajú byt bez akéhokoľ-
vek upozornenia a už sa 2-krát sta-
lo, že to ťahali do 11.00 hod. v noci. 

 V prípade, že sa jedná o stave-
né úpravy bytu, pri ktorých sa ne-
zasahuje do nosných konštrukcií 
stavby (výmena priečok bytového 
jadra a odstránenie nenosných 
priečok) je možné stavebné práce 
realizovať na základe písomného 
oznámenia stavebného úradu, že 
nemá námietky k ich uskutočne-
niu. Stavebný úrad zasiela ozná-
menie na vedomie aj zástupcovi 
vlastníkov bytov (domovému 
dôverníkovi). Oznámenie o reali-
zácii takýchto stavebných úprav 
bytu sa vyvesuje podľa spôsobu 
dohodnutého vlastníkmi bytov a 
nebytových priestorov v jednotli-
vých bytových domoch. 

Stavebné práce, pri ktorých môže 
dôjsť k prekročeniu povolenej 
hladiny hluku nesmú byť vyko-
návané v čase nočného kľudu po 
22,00 h. Vlastníci bytov a nebyto-
vých priestorov sú povinní dodr-
žiavať zákon o bytoch a nebyto-
vých priestoroch č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov a domový poriadok.  
 Viera Vrlíková

referent oddelenia ÚRaSP

 Dobrý deň, minulý rok sme 
predali záhradu, na MsÚ sme 
odovzdali oznámenie o záni-
ku daňovej povinosti k dani  
z nehnuteľnosti spolu s dokladom  
z katastra, chcem sa spýtať, či 
musíme podať ešte aj daňové pri-
znanie k dani z nehnuteľnosti ale-
bo stačí, že sme odovzdali spomí-
nané oznámenie. Ďakujem, Ela.

 Podľa do 30.11. 2012 platnej 
legislatívy bola daňovníkova po-
vinnosť oznamovať vznik a zánik 
daňovej povinnosti a to v termíne 
do 30 dní odo dňa zavkladovania 
nehnuteľnosti na katastri. Násled-
ne je občan povinný do 31. januá-
ra budúceho roka podať aj daňové 
priznanie. Príslušne tlačivo sa na-
chádza na webovej stránke mesta. 

Ing. Rudolf Proč
vedúci útvaru miestnych daní a poplatkov

 Pekný deň prajem! Vieme,  
že v celom meste je akútny ne-
dostatok parkovacích miest.  
Je pravda, že pán primátor Slaf-
kovský prisľúbil, že zruší jed-
nosmerku na Kernovej ulici v De-
mänovej a v parku na začiatku 
ulice a v časti školského pozemku 
ide vybudovať parkovacie miesta 
pre auta rodičov detí pre škôlku  
a ZŠ? Nie je to priveľký luxus? 
Jednosmerka hádam bola zria-
dená preto, aby sa vytvorili 
podmienky na bezpečnosť detí 
a obyvateľov tejto ulice? Alebo 
len prekáža dvom podnikate-
ľom, ktorí tam majú penzióny a 
tí tlačia na p. primátora? To ide-
me vziať časť parku a školského 
pozemku pre parkoviská, ktoré 
budú využívané len ráno a poo-
bede?

 V súčasnosti je na ul. Ker-
novej obojsmerná premávka, 
pričom z jednej strany je vjazd 
povolený len určitým vozidlá. So 
zmenou organizácie dopravy za-
tiaľ neuvažujeme.
Zámerom, v prípade schválenia 
finančných prostriedkov v roz-
počte mesta na nasledujúce roky, 
je realizácia parkovacích miest 
pri základnej škole. Park ani jeho 
časť by nemali na vybudovanie 
parkovacích miest slúžiť, nakoľ-

ko sa park nachádza na mieste 
bývalého cintorína a z dôvodu 
zachovania piety tam nikto nikdy 
neuvažoval o vybudovaní parko-
viska.

Ing. Ľubomír Hán
vedúci oddelenia ŽP, dopravy 

a verejných priestranstiev

 Dobrý deň, chcem sa spýtať, 
kto je zodpovedný za dopravne 
značenie na ul. Kemi, konkrétne 
zvislá D1a, ktorá je umiestnená 
na chodníku a pre vodičov pôso-
bí maximálne zmätočne, pretože 
nie je vhodne umiestnená. 
Dúfam, že sa tento problém vy-
rieši, pretože som bol svedkom 
viacerých nebezpečných situácií. 
(riešenie napr. ako už bolo spo-
mínané, zjednosmernenie pre-
mávky...). Ďakujem. 

  Ďakujeme za podnet, boli 
sme si to osobne preveriť, či stav 
v teréne súhlasí so stavom odsú-
hlaseným v dokumentácii. V spo-
lupráci s okresným dopravným 
inšpektorátom zvážime úpravu 
dopravného značenia na ulici 
Kemi, o výsledku budeme infor-
movať. 
 Ing. Ľubomír Hán

vedúci oddelenia ŽP, dopravy 
a verejných priestranstiev

Oznam pre malých znečisťovateľov
Mesto Liptovský Mikuláš - Mest-

ský úrad upozorňuje právnické a 
fyzické osoby oprávnené na pod-
nikanie, ktoré prevádzkujú malé 
zdroje znečisťovania ovzdušia 
na povinnosť v termíne do 15. 
februára 2013 nahlásiť za každý 
malý zdroj znečistenia ovzdušia 
spotrebu palív a surovín, z kto-
rých znečisťujúce látky vznikajú.

Pri malých zdrojoch znečisťova-
nia ovzdušia (t.j. spaľovacie za-
riadenia na pevné, plynné a kva-
palné palivo do príkonu 0,3 MW, 
dielne so spracovaním dreva do 
50 m3 denne, lakovne so spotre-
bou organických rozpúšťadiel do 
0,5 t ročne, skládky palív, surovín, 
produktov, odpadov a iné) treba 
nahlásiť aj ďalšie údaje potrebné 
na zistenie množstva a škodlivos-
ti znečisťujúcich látok vypuste-
ných do ovzdušia za uplynulý rok, 
najmä o druhu a kvalitatívnych 
ukazovateľoch palív a surovín, 
počte prevádzkových hodín ma-

lého zdroja znečistenia ovzdušia 
a o druhu a účinnosti odlučova-
cích zariadení za rok 2012.

Tlačivo „Nahlásenie údajov 
o malom zdroji znečisťovania 
ovzdušia“ je možné si prevziať v 
kancelárii č. 111 na 1. posch. MsÚ 
Liptovský Mikuláš, alebo je k dis-
pozícii na webovej stránke mesta 
www.mikulas.sk v sekcii Občan – 
Zoznam tlačív a formulárov.

Oznámenie je potrebné doručiť 
písomne na Mestský úrad, útvar 
životného prostredia a poľno-
hospodárstva, Štúrova 1989/41, 
Liptovský Mikuláš alebo osobne 
na podateľňu MsÚ Liptovský Mi-
kuláš do 15. 2. 2013. 

Za nesplnenie oznamovacej 
povinnosti do 15. februára je 
mesto povinné uplatniť voči pre-
vádzkovateľom sankčné postihy  
v zmysle ustanovenia § 8 zákona 
č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia uložením 
pokuty do 663,87 eur.  -žp-
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Žilinský samosprávny kraj
Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

v y h l a s u j e

31. ročník literárnej súťaže začínajúcich autorov
alebo 

Krídla Ivana Laučíka

• Súťaží sa v kategóriách  poézia, próza. Počet cien a čestných uznaní 
určí porota. 

• Súťažné príspevky musia  byť  pôvodné a doposiaľ nepublikované.

• V jednotlivých kategóriách je potrebné odovzdať 3-10 básní a 1-3 
kratšie prozaické útvary alebo úryvky z dlhších próz. 

• Súťažné príspevky v 5 exemplároch doručte (poštou a zároveň aj e-
-mailom) na adresu knižnice najneskôr do 30. apríla 2013. Nezabud-
nite uviesť svoje meno a priezvisko, vek,  presnú adresu, e-mail a 
číslo telefónu. Účastník súťaže musí mať najmenej 15 rokov, horná 
hranica veku nie je obmedzená.  Za začínajúceho považujeme auto-
ra, ktorý ešte nevydal samostatné literárne dielo. 

• Odbornú porotu menuje vyhlasovateľ súťaže. Zverejní výsledky sú-
ťaže a ocenených autorov.

• Súťažné príspevky sa nevracajú. Knižnica bude publikovať ukážky 
najlepších prác v almanachu Výhonky, prípadne v iných dokumen-
toch.  

                                                              Mgr. Marcela Feriančeková, 
                                                               riaditeľka knižnice

_____________________________________________________
Liptovská knižnica G.F.-Belopotockého,  Štúrova č. 56, 031 80 Liptovský Mikuláš

 č.t. 044/5526216,
e-mail: kridla.i.laucika@gmail.com   

Mesto Liptovský Mikuláš a Múzeum Janka Krá¾a
Vás pozývajú 

na vernisáž výstavy 
Martin Martinèek v zbierkach Múzea Janka Krá¾a 
venovanú storoènici prvého riadite¾a múzea
16. januára 2013 o 16.00 hod.
Námestie oslobodite¾ov 31

Výstava potrvá do 10. apríla 2013

MESTO LIPTOVSKY MIKULÁŠ
MÚZEUM JANKA KRÁ¼A

VÁS POZYVAJÚ

MARTIN MARTINCEK
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VYSTAVNÁ SIEÒ
NÁMESTIE OSLOBODITE¼OV 31

NA  VÝSTAVU 

PRI 100. VYROCÍ NARODENIA 

VYZNAMNÉHO SLOVENSKÉHO FOTOGRAFA 

A PRVÉHO RIADITE¼A MÚZEA JANKA KRÁ¼A

(1913 - 2004)

VÝSTAVA

VYSTAVA POTRVÁ OD 17. JANUÁRA DO 10. APRÍLA 2013

www.mjk.sk
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8 inzercia

To najlepšie zo sveta vôni a kozmetiky...

Okrem obchodných prevádzok (obuv, textil, šport, ...)
 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 
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Nové propagačné materiály mesta

Kvalifikácia na majstrovstvá Slovenska 
v scrabble bola v našom meste

Svetový deň sprievodcov

Od tohtoročnej zimnej turistickej 
sezóny  sa mesto Liptovský Miku-
láš prezentuje  novými propagač-
nými materiálmi. 

Prospekt „Liptovský Mikuláš 
a okolie“  predstavuje mesto a re-
gión ako atraktívnu turistickú des-
tináciu s jedinečnými prírodnými 
danosťami, bohatou históriou, 
množstvom múzeí a galérií, tu-
ristických atraktivít, športových 
a relaxačných zariadení, či ubyto-
vacích a stravovacích možností. 
Druhým z materiálov je informač-

ná skladačka „Tipy na výlety – Lip-
tovský Mikuláš a okolie“, ktorá 
návštevníkom ponúka pobytové 
programy vytvorené z turistic-
ky zaujímavých miest regiónu 
vrátane ich kontaktných údajov, 
aktuálnej prevádzkovej doby 
i vstupného. Prospekt je k dispozí-
cii v šiestich a skladačka v štyroch 
jazykových verziách. Všetky mate-
riály sú turistom a návštevníkom 
mesta poskytované bezplatne 
v Informačnom centre Mesta Lip-
tovský Mikuláš.  -ic-

Ešte v decembri sa v penzióne 
Via Jasná v Demänovej uskutoč-
nil kvalifikačný turnaj na 15. Maj-
strovstvá Slovenska v scrabble. 
Zorganizoval ho Slovenský spo-
lok scrabble, ktorý poriada takéto 
turnaje po celom Slovensku  pre 
všetkých priaznivcov hry scrabble, 
v ktorej hráči vytvárajú z náhodne 
vytiahnutých písmen slová podľa 
pravidiel slovenskej gramatiky. 

Na turnaj napokon dorazilo 19 
hráčov zo všetkých kútov Sloven-
ska. Víťazom sa stal Peter Lámer 
z Podbrezovej, druhý bol Norbert 
Lančarič z Nitry a tretia bola Mir-

ka Janikovičová z Partizánskeho. 
Podujatie sa konalo pod záštitou 
primátora Liptovského Mikuláša 
Alexandra Slafkovského .

 Poďakovanie patrí predovšet-
kým hlavnej organizátorke tur-
naja, demänovskej rodáčke Zden-
ke Žákovičovej, ktorá pre všetkých 
prítomných pripravila zaujímavé 
a atraktívne ceny, príjemné pro-
stredie a bohaté občerstvenie, 
takže každý hráč si okrem  miku-
lášskeho balíčka odniesol nejaký 
suvenír a najmä pocit príjemne 
strávenej soboty.

 -scb-

Novou prehliadkovou trasou 
s názvom „Jánošíkova cesta“ 
sa Liptovský Mikuláš už po štvrtý-
krát zapojí do osláv Svetového dňa 
sprievodcov. Bezplatné prehliadky 
sa pri tejto príležitosti začnú 21. 
februára 2013 o 15.00 hod. pred 
informačným centrom mesta.

Prehliadková trasa predstavuje 
púť, kadiaľ viedli Jánošíka z väze-
nia k súdu a spája miesta a osob-
nosti viažuce sa s Jánošíkom. 

V pútavom rozprávaní zaznejú 
známe fakty zo života legendárne-
ho zbojníckeho kapitána a  počas 
prehliadky expozície Mikulášska 
mučiareň znova ožijú chvíle jeho 
dobrovoľného i „trpného“ vypočú-
vania. Sprievodcovia sprítomnia 
i dobu, v ktorej žil a rozpovedia 
zaujímavosti z histórie miesta jeho 
väznenia - Kaštieľa Vranovo.  

Bližšie informácie nájdete na: 
www.mikulas.travel -ic-

chcete inzerovať 
v mesačníku Mikuláš?

Dostane sa do každej  domácnosti v našom meste.
Informácie o podmienkach inzercie:

mesacnik@mikulas.sk
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Vaše dane môžu pomôcť vašim deťom i vám!

Názov:  OZ Vŕbové prútie
Sídlo: Vrbická 1948, 031 01 L. Mikuláš 
Právna forma: Občianske združenie 
IČO: 42212880

Názov: Liptovské tanečné centrum
Sídlo: Čs. brigády 1879/17, 031 01 
Liptovský Mikuláš
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37909932

Názov: Liptovský šachový zväz
Sídlo: Liptovský Mikuláš, 031 01, M. 
M. Hodžu 20
Právna forma: Občianske združenie
IČO:  00592277

Názov: Mestský plavecký klub Del-
fín L. Mikuláš
Sídlo: Vajanského 20,  L. Mikuláš
Právna forma: Občianské združenie
IČO: 31931863

Názov:  TJ Iľanovo
Sídlo: Iľanovo, 031 01 Liptovský Mi-
kuláš
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 14 222 604

Názov: Rumanský Art Centre, n.o.  
Sídlo: Demänová 278 , 031 01 Lip-
tovský Mikuláš
Právna forma:  Nezisková organizá-
cia 
IČO:   42167655

Názov: ŠK Grafon
Sídlo: Tranovského 19, 031 01 Lip-
tovský Mikuláš 
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37804120

Názov: Freeski academy oz
Sídlo: Pod Dielom 55, L. Mikuláš, 031 05
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42062306

Názov: Karate klub Liptovský Mi-
kuláš
Sídlo: Nábrežie Janka Kráľa č.1, 031 
01 Liptovský Mikuláš
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37799398

Názov:  Klub  krasokorčuľovania   
Liptovský  Mikuláš
Sídlo:  Liptovský  Mikuláš,  Zimný  
štadión,  Partizánov 14
Právna forma: Občianske  združenie 
IČO: 17066026

Názov: TJ Fatran Liptovský Mikuláš 
(jachtársky oddiel) 
Sídlo: Ondrášovská zátoka, 03101 
Liptovský Mikuláš 
Právna forma: Občianske združenie
IČO:14223163

Názov: Združenie priateľov folklór-
neho súboru Váh
Sídlo: Palúčanská 629/87 Liptovský 
Mikuláš 03101 
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 35654163 

Názov: BMX TEAM LIPTOV
Sídlo: Priehradná 661/15A, 031 01 
Liptovský Mikuláš
právna forma: Občianske združenie
IČO: 12618322

Názov: Pramienok, n.o. (Detský fol-
klórny súbor Pramienok)

Sídlo: Kollárova 1928/16, 031 01 Lip-
tovský Mikuláš
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 36149853

Názov: Združenie priateľov folklór-
neho súboru Váh
Sídlo: Palúčanská 629/87, Liptovský 
Mikuláš 031 01
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 35654163 

Názov: Občianske združenie Bublin-
ka pri MŠ Čs. brigády 2 
Sídlo: Čs. brigády 2, Liptovský Miku-
láš 031 01
Právna forma: Občianske združenie
IČO:  42070350

Názov: Spolok Martina Rázusa
Sídlo: Múzeum Janka Kráľa, Ná-
mestie osloboditeľov 31, 031 01 
Liptovský Mikuláš Právna forma: Ob-
čianske združenie
IČO: 37810081

Názov: Združenie športových klu-
bov JASNÁ
Sídlo: Vajanského 30, 031 01  Liptov-
ský Mikuláš
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 00592358

Názov: Liptovský tenisový klub
Sídlo: Vajanského 28, 031 01 Liptov-
ský Mikuláš
Forma: Občianske združenie
IČO: 36133388

Názov: Spoločnosť Kolomana So-
kola

v našom meste pôsobí množstvo organizácií, ktoré svojimi aktivitami zlepšujú každý deň život v Liptovskom Mikuláši. Môžete ich pod-
poriť dvoma percentami z vašich daní. pre ľahšie rozhodovanie prinášame zoznam tých, ktorí žiadajú o príspevok z vašich daní prostred-
níctvom mesačníka Mikuláš. 

Údaje jednotlivých subjektov zverejňujeme tak, ako boli doručené redakcii mesačníka. ak chcete podporiť niektorý subjekt aj inou for-
mou ako dvoma percentami z vašich daní, napríklad darom na bankový účet, nájdete ho v databáze na internetovej stránke rozhodni.sk.

Sídlo: Nám. osloboditeľov 28, 031 01 
Liptovský Mikuláš
Právna forma:  Občianske združenie
IČO: 35992727

Názov: Športový klub SQUASH LIP-
TOV
Sídlo:  Starohorského 4083/1, 031 01 
Liptovský Mikuláš
Právna forma:  Združenie
IČO:  37906437

Názov: Rodičovské združenie pri 
ZUŠ J. L. Bellu
Sídlo: Hodžova 5, 031 01 Liptovský 
Mikuláš
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 379 06 453

Názov: OKL
Sídlo: Nábr. Dr. A. Stodolu 1932,  
03101 Liptovský Mikuláš 
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 35676477

Názov: Rodičovské združenie pri 
Materskej škole Ondrašová 
Sídlo: Ondrašovská 55, 031 05 Lip-
tovský Mikuláš
Právna forma: Občianske združenie
IČO:42070261

Názov: Hokejové talenty, n.f.
Sídlo: Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 
1808/60, 031 01 Liptovský Mikuláš
Právna forma: neinvestičný fond
IČO: 45 73 7223
 
Názov: Zväz postihnutých civilizač-
nými chorobami v SR, ZO Liptovský 
Mikuláš
Sídlo: M. M. Hodžu 30, 031 01 L. Mikuláš
Pravna forma: Organizačná zložka 
občianskeho združenia
IČO: 36146293

Názov: Slovenský rybársky zväz - 
RADA Žilina
Sídlo: Ul. Andreja Kmeťa č.20, 010 55 
Žilina
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 00178 209

Názov: RELAX & TENIS CLUB
Sídlo: Nábr. J. Kráľa 4360, 031 01 Lip-
tovský Mikuláš
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42054826
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Názov: Športový klub Liptovský 
Mikuláš
Sídlo: Vajanského 28, 031 01 Liptov-
ský Mikulas
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30233216

Názov: Rodičovské združenie pri ZŠ 
Okoličianska
Sídlo: Okoličianska 404, 031 01 Lip-
tovský Mikuláš
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 17319617/542
DIČ: 2021907987

Názov: Rodičovské združenie pri ZŠ 
M.R. Martákovej
Sídlo: Nábrežie 4. Apríla 1936/23, 
031 01 Liptovský Mikuláš
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31912401

Názov: Rodičovské združenie pri 
MŠ 4. apríla
Sídlo: Nábrežie 4. Apríla 1936, 
031 01 Liptovský Mikuláš
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 17319617

Názov: Občianske združenie Púpa-
vienky
Sídlo: Materská škola Komenského 
13, 031 01 Liptovský Mikuláš
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42057418

Názov: Spišská katolícka charita
Sídlo: Jesenského 5, Spišská Nová 
Ves 052 01
Právna forma: Účelové zariadenie 
cirkvi a náboženskej spoločnosti
IČO: 35514221

Názov: Mestský futbalový klub Tat-
ran Liptovský Mikuláš
Sídlo: Smrečianska 612, 03104 Lip-
tovský Mikuláš
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 14221195

Názov: Rodičovské združenie pri ZŠ 
J. Kráľa
Sídlo: Žiarska 13
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 17319617

Názov: Rodičovské združenie pri 
MŠ 
Sídlo: Vranovská 601, 031 01 Liptov-
ský Mikuláš
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 17319617

Názov: Kongen kult., n.o.
Sídlo: Iľanovo 112, 031 01 L. Mikuláš
Právna forma: Nezisková organizácia 
IČO: 45736201

Názov: MHK 32 Liptovský Mikuláš
Sídlo: 03101 Liptovský Mikuláš, Par-
tizánov 14
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37809032

Názov: Občianske združenie Ta-
nečné štúdio MAESTRO Liptovský 
Mikuláš
Sídlo: 03101 Liptovský Mikuláš, M. 
Pišúta 35
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37976915

Názov: Dobrý anjel, n.o.
Sídlo: 05801 Poprad, Karpatská 
3256/15
Právna forma: Nezisková organizácia

IČO: 37887319

Názov: LINK, n. o.
Sídlo: 03101 Liptovský Mikuláš, Škol-
ská 10
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO: 45733163

Názov: Občianske združenie „Fol-
klórny plamienok“
Sídlo:  Liptovský Mikuláš, Ploštín 74
Právna forma: Občianske združenie
IČO:  37976869

Názov: Kanoe Tatra Klub Liptovský 
Mikuláš
Sídlo: Nábrežie J. Kráľa 8, 031 01 Lip-
tovský Mikuláš
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 17058473

Názov: Občianske združenie Tatry
Sídlo: Kemi č. 627/5, 031 04 Liptov-
ský Mikuláš
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37802712

Názov: Mestský basketbalový klub 
Liptovský Mikuláš
Sídlo: Bernolákova 8, 031 01 Liptov-
ský Mikuláš
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37903667

Názov: Futbalový klub FC 34 Lip-
tovský Mikuláš – Palúdzka
Sídlo: Priehradná 2, 031 01 Liptovský 
Mikuláš
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 36141321

Názov: Občianske združenie rodičov 
Materskej školy Demänová

Sídlo: Dlhá 66, 03101 Liptovský Mi-
kuláš - Demänová
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37904540

Názov: Detský folklórny súbor 
Ďumbier
Sídlo: Nábrežie Dr. A. Stodolu 1932, 
031 01 Liptovský Mikuláš
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 35667087

Názov: Spoločnosť M. R. Štefánika 
Sídlo: Národný dom Štefánikov, 906 
13 Brezová pod Bradlom 
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 00682756

ako postupovať pri darovaní  
2% dane z príjmu?

Všetky fyzické a právnické oso-
by môžu adresovať svoje 2% dane 
z príjmov Názovu podľa vlastného 
výberu. Zamestnanci prostredníc-
tvom formulára, samostatne zá-
robkovo činné osoby a právnické 
osoby uvedením údajov zvolené-
ho Názovu v daňovom priznaní. 

Podrobný postup, ako adreso-
vať svoje 2% z dane z príjmov ako 
aj potrebné formuláre, sú k dispo-
zícii aj na internete, napríklad na 
adrese http://rozhodni.sk/pouka-
zatel. Rozhodujúcim dátumom, do 
ktorého je možné 2% poukazovať, 
je pre zamestnancov 15. február 
2013, pre SZČO a právnické osoby 
31. marec 2013. Ďakujeme, že pro-
stredníctvom vašich daní pomá-
hate.  

  -red-
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Útvar daní a poplatkov informuje
Dovoľujeme si upozorniť 
občanov, že z pohľadu dodr-
žiavania termínov pri miest-
nych daniach a poplatku je 
január najdôležitejší mesiac, 
lebo.

● Do konca mesiaca je povin-
nosťou daňovníkov nahla-
sovať pri všetkých daniach 
a poplatku za komunálny od-
pad zmeny, ktoré majú vplyv 
na vyrubenie dane a poplat-
ku.

● Noví daňovníci sú povinní 
podať do konca mesiaca pri 
daniach daňové priznanie 
a pri poplatku za kom. odpad 
oznámenie.

● Daň za psa už nie je povinnosť 
do konca mesiaca zaplatiť. 

Z titulu platnej novely zákona 
s účinnosťou od 1. januára boli 
prijaté aj zmeny vo Všeobecne 
záväznom nariadení mesta č. 
9/2008/VZN o miestnych da-
niach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení ne-
skorších zmien a doplnkov. Naj-
dôležitejšie zmeny sú: 
● Na jednom tlačive sa podá-

va daňové priznanie k dani 
z nehnuteľností, dani za psa, 
dani za predajné automaty 
a k dani za nevýherné hracie 
prístroje.

● V jednom rozhodnutí budú 
dane aj vyrubené.

● Pri dani z nehnuteľností po-
vinnosť v priebehu roka 
oznamovať vznik a zánik da-
ňovej povinnosti bola zruše-
ná, do konca januára je  ale 
povinnosť podať čiastkové 
daňové priznanie.

● Daňové priznanie pri dani 
z nehnuteľností podávajú 
len tí daňovníci, ktorým pri-
budla nehnuteľnosť, a len za 
túto novú nehnuteľnosť.

● Pri stavbách na bývanie sa 
prvýkrát bude zdaňovať 
podľa účelu užívania stavieb 
aj bytov a  v prípade že slú-

žia na iní účel ako bývanie, je 
daňovník povinný podať na 
túto stavbu (alebo časť stav-
by, časť bytu) nové daňo-
vé priznanie. Poskytovanie 
prechodného ubytovania sa 
nepovažuje za zmenu účelu 
užívania.

● Pri dani za psa podávajú 
daňové priznanie len noví 
vlastníci psov.

● V tomto roku bude daň za 
psa vyrubená každému da-
ňovníkovi spoločne s daňou 
z nehnuteľností a splatná 
bude do konca mája, dote-
raz bola splatná do konca 
januára a to bez vyrubenia.

● Vlastníci psov, držitelia preu-
kazu ŤZP budú platiť daň vo 
výške 50 % z určenej sadzby 
dane, doteraz boli od pla-
tenia dane oslobodení. Títo 
daňovníci nie sú povinní po-
dať daňové priznanie.

● Pri poplatku za komunálny 
odpad v spôsobe podávania 
Oznámení (doteraz Ohláse-
nia), vyrubovaní a platení 
poplatku zmeny nenastali, 
upozorňujeme len na po-
vinnosť daňovníka priložiť 
ku každej žiadosti o zníženie 
alebo oslobodenie od plate-
nia poplatku doklad opráv-
ňujúci nárok na úpravu po-
platku. Nárok sa poskytuje 
v prípade, že poplatník sa 
viac ako 90 dní v zdaňova-
com období nezdržiava ale-
bo sa nezdržiaval na území 
mesta.

● Ak nastanú zmeny v priebe-
hu roka, je povinnosťou po-
platníka ich nahlásiť a to v 
termíne do 30 dní odo dňa 

keď tieto zmeny nastali. 
● Zavedené je oslobodenie od 

platenia poplatku pre obča-
nov s pobytom v sociálnom 
zariadení, poplatok sa platí 
len za zamestnancov sociál-
neho zariadenia.

Ostatné doteraz poskytované 
úľavy a oslobodenia pri daniach 
a poplatku zostali zachované. 
Potrebné je ale v stanovenom 
termíne podať žiadosť (pri všet-
kých daniach) a priložiť prísluš-
ný doklad oprávňujúci nárok 
na zníženie alebo oslobodenie. 
Žiadosť sa podáva len prvýkrát, 
v ďalších rokoch už to nie je po-
trebné.  

Dôležité upozornenie: v prí-
pade nejasností alebo potreby 
získať informácie o miestnych 
daniach a poplatku kontaktujte 
pracovníkov útvaru miestnych 
daní a poplatkov, ktorí Vám 
poskytnú potrebné informá-
cie. Uvádzame to aj z dôvodu, 
že v poslednom období pri-
búdajú oneskorene podané 
daňové priznania k stavebným 
pozemkom. Ak je vlastníkovi 
nehnuteľností vydané staveb-
né povolenie je povinný do 
konca januára nasledujúceho 
roka podať k pozemkom nové 
daňové priznania. V prípade 
oneskorene podaného daňo-
vého priznania je správca dane 
povinný  päť rokov spätne daň  
dovyrubiť aj s príslušnou sank-
ciou za oneskorene splnenú da-
ňovú povinnosť. 

 Ing. Rudolf Proč,
 vedúci útvaru miestnych daní a poplatkov

Primátorský ples zrušili, aby ušetrili
Predpoklad, že tohtoročná se-

zóna zaznamená o plesy zvýše-
ný záujem predovšetkým kvôli 
tomu, že je kratšia o dva týždne 
z dôvodu skorého termínu Po-
polcovej stredy, sa nenapĺňa. 
Býva zvykom, že plesová se-
zóna končí práve týmto termí-
nom. Pokaľ vlani pripadla až na 
22. február, tohto roku ukrojila 
z plesového kalendára dva ví-
kendy, pripadla na 13. februára.

„Ľudia začali rušiť rezervácie 
na 23. reprezentačný ples pri-
mátora,“ hovorí riaditeľ Domu 
kultúry v Liptovskom Mikuláši 
René Devečka. Naplánovaný bol 
na sobotu 26. januára. „O dôvo-
doch odrieknutia rezervácií sa 
môžeme iba domnievať. Či sa 
tak začalo diať kvôli nedostat-
ku peňazí, chrípkovým ocho-
reniam alebo nechuti zabávať 
sa,“ dodal. Situácia vyvrcholila 
v utorok 22. januára, kedy počet 
zrušených rezervácií v pomere 
k predaným lístkom začal vý-
znamne ohrozovať ekonomickú 
stránku primátorského plesu. 
Rozhodnutie o jeho zrušení 
padlo o deň neskôr.

„S účinkujúcimi sme sa do-
hodli na symbolických kom-
penzáciách za to, že na plese 
nevystúpia. Spolu by nás to 
malo stáť iba niekoľko sto eur,“ 
ubezpečuje René Devečka. „Je 
nám to ľúto, prípravy boli v pl-
nom prúde, ale pri danom počte 
predaných vstupeniek by sme 
nepokryli náklady, strata mohla 
predstavovať sumu až do päť ti-
síc eur,“ vysvetlil riaditeľ. 

„Mesto ako rozumný hospodár 
si niečo také nemôže dovoliť. 
Preto som rozhodol, že ples sa 
neuskutoční,“ povedal primátor 
Alexander Slafkovský a doplnil, 
že podľa jeho informácií k zru-
šeniu plesu v tom istom termíne 
pristúpil z rovnakých dôvodov 
aj susedný Liptovský Trnovec. 
„Ďakujem všetkým reklamným 
partnerom, ktorí chceli ples 
podporiť, mali sme od nich 
zazmluvnených šesť tisíc eur. 
V živote sa však stávajú aj také-
to veci. Zároveň sa ospravedl-
ňujem všetkým, ktorí si na ples 
zakúpili vstupenky a tešili sa na 
príjemnú zábavu,“ uzavrel.

 -red-



13šport 

Mesto ocenilo najúspešnejších mikulášskych športovcov
Sú medzi nimi majstri sveta a Európy, víťazi pohárov i olympijský medailista

Seniori z Okoličného a Podbrezín hrali stolný tenis

Vo štvrtok 24. januára bola malá za-
sadačka mestského úradu svedkom 
slávnostného odovzdávania ocenení 
najúspešnejším športovcom z klubov 
na území mesta Liptovský Mikuláš. No-
minácie na toto ocenenie vyhodnotila 
Komisia športu a mládeže. 

Prítomnej športovej verejnosti sa prihovori-
li predseda komisie Vladimír Rengevič a pri-
mátor mesta Alexander Slafkovský, ktorý 
postupne najúspešnejším športovcom odo-
vzdali ceny a potriasli pravicou. Medzi oce-
nenými mikulášskymi športovcami sú po-
tešiteľne nielen juniorskí a seniorskí majstri 
republiky (J. Grigar, M. Urban, L. Pilarčíková, 
M. Čenková, B. Baláž, J. Mikuš, M. Mračna, M. 
Halčin, N. Šlepecká, K. Medlová, D. Multáňo-
vá, P. Balážik, BMX Team Liptov, družstvo mlá-
deže Liptovskej šachovej školy), ale aj majstri 
Európy (A. Slafkovský ml., A. Smolík, M. Mar-
tikán, M. Halčin, P. Balážik), majster sveta (Ľ. 
Maliňák, P. Balážik, M. Navrátil, M. Havlíček), 
víťazi slovenského, európskeho i svetového 
pohára (L. Pilarčíková, D. Parčová, N. Fábero-
vá, J. Mikuš, A. Slafkovský ml., N. Šlepecká, K. 

ŠportoVec roKa 2012 
Jednotlivci do 18 rokov: 
klub – športová disciplína:
•	 Jakub Grigar 
 KTK DUKLA Lipt. Mikuláš – K1M
•	 Miroslav Urban 
 KTK DUKLA Lipt. Mikuláš – K1M
•	 Adam Smolík 
 BMX TEAM LIPTOV - BMX
•	 Lenka Pilarčíková 
 SAZUKA KICK BOX KLUB – Kick Box
•	 Dominika Parčová 
 SAZUKA KICK BOX KLUB – Kick Box
•	 Nikola Fáberová 
 SAZUKA KICK BOX KLUB – Kick Box
•	 Miroslava Čenková 
 ŠK GRAFON – Moderný päťboj
•	 Boris Baláž 
 Liptovský školský  lukostrelecký klub
•	 Ján Mikuš 
 Klub bežeckého lyžovania Jasná 
 L. Mikuláš
•	 Martin Mračna 
 KTK DUKLA Lipt. Mikuláš – C1M

Jednotlivci nad 18 rokov:
•	 Michal Martikán 
 KTK DUKLA Lipt. Mikuláš – C1M
•	 Alexander Slafkovský 
 KTK DUKLA Lipt. Mikuláš – C1M
•	 Martin Halčin 
 KTK DUKLA Lipt. Mikuláš – K1M
•	 Natália Šlepecká 
 Freeski Academy – Slopestyle 
 –  akrobatického lyžovania
•	 Klaudia Medlová 
 Snowboard Klub Jasná - Slopestyle
•	 Dominika Multáňová  
 VTJ Technika FBC L. Mikuláš - Fitness
•	 Ľuboš Maliňák 
 VTJ Technika FBC L. Mikuláš 
 –Kulturistika
•	 Martin Navrátil 
 SAZUKA KICK BOX KLUB – Kick Box
•	 Michal Havlíček 
 SAZUKA KICK BOX KLUB – Kick Box
•	 Pavel Balážik 
 ŠK Kriváň Lipt. Ondrašová 
 – silový trojboj a tlak na lavičke

kolektívy:
•	 Klubové	družstvo	BMX	TEAM	LIPTOV
•	 Družstvo	mládeže	Liptovskej	
 šachovej školy
•	 Hliadka	3xC1M	do	18	rokov	
 – Kanoe Tatra Klub Dukla L. Mikuláš

Každé obdobie človeka môže byť krásne, 
pestré, schopné prekonávať výzvy, ale o to 
sa musíme postarať predovšetkým my sami. 
Tento cieľ sledovalo aj podujatie, ktoré sme 
si zorganizovali na 28. 12. 2012.

Bol to prvý ročník Vianočného turnaja su-
per seniorov v stolnom tenise, ktorý sme 
zorganizovali.

Radosťou bolo sledovať vzájomné hry 
súťažiacich seniorov zapojených do tur-
naja. Dali do hry všetku svoju zručnosť, um 
i energiu.

Najstarším účastníkom bol 82-ročný Paľko 
Vrlík, ktorý si svoj vek ani nestačil uvedo-

movať a vydal zo seba maximum. Víťazom 
prvého ročníka Vianočného turnaja su-
per seniorov sa stal Ivan Roháč. Na ďalších 
miestach sa umiestnili Rudolf Urbanovič, 
Ján Mráz, Zdenka Löflerová, Imrich Adzima 
a Pavel Vrlík.

Víťaz bol odmenený fľašou šampanského, 
cenou útechy bol odznak s vytlačenými ra-
ketami. Ostáva sa nám tešiť na pokračova-
nie v druhom ročníku súťaže, ktorú plánu-
jeme v roku 2013 rozšíriť o súťažiacich z KS 
Palúdzka, Lipt. Hrádok a Bodice.

 Anna Piovarčiová, 
 predsedníčka KS

Medlová, Ľ. Maliňák) či olympijský medailista 
(M. Martikán). 

Všetci ocenení si za svoje výkony a reprezentá-
ciu Liptovského Mikuláša i Slovenskej republiky 
na športových kolbištiach zaslúžia veľké uzna-
nie a podporu aj v budúcnosti. Ich výsledky ho-
voria aj o tom, že v našom meste sa na podporu 
a rozvoj športu kladie veľký dôraz.

Ocenení boli aj najmladší športovci.

Dominika Multáňová patrí medzi mladé športové nádeje mesta.
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Občiansky servis 
deceMber  2012

Vitaj na tomto svete…
v  decembri  2012 sa v  Lip-
tovskom Mikuláši narodili:
Klaudia VEJOVá, Teodor DA-
RABOŠ, Filip PUŠKA, DAVID 
GREGOR, Matej GUOTH, Ma-
túš MACHO, Simona ZRNí-
KOVá, Ela ČATLOŠOVá, Lukáš 
KOŽíŠEK, Ema PAJUNKO-
Vá, Alexandra BARTEKOVá, 
Dominik KRAMARČíK, Lia 
CIBáKOVá, Miroslav MIČU-
DA, Radomíra ČUPKOVá, Mi-
chaela SOMOROVá, Jerguš 
JANČO, Filip BALáŽ, Adam 
DVOROŽňáK, Alexandra 
OLEXíKOVá, Filip PILARČíK, 
Martin ČATLOŠ.

To životy sa ich navždy spojili,  
pre nich už osve v svete mies-
ta niet … 
Manželstvo uzavreli:
Mgr. Juraj LUKáČ – Jitka MO-
HAUPTOVá, Alexander LACZ-
KO – Iveta ŠICHTOVá, Marek 
ŠLOSáR – Alena DEBNáROVá, 
Martin PETRUF – Miroslava 
FIAČANOVá, Martin VRABEC 
– Petra ŠPITKOVá.

Je taká chvíľa. Skončí sa život, 
začne spomienka … 
opustili nás:
Žofia HÚSKOVá-93r., Pavol 
RADUCH-53r., Peter ANTOŠ-
KA-65r., Jozef VáGNER-58r., 
Marta KLEPáČOVá-74r., Ivan 
JACKO-61r., Ing. Viera KRáĽO-
Vá-52r., Mária SOTONIAKO-
Vá-83r., Oľga BURáKOVá-82r., 
Etela ŠVIDEKOVá-85r., Kve-
tuša KUBíNOVá-83r., Darina 
SLABEJOVá-75r., Daria SMAR-
ŽOVá-78r., Anna DZÚROVá-
-92r., Anna NEZNíKOVá-86r., 
Zuzana MIKULáŠOVá-93r., 
Milan MIKULáŠ-79r., Ján KO-
VáČ-70r., Dušan KOVáČ-83r., 
MUDr. Gustáv ZATKALíK-62r., 
Vlastimil MRAVEC-53r., Vladi-
mír TOMČíK-85r., Jaroslav ŘE-
HáK-75r.  
 -matr-

12. 12. 2012 o 15:25 hod. na ul. Garbiarskej 
v podniku Cafe Včela obťažoval nemiestnym 
správaním zákazníkov pán Milan M. z L. Miku-
láša, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Svojím 
konaním porušil § 47 ods. 1 písm. c, zákona č. 
372/90 Zb. o priestupkoch v platnom znení. 
Vec je v riešení mestskej polície.

14. 12. 2012 o 22:50 hod. na ul. Jabloňovej 
na sídlisku Podbreziny v byte na prízemí rušili 
nočný kľud M. Ď. z ul. Jabloňovej, Z. P. z Dol-
ného Kubína, M. M. z ul. Hruškovej a L. Z. z ul. 
Morušovej, čím porušili § 47 ods. 1, písm. b, zá-
kona č.. 372/90 Zb. o priestupkoch. Menova-
ní boli na mieste riešení prítomnou hliadkou 
MsP. 

17. 12. 2012 o 10:30 hod. pobehoval voľne 
pustený pes na ul. Komenského. Hliadka MsP 
na mieste zistila, že majiteľkou psa je pani I. K. 
z ul. Komenského, ktorá svojím konaním poru-
šila VZN č. 4/2009, ods. 1, písm. e. Menovaná 
bola na mieste riešená hliadkou MsP.

23. 12. 2012 o 09:29 hod. hliadka MsP zabez-
pečila v spolupráci s odborným pracovníkom 
odchyt voľne pusteného psa v Okoličnom 
a jeho  umiestnenie do útulku.

29. 12. 2012 o 01:30 hod. počas obhliadky 
mesta zaregistrovala hliadka MsP podozri-
vo sa pohybujúce modré motorové vozidlo 
v Okoličnom, ktoré následne nezvládlo zákru-
tu v smere na Podbreziny a skončilo na poli pri 
blízkej čerpacej stanici Slovnaft. Hliadka MsP 
okamžite zareagovala, privolala hliadku štát-
nej polície a pristúpila ku vozidlu, z ktorého 
vystúpil vodič a neprirodzeným spôsobom 
reagoval. Tento vodič nereagoval na výzvu 
príslušníka MsP, ktorý sa s ním snažil komu-
nikovať. V krátkom čase prišla na miesto aj 
privolaná hliadka štátnej polície, ktorá prípad 
ako vecne príslušný orgán prevzala, nakoľko 
bolo dôvodné podozrenie z podnapitosti vo-
diča motorového vozidla.

31. 12. 2012 o 12:40 hod. požíval alkohol na 
verejnom priestranstve na Námestí mieru ob-
čan ruskej národnosti Dmitrij M., ktorý svojím 
konaním porušil VZN č. 8/92 čl. 2, ods. 1, písm. 
b, za ktorý bol na mieste riešený hliadkou MsP 
v blokovom konaní.

04. 01. 2013 o 09:30 hod. ponúkal na predaj 
v bytovkách v Demänovej p. Anton H. zo Žili-
ny „kukátka“ do dverí. Uvedeným konaním bol 
porušený § 24 ods. 1, písm. c, zákona č. 372/90 
Zb. Priestupca bol na mieste hliadkou MsP rie-
šený.

06. 01. 2013 o 18:24 hod. oprávnený pracov-

Zo zápisníka Mestskej polície 
od 10. 12. 2012 do 15. 01. 2013  

skúška sirén
V piatok 8. 2. 2013 o 12.00 hod. 

bude v Liptovskom Mikuláši 
vykonaná kontrola skúšky 
vyrozumenia obyvateľstva 

dvojminútovým 
stálym tónom sirén.

ník MsÚ na odchyt túlavých zvierat odchytil 
pri Demänovej voľne pusteného psa a umiest-
nil  ho do karanténnej stanice na ul. Revoluč-
nej v L. Mikuláši.

06. 01. 2013 o 15:23 hod. odcudzil vetrovku 
v obchodnom centre  na ul. 1. mája p. Michal 
B. zo Žiaru. Nakoľko sa jednalo o mladistvú 
osobu, bola o veci oboznámená jeho matka. 
Objasňovaním bolo zistené, že sa jedná o po-
dozrenie z trestného činu, z toho dôvodu vec 
bola na mieste odovzdaná OO PZ.

09. 01. 2013 o 13:50 hod. bolo kamerovým 
systémom MsP zistené, že na SAD na ul. Štefá-
nikovej fajčili p. Jozef Č. z Popradu a p. Michal 
B. zo Starej Ľubovne, ktorí sa svojím konaním 
dopustili priestupku podľa § 7 ods. 1, písm. 
a, zákon č. 377/04. Menovaní boli na mieste 
riešení hliadkou MsP v blokovom konaní.

11. 1. 2013 o 08:58 hod. ležal na ul. 1. mája 
v pešej zóne pán I. M. z Ploštína, ktorý bol pod 
vplyvom alkoholu ale zranený nebol. Hliad-
kou MsP bol na miesto privolaný jeho známy, 
ktorý ho odviezol domov. Nakoľko menovaný 
pán budil verejné pohoršenie, bude predvo-
laný na MsP.

13. 1. 2013 o 22:58 hod. rušil nočný kľud 
hlučným správaním na ul. Žiarskej v byte na 8. 
poschodí Lukáš Š. z ul. Za traťou. Svojím sprá-
vaním porušil § 47 ods. 1, písm. b, zákona č. 
372/90 Zb. o priestupkoch za čo bol na mieste 
riešený hliadkou MsP. 

V období od 10. 12. 2012 do 15. 01. 2013 bolo 
príslušníkmi MsP riešených 128  priestupkov, 
z toho na úseku dopravy 101 priestupkov, 1 
priestupok proti majetku, 10 priestupkov pro-
ti verejnému poriadku, 1 podozrenie z trest-
ného činu, 3 priestupky voľne pohybujúcich 
sa psov, 5 priestupkov  porušenia zákona 
o ochrane nefajčiarov, 1 priestupok podania 
alkoholu, cigariet osobe mladšej ako 18 ro-
kov a 2 priestupky pitia alkoholu na verejnom 
priestranstve.  

 -msp-
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