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Mesačník pre občanov Mesta Liptovský MikuLáš

Jar je už konečne tu

Je to potešenie pozerať sa a zažívať prebú-
dzanie prírody. Tento rok sme si zimy užili až-až 
a tak jarné lúče sú potešením a dávajú silu pus-
tiť sa aj do zdanlivo neriešiteľných problémov. 

Jedným z nich je správanie sa žiakov na 
základných školách. Len nedávno som bol 
konfrontovaný celkom konkrétne s bezmoc-
nosťou pedagógov voči niekoľkým deťom, 
ktoré dokážu rozložiť triedu tak, že akékoľvek 
snaženie dosiahnuť poriadok a niečo deťom 
odovzdať je akoby pokusom hádzať hrach 
na stenu. Nemám na to nejaký jednoduchý 
recept, ale chcem iniciovať vytvorenie aktív-
nych skupín pedagógov, ktorým nie je jedno, 
aké je vzdelanie detí odchádzajúcich od nich 
na stredné školy a čo si odnesú do života. Vý-
sledkom pracovnej skupiny by mal byť návrh 
opatrení na skvalitnenie výchovného procesu 
a postavenia učiteľov.

Je potešiteľné konštatovať, že pedagogická 
česť ešte existuje. Stretol som sa s ňou para-
doxne na základnej škole Dr. A. Stodolu. Je to 
škola na Nábreží, kde takmer polovica žiakov 
je Rómov a v najnižších ročníkoch je takmer 
100% Rómov. Ostal som zarazený a užasnutý, 

keď mi pani zástupkyňa riaditeľky povedala, 
že u nich majú nulové záškoláctvo a že peda-
gógovia sú spokojní s disciplínou v triedach, 
kde sú len rómske deti. Väčšina ich prešla tzv. 
nultým ročníkom, kde získali nové sociálne 
návyky, naučili sa po slovensky a tak na veľmi 
dobrej úrovni vo veľkej väčšine zvládajú pred-
písané učivo. V čisto rómskej triede bol para-
doxne pokoj, usmiata pani učiteľka a vďačné 
deti, ktoré v pohode zvládali počítanie do sto. 
Bola to druhá trieda. Budem o tom hovoriť 
s riaditeľkami a riaditeľmi základných škôl na 
najbližšej porade. 

Inú poradu som zvolal ku problému nedo-
statku mladých nástrojárov, zámočníkov, 
kovoobrábačov. Pri návšteve v niekoľkých 
mikulášskych strojárenských firmách som bol 
nemilo prekvapený, že vo výrobe vidieť mlad-
šieho človeka ako približne 45-ročného bolo 
takmer nemožné. Pritom na rade  manažérov, 
kde boli zástupcovia firiem, ktoré len v našom 
meste zamestnávajú viac ako 450 pracovní-
kov, som sa dozvedel, že väčšina z nich má ob-
jednávky a v poslednom čase sa zväčšili alebo 
majú perspektívu rastu. Všetci by privítali mla-
dých ľudí vo výrobe, aby bolo komu odovzdať 
know-how, ktoré majú a zabezpečujú im rast 

a prácu. Bohužiaľ, záujem o študijný program 
strojársky na stredných školách je veľmi malý 
a navyše v našom meste v súčasnosti žiadna 
škola nepripravuje nástrojárov, sústružníkov 
a podobne. Mikulášski podnikatelia odhadujú 
ročnú potrebu pracovníkov s takýmto vzdela-
ním na 20-30 ročne. Sú ochotní podieľať sa na 
ich odbornej príprave. 

Našťastie máme v našom meste aj riaditeľov 
stredných škôl, ktorí sú ochotní sa s nimi spojiť 
a dosiahnuť, aby dostali od samosprávneho 
kraja súhlas na otvorenie potrebných odbo-
rov. To platí napríklad o stavebnej alebo po-
lytechnickej strednej škole. Verím, že sa nám 
podarí spoločnými silami zabezpečiť, aby 
budúcnosť strojárskych firiem v Liptovskom 
Mikuláši nebola ohrozená. Veď firmy, ktoré 
tvoria reálnu pridanú hodnotu, sú mimoriad-
ne dôležité, ak nechceme skončiť ako národ 
priekupníkov, ktorý si medzi sebou posúva to-
var vyrobený v Číne... 

S jarou prichádza nádej a ja vkladám nádej 
aj do stretnutí s riaditeľmi základných a stred-
ných škôl, ako aj s manažérmi mikulášskych 
podnikov. 

 Alexander Slafkovský
 primátor mesta

Mesto zrealizuje v tomto roku desať väčších investičných akcií 
Po dvoch rokoch úsporných 

opatrení čakajú Liptovský Mi-
kuláš opäť rozsiahle investície. 
Mesto sa v roku 2013 pustí do 
desiatich  väčších investičných 
akcií za viac ako 358-tisíc eur. 
Vďaka prebytku hospodáre-
nia v roku 2012 plánuje mesto 
okrem budovania nových par-
kovacích plôch pokračovať vo 
výstavbe cyklochodníka na síd-
lisku Nábrežie a oplotí aj cinto-
rín vo Vrbici.  

nové parkovacie miesta 
Najväčšia položka z rezervného 

fondu mesta vo výške 92-tisíc eur 
poputuje na opravu ulice Pavla 
Straussa v mestskej časti Palúdz-
ka, kde sa vybuduje nová cesta s 
parkovacími miestami pri tamoj-
šej bytovej zástavbe. Pribudne aj 
nové verejné osvetlenie. 

Za 106-tisíc eur by mali vzniknúť 
nové parkovacie plochy na síd-

lisku Podbreziny, Nábrežie a ulici 
Jesenského. „Na Podbrezinách a 
Nábreží ide o rozšírenie existujú-
cich  parkovacích stání. Na ulici 
Jesenského, kde cesta a parkovis-
ko slúžia ako slepá účelová komu-
nikácia a autá parkujú s rôznym 
usporiadaním bez obmedzenia, 
musíme položiť nový asfalt,“ ho-
vorí primátor mesta Alexander 
Slafkovský.  

Cyklochodník 
a oplotenie cintorína 

Pokračovať sa bude v tomto 
roku ďalšou etapou cyklochodní-
ka na sídlisku Nábrežie za 40-tisíc 
eur, ktorým by sa mali zvýšiť bez-
pečnosť a komfort cyklistov. „Na 
prvú 550-metrovú etapu vybudo-
vanú v minulom roku napojíme 
ďalší asi 300-metrový úsek od 
detského ihriska po ulicu Janka 
Alexyho,“ približuje pripravované 
práce Jozef Klepáč, riaditeľ Verej-

noprospešných služieb v Liptov-
skom Mikuláši. Na cintoríne vo Vr-
bici pribudne nové oplotenie zo 
severu, východu a juhu za 40-tisíc 
eur. „V minulosti zničili oplotenie 

vandali. To nové bude z materiá-
lov, ktoré odolajú nielen počasiu,“ 
povedal Miloš Berník, vedúci in-
vestičného oddelenia mestského 
úradu.     -red-
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Ťažkých 62 dní bojovali vojaci 
československých a sovietskych 
jednotiek o slobodu Liptovského 
Mikuláša. Práve kvôli týmto uda-
lostiam zorganizovalo mesto ce-
lodenné oslavy, ktoré začali živou 
výstavou historickej vojenskej 
výstroje a výzbroje 1. čs. armád-
neho zboru, Červenej armády a 
partizánov v réžii Klubu vojen-
skej histórie Ostrô z Ružomberka 
pred Múzeom Janka Kráľa. „Mali 
sme tu opäť živých vojakov, ktorí 
návštevníkom predstavili dobo-
vé predmety z čias II. sv. vojny. 
Všetkého sa samozrejme mohli 
dotknúť alebo si poťažkať. Som 
veľmi rada, že od minulého roka 
nám vzrástol záujem o živú výsta-

vu u žiakov základných a stred-
ných škôl. Tento raz nás navštívilo 
neuveriteľných minimálne 250 
detí,“ hovorí pracovníčka múzea 
Katarína Verešová. 

  Tradičnou súčasťou osláv bol 
pietny akt uloženia vencov pred-
staviteľmi a obyvateľmi mesta 
Liptovský Mikuláš k pamätníku 
Červenej armády a pomníku za-
hraničného odboja na Námestí 
osloboditeľov. Potom si uctili 
pamiatku padlých vojakov na 
vojnovom cintoríne Háj-Nicovô, 
kde je pochovaných 1386 voja-
kov – príslušníkov 1. českosloven-
ského armádneho zboru. „Tak ako 
to bolo povedané v príhovore  
s básňou poetky Jolany Trom-

Naše mesto je slobodné už 68 rokov

Vlani sme hospodárili s veľkým prebytkom, mesto znížilo dlhy
Výsledkom hospodárenia mes-

ta Liptovský Mikuláš za rok 2012 
je prebytok vo výške 1,06 mil. 
eur. Z tejto sumy môže mesto 
použiť na investície 788-tisíc 
eur, čo je zostatok prebytku po 
započítaní schodku finančných 
operácií a vyčlenení účelových 
prostriedkov. 

„Peniaze, ktoré sú výsledkom 
vlaňajšieho obozretného hos-
podárenia chceme použiť na in-
vestície a rozvoj mesta,“ povedal 
primátor mesta Alexander Slaf-
kovský. „Tieto prostriedky chce-
me použiť na ďalšiu etapu cyklo-
chodníka na Nábreží, nový plot 
na cintoríne vo Vrbici či budo-

vanie nových parkovacích plôch 
na oboch najväčších sídliskách,“ 
doplnil. Dobudovania sa dočká aj 
ulica Pavla Straussa v Palúdzke a 
v pláne sú aj ďalšie investičné ak-
cie mesta. 

Skutočné príjmy mesta predsta-
vovali vlani viac ako 20,8 mil. eur. 
Oproti predošlému roku klesli 

Mesto prvýkrát hospodárilo so ziskom
Mesto Liptovský Mikuláš, tak 

ako v roku 2011, aj v roku 2012 
hospodárilo s prebytkom. Cel-
kový prebytok bežného a kapi-
tálového rozpočtu v roku 2012 
dosiahol sumu 1 066 062,83 eur. 
• prebytok rozpočtu určený na 

použitie na kapitálové výdav-
ky – prevod do rezervného 
fondu v sume 787 779,94 eur 
bol vytvorený:

– vyšším plnením vlastných bež-
ných príjmov o cca 170 000 
eur (58-tis. € DZN, 18-tis. € ko-
munálny odpad, 6-tis. € nájom 
nebytových priestorov, 106-
tis. € nájom za byty),

- vyšším plnením kapitálových 
príjmov o cca 67 000 eur (pre-
daj pozemkov + 35-tis. €, pre-
daj bytov 10-tis. €, predaj ostat-
ného nepotrebného majetku  
22-tis. €),

- úspora na jednotlivých progra-
moch cca 430 000 eur,

- zostatok nepoužitých kap. príj-

mov  121 395,- eur.
• po prvýkrát od roku 2008, 

kedy mestá prešli na akruálne 
účtovníctvo, mesto dosiahlo 
účtovný  hospodárky výsle-
dok po zdanení – zisk v sume 
26 846,30 eur,

• mesto k 31.12.2012 nemalo ne-
uhradené záväzky po lehote 
splatnosti,

• pohľadávky mesta sa oproti 
roku 2011 znížili o 10 981,94 
eur,

• celkové aktíva mesta v porov-
naní s rokom 2011 vzrástli 
o 3 913 962,- eur,

• dlh mesta  sa za rok 2012 zní-
žil o 454 798,88 eur, mesto 
pravidelnými splátkami spla-
tilo za rok 2012 istinu z úve-
rov v sume 827 313,26 €. 
V priebehu roka sa dočerpal 
komerčný úver z roku 2010 
v sume 238 852,38 € a prijal 
preklenovací úver na projekt 
Rekonštrukcia a oživenie CMZ 

v sume 133 662,- €. Úverovú 
zadlženosť sa podarilo znížiť 
z 50,58 % na 45 %, čo je vo fi-
nančnom vyjadrení na jedné-
ho obyvateľa mesta dlh nižší 
o 9,78 € oproti roku 2011,

• Mesto v roku 2012 poskytlo do-
tácie z rozpočtu mesta práv-
nickým osobám i fyzickým 
osobám na podporu všeobec-
ne prospešných služieb vo 
výške 1 168 059,12 eur, čo je 
o 163 073,45 € viac ako v roku 
2011,

• príspevkové organizácie mesta 
hospodárili v roku 2012 so zis-
kom v sume 1 798,55 eur.

Dobré výsledky hospodáre-
nia, napriek tomu že pretrváva 
hospodárska kríza, sa podarilo 
dosiahnuť tým, že bol reálne zo-
stavený rozpočet mesta na rok 
2012 a dodržiavaním finančnej 
disciplíny.  

 Ing. Jana Mikušiaková
 vedúca odd. ekonomiky MsÚ

Presne na deň si obyvatelia Liptovského Mikuláša 4. apríla pri-
pomenuli oslobodenie mesta v roku 1945 počas II. svetovej vojny. 
Oslavy nezabudli ani na padlých vojakov, ktorí dodnes ležia na bo-
jových poliach na kopci nad mestom Háj-Nicovô.  

bauerovej: Neviem, či sme hodní 
tohto daru? Teda slobody, ktorú 
nám vybojovali vojaci, ale zo srd-
ca ďakujeme a ctíme si ich odva-
hu a statočnosť,“ povedal primá-
tor mesta Alexander Slafkovský  
vo svojom príhovore. 

   Osláv sa zúčastnili aj členovia 
Oblastného výboru a Základnej 

organizácie Slovenského zvä-
zu protifašistických bojovníkov, 
Únie vojnových veteránov a zá-
stupcovia Akadémie ozbrojených 
síl M. R. Štefánika v Liptovskom 
Mikuláši a ďalší predstavitelia 
spoločenských organizácií a poli-
tických strán.           

 -kel-

o necelých 2,2 mil. eur. Výdavky 
mesta sa v roku 2012 pohybovali 
na úrovni 19,9 mil. eur. „V porov-
naní s rokom 2011 sme dosiahli 
úsporu asi 2,3 mil. eur,“ hovorí 
Jana Mikušiaková, vedúca odde-
lenia ekonomiky v L. Mikuláši. 

Napriek pretrvávajúcej hospo-
dárskej kríze a stúpajúcej neza-
mestnanosti sa teda vlani mestu 
darilo hospodáriť v plusových 
číslach. „Rovnaké vyhliadky má 
aj tohtoročný rozpočet, pokiaľ 
sa nič dramatické neudeje, bude 
naše hospodárenie aj v roku 2013 
opäť vyrovnané. Takýto trend 
hospodárenia je zárukou budú-
ceho úspešného rozvoja mesta,“ 
uzavrel A. Slafkovský.

Jedným z výsledkov vlaňaj-
šieho hospodárenia je aj reálne 
zníženie zadlženosti mesta. Jeho 
záväzky opäť klesli, v porovna-
ní s rokom 2011 sú nižšie o 9,78 
eura na obyvateľa. Medziročne 
teda mestský dlh klesol o takmer 
5,6%.             -kel-
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Mesto pokračuje v súvislých opravách svojich ciest Primátor odmietol 
zvýšenie platuKvalita liptovskomikulášskych 

ciest sa po zime konečne výraz-
ne zlepšuje. Pracovníci Verejno-
prospešných služieb (VPS) sa pus-
tili do avizovaných veľkoplošných 
opráv. Vodiči tak môžu jazdiť pon 
lepších a bezpečnejších cestách. 

Oteplenie umožnilo pracov-
níkom VPS vyjsť do ulíc a začať 
s opravami siedmych cestných 
úsekov v centre Liptovského Mi-
kuláša a jeho okolí. „Po zime, ktorá 
bola oproti iným oveľa extrém-
nejšia, sme identifikovali všetky 
úseky, na ktorých sa počasie v zim-
ných mesiacoch podpísalo. Keď sa 
klimatické pomery ustálili a voči 
prácam začali byť priaznivé, pustili 
sme sa do opráv,“ hovorí Rastislav 
Mikuláš, námestník riaditeľa VPS.

Práce sa začali frézovaním časti 
cesty na Štefánikovej ulici pri želez-
ničnej stanici. Pokračovali ďalšími 
úsekmi na križovatke ulíc Hodžova 
– Štefánikova a Hodžova - Ruma-
nova, križovatkou ulíc Komenské-
ho a cesty II/584, opravy sa dočkala 
aj časť ulice Nová, križovatka na uli-
ci Novej a Priemyselnej aj križovat-
ka ulíc Čs. brigády a Zápotockého. 
Cestári tak opravili spoločne 3-tisíc 
štvorcových metrov vozoviek za 

Nárast priemernej mzdy 
v národnom hospodárstve 
vyhlásenej za rok 2012 umož-
nil primátorom a starostom 
na Slovensku od nového roka 
opätovné zvýšenie platov. 
Primátor mesta Liptovský Mi-
kuláš túto možnosť odmietol.  
 „Platy zamestnancov nášho 
úradu po dva roky ostali zmra-
zené, preto som navrhol po-
slancom, ktorí o tom rozhodujú, 
že ani výška môjho platu by sa 
nemala meniť. Keďže priemerná 
mzda vzrástla, toto bol jediný 
spôsob ako ostať na pôvodnej 
výške,“ povedal po zasada-
ní mestského zastupiteľstva 
11. apríla Alexander Slafkov-
ský. Po uplatnení navýšenia 
by plat primátora predstavoval 
sumu až 3 230 eur.

Pri výpočte platov primátorov 
a starostov je jedným z troji-
ce určujúcich faktorov platový 
koeficient, o ktorého výške roz-
hoduje mestské zastupiteľstvo. 
Jeho znížením z hodnoty 38,8 
na 35,5 ostal plat primátora 
mesta na rovnakej sume ako 
vlani. -kel- 

Zlepšenie zásobovania pitnou vodou pre mesto
Liptovská vodárenská spoločnosť začne rekonštrukciu kanalizácie v Demänovskej doline

Liptovská vodárenská spo-
ločnosť v Liptovskom Mikuláši  
pripravuje rekonštrukciu kana-
lizácie v Demänovskej doline. 
Sily pri realizácii projektu spojila 
s prevádzkovateľom lyžiarskeho 
strediska Jasná – Nízke Tatry, 
ktorý chce takto zefektívniť spô-
sob zasnežovania – bez ohroze-
nia kvality pitnej vody. 

Vedenie Liptovskej vodárenskej 
spoločnosti (LVS) si v tomto roku 
naplánovalo niekoľko investič-
ných akcií. Prioritne sa však chce  
v tomto roku zamerať na potreb-
nú rekonštrukciu kanalizačnej 
siete  v Demänovskej doline, kto-

rej vek presiahol 50 rokov. „Je to 
hlavný zdroj pitnej vody pre naše 
mesto, ktorý prechádza cenným 
územím systému Demänovských 
jaskýň,“  hovorí primátor mesta 
Alexander Slafkovský a predseda 
predstavenstva LVS.

V priebehu prípravy stavby vstú-
pila do rokovaní súkromná spo-
ločnosť Tatry Mountain Resorts 
(TMR), ktorá ponúkla prefinanco-
vanie časti nákladov, ak by sa prá-
ce realizovali spoločne v jednej 
trase v dĺžke asi 3,5 km od vodné-
ho zdroja Vyvieranie po záchytné 
parkovisko Lúčky. „Vítame takúto 
formu spolupráce, pretože sa 

nám v značnej miere znížia nákla-
dy na rekonštrukciu kanalizácie. 
Navyše tak znížime riziko ohroze-
nia kvality vody vodného zdroja 
Vyvieranie a zvýšime bezpečnosť 
zásobovania veľkej časti okresu 
Liptovský Mikuláš,“ vysvetľuje vý-
hody spolupráce Miroslav Trizna, 
generálny riaditeľ LVS. 

Zasnežovanie lyžiarskych sva-
hov je pre prevádzkovateľa 
strediska Jasná – Nízke Tatry 
problematické najmä začiatkom 
sezóny pri zabezpečovaní prvého 
technického snehu na tratiach. 
„Prinesie to zlepšenie podmie-
nok pre prípravu budúcoročných 

majstrovstiev sveta juniorov  
v alpskom lyžovaní, ako aj rozvoj 
cestovného ruchu,“ dopĺňa Bohuš 
Hlavatý, generálny riaditeľ TMR.

 Náklady na rekonštrukciu ka-
nalizácie v Demänovskej doline 
v dĺžke asi 11 km sú rozpočto-
vané v čiastke 3,8 milióna eur.  
Na spoločnej etape so spoloč-
nosťou TMR v dĺžke 3,5 km, ktorej 
rozpočtový náklad je 1,2 milióna 
eur LVS ušetrí zhruba 30% nákla-
dov, čo je približne 400 tisíc eur. 
S prácami na rekonštrukcii ka-
nalizačnej siete by sa malo začať  
v druhej polovicu tohto roka.

 -kel-

50-tisíc eur, ktoré vyčlenila radnica 
zo svojho rozpočtu.

V minulom roku dostali nový 
koberec časti ulíc J. Janošku, Štú-
rovej, Hollého, Kuzmányho, Novej, 
Priemyselnej a v mestskej časti 
Stošice za 73-tisíc eur. „Ak budeme 
tento rok hospodáriť efektívne, je 
tu predpoklad, že nejaké financie 
na súvislé opravy vyčleníme aj v 
druhom polroku. Verím, že vláda 
splní svoje sľuby o finančnom prí-
spevku na opravy štátnych ciest a 
opravy sa dočká aj hlavný ťah cez 
naše mesto,“ hovorí primátor mes-
ta Alexander Slafkovský.    

oprava Žiarskej a kollárovej 
v rukách kraja

Žilinský samosprávny kraj získal 
pre tento rok financie na rekon-
štrukciu viacerých kritických úse-
kov štátnych ciest II. a III. triedy  v 
Liptove. Nového povrchu by sa 
tak mali dočkať  priamo v meste 
cesty na sídlisku  Podbreziny, ulice 
Kollárova a Vrlíkova. V okolí mes-
ta majú nový koberec položiť na 
úseku z obce Jalovec po Liptovský 
Mikuláš a na časti ciest medzi ob-
cami Bobrovec a Trstené.    

 -kel-

Hokejová hala čaká na schválenie poslednej zmluvy
Súčasťou uznesenia mest-

ského zastupiteľstva, ktorým 
v marci poslanci jednomyseľne 
schválili výstavbu tréningovej 
hokejovej haly bol aj zámer pre-
dať pod nový športový stánok 
investorovi pozemok.  Na to, aby 
mohla byť schválená príslušná 
kúpno-predajná zmluva, musel 
jej návrh visieť 15 dní na úradnej 
tabuli mesta. S jej schválením sa 
počítalo preto až na aprílovom 
zastupiteľstve.

Vo štvrtok 11. apríla však časť 
poslancov tento posledný doku-
ment týkajúci sa investície hoke-
jového reprezentanta Jána Laca 
nepodporila. „Mrzí ma, že k tejto 
situácií došlo. Predpokladal som, 
že ak všetkých 25 poslancov 
v marci súhlasilo s realizáciou 
tréningovej haly a so zámerom 
predať investorovi pozemok za 
už vtedy jasne definovaných 
podmienok, potom v apríli svoje 
rozhodnutie potvrdia hlasovaním 

za zmluvu,“ povedal primátor Ale-
xander Slafkovský.

Podľa návrhu zmluvy je cena po-
zemku s rozlohou 2,8-tisíc metrov 
štvorcových približne 160-tisíc 
eur. V tejto hodnote má investor 
mestu ako protihodnotu po-
skytnúť ľadovú plochu v rozsahu 
2 025 hodín počas pätnástich ro-
kov. „Takouto formou predaja po-
zemku chceme podporiť JL arénu 
ako investora a zároveň vďaka zís-
kaným bezplatným hodinám ľadu 

skvalitňovať tréningový proces 
našich hokejistov vrátane mláde-
že,“ vysvetlil A. Slafkovský. „Verím, 
že do najbližšieho zasadnutia za-
stupiteľstva poslanci, ktorí pred 
mesiacom myšlienku haly podpo-
rili a teraz neschválením posled-
ného kľúčového dokumentu ten-
to projekt ohrozili, názor zmenia. 
Dúfam, že sa potrebných pätnásť 
hlasov na záverečný krok sme-
rujúci k podpore športu v meste 
nájde,“ uzavrel primátor.                -red-
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Názvy ulíc 
v Okoličnom 

Vážení občania, 
návrh názvov ulíc mestskej 

časti Okoličné predstaví vede-
nie mesta a odborní zamest-
nanci mesta vo štvrtok 23. 
mája o 17.00 h v priestoroch 
školskej jedálne Základnej 
školy Okoličné. Návrh bude 
predmetom rokovania mest-
ského zastupiteľstva v me-
siaci jún 2013. Ešte predtým 
vám chceme okrem prezen-
tácie názvov ulíc poskytnúť 
informácie o celom procese 
pomenovávania, odpovedať 
na vaše otázky a k uvedenej 
téme s vami diskutovať. Po 
mestských častiach Andie, 
Benice, Iľanovo, Ploštín, je 
Okoličné už piata mestská 
časť, kde chceme zosúladiť 
názvy ulíc a číslovanie budov 
s platnou legislatívou. Bude-
me radi, ak sa tohto informač-
ného stretnutia zúčastnite. 
Srdečne vás pozývame.

 Ing. Anna Rašiová
 prednostka MsÚ

Radnica spustila verejnú ob-
chodnú súťaž na predaj tri-
nástich bytov na území mesta. 
Záujemcovia o ne sa do súťaže 
môžu prihlásiť do polovice júna. 

Ponúkané byty od garsóniek po 
štvorizbový byt sa nachádzajú na 
sídliskách Podbreziny,  Nábrežie 
a v centre mesta. Čas na ich pre-
daj sa však kráti, pretože ak nik-
to neprejaví o spomínané byty 
záujem do 14. júna tohto roka, 
mesto ich bude na základe  uzne-

senia mestského zastupiteľstva 
využívať na prenájom. Do ďalšie-
ho predaja by v najbližšom obdo-
bí už ísť nemali.

V minulom roku radnica predala 
na základe obchodných verej-
ných súťaží sedem bytov. Po pre-
daji aktuélne ponúkaných bytov 
jej ostane ešte 54 neodpreda-
ných bytov, ktoré sú po uzne-
sení mestským zastupiteľstvom 
určené na prevod do vlastníctva 
nájomcom. 

Od roku 1994 predalo mesto do 
vlastníctva nájomcom formou 
výberových konaní, obchod-
ných verejných súťaží a priamych 
predajov viac ako 3 700 bytov. 
Podmienky aktuálnej obchodnej 
verejnej súťaže sú vyvesené na 
úradnej tabuli mestského úradu 
a na internetovej stránke mes-
ta. Čitatelia nájdu zoznam bytov 
a podrobnejšie informácie na 
strane 9 aktuálneho vydania me-
sačníka.   -kel-

Mikulášska radnica sa snaží 
zvyšovať športovú gramotnosť 
svojich obyvateľov. Výrazne k 
tomu dopomohlo zakúpenie 
korčúľ, ktoré si mohli športu 
chtiví nadšenci uplynulú zimu 
zapožičať za symbolických 50 
centov.  

Začiatkom tohto roka zakúpilo 
mesto 60 párov korčúľ rôznych 
veľkostí, aby zvýšilo záujem detí a 
širokej verejnosti o aktívne špor-
tovanie. Štatistiky záujmu sú po 
zime viac ako pozitívne. Na dvoch 
ľadových plochách - na zimnom 
štadióne a na sídlisku Podbrezi-
ny, strávili školopovinné deti a 
obyvatelia mesta spoločne viac 
ako 390 hodín. „Som skutočne 
milo prekvapený záujmom ľudí. 
Keď sme začínali tento projekt, 
naozaj sme nepočítali s tým, že 

Prístupové komunikácie me-
dzi garážami na Nábreží by 
mali časom dostať postupne 
nový vzhľad. Mesto pripravuje 
ich systémovú údržbu, súčasne 
chystá investovať do odvede-
nia dažďových vôd z neďalekej 
Alexyho ulice. 

Keďže sa jedná o finančne ná-
ročnú investíciu mesta, realizá-

cia rekonštrukcií bude prebie-
hať etapovite po vypracovaní 
projektových dokumentácií na 
odvodnenie ulice a rekonštrukcií 
parkovacích plôch a komunikácií 
medzi jestvujúcimi garážami.

Ako povedal Miloš Berník, ve-
dúci investičného oddelenia 
Mestského úradu v Liptovskom 
Mikuláši, celý proces od zadania 

projektovej dokumentácie, cez 
získanie stavebných povolení 
až po samotné stavebné práce 
na jednotlivých etapách rekon-
štrukcie neprebehnú zo dňa na 
deň. „Verím však, že postupne sa 
vďaka rozhodnutiu vedenia mes-
ta a poslancov majitelia garáží 
dočkajú viditeľných zmien k lep-
šiemu,“ vysvetlil.   -leh-

Klubovú sálu Domu kultúry 
v Liptovskom Mikuláši čakajú 
veľké zmeny. Diváci a návštevníci 
kina by sa už v júni mali posadiť 
do nových, pohodlnejších seda-
čiek. Práce si vyžiadajú asi dvoj-
týždňovú prestávku, počas ktorej 
nebude kino premietať.  

Existenciu Kina Nicolaus mesto 
Liptovský Mikuláš pri predaji bu-

dovy Posádkového domu armády 
zachránilo jeho presťahovaním do 
klubovej sály Domu kultúry. Sťa-
hovanie sa však odrazilo na nespo-
kojnosti návštevníkov s pohodl-
nosťou sedenia. Aj tento problém 
sa podarilo vyriešiť. V polovici mája 
sa priestory klubovej sály uzavrú, 
aby sa začiatkom júna mohli opäť 
otvoriť s novým, komfortnejším 

sedením. Zároveň dôjde v klubo-
vej sále aj k výmene koberca a bez-
pečnostného osvetlenia schodišťa.

„Počas týchto zhruba dvoch týž-
dňov prevádzku kina pozastavíme. 
Podujatie pre deti Rozprávková 
nedeľa a Mim show presunieme 
do veľkej sály,“ približuje činnosť 
počas prác René Devečka, riaditeľ 
Domu kultúry.    -kel-

Zmena otváracích 
hodín plavárne

Oznamujeme obyvateľom 
mesta a návštevníkom, že 
krytá plaváreň v Liptovskom 
Mikuláši mení časy otváracích 
hodín. 

Po novom budú môcť náv-
števníci plavárne tráviť čas 
v bazénoch od pondelka 
do piatku v čase od 9:00 do 
11:30 a od 13:00 do 20:00 h. 
„Uvedené hodiny určujú čas 
strávený priamo v bazéne. Po 
odchode z vody môžu plavci 
stráviť ešte polhodinu v šat-
niach,“ hovorí Ľubomír Drop-
pa, riaditeľ krytej plavárne 
v Liptovskom Mikuláši.  

Krytá plaváreň tiež oznamu-
je, že každý deň od pondelka 
do piatka v čase od 16:00 do 
17:00 h je bazénová hala re-
zervovaná. V tomto čase 
nie  je pre verejnosť dostup-
ná.

 -vps-

Mesto ponúka na predaj ďalšie byty

Vďaka mestskej požičovni sa zvýšil záujem o korčuľovanie

Garáže na Nábreží čakajú zmeny k lepšiemu

Kino nebude dva týždne premietať, vymenia sedadlá

bude mať taký úspech,“ hodnotí 
výsledky primátor mesta Alexan-
der Slafkovský.

 Organizované skupiny zo zá-
kladných a materských škôl či 
školských družín využívali obidve 
ľadové plochy aj zakúpené korču-
le vo vyhradených časových in-
tervaloch bezplatne. „Na základe 

záujmu o najmenšie čísla korčúľ 
uvažujeme o ich dokúpení pre 
budúcu sezónu, ktorá by mohla 
priniesť aj možnosť zapožičania 
základnej lyžiarskej výstroje. Po-
stupne tak chceme docieliť, aby 
sa každé dieťa v našom meste 
vedelo korčuľovať a lyžovať,“ prí-
zvukuje A.  Slafkovský.        -kel-
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Strojárske odbory na Sloven-
sku doplácajú na asi 20-ročnú 
medzeru vo vzdelávaní. V Lip-
tovskom Mikuláši sa tento 
problém rozhodli aktívne riešiť 
zamestnávatelia v spolupráci 
so základnými a strednými ško-
lami. V meste je vytvorených do 
päťsto pracovných pozícii v stro-
járskych odvetviach, no pracov-
nej sily niet.

Priemerný vek odborných pra-
covníkov v strojárstve a kovový-

robe sa pohybuje nad hranicou 
45 rokov. Potrebná je preto mladá 
pracovná sila zo stredných škôl.  
Strojárske odbory však rokmi 
na území Liptovského Mikuláša 
takmer zanikli. Jedinými bližšie 
špecializovanými odbormi sú na 
Strednej odbornej škole (SOŠ) 
stavebnej učebný odbor strojný 
mechanik a na Strednej odbor-
nej škole polytechnickej odbory 
agromechanizátor opravár a me-
chanik elektrotechnik. „S radou 

Obvodný úrad v Liptovskom 
Mikuláši bol začiatkom apríla 
miestom stretnutia členov Zák-
ladnej organizácie Slovenského 
zväzu protifašistických bojovní-
kov. Okrem bilancie minuloroč-
ných aktivít sa poďakovali svojim 
členom za aktívnu klubovú čin-
nosť.

Dnešným dňom eviduje klub 
rovných sto členov. Počas člen-

skej schôdze sa vedenie klubu 
ďakovnými listami odvďačilo svo-
jim členom za aktívnu účasť pri 
ich aktivitách. Uznania sa tak do-
stalo všetkým zástupom Klubov 
seniorov v Liptovskom Mikuláši 
a okolí i desiatkárom. 

Zväz tiež ocenil neustále vzras-
tajúcu spoluprácu s Mestským 
úradom v podobe pozvánok na 
mestské podujatia.   -red-

Monitoring životnej úrovne obyvateľov 
Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) realizuje v domácnos-

tiach Slovenska prieskum, ktorým mapuje príjmy a životné podmien-
ky obyvateľov. Zastaviť sa môžu aj u vás doma. 

V Žilinskom kraji je do monitoringu zapojených 741 domácností zo 
štyridsiatich miest a obcí. „Pre reálne hodnotenie sociálnej situácie sú 
potrebné údaje za dlhšie časové obdobie. Preto mnohé domácnos-
ti, ktoré už poskytli údaje, navštívime opäť,“ hovorí Oľga Chovanová, 
riaditeľka Pracoviska ŠÚ SR v Žiline. Cieľom opakovanej návštevy je 
sledovať zmeny v čase, najmä na úrovni členov domácnosti, napr. 
ukončenie školy, nástup do zamestnania čo odchod do dôchodku. 

„Získané údaje z minulých rokov boli naozaj kvalitné. Každú vybra-
nú domácnosť preto opäť oslovíme listom s prosbou o opätovnú spo-
luprácu a následne ich navštívi odborne vyškolený opytovateľ, ktorý 
sa preukáže 
poverením vy-
daným Štatis-
tickým úradom 
a občianskym 
p r e u k a z o m ,“ 
dodáva O. Cho-
vanová. Moni-
toring domác-
ností sa začal 1. 
apríla a potrvá 
do 31. mája 
2013.                 -šúr-

Mesto pomáha podnikateľom a školstvu riešiť spoločné záujmy

Protifašistickí bojovníci rokovali

Každoročne 28. marca si celé 
Slovensko pripomína ľudí, ktorí 
od detských čias stoja pri našej 
výchove a vzdelávaní. K príleži-
tosti Dňa učiteľov mesto Liptov-
ský Mikuláš už tradične ocenilo 
tých najlepších pedagógov.   

  Pamätný list z rúk primátora 
mesta a jeho zástupcov si v uto-
rok prebralo 26 učiteľov navrhnu-
tých za vynikajúce pedagogické 

úspechy a mimoriadnu angažo-
vanosť pri výchove a vzdelávaní 
mladej generácie. Jednotlivé 
nominácie podali samotné ma-
terské, základné, stredné či vy-
soké školy a školské zariadenia 
pôsobiace na území mesta. Sláv-
nostným odovzdaním ocenení si 
mesto uctilo svojich pedagógov 
už po jedenástykrát. 

  -kel-

V nedeľu 2. júna 2013 Vás pozývame na oslavu Dňa detí a rodiny, 
ktorá sa bude konať na Námestí osloboditeľov od 13.00 h.  -red-

Zoznam ocenených pedagógov:

Doc. Ing. Marcela Koščová, CSc. (ŽU elektrotechnická fakulta), Doc. RSDr. 
Jozef Matis, PhD. (AOS gen. M. R. Štefánika), RNDr. Iveta Molnárová, PhD. 
(Bankovní institut  VŠ Lipt. Mikuláš), Alena Bielená (SOŠ polytechnic-
ká), Mgr. Jana Gajdošová (Obchodná akadémia), Bc. Jana Kozemčáková  
(Hotelová akadémia), Mgr. Miroslav Marko (Gymnázium M.M. Hodžu), 
Mgr. Emília Sopoligová (SOŠ obchodu a služieb), PhDr. Helena Strako-
vá (Stredná zdravotnícka škola), Ing. Jana Uhrínová (Stredná odborná 
škola stavebná), Mgr. Michal Husár (Základná škola + MŠ Demänovká),  
Mgr. Mária Ilavská (Základná škola Okoličianska), Danka Jurkovičová (Zák-
ladná škola Janka Kráľa), Mgr. Jana Mlynarčíková (ZŠ Nábrežie A. Stodolu), 
Mgr. Alena Ridzoňová (Základná škola M.R. Martákovej), Mgr. Milota Vítko-
vá (Základná škola Čs. brigády), PhDr. Ľubomír Raši, PhD. (ZUŠ J. L. Bellu), 
Mgr. Tibor Pelach (Centrum voľného času), Mgr. Jana Miklošková (Základná 
škola Ap. Pavla), Elena Križianová (Ev. základná škola J. Tranovského), Ale-
na Bobrovčanová (Materská škola Čs. brigády), Katarína Haragová (Mater-
ská škola Vranovská), Ľubica Lakotová (Materská škola Nábrežie 4. apríla), 
Dana Ontková (MŠ Nábrežie A. Stodolu), Ľubica Šlauková (Materská škola 
Komenského), Bc. Zlatica Kordošová (Súkromná materská škola).

Ocenili najlepších pedagógov

Deň detí a rodiny

manažérov mesta a so základ-
nými školami sme sa dohodli, že   
začneme s osvetou žiakov priamo 
v strojárskych firmách, aby mali 
predstavu o týchto pozíciách. 
Do osvety musíme zapojiť aj ro-
dičov, aby nemali voči odborné-
mu vzdelávaniu predsudky. Nie 
je totiž žiadnym tajomstvom, že 
strojári, murári či stavbári dnes 
niekedy zarábajú viac ako vyso-
koškolsky vzdelaní ľudia,“ hovorí 
primátor mesta Alexander Slaf-
kovský.  

Zriaďovateľom stredných od-
borných škôl na území mesta je 
Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). 
Nové odbory by podľa požia-
daviek zamestnávateľov mohol 
otvoriť už od septembra budú-
ceho roka. Dôležitými faktormi 
sú však záujem mládeže a finanč-

né prostriedky. „Istou pomocou 
by mohla byť forma duálneho 
vzdelávania. Žiaci by jednu polo-
vicu vzdelávacieho  procesu trá-
vili v škole a druhú by vykonávali 
priamo na pracovisku,“ prízvuku-
je Mária Benedeková, metodička 
odboru školstva a športu ŽSK. 

Strojárske spoločnosti v miku-
lášskom okrese takúto formu 
spolupráce vítajú. „My sme už 
takúto spoluprácu realizovali 
minulý rok so žiakmi SOŠ poly-
technickej v Liptovskom Mikuláši, 
ale prišlo k nám len pár žiakov z 
odboru programátor PLC a ostat-
né odbory, ktoré  potrebujeme 
tu nie sú,“ vysvetľuje Dirk Laheye 
z Liptovských strojární. Spoloč-
nosť tak musí dovážať pracovnú 
silu napríklad z Malaciek či zahra-
ničia.   -kel-
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Pripravovaná nová parkovacia politika pozná ďalšie detaily

Kontroly ubytovacích zariadení 

Od júla tohto roka by mala v Lip-
tovskom Mikuláši začať platiť nová 
parkovacia politika. Zmeny by sa 
mali najskôr dotknúť mestskej čas-
ti Staré Mesto. Nasledovať bude 
sídlisko Podbreziny. Na Nábreží 
začnú obyvatelia využívať výhody 
regulácie parkovania ako posled-
ní. Materiál týkajúci sa parkovacej 
politiky je takmer hotový, po pre-
rokovaní poslancami v zastupi-
teľstve bude známa jeho presná 
podoba a termíny spustenia jed-
notlivých etáp.

Ako prví začnú regulované parko-
vanie využívať obyvatelia Starého 
Mesta. Tu je plán reguláciu parko-
vania vyriešiť zavedením rezident-
ských kariet. Obyvateľov opráv-
nia parkovať v blízkosti bytového 
domu. Uličné parkovanie určené 
pre návštevníkov a turistov by malo 
byť spoplatnené parkovacími auto-
matmi. Tieto plochy budú vo večer-
ných a nočných hodinách využiteľ-
né obyvateľmi žijúcimi v okolí.

„Od júla alebo septembra uvažu-
jeme začať parkovanie regulovať aj 
na sídlisku Podbreziny, ktoré je naj-
väčšie v meste. Tu budú taktiež pre 
obyvateľov zavedené rezidentské 
karty,“ hovorí Ľubomír Hán, vedúci 
oddelenia životného prostredia, 
dopravy a verejných priestranstiev 
mestského úradu. 

o termínoch rozhodnú poslanci
Celý materiál týkajúci sa parko-

vacej politiky musí prerokovať 
a schváliť do prázdnin mestské za-
stupiteľstvo. „Ak poslanci rozhodnú 
spustiť Podbreziny v lete, začneme 
v lete. Ak zvážia, že ideálnejší je sep-
tembrový termín, prispôsobíme sa. 
Sme pripravení na všetky varianty. 
Každý má z pohľadu organizácie 
vydávania kariet svoje plusy a mí-
nusy,“ vysvetľuje Ľ. Hán. 

„Na základe nočných a denných 
prieskumov statickej dopravy sme 
zistili, že Podbreziny trpia nedostat-
kom asi troch stoviek parkovacích 
miest. Nábrežie by malo prísť na rad 
ako posledné,“ opisuje prínos regu-
lácie a plánovaný postup Ľ. Hán.

„Predpokladáme, že vďaka za-
vedeniu nového systému zmizne 
zo sídliska Podbreziny zhruba sto 
služobných a podnikateľských vozi-
diel, čím sa počet chýbajúcich miest 
zredukuje. Existujú desiatky domác-
ností, ktoré užívajú popri vlastnom 
aute aj služobné. Jeden byt tak 
zaberá viac ako jedno parkovacie 
miesto, pritom tých nemáme toľko, 
koľko je na sídlisku bytov. Nechce-
me tu zavádzať vyhradené parko-
vanie pre konkrétne autá, pretože 
takéto miesta sú mnohokrát počas 

dňa alebo dovoleniek nevyužiteľné, 
sú prázdne,“ vysvetľuje  postup za-
vádzania novej parkovacej politiky 
Ľubomír Hán.

nové parkoviská na sídliskách
„Chceme, aby sa po zavedení re-

gulácie na sídliskách dali všetky 
parkovacie miesta celoročne ak-
tívne využívať,“ hovorí primátor 
Alexander Slafkovský. V minulom 
roku mesto vybudovalo na Podbre-
zinách ďalšie desiatky parkovacích 
miest, nové pribudnú aj tento rok. 
K dispozícii sú aj priestory v parko-
vacích domoch, ktorých výstavba 
je plánovaná na uliciach Hrušková 
a Jabloňová. 

Osobitné pravidlá by mali platiť 
pre autá návštevníkov. Pre nich rad-
nica plánuje  vyhradiť parkoviská na 
častiach ulíc Priebežná, Obslužná,  
Kemi, na mieste pod bývalým Garni 
a na parkovisku zo severnej strany 
základnej školy. Ak to zastupiteľstvo 
schváli, pribudnú tam automaty, 
kde si každý návštevník zakúpi par-
kovací  lístok. V prípade dlhodobej-
šej návštevy si bude môcť zakúpiť 
parkovaciu kartu. „Všetky tieto 
parkoviská budú samozrejme kom-
binované. Budú ich teda môcť vyu-
žívať okrem návštevníkov aj obyva-
telia sídliska,“ dodáva Ľ. Hán. 

 „Po zavedení novej parkovacej po-
litiky budeme celý systém pozorne 
monitorovať a vyhodnocovať. Podľa 
získaných poznatkov, ktoré prine-
sie život, budeme prijímať korekcie 
prevádzkovania parkovacieho sys-
tému. V každej mestskej časti, kde 
sa z parkovania získajú finančné 
prostriedky, budú v mestskej časti 
spätne použité na údržbu existujú-
cich a výstavbu nových parkovacích 
plôch. Toto je základnou myšlien-
kou regulácie parkovania,“ hovorí 
primátor Alexander Slafkovský. 

„Chceme, aby takto získané  pro-
striedky boli ihneď investované do 
výstavby nových parkovacích miest, 
do opráv a údržby, čím sa zvýši 
komfort parkovania vozidiel už po 
prvom roku zavedenia systému,“ 
ubezpečuje primátor mesta.

prvá karta za symbolickú sumu
Za prvú rezidentskú kartu maji-

telia áut zaplatia len manipulačný 
poplatok, hodnota druhej a ďalších 
by mala byť spoplatnená progresív-
nou sadzbou. Konkrétne sumy mu-
sia schváliť poslanci zastupiteľstva. 
„Treba si uvedomiť, že majiteľ ro-
dinného domu vlastniaci auto si na 
vlastné náklady postaví garáž alebo 
odstavnú plochu, za vlastné finanč-
né prostriedky si odprace sneh, po-
zametá prístupovú cestu a ešte aj 

V Liptovskom Mikuláši a prí-
mestských častiach si posvietili 
na prevádzkovateľov ubytova-
cích zariadení. Kontroloval sa 
najmä súhlas mesta s prevádz-
kovaním služieb v jeho katastri.  
Výsledky napovedajú, že ubyto-
vatelia si svoje povinnosti zväčša 
plnia. 

Kontrole, do ktorej sa pustila lip-
tovskomikulášska radnica so zdru-
žením cestovného ruchu  Klaster  
Liptov, sa podrobilo dvadsaťpäť 
majiteľov hotelov, penziónov či 
privátov. Mapovala sa najmä 
disciplína prevádzkovateľov pri 
vedení ubytovacej knihy a súhlas 
mesta s umiestením prevádzky na 
jeho území. „Ubytovatelia si svoje 
povinnosti síce zväčša plnia, ale 
niektorí podnikajú aj pätnásť ro-
kov a povolenie stratili, alebo ho 
nemali aktualizované. Nahlásiť 
nám treba akúkoľvek zmenu – ak 
sa zmení názov firmy, jej sídlo či 
adresa, teda zmeny, ktoré nahla-
sujú v živnosti alebo v obchod-
nom registri,“ prízvukuje Jana 
Stančeková z útvaru hlavného 
kontrolóra mesta L. Mikuláš. 

pokuty sa nedávali
Podľa výsledkov kontrol z dvad-

siatich piatich náhodne vybra-
ných prevádzok na území mesta 
pri osmich prevádzkovateľoch 
kontrola nezistila žiadne nedo-
statky. Deviatim prevádzkam však 
bezplatný súhlas mesta chýbal.  

„K pokutovaniu alebo iným po-
stihom sme však nepristupovali. 
Majiteľom, ktorým chýbal súhlas 
alebo ho nemali aktualizovaný, 
sme dali iba vyplniť formulár,“ ho-
vorí Michaela Mlynčeková z útva-
ru partnerských vzťahov, obchodu 
a cestovného ruchu Mestského 
úradu. „Jednotlivé miesta kontroly 
sme si vyberali náhodne. Do žiad-
nej prevádzky sme nešli na zákla-
de nejakého podnetu,“ dodáva M. 
Mlynčeková. 

kontroly karty zliav 
Združenie cestovného ruchu 

Klaster Liptov sa pri kontrolách po-
zrelo bližšie na dodržiavanie pra-
vidiel pri vydávaní Liptov Region 
Card, ktorá poskytuje návštevní-
kom Liptova výhodné vstupy na 
tunajšie turistické miesta a ďalšie 
zľavy. „V zmysle našich práv sme 
overili zaevidovanie hostí, ktorým 
bola vydaná zľavová karta v do-
movej knihe ubytovaných hostí, 
na základe ktorej odvádza ubyto-
vateľ daň z ubytovania. V tomto 
prípade neboli zistene žiadne po-
chybenia u kontrolovaných uby-
tovateľov,“ hodnotí Andrea  Urba-
nová z Klastra Liptov.

 Počas letnej turistickej sezóny sú 
naplánované ďalšie kontroly uby-
tovateľov, ktoré budú prebiehať 
podobne ako začiatkom roka. V lete 
sa do kontroly zapoja aj pracovníci  
z útvaru miestnych daní a  poplatkov.   
  -kel-

za tú garáž alebo spevnenú plochu 
musí zaplatiť daň z nehnuteľnosti. 
Vlastníci bytov využívajú cudzí po-
zemok bez odplaty za jeho užívanie 
a vykonávanú údržbu,“ vysvetľuje  
Ľ. Hán. 

Parkoviská pri Dome služieb, Kato-
líckom dome a Čiernom orly ostanú 
spoplatnené. K nim by sa od júla, 
ak to poslanci schvália, mali pridať 
ulice Hurbanova, Komenského, Ji-
lemnického, Hodžova, Štúrova a 
Školská. 

Najvyťaženejším parkoviskom 
v meste je to pri železničnej stani-
ci. Časť cestujúcich ho však využí-

va ako odstavnú plochu pre svoje 
vozidlá nepretržite aj niekoľko dní. 
Zavedenie závorového systému by 
malo obmedziť zaberanie cenných 
miest takýmto spôsobom. Rekon-
štrukcia parkoviska navyše zabez-
pečí  zvýšenie počtu parkovacích 
miest z existujúcich 24 na plánova-
ných 40 až 48 stání.  

Realizátorom všetkých prác a pre-
vádzkovateľom parkovísk by mali 
byť  Verejnosprospešné služby, zá-
roveň by mali vydávať parkovacie 
karty a obhospodarovať automaty. 

   
 -red-
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Zber zeleného odpadu v let-
nom období od obyvateľov 
mesto zaviedlo v roku 2005. 
Účelom bolo obmedziť množ-
stvo pokosenej trávy, ktorú oby-
vatelia rodinných domov bez 
záhrady dávali do kontajnerov 
na zmesový komunálny odpad. 
Postupne obyvatelia začali tento 
systém zneužívať a v posledných 
rokoch vykladali na odvoz odpad 
zo záhrad, nadbytočnú úrodu, 
odpad vznikajúci v záhrade na 
jeseň, ktorý má byť priamo v zá-
hrade kompostovaný. 

V čl. 11 VZN č. 6/2011 je jasne de-
finovaná povinnosť kompostovať 
odpad zo záhrad ako aj obmedze-
nie vyloženého množstva zelené-
ho odpadu na počet 5 ks vriec na 
rodinný dom. Tejto povinnosti je 
prispôsobený aj rozpočet mesta, 
preto od mája do novembra toh-
to roku  budú zamestnanci VPS 
každý druhý týždeň podľa schvá-
leného harmonogramu odoberať 
od rodinného domu maximálne 5 
vriec zeleného odpadu. V prípade, 
že odpadu bude viac, ostane na 
ulici neodvezený. Znížiť množstvo 
odpadu je možné presušením ze-

lene. Vrecia, v ktorých bude pre-
hnitý odpad, nebudú odobrané.  
Právnické osoby musia na vlastné 
náklady zabezpečiť odvoz biolo-
gicky rozložiteľného odpadu na 
kompostovanie.  Prepravca odpa-
du má možnosť odmietnuť pre-
vziať nadpočetné množstvo vriec.

Zelený odpad sa bude zbierať 
od 19. týždňa každý druhý týž-
deň. Vyzývame každého vlastníka 
rodinného domu, aby si založil 
vlastné kompostovisko, kde bude 
zneškodňovať zelený odpad 
z trávnikov aj zo záhrad, vrátane 
časti biologicky rozložiteľného 
odpadu z domácností.   Správne 
kompostovanie nespôsobuje zá-
pach a znižuje množstvo odpadu, 
ktoré musí byť odvážané mimo 
mesta na zneškodnenie.  

V prípade, že obyvateľ vyprodu-
kuje viac odpadu, má možnosť 
doviezť ho na zberné stredisko na 
Podtatranského ulici v pracovné 
dni a v sobotu do 19-tej hodiny.  

Konáre zo stromov a drevo je 
potrebné doviezť na zberné stre-
disko. Konáre sa nesmú miešať 
s iným odpadom, sú určené na 
drvenie.   -žp-

Zber zeleného odpadu z mesta 

Jarné čistenie mesta a brehov Liptovskej Mary 
Mesto Liptovský Mikuláš vy-

hlasuje opätovne jarné čistenie 
v meste Liptovský Mikuláš. Pri 
tomto upratovaní je potrebné 
vyčistiť si okolie rodinných do-
mov, bytových domov a firiem. 

Vzhľadom na dlhšie trvajú-
ce zimné obdobie pozývame 
dobrovoľníkov na čistenie bre-

hov Liptovskej Mary v sobotu  
18. mája 2013. V meste sú ur-
čené dve zberné miesta, kde sa  
v sobotu ráno o 9.oo záujemco-
via o čistenie Liptovskej Mary 
stretnú: na konci Palúčanskej 
ulice pri areáli LVS v Palúdzke pri 
Váhu a v Liptovskej Ondrašovej 
na Ul. hrdinov SNP.  

veľkoobjemové kontajnery 
Na sídliskách je možné prista-

viť veľkoobjemový kontajner na 
požiadanie zástupcu vlastníkov 
bytov pre čistenie spoločných 
priestorov príslušného bytového 
domu najneskôr do konca mája.  
Odpad z kontajnerov je určený 
na odvoz na skládku odpadu.

Do veľkoobjemových kontaj-
nerov sa nesmie ukladať nebez-
pečný odpad, elektronický šrot a 
autobatérie. Uvedený odpad je 
možné odovzdať v pracovné dni 
a v sobotu  na zbernom stredis-
ku Verejnoprospešných služieb 
(VPS) na Podtatranského ulici  
do 19.00.      -žp-

Pane, ktorý si na nebi,
zachovaj všetkým detom mamy.

Nech ako cesto na chlebík
im rastú v teple pod rukami.

Zachovaj nám rodicov oboch, mocný Pane,
ved dve ruky od Teba máme.

Dve rúcky detom stvoril Boh:
pre ocka jednu,
druhú mame.

                                               (Milan Rúfus)

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Vás pozýva na

dňa 12. mája 2013 (nedeľa) o 14.00 h 
Námestie osloboditeľov, fontána Metamorfózy

Pre všetky mamy vystúpia kolektívy 
Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Liptovskom Mikuláši 

                                
                                         organizuje

                                  Materské centrum

                                     ZORNIČKA
   
    pod záštitou Mesta Liptovský Mikuláš
    a v spolupráci so ZŠ J. Kráľa LM        

           
     Kde? 
         Ihrisko v  ZŠ J. Kráľa LM  - Podbreziny
   
     15.00 – 17,00 - registrácia účastníkov
     16.00 – spoločne prejdeme symbolickú míľu pre mamu 
     17.00 – oznámenie počtu účastníkov MPM L.Mikuláš
     17.30 – oznámenie celoslovenských výsledkov MPM
     15.00 – 18.00 sprievodný program
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Krása a elegancia
v každom detaile

KOLEKCIA
jar – leto

2013

KOLEKCIA
jar – leto

2013

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

• banky
• pobočky
• služby advokátskej kancelárie 

• stávkové kancelárie
• realitnú kanceláriu
• herňu

pon. – pia. 9 – 19 h. FREE

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

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

Voľné obchodné priestory NA PRENÁJOM
kontakt :  0903 295 148,  0911  106 640 
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základná umelecká škola Jána Levoslava bellu Liptovský Mikuláš 
oznamuje, že v školskom roku 2013/14 otvárame nasledovné predmety:

Hudobný odbor
prijímacie pohovory 21.- 22. mája od 14.00-17.00 hod. na Ul. M. M.

Hodžu 5
prípravné hudobné štúdium, hra na: husle, viola, violončelo, kontrabas, 

cimbal, klavír, organ, cirkevná hudba,  akordeón, heligónka, gitara, baso-
vá gitara, flauta priečna-zobcová-altová, klarinet, trúbka, lesný roh, spev, 
zborový spev, v tanečnej a jazzovej skupine, kompozícia, bicie nástroje

tanečný odbor
prijímacie pohovory  21. mája od 14.00-17.00 hod. na Ul M. M. Hodžu 5

(prijímacie pohovory na TO v MŠ Podbreziny Agátova ul. 21. mája od 
14.00-16.00 hod.)

prípravné tanečné štúdium, klasický tanec, ľudový tanec, moderný ta-
nec, moderný scénický tanec, súčasný tanec, tanečná prax, dejiny tanca

výtvarný odbor
prijímacie pohovory 21.- 22. mája od 14.00 - 17.00 hod. na Ul. Pišútova 3                                                                        
kreslenie, maľovanie, grafika, typografia, grafický design, textil, akcie a 

projekty viazané na plochu, keramika, tvorba šperku a odevu, práca s fo-
tografiou, PC grafické aplikácie

Upozornenie: Priniesť 10 výtvarných prác uchádzača o štúdium. Na vý-
ber sú dva časové termíny. Prvá prijímacia skúška začína o 14.00 a trvá do 
15.30 hod. a druhá  prijímacia skúška je od 16.00-17.00 hod. Je potrebné 
si doniesť výtvarné potreby a prezuky. 

Literárno-dramatický odbor
prijímacie pohovory 21.- 22. mája od 14.00-17.00 hod. na Ul. Pišútova 3
prípravné dramatické štúdium,  dramatická príprava, dramatika a slo-

vesnosť, pohyb, štúdium rolí a umelecký prednes, práca v súbore, základy 
dramatickej tvorby, dejiny dramatickej tvorby, fonetika

Ďalšie prípadné informácie získate osobne na riaditeľstve ZUŠ J. L. Bellu 
na Hodžovej 5, na tel. č. 56 215 80, resp. na www.liptov.sk/zus v rubrike 
podujatia.

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 pozemok parc. č. KN-C 2941/39 za-
stavané plochy a nádvoria o výmere 327 m² nachádzajúce sa v k.ú. Lipt. 
Mikuláš, ul. Vrlíková. Minimálna požadovaná cena za nehnuteľnosti je 
spolu 35.670 eur. 

Bližšie informácie o nehnuteľnostiach poskytne útvar právnych slu-
žieb, na 2. poschodí č.dv. 206, tel.č. 044/5565242, e-mail: m.dzurosko-
va@mikulas.sk. Celé znenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže sú 
zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta.

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: „Kotolňa K3“ súp. č. 527 postavená na po-
zemku parc. č. KN-C 773/34, pozemok parc. č. KN-C 773/34 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 492 m² a pozemok parc. č. KN-C 773/242 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 168 m² nachádzajúce sa v k.ú. 
Okoličné na ul. Hrušková za účelom výstavby hromadnej garáže. Mini-
málna požadovaná cena za nehnuteľnosti je spolu 59.500 eur. 

Bližšie informácie o nehnuteľnostiach poskytne útvar právnych slu-
žieb, na 2. poschodí č.dv. 206, tel.č. 044/5565242, e-mail: m.dzurosko-
va@mikulas.sk. Celé znenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže sú 
zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta.

 Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. a) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

obchodné verejné súťaže na predaj nehnuteľností -  bytov:
1. 4-izbového č. 2, nachádzajúce-

ho sa na prízemí bytového domu 
súp. č. 626, vchod č. 4 na Senic-
kej ulici (Podbreziny),

2. 3-izbového č. 20, nachádzajú-
ceho sa na 1. poschodí bytové-
ho domu súp. č. 626, vchod č. 5  
na Senickej ulici (Podbreziny),

3. 3-izbového č. 6, nachádzajúce-
ho sa na 1. poschodí bytového 
domu súp. č. 447, vchod č. 5  
na ulici Pobrežnej (Okoličné),

4. 3-izbového č. 33, nachádzajúce-
ho sa na prízemí bytového domu 
súp. č. 511, vchod č. 4 na Gašta-
novej ulici (Podbreziny),

5. 3-izbového č. 51, nachádzajú-
ceho sa na 1. poschodí bytové-
ho domu súp. č. 519, vchod č. 8  
na ulici Pod slivkou (Podbreziny),

6. 2-izbového č. 61, nachádzajú-
ceho sa na 6. poschodí bytové-
ho domu súp. č. 522, vchod č. 3   
na Morušovej ulici (Podbreziny),

7. 1-izbového č. 54, nachádzajú-
ceho sa na 4. poschodí bytové-

ho domu súp. č. 522, vchod č. 3  
 na Morušovej ulici (Podbreziny),

8. garsónky č. 79, nachádzajúcej 
sa na 3. poschodí bytového 
domu súp. č. 1797, vchod č. 58   
na Nábreží Dr. Aurela Stodolu,

9. garsónky č. 88, nachádzajúcej 
sa na 6. poschodí bytového 
domu súp. č. 1797, vchod č. 58   
na Nábreží Dr. Aurela Stodolu,

10. garsónky č. 50, nachádzajúcej sa 
na prízemí bytového domu súp. 
č. 1861, vchod č. 12  na Nábreží 
4. apríla,

11.  garsónky č. 17, nachádzajúcej sa 
na 6. poschodí bytového domu 
súp. č. 1877, vchod č. 3  na Sto-
dolovej ulici (centrum),

12. 3- izbového č. 41, nachádzajúce-
ho sa na prízemí bytového domu 
súp. č. 629, vchod č. 11 na ulici 
Kemi (Podbreziny),

13. 2-izbového č. 71, nachádzajúce-
ho sa na 7. poschodí bytového 
domu súp. č. 1883, vchod č. 11  
na Vrbickej ulici (centrum).

Podmienky obchodných verejných súťaží budú vyvesené od 29. 4. 2013 
do 14. 6. 2013 na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš MsÚ, Štúrova 
1989/41, na internetovej stránke www.mikulas.sk a k dispozícii sú aj na in-
formáciách na prízemí MsÚ v Liptovskom Mikuláši. Do znaleckých posud-
kov je možné nahliadnuť na č. dverí 207, na 2. poschodí MsÚ v Liptovskom 
Mikuláši, Štúrova 1989/41. Tel. kontakt: 044/5565245.
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Infolinka na pomoc občanom v súvislosti s úhradami

Výzva na vykonanie jarnej deratizácie

Rozhlas a televízia Slovenska 
(RTVS) spustila infolinku na po-
moc občanom, ktorí si uplatňujú 
nárok na úľavy z platenia úhrady 
za služby verejnosti poskytova-
né RTVS. Infolinka s telefónnym 
číslom 18288 je k dispozícii 7 dní  
v týždni od 8.00 do 20.00 hod.
Generálny riaditeľ RTVS Václav 
Mika zároveň požiadal o pomoc 
pri komunikácii s občanmi Zdru-
ženie miest a obcí Slovenska 
(ZMOS). RTVS vypracovala ma-
nuál, ako postupovať pri uplat-

Mesto Liptovský Mikuláš vy-
zýva právnické osoby a fyzické 
osoby – podnikateľov pôsobia-
cich na území mesta na zabezpe-
čenie jarnej deratizácie v mesiaci 
máj a následne na vykonávanie 
pravidelnej jarnej a jesennej 
deratizácie budov, objektov, 
priestorov a teplovodných po-
trubí uložených v zemi aj mimo 
vlastných pozemkov v ich vlast-
níctve, resp. v správe.

Zabránime tak premnoženiu ži-
vočíšnych škodcov, ktorí  ohrozu-
jú verejné zdravie salmonelóza-
mi, leptospirózou, tularémiou, 
týfusom. Deratizácia je jedným  
z opatrení na predchádzanie 
prenosným ochoreniam. 

Upozorňujeme, že správcovia 
bytového fondu sú povinní popri 
deratizácii bytových domov za-
bezpečiť aj deratizáciu kanalizač-
ných prípojok k bytovým domom. 

Chovatelia zvierat sú povinní 

v zmysle všeobecne záväzného 
nariadenia deratizovať objekty 
slúžiace na umiestnenie zvierat 
a k nim prislúchajúce pozemky  
2-krát ročne, v jarnom a jesennom 
období. Uvedená povinnosť sa 
týka aj chovateľov psov. 

Úspešnosť potláčania výskytu 
nežiaducich hlodavcov závisí od 
koordinovaných celoplošných 
a pravidelných deratizačných zá-
sahov.  

Pri ochrannej deratizácii pomá-
hajú občania tým, že nebudú vy-
tvárať zdroje potravy potkanom 
vylievaním zvyškov jedál do WC, 
vyhadzovať potraviny na dvory 
a skladovať ich v pivniciach a na 
balkónoch. Skládky domového 
odpadu sa nesmú vytvárať v spo-
ločných priestoroch, v okolí budov 
a kontajnerov, zvieratám sa nedá-
va krmivo na voľných priestran-
stvách, v okolí bytových domov, 
v pivniciach a suterénoch budov, 

nie je vhodné kŕmiť mestské ho-
luby. Nevyhnutné je zasieťova-
nie okienok a vetracích otvorov  
v bytových domoch a v ostatných 
budovách, zatváranie vchodo-
vých dverí, dôležité je upchanie 
nefunkčných dier v suterénnych 
priestoroch, v miestach inžinier-
skych sietí a dilatácií, udržiavať 
poriadok a čistotu v okolí objek-
tov a kontajnerov. Kontajnery na 
komunálny odpad si musí vlast-
ník čistiť a dezinfikovať.  Často je 
na dne zbernej nádoby nalepená 
hnijúca vrstva zvyškov vyhodenej 
potravy, ktorá v lete zapácha.

Deratizovať sa dá dvoma spôsob-
mi - prostredníctvom firiem, ktoré 
majú na túto činnosť oprávnenie 
alebo svojpomocne, komerčne do-
stupnými prípravkami učenými na 
tento účel. V prípade svojpomoc-
nej deratizácie je potrebné uscho-
vať si doklad o zakúpení prípravku 
pre prípad kontroly.   -žp-

Mesto Liptovský Mikuláš - Mest-
ský úrad, útvar životného prostre-
dia a poľnohospodárstva obdržal 
dňa 5. 4. 2013 od Obvodného 
úradu životného prostredia v Lip-
tovskom Mikuláši, úseku štátnej 
správy ochrany prírody a krajiny 
a posudzovania vplyvov na život-
né prostredie, Vrbická 1993, 031 
01 Liptovský Mikuláš podľa § 33 
ods. 1 zákona NR SR. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na život-
né prostredie a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 24/2006 Z.z.“) správu o 
hodnotení „Heliport Liptovský 
Trnovec“ navrhovateľa ELAN, 
spol. s r.o., Ulica 1. mája 35/115, 
031 01 Liptovský Mikuláš.

V súlade s ustanoveniami 34 
ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. 
verejné prerokovanie správy o 
hodnotení „Heliport Liptovský Tr-
novec“ sa uskutoční dňa 2. mája 
2013 (štvrtok) o 15.00 hod. v bu-
dove Mestského úradu v Liptov-
skom Mikuláši, Štúrova ulica Č. 
1989/4, v malej zasadačke.

Do kompletnej správy o hod-
notení je možné nahliadnuť na 
Mestskom úrade, útvare životné-
ho prostredia a poľnohospodár-
stva, Štúrova ulica 1989/41, 031 
01 Liptovský Mikuláš, na I. posch., 
č. dverí 111, počas stránkových 
dní. Správa ohodnotení je zverej-
nená aj na webovom sídle: http://
www.enviroportal.sk/sk/eia

 Ing. Iveta Klepáčová
 vedúca útvaru životného prostredia 
 a poľnohospodárstva MsÚ

Verejné prerokovanie 
správy o heliporte 

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Oblastný výbor a Základná organizácia 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Liptovský Mikuláš 
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš
Miestny odbor Matice slovenskej Liptovský Mikuláš
Personálny úrad OS SR, ECAV na Slovensku so sídlom v Liptovskom Mikuláši

Vás pozývajú na

Májové oslavyMájové oslavy
         1. MÁJ 2013   OSLAVY VSTUPU SLOVENSKA DO EURÓPSKEJ ÚNIE
                 Námestie osloboditeľov, fontána Metamorfózy
14.30 Slávnostný program venovaný 9. výročiu vstupu Slovenska do Európskej únie spojený s odomknutím fontány Metamorfózy 
   DFS Pramienok, DFS Ďumbier Ľudová hudba FS Váh

         7. MÁJ 2013   OSLAVY DNA VÍTAZSTVA NAD FAŠIZMOM
                Námestie osloboditeľov, pešia zóna
10.00 Živá výstava originálov a replík historického vojenského výstroja, výzbroje a techniky. Dobovo ustrojení vojaci spojeneckých armád  a nemeckej armády. 
  Možnosť vyskúšať si streľbu z historických expanzných zbraní. (Múzeum Janka Kráľa, Nám. osloboditeľov)
13.30 Promenádny koncert Mestského dychového orchestra
14.00 Pietny akt kladenia vencov pri pamätníku Červenej armády  na Námestí osloboditeľov a Háji Nicovô
15.30 Kvety vďaky  / Vernisáž výstavy (Dom Matice slovenskej, Nábrežie Dr. A. Stodolu)
18.00 Ruská Veľká noc  / Sólisti veľkého zboru donských kozákov (Ev. kostol na Tranovského ulici)

         10. MÁJ 2013  ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA 
            Pamätník ŽSN, Revolučná ulica v Ondrašovej, stará evanjelická  fara na Tranovského ulici
13.30  Slávnostný program venovaný 165. výročiu vyhlásenia ŽSN  / Pietny akt položenia vencov k pamätníku
  Vyhlásenie Žiadostí slovenského národa – Matičná divadelná ochotnícka scéna v dobových kostýmoch
  Spevokol Klubu seniorov 1 / Po ukončení prednáška s témou ŽSN v expozícii Tatrína 
    

ňovaní nárokov na rôzne typy 
úľav, ktorý budú mať k dispozícii 
aj samosprávy. Manuál bude zve-
rejnený aj na internetovej stránke  
www.uhrady.rtvs.sk.
RTVS zriadila avizovanú infolin-
ku na zefektívnenie komunikácie 
s verejnosťou v súvislosti so záko-
nom o úhrade za služby verejnosti 
poskytované RTVS platným od 1. 
januára 2013. RTVS informova-
la, že vzhľadom na neprimerané 
ťažkosti, ktoré majú prevažne dô-
chodcovia a osoby s ťažkým zdra-
votným postihnutím pri uplatňo-
vaní nárokov na rôzne typy úľav, 
bude tolerovať predkladanie po-

žadovaných dokladov až do 30. 
júna 2013. Občania, ktorí v tejto 
lehote preukážu svoje nároky na 
úľavu, získajú túto úľavu spätne 
od začiatku roka 2013. 
Po tomto termíne už nebude 
možné so spätnou platnosťou 
akýmkoľvek spôsobom uplatňo-
vať predmetné úľavy. Potrebné 
doklady je možné doručovať aj  
v elektronickej podobe na emailo-
vú adresu uhrady@rtvs.sk.

Rozhlas a televízia Slovenska
Sekcia marketingu a komunikácie 
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
www.rtvs.sk  
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Verejnoprospešné služby mesta 
Liptovský Mikuláš sa v roku 2012 
starali nielen o čistotu a poriadok, 
ale museli sa pasovať aj v pove-
ternostnými podmienkami a pri-
činili sa o zveľadenie  verejných 
priestranstiev.

 Verejnoprospešné  služby (VPS)  
v roku 2012 zrealizovali investičné 
akcie v sume takmer 461-tisíc eur, 
v drvivej väčšine zo zdrojov mesta. 
„Najväčší podiel, viac ako 220 -tisíc 
eur z týchto akcií, išiel do druhej  
etapy ukončenia skládkovania pod 
Veternou Porubou. Zrekonštruovali 
sme odstavné plochy na Podbrezi-
nách, zrealizovali protipovodňové 
opatrenia v Bodiciach a Ploštíne, 
nakúpili sme ozvučenie do Domu 
smútku či stroj na údržbu umelých 
trávnikov a zrekonštruovali ulice 
Tomášikovu a Stošickú. Začali sme 
s rekonštrukciou ulice Pavla Straus-
sa v Palúdzke, tohto roku ju dokon-
číme. Z vlastných zdrojov sme nakú-
pili dve vozidlá,“ vymenúva niektoré 
z minuloročných investícií Jozef Kle-
páč, riaditeľ VPS. 

opravy ciest a kosenie
V minulom roku VPS zabezpečova-

li všetky práce súvisiace so správu 
komunikácií, verejnej zelene, ve-
rejných priestranstiev či objektov 

a veľkoplošnými živičnými oprava-
mi niektorých komunikácií vyriešili 
ich mimoriadny stav. Išlo o ulice 
Nová, Priemyselná, Hollého, Stoši-
ce, Kuzmányho a križovatku ulíc J. 
Janošku a Garbiarskej. „Veľkú pozor-
nosť sme v minulom roku venovali 
protipovodňovým opatreniam, kto-
ré sa realizovali v Ploštíne a Stoši-
ciach. Venovali sme sa aj údržbe ze-
lene, oprave poškodenej svetelnej 
signalizácie v dôsledku dopravnej 
nehody či údržbe mestských parko-
vacích plôch, z prevádzky ktorých 
sme dosiahli tržby  45-tisíc eur,“ 
spresňuje J. Klepáč. 

Začiatok roka 2012 potrápil pra-
covníkov VPS vyššími nákladmi na 
zimnú údržbu komunikácií. Pove-
ternostné podmienky počas roka 
zas vytvárali ideálne podmienky 
pre intenzívny rast trávy. „To si sa-
mozrejme vyžiadalo vyššie nároky 
na zabezpečenie kosenia.  Situáciu 
sme zvládli len vďaka kúpe novej 
kosačky,“ približuje riaditeľ  VPS. 

aktivačné práce 
Na aktivačných prácach cez Úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny sa 
minulý rok zúčastnilo 160 neza-
mestnaných. „Okrem čistenia verej-
ných priestranstiev mesta a natiera-
nia mostov čistili kanál v Liptovskej 

Verejnoprospešné služby realizovali investičné akcie za takmer 461-tisíc eur 

Ondrašovej, verejné priestranstvá 
od burín, odstraňovali nežiaduce 
kroviny, alebo čistili okolie sklád-
ky komunálneho odpadu pod Ve-
ternou Porubou od rozfúkaných 
mikroténových vreciek. Každý deň 
pracovalo na verejných priestran-
stvách minimálne 11 ľudí,“ približu-
je činnosť aktivačných pracovníkov 
J. Klepáč. 

aktivity vps v číslach 
Na území mesta v roku 2012 vysa-

dili 11-tisíc letničiek do 30 kvetino-
vých záhonov a osadili asi 200 kveti-
náčov na stĺpy verejného osvetlenia 
v pešej zóne. „Podieľali sme sa na 
odstraňovaní  škôd po veternej 
smršti, ktorá prišla v júli. Poškodila 

asi 30 drevín, 10 z nich sme museli 
úplne vypíliť,“ dodáva riaditeľ VPS. 

Na skládke komunálneho odpadu 
pod Veternou Porubou VPS vlani 
uložili viac ako  17-tisíc ton odpadu. 
V rámci separácie odpadu najväčší 
podiel, viac ako 930 ton, vykazuje 
sklenený odpad, nasleduje papier 
so 495 tonami  a plast, ktorého sa  
vyseparovalo  viac  ako 232 ton. 

Aj minulý rok sa pracovníci VPS 
trápili s čiernymi skládkami a ne-
poriadkom v okolí nádob na sepa-
ráciu. Najväčšie nedostatky pretr-
vávajú na Podbrezinách na uliciach 
Jefremovská, Hradišská, Senická, na 
Priemyselnej ulici v Palúdzke a na 
uliciach Palúčanská a Okružná. 

 -kel-

Do nášho mesta vlani zavítali turisti z troch kontinentov
viac ako 88-tisíc návštevníkov 

minulý rok bližšie spoznalo Lip-
tovský Mikuláš a  Liptov vďaka 
informačnému centru mesta. 
okrem európanov sme hostili tu-
ristov z ameriky či ázie. 

Najviac sa o mesto a región zaují-
mali návštevníci z Českej republiky, 
o niečo menej to boli turisti z Poľska 
a porovnateľný počet pricestoval 
z najrôznejších kútov Slovenska. Do 
srdca Liptova zavítali aj obyvatelia 
Ukrajiny, Litvy, Ruska, Nemecka, 
Holandska, Belgicka, Veľkej Británie 
či Írska ale aj USA, Kanady, Japon-
ska a Izraela. 

Informačné centrum mesta (ICM) 
celoročne ponúka návštevníkom, 
ale aj domácim obyvateľom aktu-
álnu ponuku turistických atraktivít, 
kultúrnych a historických pamia-
tok, možností športovania a relaxu 
či ubytovacích a stravovacích zaria-
dení. 

propagácia mesta a regiónu
Okrem poskytovania informačné-

ho servisu návštevníkom priamo 

v meste sa ICM venovalo aj pro-
pagácii mesta a regiónu. O Liptov-
skom Mikuláši a jeho okolí rozdali 
pracovníci centra 63-tisíc výtlačkov 
propagačných materiálov v šiestich 
jazykových verziách. „Bol to najmä 
propagačný materiál Liptovský Mi-
kuláš a okolie, ktorý predstavuje 
aktuálnu ponuku kultúrnych inšti-
túcií, možností športového vyžitia 
a ubytovacích, stravovacích a rela-
xačných zariadení,“ približuje riadi-
teľka ICM Jana Piatková. Bezplatne 
sú verejnosti aj tento rok v ICM 
k dispozícii aktualizované mapy 
mesta. Celkové náklady vynaložené 
na propagáciu predstavovali sumu 
takmer 18 700 eur.  

Mesto sa prostredníctvom ICM 
prezentovalo na 15 workshopoch, 
výstavách a veľtrhoch cestovného 
ruchu na Slovensku či v susediacich 
krajinách.                                      

Informačné centrum každoročne 
prispieva k propagácii mesta aj or-
ganizovaním prehliadok so sprie-
vodcom pod názvom „Spoznajte 
mesto so sprievodcom“. V minulom 

roku predstavilo už štvrtý okruh 
sprievodcovskej služby s názvom 
„Mikulášski židia“ o histórii, živote 
a osobnostiach miestnych židov-
ských rodín v Liptovskom Mikuláši 
v období od roku 1720 až do ob-
dobia deportácie počas 2. svetovej 
vojny. Prehliadky prebiehali celo-
ročne a počas prázdninových me-
siacov boli k dispozícii verejnosti 
sprievodcovské služby pravidelne 
jedenkrát v týždni okrem sloven-
ského aj v anglickom a poľskom 
jazyku opäť na židovskú tému. 

Horúce novinky 
V minulom roku si ICM pridalo 

ku svojím aktivitám tri novinky. 
Jednou z nich je elektronická pre-
zentácia najzaujímavejších atrak-
tivít mesta a regiónu určená pre 
mobilné telefóny prostredníctvom 
načítania QR kódu, ktorú spustili 
v decembri 2012. „Načítať ponuku 
do  telefónu a tak pohodlne vyu-
žívať aktuálne informácie z tejto 
oblasti je možné pomocou kódu, 
ktorý je zverejnený v propagačných 

materiáloch aj na web stránke mes-
ta v sekcii Návštevník,“ upresňuje J.  
Piatková.

Druhou novinkou, ktorú začalo 
ICM spracúvať v minulom roku 
a bude ju naďalej rozširovať, sú 
elektronické panoramatické pohľa-
dy na turisticky najzaujímavejšie 
časti mesta obohatené o prezentá-
cie interiérov múzeí a galérií v L. Mi-
kuláši. Treťou novinkou je možnosť 
flexibilného predaja vstupeniek 
na kultúrne a športové podujatia 
na Slovensku v Čechách, Poľsku a 
Maďarsku prostredníctvom spoloč-
nosti Ticketportal.  

Stálou službou, ktorú ICM neustá-
le poskytuje, je poistenie záchrany 
v horách,  predaj štátnych rybár-
skych lístkov, zmenáreň, faxová 
a kopírovacia služba, prístup na in-
ternet pre verejnosť, či predaj máp, 
publikácií a suvenírov. Bližšie sa je 
možné o turistickej ponuke mesta 
a regiónu, ktoré spracúva ICM, ako 
aj o ďalších službách centra, dozve-
dieť aj na jeho internetovej stránke.   
 -kel-
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Hokejoví dorastenci získali striebro 

Na Majstrovstvá Slovenska starších žiakov v hokeji tesne za medailistami

Hokejoví dorastenci MHK 32 Lip-
tovský Mikuláš zakončili vydarenú 
sezónu 2012/2013 najlepšie ako 
mohli, získali strieborné medaily. 
Sezóna mikulášskych hokejových 
dorastencov sa skončila v treťom 
zápase finálovej série s Prešovom.

Východniari si z domáceho ľadu pri-
niesli po dvoch víťazstvách (3:1 a 4:3 
po predĺžení) do srdca Liptova meč-
bal. A ten vo výbornom zápase v L. 
Mikuláši premenili. Stalo sa tak pred 
fantastickou diváckou kulisou. Cestu 
na zimný štadión si v utorok našlo 
takmer 2500 divákov, nechýbali me-
dzi nimi ani fanúšikovia Prešova.

spomínali na extraligové časy
Mladí Mikulášania v tom najlep-

šom slova zmysle pobláznili celé 
mesto i región. V Prešove ich za čo 
najlepšími výsledkami v obidvoch 
dueloch hnali členovia fanklubu. 
V L. Mikuláši sa čakal plný dom, čo 
sa do bodky naplnilo. Pri pohľade na 
zaplnené tribúny mnohí spomínali 
na extraligové časy áčka...

Partia okolo trénerov Pavla Paukov-
čeka a Jána Plevu si divákov získala 
obetavými, bojovnými výkonmi. Tí 
snahu ocenili výbornou atmosférou, 
ktorá na štadióne panovala, ako sa 
ukázalo po rozhodujúcom samo-
statnom nájazde, aj v záverečnom 
stretnutí sezóny.

V treťom finálovom dueli to rozhod-
ne neboli gólové hody, najmä záslu-
hou brankárov. V riadnom hracom 
čase sa zápas skončil nerozhodne 1:1. 
Do vedenia sa dostali Prešovčania vo 

Na Majstrovstvá Slovenska star-
ších žiakov v hokeji Poprade ob-
sadili hokejisti MHK 32 Liptovský 
Mikuláš štvrté miesto. Hráči 9. Ho-
kejovej triedy, ktorých doplnilo 8 
ôsmakov a 1 siedmak, postúpili na 
záverečný turnaj ako víťaz stredoslo-
venskej oblasti. Po dvoch úvodných 
prehrách (LM – Zvolen 5:6, LM – Po-
prad 1:5) vyhrali nad Trenčínom 2:1. 
V priamom súboji o 3. miesto prehrali 
Liptáci s Ružinovom nešťastne 2:3.

Majstrovský titul vyhrali domáci 
popradskí Kamzíci, o dve medaily 
sa však tuho bojovalo až do konca. 
Striebro získali napokon hokejisti 
Zvolena, ktorí porazili v priamom 
súboji o medailu trenčianskych 
deviatakov a bronz hreje na hrudi 
chlapcov z bratislavského Ružinova, 
ktorým pomohla výhra L. Mikuláša 
nad Prešovom 4:2. 

Stanislav Švanda, tréner MHK 32 
Liptovský Mikuláš: „Chcel by som po-
ďakovať všetkým chlapcom, ktorí tu 
počas tých piatich dní boli a pôsobili 
naozaj ako dobrý kolektív, ako dobrá 
partia. Ešte raz im za predvedené vý-
kony ďakujem.“

Liptákom sa po striebre v doraste 
nepodarilo zopakovať medailový 

vlastnom oslabení zásluhou Horvatha 
v 18. minúte. Na jeho gól odpovedal v 
35. minúte Oško. 

Po prestávke nasledovalo desaťmi-
nútové predĺženie, no napätí diváci 
ani v ňom gól nevideli. Na rad tak 
prišla lotéria zvaná samostatné ná-
jazdy a fanúšikovia drámy si prišli na 
svoje. O všetkom rozhodla až dva-
násta séria a presný zásah Milého. 
Prešovčania mohli začať s oslavami. 
V Liptovskom Mikuláši si prevzali ví-
ťazný pohár a zlaté medaily, domáci 
odchádzali do šatne so striebornými 
za búrlivého potlesku divákov.

pre trénera sú aj tak majstri
„Mám úžasný pocit. Mali sme úzky 

káder počas celej sezóny a chlapci 
to dokázali dotiahnuť až do finále. 
Pre mňa sú morálni víťazi, pre mňa 
sú oni majstri.“ Takto neskrýval svoje 
pocity pár minút po konci úspeš-
nej sezóny tréner Pavel Paukov-
ček. Jeho zverenci vo finálovej sérii  
s majstrom v riadnom hracom čase 
prehrali len jeden zápas. „To svedčí 
o všetkom. Nájazdy sú vždy lotéria.“

Pred sezónou takýto úspech ča-
kal len málokto. „Kolektív sa vyvíjal. 
Každý jeden urobil v tréningoch či 

mimo ľadu všetko preto, aby sa do-
stavil úspech. Zišla sa výborná par-
tia, ktorá chcela pracovať, preto to 
dopadlo tak, ako dopadlo,“ prezradil 
recept na úspech bývalý výborný re-
prezentant.

Pri svojom hodnotení nemohol 
obísť ani výbornú divácku kulisu. 
„Takmer 2500 divákov, to je niečo 
famózne. Divák bol šiesty hráč na 
ľade. Škoda, že sme to nedotiahli 
do víťazného konca a fanúšikov ne-
potešili viac. Mrzí ma to. Život je ale 
taký, žiaľbohu, niekto musí prehrať.“      
 Zdroj: sme.sk

úspech medzi staršími žiakmi, ale 
dvojica jeho hráčov si medzi sebou ro-
zobrala všetky umiestenia medzi naj-
lepšími hráčmi, strelcami, asistentmi i 
najužitočnejšími hráčmi šampionátu. 
Zo štyroch top hodnotení útočníkov 
bol Lukáš Žiak tri razy prvý a raz tretí. 
Matej Niňaj si pripísal dve prvé prieč-
ky, raz bol druhý a raz tretí.

Najproduktívnejšími hráčmi maj-

strovstiev boli obaja Liptáci, ktorí 
odohrali prevažnú časť sezóny v 
extraligovom doraste - Lukáš Žiak, 
najužitočnejší hráč turnaja a člen All 
stars tímu a Matej Niňaj. Obaja získali 
po 11 bodov, Matej Niňaj za 4 góly a 
7 asistencií a Lukáš Žiak za 5 gólov a 
6 asistencií. Najlepším strelcom bol 
Lukáš Žiak, ktorý trafil na šampionáte 
päť ráz do siete súperov. Liptáci majú 

aj najlepšieho asistenta, ktorým je 
sedembodový Matej Niňaj. Skvelú 
formu oboch Liptákov, potvrdzuje aj 
hodnotenie najužitočnejších hráčov. 
Lukáš Žiak sa stal najužitočnejším 
hráčom majstrovstiev s 8 bodmi, keď 
bol pri najväčšom počte gólov stre-
lených jedným mužstvom, pri dva-
nástich a jeho spoluhráč Matej Niňaj 
ovládol štatistiku plus bodov.   -red-

Horný rad zľava: Peter Ondrejka - masér, Matej Niňaj, David Matejovie, Marian Pagáčik, Andrej Lištiak, Andrej Sitek, Matej Martí-
nek, Martin Laučík, Marián Sisák, Miroslav Poruben - vedúci mužstva. Stredný rad: Matej Halahija, Matej Florek, Jakub Nemec, Patrik 
Oško, Lukáš Dzúr, Igor Fábry, Michal Kabáč, Tomáš Škandera, Miroslav Struška, Richard Szabo, Michal Pavlikovský, Adam Špirko, 
Jakub Sukeľ.  Dolný rad: Lukáš Kabáč, Matej Bača, Peter Lepiš – tréner brankárov, Matej Moravčík, Patrik Števuliak, Pavel Paukouček 
– hlavný tréner, Matúš Sukeľ, Ľudovít Dunčko, Ján Pleva – asistent trénera, Lukáš Žiak, Peter Pútec. 

Horný rad zľava: Peter Neuman, René Macko, Jozef Baláž, Jozef Cibuľa, Adam Nechaj, Pavol Ščensný, Martin Malejka. Stredný rad 
zľava: Martin Kováč, Vladimír Vybíral, Jakub Böhmer, Roland Hric, Miroslav Švihra, Martin Laučík, Matúš Gregor, Ján Revaj, Janka 
Böhmerová – vedúca družstva.  Dolný rad zľava: Roman Durný, Peter Lepiš – tréner brankárov, Karol Šimek, Lukáš Žiak, Stanislav 
Švanda – hlavný tréner, Matej Niňaj, Juraj Kozák, Vladimír Chrapčiak – asistent trénera, Benedikt Blana.  Zdroj: webhokej24.sk



13šport

Festival Bambiriáda 2013 opäť v našom meste

V Okoličnom hľadali futbalové talenty

Na umelom trávniku bezplatne

Už tradične sa počas mája v Lip-
tovskom Mikuláši otvoria brány 
festivalu práce s deťmi a mládežou 
Bambiriáda 2013. Po šiestykrát sa 
spoja organizácie, inštitúcie a rôz-
ne neformálne skupiny z mikuláš-
skeho, aby spoločne prezentovali 
pred širokou verejnosťou svoju 

celoročnú činnosť. Všetky aktivity 
sa budú niesť v duchu motta „záleží 
nám na tom...“

Tohtoročný festival otvorí Akčná 
hra pre žiacke školské rady v stredu 
15. mája. Vo štvrtok 16. mája bude 
festival pokračovať florbalovým tur-
najom a v piatok 17. mája potom 

Futbalisti  tretích a štvrtých roč-
níkov základných škôl z Liptov-
ského Mikuláša  a okolitých obcí 
dnes bojovali o Pohár primátora 
mesta v priestoroch školskej te-
locvične v Okoličnom. Jubilejný 
desiaty ročník turnaja sa rozšíril 
o malé futbalistky.

Turnaj malého futbalu priniesol 
so sebou hneď niekoľko prvenstiev. 
Po prvýkrát sa zápasov zúčastnilo 
až 12 hornoliptovských základných 
škôl a prvýkrát v histórii turnaja 
nastúpili spolu s chlapcami mladé 
začínajúce futbalistky. „Turnaj je 

akýmsi hľadaním talentovaných 
detí, ktoré neskôr nastúpia do na-
šich športových tried a mám veľkú 
radosť z toho, že o futbal prejavujú 
záujem už aj dievčatá,“ povedal pri-
mátor mesta Alexander Slafkovský.   
   Škola úzko spolupracuje s mest-
ským futbalových klubom MFK Tat-
ran, kde by mladí futbalisti mohli 
nájsť neskôr svoje uplatnenie. 
Tento rok vzniklo v klube aj ženské 
družstvo. Práve pre túto časť klubu 
je potrebné vychovať hráčky zapá-
lené pre futbal.  

   -kel-

Mestské futbalové kluby, síd-
liace v prímestských častiach 
Liptovského Mikuláša, po sérii 
rokovaní s radnicou uspeli a od 
roku 2013 môžu využívať ihrisko 
s umelou trávou v areáli futba-
lového štadióna MFK Tatran Lip-
tovský Mikuláš na Podbrezinách, 

ktoré je v správe VPS, bezplatne. 
Platiť budú len za elektrickú ener-
giu, ktorú počas svojho tréningu 
alebo zápasu spotrebujú. Týmto 
spôsobom sa mesto snaží po-
môcť športovým klubom, zápa-
siacim s nedostatkom finančných 
prostriedkov na svoju činnosť.

Šieste víťazstvo príslušníkov MsP 
na medzinárodnom turnaji

Príslušníci Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši opäť ukázali 
svojim kolegom z Česka a Slovenska, kto je športovo najzručnejší. 
Zo 7. ročníka Medzinárodného turnaja mestských polícií v ľadovom 
hokeji v Přerove si priviezli už šieste cenné víťazstvo.  

Ďalší do zbierky pohárov z tohto turnaja sa podarilo začiatkom apríla 
vybojovať sedmičke príslušníkov liptovskomikulášskej mestskej polí-
cie (MsP). Tradičný turnaj v ľadovom hokeji v českom Přerove nie je 
však len spôsob trávenia voľného času. Mestskej polícii slúži okrem 
kondičnej previerky aj ako spôsob výmeny skúseností. „Sú to veľmi 
vďačné a plodné stretnutia, pretože si navzájom radíme napríklad pri 
zmenách zákonov, alebo si hovoríme o novinkách, ktoré už niekde fun-
gujú a osvedčili sa,“ hovorí náčelník tunajšej mestskej polície Vladimír 
Bella.  

Slovenskú časť zo siedmych zúčastnených hokejových družstiev za-
stupovali spolu s Liptovským Mikulášom hráči zložení z príslušníkov 
MsP zo Žiaru nad Hronom. Tí skončili ako druhý najlepší tím. Podobné 
športové zápolenia organizuje naša mestská polícia v hokejbale.   -msp-

Predseda Slalomárskej komi-
sie Medzinárodnej kanoistickej 
federácie (SK ICF) Jean-Michel 
Prono navštívil Liptovský Mi-
kuláš. Mesto a Areál vodného 
slalomu Ondreja Cibáka budú 
dejiskom júlových majstrovstiev 
sveta vo vodnom slalome junio-
rov a pretekárov do 23 rokov. 
   Do pretekov by sa mala stih-
núť dostavať aj lodenica v areáli, 
ktorá pre nedostatok finančných 
prostriedkov musela byť na čas 
zakonzervovaná. Je dostavba by 

mala byť ukončená v máji tohto 
roka.  „Som prekvapený veľkos-
ťou zázemia, ktoré sa tu podarilo 
vybudovať v uplynulých rokoch. 
Klub aj asociácia sú známe tým, 
že už organizovali medzinárodné 
preteky na vysokej úrovni. Cieľom 
mojej návštevy je zabezpečiť or-
ganizáciu pretekov z pohľadu pre-
tekárov, novinárov a divákov na čo 
najvyššej úrovni,“ povedal pred-
seda SK ICF Jean-Michel Prono. 
   Liptovskému Mikulášu sa už dva-
krát podarilo do mesta dotiahnuť 

preteky na európskej úrovni. Ten-
to rok budú majstrovstvá jediným 
svetovým podujatím olympijských 
športov na Slovensku. 

Mesto bude hlavným partnerom 
organizátorov pri otváracom a zá-
verečnom ceremoniáli a podujatie 
podporí aj ekonomicky. „Robíme 
všetko preto, aby sme zabezpe-
čili vysielanie pretekov vo verej-
noprávnej televízii. Chceme tak 
docieliť, aby tento šport dostal 
dostatočný priestor pred sloven-
skou verejnosťou,“ prízvukuje pri-

mátor mesta Alexander Slafkovský. 
   Počas piatich dní od 17. do 21. 
júla sa v Liptovskom Mikuláši stret-
ne juniorská slalomárska elita, kde 
bude mať svoje želiezka v ohni aj 
domáci Kanoe Tatra Klub Liptov-
skom Mikuláši. „Už sme usporiadali 
preteky európskej úrovne. Teraz 
bude konkurencia silnejšia, ale 
dúfame, že sa nám podarí získať 
aspoň päť alebo šesť medailí,“ do-
dáva Ivan Cibák, predseda Sloven-
ského zväzu kanoistiky na divokej 
vode.   -kel-

Príprava majstrovstiev sveta juniorov vo vodnom slalome je v plnom prúde

volejbalovým turnajom pre základ-
né a stredné školy. Festival dobro-
voľníckej práce vyvrcholí hlavným 
prezentačným dňom na Námestí 
mieru v Liptovskom Mikuláši v so-
botu 18. mája od 9:00 do 13:00.

Pripravené sú drobné odmeny pre 
aktívnych bambiriádnikov. Pozvaní 
sú tiež dospelí, aby podporili v so-
botu 18. mája mladých v núdzi cez 
benefičnú výstavu Bambiriádny an-
jel. Počas bambiriádneho týždňa 13. 
- 19. mája otvorí svoje brány aj Sta-

nišovská jaskyňa a Medvedia štôlňa 
pre deti a mladých za symbolické 
jedno euro. 

Viac o festivale sa dozviete na 
webe www.bambiriada.sk a na 
vstupenkách, ktoré žiaci a študenti 
dostanú na školách. Toto všetko sa 
bude diať pod záštitou župana Ži-
linského samosprávneho kraja Ju-
raja Blanára, primátora Liptovského 
Mikuláša Alexandra Slafkovského a 
primátora Liptovského Hrádku Bra-
nislava Trégera.                               -red-
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skúška sirén
V piatok 10. 5. 2013 o 12.00 h bude 

v Liptovskom Mikuláši kontrola skúšky 
vyrozumenia obyvateľstva dvojminúto-

vým  stálym tónom sirén.

Občiansky servis 
Vitaj na tomto svete…
v Liptovskom Mikuláši sa na-
rodili:
marec 2013
Matyáš SVÍTEK, Veronika MA-
LINIČOVá, Dominika PROFAN-
TOVá, Michaela ŽÚRREKOVá, 
Martin TKáČ, Simona KAN-
DEROVá, Michal JAKABOVIČ, 
Tomáš KUBOVČÍK, Dominika 
MELáROVá, Tobias JANIČINA, 
Alexandra GALICOVá, Róbert 
MONSBERGER, Sofia BELOPO-
TOCKá, Milan ŠIMOVČIAK, Fi-
lip RAJNIAK, Ema JURáŠOVá, 
Alžbeta BELLUŠOVá, Adam 
VRETENáR.

To životy sa ich navždy spojili,  
pre nich už osve v svete miesta 
niet …  
Manželstvo uzavreli:
marci  2013
Štefan PAČAN – Petra MAŤ-
KOVá, Ľuboš SALAJ – Zuzana 
KENDEROVá, Peter KOTLáR – 
Bronislava LACKOVá, Ján PLE-
VA – Jana ŠTOFČÍKOVá.

Je taká chvíľa. Skončí sa život, 
začne spomienka … 
opustili nás: 
február 2013
Darina BOBUĽOVá – 74r., Jor-
dan KUMANČÍK – 87r., Margita 
CHOMOVá – 85r., Zora MAR-
GOVá – 84r., Ladislav PARO-
BEK – 77r., PhDr. Lenka VYŠNá 
– 31r., Anna JURKOVIČOVá – 
90r., Michal KRáĽ – 89r., Hana 
ALEXANDROVOVá – 80r., Jo-
lana ORLICKá – 88r., Ľudmila 
MAKOVICKá – 96r., Anna OBR-
CIANOVá – 90r., Anna BOBU-
LOVá – 94r., Mária PAPČOVá 
– 79r., Anna ŠELIGOVá – 74r., 
Mgr. Dagmar RODáKOVá – 62r., 
Vladimír FáBRY – 65r., Vladimír 
DOBROTA – 79r., Igor LUTICA 
– 57r., Alexandra VYPARINOVá 
– 66r., Július GEŠO – 81r., Július 
RIGO – 85r..  
marec 2013
Anna MIKULáŠOVá – 84r., Ján 
PAPRČKA – 87r., Jozef JANKO-
VIČ – 94r., Izabela HAVIAROVá 
– 91r., Rudolf PAULÍNI – 70r., 
Ivan KUBOŠI – 65r., Ladislav 
HMIZáK – 58r., Vladimír KRIŽ-
KO – 72r., Irena BELOPOTOCKá 
– 83r., Anna PETRÍKOVá – 86r., 
Ivan KALIŠ – 80r., Mária MINá-
RIKOVá – 85r., Anton BARAN 
– 91r., Františka KUSTROVá – 
82r., Želmíra ŠIMOVČIAKOVá 
– 86r., Emília PIVKOVá – 70r., 
Iveta SLOSIARIKOVá – 60r., Jo-
lana VALKáROVá – 81r.
 -matr-

aLkoHoL a neznaLosť zákona 
neospraveDLňuJe

Dňa 16. 3. 2013 v čase o 22.10 hodine vykonáva-
la hliadka MsP kontrolu podávania alkoholických 
nápojov osobám mladistvým a maloletým. Pri 
kontrole veku osôb na základe dokladu totožnosti 
jeden z prítomných mladíkov odmietol predložiť 
doklad totožnosti, choval sa agresívne a fyzicky 
začal napádať prítomného príslušníka MsP. Keďže 
na výzvy príslušníka, aby od konania upustil nere-
agoval, boli proti nemu použité donucovacie pro-
striedky v zmysle zákona 564/1991 Zb. o obecnej 
polícii, útočník bol pacifikovaný a následne pred-
vedený na OO PZ z dôvodu podozrenia z trestného 
činu útoku na verejného činiteľa.

nepoučiteľní
 V rámci pravidelných plánovaných kontrol 

reštauračných zariadení vo večerných a nočných 
hodinách, sa stalo aj dňa 22. 3. 2013 pri obvyklej 
kontrole, v podniku No 1, na Námestí oslobodite-
ľov v dvoch prípadoch, keď dvaja mladiství 17-roč-
ný M.B. mal v krvi viac než 1,6 promile alkoholu 
a 15-ročný S.N. 0,85 promile alkoholu v krvi. 

S požitím alkoholu mladistvými sú bez meška-
nia oboznámení rodičia resp. zákonný zástupca 
mladistvého, za prítomnosti ktorého sa vyšetruje, 
kto mladistvým alkohol podal a o veci je v zmysle 
zákona oboznámený obecný resp. mestský úrad 
v mieste bydliska mladistvých a okresný úrad prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny. 

vanDaLizMus ako stávka
Dňa 31. 3. 2013 ráno v čase o 4:15 hodine hliadka MsP 

v rámci svojej hliadkovacej činnosti zaregistrovala pred 
budovou reštaurácie Taverna, na námestí Oslobodite-
ľov v L. Mikuláši, spílený okrasný strom. Strom bol spíle-
ný vo výške približne 180 cm nad zemou nad úrovňou 
ochrannej mreže. Okamžitou operatívnou činnosťou 
sa podarilo zistiť páchateľa tohto vandalského činu 
a už o 4:40 hod bol príslušníkmi MsP zadržaný. 

Následne bola na miesto privolaná hliadka prísluš-
níkov Policajného zboru SR, ktorá ďalšie riešenie činu 
prevzala do svojej kompetencie. Zadržanému J.Č. bolo 
dychovou skúškou na prítomnosť alkoholu v krvi zis-
tené 1,48 mg/l, čo predstavuje asi 3 promile alkoholu 
v krvi. Menovaný sa na mieste k činu priznal a na vy-
svetlenie uviedol, že sa jednalo o stávku s kamarátmi.

viaC očí – viaC viDí 
Dňa 23. 3. 2013 tesne po polnoci občan L. Miku-

láša bývajúci na ul. Hurbanovej nahlásil na centrál-
ny dispečing MsP skupinu chlapcov, ktorí idúc po 
ceste na železničnú stanicu prevracajú nádoby na 
komunálny odpad, stojace na okraji vedľa chodní-
ka. Na miesto bola okamžite vyslaná hliadka MsP, 
ktorá svojim rýchlym zásahom zaistila podozrivú 
skupinu troch mladíkov. Pre dôvodné podozrenie 
zo spáchania priestupku boli mladíci predvedení 
na útvar MsP k zahájeniu priestupkového konania 
a jeho zdokumentovania. Následným vyšetrova-
ním sa preukázala vina dotyčných, ktorí sa k činu 
priznali a následne boli riešení blokovou pokutou 

v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch.  
Za pomoc a spoluprácu aktívnemu občanovi ďa-
kujeme. 

upozornenie na úpravu parkovania 
pri neMoCniCi

 Občania mesta a okolitých obcí, ktorí navštívili 
v poslednom období Nemocnicu v Palúdzke iste už 
postrehli úpravu, ktorá sa uskutočnila na priľahlom 
parkovisku. Dnes by sme chceli dať v tejto súvislos-
ti informáciu o existencii doplneného dopravného 
značenia na ul. SNP (od nemocnice ku bývalému 
Ligarexu), na ktorej sú umiestnené dopravné znač-
ky B 33 – zákaz státia. Mestská polícia bude námat-
kovo kontrolovať dodržiavanie tohto dopravného 
značenia a jeho nedodržiavanie bude riešené 
v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch.

nezoDpoveDnosť niektorýCH 
psíčkárov neprestáva

Za prvý štvrťrok bolo odchytených až 18 psíkov, 
ktorých odovzdali do karanténnej stanice opráv-
není pracovníci Mestského úradu v L. Mikuláši. 
Túlavé psy bez majiteľa sa sporadicky objavujú 
a pohybujú prakticky na území celého nášho  
mesta.

úspešný zásaH
Na základe podnetu strážnej služby Vojenských 

skladov v Ondrašovej vyštartovala hliadka MsP  
10. 4. 2013 o 11:46 hod. na zásah k blízkej záhrad-
kárskej osade. V krátkom slede po sebe sa tam stre-
tli obidve polície – mestská aj štátna, aby úspeš-
ne zasiahli proti skupine štyroch občanov, ktorí 
v úmysle získať železný materiál, rozbíjali panely 
ležiace v blízkosti záhradkárskej osady. Betónové 
panely slúžia na umiestnenie odpadových nádob 
na vznikajúci odpad zo záhradiek. Vďaka rýchlemu 
zásahu sa škoda minimalizovala a blokové pokuty 
pre každého z previnilcov budú iste ponaučením 
proti ničeniu cudzieho majetku. 

priestupky
V období od 15. 3. 2013 do 14. 4. 2013 bolo prí-

slušníkmi MsP riešených 272 priestupkov z toho 
na úseku dopravy 167 priestupkov, 51 priestupkov 
proti majetku, 35 priestupkov proti verejnému po-
riadku, 4 priestupky proti občianskemu spolunaží-
vaniu, 6 priestupkov voľne pohybujúcich sa psov, 
19 priestupkov porušenia zákona o ochrane ne-
fajčiarov, 5 priestupkov podania alkoholu, cigariet 
osobe mladšej ako 18 rokov, 8 priestupkov pitia 
alkoholu na verejnom priestranstve, 2 podozrenia 
z trestného činu a iné.  -msp-

Zo zápisníka Mestskej polície od 15. 3. do 14. 4. 2013  





MIKULáŠ -  informačný mesačník pre občanov. 18. ročník. Vydáva Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989, IČO: 00 315 524. Tel.: 55 65 222, fax: 56 21 396, e-mail: mesacnik@mikulas.sk. 
Redakčná rada: Ing. Jozef Repaský (predseda), Ing. Jaroslav Čefo (člen), Ing. Peter Lehotský (člen), Mgr. Miroslav Parobek (člen). Zodpovedný redaktor: Ing. Peter Lehotský. 

Vydavateľ nezodpovedá za obsah reklamy a inzercie. Registroval: Okresný úrad Liptovský Mikuláš pod č. 5/1995. Evidenčné číslo v MK SR: EV 3834/09. ISSN: 1339-2425. 
Uzávierka vydania: 23. apríl 2013. Z dodaných podkladov spracovala spoločnosť Norami. Vytlačil TELEM Liptovský Mikuláš. Náklad: 12 500 výtlačkov. Distribúcia: Slovenská pošta, a.s.


