
Liptov napreduje v rozvoji turistického ruchu aj vďaka nášmu mestu 
Oblastnú organizáciu cestov-

ného ruchu Región Liptov zalo-
žili v stredu 25. januára v Liptov-
skom Mikuláši. Medzi deviatimi 
zakladateľskými členmi je päť 
samospráv (mestá Liptovský 
Mikuláš, Ružomberok a Liptov-
ský Hrádok, obce Bešeňová a 
Lúčky) a štyri podnikateľské 
subjekty zastupujúce turistické 
centrá (Aquapark Tatralandia, 
Thermal park Bešeňová, Skipark 
Malinô Brdo – Ružomberok a 
Kúpele Lúčky).

„Som rád, že po dlhých roko-
vaniach sa nám podarilo založiť 
jednu silnú organizáciu, ktorá 
môže združiť dostatok energie, 
ľudského potenciálu a finanč-
ných prostriedkov na rozvoj 
a podporu cestovného ruchu  
v regióne Liptov a zároveň 
zmysluplne využiť štátnu do-
táciu, o ktorú sa chceme uchá-
dzať. Teší nás, že záujem o člen-
stvo v novej organizácii prejavili 
aj ďalšie obce, ktoré sa k nám 
chcú pridať,“ uviedol Alexander 

Slafkovský, predseda predsta-
venstva OO CR Región Liptov. 

Dlhodobým zámerom organi-
zácie je trvalo udržateľný roz-
voj a propagácia cestovného 
ruchu v Liptove s cieľom prilá-
kať do regiónu viac turistov a 
stať sa lídrom na trhu horského 
turizmu na Slovensku. „Záro-
veň chceme prepojiť strediská 
cestovného ruchu a turistické 
atrakcie prostredníctvom rôz-
nych foriem dopravy, vrátane 
budovania cyklochodníkov a 
cyklotrás v regióne Liptov. Na 
dosiahnutie týchto cieľov bu-
deme využívať značku Liptov, 
marketingové produkty a akti-
vity, ako aj projekty z externých 
zdrojov. V súčasnosti väčšinu  
z nich zastrešuje Klaster Liptov, 
s ktorým bude oblastná orga-
nizácia úzko spolupracovať. 
Rovnako chceme na propagácii 
regiónu Liptov spolupracovať aj 
ďalšími oblastnými organizácia-
mi,“ uviedol Miroslav Parobek, 
výkonný riaditeľ novovzniknu-
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Milí spoluobčania!

Tak nás zas po čase pani zima „vyťaha-
la za uši“, poriadne vyštípala líca a potom 
nadelila primeranú snehovú nádielku. 
Našťastie nie až takú, ktorá by sa nedala 
zvládnuť. Kysučania, ktorým sme my všet-
ci pred pár rokmi finančne so snehovou 
kalamitou solidárne pomohli, boli na tom 
opäť horšie. Je pravda, že najmä na veľ-
kých sídliskách sme mali problémy s pre-
jazdnosťou ciest a úpravou parkovacích 
plôch. Nájsť zhodu medzi časom údržby 
zo strany VPS a ochotou majiteľov auto-
mobilov v tom čase neparkovať na úzkych 
sídliskových komunikáciách je ťažká, ale 
riešiteľná úloha. Pri rešpektovaní ozna-
mov a značenia situáciu vieme do budúc-
na vyriešiť k spokojnosti občanov. 

Zima bohatá na sneh má aj svoje kladné 
stránky. Milovníci bielej stopy si uplynulé 
a nastávajúce dni určite vychutnávajú 
naplno. V spolupráci s lyžiarmi - bežcami 

zo ZŠK Jasná sa podarilo natiahnuť nád-
hernú bežeckú stopu od Hája Nicovô až po 
Žiarsku dolinu. Propagovali sme ju tiež na 
sociálnej sieti Facebook a ohlasy potešili – 
v mrazivých a neskutočne krásnych chví-
ľach Liptov chytí za srdce a „nepustí“. To je 
najlepšia reklama pre naše mesto a okolie.

K druhej polovici zimy neodmysliteľne 
patria fašiangy. Ploštín a Bodice už tra-
dične organizujú sprievody a udržiavajú 
liptovské zvyky. Tento rok sa k nim pri-
dali Iľanovci a Liptovská Ondrašová, ale 
o tom píšeme samostatne. V tomto čase 
prebiehajú hodnotiace schôdze klubov 
seniorov, športovcov, záhradkárov a iných 
spoločenských organizácií. Snažíme sa 
všetkých zúčastniť a podnety v súčinnos-
ti s mestskými úradníkmi postupne vy-
riešime. Chýbajúce peniaze samozrejme 
čarovným prútikom nevytlačíme. Ukazu-
júci sa hospodársky výsledok za rok 2011 
však svedčí o skonsolidovaní mestských 
financií. S minulosťou sme sa vysporiadali 

za cenu tvrdých úspor a neváhali sme pri-
kročiť aj k opatreniam, ktoré si žiadali kus 
občianskej a manažérskej odvahy. 

Dobrou správou je, že prebytok hospodá-
renia nepoužijeme len na splácanie dlhov, 
časť pôjde na sľúbené investičné akcie.  
V centre mesta pokračujeme v rekonštruk-
cii Štúrovej ulice, Námestia osloboditeľov, 
ul. Tranovského a začne rekonštrukcia 
Školskej ulice. S tým sú spojené zmeny 
v dopravnom značení, komplikácie pre 
chodcov a dotknuté obchodné prevádzky. 
To si vyžiada každá stavba. Neváhajte nás 
však v prípade nespokojnosti kontakto-
vať, problémy sú na to, aby sa riešili a nie 
„ututlávali“.

    Začiatok mesiaca marec je predzvesťou 
prebúdzajúcej sa jari, sviatku žien a to je aj 
príležitosť popriať všetkým ženám v meste 
krásne, voňavé a spokojné nastávajúce 
dni.     

 Jozef Repaský,
 zástupca primátora

Mesačník pre občanov Mesta Liptovský MikuLáš

tej oblastnej organizácie ces-
tovného ruchu.

Väčšina zakladateľov je sú-
časne aj členom Klastra Liptov 
– združenia cestovného ruchu  
v regióne Liptov. Vďaka aktivi-
tám klastra dosiahol Liptov ná-
rast počtu prenocovaní za prvé 
tri štvrťroky tohto roka o 10,4%. 
„Založenie oblastnej organizá-
cie Region Liptov je ďalším kro-

kom ktorý nás posúva vpred. 
Pevne verím, že v spolupráci  
s novými členmi oblastnej or-
ganizácie Region Liptov sa nám 
podarí rozšíriť využívanie regio-
nálnej karty zliav Liptov Region 
Card, centrálneho rezervačné-
ho systému a prilákať na Liptov 
viac turistov.“ doplnila Darina 
Bartková, výkonná riaditeľka 
Klastra Liptov. -red-
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Petra Vlhová zlatá v slalome na I. ZOH mládeže v Innsbrucku

Tohto roku investície za päť miliónov eur, vlaňajšok bol plusový

Na I. zimných olympijských 
hrách (ZOH) mládeže v Innsbruc-
ku vybojovala Petra Vlhová zlatú 
medailu v slalome. Šestnásťroč-
ná rodáčka z Liptovského Miku-
láša získala doteraz najcennejší 
kov pre slovenské alpské lyžo-
vanie v mládežníckych kategóri-
ách. K tomuto úspechu študent-

Výsledky hospodárenia mes-
ta Liptovský Mikuláš za pred-
chádzajúci rok, ktoré v utorok 
14. februára zverejnila radnica, 
skončili s prebytkom. „Vlaňajší 
pozitívny hospodársky výsledok 
nám umožní do tohtoročného 
rozpočtu previesť takmer 730-ti-
síc eur. Budeme nimi kryť ďalšie 
kapitálové výdavky, s ktorými 
sme pôvodne neuvažovali. Časť 
dáme do rezervného fondu,“ po-
vedal primátor Alexander Slaf-
kovský. Podľa primátora mesto 
ku koncu roka neevidovalo žiad-
ne záväzky po lehote splatnosti.

Úspornými opatreniami 
sme splácali zdedené dlhy
Pozitívne čísla mesto dosiahlo 

napriek výpadku podielových 

daní vo výške 305-tisíc eur či vy-
krytiu časti záväzku voči Verej-
noprospešným službám z roku 
2010 vo výške takmer 165-tisíc 
eur. „Zdedili sme rozvrátené 
financie a boli sme nútení pri-
jímať úsporné opatrenia, aby 
sme situáciu stabilizovali,“ vy-
svetľuje primátor. Na konci roka 
2010 prevyšovali splatné zá-
väzky mesta jeho reálne zdroje  
o takmer 380-tisíc eur.

Šetrenie sa vlani v porovnaní  
s predošlým rokom dotklo 
takmer všetkých oblastí. „Ušetrili 
sme na mzdách takmer 200-tisíc 
eur, prehodnotili sme mnohé 
dodávateľské zmluvy. Napríklad 
za údržbu softvéru sme opro-
ti roku 2010 zaplatili menej o 
20-tisíc, na jednej zo servisných 

zmlúv sme ušetrili 17-tisíc eur a 
na propagácii 24-tisíc eur,“ pri-
blížil viaceré z mnohých vlaňaj-
ších racionalizačných opatrení 
Alexander Slafkovský.

Znižovanie výdavkov 
malo pozitívny efekt
„So zverenými prostriedkami 

občanov sme nakladali zodpo-
vedne, o čom svedčí aj zavede-
nie elektronického obstarávania 
do praxe,“ dopĺňa primátor. 

Vďaka tomu radnica ušetrila pri 
nákupe kancelárskych potrieb 
5 700 eur. To bol rozdiel medzi 
najvyššou vstupnou a najnižšou 
vysúťaženou cenou v elektronic-
kej aukcii. 

Nový spôsob obstarávania pri-
niesol lepšie ceny aj pre elektric-

kú energiu. Kvôli predchádza-
júcim dodávateľským vzťahom 
však prinášajú úsporu až od 1. 
januára tohto roku.

Podľa Alexandra Slafkovského 
bude na rozhodnutí mestské-
ho zastupiteľstva, ako mesto  
s takmer 730-tisícami eur, ktoré 
predstavujú pozitívny hospo-
dársky výsledok, konkrétne na-
loží. 

„Poslanci rozhodnú, koľko  
z tejto sumy pôjde na dodatoč-
né investičné akcie a koľko do 
rezervného fondu,“ vysvetlil. 
Podľa jeho slov Liptovský Miku-
láš plánuje v tomto roku pou-
žiť na investičné akcie viac ako  
5 miliónov eur vrátane zdrojov  
z Európskej únie.  

 Peter Lehotský

V Okoličnom spomínali na oslobodenie
Pri príležitosti 67. výročia oslo-

bodenia mestskej časti Okoličné 
v Liptovskom Mikuláši položili 
predstavitelia radnice, Sloven-
ského zväzu protifašistických bo-
jovníkov (SZPB) a Matice sloven-
skej spolu s občanmi vence. Stalo 
sa tak vo štvrtok 2. februára.

Zhromaždeným občanom sa 
prihovoril zástupca primátora 
Jozef Repaský. Privítal účastníka 
oslobodzovacích bojov počas II. 
svetovej vojny a zástupcu SZPB 
Pavla Chrapčiaka. Ten poďako-
val všetkým prítomným za to, že 
si pripomínajú obete boja proti 
fašizmu.

Na záver slávnostného stretnu-
tia zaspieval spevokol Brezinka  
z miestneho klubu seniorov nie-
koľko hymnických piesní a štát-
nu hymnu.

Samotnému aktu kladenia 
vencov predchádzali ďalšie dve 
podujatia. V Základnej škole 
Okoličianska sa predpoludním 
konal pri príležitosti výročia 
oslobodenia florbalový turnaj,  
v knižnici školy sa uskutočnila 
beseda žiakov s účastníkmi pro-
tifašistického odboja.

 Peter Lehotský

ke I. ročníka tunajšej Hotelovej 
akadémie zablahoželal 14. feb-
ruára osobne primátor mesta 
Alexander Slafkovský.

Po dvoch smoliarskych 4. 
miestach v superkombinácii a 
obrovskom slalome (od bronzu 
ju delilo 0,01, resp. 0,06 s) v sla-
lome úplne jasne dominovala. 
„Mal som obavu, aby to Petru 
psychicky negatívne nepozna-
čilo pred poslednou súťažou. 
Naopak zdravo sa nahnevala a 
zvládla to výborne. Zachovala 
si chladnú hlavu a s prehľadom 
zvíťazila,“ zhodnotil jej osobný 
tréner Ivan Iľanovský.

„Teraz sa sústredíme na seriál 
pretekov Európskeho pohára a 
na juniorské majstrovstvá sveta. 
Verím, že čoskoro skúsim aj pre-
teky Svetového pohára. Zatiaľ 

Autorizovaný 

servis

Skylink a CSlink

0905 100 338

to s trénerom nechceme upo-
náhľať. Lyžovanie je finančne 
náročný šport, väčšinu nákladov 
znášajú moji rodičia a v tíme 
pomáha aj môj brat Boris,“ pove-
dala členka Ski klubu Javorovica 
a Centra olympijskej prípravy 
Poprad.

Mladá Mikulášanka (nar. 13. 

júna 1995) sa vlani v Crans Mon-
tane stala majsterkou sveta  
v kategórii mladších junioriek 
v obrovskom slalome. Kariéra 
P. Vlhovej v mládežníckych ka-
tegóriách by mala vygradovať 
na majstrovstvách sveta junio-
rov 2014 na domácich svahoch 
v Jasnej. -mp-
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Februárové zastupiteľstvo sa venovalo aj kontrolám

Mesto si nemôže brať ďalšie úvery
Mestské zastupiteľstvo, ktoré 

sa konalo vo štvrtok 2. februá-
ra sa venovalo aj správe o splá-
caní úverov do roku 2014. 

Mesto v súčasnosti eviduje 
25 úverov, z toho je jedenásť 
komerčných a štrnásť od Štát-
neho fondu rozvoja bývania 
(ŠFRB). Zostatok komerčných 
úverov k 1. januáru 2012 pred-
stavoval až 8,37 mil. EUR, úvery 
od ŠFRB dosahovali výšku 7,07 
mil. EUR. Celková výška záväz-
kov mesta za rok 2011 prekro-
čila 100% skutočných bežných 
príjmov za predchádzajúci rok. 
„Pre účel zákona sme so zá-
väzkami pod limitom menej 
ako desať percent. Ak nám ale 
budú klesať príjmy, budeme sa 
k zákonom stanovenej hranici, 

ktorou je 60% príjmov za pre-
došlý rok, blížiť. Mesto preto 
nemôže uvažovať o nových 
úveroch,“ vysvetlil primátor 
Alexander Slafkovský.

Okrem bankových úverov 
eviduje k 1. januáru mesto zo-
statok záväzkov voči spoloč-
nosti 1. slovenská úsporová, 
a.s., a to vo výške 3,43 mil. EUR, 
ktorý musí splácať. Spomínaný 
záväzok sa týka rekonštrukcie 
verejného osvetlenia a mest-
ského rozhlasu. Spolu s ko-
merčnými úvermi teda pred-
stavuje k začiatku roku 2012 
dlh mesta sumu 11,8 mil. EUR. 
K 31. 12. 2006 dosahovali po-
rovnateľné záväzky výšku iba 
4,33 mil. EUR.                         

  -red-

Počas druhého tohtoročné-
ho mestského zastupiteľstva, 
ktoré sa konalo vo štvrtok  
2. februára, sa poslanecký zbor 
zaoberal aj viacerými správami 
o činnosti mestských organizá-
cií a obchodných spoločností   
v minulom roku. Poslancom 
sa dostali do rúk informácie  
o aktivitách a hospodárení 
Centra Kolomana Sokola, sprá-
va o činnosti mestskej polície i 
zahraničných vzťahoch mesta v 
roku 2011. Zastupiteľstvo záro-
veň schválilo návrh akcií mesta  
v oblasti zahraničnej spoluprá-
ce v roku 2012.

Správa o prenájmoch budov a 
nebytových priestorov v správe 
Verejnoprospešných služieb, 
Domu kultúry, Múzea Jan-

ka Kráľa a Bytového podniku  
v druhom polroku 2011 bola 
ďalším bodom rokovania. Po-
slanci schválili predaj 148 m2 
pozemkov za účelom majetko-
voprávneho usporiadania po-
zemku pod rodinným domom 
vo vlastníctve dvoch občanov 
Liptovského Mikuláša. Do mest-
ského rozpočtu tak pribudne  
3 700 EUR.

poslanci získali nové 
informácie o úveroch
Zastupiteľstvo sa venovalo 

aj správe o splácaní úverov do 
roku 2014. Mesto v súčasnos-
ti eviduje 25 úverov, z toho je 
jedenásť komerčných a štrnásť 
od Štátneho fondu rozvoja bý-
vania. Zostatok komerčných 

úverov k 1. januáru 2012 pred-
stavoval 8,37 mil. EUR. Celková 
suma dlhu mesta za rok 2011 
dosiahla 50,58% skutočných 
bežných príjmov za predchá-
dzajúci rozpočtový rok. Okrem 
bankových úverov eviduje  
k 1. januáru mesto záväzok 
voči spoločnosti 1. slovenská 
úsporová, a. s., a to vo výške  
3,43 mil. EUR, ktorý musí splá-
cať. Spomínaný záväzok sa 
týka rekonštrukcie verejného 
osvetlenia a mestského roz-
hlasu. úvery od ŠFRB dosaho-
vali výšku 7,07 mil. EUR. Tie sa 
v zmysle zákona do celkovej 
zadĺženosti mesta nepočítajú.

Poslanci schválili nomináciu 
zástupcu mesta do predstaven-
stva akciovej spoločnosti By-
tový podnik. Po tom, ako bola 
vlani v auguste zvolená Bibiana 
Kuchárová za hlavnú kontro-
lórku mesta, sa vzdala funkcie 
člena predstavenstva Bytové-
ho podniku. Na jej miesto bolo 
preto potrebné schváliť nového 
člena. Stal sa ním Jozef Korený.

tv Liptov požiadala 
o novú licenciu
Ďalšia správa, o ktorej poslan-

ci diskutovali, informovala o 
stave zabezpečenia digitálne-
ho vysielania TV Liptov. Pred-
kladal ju zástupca primátora 
Jozef Repaský. Zastupiteľstvo 
sa tak dozvedelo, že v priebehu 
mesiaca január bola spracova-
ná a podaná žiadosť o poskyt-
nutie licencie na digitálne vy-
sielanie. Po jej schválení Radou 
pre vysielanie a retransmisiu a 
doladení technických detailov 

bude môcť televízia začať vy-
sielať. Je predpoklad, že tele-
vízia by mohla dostať licenciu 
do marca 2012. Jej program 
bude po začatí vysielania šíre-
ný i novovybudovaným voľne 
dostupným multiplexom, kto-
rého súčasťou budú aj ďalšie 
televízne stanice. Nový spôsob 
šírenia signálu TV Liptov by mal 
pokrývať mesto a prímestské 
časti lepšie ako doteraz.

Hlavná kontrolórka 
predniesla viacero správ
Po schválení plánu činnosti 

útvaru hlavného kontrolóra na 
prvý polrok 2012 poslanci deba-
tovali o správe, ktorá sa zaobe-
rala výsledkom kontroly zmlúv 
a faktúr týkajúcich sa investí-
cie do verejného osvetlenia a 
mestského rozhlasu v hodnote  
4,39 mil. EUR. Správa poukázala 
na sériu porušení zákona a ďal-
ších pochybení v rokoch 2007 
až 2010.

Poslanci si z úst hlavnej kon-
trolórky vypočuli aj ďalšie sprá-
vy o výsledku kontrol. Týkali sa 
postupu útvaru miestnych daní 
a poplatkov pri riešení pohľa-
dávok dane z nehnuteľnosti 
právnických osôb po lehote 
splatnosti, dodržiavania uzne-
sení zastupiteľstva pri predaji 
majetku mesta od januára do 
septembra 2011 a vybavovania 
sťažností a petícii v uplynulom 
roku. Na záver zastupiteľstvo 
schválilo vyradenie prebytočné-
ho a neupotrebiteľného majet-
ku mesta. 

Najbližšie sa poslanci zídu vo 
štvrtok 8. marca.    Peter Lehotský

Lacnejšia elektrina pre mesto znamená ďalšiu úsporu
Doteraz mesto nakupova-

lo elektrickú energiu rôznym 
spôsobom. My sme pristúpili k 
spôsobu, ktorý považujeme za 
oveľa transparentnejší a ceno-
vo výhodnejší. Realizovali sme 
nadlimitnú zákazku, obstarávali 
sme elektrickú energiu pre By-
tový podnik, Verejnoprospešné 
služby, mestský úrad i verejné 
osvetlenie systémom elektro-
nickej aukcie. To je najprísnejší 
spôsob obstarávania, ktorý zá-
kon pozná. 

Výsledkom elektronickej 
aukcie je taká cena elektrickej 

energie, ktorá iba pri verejnom 
osvetlení bude znamenať v 
tomto roku úsporu na úrovni 
15 až 20-tisíc eur.  V Liptovskom 
Mikuláši nikdy doteraz nepre-
behlo v súvislosti s nákupom 
elektrickej energie tak transpa-
rentné a jasné verejné obstará-
vanie, aké sme urobili my. Vysú-
ťažená cena elektriny je nižšia 
ako v rokoch 2007 – 2010, či ju 
už dodávali Verejnoprospešné 
služby, alebo FIN.M.O.S.

Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo rozpočet mesta, ktorého sú-
časťou sú aj položky týkajúce sa 

elektrickej energie. Na rok 2011 
bolo plánovaných na elektrickú 
energiu pre verejné osvetlenie 
194 184 eur, na tento rok plá-
nujeme 180-tisíc eur. Zmluva 
so spoločnosťou FIN.M.O.S. 
bola prijatá na dobu neurčitú, 
uplatniť výpoveď bolo možné 
prvýkrát až po 15 rokoch od 
jej podpisu. Túto zmluvu sme 
nahradili zmluvou na tri roky s 
víťazom elektronickej aukcie.

Verejné obstarávanie sme ro-
bili aj na dodávateľa údržby ve-
rejného osvetlenia. Hľadali sme 
lacnejšiu alternatívu zabezpe-

čenia údržby. Verejnoprospešné 
služby sa tejto súťaže zúčastnili 
tiež, ale s ponukou neuspeli, 
zvíťazila iná spoločnosť. Rozdiel 
medzi tým, koľko za údržbu 
dostával FIN.M.O.S. a akú cenu 
ponúkla víťazná spoločnosť 
predstavuje ročnú úsporu 9 600 
eur, teda takmer 20%. Zmluva 
je podpísaná na jeden rok a je 
zverejnená na mestskej we-
bovej stránke rovnako, ako aj 
rámcová dohoda a zmluva na 
dodávku elektrickej energie.         
 MUDr. Alexander Slafkovský,

 primátor mesta Liptovský Mikuláš
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O niekoľko rokov by už cesta 
prvej triedy I/18 nemala pre-
chádzať centrom Liptovského 
Mikuláša. Výstavba novej cesty 
priamo súvisí s prekládkou že-
lezničnej trate zo severnej na 
južnú stranu mesta. Práve táto 
téma bola hlavným bodom 
pracovného rokovania zástup-
cov Slovenskej správy ciest 
(SSC), vedenia mesta L. Mikuláš, 
polície a dotknutých miestnych 
úradov, ktoré sa konalo v piatok 
17. februára na radnici. 

Ako povedal generálny ria-
diteľ SSC Pavel Pavlásek, rea-
lizácia prekládky železničnej 
trate bude finančne veľmi ná-
ročná a preto sa počíta s využi-

tím eurofondov, ale až z ďalšie-
ho programového obdobia, to 
znamená od roku 2014. Samot-
né práce na preložení „osem-
nástky“ by sa mali začať v roku 
2015, budú však podmienené 
začiatkom prác na prekládke 
železnice.

„Cesta prvej triedy I/18 pre-
chádza centrom Liptovského 
Mikuláša, čo nie je dobre. Zá-
merom SSC je vytvárať také 
podmienky, aby sme presme-
rovali nákladnú dopravu mimo 
centier miest. Takýto prípad je 
aj v Liptovskom Mikuláši“, opí-
sal hlavné dôvody plánovanej 
výstavby  P. Pavlásek. 

Témou pracovného rokovania 

bol aj zlý stav súčasnej cesty 
I/18. Jedným z najhorších úse-
kov je časť  od mosta do Pa-
lúdzky po nemocnicu. Keď sa 
pri Jánošíku stavala okružná 
križovatka, prisľúbil vtedajší 
riaditeľ Investičnej výstavby a 
správy ciest Žilina Ivan Hlavoň 
rekonštrukciu tohto úseku.  
Termínom mal byť koniec júna 
2010. K realizácii ale nedošlo a 
tak nové vedenie mesta apelo-
valo na Slovenská správa ciest, 
aby sa tým zaoberala.

„Projekt je pripravený a schvá-
lený, máme vyjadrenie policaj-
tov, takže je reálna šanca, že v 
tomto roku sa tá cesta urobí“, 
vysvetlil Pavel Pavlásek. Ob-

staranie zhotoviteľa, príprava 
stavby a jej ukončenie by malo 
trvať šesť až osem mesiacov a 
SSC ju bude realizovať z vlast-
ných zdrojov.

„Som veľmi rád, že sme sa 
ohľadom Palúčanskej ulice 
posunuli ďalej. Viem, že daný 
stav našich občanov trápi a aj 
touto cestou ďakujem generál-
nemu riaditeľovi, že šanca na 
zlepšenie sa stáva reálnejšia,“ 
povedal po stretnutí primátor 
Alexadner Slafkovský. Zároveň 
skonštatoval, že viac ako rok 
trvajúce rokovania so Sloven-
skou správou ciest priniesli vý-
sledok.  

 Mario Kermiet

Oprava  „osemnástky“ v Palúdzke je reálnejšia

Súčasťou bezplatného televíz-
neho balíka bude aj vysielanie 
obľúbenej regionálnej TV Liptov.

Televízni diváci v regióne 
Liptova zaznamenali s vlaňaj-
ším prechodom na digitálne 
terestriálne vysielanie (DVB-T) 
mnohé nedostatky. Možnosť 
prijímania kvalitného digitál-
neho signálu je v niektorých 
lokalitách obmedzená alebo 
nulová. V Liptovskom Mikuláši 
je možné prijímať dva mul-
tiplexy, ktoré šíria programy 
STV1, STV2 (verejnoprávny), 
JOJ, JOJ Plus, Markíza a Doma 
(komerčný). Ich prevádzkovateľ 
pokrýva iba čiastočne, alebo 
vôbec nepokrýva Andice, Beni-
ce, Liptovskú Ondrašovú, Sto-
šice, Ploštín, Iľanovo, Liptovský 
Ján a ďalšie časti územia.

parabola nie je riešením 
pre všetkých
„Nie každý televízny divák má 

záujem riešiť príjem programov 
prostredníctvom satelitnej pa-
raboly,“ hovorí Ing. Miroslav 
Paulínyi, konateľ spoločnosti 
Mipas, s.r.o. „Na základe dopytu 
sme sa rozhodli spustiť vlast-
ný multiplex. Bude pokrývať 
kvalitným signálom aj tie časti 
mesta a regiónu, v ktorých je 

Televízny multiplex Liptov ponúkne 15 bezplatných programov

skúška sirén
V piatok 9. marca 2012    

o 12.00 hod. bude v Liptov-
skom Mikuláši vykonaná 

kontrola skúšky vyrozumenia 
obyvateľstva dvojminútovým 

stálym tónom sirén.

príjem súčasných multiplexov 
DVB-T nemožný,“ vysvetlil. Spo-
ločnosť Mipas má so šírením 
televízneho signálu v L. Miku-
láši bohaté skúsenosti, roky 
prevádzkuje digitálne televízne 
vysielanie systémom MMDS.

Podľa slov riaditeľa Mipasu je 
navrhované riešenie ideálne 
pre rodinné domy, malé bytov-
ky a občanov, ktorí si nechcú 
kupovať satelitné prijímače.
„Základný súbor programov 
bude dostupný bez akých-
koľvek mesačných poplatkov. 
Počítať treba iba s malou jed-
norazovou investíciou. Pokiaľ 
je v domácnosti viacero televíz-
nych prijímačov, budú môcť jej 
členovia sledovať programy na 
všetkých z nich súbežne,“ tvrdí 
M. Paulíny.

Množstvo slovenských 
programov zadarmo
Televízny multiplex Liptov po-

núkne 15 TV programov a 10 
rozhlasových staníc vo vysokej 
kvalite. „Výhodou ponúkaného 
riešenia je, že všetci občania 
získajú možnosť kvalitného 
príjmu programov,“ hovorí M. 
Paulínyi. 

„Televízne a rádiové programy 
budú šírené ako štandardný 
DVB-T signál. Dokážu ho spra-
covať všetky prijímače DVB-T 
a televízory osadené tunerom 
DVB-T,“ pokračuje konateľ spo-
ločnosti Mipas a dopĺňa: „Te-
levízny multiplex Liptov bude 
dostupný divákom aj v oblas-
tiach, kde príjem pozemného 
vysielania DVB-T z pozemných 

multiplexov nie je možný.“ 

tv Liptov bude 
takisto digitálna
„Projekt spoločnosti Mipas 

nás zaujal,“ hovorí zástupca pri-
mátora Jozef Repaský. „Keďže 
je mesto majiteľom TV Liptov, 
odporučili sme jej vedeniu 
projekt do pozornosti. Došlo 
k predbežnej dohode, v tejto 
chvíli TV Liptov čaká na udele-
nie vysielacej licencie,“ doplnil 
J. Repaský. 

Televízii totiž skončila ku kon-
cu minulého roka analógová 
vysielacia licencia. Vzhľadom 
na finančnú náročnosť vlast-
nej investície do spustenia di-
gitálneho vysielania a ďalších 
prevádzkových nákladov po-
slanci v septembri rozhodli o 
ukončení činnosti televízie vo 
vtedajšej podobe. „V druhej po-
lovici novembra sme sa dozve-
deli o zámeroch Mipasu. Zistili 
sme, že prezentované riešenie 
dokáže ušetriť televízii prvotne 
asi 35-tisíc eur, a každoročne 
ďalších 30-tisíc,“ hovorí jeden  
z predstaviteľov TV Liptov Pe- 
ter Lehotský. 

„V súčasnosti sme v proce-
se schválenia našej žiadosti o 
novú licenciu Radou pre vysie-
lanie a retransmisiu. Veríme, že 
tento administratívny proces 
bude úspešne zavŕšený v prie-
behu marca,“ dodal. Potom by 
už nič nemalo brániť tomu, aby 
sa do obývačiek v Liptovskom 
Mikuláši a jeho okolí opäť vrátil 
program TV Liptov ako súčasť 
televízneho multiplexu rovna-

ko nesúci názov nášho regiónu. 
Televízny multiplex Liptov sa 

začne vzduchom šíriť už tento 
mesiac. Množstvo bezplatných 
televíznych staníc budú po 
jeho spustení sledovať obyva-
telia tých bytoviek, ktoré po-
žiadajú spoločnosť Mipas o pri-
pojenie. Kontaktovať by ju mali 
aj individuálni záujemcovia (až 
v mesiaci apríl) na telefónnom 
čísle 044/55 277 30, prípadne 
prostredníctvom e-mailu mi-
pas@liptovnet.sk.    -mk-
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Aktuálne ku voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky 2012
V súvislosti s blížiacimi voľbami 

do Národnej rady Slovenskej re-
publiky (ďalej len NR SR), ktoré 
sú vyhlásené na sobotu 10. 3. 
2012 chceme informovať obča-
nov mesta o aktuálnych prípra-
vách na tieto voľby. 

V čase keď píšem tento prí-
spevok ste možno už poniek-
torí našli vo svojich poštových 
schránkach oznámenie o čase a 
mieste konania volieb a zoznam 
zaregistrovaných kandidátov do 
volieb do NR SR. Tieto oznáme-
nia sú určené všetkým voličom v 
meste Liptovský Mikuláš a doru-
čené majú byť do 14. 2. 2012. 

V prípade, že sa tak nestalo 
kontaktujte mestský úrad, evi-
denciu obyvateľov v Centre slu-

žieb občanom mesta, pult č. 1 a 
skontrolujte si údaje o svojom 
trvalom pobyte, prípadne kon-
taktujte zapisovateľa okrskovej 
volebnej komisie v okrsku podľa 
miesta svojho trvalého pobytu. 
Neprehliadnite v doručenom 
oznámení v jeho spodnej časti 
poučenie. Pred hlasovaním je 
volič povinný preukázať sa pre-
ukazom totožnosti. Pre voľby do 
NR SR je preukazom totožnosti 
výlučne občiansky preukaz v 
zmysle § 26 zákona o voľbách 
do NR SR.  

Aktuálne je aj vydávanie volič-
ských preukazov, ktoré začalo 
dňom 9. 2. 2012. Volič, ktorý sa 
v deň volieb nebude zdržiavať 
v mieste svojho trvalého po-

bytu, teda nebude môcť voliť 
vo volebnom okrsku, v ktorého 
zozname voličov je zapísaný, 
môže požiadať obec o vydanie 
voličského preukazu. V zmysle 
zákona o voľbách do NR SR sa 
voličské preukazy budú vydávať 
v období od 9. 2. 2012 do 8. 3. 
2012. Žiadosť o vydanie volič-
ského preukazu podáva v meste 
Liptovský Mikuláš  volič osob-
ne alebo prostredníctvom ním 
splnomocnenej osoby v Centre 
služieb občanom mesta u pani 
Jany Pagáčovej, pult č. 1, tel.: 044 
5565 171, jana.pagacova@miku-
las.sk. Voličský preukaz bude vy-
daný voličovi osobne alebo ním 
splnomocnenej osobe v deň po-
dania žiadosti. 

Ďalšou našou povinnosťou je 
vyhradiť miesta pre umiestňo-
vanie volebných plagátov a iné 
nosiče informácií v našom mes-
te. Verejnoprospešné služby v 
čase najneskôr do 18. 2. 2012 
rozmiestnia v meste aj dočasné 
plagátovacie plochy vyhradené 
pre kandidujúce politické strany. 
Zoznam plôch a nosičov infor-
mácií pre voľby do NR SR je zve-
rejnený na úradnej tabuli mesta 
pred budovou mestského úradu 
a na webovej stránke mesta. Tu 
sú priebežne zverejňované ďal-
šie informácie a oznamy súvisia-
ce s voľbami do NR SR. 

 
 Miroslava Almanová,
 vedúca organizačného oddelenia
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Mesto Liptovský Mikuláš uzav-
relo v roku 2011 zmluvu o za-
bezpečení oddeleného zberu 
odpadu z elektrických  a elektro-
nických zariadení s kolektívnou 
organizáciou oddeleného zberu 
a spätného odberu elektroodpa-
du ASEKOL SK, s.r.o., Bratislava. 

Na základe podpísanej zmluvy 
získalo mesto Liptovský Mikuláš 
eko sklady, ktoré na zberných 
dvoroch budú slúžiť na uklada-
nie jednotlivých druhov elek-
troodpadu. Zabráni sa tým ich 
nežiaduce rozoberanie a naru-

Mesto v spolupráci s VPS Lip-
tovský Mikuláš pripravili har-
monogram separovaného zbe-
ru pre rok 2012.  V uplynulom 
roku sme zaznamenali zvýšené 
požiadavky obyvateľov na od-
stránenie stojísk zberných ná-
dob na separovaný zber, ktoré 
boli najčastejšie zneužívané 
na vytváranie skládok odpadu. 

Keďže mesto nie je vlastníkom  
pozemkov  v mestských čas-
tiach s prevažujúcou zástavbou 
rodinných domov, je v týchto 
lokalitách málo možností na 
umiestnenie zberných nádob. 

V týchto dňoch bude postup-
ne do rodinných domov pri 
vývoze zmesového komunál-
neho odpadu daný kalendár 

Zlepšujú sa podmienky na zber elektroodpadu

Rozširujeme možnosti separovania 

šenie.
Na Zbernom stredisku na Pod-

tatranského ulici č. 23/1620 v 
Liptovskom Mikuláši alebo na 
Zbernom a triediacom stredis-
ku na Podbrezinách je možné 
odovzdať v pracovné dni a v so-
botu počas prevádzkovej doby 
zberných miest elektroodpad 
z domácností (zariadenia na 
chladenie - chladničky, mraznič-
ky, práčky, sporáky, umývačky 
riadu, rúry, elektrické radiátory, 
ventilátory, vŕtačky, píly, kosač-
ky, počítače, TV a PC monitory, 
tlačiarne, kopírovacie a multi-
funkčné zariadenia, kalkulačky, 
telefóny, rádiá, vysávače, žeh-
ličky, šijacie stroje, kávovary, 
fritézy, hriankovače, váhy, fény, 
hodinky, hudobné nástroje, 
konzoly na videohry, autodráhy, 
žiarivky, výbojky...) 

separovaného zberu a vzorové 
vrece určené na zber plastov, 
tetrapakov a kovových obalov. 
Ich zber sa bude uskutočňo-
vať každý druhý štvrtok pod-
ľa priloženého kalendára. Je 
potrebné zmenšovať objem 
vyseparovaného odpadu jeho 
stlačením tak, aby vzduch ne-
zaberal miesto na zber odpadu. 
Vyseparované odpady sa roz-
triedia na triediacom stredisku 
podľa požiadaviek odberateľov.

Týmto spôsobom chceme 
znížiť množstvo ukladaného 
odpadu na skládke, postupne 
sa pripraviť na zmeny, ktoré zo 
strany legislatívy nás čoskoro 
dostihnú a čo najviac opätovne 
využiteľných odpadov  odo-
vzdať na recykláciu. Zberom 
separovaného odpadu vreco-
vým systémom sú zabezpeče-
né podmienky na separáciu na 
celom  území mesta. Následne 
sa budú zo strany mesta alebo 
prepravcu odpadu – VPS usku-
točňovať  kontroly vykladaných 
nádob na zmesový komunálny 
odpad. V nádobách určených 
na zber zmesového komunál-
neho odpadu sa nesmie na-
chádzať odpad, ktorý v meste 
separujeme. Zamestnanci VPS 
majú právo pri zistení, že v ná-
dobe sa nachádza separovateľ-
ný odpad, nádobu ponechať 
nevysypanú do doby, kým sa 
uvedené zložky budú v nej na-
chádzať.      -žp-

Pozvánka
na prednášku

o M. R. Štefánikovi

Spoločnosť M. R. Štefánika 
v spolupráci s Rotary klubom 
a Msú v Liptovskom Mikuláši 
pripravila pre svojich členov a 
širokú verejnosť prednášku na 
téma „M. R. Štefánik - význam-
ný cestovateľ“ spojenú s pre-
zentáciou knihy „M. R. Štefánik 
- významný cestovateľ a jeho 
nasledovníci“. 

Prednáška sa uskutoční

dňa 20. marca 2012 
o 16 00 hod. 

v malej zasadačke MsÚ 
v Liptovskom Mikuláši

Po Štefánikových cestách nás 
bude prevádzať významný slo-
venský geograf, horolezec, ces-
tovateľ a publicista RNDr. Fran-
tišek Kele, ktorý je zároveň aj 
autorom prezentovanej knihy.

   Dovoľujeme si Vás všetkých 
čo najsrdečnejšie pozvať!

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

         Ing. Jaroslav Bartánus,
predseda klubu

Zverejnenie dlžníkov
Vlani v júli sme informovali, 

že v priebehu augusta bude na 
internetovej stránke mesta zve-
rejnený zoznam dlžníkov. Podľa 
štatistík k 16. decembru 2011 sa 
po zverejnení dlžníkov znížili po-
hľadávky mesta voči neplatičom 
o viac ako 83-tisíc eur. V polovici 
februára došlo k aktualizácii zve-
rejneného zoznamu neplatičov 
k 31. 12. 2011.  

Na zozname sa v zmysle záko-
na ocitnú všetci dlžníci so zá- 

väzkami voči mestu vyššími 
ako 160 eur v prípade fyzic-
kých osôb a 1 600 eur v prípade 
právnických osôb. Zoznam ne-
platičov nájdu občania na inter-
netovej stránke mesta v sekcii 
Zverejňovanie dokumentov.

Odporúčame občanom do-
držiavať termíny splatnosti 
jednotlivých daní a poplatkov. 
Vyhnú sa tak sankciám, ktoré je 
mesto povinné v prípade omeš-
kania predpisovať.    -red-

Elektroodpad musí byť kom-
pletný a v takom stave, aby ne-
ohrozil zdravie a bezpečnosť 
osôb, ktoré vykonávajú zber a 
prepravu uvedeného odpadu. 

Ukladať sa musí podľa pokynov 
pracovníka na zbernom dvore. 

V nedeľu a sviatok sú zberné 
strediská zatvorené. 

 -žp-
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Chcete inzerovať v mesačníku Mikuláš?

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

mesacnik@mikulas.sk
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Fašiangy v mestských častiach Liptovského Mikuláša
Fašiangy je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou 

– Popolcovou stredou. Potom nasleduje 40 dňový pôst (zavedený až 
koncom 4. storočia) až do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie 
medzi zimou a jarou.  (Zdroj: Wikipédia)

iľanovo sa prebúdza do treskúcej rannej zimy – mínus 23 stupňov,  
v dome kultúry riešia krízovú situáciu s elektrinou a pred vchodom 
partia rieši ako „uspať“ a spracovať „kvičiaka“. Nadšenci z aktívneho 
klubu seniorov a občianskeho klubu  pripravili pravé fašiangové sviat-
ky so všetkým, čo k tomu patrí. Krojovaný sprievod, masky, dobroty 
zo zabíjačky a nakoniec pochovávanie basy. Napriek zime sa všetko 
stretáva s veľkým záujmom občanov Iľanova a návštevníkov z mes-
ta. Bodaj by nie – vyhrávajú harmonikári, rozvoniavajú zabíjačkové 
špeciality a nechýba ani tombola. Ceny v tombole sú primerané pre-
biehajúcim fašiangom – najmä tekuté a jedlé. Pred zimou sa dá ukryť  
v priestoroch kultúrneho domu, ktorý sa premenil na provizórnu jat-
ku, je tu šenk a plno dobroprajných domácich.    -jr-

V ploštíne krojovaný sprievod na čele s imaginárnym koňom, gazdi-
ná s gazdom a pobiehajúca striga s metlou za spevu a tanca navštívi 
každú domácnosť ochotnú prijať vinš a prispieť na večernú fašiango-
vú zábavu. Domáci prispievajú tu klobáskou, tu vajíčkami, tu tekutými 
poživatinami. Všetko poslúži na občerstvenie pri večernej fašiangovej 
zábave.   -jr-

V ondrašovej sa počas fašiangu konal maškarný ples. Najväčšiu radosť 
z neho mali predovšetkým deti, pre ktoré ho každoročne organizujú.    
                                                                                                                                                                                                         -pl-

V bodiciach sa uskutočnila tradičná burza. Jej účastníci pozdravili všetkých susedov. Výťažok zbierky podporí - tak ako každý rok - aktivity 
miestnych hasičov, športovcov či zväzu žien.  -pl-

Pochovávanie basy

Gazda a gazdiná Čupkovci na priedomí

Burzovníci v uliciach Bodíc, na vedľajšej fotke spolu s bosorkou

Majster mäsiar J. Tomčík pri práci

Deti zabával aj poslanec J. Gonda
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Príbeh jednej karanténnej stanice...
Na ceste z mesta do Ondrašo-

vej sa na pravej strane nachádza 
na Revolučnej ulici areál Verej-
noprospešných služieb. Od roku 
2008 je v ňom dočasne umiestne-
ná karanténna stanica pre túlavé 
a opustené psy – živé tvory, ktoré 
zvykneme nazývať najvernejším 
priateľom človeka. Len škoda, 
že to neplatí aj opačne. Svoje  
o tom vedia často týrané alebo 
na ulicu vyhodené psíky, ktorých 
sa majitelia zbavujú tak ľahko ako 
obnosených topánok. Osud tých-
to úbohých tvorov ako aj dobré 
riadenie karanténnej stanice mi 
ležal na srdci od počiatkov môjho 
pôsobenia ako poslankyne mest-
ského zastupiteľstva.

Pri mojich návštevách stanice 
som videla, čo všetko by bolo 
potrebné urobiť pre zlepšenie 
podmienok nielen života psov, 
ale aj neľahkej práce personálu, 
ktorý sa staral o psíky. Snažila som 
sa presadiť zmeny k lepšiemu aj  
v mestskom zastupiteľstve.

Najťažšie chvíľky zažila karantén-
na stanica a jej obyvatelia, keď bý-
valé vedenie mesta lacno predalo 
pozemky skleníkov v Okoličnom 
firme, ktorá tam sľubovala vybu-
dovanie priemyselného parku  
s asi 200 pracovnými miestami.  
A tak bola karanténna stanica pre-
sťahovaná do súčasných priesto-
rov. Keďže nakoniec nič nebolo 
zo sľubovaných zámerov, bolo 
mesto nútené odkúpiť pozemky 
späť. Karanténna stanica sťaho-
vaním prišla nielen o relatívne 
dobré priestory (veľký výbeh pre 
psy vymenila za maličký priestor), 
ale zlodeji rozkradli všetko, čo sa 
dalo, ako to už býva, keď niečo 
nemá správcu.

Našťastie je viac takých ľudí, 
ktorým popri dobrých medziľud-
ských vzťahoch ostal v srdci ešte 
kúsok miesta aj pre zvieratká. 

Pred vyše rokom sa dve dobro-
voľníčky Jana Dvořáčková a Karin 
Gemzová zoznámili prostredníc-
tvom sociálnej siete Facebook, 
kde zdieľali fotky psíkov z miku-
lášskej karanténnej stanice. Na 
novozaloženú stránku sa rýchlo 
pridávali ostatní ľudia. Začali sa 
organizovať brigády, zbierky, auk-
cie, choré psíky boli prevážané na 
vyšetrenia a zákroky k veterináro-
vi... Dobrovoľníkov začalo pribú-
dať. Hľadali sa nové domovy pre 
psíkov, a vďaka internetu sa to aj 
častokrát darilo. Samotná regis-
trácia občianskeho združenia v 

Členovia Odboru Mladej Matice 
v Liptovskom Mikuláši sa spoloč-
ne s hokejovým fanklubom HK 
32 Liptovský Mikuláš rozhodli 
usporiadať spoločnú akciu pod 
názvom Matično- fanklubácka 
kvapka krvi. Na transfúznom od-
delení v Liptovskej nemocnici  
s poliklinikou MUDr. Ivana Sto-
dolu sa pri tejto príležitosti stre-
tla početná skupina matičiarov 
a fanklubákov, ktorí sa rozhodli 
spoločne darovať najvzácnejšiu 
tekutinu. Po vyplnení úvodného 
testu a jednoduchom vyšetrení 
nasledoval pohovor s lekárkou, 
ktorá iniciatívu mladých ocenila. 
Medzi darcami sa nachádzali aj 
dvaja prvodarcovia. Za svoj vý-
kon dostali odznak prvodarcu.  

„Myšlienka usporiadať spoločnú 
kvapku krvi bola určite správnym 
nápadom a do budúcna veríme, 

Matičiari a hokejoví fanúšikovia darovali krv

septembri 2011 bola len prirodze-
ným vyústením   našej činnosti. 

Krátko na to sa uskutočnilo prvé 
stretnutie zakladajúcich členov 
Občianskeho združenia Očami 
psa s pánom primátorom MUDr. 
Alexandrom Slafkovským a jeho 
zástupcom, Ing. Jozefom Repas-
kým. Predostreli sme myšlienku 
prevzatia karanténnej stanice 
občianskym združením. Stretla u 
nich s veľmi pozitívnym ohlasom.

Cieľom nášho občianskeho 
združenia je vybudovanie spá-
dového útulku pre psov a mačky 
na Liptove, riešenie týrania zvie-
rat právnou cestou, socializácia 
psíkov v zariadení, spolupráca so 
seniormi, mládežou a deťmi.

Ďakujeme vedeniu mesta za 
ústretový prístup a podporu. Ve-
ríme, že všetkým tým, čo sa nám 
v súvislosti s karanténnou stani-
cou podarilo vykonať, sme urobili 

radosť mnohým ľuďom, ktorým 
osud „karanténky“ nie je ľahostaj-
ný.

Vítaná je každá pomoc, či už 
formou brigády, materiálnej po-
moci: dekami, slamou, miskami, 
granulami, vôdzkami, obojkami, 
ako aj finančným darom na účet 
nášho občianskeho združenia: 
0334993583/0900. Ďakujeme!

 
 Edita Havránková

že transfúzne oddelenie navští-
vime určite znovu. Spolupráca  
s fanklubom sa ukázala ako skve-
lý nápad, nielen šport či turistika, 
ale ako sa teraz ukázalo, aj takýto 
dobrý čin je predzvesťou spolu-
práce mladých matičiarov a fan-
klubu. Je potešiteľné, že viacero 
členov fanklubu vstúpilo aj do 
radov Matice slovenskej a nao-
pak,“ povedal jeden z účastníkov 

darcovskej akcie. 
„Matično-fanklubácka kvapka 

krvi sa v budúcnosti bude ešte 
určite opakovať a budeme radi, 
keď pritiahneme aj veľké množ-
stvo ďalších a možno aj inšpiruje-
me viacerých ľudí k nezištnému 
činu, akým venovanie tej najcen-
nejšej tekutiny je,“ konštatovali 
pri odchode z nemocnice účast-
níci. -dms-
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Zmena v údržbe verejného osvetlenia mesta 
Mesto Liptovský Mikuláš oznamuje občanom, 

že od 09. 01. 2012 došlo k zmene spoločnosti, 
ktorá zabezpečuje údržbu verejného osvetle-
nia. Na základe výberového konania je touto 
spoločnosťou firma ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., 
Košice. Poruchy na sieti verejného osvetlenia 

môžete nahlasovať na bezplatnom telefónnom 
čísle centrálneho dispečingu 0800 175 660.  
Pri oznamovaní poruchy je potrebné uviesť 
mesto, mestskú časť a ulicu, prípadne aj orien-
tačný bod.  

 -ozn-

Verejné osvetlenie a rozhlas pod drobnohľadom 
Kontrola zmlúv a faktúr týka-

júcich sa investície do verejné-
ho osvetlenia a mestského roz-
hlasu v hodnote 4,39 mil. EUR, 
ktorú vykonal útvar hlavného 
kontrolóra mesta, poukázala 
na sériu porušení zákona a ďal-
ších pochybení v rokoch 2007 
až 2010. Medzi najzávažnejšie 
zistenia patrí obchádzanie vý-
berového konania na investí-
ciu rekonštrukcie osvetlenia a 
jeho údržby v zmysle zákona  
o verejnom obstarávaní, obíde-
nie mestského zastupiteľstva, 
ktorému nebola predložená 
na schválenie majetková účasť 
mesta v 1. slovenskej úspo-
rovej, a.s., porušenie zákona  
o obecnom zriadení či zákona  
o rozpočtových pravidlách ve-
rejnej správy. 

V súvislosti s porušením via-
cerých zákonov došlo podľa 
správy o výsledkoch kontroly 
k prekročeniu rozsahu splno-
mocnenia na prevzatie záväz-
kov. Podpísaním siedmych 
zmluvných dodatkov v hodno-
te asi 699-tisíc EUR bez schvá-
lenia zastupiteľstvom došlo  
k porušeniu zákona o obecnom 
zriadení, zákona o rozpočto-
vých pravidlách verejnej správy 
a k porušeniu zásad hospodá-
renia mesta. 

Mesto svietilo drahou 
elektrinou
Kontrola takisto poukázala na 

to, že na dodávku elektrickej 
energie pre verejné osvetlenie 
nebolo v zmysle zákona o ve-
rejnom obstarávaní realizované 
výberové konanie. Kým elek-
trinu pre verejné osvetlenie 
nakupovali Verejnoprospešné 
služby, platili za kilowatthodinu 
0,047 EUR bez DPH. 

Po 1. 9. 2007 začala energiu 
dodávať mestu spoločnosť 
FIN.M.O.S., cena predstavovala 
0,052 EUR bez DPH. 

V roku 2008 platilo mesto ešte 
viac – 0,061 EUR, v roku 2009 
až 0,063 EUR bez DPH. Vlani 
mesto prostredníctvom elektro-
nickej aukcie vysúťažilo pre rok 
2012 cenu 0,046 EUR bez DPH 
za kilowatthodinu – teda ešte 
nižšiu, akú platilo počas prvých 
ôsmych mesiacov roku 2007.

Podľa zistení kontroly mesto 
nevykonalo výberové kona-
nie ani na údržbu verejného 
osvetlenia, hoci to zákon vy-
žadoval. Nedošlo ani k vyúčto-
vaniu zaplatených poplatkov 
mestom za údržbu v rokoch 
2008 a 2009. V rokoch 2008 až 
2010 zaplatilo mesto za údržbu 
spoločnosti FIN.M.O.S. takmer 
131-tisíc EUR plus DPH.

predražený rozhlas
Ďalším z výsledkov kontroly je 

zistenie, že v zmysle uzatvore-
nej zmluvy nebol v lehote naj-
neskôr do 31. 12. 2009 protoko-
lárne odovzdaný oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán 
rozhlas. Podľa znaleckého po-
sudku, ktorý si nechalo súčas-
né vedenie mesta vypracovať, 
bola hodnota investície do roz-
hlasu necelých 194-tisíc EUR. 
Mesto má však do roku 2024 v 

splátkach za nákup akcií uhra-
diť až viac ako 780-tisíc EUR.  
Aj v tomto prípade bolo obíde-
né verejné obstarávanie. 

„Dobrý hospodár by sa mal 
správať inak,“ myslí si primátor 
Alexander Slafkovský a dodáva: 

„Rozhlas stojí občanov mesta 
jednoznačne niekoľkonásobne 
viac, ako mohol. So zisteniami 
kontroly sa teraz musia vyspo-
riadať naši právnici a navrhnúť 
ďalšie kroky. Verejnosť budeme 
o nich včas informovať.“       -red-

Výťažok z 22. reprezentačného 
plesu primátora mesta Liptov-
ský Mikuláš je už v rukách tých, 
ktorým bol určený. Vo štvrtok  
9. februára si ho z rúk primátora 
Alexandra Slafkovského pre-
vzali za Spišskú katolícku cha-
ritu sestra Júlia a za Evanjelickú 
diakoniu predsedajúci zborový 
farár Marián Bochnička. Peniaze 
chcú použiť na nákup zdravot-
níckych potrieb pre svoje opat-
rovateľské služby. 

Liptovský Mikuláš je v súčas-
nosti takmer jediným mestom 

na Slovensku, ktoré ešte za-
chovalo zmluvnú finančnú po-
moc katolíckej či evanjelickej 
charite. Evanjelický zbor, ktorý 
má v L. Mikuláši dlhú tradíciu 
v opatrovateľskej práci, sa mi-
nulý rok staral o osem ľudí, na 
čo mu mesto prispelo sumou 
viac ako 22-tisíc eur. Spišská ka-
tolícka charita, ktorá poskytuje 
opatrovateľské služby v celom 
Liptove, v roku 2011 pomáhala 
devätnástim odkázaným. Prí-
spevok od mikulášskej radnice 
bol 60-tisíc eur.  Mario Kermiet

Za peniaze z plesu kúpi charita zdravotnícke potreby
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Futbal je hra a hrať by mal človek pre radosť
Áno, pre futbal je najdôležitej-

šie radosť z pohybu. To by malo 
platiť v každom športe. Nedávno 
sme s nemenovaným trénerom 
a bývalým hráčom preberali ne-
ľahkú súčasnosť, ako ťažko sa 
hľadajú futbalové nádeje a koľko 
úsilia stojí práca s nimi. Lákadiel 
v dnešnom svete je omnoho 
viac ako za starých čias. Platí 
však skutočnosť, že kto sa raz 
obrazne nadýchol atmosféry na 
futbalovom zápase – už na ňu ni-
kdy nezabudne. Vracia sa zahrať 
si len tak pre potešenie za tzv. 
starých pánov, trénuje, prípad-
ne funkcionárči alebo pomáha 
sponzorsky. 

„Na začiatok netreba mať veľa, 
stačí, že sme majiteľmi cieľa“ – to 
je príbeh zakladateľov Tatranu 
Okoličné – predchodcu MFK – a 
„už sa chlapec z detstva poberá, 
už prerástol všetky čiarky na dve-
rách, zostal mu len prak a nožík, 
malý modrý kúsok leta, všetko, 
čo si zapamätal, tie najkrajšie 
prvé góly a tváre kamarátov“ – 
to sú príbehy stoviek chalanov, 
ktorí vyrástli v tomto klube a 
odniesli si do života pekné spo-
mienky. 

Mládež je tá kategória, ktorá by 
nás mala najviac zaujímať a ve-
rím, že aj zaujíma. Keď som dal 
na Google vyhľadávať spojenie 

futbal a mládež – za 0,16 sekúnd 
vyšlo 10 500 000 výsledkov. Ne-
môže nám byť ľahostajné, ako 
a kde trávia voľný čas naše deti. 
Preto chcem naozaj poďakovať 
všetkým, ktorí na to nezabúdajú 
a obetujú svoj čas na úkor rodiny 
v prospech užitočnej činnosti. 
Sú to predovšetkým tréneri. Na-
hrádzajú svojím spôsobom rodi-
čov a tvoria charakter mladých 
športovcov do budúcna. Viem  
o čom hovorím, lebo pod mojím 
vedením v minulosti sa prostred-
níctvom športu tiež vyformovalo 
a uplatnilo v živote niekoľko de-
siatok mladých ľudí z nášho pre-
krásneho mesta. 

Mládež však potrebuje aj vzory 
a dobré výsledky „áčka“ sú preto 
pre nás dôležité. Onedlho začne 
jarná časť sezóny 2011/2012 a 
MFK Tatran je pripravený zabo-
jovať o čo najlepšie umiestnenie. 
Z vlaňajšieho kádra odišlo síce  
z rôznych dôvodov 12 hráčov, ale 
podarilo sa získať skúsených ob-
rancov Labuna a Janeca. Máme 
silné brankárske duo, ktorému 
na päty dýcha kvalitný domáci 
odchovanec Macík. 

Dávať góly mužstvo potrebuje 
ako soľ a verím, že sa to bude 
dariť trojici Labaška, Tomko a 
Balluch. Zimná príprava bola 
náročná, hráčsky káder je stabili-

Hľadajú sa mladé športové talenty

Nadácia TV JOJ a Nadácia  
Allianz vyhlasujú druhý ročník 
celoslovenského výberu špor-
tovo talentovaných žiakov vo 
veku od 10 do 15 rokov. Chce-
me podporiť mladých špor-
tovcov z akejkoľvek obce, či 
mesta na Slovensku, ktorí dosa-
hujú vo svojej vekovej kategórii 
nadpriemerné výkony a majú 
ambíciu porovnať si svoje sily  
s rovesníkmi na medzinárod-
ných súťažiach. Šancu majú jed-
notlivci aj športové tímy. 

Generálnym partnerom pro-
jektu je poisťovňa Aegon, 
partnermi projektu sú Nadácia 
Slovenskej sporiteľne, Adidas 
miCoach a PO CAR Prešov.

Oficiálnu prihlášku a pod-
mienky pre zaradenie do užšie-
ho výberu nájdu uchádzači o 
zaradenie do top tímu 2012 na 

web-stránkach Nadácie TV JOJ 
(www.nadacia.joj.sk). Uzávierka 
prihlášok bude 31. marca 2012. 
O tom, ktorí mladí športovci  
z rôznych kútov Slovenska zís-
kajú sponzorský dar a mediálnu 
podporu pre šk. rok 2012/2013 
rozhodne športová superporo-
ta, ktorú tvoria známi a úspešní 
slovenskí športovci a osobnosti 
športového spravodajstva TV 
JOJ – historicky najúspešnejší 
tréner hokejovej reprezentácie 
SR a držiteľ zlatej medaily z MS 
Ján Filc, majster sveta v zápa-
sení, bronzový účastník OH a 
jeden z najúspešnejších sloven-
ských športovcov Jozef Lohyňa, 
najväčšia osobnosť slovenského 
plávania, viacnásobná majsterka 
sveta a medailistka z OH Marti-
na Moravcová, vedúci športovej 
redakcie TV JOJ Peter Hollý a 
divákmi najoceňovanejšia špor-
tová moderátorka TV JOJ Lenka 
Čviriková - Hriadelová.

Mená tých najlepších oznámi-
me v auguste 2012. Mediálnu 
kampaň sledujte od na televíz-
nych staniciach TV JOJ a TV Plus, 
v denníkoch Nový čas, Plus 1 deň 
a Hospodárske noviny, v týžden-
níkoch Plus 7 dní a Život, vo vy-
sielaní FUN Rádia, Rádia Expres 
a na web-stránkach Nadácie TV 
JOJ (www.nadacia.joj.sk).

Základné informácie o projekte:

Cieľom projektu Mladé špor-
tové talenty Slovenska (MŠTS) 
je utvoriť pre perspektívnych 
športovcov vo vekovej skupine 
10 – 15 rokov také podmien-
ky na športovú prípravu, aby 
mohli štartovať na význam-
ných medzinárodných špor-
tových podujatiach, úspešne 
reprezentovať Slovensko a 
vo veku 15 rokov uchádzať sa 
o zaradenie do Juniorského 
olympijského tímu Slovenska, 

ktorého gestorom je Sloven-
ský olympijský výbor. Cieľom 
Nadácie TV JOJ je adresovať 
finančnú, marketingovú a me-
diálnu podporu športovcom, 
ktorých výsledky sú v sloven-
skom meradle nadpriemerné 
a ktorí majú potenciál úspešne 
reprezentovať Slovensko na 
Olympijských hrách, Majstrov-
stvách sveta, Majstrovstvách 
Európy a špičkových medziná-
rodných šampionátoch, či pod-
ujatiach. Žiadosť o finančnú 
podporu do maximálnej výšky 
1 500 EUR môžu podať len ob-
čania SR, riadne registrovaní 
športovci vo veku od 10 do 15 
rokov. Všetky informácie o čin-
nosti Nadácie TV JOJ a o aktu-
álnych projektoch nájdete na 
webe www.nadacia.joj.sk.

 
 Nadácia TV JOJ

Pomáhame tým, ktorí sa snažia

zovaný a perspektíva nebojovať 
len o záchranu je naším cieľom. 
Základom pre úspech je aj dôve-
ra hráčov, trénera a funkcionárov 
navzájom. Verím, že Tatran od za-
čiatku jarnej časti ligy podporia 
verní fanúškovia a podarí sa pri-
tiahnuť na tribúny viac divákov 
zlepšením atraktívnosti prostre-
dia a služieb. Začali sme s pre-
stavbou bufetu Tatran s terasou 
a prístavbou sociálnych zariade-

ní pre návštevníkov futbalových 
zápasov. Rok 2012 je pre futbal  
v Liptovskom Mikuláši rokom 
storočnice organizovaného fut-
balu v našom meste. V aprílovom 
vydaní mesačníka oboznámime 
priaznivcov futbalu a obyvateľov 
mesta s pripravovanými akcia-
mi k tejto významnej športovej 
udalosti.  

 Ing. Jozef Repaský,
 prezident MFK Tatran

káder mužstva MFk tatran Liptovský Mikuláš pre jarnú časť 
sezóny 2011/2012
Brankári: Šavol, Ďurčo, Macík, Obrancovia: Labun, Moravčík, 
Pastva, Šupej, Virgala, Janec. Stredopoliari: Rezer, Paděra, Šlosár, 
Kubus, Popik, Lišivka, Labaška, Bošović. Útočníci: Balluch, Tomko, 
Fótyik, Legerský.
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Zo zápisníka Mestskej polície od 17. 01. 2012 do 15. 02. 2012

Narodil sa človek, zapálila sa na 
oblohe nová hviezda. Tak vitaj 
človiečik…
v januári  2012  
sa v Liptovskom Mikuláši 
narodili:

Andrej Halahija, Miriam Pača-
jová, Timea Belková, Kristián Ba-
láž, Tobias Koštial, Patrik Mrva, 
Samuel Mirga, Natália Maru-
šiaková, Tomáš Šperka, Samuel 
Tekeľ, Martin Benický, Zuzana 
Lis, Alexander Janík, Oliver Bar-
borík, Kristián Lacko, Radovan 
Polesný, Miloslav Hutka, Patrícia 
Pušková,  Tamara Jurášová, Ru-
dolf Huna, Patrik Pažítka, Adam 
Hegedüš, Ema Nováková, Lu-
káš Mašura, Terézia Argalášová, 
Emma Zaťková.

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

Martin Urban – Petra Heinricho-
vá, Ing. JUDr. Pavel Pikola PhD. 
– Ing. Petra Murínová, Pavol Pe-
pucha – Miroslava Hricová, Peter 
Klimo – Nataša Bičanovská.

Roztrhla sa niť, už sa nedá spo-
jiť. Život blízkeho človeka vyha-
sol a nám zostáva spomienka a 
smútok v srdciach… 
opustili nás:

Viera Plchová – 54r., Miroslav 
Puška – 40r., Elena Štecová – 
88r., Štefan Fulla – 80r., Mária 
Lacová – 75r., Viera Vyparino-
vá – 77r., Terézia Veťková – 78r., 
Liduša Trnovská – 63r., Valéria 
Brunčiaková – 80r., Július Puš-
ka – 59r., Marián Lipták – 75r., 
Žela Sámelová – 91r., Kveto-
slava Kotlárová – 58r., Július 
Bartoš – 64r., Mária Burdelo-
vá – 71r., Ing. Ľudevít Bróska 
– 84r., Jaroslav Bobrík – 60r., 
Anton Jánoš – 62r., Július Klibá-
ni – 75r., Ondrej Staroň – 88r.. 
                                                       -matr-

17. 1. 2012 o 14.48 hod. podal 
pán Milan B. z Hýb na ul. Štefá-
nikovej na SAD cigaretu mladis-
tvému Marošovi B. z Hýb. Uve-
deným konaním sa menovaný 
dopustil priestupku podľa § 30 
ods. 1, písm. b zák. č. 372/90 
Zb. o priestupkoch, za ktorý bol 
hliadkou MsP riešený na mieste 
napomenutím. 

19. 1. 2012 o 13.50 hod. na-
padol na Nábreží Dr. A. Stodo-
lu neznámy voľne pustený pes 
pani Dagmar D., ktorá bola na 
prechádzke so svojim psom a 
spôsobil jej poranenie rúk. Od-
trhnúť psa od napadnutej sa po-
darilo svedkovi udalosti pánovi 
Stanislavovi K. tiež z Nábrežia Dr. 
A. Stodolu. Na miesto bola pri-
volaná rýchla zdravotná služba 
a útočiaci pes bol pracovníkom 
určeným na odchyt psov odo-
vzdaný do útulku. Neznámy ma-
jiteľ psa porušil VZN č. 4/2009, 
ods. 6, čl. 1, písm. e o priestup-
koch. Dňa 23. 1. 2012 bola hliad-
kou MsP zistená majiteľka psa 
z Lipt. Mikuláša. Priestupok bol 
hliadkou MsP s majiteľkou psa 
prejednaný. Pani D. D. chcela 
podať trestné oznámenie, pre-
to bola odporučená na OO PZ 
a  na občiansko-právne konanie 
ohľadom vymáhania škody, kto-
rá jej bola spôsobená.

25. 1. 2012 o  17.58 hod. ležal 
pod silným vplyvom alkoholu 
na zemi na ul. Vranovskej pred 
domom pán Branislav B. z Lipt. 
Mikuláša. Uvedeným konaním 

bol porušený § 47 ods. 1, písm. 
c zák. č. 372/90 Zb. o priestup-
koch. Hliadka MsP na mieste 
zistila, že menovaný muž je 
podchladený, na miesto bola 
privolaná rýchla zdravotná služ-
ba, ktorá ho zobrala na ďalšie 
ošetrenie.  

30. 1. 2012 o 09.40 hod. zne-
čistil verejné priestranstvo pán 
Július Š. z Liptovského Jána tým, 
že zahodil ohorok cigarety na 
zem na ul. Štúrovej. Uvedeným 
konaním bol porušený § 47 ods. 
1,písm. d. zák. č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch. Menovaný bol 
na mieste riešený hliadkou MsP 
blokovou pokutou.

1. 2. 2012 o 11.54 hod. bolo 
kamerovým systémom zistené, 
že na ul. Štefánikovej na SAD 
fajčili pani Mária O. zo Žiaru a 
pani Zdenka K. z Klepára. Obi-
dve menované svojím konaním 
porušili § 7 ods. 1, písm. a zák. č 
377/1994 o ochrane nefajčiarov. 
Na mieste boli hliadkou MsP rie-
šené blokovou pokutou.

6. 2. 2012 o 08.55 hod. bolo 
kamerovým systémom ziste-
né, že na ul. Štefánikovej vedľa 
SAD pije alkohol na verejnom 
priestranstve pán Peter R. z Bra-
tislavy. Svojím konaním porušil 
VZN č. 8/92 čl. 2, ods. 1, písm. 
b a za priestupok bol hliadkou 
MsP riešený na mieste blokovou 
pokutou.

9. 2. 2012 o 09.53 hod. hliadka 
MsP zaregistrovala voľne pobe-
hujúceho psa na ul. Hodžovej, 

ktorý bol odchytený a odvede-
ný do karanténnej stanice na ul. 
Revolučnej.

12. 2. 2012 o 00.35 hod. hosť 
podniku Fornix na ul. Štúrovej 
pán Miroslav P. z Nábrežia 4. 
apríla spôsobil škodu tým, že 
poškodil a odtrhol zásobník na 
utierky vo WC a škodu nechcel 
uhradiť. Nakoľko sa podozrivý 
z priestupku nenachádzal na 
mieste, hliadka MsP menované-
ho operatívne našla, oboznámi-
la ho s priestupkom, ktorého sa 
dopustil, a to priestupku podľa 
§ 50 ods. 1 zák. č. 372/90 Zb. 
o priestupku. K priestupku sa 
priznal a hliadka menovanému 
vystavila blok na pokutu ne-
zaplatenú na mieste. Náhradu 
škody si prevádzkovateľ bude 
uplatňovať v občiansko-súd-
nom konaní.

V období od 17. 01. 2012 do 
15. 02. 2012 bolo príslušníkmi 
MsP riešených 394 priestup-
kov,  z toho na úseku dopravy 
251 priestupkov, 3 priestupky 
proti majetku, 30 priestupkov 
proti verejnému poriadku, 4 
priestupky proti občianskemu 
spolunažívaniu, 15 priestupkov 
voľne pohybujúcich sa psov, 57 
priestupkov porušenia zákona 
o ochrane nefajčiarov -  fajčenie 
na autobusových zastávkach, 7 
priestupkov nedovoleného po-
dania alkoholu, cigariet osobe 
mladšej ako 18 rokov, 2 priestup-
ky pitia alkoholu na verejnom 
priestranstve, a iné.   -msp-





MIKULÁŠ - informačný mesačník pre občanov. Vydáva Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989, tel.: 55 65 222, fax: 56 21 396, e-mail: mesacnik@mikulas.sk. 
Registroval: Okresný úrad Liptovský Mikuláš pod č. 5/1995. Evidenčné číslo v MK SR: EV 3834/09. Uzávierka vydania: 21. 2. 2012.

 Z dodaných podkladov spracoval a vytlačil TELEM Liptovský Mikuláš. Náklad: 12 500 výtlačkov. Distribúcia: Slovenská pošta, a.s. 


