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Vážení Mikulášania,
máme za sebou prvých sto dní v úrade.
V krátkosti by som ich charakterizoval
ako obdobie pokory a nasadenia. Poko-
ry vzhľadom na dôveru občanov v silný
mandát, ktorý odovzdali mne a aj po-
slancom mestského zastupiteľstva.
A práve s tým súvisí aj to nasadenie. Od
prvého dňa som sa snažil odovzdávať

maximum nielen ja, ale viedol som
k tomu aj ľudí na úrade.

Môžem pokojne povedať, že sa nám
podarilo uhasiť nejeden oheň a zodpo-
vedne uchopiť vedenie mesta do vlast-
ných rúk. Nové pravidlá už prinášajú aj
prvé ovocie a som rád, že výsledky začí-
najú vnímať aj samotní občania.

Pracovné nasadenie v uplynulých
dňoch nielen u nás, ale aj u vás, milí Mi-

kulášania, v týchto dňoch vystriedajú
sviatočné dni, počas ktorých budeme
mať možnosť nielen dočerpať sily, ale aj
opäť sa stretnúť s rodinou a priateľmi.
Počas Veľkonočných sviatkov Vám preto
želám veľa lásky, oddychu a rodinnej po-
hody.

Mikulášski mestskí policajti zme-
nili taktiku prevencie a vytiahli
študentov zo školských lavíc
priamo do svojich priestorov. Tu
si mohli stredoškoláci vyskúšať
nepriestrelné vesty, chytiť do rúk
výzbroj, ktorú policajti používajú
v teréne či pozrieť sa okom poli-
cajného kamerového systému
do ulíc Liptovského Mikuláša.

„Tento druh prevencie pova-
žujem za ďaleko obsiahlejší
a plastickejší ako prednášku na
škole, pretože tu si môžu štu-
denti v reálnej situácii pozrieť
fungovanie kamerového sys-
tému, chránenej dielne a do-
tknúť sa materiálu, s ktorým pra-
cuje mestský policajt,“ priblížil
zástupca náčelníka Mestskej po-
lície v Liptovskom Mikuláši Igor
Petra.

Študentom zo Strednej od-
bornej školy stavebnej v Liptov-
skom Mikuláši ukázali policajti
svoje zbrane, obliekli ich do tak-
tických viest a ochranných pri-
lieb, nechali ich prechádzať po-
medzi kuželky v okuliaroch, ktoré
simulujú stav po požití alkoholu
a pustili im dokument o alkoho-
lizme mladistvých. 

„Preventívna činnosť mest-
skej polície je jedna zo zásad-
ných aktivít, podceňovanie kto-
rých by mohlo mať negatívny
dopad na mládež. Výchova
v praxi je oveľa efektívnejšia, ako
prednášky v laviciach. Preto bu-
deme podporovať súčinnosť
mestskej polície so všetkými

školskými zariadeniami na území
mesta a prevenciu zaraďujeme
do pracovnej náplne každého
jedného príslušníka,“ vysvetlil lip-
tovskomikulášsky primátor Ján
Blcháč.

Prezentácia centrály mestskej
polície a možnosť poťažkať si po-
licajnú výstroj a výzbroj zmenila
pohľad študentov na prácu prí-
slušníkov v teréne. „Som rada, že
som si mohla raz v živote vyskú-
šať všetky veci, s ktorými musia
fungovať, zhodnotila som, že po-
licajtkou nechcem byť, je to ná-
ročné povolanie a obdivujem, že
to zvládajú,“ prezradila svoje
dojmy z exkurzie 17-ročná stre-
doškoláčka Daniela Auxtová. 

Podľa slov stredoškolskej uči-
teľky Márie Chovancovej mala
názorná preventívna akcia veľký
úspech. „Za celé roky svojho pô-
sobenia v školstve som nezažila
tak hodnotnú akciu mestskej po-
lície smerom k študentom. Zaan-

gažovať ich do konkrétnej situá-
cie tým, že ich nechajú obliecť sa
do viest, dajú im fúkať či identi-
fikovať autá cez kamerový sys-
tém podľa evidenčných čísiel, je
pre žiakov najlepší spôsob, ako
sa im priblížiť, naučiť ich správať

sa, reagovať a poznať svoje práva
aj povinnosti. A bolo by dobré,
keby mali takúto možnosť zažiť
podobnú akciu so svojimi deťmi
aj rodičia.“

Školy na území Liptovského
Mikuláša si môžu v rámci preven-
tívnej činnosti zvoliť tematický
celok, ktorý by mohol zaujímať
študentov či už pôjde o predná-
šky o rasizme, xenofóbii, násilí
v rodinách alebo toxikománii.
Prednášky a exkurzie v praxi
budú ponúkať školám mestskí
policajti na základe potrieb
podľa ich vlastných prieskumov.

Mestská polícia má od 1. ap-
ríla nového náčelníka. Stal sa ním
Marián Jančuška. S jeho vyme-
novaním súhlasilo mestské za-
stupiteľstvo na rokovaní
12. marca.

Mikulášski mestskí policajti 
preniesli prevenciu do terénu
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Mestský úrad v rokoch 2012
a 2013 nakupoval pneumatiky,
ktoré typovo nebolo možné po-
užiť na žiadne mestské vozidlo.
Vyplýva to z kontroly daňových
dokladov, ktorú primátor Ján
Blcháč nariadil vykonať po inci-
dente, pri ktorom sa bývalý za-
mestnanec pokúsil odcudziť
z garáže mestského úradu nie-
koľko kusov pneumatík.

Tento incident už preverova-
la aj polícia. Pri preberaní agen-
dy po vodičovi predchádzajúce-
ho vedenia mesta zistili naši za-
mestnanci odcudzenie pneu-
matík z mestských motorových
vozidiel. Po privolaní polície bý-

valý zamestnanec pneumatiky
vrátil. Tento zamestnanec využí-
val priestory radničnej garáže
na uskladnenie súkromných
vecí, vrátane nábytku. Šéf radni-
ce preto nariadil kontrolu daňo-
vých dokladov, aby bolo možné
identifikovať mestský a súkrom-
ný majetok nachádzajúci sa
v garážach.

„Osobne mi je to ľúto, ale
touto kontrolou sme už v úvode
zistili, že v rokoch 2012 a 2013
mestský úrad nakupoval pneu-
matiky, ktoré typovo nebolo
možné použiť na žiadne mests-
ké vozidlo. V súvislosti s ne-
oprávneným nákupom sme už
podali trestné oznámenie. Pra-
covníci vykonali aj hĺbkovú kon-
trolu nákupu náhradných dielov
a spotrebného materiálu na vo-
zidlá mestského úradu,“ uviedol
Blcháč. V účtovných dokladoch
zaznamenali nadmerné množ-
stvo spotrebného materiálu ako
aj časté nákupy pneumatík. Tak-
mer všetky nákupy sa realizovali
od jedného dodávateľa. Nikdy
úrad nevyužil nákup priamo
z veľkoskladu prostredníctvom
internetu, čo predražovalo ceny
pneumatík rádovo o desiatky
percent.

Čerpať eurofondy by v budúc-
nosti mohli aj občianske združe-
nia, poľnohospodári, urbárske
spoločenstvá a ďalšie subjekty,
ktoré majú svoje sídlo alebo
prevádzku na území Liptovské-
ho Mikuláša. Umožní im to člen-
stvo mesta v Miestnej akčnej
skupine Horný Liptov.

„Požiadali sme skupinu, aby
sa rozšírila o katastrálne územie
Liptovský Mikuláš. V prípade, že
sa staneme jej členom, očakáva-
me prínos pre súkromný sektor
otvorením možností pre čerpa-
nie eurofondov z dvoch operač-
ných programov,“ priblížil pri-

mátor Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč. 

Maximálna výška podpory
na projekt by mala byť 100 000
eur. V programovacom období
2014-2020 bude podpora pro-
jektov zameraná najmä na vy-
tváranie a udržanie pracovných
miest.

Miestna akčná skupina Hor-
ný Liptov združuje 25 obcí a ďal-
ších 28 fyzických a právnických
osôb. Jej cieľom je spolupraco-
vať na rozvoji regiónu Horný
Liptov, zachovávať jeho výni-
močné hodnoty zlepšovať kvali-
tu miestnym obyvateľom.

Rokovanie zastupiteľstva
Poslanci mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši sa stretnú
na najbližšom rokovaní vo štvrtok 16. apríla. Prerokujú výsledky hos-
podárenia mesta, rozpočtových organizácií a aj celkový záverečný
účet mesta za rok 2014. Zaoberať sa budú aj návrhom na predaj
majetku a nakladanie s majetkovými právami a oboznámia sa s vý-
sledkami inventarizácie a záväzkov mesta. Poslanci by mali rozhodnúť
aj o zmenách v rozpočte, kde je potrebné upraviť výdavky na projektové
dokumentácie v súvislosti s prípravou žiadostí o čerpanie eurofondov.
V príjmovej časti by sa mali zvýšiť príjmy z výberu parkovného.

Pracovníci Verejnoprospešných
služieb v Liptovskom Mikuláši
začali s opravou poškodenej
dlažby v historickom centre ná-
šho mesta.

Vzhľadom na členitosť dlaž-
by na pešej zóne a jej vek je po-
trebné po zime opravovať pro-

blémové miesta. Ak máme oži-
viť naše centrum, musíme po-
núknuť návštevníkom kvalitnú
infraštruktúru a to v čo najkrat-
šom čase. Určite nikto nemá zá-
ujem chodiť po výtlkoch.

Poškodený je napríklad
vstup do pešej zóny v smere od

Ul. 1. mája a dlažba na viacerých
miestach. „Opravu budú potre-
bovať na viacerých úsekoch aj
odvodňovacie žľaby. Pôjde však
o väčší rozsah prác, preto ich
neopravujeme ako prvé,“ do-
plnil riaditeľ Verejnoprospeš-
ných služieb v Liptovskom Mi-
kuláši Dušan Grešo. 

Opravu musia pracovníci pri-
spôsobovať aj poveternostným
podmienkam. Istý typ dlažby
momentálne nie je v skladových
priestoroch a musia ho objed-
nať. Všetky miesta, ktoré sú
opravované, vyznačili. „Obyva-
teľov i návštevníkov nášho mes-
ta prosíme o ohľaduplnosť
a zvýšenú pozornosť počas rea-
lizácie opráv,“ dodal riaditeľ.

VPS v predstihu začali aj s čis-
tením mesta po zime. „Je pre
nás prioritou, aby mesto bolo
čisté čo najskôr. Priebeh prác si
priebežne kontrolujeme. Ďaku-

jeme tiež obyvateľom, ktorí pri-
kladajú ruku k dielu a čistia svo-
je okolie,“ vyzdvihol viceprimá-
tor Liptovského Mikuláša Rudolf
Urbanovič. Čistenie prebieha
pomocou strojov, ale i ručne.
Okrem zamestnancov VPS vy-
užívajú na maximum aj aktivač-
ných pracovníkov. Obyvateľov
mesta i motoristov prosíme
o zvýšenú pozornosť, keďže me-
chanizmy i pracovníci pracujú
za plnej premávky.

Nakupovali pneumatiky,
ktoré nemohli použiť

Mesto otvára organizáciám
a združeniam cestu 

k eurofondom

VPS opravujú dlažbu v pešej zóne,
mesto čistili v predstihu
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Mikuláš bude
opäť hostiť 

celoslovenské
oslavy

Po piatich rokoch sa naše
mesto opäť dočkalo význam-
nej pocty. Liptovský Mikuláš
bude 8. mája hostiť celoslo-
venské oslavy ukončenia
2. svetovej vojny a Dňa víťaz-
stva nad fašizmom.

Na oslavách by sa mal zú-
častniť prezident Andrej Kis-
ka, oficiálne delegácie Národ-
nej rady SR a vlády SR, zahra-
niční hostia, predstavitelia di-
plomatických zborov ako aj
priami účastníci odboja.

Už 70. výročie konca vojny
si pripomenieme na pietnych
podujatiach na vojenskom
cintoríne Háj-Nicovô. Po
skončení oficiálnej časti bude
program pre širokú verejnosť
v centre mesta. Na organizácii
sa budú podieľať ministerstvo
obrany, ministerstvo vnútra,
ministerstvo zahraničných
vecí a európskych záležitostí,
ministerstvo kultúry, minis-
terstvo zdravotníctva, mesto
Liptovský Mikuláš a Slovenský
zväz protifašistických bojov-
níkov. Minister financií má vy-
členiť finančné prostriedky
z rozpočtovej rezervy vlády
na zabezpečenie osláv.

Dom služieb v centre Liptovské-
ho Mikuláša sa pokúsi radnica
odpredať v už siedmej súťaži.
Ani jedna z predchádzajúcich
šiestich, ktoré realizovalo bývalé
vedenie mesta, nepriniesla in-
vestora, ktorý by zaň aj zaplatil
celú sumu.

„Za už takmer štyri roky, čo
sa mesto snaží odpredať Dom
služieb, sme utrpeli značné stra-
ty. Nájomníci aj vďaka neistote
neustále odchádzajú a jeho pre-
vádzka sa stáva čoraz viac nevý-
hodnou v tomto režime. Výnosy
z tržieb nám za posledné roky
klesli viac ako o polovicu,“ uvie-
dol prvý muž mesta Ján Blcháč.
Kým ešte v roku 2009 malo mes-
to len z prenájmu priestorov
v Dome služieb tržby na úrovni
viac ako 220 tisíc eur, v roku
2014 boli už iba 90 tisíc eur.
V tomto roku dôjde k ďalšiemu

poklesu, keďže niektorí nájom-
níci na začiatku tohto roku
ukončili nájom.

Zatiaľ v poslednej šiestej sú-
ťaži prejavili záujem o nehnuteľ-
nosť v centre mesta dvaja inves-
tori. Nakoniec zmluvu s víťazom
vypovedal ešte bývalý primátor
Alexander Slafkovský, keďže zá-

ujemca ani niekoľko týždňov po
termíne nezaplatil celú sumu.
Následne nové vedenie mesta
ponúklo v zmysle vnútorných
predpisov Dom služieb na od-
kúpenie v poradí druhému zá-
ujemcovi. K uzavretiu zmluvy
však nedošlo. „Určite nemáme
záujem ďalej čakať, každý me-

siac je pre nás dôležitý,“ zdôraz-
nil primátor.

Minimálna požadovaná cena
zostala na úrovni z predchádza-
júcej súťaže – 1,006 milióna eur.
Predáva sa Dom služieb a okoli-
té pozemky o výmere 11 856
metrov štvorcových.

Vedenie mesta dalo po štyroch
rokoch opäť osvetliť pamätník
Háj Nicovô. Pietna dominanta
Liptovského Mikuláša bude
svietiť na počesť padlých nielen
počas sviatkov, ale celoročne.

Svetlá na tejto dominante
nad Mikulášom zapínajú súčas-
ne s verejným osvetlením a svie-
ti až do neskorých večerných
hodín. Náklady na osvetlenie
dominanty nad mestom sú

v porovnaní s celkovými náklad-
mi na verejné osvetlenie v mes-
te zanedbateľné.

Mesto zabezpečilo osvetle-
nie národnej kultúrnej pamiatky
už v roku 2010. S nástupom no-
vého vedenia po voľbách v roku
2011 však pamätník na štyri
roky zhasol. „Považovali sme za
samozrejmé postarať sa dôstoj-
ne o odkaz tých, čo padli za
našu slobodu. Pamätník nie je

len miesto ich posledného od-
počinku. Je to aj miesto, ktoré
nám všetkým má pripomínať, že
dnes môžeme vďaka týmto
hrdinom žiť v slobodnom a roz-
víjajúcom sa meste,“ uviedol šéf
radnice Ján Blcháč.

Areál piety verejnosti sprí-
stupnili 9. mája 1961, odpočíva
tu približne 1350 vojnových
hrdinov.

Výborné pedagogické výsledky
a angažovanosť v oblasti výcho-
vy a vzdelávania ocenilo vede-
nie mikulášskej radnice u 33 pe-
dagógov. Pri príležitosti Dňa uči-
teľov odovzdali pamätné listy
učiteľom z 32 škôl a školských
zariadení. „Učitelia našim deťom
neprenechávajú len vedomosti,
ale aj svoju osobnosť a od vzťa-

hu učiteľa a žiaka závisí vo veľkej
miere aj vzťah žiaka k učivu a ve-
domosti, ktorú získava. Preto
prácu učiteľa považujeme vo vý-
chovno-vzdelávacom procese
za nenahraditelnú a je správne
každoročne si uctiť aspoň sym-
bolicky pamätným listom tých,
ktorých nominuje vedenie škôl,“
vysvetlil primátor Ján Blcháč.

Liptovský Mikuláš má vo svo-
jej zriaďovateľskej pôsobnosti 6
základných škôl, 9 materských
škôl, základnú umeleckú školu
a centrum voľného času. V zá-
kladných školách v súčasnosti
učí 149 pedagógov, z toho je 24
mužov. S najmenšími detičkami
v materských školách pracuje
88 učiteliek. 

Dom služieb je znovu na predaj

Vedenie radnice si uctilo 33 pedagógov

Osvetlili pamätník na Háji
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Pred približne sto dňami ste začali svoje
druhé funkčné obdobie. Aký bol rozdiel
pri rozbehu?

Pomerne veľký. Tento raz som presne ve-
del, do čoho idem. Stav mesta som mal dob-
re zmapovaný, veď som uplynulé štyri roky
aktívne pôsobil v mestskom zastupiteľstve
ako predseda opozičného poslaneckého
klubu. Poznal som nielen ekonomiku mesta
ale aj jeho silné a slabé stránky.

Priznávam, že drobným chybičkám sme
sa pri štarte ani tento raz nevyhli, no boli iba
administratívneho charakteru. Oveľa viac
ma teší, že sme prišli na úrad nie páliť mosty,
ale tvoriť. Vždy som hovorieval, že kto sa po-
zerá dozadu, môže sa ľahko potknúť. Preto
aj naše prvé kroky viedli jasne k budúcemu
rozvoju mesta. Po prvotnej stabilizácii úradu
sme začali od začiatku realizovať nielen
akútne požiadavky, ale aj náš program.

Úrad ste preberali už so schváleným roz-
počtom a takmer štvrťmiliónovou rezer-
vou. Boli ste s takýmto nastavením spo-
kojný?

Práveže naopak. Unáhlené schválenie
rozpočtu bývalým vedením bola zásadná
chyba. Chápem, že sa chceli ešte pred minu-
loročnými novembrovými voľbami ukázať
ako dobrí hospodári, no dnes je realita iná.
Nezapracovali do rozpočtu viaceré náročné
finančné požiadavky ako povinnú valorizá-
ciu miezd, investičné akcie a ďalšie náklady,
s ktorými by pri neskoršom schvaľovaní roz-
počtu už mohli počítať. Tieto nezohľadnené
výdavky doslova zožrali tú slávnu štvrťmilió-

novú rezervu. Takže naše prvé kroky sme
museli upriamiť na stabilizáciu rozpočtu
a jeho prestavenie na akútne potreby úradu.
Doslova každý týždeň prichádzajú nové
a nové požiadavky, ktoré vznikli nezodpo-
vedným riadením v uplynulom období. Ne-
mali sme zaplatenú a dokonca ani rozpočto-
vanú pokutu, o ktorej vedenie mesta vedelo
mesiace. Pri cyklochodníku nám vyskočili
neoprávnené náklady v desaťtisícoch eur.
Na nové projekty neboli vyčlenené financie
a teraz ich musíme pracne hľadať. Stojíme
pred viacerými ďalšími hrozbami.

Akými hrozbami?
Na stole sme si bohužiaľ našli zmluvu na

investičnú akciu za 120 tisíc eur, no v roz-
počte na to nie je ani cent. Vypovedať sa
nedá. Máme zdeformované zmluvné vzťahy
pri verejnom osvetlení, čo prináša nižšiu
kvalitu služieb pre občanov a aj straty pre
mesto. Počkala si nás aj zbabraná zámena
pozemkov na židovskom cintoríne, úrad ne-
bol vôbec pripravený na nové programova-
cie obdobie, nenašli sme žiadne nové pri-
pravené projekty na realizáciu, začíname
doslova od nuly.

Iskierky pozitívnych zmien prišli v oblasti
kultúry a športu.

Prioritou je dôstojnejšia kultúra a šport.
Nie je predsa možné, aby sme športovcov
roka oceňovali v malej zasadačke na úrade
a nedali tomu punc dôstojného podujatia
s patričným programom a publikom. Tento
rok sme preto pripravili v Dome kultúry akciu

na úrovni. Obzvlášť ma teší, že sála sa počas
prvých dvoch mesiacov tohto roka niekoľko-
krát naplnila. Hneď v úvode na reprezentatív-
nom novoročnom koncerte, následne na pri-
mátorskom plese a ďalších fašiangových po-
dujatiach. Dôchodcovia úspešne založili tra-
díciu vlastnej veselice. Do fašiangov sa tento
rok zapojilo opäť viacej mestských častí. Pri
príležitosti Dňa učiteľov sme pre našich pe-
dagógov pripravili dôstojné podujatie. 

Tohtoročné oslavy oslobodenia mesta aj
s rekonštrukciou bojov nemali chybu, prilá-
kali ľudí z celého regiónu a dokonca aj
z iných okresov. Liptovský Mikuláš sa po pia-
tich rokoch opäť stal centrom centrálnych
osláv – v máji si budeme za účasti popred-
ných predstaviteľov našej krajiny pripomí-
nať 70. výročie víťazstva nad fašizmom. Po-
važujem to aj za ocenenie našej kvalitnej or-
ganizácie osláv spred piatich rokov, kedy
bol Mikuláš taktiež miestom centrálnych
osláv.

Verejnosť ako aj mnohí ľudia na úrade
očakávali výrazné personálne zmeny po
Vašom nástupe do úradu. Pristúpili ste
počas týchto sto dní k výraznejšej výme-
ne ľudí? 

Určite nechcem urobiť takú manažérsku
chybu aká sa stala pred štyrmi rokmi, keď sa
bývalé vedenie mesta rozhodlo rozlúčiť vo
veľmi krátkom čase s približne tridsiatkou
vtedajších zamestnancov. Išlo o zabehnu-
tých a kvalitných ľudí, no museli odísť len
preto, lebo robili pre Blcháča. Ja som začal
pracovať s tými ľuďmi, ktorých mi tu expri-

Blcháč: Sme tu pre občanov,
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mátor Alexander Slafkovský nechal. Každý
zamestnanec mal možnosť ukázať, čo v ňom
je a ako pristupuje k práci. Vyžadovali sme
od tých, ktorých sme prebrali, dôsledné
plnenie úloh. Treba si uvedomiť, že tu nie
sme pre seba, ale pre občanov mesta, pre
ktorých zabezpečujeme kompletný servis
a ten má byť na úrovni. A otvorene hovorím,
že na výkon práce kladieme vyššie nároky.

Je pravdou, že niektorí zamestnanci odiš-
li ešte pred našim nástupom. O podmien-
kach ich odchodu by bolo lepšie nehovoriť.
Zobrať tisícové odmeny a ani neodovzdať
agendu, to chce naozaj silný žalúdok. Mo-
mentálne dokončujeme optimalizáciu ria-
denia tak úradu, ako aj mestských organizá-
cií. Priorita je kvalitnejší servis vo všetkých
oblastiach. Po prvých týždňoch v úrade mi
bolo zrejmé, že zlé manažovanie v uplynu-
lých rokoch malo katastrofálny dopad nie-
len na výkonnosť úradu, ale aj mestských or-
ganizácií. Pracovná atmosféra na radnici
a v mestských organizáciách viedla dokonca
k defraudácii na mestskom úrade a našej
kultúrnej ustanovizni - Múzeu Janka Kráľa.

Prvá výraznejšia personálna zmena na-
stala ešte na prelome roka vo Verejno-
prospešných službách.
Po prevzatí úradu sme hovorili o stave vo
Verejnoprospešných službách s vtedajším
pánom riaditeľom Klepáčom. Riešili sme via-
ceré problémové veci, s ktorými sa firma po-
týkala. Sám zrejme zvážil všetko faktory
a rozhodol sa z postu šéfa VPS odstúpiť.
VPS sme neprevzali v ideálnom stave. Čakala
nás zimná údržba, ktorú sme mali zabezpe-
čovať s extrémne starou technikou. Obnova
vozového parku je zanedbaná, a to aj pre ne-
koncepčné investície bývalého vedenia. In-
vestovali sme stovky tisíc eur do kompostár-
ne, ale nemáme pre ňu potrebné zariadenia
na obsluhu. Treba zase veci postaviť naspäť
na nohy a nepokračovať v takomto chaose.

Aj mestskú políciu už vedú noví ľudia.
Prečo?

Bolo to veľmi potrebné. Už mesiac po vý-
mene vedenia na mestskej polícii sa dosta-
vujú prvé výsledky. Sústredili sme sa na
akútne problémy v meste a prestali sme
striehnuť na dopravné priestupky vodičov.
Keby ste si zobrali do rúk štatistiky práce
mestskej polície za uplynulé roky, mali by
ste pocit, že suplovala prácu dopravákov.

Aj poslanci na rokovaní mestského zastu-
piteľstva pri prerokovávaní správy o činnosti
mestskej polície za rok 2014 jasne povedali,
že jej činnosť si predstavujú inak. Výmena
vedenia len odhalila ďalšie problémy, ktoré
boli pod pokličkov. Niektoré kamery boli
roky na čierno pripojené na elektriku, preto
sa ani nečudujem, že nám ich zo dňa na deň
dodávateľ elektriky odpojil. Medzi spismi
sme našli roky nevybavené prípady, pritom
zákon pozná lehoty. Mestská polícia musí
začať plniť svoje úlohy. Očakávam, že nákla-
dy na jej činnosť sa občanom nášho mesta
niekoľkonásobne vrátia v podobe kvalitnej
činnosti príslušníkov. 

S rozvojom mesta úzko súvisia investície
a znižovanie nezamestnanosti. Aké kroky
ste v tomto smere už realizovali?

Je našou povinnosťou hľadať možnosti
pre investorov, ktorí môžu priniesť prácu.
V posledných týždňoch som rokoval s viace-
rými potenciálnymi investormi, ktorí majú
záujem rozšíriť svoje aktivity u nás v meste
a regióne. Budem podporovať zámery, ktoré
pomôžu vytvoriť nové pracovné miesta.

Zatraktívneniu mesta napomôže revitali-
zácia centra. Ako jeden z prvých krokov však
musíme uzavrieť dlhoročnú traumu a to je
predať Dom služieb. Za posledné štyri roky
radnica vyhlásila šesť súťaží, no ani jedna
nepriniesla investora. Budova v centre chát-
ra a zákonite na to sa ani okolie nerozvíja.
Viaceré zmeny plánujeme aj priamo v cent-
re na Námestí osloboditeľov. Určite sa nebu-
deme brániť akémukoľvek reálnemu a zmy-
sluplnému nápadu zo strany občanov na
oživenie tejto časti mesta.

Aké najbližšie kroky chcete realizovať
pre rozvoj mesta?

K rozvoju mesta určite napomôže kon-
cepčná práca, príprava projektov, a to
v meste aj vo všetkých mestských častiach.
Zriadili sme projektový tím pre čerpanie eu-
rofondov. Príprava nového Plánu hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja je v plnom prú-
de. Máme záujem spracovať aj detailný plán
rozvoja jednotlivých mestských častí na naj-
bližšie štvorročné obdobie. Musíme prehod-
notiť správu jednotlivého mestského majet-
ku. Zistili sme totiž, že vydávame vysoké ná-
klady na udržiavanie majetku, z ktorého ne-
máme osoh.

Prioritu budú mať aj kroky pre rozvoj tu-
rizmu v meste. Vítam vznik nových atrakcií –
pivovar, pražiareň kávy, čo určite zvýši po-
nuku pre návštevníkov a turistov ,a to pria-
mo v centre mesta.

Prevzali sme zodpovednosť v Liptovskej
vodárenskej spoločnosti, Združení miest a obcí
Liptova, Oblastnej organizácii Region Liptov.
Aktívne sa zúčastňujeme na práci v rámci
Únie miest Slovenska. Zriadili sme Radu star-
ších, Radu mládeže a Radu podnikateľov. 

servis musí byť na úrovni
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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 

V zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení

mesto Liptovský Mikuláš

zverejňuje zámer odpredať
obchodnou verejnou súťažou

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

Bližšie informácie o nehnuteľnostiach poskytne útvar právnych
služieb, na 2. poschodí č. dv. 207, tel. č. 044/5565245, e-mail:
a.ilanovska@mikulas.sk Celé znenie a podmienky obchodnej
verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli a na interneto-
vej stránke mesta: www.mikulas.sk
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Prípadom výstavby heliportu pri Liptovskej
Ondrašovej sa zaoberá Okresná prokuratúra
v Liptovskom Mikuláši a minister dopravy
Ján Počiatek.

Podanie na prokuratúru zaslalo mesto
Liptovský Mikuláš na základe odporúčania
hlavnej kontrolórky. Tá pri februárovej kon-
trole zistila, že pri prijímaní dodatku č. 2
k územnému plánu mestské zastupiteľstvo
v septembri 2013 vôbec nehlasovalo o sa-
motnom texte nariadenia. Touto zmenou
územného plánu chcelo bývalé vedenie
mesta vypustiť možnosť výstavby heliportu
na území mesta. Vzhľadom na závažnosť si-
tuácie – neistota právneho stavu – navrhla
preskúmanie schvaľovacieho procesu zastu-
piteľstva prokuratúrou.

O procese vydávania územného rozhod-
nutia pre výstavbu heliportu rozhoduje mi-
nister dopravy Ján Počiatek. Mikulášsky sta-
vebný úrad žiadosť investora zamietol z dô-
vodu, že výstavba heliportu nebola v súlade

s novým územným plánom, ktorého súčas-
ťou mal byť aj sporný dodatok č. 2. O odvo-
laní investora následne rozhodoval žilinský
stavebný úrad, ktorý dal investorovi za prav-
du. Mesto pod vedením bývalého primátora
Alexandra Slafkovského žiadalo od Krajskej
prokuratúry v Žiline preveriť postup žilinské-
ho stavebného úradu. Na základe rozhod-
nutia žilinského prokurátora sa prípad do-
stal na ministerstvo dopravy.

K téme heliportu zorganizoval 20. marca
poslanec za mestskú časť Liptovská Ondra-
šová Ľuboš Trizna stretnutie občanov s inves-
tormi. Hovorili spolu o možnostiach prínosu
heliportu pre obyvateľov a jeho využiteľnosti.
Obyvatelia miestnej časti na stretnutí uviedli,
že boli zavedení od začiatku. Podľa ich slov
boli v tom čase zo strany presvedčení o tom,
že na danom mieste má byť vybudovaná za-
stávka pre autobusy a nie heliport.

Po stretnutí investora Cyrila Fogaša s ob-
čanmi v kultúrnom dome v Ondrašovej je-

den z občanov verejne prehlásil, aby vrtuľní-
ky investora prestali lietať ponad mestskú
časť, lebo ľuďom dochádza trpezlivosť a zo-
strelia ich. O tejto skutočnosti Fogaš infor-
moval svojich pilotov, aby aj z tohto dôvodu
nelietali ponad domy v Ondrašovej. Jeden
z pilotov z obavy ohrozenia o svoju bezpeč-
nosť ako aj cestujúcich podal trestné ozná-
menie na políciu.

Celý prípad začal pred približne štyrmi
rokmi. Bývalý primátor podpísal vo februári
2011 záväzné stanovisko, v ktorom mesto
súhlasilo s výstavbou heliportu. Po niekoľ-
kých mesiacoch svoje záväzné stanovisko
podľa jeho slov zrušil. Následne vedenie
mesta iniciovalo zmenu územného plánu,
aby nebolo možné postaviť letisko pre vrtuľ-
níky. Pri schvaľovaní dodatku však predse-
dajúci - bývalý primátor - nevyzval návrhovú
komisiu na predloženie hlasovania o samot-
nom všeobecne záväznom nariadení - texte
dodatku k územnému plánu. Zastupiteľstvo
tak o dodatku nehlasovalo.

Prípadom heliport sa zaoberá 
prokuratúra a minister dopravy

PP oo hh ľľ aa dd   nn aa   mm ee ss tt oo   zz   hh ee ll ii kk oo pp tt éé rr yy ..
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Bývať vo vlastnom, modernom dome,
zariadenom podľa vlastných predstáv,
navyše v bezpečnej lokalite len kúsok
od centra mesta. Zvlášť, keď vlastný
dom vás vyjde lacnejšie ako byt?

Takáto predstava sa určite páči kaž-
dému. Niektorí z našich čitateľov ju však
už stihli pretaviť na realitu. Zaujal ich
projekt Domy Mikuláš, v rámci ktorého
vyrástla v mestskej časti Liptovského
Mikuláša – v Palúdzke, nová štvrť s mo-
dernými domami.

„Práce pokračujú skutočne rýchlym
tempom. Dokončených je už viac ako
päťdesiat percent z celkového počtu
23 rodinných domov. Stavebné mecha-
nizmy momentálne pracujú na prístu-
povej ceste. Tá je pred dokončením a fi-
nálnou úpravou,“ poskytol aktuálne in-
formácie o projekte jeho manažér
Ing. Ivan Kubáň.

Bývať v rámci projektu Domy Miku-
láš, to je predovšetkým vlastniť novučič-
ký dom vo vychytenej lokalite poskytu-

júcej plnú občiansku vybavenosť a zá-
zemie, kúsok od centra mesta. Za starší
byt (5-8 ročný) v centre mesta zaplatíte
väčšiu sumu, ako za novotou voňajúci
dom. Ten je postavený z tých najkvalit-
nejších materiálov a už len posledné
štyri domy sú momentálne na predaj za
cenu 99 990 €.

„V tejto cene je samozrejme zahrnu-
tá aj DPH a pozemok s dvoma parkova-
cími miestami,“ pripomenul manažér
Ing. Ivan Kubáň a nezabudol zdôrazniť,
že kúpa domu v rámci projektu Domy
Mikuláš sa v tomto období skutočne
oplatí. Nielen pre to, že v tomto období
sú hypotekárne úvery, ktoré ponúkajú
banky, v znamení nízkych úrokových sa-
dzieb ale aj z dôvodu že vo svojom
vlastnom, podľa vlastných predstáv za-
riadenom, novom dome môžete bývať
už v lete tohto roku. 

„Aj tie najkvalitnejšie materiály, ktoré
sme použili pri výstavbe, sa podpísali
pod nízke náklady na energie ktoré cel-
kove nepresiahnu 150 Eur. Sme si plne

vedomí, že v tejto lokalite si ľudia abso-
lútne potrpia aj na súkromie. Hoci náš
projekt je radovou zástavbou, každý,
z tehál murovaný dom, je postavený
ako samostatný celok. Má samostatné
obvodové múry, bez spoločných častí
so susedným domom. Zaručí sa tým vý-
borná zvuková izolácia,“ rozmenil na
drobné Ing. Ivan Kubáň. 

O projekte Domy Mikuláš sa dá ho-
voriť ešte dlho. Najlepšie určite spravíte,
ak sa o projekte, ktorý tým najlepším
spôsobom zrealizuje sen o vlastnom
modernom dome vo výbornej lokalite
presvedčíte na vlastné oči.

Osobné obhliadky vzorových domov
si môžete dohodnúť na telefónnom 
čísle 0911 996 442. Tie najpodrob-
nejšie informácie vám poskytne aj 
internetová stránka projektu – 
www.domymikulas.sk. Na Facebooku si
do vyhľadávača zadajte názov Domy
Mikulas. Nezabudnite na like, nech viete
o všetkých novinkách v projekte Domy
Mikuláš.

Niet nad čím váhať! Za bezkonkurenčnú cenu 
sú v ponuke posledné domy!

I 1
/3
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Už iba šesť mesiacov budú Verejnoprospeš-
né služby (VPS) vyvážať komunálny odpad
z Liptovského Mikuláša na skládku v kata-
strálnom území Podtureň, ktorú vlastní su-
sedné mesto Liptovský Hrádok. Dvojročnú
zmluvu medzi mestami po pol roku vypove-
dal primátor Liptovského Hrádku Branislav
Tréger. Pritom neprišlo k žiadnym zmenám
pri ukladaní odpadu zo strany Liptovského
Mikuláša, rovnako radnica v Hrádku neinfor-
movala oficiálne o žiadnych problémoch.
Podpis zmluvy schvaľovali obe zastupiteľ-
stvá, vypovedanie však už urobil primátor
Tréger bez poslancov.

„Koncom marca sme dostali list s výpove-
ďou a máme šesť mesiacov na zabezpečenie
alternatívneho riešenia. Otvorene hovorím,
že stav, v akom zanechalo bývalé vedenie
odpadové hospodárstvo, je katastrofálny.
Mesto prišlo o skládku, množstvo peňazí
a takýmto spôsobom aj o alternatívu na
ukladanie odpadu. Môžeme sa len domnie-

vať, prečo zmluva podpísaná pánmi Trége-
rom a Slafkovským predčasne končí. Ro-
zumné dôvody nám známe nie sú,“ zdôraz-
nil primátor Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč.

Problém ukladania odpadu mala miku-
lášska radnica už dlhšiu dobu na stole. Spo-
ločenstvo vlastníkov Veterná Poruba ozná-
milo bývalému primátorovi Alexandrovi
Slafkovskému v máji 2014 svoje definitívne
stanovisko, že nesúhlasí s ďalším skládkova-
ním a vyžadujú naplnenie zmluvy, to zna-
mená uzavretie skládky do konca októbra.
Kapacita skládky vo Veternej Porube by po-
stačovala na vyváženie odpadu ešte počas
najbližších rokov, vtedajšie vedenie mesta
však spoločenstvo vlastníkov nepresvedčilo
predĺžiť súčasnú zmluvu, ktorú spolu podpi-
sovali začiatkom roku 2011. Predčasným
uzavretím skládky mesto prišlo o približne
600 tisíc eur. Taktiež náklady na uzavretie
skládky vo výške približne jeden milión eur
muselo platiť z vlastných prostriedkov. Ak
by sa skládka uzatvárala o niekoľko rokov
neskôr, mohlo tieto náklady hradiť z euro-
fondov.

V roku 2014 VPS vypísali súťaž na dodá-
vateľa, ktorý smeti uloží na svojej skládke.
Pôvodne sa malo súťažiť skládkovanie iba
na dva roky, no nakoniec vypísali súťaž na
4 roky za viac ako dva milióny eur. Podľa
Slafkovského vypisovateľom malo byť mes-
to a nie VPS. Vtedajší šéf VPS Jozef Klepáč
zdôraznil, že takýto postup bol po dohode
s mestom. Súťaž nakoniec zrušili. Slafkovský
však presviedča, že problém skládkovania je
ešte z roku 2008. Mesto vtedy platilo nájom
vo výške tri centy za meter štvorcový. „Tu sa

ukazuje, aká strategická chyba sa udiala
v roku 2008, keď mesto nekúpilo pozemky
pod skládkou za 10 miliónov korún, ktoré
vlastníci ponúkali,“ skonštatoval v minulosti.
Podľa Blcháča by to bol nezmyselný krok.
„Ponúkali nám na predaj pozemky za 500-
násobok ročného nájomného. Skládkovať sa
tam dalo ešte desať rokov, potom by sme
museli pozemky zakonzervovať. Pozemky
by sa nedali desiatky rokov na nič využívať,“
vysvetlil. Nakoniec v marci 2011 podpísal
Slafkovský so spoločenstvom vlastníkov
novú zmluvu, ktorá garantovala skládkova-
nie do októbra 2014. Podľa predsedu ob-
čianskeho združenia Tatry a environmentál-
neho aktivistu Rudolfa Pada mala takáto do-
hoda charakter výpalného.

Ročné nájomné sa zvýšilo na 50 centov za
meter a pribudli sankcie až do výšky milióna
eur a to za každý rok porušenia zmluvy. Mes-
to sa zaviazalo, že v budúcnosti sa nebude
snažiť zriadiť skládku v susednom katastri
obce Smrečany. Pritom už začiatkom roka
2010 malo rozpracovaný systém, ktorý by
tam umožnil skládkovať ešte ďalších 17 až 20
rokov. Obec už vydala územné rozhodnutie,
bolo schválené posúdenie vplyvu skládky na
životné prostredie a existoval samotný pro-
jekt. Radnica pod Slafkovského vedením
však tento zámer zmietla zo stola.

V roku 2010 organizoval Slafkovský petí-
ciu Stop drahším smetiam, za jeho primáto-
rovania v rokoch 2011 až 2014 sa poplatok
za odvoz smetí zvýšil o približne 35 percent.

Na základe posledných udalostí je pred
súčasným vedením radnice veľká výzva – do
šiestich mesiacov vyriešiť skládkovanie od-
padu pre ďalšie obdobie.

Mikulášske smeti už Hrádok nechce

Dobrovoľníci čistia mesto
Mladí dobrovoľníci sa vo štvrtok
26. marca rozhodli dať do poriadku
priestor pod mostom v Palúdzke,
kadiaľ vedie cestička na Kamenné
pole. Skupinka 15 mladých ľudí vo
svojom voľnom čase nazbierala viac
ako dvanásť vriec odpadu. „Poďako-
vanie patrí každému, kto nezištne
pomohol a prispel k dobrej veci. Ur-
čite máme záujem žiť v kultúrnom
prostredí,“ uviedol poslanec za
mestskú časť Palúdzka Marek Ne-
mec, ktorý akciu zorganizoval. V jar-
ných mesiacoch majú záujem sa
opäť zapojiť do čistenia okolia prie-
hrady. „Na jednej strane je skvelé,
keď sa takéto dobrovoľné akcie ro-
bia, no na strane druhej je zas smut-
né, že ich je potrebné vôbec robiť.
Naše okolie si znečisťujeme sami
a to je veľká škoda,“ dodal ďalší
z dobrovoľníkov Tomáš Paprčka.
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Liptovský Mikuláš je slobodné mesto. Už
70 rokov. Okrúhle výročie (4. apríla 1945)
oslobodenia mesta od fašistov sme si dô-
stojne pripomenuli 28. marca. Tohtoročné
oslavy boli výnimočné aj tým, že prítomní
mali možnosť na Háji – Nicovô sledovať aj
rekonštrukciu bojov o kótu 729. Približne
150 vojakov, členov klubov vojenskej his-
tórie z Českej republiky a Slovenska, na
oboch stranách predviedlo útok na opev-
nené pozície nacistov na Háji.

V rámci sovietskej ofenzívy v smeroch
Varšava – Berlín a Budapešť – Viedeň sa vo
vedľajšom smere zastavili boje pred Lip-
tovským Mikulášom v zložitom teréne
opevnenom nacistami na dlhých 62 dní.
„Aj keď to bola jedna z viacerých obdob-
ných epizód, odohrávali sa tu boje adek-

vátne trvaním či počtom obetí bojom na
Dukle,“ prezradil vojenský historik Oldřich
Vaněk. Sovietska armáda bola v tom čase
už pred Berlínom, no okupanti sa rozhodli
prehradiť Liptovskú kotlinu a zo všetkých
síl udržať svoje pozície. Postupujúci oslo-
boditelia tak narazili na silné opevnenia.

Napriek silnému vetru a studenému
počasiu si cestu na Háj našli stovky ľudí,
vrátane rodín s deťmi. Následne si prítom-
ní uctili pamiatku hrdinov položením ven-
cov pri pamätníku na Háji – najväčšom
cintoríne československých vojakov na
území bývalého Československa. Primátor
Liptovského Mikuláša Ján Blcháč v sláv-
nostnom príhovore zdôraznil, že nesmie-
me zabúdať na vojnové obete, ale ani na
utrpenie vojakov i civilného obyvateľstva.

Zdôraznil význam zapojenia sa obyvate-
ľov Slovenska do protifašistického boja.
„Na túto skutočnosť nesmieme zabud-
núť,“ dodal.

Oslavy oslobodenia pokračovali aj
v popoludňajších hodinách – pochodom
vojakov do mesta a položením vencov aj
pri pamätníku sovietskych vojakov na Ná-
mestí osloboditeľov. Pietnych psomienok
sa zúčastnili aj priami účastníci protifašis-
tického zápasu na frontoch druhej sveto-
vej vojny, veľvyslankyňa Českej republiky
v SR Lívia Klausová, zástupca pridelenca
obrany pri veľvyslanectve Ruskej federá-
cie v SR Jevgeni Karpuchov, zástupcovia
štátnej a miestnej samosprávy a politic-
kých strán a hnutí.

Dôstojné oslavy oslobodenia mesta 
pritiahli stovky ľudí
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S rozvojom mesta neodmysliteľne súvisia in-
vestičné akcie. Po zimnom období sa rozbie-
hajú práce na viacerých miestach. „Máme
záujem vypracovať harmonogram investič-
ných akcií v jednotlivých mikulášskych
mestských častiach. Prostriedky na výstavbu
ciest, chodníkov, bytových domov chceme
čerpať predovšetkým z eurofondov,“ pove-
dal primátor Ján Blcháč. 

Škôlka urobí radosť rodičom už v sep-
tembri

Rodičia z Okoličného sa od 1. septembra
nebudú musieť obávať nevybavených žia-
dostí o prijatie ich ratolestí do materskej
školy. V tamojšej základnej škole totiž mesto
práve vytvorilo priestory pre novú materskú
školu s kapacitou 40 detí. 

„Kapacita materských škôl v Mikuláši je
plne obsadená. V minulom školskom roku
nebolo prijatých do materských škôl 39 detí
a v tomto školskom roku evidujeme 20 ne-
vybavených žiadostí. Situáciu riešime vytvá-
raním nových kapacít,“ uviedol Blcháč.

Podľa slov Zuzany Pavelicovej z oddele-
nia vzdelávania, mládeže, športu a kultúry
na miestnom mestskom úrade je splynutie
základnej školy s materskou pre žiakov po-
zitívne. „Tento model ponúka bezproblé-
mový prechod detí z predprimárneho
vzdelávania na 1. stupeň ZŠ a jednotné pô-
sobenie vo výchovno-vzdelávacom proce-
se od začiatku zaškolenia dieťaťa. Splynutie
základnej a materskej školy umožňuje efek-
tívnejšie využívanie personálnych, finanč-
ných a materiálnych zdrojov,“ uviedla Pa-
velicová. 

Prestavbou Okoličianskej základnej škole
vznikli priestory pre dve triedy škôlky. Detič-
ky budú mať k dispozícii dve herne, dve
spálne a jedáleň, k triedam patria aj hygie-
nické zariadenia a sklad hračiek. Okoličians-
ka škôlka by mala začať svoju činnosť od
1. septembra tohto roku. Zriaďovateľ vyhlási
dodatočný termín zápisu detí.

Nový depozitár
Múzeum Janka Kráľa by malo byť do kon-

ca októbra bohatšie o nový depozitár. Vďa-
ka europrojektu v hodnote približne 850 ti-
síc eur budú zrekonštruované staré a vybu-
dované nové priestory na uchovávanie
a sprístupňovanie múzejného fondu. Záro-
veň sa odstránia nevyhovujúce podmienky
v priestoroch múzea, ktoré ohrozujú zbier-
ky. Po realizácii projektu múzeum získa nové
priestorové možnosti pre svoj ďalší rozvoj.

Na Majerskej vznikajú nové parkovacie
miesta

Na vyše polkilometrovom úseku Majer-
skej ulice na Nábreží A. Stodolu mesto vy-
tvára nové parkovacie plochy, rekonštruuje
aj prístupovú komunikáciu. Investíciou za
viac ako 750 tisíc eur vznikne 348 státí pre
osobné autá, kvalitná vozovka a zrekon-
štruované staré parkovacie plochy.

„Zatiaľ sú rozrobené stojiská pre osobné
automobily, s rekonštrukciou povrchu vo-
zovky sme cez zimné obdobie začať nemoh-

li, aby bol zabezpečený plynulý prístup k by-
tovým domom. Väčšinu stavebných prác
ukončíme v máji,“ priblížil vedúci oddelenia
investícií na mestskom úrade Miloš Berník.

Rekonštrukcia Majerskej si vyžiadala vý-
rub niekoľkých stromov. Väčšinou išlo o dre-
viny, ktoré prekážali príjazdu na parkovisko
alebo už ohrozovali bezpečnosť ľudí. „Reali-
zovali sme len nutné výruby. Napriek tomu,
že to projekt neobsahuje, v rámci verejnej
zelene zrealizujeme dosadbu tak, aby ľu-
ďom dreviny nezasahovali do okien,“ do-
plnila Iveta Klepáčová z útvaru životného
prostredia a poľnohospodárstva. 

V Palúdzke čakajú na teplejšie nočné po-
časie

Komfortnejšiu dopravu obyvateľov Palú-
dzky a skultúrnenie Námestia SNP zabezpe-
čila radnica rekonštrukciou cesty na Okruž-
nej ulici. Mení sa tu celá vozovka. „Vymieňa-

me celé podložie spolu so živičným krytom.
Pozdĺž komunikácie je riešený aj odvod daž-
ďových vôd do jestvujúceho potoka,“ priblí-
žila Tatiana Smolíková z oddelenia investícií.
Kvôli zime sú v súčasnosti práce pozastave-
né, radnica čaká na plusové nočné teploty.
Živicový kryt je možné položiť len za urči-
tých poveternostných podmienok.

Kultúrnejší Dom kultúry
Vďaka europrojektu v Liptovskom Miku-

láši a poľskom Jasle zrekonštruujú radnice
kultúrne domy a pripravia sprievodné podu-
jatia na zvýšenie úrovne spoločenského vyži-
tia a kultúry na oboch stranách Tatier. Celko-
vé oprávnené náklady na rekonštrukciu mi-
kulášskeho kultúrneho stánku predstavujú
sumu takmer 740 tisíc eur, z toho 5 percent
hradí mesto. „Dom kultúry sa väčšej obnovy
dočká zaslúžene po viac ako dvadsiatich ro-
koch. Verím, že vzájomnou spoluprácou
s poľským partnerom dosiahneme vyššiu
úroveň kultúry, po ktorej je v našom meste
skutočne dopyt,“ zdôraznil šéf radnice. 

Rekonštrukcia sa dotkne úpravy hlavnej
sály, blízkych hygienických zariadení, vzdu-
chotechniky a vykurovania či nákupu novej
javiskovej techniky. „V Liptovskom Mikuláši
plánujeme v rámci projektu od júna do sep-
tembra zrealizovať jazzový festival, hip – ho-
pový event, fotografickú výstavu a vystúpi
u nás i dychový orchester z Jasla,“ priblížil
riaditeľ domu kultúry René Devečka. 

Skateboard bez hraníc
Fanúšikovia skateboardingu sa môžu te-

šiť na rozsiahlu rekonštrukciu skateparku
v Liptovskom Mikuláši. Investícia do rekon-
štrukcie starých a výstavby nových prvkov
skateparku predstavuje 24 tisíc eur, ďalších
16 tisíc použijú na organizáciu dvoch medzi-
národných pretekov – v Novom Targu
a v Liptovskom Mikuláši. Všetky aktivity pro-
jektu podporeného z prostriedkov EÚ je
nutné zrealizovať do konca mája. 

Investície sú v plnom prúde
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Základom triedenia odpadu je, aby sa do
nádob na separovaný zber dostával iba
ten odpad, ktorý tam patrí.

Je potrebné si uvedomiť, že materiál,
z ktorého je odpad zložený (papier, plast,
sklo, kov, drevo a pod.), treba vhodiť do
správneho kontajnera. Ak vhodný kon-
tajner nenájdete (patrí to najmä pri ne-
bezpečnom alebo objemnom odpade) ta-
kýto druh odpadu prineste do zberných
dvorov, prípadne počkajte na veľkoobje-
mové kontajnery a mobilný zber. Prevá-
dzkujú sa dvakrát ročne, na jar a na jeseň.

Viacerých zaujíma, čo sa deje so sepa-
rovaným odpadom potom, čo ho vyvezú
smetiarske autá. Odpad putuje do trie-

diacej haly na Podbrezinách. Tam sa do-
trieďuje podľa požiadaviek spracovate-
ľov druhotných surovín. Zo spracované-
ho odpadu sa potom vyrábajú nové vý-
robky, napríklad plastové vrecia či toa-
letný papier.

Vďaka triedeniu odpadu sa chráni ži-
votné prostredie. Nezaberá sa miesto na
skládkach, šetria sa nerastné suroviny, je
ho možné predať. Naopak, odpad, ktorý
sa nedá znovu využiť, končí v nádobách
na zmesový komunálny odpad. Dostane
sa na skládku a už nie je z neho žiadny
úžitok.

Základom triedenia je, aby sa do kon-
tajnerov dostával iba odpad, ktorý tam
patrí. Nevhodný odpad (zvyšky potravín,
mäsa, tráva, plienky, farby, motorový
olej a iné látky) znehodnotia celý obsah
triediacej nádoby a následne aj smetiar-
skeho auta. Takéto odpady môžu spôso-
biť výskyt hlodavcov a ochorení zamest-

nancov na triediacej hale, ktorí s týmto
odpadom prichádzajú bezprostredne do
kontaktu. 

Aj z dôvodov, ktoré sme uviedli vyššie,
je nutné dôkladnejšie triediť odpad z do-
mácností. Stále je čo zlepšovať. Pre zopa-
kovanie prinášame informácie o tom, čo
patrí do ktorého kontajnera:

Zelené nádoby – zber skla: tabuľové
sklo, sklenené poháre, sklenené obaly –
fľaše, zaváraninové poháre, sklenené čre-
py, vázy a pod. Zbierame sklo všetkých
farieb.

Nepatrí sem: silne znečistené sklo (po-
travinami, maltou, farbami), keramika,
porcelán (taniere, hrnčeky a pod.), zrkad-

lá, autosklo, drôtené a lepené sklo, sklo-
betón, dymové sklo, žiarovky, žiarivky,
plexisklo, teplomer, výbojky, TV obra-
zovky a pod.

Čo s nimi: žiarovky, žiarivky a výbojky
patria do nebezpečného odpadu – treba
ich odovzdať na zberný dvor. Ortuťové
teplomery treba odovzdať do lekární.
Ostatný odpad patrí do zmesového ko-
munálneho odpadu.

Modré nádoby – zber papiera: noviny,
časopisy, kancelársky papier, zošity, ka-
lendáre (bez drôtu), knihy bez tvrdého
obalu, kartón, lepenka, každý papier,
ktorý nie je znečistený potravinami, ole-
jom, farbami a nebezpečnými látkami,
nie je potiahnutý fóliou (niektoré reklam-
né letáky).

Nepatrí sem: znečistený papier (potra-
vinami, farbou, maltou), kopírovací pa-
pier, faxový papier, celofán a voskovaný
papier, hygienické potreby (plienky,

vreckovky), vata, obaly zo sladkostí, zo
sušienok (tyčinky, chipsy a pod.), kovové
a plastové súčasti (napr. strunky z kalen-
dárov) a pod.

Čo s nimi: patria do zmesového komu-
nálneho odpadu.

Žlté nádoby: zbierame tri druhy odpa-
dov – plasty, kovy, tetrapaky.

Zber plastu: plastové nápojové obaly
(PET Fľaše), obaly z drogérie a domácej
chémie (z čistiacich prostriedkov), igelity,
igelitové tašky, plastové sáčky, plastový
záhradný nábytok, bandasky, vedrá, pre-
pravky, hračky...

Nepatrí sem: znečistené plastové oba-
ly motorovým olejom, potravinami, far-

bami, chemikáliami, kelímky z jogurtov
a masla, použité plienky a hygienické po-
treby, podlahové krytiny, guma, molitan,
celofán, hadice z vysávačov, kabelky,
obuv, tlakové nádoby (z laku na vlasy, fa-
rieb a pod.), káble, vodoinštalačný mate-
riál, pneumatiky, plastové pásky na via-
zanie, plastové rámy z okien, vonkajšie
žalúzie.

Čo s nimi: pneumatiky, odpad znečis-
tený motorovým olejom a tlakové nádo-
by, rámy z okien treba odovzdať na zber-
ný dvor. Ostatný odpad patrí do zmeso-
vého komunálneho odpadu.

Zber kovov: kovové obaly z potravín –
plechovky z nápojov, konzervy, hliníko-
vé fólie (viečka z jogurtov a smotany, hli-
níkové obaly zo syrov a čokolád), kovové
vrchnáky z fliaš, kanistre, sudy, obaly
z čajových sviečok, kovový šrot, radiáto-
ry, oceľ, farebné kovy a pod. Veľké alebo
ťažké kusy patria na zberný dvor, aby ne-

Do kontajnerov vhadzujte iba odpad, 
ktorý tam patrí!
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Odpady, ktoré je možné odovzdať priamo do auta prepravcu:

Batérie a autobatérie, elektroodpad z domácností, chemikálie 
(riedidlá, pesticídy), staré farby, obaly znečistené škodlivinami, všetky druhy 

starých olejov, ortuťové teplomery, výbojky a iné.

Odpad je odoberaný bezplatne. Po jeho prevzatí je zabezpečené zhodnotenie alebo správne
zneškodnenie. Prosíme vyčkať na auto prepravcu a nevytvárať skládky odpadu na miestach zberu.

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU – termín: 4. 4. 2015 (sobota)ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU – termín: 4. 4. 2015 (sobota)

Lokalita Umiestnenie zastávky – Ulica Čas
Lipt. Ondrašová zast. autobusu pri kostole – Mincova 8:40 – 8:55
Andice - Benice pri potravinách v Beniciach – Andická 9:05 – 9:15
Palúdzka pri Dyname FC 34 štadión – Priehradná 9:25 – 9:35
Demänová kultúrny dom - Dlžniny 9:45 – 9:55
Bodice križovatka pri pamätníku – Bodická 10:00 – 10:10
Ploštín pred kultúrnym domom – Ploštínska 10:20 – 10:30
Iľanovo pred kultúrnym domom – Iľanovská 10:40 – 10:50
Nábrežie 4. apríla parkovisko za Billou – Belopotockého  11:00 – 11:10
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu pri pošte na Nábreží – Za Havlovci 11:15 – 11:25
Veľká kolónia pri garážach – Textilná 11:30 – 11:40
Okoličné vedľa ihriska – Sihoťská  11:45 – 11:55
Stošice 50 m za železničným priecestím – Stošická 12:00 – 12:10
Vitálišovce posledná zákruta – Lipová, Podbreziny 12:15 – 12:25
Podbreziny parkovisko – Kemi 12:30 – 12:40

Najbližší termín zberu nebezpečného odpadu je jeseň 2015.

Deratizáciadošlo k poškodeniu nádoby a zberného
vozidla!

Nepatrí sem: obaly s obsahom nebez-
pečných látok (NL), injekcie (ihly).

Čo s nimi: Obaly s NL patria do zberné-
ho dvora, použité injekcie do lekární.

Zber tetrapakov (VKM – viackombino-
vané materiály): obaly z ovocných štiav
a džúsov, mlieka, smotany a iných mlieč-
nych výrobkov, vína a pod.

Nepatrí sem: viacvrstvové obaly
z kávy, polievok, pudingov, práškov do
pečiva, kakaa, korenín, nanukov, žuva-
čiek a pod.

Čo s nimi: patria do zmesového komu-
nálneho odpadu .

Objemné odpady: (nábytok, práčky,
odpad z prerábania bytov) treba odniesť
na zberné dvory. Pracovníci nemôžu ta-
kýto odpad vhodiť do áut, aby nedošlo
k ich poškodeniu. Ak ide o väčšie množ-
stvá takýchto odpadov, je možné si ob-
jednať veľkoobjemový kontajner na Ve-
rejnoprospešných službách.

Zberné dvory – v našom meste sú dva
zberné dvory: na ulici Podtatranského
a v Okoličnom (bývalé skleníky oproti
čerpacej stanici). Tu je možné odovzdať
zadarmo odpady vyprodukované v do-
mácnosti. 

Otváracie hodiny: Zberný dvor Podta-
tranského: pondelok – sobota od 8:30 do
19:00 hod.

Zberný dvor Okoličné: pondelok – so-
bota od 8:30 do 18:00 hod.

Služby odpadového hospodárstva pre
Mesto Liptovský Mikuláš zabezpečujú
Verejnoprospešné služby Liptovský Mi-
kuláš. Môžete im adresovať akékoľvek
otázky týkajúce sa vývozu odpadov a od-
padového hospodárstva.

Podrobnejšie informácie o triedení
odpadov nájdete na stránke www.sepa-
rovanyzber.sk

Text a foto: Verejnoprospešné služby 
Liptovský Mikuláš

Mesto Liptovský Mikuláš vyzýva právnické
osoby a fyzické osoby – podnikateľov pô-
sobiacich na území Mesta Liptovský Miku-
láš na vykonanie jarnej deratizácie v termí-
ne 1.4.2015 až 15.5.2015 a následne
v termíne 1.10.2015 až 15.11.2015 aj je-
sennej deratizácie budov, objektov, prie-
storov a teplovodných potrubí v ich vlast-
níctve, resp. v správe. Upozorňujeme, že
správcovia bytového fondu sú povinní po-
pri deratizácii bytových domov zabezpe-
čiť aj deratizáciu kanalizačných prípojok
k bytovým domom. Chovatelia zvierat sú
povinní v objektoch slúžiacich na umiest-
nenie zvierat vykonávať deratizáciu 2 x
ročne, v jarnom a jesennom období.

Mesto zabezpečí deratizáciu verejných
parkov a objektov vo svojej správe. Úspeš-
nosť potláčania výskytu nežiaducich hlo-
davcov závisí od koordinovaných celo-
plošných a pravidelných deratizačných
zásahov. 

Pri ochrannej deratizácii môžu pomôcť
aj občania a to tým, že nebudú vytvárať

zdroje potravy potkanom vylievaním zvy-
škov jedál do WC, vyhadzovať potraviny na
dvory a skladovať ich v pivniciach a na bal-
kónoch. Vhodné je tiež nevytvárať skládky
domového odpadu v spoločných priesto-
roch, v okolí budov a smetných kontajne-
rov, nekŕmiť domáce zvieratá (mačky, psy)
na voľných priestranstvách, v okolí obyt-
ných blokov, pivniciach a suterénoch bu-
dov, nekŕmiť mestské holuby. Nevyhnutné
je mať okienka a vetracie otvory v obyt-
ných domoch a v ostatných budovách za-
bezpečené ochranným sieťkami, zatvárať
vchodové dvere, upchávať nefunkčné die-
ry v suterénnych priestoroch, v miestach
inžinierskych sietí a dilatácií, udržiavať po-
riadok a čistotu v okolí objektov.

Vykonanie deratizácie kontroluje mes-
to Liptovský Mikuláš. V zmysle zákona
o obecnom zriadení hrozí právnickým
osobám, ktoré nebudú rešpektovať tieto
povinnosti, pokuta do 6 638 €, fyzickým
osobám do 33 €.

útvar ŽP a P

Vážení čitatelia, vzhľadom na to, že každo-
ročne pravidelne koncom zimy sú na mest-
ský úrad doručované podnety, ktoré sa tý-
kajú výrubov drevín, radi by sme Vás infor-
movali, že všetky žiadosti o povolenie výru-
bu drevín sú zverejňované na internetovej
stránke mesta v zmysle zákona po dobu
minimálne 5 pracovných dní pred samot-
ným začatím konania a každý má možnosť
prihlásiť sa za účastníka konania. Nasleduje
samotné konanie s miestnym zisťovaním

a vydanie rozhodnutia, ktorým sa požado-
vaný výrub buď povolí, alebo aj nepovolí.
Pri miestnom zisťovaní sa prihliada na všet-
ky náležitosti. Každé rozhodnutie obsahuje
zdôvodnenie a je vydané v súlade so záko-
nom. Výruby sa uskutočňujú hlavne v čase
vegetačného pokoja a obdobie výrubov sa
končí vždy 31. marca.

Ing. Iveta Klepáčová, vedúca útvaru 
životného prostredia a poľnohospodárstva

Žiadosti o povolenie výrubu drevín 
sú zverejňované na webe mesta
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Bezplatná spolupráca knižnice
a ponuka priestoru pre prezen-
táciu publikácie na medzinárod-
nom veľtrhu Bibliotéka sú pre
autorov kníh lákavé argumenty,
prečo sa zúčastniť súťaže Kniha

Liptova 2014. Tento rok je
v ôsmom ročníku nominova-
ných 47 titulov odbornej a krás-
nej literatúry. „Najčastejšie no-
minujú knihy do súťaže samotní
autori, pre ktorých sa účasť v sú-

ťaži stáva prestížnou záležitos-
ťou. Veľa kníh nominuje samot-
ná knižnica z hľadiska svojho re-
gionálneho poslania a tiež čita-
telia a vydavatelia,“ vysvetlila
riaditeľka Liptovskej knižnice

G. F. Belopotockého Marcela Fe-
riančeková. 

Do prestížnej regionálnej sú-
ťaže mohli byť zaradené len tie
knihy, ktoré sú späté s regiónom
Liptov buď tematicky, alebo oso-
bou autora. „Momentálne sú no-
minácie uzatvorené a viac sa no-
minovať nedá, pretože už pre-
bieha hlasovanie. O víťaznej knihe
rozhodne čitateľská verejnosť.
Hlasovanie je možné do 10. apríla
a zapojiť sa dá aj elektronicky,“
doplnila Feriančeková. Z kníh,
ktoré sa umiestnia na prvých
troch miestach v každej kategórii
o najkrajšiu knihu v regiónoch
Žilinského samosprávneho kraja
bude zostavená putovná výstava,
ktorá bude postupne prezento-
vaná v regionálnych knižniciach.
V Liptovskej knižnici G. F. Belo-
potockého bude táto výstava in-
štalovaná od 3. do 23. septemb-
ra.

Počas uplynulých 8 ročníkov
súťaže bolo do Knihy Liptova no-
minovaných 457 kníh. Nomino-
vané knihy sa stávajú majetkom
knižnice, ktorá ich sprístupní pre
verejnosť na požičiavanie.

Podtatranskú prírodu, reportážnu fotografiu aj akty z dielne Ru-
dolfa Kmeťa si mohli pozrieť návštevníci Domu Matice Sloven-
skej (MS) v Liptovskom Mikuláši od 18. do 21. marca. „Teším sa,
že v matičnom kultúrnom stánku vystavujú menej známi lip-
tovskí umelci a takéto aktivity budeme aj naďalej podporovať.
Rudolf Kmeť bol popredný amatérsky fotograf,“ prehovoril ria-
diteľ Domu MS v Liptovskom Mikuláši Marek Nemec.

Rudolf Kmeť stál pri zrode amatérskej fotografie koncom šty-
ridsiatych a začiatkom päťdesiatych rokov 20. storočia. Narodil
sa roku 1902 a zomrel 21. marca v minulom roku. Jeho výstavu
pri príležitosti výročia jeho úmrtia usporiadalo Múzeum Janka
Kráľa a Dom MS v Liptovskom Mikuláši.

Dom Matice Slovenskej 
vystavoval amatérskeho 

fotografa podtatranského regiónu

O titul Kniha Liptova 2014 
bojuje tento rok 47 publikácií
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2+1* pizza gratis

Zbojnícka Koliba
Holiday village Tatralandia
031 05 Liptovský Mikuláš

  

12 druhov pizze
5D cinema
bowling

nová pizza

v meste

  holiday village tatralandia

  liptov aréna

  hurricane factory

liptovský trnovecliptovský mikuláš

Vždy v posledný pondelok
v mesiaci sa môžu fanúšikovia
pohyblivých obrázkov tešiť
na filmové večery, v tradícii
ktorých pokračuje Dom Ma-
tice Slovenskej na Nábreží.
Cyklické Filmy s te-
matikou Liptova,
amatérske filmy,
ale aj krátke za-
hraničné ocene-
né snímky si za-
darmo môžu po-
zrieť raz mesačne
až do konca roka.

„Podporuje-
me filmové ume-
nie a liptovský
matičný stánok je
dokorán otvore-
ný každému, kto
má záujem o kul-
túru. Tieto podu-
jatia si už našli
svojich stálych
návštevníkov,“
uviedol šéf Domu

MS v Liptovskom Mikuláši Ma-
rek Nemec.

Po zimnej prestávke sa 23.
marca uskutočnilo v Dome na
Nábreží cyklické podujatie pod
názvom Podvečer s filmovou

tvorbou. Počas ve-
čera bola uvedená
snímka najlepšieho
neprofesionálneho
českého filmára Pet-
ra Barana pod ná-
zvom Marina, film
ukrajinskej autorky
Maryny Artemenko
Nie menej ako 50 kg
a bakalárska práca
Maxima Melnyka
Revízori. Premiéru
v Dome MS mal au-
torský dokumentár-
ny snímok Ľubora
Patscha pod ná-
zvom Konečná
diagnóza...?, ktorý
natáčal dva a pol
roka.

Začali sa 
filmové večery
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V 44 stretnutiach základnej časti juniori MHK
32 získali 95 bodov a spomedzi tucta účast-
níkov súťaže skončili na prvej priečke, o bod
pred bratislavským Slovanom. Výborné vy-
svedčenie mikulášskej družiny jej postavilo
za štvrťfinálového súpera Poprad.

Liptovský Mikuláš, ako víťaz základnej časti,
mal výhodu dvoch úvodných duelov na do-

mácom ľade. Obidva po výsledkoch 6:2 a 5:1
zvládol. „Sme spokojní s tým, že sme pred
domácim publikom vyhrali obidva zápasy.
To bol náš cieľ, ktorý sme splnil,“ hodnotil ta-
lentovaný útočník MHK 32 Patrik Števuliak.

Séria, ktorá sa hrala na tri víťazstvá, sa
presunula do Popradu. Patrik už po druhom
domácom zápase avizoval, že o semifinálo-
vom postupe by radi rozhodli hneď v prvom
meraní síl na popradskom ľade. To sa poda-
rilo, hoci postup Mikulášanov sa nerodil ľah-
ko. Vyhrali 5:4 po predĺžení, keď rozhodujúci
gól strelil Matej Moravčík v 55 sekunde pre-
dĺženia.

Semifinálovým súperom MHK 32 bola
Nitra. Zverenci dvojice Paukovček - Halaj
mali ako víťazi základnej časti v prvých
dvoch zápoleniach opäť výhodu domáceho
štadióna. Na ten si, tradične, našla cestu viac
ako solídna návšteva, hráčov hnal neustále
dopredu aktívny fanklub.

Prvý zápas, ktorý sa hral v nedeľu dopo-
ludnia, Liptovský Mikuláš zvládol po výsled-
ku 6:3. Pevný základ výhry sa zrodil už
v úvodnej tretine, ktorá skončila 4:0. Druhý
duel, hraný nasledujúci deň Liptovský Miku-
láš vyhral 4:3 po predĺžení. Naši chlapci si vy-

nútili predĺženie gólom Ľudovíta Dunčka
minútu a štrnásť sekúnd pred tretím klaksó-
nom. Rovnaký čas sa ukrojil aj z predĺženia,
keď o výhre MHK 32 rozhodol Matúš Sukeľ.

Počas predposledného marcového ví-
kendu sa séria presunula pod Zobor. V pr-
vom stretnutí domáci vyhrali 3:1, keď výsle-
dok spečatili v samom závere gólom do
prázdnej bránky počas power – play Liptov-
ského Mikuláša. Celkovo štvrtý duel série
bol poriadne napínavý a dramatický až do
konca. V riadnom hracom čase sa skončil ne-
rozhodne 2:2, rozuzlenie neprinieslo ani
predĺženie. Až v nájazdoch Ľudovít Dunčko
rozhodol o finálovom postupe Liptovského
Mikuláša. V ňom si MHK 32 skríži hokejky
s Trenčínom, ktorý vyradil Slovan Bratislava.

„V obidvoch zápasoch na ľade Nitry to bol
z našej strany výborný kolektívny výkon. Di-
váci videli výborné, dramatické zápasy. Ško-
da „vlastenca“ v druhom zápase, o postupe
mohlo byť rozhodnuté už skôr,“ hodnotil tré-
ner Pavol Paukovček. „Ďakujeme fanúšikom,
ktorí nám aj na nitrianskom štadióne vytvori-
li výbornú atmosféru. Nech už finále dopad-
ne akokoľvek, je to pre chlapcov úspech.“

Text: Michal Paška, Foto: Tomáš Batiz

Balážik medzi
najlepšími

Pavla Balážika ocenili na slávnostnom vy-
hlásení najúspešnejších športovcov Slo-
venskej asociácie silového trojboja za
uplynulý rok. Spolu s Balážikom si v Barde-
jove ocenenie prevzal aj Ivan Giňovský,
ktorý je zároveň aj šéfom klubu Powerlif-
ting Liptov Beňadiková, v drese ktorého
úspešná dvojica súťaží.

Balážika, dvojnásobného majstra Euró-
py GPC v mŕtvom ťahu, ktorý súťaží
v hmotnostnej kategórii do 56 kilogra-
mov, ocenili v kategórii Open. S jeho me-
nom sú spojené dva svetové rekordy
v drepe - výkon 142,5 kilogramov a v tlaku
na lavičke 92,5 kilogramov. Ide o aktuálnu
slovenskú dvojka v silovom trojboji bez
vybavenia.

Text: (mp), foto: (tb)

Juniori MHK 32 hrajú v extralige o titul
Partia okolo trénera Pavla Paukovčeka a jeho asistenta Juraja Halaja 

v play-off nadviazala na výborné výkony zo základnej časti hokejovej extraligy juniorov.



17·PORT

Ďalší výborný úspech dosiahla 22-ročná fit-
nesska Dominika Multáňová z Liptovského
Mikuláša. Na prestížnej súťaži Arnold Classic
v americkom Colombuse vo veľkej konku-

rencii zvíťazila v klasickom fitness žien v ka-
tegórii do 163 centimetrov.

Pre športovkyňu to bola za „veľkou mlá-
kou“ nová skúsenosť. „Celý priebeh bol
úplne iný, ako som bola doteraz zvyknutá.
Iný bol štýl rozhodovania, organizácia, prie-
beh súťaže, pózovanie či hodnotenie,“ opí-
sala. 

Aj napriek úvodnej obavy z faktu, že ne-
vedela, do čoho ide, jej súťaž dala veľmi
veľa. „O to som radšej, že sa mi podarilo zví-
ťaziť. Cesta tam totiž bola dosť vyčerpávajú-
ca, zlé počasie, zrušené lety. Cítila som, že
som v semifinále neukázala maximum, aj
keď voľná zostava mi išla veľmi dobre. Po-
tom to už bolo ono. Na finále som doladila
formu a pretekalo sa mi viac ako dobre,“ po-
vedala sympatická športovkyňa.

Ochotne prezradila aj niečo zo zákulisia
podujatia. Predsa len Slováci na takejto pre-
stížnej súťaži neštartujú každý deň a o trium-
fe ani nehovoriac. „Celá atmosféra bola ne-
skutočná. Nesmierne veľa ľudí, výstavisko
s viac ako 700 stánkami s doplnkami stravy.
Arnold Classic je v Amerike skutočne na top
úrovni a žije tým celá krajina. Ľudia to pozna-
jú a na Arnold Sports Festival, ktorého súčas-
ťou je Arnold Classic a prezentácia viac ako
50 športov a 20 tisíc pretekárov z celého sve-
ta, sa tešia,“ dodala Dominika.

V apríli ju čaká slovenský šampionát ju-
nioriek, začiatkom mája sa predstaví na rov-
nakom podujatí, ale v ženskej kategórii. No-
minovať by sa chcela na májové majstro-
vstvá Európy, kde by tiež chcela súťažiť
v ženskej kategórii.

Text: (mp), 
foto archív D. Multáňová

V predposlednú marcovú sobo-
tu sa pre mančaft žiakov začali
súboje play-off o tretie miesto.
Na domácej palubovke sa pred
výbornou diváckou kulisou za-
čala séria s Banskou Bystricou.
Zverenci trénera Jaroslava On-
drášika absolvovali dvojzápas.

V tom prvom Bystričania do-
kázali zlikvidovať náskok, ktorý
si mladí Mikulášania vypracova-
li. Záverečná štvrtina sa však už
niesla v znamení výborného fi-
nišu MBK. Ten, hnaný desiatka-
mi fanúšikov, sa nakoniec po zá-

verečnom klaksóne mohol tešiť
z výhry 51:43.

Po krátkej prestávke nasle-
dovalo hneď druhé meranie síl.
To malo podobný priebeh ako
prvé, s tým rozdielom, že v pol-
čase mala mierny náskok Bans-
ká Bystrica. Ani napriek závereč-
nému finišu už Liptovský Miku-
láš náskok nezmazal a prehral
o tri body – 45:48.

„Naplno sa prejavila absen-
cia Petra Belluša, ktorý je jed-
ným z našich kľúčových hráčov.
V záverečnej rotácii mal súper

práve o jedného hráča na lavič-
ke viac,“ zhodnotil Martin Králik,
manažér MBK Liptovský Miku-
láš. Odveta je na programe
11. apríla v Banskej Bystrici.

Juniori za svojimi súpermi
vycestovali. Na palubovke MBK
Karlovka to už od úvodu vyzera-
lo, že dominovať bude defenzí-
va. Keďže domáci celok mal po
polčase 15 bodový náskok, zda-
lo sa, že je rozhodnuté. „Do
štvrtej štvrtiny sme vstúpili s ve-
domím, že Karlovka nie je
v optimálnej pohode. Postupne
sme rozdiel začali znižovať.
V poslednej štvrtine nervózni
domáci zaznamenali len sedem

bodov. V závere sme dobrým
taktickým výkonom ustrážili
prekvapujúce, no zaslúžené ví-
ťazstvo,“ opísal Martin Králik.

Skóre zápasu v Prievidzi boli
až do polčasu vyrovnané, na
čom mali podľa prítomných ne-
malú zásluhu aj arbitri a ich ne-
objektívne a tendenčné rozhod-
nutia. „Nebyť toho, v polčase by
sme viedli a záverečný výsledok
by vyzeral úplne inak,“ povzdy-
chol si manažér. MBK musel
siahnuť (pod hrozbou vyfaulo-
vania niektorých hráčov) k zme-
nám v zostave, čo domáci využi-
li a vyhrali 86:65.

(mp)

Na úvod play-off vyrovnaná bilancia

VÝSLEDKY
Žiaci: MBK Liptovský Mikuláš - ŠKP Banská Bystrica 51:43 (15:9,
12:12, 10:15, 14:7). Body LM: Rázga 22, Václav 15, Lupták 8, Deveč-
ka 4, Gerec 2.
MBK Liptovský Mikuláš - ŠKP Banská Bystrica 45:48 (9:14, 12:13,
12:12, 12:9). Body LM: Rázga 12, Lupták 12, Václav 10, Ďaďo 7,
Štric 4.
Juniori: MBK Karlovka - MBK Liptovský Mikuláš 47:57 (11:8, 18:7,
11:21, 7:19). Body LM: Lehotský 19, Václav 12, Wlachovský 7, Ba-
ráth 7, Majher 6, Bendík 6.
Baník Cígeľ Prievidza - MBK Liptovský Mikuláš 86:65 (26:27, 18:12,
16:10, 26:16). Body LM: Lehotský 31, Wlachovský 10, Majher 7,
Bendík 6, Baráth 6, Petráško 3, Král 2.

Tímy z Mestského basketbalového klubu (MBK) Liptovský Mikuláš, ktorých domovským
stánkom je telocvičňa Základnej školy Janka Kráľa na Podbrezinách, sú v plnom nasadení.

Ďalší veľký úspech Multáňovej
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SKÚŠKA SIRÉN 
10. apríla 2015 o 12.00 h.
bude v Liptovskom Mikuláši
kontrola skúšky vyrozumenia
obyvateľstva dvojminútovým

stálym tónom sirén.

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

hľadá vhodného kandidáta na odsadenie pracovného miesta
vedúceho oddelenia vzdelávania, mládeže, športu 

a kultúry Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš 

Informácie o pracovnom mieste, náplň práce: 
• komplexné riadenie a koordinovanie činností oddelenia vzdelávania,

mládeže, športu a kultúry,
• zabezpečovanie výkonu činností školského úradu.

Kvalifikačné predpoklady:
• odborná a pedagogická spôsobilosť pre učiteľa základnej školy v zmysle

vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., kto-
rou sa ustanovujú kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pe-
dagogických a odborných zamestnancov.

Ďalšie kritériá a požiadavky na kandidáta: 
bezúhonnosť • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti • prax v riadia-
cej funkcii výhodou • osobnostné a morálne predpoklady • znalosť legisla-
tívy pre oblasť školstva • znalosti z oblasti financovania školstva • znalosť
štátneho jazyka • znalosť práce s PC • organizačné, riadiace a komunikač-
né schopnosti • vodičský preukaz skupiny „B“.

V prípade, že spĺňate uvedené podmienky a máte záujem zúčastniť sa
osobného pohovoru na uvedené pracovné miesto, doručte svoju žiadosť
spolu s profesijným životopisom, kópiou dokladov o splnení kvalifikač-
ných predpokladov, návrhom „Koncepcie riadenia školstva mesta Liptov-
ský Mikuláš“ (max. 5 strán) a písomným súhlasom s použitím osobných
údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení do 17. aprí-
la 2015 v zalepenej obálke s označením „VK – vedúci oddelenia vzdelá-
vania, mládeže, športu a kultúry“ na uvedenú adresu.

Termín osobného pohovoru bude uchádzačom spĺňajúcim požado-
vané podmienky oznámený e-mailom, prípadne telefonicky. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Podrobnejšie informácie: tel.: 044/5565216, 
e-mail: a.gajancova@mikulas.sk

MESTO Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovného miesta
vedúceho oddelenia právneho Mestského úradu 

mesta Liptovský Mikuláš

Informácie o pracovnom mieste, náplň práce: 
• komplexné zabezpečovanie zložitej právnej agendy vo viacerých oblas-

tiach práva (obchodného, občianskeho, pracovného) vrátane zastupo-
vania zamestnávateľa v právnych sporoch, 

• vypracovanie právnych stanovísk a analýz, poskytovanie odborného po-
radenstva,

• príprava a pripomienkovanie zmlúv, všeobecno-záväzných nariadení
a iných právnych dokumentov.

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa študijného odboru právo. 

Ďalšie kritériá a požiadavky na kandidáta: 
bezúhonnosť • odborná prax min. 5 rokov • prax v riadiacej funkcii výho-
dou • prax v oblasti samosprávy prípadne verejnej správy výhodou • osob-
nostné a morálne predpoklady • organizačné, riadiace a komunikačné
schopnosti • znalosť právnych predpisov pre samosprávu • znalosť štátne-
ho jazyka • znalosť práce s PC • flexibilita, samostatnosť, zodpovednosť
a cieľavedomosť • vodičský preukaz skupiny „B„.

V prípade, že spĺňate uvedené podmienky a máte záujem zúčastniť sa
osobného pohovoru na uvedené pracovné miesto, doručte svoju žiadosť
spolu s profesijným životopisom, kópiou dokladov o splnení kvalifikač-
ných predpokladov a písomným súhlasom s použitím osobných údajov
v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení do 17. apríla 2015 v za-
lepenej obálke s označením „VK – vedúci oddelenia právneho“ na uve-
denú adresu.

Termín osobného pohovoru bude uchádzačom spĺňajúcim požado-
vané podmienky oznámený e-mailom, prípadne telefonicky. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Podrobnejšie informácie: tel.: 044/5565216, 
e-mail: a.gajancova@mikulas.sk

V zmysle § 9a zákona
č. 258/2009 Z.z. ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon

č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení

Mesto 
Liptovský Mikuláš

zverejňuje zámer 
odpredať

obchodnou 
verejnou súťažou

nehnuteľnosti - stavba:
„Výmenníková stanica“

súp. č. 4333 postavená na
pozemku parc. č. KN-C

2941/39 a pozemky parc.
č. KN-C 2941/39 zastavané
plochy a nádvoria o výme-

re 327 m2 a parc. č. KN-C
2941/123 zastavané plochy

a nádvoria o výmere
505 m2 nachádzajúce sa

v k. ú. Lipt. Mikuláš, ul. Vrlí-
kova. Minimálna požado-

vaná cena za nehnuteľnosti
je spolu 58.900 eur.

Bližšie informácie o nehnu-
teľnostiach poskytne útvar
právnych služieb, na 2. po-

schodí č. dv. 206, tel. č.
044/5565242, e-mail:

m.dzuroskova@mikulas.sk.
Celé znenie a podmienky

obchodnej verejnej súťaže
sú zverejnené na úradnej

tabuli a internetovej strán-
ke mesta.

Občansky servis 
FEBRUÁR 2015

Narodil sa človek, zapálila sa
na oblohe nová hviezda. Tak vi-
taj človiečik…
V mesiaci február 2015 sa v Lip-
tovskom Mikuláši narodili:
Alexej HIROŠ, Oliver JANIČINA, Lea
MADAJOVÁ, Tea MADAJOVÁ, Mat-
hias LACKO, Adam PIATKA, Lukáš
MAREČEK, Sofia BERNÍKOVÁ, Adam
ŽÁKOVIČ, Viktória VACEKOVÁ, Diana
BALÁŽOVÁ, Barbora FIEDOROVÁ,
Nina MEDZIHRADSKÁ. 

Láska nie je len byť spolu, láska
je ísť spolu. Nájsť hlinu pre svoje
korene… 
Manželstvo uzavreli:
Martin FIDES – Zuzana GEŠKOVÁ,
Tibor HALÍK – Miroslava ŽIARANOVÁ,
Lukáš NEMEGÚT – Simona MRNČO-
VÁ, Miroslav SMOLÁK – Soňa SVO-
BODOVÁ, Peter BALENT – Miroslava
BADLÍKOVÁ, Ing. Richard DROPPA
– Lenka BUKOVINSKÁ, Ing. Ivan KA-
SANICKÝ – Ing. Gabriela VALENTOVÁ,
János PRÁNECSUK – Anna MIŠČUK,
Martin PAČAJ – Nikoleta PUŠKOVÁ.

Roztrhla sa niť, už sa nedá spojiť.
Život vyhasol, zostáva spomien-
ka … 
Opustili nás:
Peter HALAJ – 80r., Ondrej CALLO –
72r., Anna PETRÍKOVÁ – 91r., Mária
Juríková – 75r., Emil Gabriel – 85r.,
Marta MICHALKOVÁ – 78r., Milan
KUBO – 55r., Kristína Rakučáková –
64r., Ivan GURÁŇ – 82r., Dušan MLY-
NARČÍK – 82r., Miroslav GUŠTAFÍK
– 66r., Štefan JANČI – 87r., JUDr. Peter
VARGA – 63r., Jozef MACHAJ – 58r.,
Želmíra JANIČINOVÁ – 80r., Ján PRO-
GNER – 78r., Vojtech LÍŠKA – 82r.,
Kamila HLAVČOVÁ – 86r., Mária NE-
ZNÍKOVÁ – 84r., Ján BENICKÝ – 66r.,
Emília BOLČIŠOVÁ – 87r., Mgr. La-
dislav VOŠTIAR – 74r., Zita HVOR-
KOVÁ – 93r., Miloslav UHRÍN – 87r.,
Anna OKOLIČÁNIOVÁ – 88r., Ružena
KRČULOVÁ – 74r., Emília LISÁ – 75r.,
Marian ROJÍK – 48r., Marta RUSKOVÁ
– 82r., Miloš DORNIAK – 86r., Blažena
ÚŠKRTOVÁ – 71r., Peter BELÁČIK –
61r., Martin FRIAN – 79r., Emília GU-
OTHOVÁ – 86r., Tibor VARGA – 47r.,
Milan ŠIMKO – 65r., Ema IVANOVÁ
– 88r., Viera ORAVCOVÁ – 81r., Mag-
daléna REPOVÁ – 73r., Emília MIČU-
DOVÁ – 84r., Jana CHRAPČIAKOVÁ
-67r., Filip VESELOVSKÝ – 19r., Anna
NEMČEKOVÁ – 92r., Otto BEŤKO –
62r., Gejza ZUBAJ – 77r., Štefan
MICHNÍK – 61r., Štefan ŠELIGA –
54r., Libuša MAJERČIAKOVÁ – 89r.,
Karol ROJÍK – 72r.
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