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Mesačník pre občanov Mesta Liptovský MikuLáš

Vážení spoluobčania, Mikulášania,

opäť raz sme sa prehupli v plynutí času do leta 
a jar prešla okolo nás ako z rýchlika. V jednom 
týždni to bol ešte sneh a  v  ďalšom horúčavy 
spojené s  teplými dažďami. Obavy z  možných 
záplav sa rozplynuli a  príroda nám ukázala, 
ako rýchlo sa vie tentokrát bez problémov vy-
sporiadať s  poriadnou snehovou nádielkou. 
Liptov v celej svojej kráse sa pripravuje na letnú 
turistickú sezónu a v našom meste naplno pre-
bieha príprava a realizácia plánovaných inves-
tičných akcií, ale aj tie bežné dennodenné ak-
tivity v kultúre, športe a spoločenskom živote.   

Napriek niektorým „kuvičím“ hlasom som 
presvedčený, že naše mesto napreduje a  darí 
sa nám pokračovať v  projektoch i v  ťažkých, 
problémových časoch. Tak to už chodí. Vždy 

sú niektoré projekty začaté v minulosti, prebie-
hajúce a novo pripravené. Ich stav je popísaný 
v samostatnom článku.  Všimli ste si, že keď sa 
v našom meste niekomu nedarí presadiť svoje 
záujmy – hneď je na vine primátor, poslanci, 
prípadne mestský úrad? Pritom vôbec nezáleží 
na tom, či sú to záujmy čisto súkromné, verej-
noprospešné alebo podnikateľské. Či sa týkajú 
samosprávy a mesto ich môže ovplyvniť, alebo 
nie.  Je pravda, že väčšina z  nás sa pre svoje 
aktivity nesnaží pred „uskutočnením svojho 
sna/zámeru“ osloviť okolie, spoluobčanov 
a zistiť, aký je ich názor. Či vôbec danú aktivitu 
v svojom okolí chcú, podporia ju a budú pre jej 
uskutočnenie ochotní niečo spraviť. Nielen kri-
tizovať, ale ako ľudia zapálení pre vec a skvelé 
myšlienky pomôcť. Určite nikto v meste nechce 
brániť rozvoju v  športe, bývaní, alebo cestov-

nom ruchu. Bohužiaľ sú tu aj isté obmedzenia, 
ktoré sú záväzné z územného plánu mesta a tie 
sme vedome, či nevedome v  procese schvaľo-
vania v mestskom zastupiteľstve prijali. 

Niektoré aktivity ľudí v  meste rozdeľujú a  je 
smutné, že sa nájdu takí, ktorí to zneužívajú 
s  cieľom „čím horšie, tým lepšie“. To ma veľmi 
mrzí. F. de La Rochefoucauld svojho času pove-
dal: „Slovami môžeš zatajiť, čo chceš, ale skut-
ky ťa prezradia.“  Prajem nám všetkým, aby sa 
väčšina skutkov podieľala na zlepšení kvality 
života občanov nášho mesta. Na tom nám vo 
vedení mesta najviac záleží. Nech neplatia slo-
vá, ktoré som nedávno našiel na internete: „Keď 
príde k Vám dobro, povie: dobrý deň. Keď príde 
zlo, povie: dobrý deň, ja som dobro.“. 

 Jozef Repaský,
 zástupca primátora

Mesto získalo opäť vplyv na tepelné hospodárstvo 
Zmluvný vzťah, na základe 

ktorého bolo v roku 2008 na 
dvadsať rokov prenajaté tepel-
né hospodárstvo mesta, čaka-
jú zmeny. Vo štvrtok 23. mája 
poslanci zastupiteľstva odsú-
hlasili vstup mesta do akciovej 
spoločnosti LMT, ktorá dostala 
pred piatimi rokmi do rúk výro-
bu tepla v Liptovskom Mikuláši. 
Na základe rozhodnutia väčšiny 
poslancov bude mesto dvadsať-
percentným akcionárom spo-
ločnosti.   

Primátor Alexander Slafkov-
ský si od toho sľubuje vplyv 
na cenotvorbu, pravidelný po-
diel na zisku spoločnosti, do-
datočné jednorazové príjmy a 
predpokladaný 20% podiela zo 
zisku, zvýšenie majetku mesta 
a stabilizáciu celého tepelné-
ho hospodárstva. Zároveň sa 
mesto zbaví rizika povinného 
odkúpenia technológií od LMT 
po skončení nájomnej zmluvy  
v roku 2028. „O budúcnosti te-
pelného hospodárstva sme mali 
inú predstavu. Našu petíciu v 
roku 2008 podpísalo takmer tri-
tisíc obyvateľov mesta,“ hovorí A. 
Slafkovský. „Občanom som pred 
voľbami sľúbil, že urobím všetko 

pre to, aby mesto získalo na te-
pelné hospodárstvo opäť vplyv. 
Poslanci vstup do spoločnosti 
LMT schválili, čím sme dosiahli 
cieľ. Stávame sa spoluvlastníkom 
prosperujúcej spoločnosti na vý-
robu tepla,“ hovorí.

Podľa v roku 2008 schválených 
ustanovení zmluvy by v roku 
2028 mesto muselo vyplatiť ná-
jomcovi zostatkovú hodnotu 
jeho investícií do technológie vý-
roby tepla. Nájomca, spoločnosť 
LMT, v snahe dodržiavať technic-
ké parametre výroby, jednotlivé 
technologické celky vymieňa a 
tieto sa stávajú potrebnou sú-
časťou zariadení na výrobu tepla 
a teplej vody v meste. Bez odkú-
penia tejto technológie by mesto 
od roku 2029 nedokázalo ďalej 
teplo vyrábať. 

Po vzájomných rokovaniach  
s LMT vznikla dohoda, ktorá rieši 
budúcnosť tepelného hospodár-
stva mesta a vyjasňuje a stabili-
zuje vzájomné súčasné i budúce 
vzťahy. „Mesto do LMT vstupuje 
bez potreby finančného vkladu. 
Miesto neho do spoločnosti vloží 
objekt, ktorý je súčasťou tepel-
ného hospodárstva, a ktorý mala 
spoločnosť LMT od nás doteraz  

v nájme,“ vysvetľuje Dušan Vin-
čur, poslanec a predseda ekono-
mickej komisie.

Za vloženú budovu získava 
mesto dvadsať percent akcii  
v LMT. Podľa znaleckého posud-
ku majú akcie hodnotu 2,7 mil. 
eur. Stanovy spoločnosti budú 
súčasne upravené tak, aby stra-
tegické rozhodnutia nemohli byť 
urobené bez hlasu mesta. „Na-
šich dvadsať percent bude mať 
váhu kontrolného balíka,“ dodá-
va člen mestskej rady D. Vinčur.

Spoločnosť LMT, v ktorej bude 
mať mesto podiel, zároveň odkú-
pi aj hnuteľné zariadenia, ktoré 
má teraz v nájme. „Za ne získame 

po podpise zmluvných doku-
mentov okamžitú hotovosť vo 
výške 1,4 milióna eur,“ hovorí pri-
mátor A. Slafkovský. „Poslancom 
navrhnem, aby sme ich použili 
na konkrétne investičné akcie,“ 
uzatvára A. Slafkovský.

Výhodou spoluvlastníckeho 
podielu mesta Liptovský Mikuláš 
v LMT má byť aj pravidelný po-
diel na zisku spoločnosti. Podiel 
mesta na ňom môže každoročne 
priniesť do rozpočtu približne 
120-tisíc eur, teda vyššiu sumu, 
než za akú v roku 2008 vtedajší 
poslanci odhlasovali dvadsaťroč-
ný prenájom tepelného hospo-
dárstva.   Peter Lehotský
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V polovica mája sa Verejnoprospešné služby pustili do výstavby 
druhej etapy cyklochodníka na Nábreží. K minuloročnému viac ako 
pol kilometru pribudne ďalších takmer tristo metrov od detského 
ihriska po garáže na ulici Janka Alexyho.  „Pre tento rok je zatiaľ 
naplánovaný takýto rozsah prác. Ak mesto nájde ďalšie finančné 
prostriedky, tak samozrejme budeme pokračovať,“ približuje Jozef 
Klepáč, riaditeľ VPS. -kel-

Pokračuje výstavba cyklochodníka

Mestské zastupiteľstvo v Liptov-
skom Mikuláši schválilo vyškrtnu-
tie slova „heliport“ z textovej časti 
územného plánu, kam sa dostalo 
na záver funkčného obdobia pre-
došlého poslaneckého zboru. He-
liport bol podľa neho prípustný 
vo viacerých lokalitách na území 
mesta. Túto možnosť sa poslanci 
rozhodli zrušiť.

Na základe územného plánu  
z decembra 2010 sa v lokalite 
medzi akvaparkom a Liptovskou  
Ondrašovou rozhodol investor vy-
budovať svoj heliport. Vrtuľníky, 
ktoré v tejto lokalite štartujú už dnes  
z takzvanej pracovnej plochy na zá-
klade dočasného povolenia, rušia 
nielen občanov L. Ondrašovej, ale 
aj okolitých obcí L. Trnovec, L. Ma-
tiašovce, Bobrovček či L. Sielnica.

Mesto vo februári 2011 vydalo 
investorovi súhlas s projektom he-
liportu lokálneho významu tak, ako 
to umožňoval územný plán. Nega-
tívne ohlasy obyvateľov žijúcich 
nielen v dotknutej mestskej časti a 
nové skutočnosti, ktoré sa objavili v 
procese územného konania, sa stali  
dôvodom na zmenu a doplnenie 
záväzného stanoviska v júli 2011. 
Mesto v ňom konštatovalo, že si-
tuovanie heliportu navrhovaného 
rozsahu vyvoláva potrebu zmeny 
územného plánu v danej oblasti. 
„Hluková štúdia, ktorú dodal in-
vestor preukázala neprípustný 
vplyv hluku na  navrhovanú bytovú 
zónu,“ uviedla architektka mesta Ta-
tiana Bachtíková.

Keďže počas viacerých rokovaní 
s investorom nedošlo k nájdeniu 
uspokojivého riešenia tejto pod-
mienky, pristúpili poslanci k začatiu 
procesu zmeny územného plánu, 
ktorá obmedzí existenciu heliportov 
na území mesta. „Ak by v niektorej 
jeho časti niekto plánoval podobnú 
stavbu, musel by prejsť procesom 
realizácie doplnku územného plá-
nu,“ doplnila T. Bachtíková.

Na hlasovaní mestského zastu-
piteľstva vystúpil pred poslancov 
aj zástupca petičného výboru  
z Liptovskej Ondrašovej Jozef Kru-
ták, ktorý v mene obyvateľov tejto 
mestskej časti vyjadril nesúhlas  
s výstavbou heliportu.  Slovo dostal 
aj investor heliportu Cyril Fogaš.

Po obsiahlej diskusii poslanci pre-
vahou hlasov rozhodli o vyškrtnutí 
slova heliport z textovej časti územ-
ného plánu. „Aj pred dvomi rokmi 
aj teraz sme urobili kroky, ktoré sú 
v súlade so zákonom,“ povedal po 
hlasovaní primátor mesta Alexan-
der Slafkovský.

Hlasovaniu mestského zastupi-
teľstva predchádzalo odovzdanie 
troch petícií. Dve z nich boli za he-
liport - prvú podpísali aj obyvatelia  
z okresu Ružomberok. „Pod tou 
druhou vidím predovšetkým 
podpisy ľudí z iných mestských 
častí ako L. Ondrašová, teda mest-
ských častí, ktorých sa heliport 
bezprostredne nedotýka,“ kon-
štatoval primátor. Petíciu proti 
heliportu podpísalo 937 občanov  
L. Ondrašovej, L. Trnovca, L. Matia-

Poslanci liptovskomikulášskeho 
mestského zastupiteľstva sa vo 
štvrtok 23. mája stretli na piatom 
tohtoročnom zasadnutí. Hovorilo 
sa o pripravovanej parkovacej po-
litike, o zmenách v územnom plá-
ne mesta či predaji prebytočného 
majetku mesta.

Hlasovaním poslanci schválili 
vyškrtnutie slova heliport z texto-
vej časti územného plánu mesta.  
Po schválení príslušného všeobec-
ne záväzné nariadenie (VZN) nebu-
de heliport prípustnou funkciou na 
území mesta (viac na str. 2). Poslanci 
sa tiež zaoberali správou o sociál-
nej pomoci v kompetencii mesta, 
prijali informáciu o účasti mesta  
v združeniach v roku 2012 a zrušení 
priemyselného parku Liptov.

Poslanci väčšinou hlasov podpo-
rili vypísanie verejnej obchodnej 
súťaže, na základe ktorej bude bu-
dúci nájomca využívať Liptov arénu  
v Ráztokách na športové a kultúrno-
-spoločenské účely. Mesto k tomu-
to kroku pristúpilo predovšetkým 
z dôvodu, že súčasný prevádzko-
vateľ - Verejnoprospešné služby - 
zaznamenávajú každoročne stratu 
viac ako 100-tisíc eur. Od nového 
nájomcu sa predpokladá, že halu 
dokáže využívať efektívnejšie. Zís-
kané peniaze plánuje mesto použiť 
na investície do rozvoja mestských 
športovísk či rekonštrukcií ciest.  
„O konkrétnom použití peňazí z náj-
mu arény rozhodnú poslanci,“ pove-
dal primátor Alexander Slafkovský.

Na zasadnutí prerokovali aj správu 
o odpadovom hospodárstve mesta 
v roku 2012. V Liptovskom Mikulá-
ši sa vlani vyprodukovalo viac ako 
15-tisíc ton komunálneho odpa-
du. Znamená to, že sa znížil podiel 
vyvezeného odpadu na skládku a 
vzrástol objem separovateľných 
zložiek odpadu (viac na str. 11).  
V bode o zmenách rozpočtu sa roz-
hodlo o prevode sumy 4 500 eur  
z rezervného fondu mesta na výro-
bu a inštaláciu informačnej tabule  
s menným zoznamom padlých 
vojakov na Háji-Nicovô.

Poslanci schválili aj vstup mesta 
do akciovej spoločnosti LMT, ktorá 
je nájomcom mikulášskeho tepel-
ného hospodárstva (viac na s. 1). 
Podporili aj zámer mestskej par-
kovacej politiky. Na jeho realizáciu 
však bude potrebné prijať samo-
statné VZN, po nadobudnutí jeho 
účinnosti  regulované parkovanie 
zavedú do praxe. -red-

Obyvatelia podporili zrušenie zámeru výstavby heliportu 

Májové zastupiteľstvo: Liptov aréna, 
heliport, parkovanie i teplo

šoviec a ďalších dotknutých obcí.
Podnikateľ C. Fogaš zo svojho 

pozemku v L. Ondrašovej lieta od 
leta minulého roka. Využíva na to 
inštitút „pracovnej plochy“. Povole-
nie od leteckého úradu mu končí 

31. júla. „Ak mu povolenie predĺžia, 
sme rozhodnutí žalovať letecký 
úrad rovnako, ako žalovali občania 
mesta Pezinok inšpekciu životného 
prostredia za porušenie ich práv,“ 
vyhlásil A. Slafkovský. -red-
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Verejnoprospešné služby opravujú a budujú mestské cesty

Viacnásobným darcom krvi  odovzdali Jánskeho plakety

Počas apríla realizovali Verejno-
prospešné služby mesta veľkoploš-
né opravy siedmich najkritickejších 
úsekov ciest a križovatiek.  Radnica 
vyčlenila ďalších 250-tisíc eur na 
opravu a bežnú údržbu cestných 
komunikácií.

„Po skončení veľkoplošných opráv 
ciest sme začali aj s opravami bež-
ných výtlkov. Podľa harmonogra-
mu prác chceme najprv spraviť  
hlavné ťahy mestských ciest tak, 

aby sme v priebehu júna mohli 
nastriekať vodorovné dopravné 
značenia na všetkých komuniká- 
ciách aj s priechodmi,“ hovorí ria-
diteľ VPS Jozef Klepáč. „Následne 
chceme realizovať opravu vedľajších 
ciest a verím, že ostane dostatok fi-
nancií na to, aby sme možno počas 
leta alebo začiatkom jesene zreali-
zovali všetky opravy vnútroblokov 
a parkovísk v meste i mestských 
častiach,“ dodáva J. Klepáč.

Z rezervy mesta sa realizuje vý-
stavba Straussovej ulice v Palúdz-
ke. „V minulom roku sme urobili 
prvotné práce v podobe verejného 
osvetlenia a dažďovej kanalizácie. 
Tento rok za 92-tisíc eur vybudu-
jeme nové cestné teleso a parko-
vacie miesta,“ dodáva riaditeľ VPS. 
Novú cestu a parkovisko budú môcť 
tunajší obyvatelia využívať zhruba 
od konca júna. „Bol najvyšší čas oby-
vateľom tejto časti Palúdzky dobu-

dovať normálnu cestu. Som rád, že 
sme to spolu s poslancami dotiahli 
do konca. Doterajšia prístupová ko-
munikácia bola nevyhovujúca, nová 
cesta tak zvýši životný komfort,“ 
konštatoval primátor A. Slafkovský.    
 -kel-

Krv je najvzácnejšia tekutina. Ve-
dia to aj darcovia krvi z liptovsko-
mikulášskeho okresu, ktorých za 
ich dobré skutky odmenili v Liptov-
skej Galérii P. M. Bohúňa vzácnym 
ocenením doktora Jana Jankého, 
objaviteľa štyroch krvných skupín 
a propagátora darcovstva.  

Bezpríspevkové darovanie krvi 
podporuje na Slovensku a v Če-
chách Červený kríž.  Práve z jeho 
rúk si osemdesiattri darcov, ktorí 
minimálne desaťkrát darovali to 
najvzácnejšie, čo človek má, pre-
vzalo Jánskeho plaketu. „Skutočne 
sa treba poďakovať týmto ľuďom 
a zaželať  im veľa zdravia, aby mohli 
aj naďalej, ak budú chcieť, rozdávať 
,život´. Ja osobne krv darovať ne-
môžem, ale pozitívnym príkladom 
je môj zástupca Milan Kružliak, kto-
rý je držiteľom všetkých piatich pla-
kiet za darcovstvo krvi,“ povedal vo 

Oslávili sme vstup do Európskej únie

Pripomenuli sme si porážku fašizmu a koniec vojny

Prvý májový deň už dlho nepatrí 
na Slovensku len sprievodom a ma-
nifestáciám. V Liptovskom Mikuláši 
tento deň zasvätili oslavám vstu-
pu Slovenska do Európskej únie.  
   Je to už deväť rokov, čo sa Slo-
vensko stalo politickou súčasťou 

Európy. Sviatok práce na prvého 
mája tak už nie je len o voľnom 
pracovnom dni či bozkávaní sa pod 
čerešňou, ale aj o oslavách vstupu 
Slovenska medzi európske krajiny. 
   V tento deň sa v Liptovskom Miku-
láši zišli obyvatelia mesta na Námestí 

osloboditeľov, kde v rámci kultúrne-
ho programu symbolicky spoločne 
s vedením mesta odomkli aj vody 
fontány Metamorfózy. Mikulášania 
tak symbolicky odštartovali ďalší rok  
v Európe a blížiaci sa príchod leta 
v centre mesta.                                 -kel-

V stredu 8. mája si celé Slovensko 
pripomenulo Deň víťazstva nad fa-
šizmom. Od ukončenia II. svetovej 
vojny tak uplynie presne 68 rokov. 
Liptovskomikulášska radnica si tieto 
udalosti pripomenula už v predve-
čer historického diania.  

Pripomienke udalostí z konca 
druhej vojny venovalo mesto Lip-
tovský Mikuláš celodenné oslavy. 
Mikulášania a návštevníci mesta 
mali možnosť zažiť vojakov česko-
slovenskej, Červenej, rumunskej a 
nemeckej armády v podaní členov 
klubov vojenskej histórie z Ružom-
berka, Spišskej Novej Vsi a Bratisla-
vy. V priestoroch Múzea Janka Kráľa 

na návštevníkov čakala výstava vo-
jenskej výstroje a výzbroje či poľná 
kuchyňa. „Najväčším lákadlom bola 
určite streľba z dobových zbraní 
a možnosť sadnúť si za obávaný 
guľomet. Po námestí sme záujem-
cov previezli na koni vo vojenskom 
sedle,“ opisuje priebeh živej výstavy 
Juraj Vanovčan z Klubu priateľov vo-
jenskej histórie z Bratislavy.      

Počas osláv nesmel chýbať piet-
ny akt kladenia vencov k pamät-
níku Červenej armády a pomníku 
zahraničného odboja na Námestí 
osloboditeľov a k pamätníku na 
Háji-Nicovô. Dom Matice slovenskej 
oživil svoje priestory výstavou ve-

svojom príhovore primátor mesta 
Alexander Slafkovský.

Bronzové plakety za desať bez-
príspevkových odberov dostalo 
šestnásť Mikulášanov, dvanásť si 
vyslúžilo striebornú plaketu za 
dvadsať odberov a siedmi dostali 
zlaté medaily, ktoré sa ženám ude-
ľujú za tridsať odberov a mužom za 

štyridsať. Významné poďakovanie 
v podobe diamantovej plakety si za 
osemdesiat odberov prevzal darca 
z Pribyliny. Odmeňovanie darcov 
odovzdaním radu Jánskeho plakiet 
sa však nekončí. Za sto odberov 
môžu získať najvýznamnejšie oce-
nenie - plaketu Dr. Kňazovického.

 Slávka Kellová

Výstavba hokejovej 
haly môže začať

Výstavbe hokejovej tréningo-
vej haly reprezentačného bran-
kára Jána Laca v Liptovskom 
Mikuláši by už nič nemalo stáť 
v ceste. Mestské zastupiteľstvo 
v utorok 30. apríla schválilo pre-
daj pozemkov spoločnosti JL 
aréna za takmer 160-tisíc eur. 

„Mesto splnilo všetky legisla-
tívno-právne kroky. Ešte treba 
dotiahnuť stavebné konanie, ale 
už by nemali vzniknúť žiadne 
problémy, ktorými by sa muselo 
zaoberať mestské zastupiteľstvo,“ 
povedal po rokovaní primátor 
mesta Alexander Slafkovský.  

Zámer odpredaja pozemkov 
pod budúcou tréningovou halou 
v celkovej výmere 2,8-tisíc štvor-
cových metrov schválilo mestské 
zastupiteľstvo začiatkom marca 
tohto roka. S požiadavkou pri-
šiel samotný investor z dôvodu 
čerpania úveru. „Pričom na oko-
lité pozemky by bola uzatvorená 
nájomná zmluva, čo by v prípade 
čerpania úveru  banke postačo-
valo a tak urýchlilo proces výstav-
by novej haly,“ vysvetlil Branislav 
Duboš, zástupca JL arény.

Kúpna cena pozemkov predsta-
vuje hodnotu za dvetisíc hodín 
ročne, ktoré sa investor zaviazal 
mestu poskytovať na budúcej 
ľadovej ploche počas pätnástich 
rokov.   -leh-

novanou kvetom s názvom Kvety 
vďaky. Záver dňa patril jedinečné-
mu vystúpeniu Veľkého zboru don-
ských kozákov - súboru spevákov a 

sólistov svetových operných scén, 
ktorý v roku 1981 založil a umelecky 
vedie Peťa Chuďakov.

     -kel-

Foto: Ján Vereš



4 hospoDárstvo

V Liptove malo syrárstvo už v mi-
nulosti veľmi silnú tradíciu a dnes 
pokračuje v rozvíjaní tradičného 
syrárstva, spracovávaní kravského 
a ovčieho mlieka s využitím moder-
ných technológií. Všetky tieto aspek-
ty mliekarenstva majú spoločného 
menovateľa – Liptovská mliekareň. 

História Liptovskej mliekarne 
siaha do roku 1943, kedy sa v Lip-
tovskom Mikuláši začalo so spraco-
vávaním mlieka. Už vtedy dokázali 
spracovať 15 000 litrov mlieka den-
ne. V sedemdesiatom roku minulého 
storočia sa začalo s výstavbou nové-
ho závodu, ktorý ku koncu 80-tych 
rokov vystriedal dnešný areál, tak 
ako ho poznáme. Výrobná kapacita 
podniku sa doťahovala na spracova-
ných 150-tisíc litrov mlieka denne a 1 
200 ton bryndze ročne. Dnes mlie-
karne zamestnávajú 200 ľudí a na 
ochranu liptovskej prírody a umenia 
syrárskych majstrov rozširujú svoje 
pôsobenie v rámci spojenia/v rámci 
projektu Zelený Liptov.

Zelený Liptov
je projekt zameraný na ochranu 

životného prostredia v duchu hesla 
„Zaväzujeme sa dávať a chrániť to 
najlepšie, čo máme“, aby sa kvalita, 
chuť a krása tohto regiónu zachovala 
aj pre ďalšie generácie. Projekt zahŕňa 
okrem postupnej modernizácie výro-
by najmä ohľaduplnosť k prostrediu 
a tunajšej výrobe. „Snažíme sa znižo-
vať spotrebu energií a vody, znižujeme 
znečistenie odpadových vôd, šírime 
osvetu a vzdelávame prvovýrobcov, 
obchodných partnerov, snažíme sa 
spotrebovávať menej obalov a pod-
porujeme región Liptov a ľudí v ňom,“ 
hovorí riaditeľ závodu Peter Fábera. 
Záruku kvality zabezpečuje viac ako 
šesťdesiat dodávateľov mlieka z Lipto-
va, Oravy a Spiša. Výroba a spracovanie 
mlieka tak pomáha k zamestnanosti 
v našom regióne a v neposlednom 
rade aj udržaniu tradičného chovu 
a pôvodného rázu krajiny. 

Najdôležitejší sú spotrebitelia
V každej oblasti svojej výroby po-

Vďaka vedeniu mesta Liptovský 
Mikuláš nájde u troch miestnych 
zamestnávateľov prácu pätnásť 
občanov evidovaných na úrade 
práce. Spolupráca vedenia mesta 
a zamestnávateľov tiež prispeje 
k zlepšeniu technického vybave-
nia spoločností.  

Mesto na základe výzvy ku schvá-
lenej lokálnej stratégii komplexné-
ho prístupu k marginalizovaným 
skupinám oslovilo miestnych pod-
nikateľov. O možnosť prostredníc-
tvom eurofondov modernizovať 
a rozšíriť časť vlastných technológií 
a prijať nových zamestnancov sa 
uchádzalo šesť miestnych spoloč-
ností. Úspešne obstáli tri z nich, 
ktoré získajú nenávratný finančný 

príspevok na zabudovanie pracov-
ných liniek a vytvorenie nových pra-
covných miest v oblasti pekárstva, 
plastových bezpečnostných plomb 
a biopalív. 

„Zaujímavý bol zámer spoločnosti 
KB Plast, ktorá je lídrom na trhu vo 
svojej oblasti.  V rámci projektu si in-
štalujú šesť moderných výrobných 
zariadení s príslušenstvom, umož-
ňujúcich výrobu nových typov bez-
pečnostných plomb s vysokým stup-
ňom inovácie, ktoré v súčasnosti na 
európskom trhu ponúka iba táto 
firma. Podľa ich vyjadrenia v prena- 
jatých priestoroch zamestná osem 
rómskych žien,“ približuje Jozef Re-
paský, zástupca primátora mesta L. 
Mikuláš. 

Francúzska spoločnosť Gergonne 
v utorok 21. mája kolaudovala nové 
výrobné priestory v Liptovskom 
Mikuláši. V horizonte dvoch rokov 
by mali do regiónu priniesť takmer 

štyridsať nových pracovných miest. 
Začiatkom júna začína spoločnosť 

so sťahovaním z prenajatých výrob-
ných priestorov do vlastných hál 
v priemyselnom parku v mestskej 

Mesto pomáha ťažko zamestnateľným obyvateľom Liptovského Mikuláša

Vďaka investorovi pribudne nových štyridsať pracovných miest

Liptov s chuťou mlieka

V troch liptovskomikulášskych 
spoločnostiach nájde prácu na mi-
nimálne dva roky pätnásť obyva-
teľov mesta evidovaných na úrade 
práce najmenej pol roka. „Takto 
pomôžeme podnikateľom na území 
nášho mesta rozvíjať sa a zároveň 

aspoň z časti vyriešime problema-
tiku dlhodobo nezamestnaných 
obyvateľov,“ doplnil primátor A. 
Slafkovský. Do nového zamestnania 
nastúpia dlhodobo nezamestnaní 
občania L. Mikuláša najneskôr za-
čiatkom budúceho roka.              -kel-

čúva spoločnosť hlasy svojich spot-
rebiteľov, ktorým prispôsobuje svoju 
ponuku. „Ako reakciu na podnet sme 
pripravili nový druh bryndze s výraz-
nejšie ovčou chuťou. Táto bryndza je 
vhodná pre teplú kuchyňu a lepšie 
spĺňa očakávania odberateľov, ako 
sú reštaurácie a stravovacie zariade-
nia,“ približuje stratégiu P. Fábera.

Značka Liptov v zahraničí
Bryndza, parené a tvrdé syry, mas-

lo. To sú tri nosné oblasti, ktoré 
mliekarne podrobujú neustálym 

inováciám. „Príkladom je nedávno 
uvedený rad parených syrov - korbá-
čikov a pareničiek, ktoré vychádzajú 
z tradície Liptova a zároveň svojím 
balením vyhovujú dnešnému upo-
náhľanému životnému štýlu. Takéto 
výrobky majú budúcnosť a preto sa 
zaoberáme možnosťami ďalšieho 
rozšírenia tohto sortimentu nielen 
na domácom trhu, ale aj v podobe 
exportu do ďalších krajín,“ prezrádza 
riaditeľ Liptovskej mliekarne.             

 Slávka Kellová      

časti Okoličné. Výroba by mala na-
priek  sťahovaniu priebežne pokra-
čovať. Liptovskomikulášska poboč-
ka, zameriavajúca sa na  slovenský, 
český, poľský a nemecký trh, aktu-
álne zamestnáva 65 ľudí. „Ako nám 
nabiehajú nové projekty, budeme 
hľadať nových ľudí na operátorské 
pozície, skladníkov, technikov, ale aj 
obchodníkov a ľudí do oblasti kvali-
ty,“ približuje jednotlivé potreby spo-
ločnosti Igor Klein, generálny riaditeľ 
slovenskej pobočky spoločnosti. 

„Gergonne Slovensko je veľmi dô-
ležitým prvkom najmä pre budúci 
vývoj našej spoločnosti ako celku. 
Máme tu zároveň ďalšie pozemky, 

na ktorých zvažujeme ďalšie rozširo-
vanie našej skupiny,“ povedal Declan 
Jones, riaditeľ mimofrancúzskych 
pobočiek Gergonne.  

Spoločnosť pôsobí v L. Mikuláši se-
dem rokov. Začínala výrobou oboj-
stranných lepiacich pások s tromi 
zamestancami. V súčasnosti vyrába 
komponenty najmä pre automobilo-
vý priemysel či zdravotníctvo. „Mesto 
od začiatku napomáhalo umiestne-
niu tejto investície tam, kde teraz 
stojí. Som rád, že sa rozhodli tu zo-
stať a že sa rozvíjajú, čo má samozrej-
me dobrý vplyv na zamestnanosť 
v našom regióne,“ hovorí primátor 
mesta Alexander Slafkovský.  -kel-
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Žiadosti 
slovenského 

národa jubilovali
Jozef Miloslav Hurban, Michal 

Miloslav Hodža a Ján Francisci. 
To sú mená troch dejateľov, kto-
rí spolu s ďalšími osobnosťami 
v roku 1848 spísali Žiadosti slo-
venského národa. Tie boli verej-
ne prednesené predniekdajšími 
Ondrašovskými kúpeľmi. Po 165 
rokoch sa história zopakovala. 

V druhej polovici 19. storo-
čia hľadali „Slováci“ svoj pôvod 
a korene na čele s družinou zo-
skupenou okolo Ľudovíta Štú-
ra. Vyvrcholením ich snaženia 
boli Žiadosti slovenského náro-
da, ktoré boli spísané 10. mája 
1848 a o deň neskôr verej-
ne prednesené pred vstupom do 
bývalých Ondrašovských kúpe-
ľov pri Liptovskom sv. Mikuláši. 
   Toto miesto dnes Mikulášania 
i turisti každodenne obchádza-
jú na Revolučnej ulici, kde je 
postavený pamätník na počesť 
prvého slovenského národného 
zhromaždenia. Dobovú výpoveď 
predniesli priamo na mieste čle-
novia Domu Matice Slovenskej 
z Liptovského Mikuláša, ktorí ako 
Hurban, Hodža a Francisci, zo-
pakovali požiadavky Slovákov o 
rovnosti, slobode a bratstve pre 
všetky národy Uhorska. -kel-

Bambiriádny týždeň plný aktivít je za nami
 Tím dobrovoľníkov zorganizo-

val v okrese Liptovský Mikuláš 
šiesty ročník festivalu práce s deť-
mi a mládežou Bambiriáda 2013. 
V sobotu 18. mája vyvrcholil hlav-
ným prezentačným dňom, ktoré-
mu predchádzal týždeň plný sprie-
vodných podujatí. 

„Organizačný tím sa stretol už v ja-
nuári, aby začal prípravy a vyzval 
do zapojenia sa všetky organizácie 
a inštitúcie pracujúce s deťmi a mlá-
dežou z okresu. Tvorba programu 
tohto ročníka sa niesla v duchu hes-
la ,menej ale kvalitne´, čo sa nám, 
myslím, podarilo dodržať,“ hovorí 
Jozef Korený, koordinátor podujatia 
v Liptove.  

Športovci sa počas bamiriádneho 
týždňa zahrali volejbal či florbal, 
a aktivisti sa zapojili nie len do or-
ganizačného tímu, ale aj do Akčnej 
hry pre žiacke školské rady a organi-

zácie, ktoré preverili ich vedomosti 
v jednotlivých inštitúciách v cen-
tre Liptovského Mikuláša. Hlavné 
pódium na Námestí mieru patrilo 
v sobotu 18. mája deťom. V rámci 
prezentačného dňa sa predviedli pri 
tanci, speve, divadle, cvičení, bojo-
vých umeniach a dobrovoľníctve. 
Do sprievodných podujatí sa zapo-
jili aj liptovské prírodné krásy – Sta-
nišovská jaskyňa  v Liptovskom Jáne 
a Medvedia štôlňa v Žiarskej doline.

Záleží nám na tom
Šiesty ročník festivalu sa v celom 

Žilinskom kraji niesol v znamení 
motta „záleží nám na tom“. „Pod-
porovateľom Bambiriádneho an-
jela záležalo na tom, aby 8-ročná 
Livka Stankovianska z Liptovského 
Jána mohla komunikovať so svojím 
okolím. Organizátorom volejbalo-
vého turnaja záležalo na tom, aby 

aj neprihlásený tím mohol súťažiť, 
keď nás študenti prekvapili svojou 
účasťou. Záležalo aj na tom, aby po-
stihnuté deti z liptovskomikulášskej 
špeciálnej školy mohli vystúpiť skôr, 
keďže kvôli postihnutiu nedokázali 
čakať na čas svojho vystúpenia,“ 
zdôraznil J. Korený. 

Na pódiu vystúpili viceprimátor  L. 
Mikuláša Jozef Repaský a primátor 
L. Hrádku Branislav Tréger. Osobne 
sa poďakovali tímu dobrovoľníkov 
za zorganizovanie 6. ročníka festi-
valu Bambiriáda a ďalším organi-
záciám za ich celoročnú prácu pre 
dobro detí a mládeže v celom v lip-
tovskomikulášskom okrese. Počas 
siedmych dní sa na sprievodných 
podujatiach vystriedalo takmer 
2000 návštevníkov a účastníkov. 
 -red-    

Mesto Liptovský Mikuláš v roku 
2011 a 2012 úspešne implemen-
tovalo a ukončilo viaceré projekty 
spolufinancované z eurofondov. 
Patrí k nim projekt Rekonštrukcie 
a oživenia Centrálnej mestskej zóny, 
projekt Rekonštrukcia a nadstavba 
základnej školy Demänovská cesta, 
projekt Pomoc a podpora sociálne 
znevýhodnených skupín formou ko-
munitnej sociálnej práce a projekt 
Zvýšenie kvality separovaného zbe-
ru odpadov, kde v danom období 
prebiehal proces verejného obstará-
vania a v roku 2013 prebieha samot-
ná realizácia tohto projektu.

„V roku 2012 sme podali spolu pät-
násť žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok vo výške viac ako 600-ti-
síc eur, z toho štyri žiadosti v sume 
238-tisíc eur boli doposiaľ schválené. 
Reagovali sme na všetky relevantné 
výzvy a  granty  vrátane výziev vy-
hlásených nadáciami a neziskovými 
organizáciami, kde naše mesto bolo 
oprávneným žiadateľom,“ hovorí 

Jozef Repaský, zástupca primátora 
mesta Liptovský Mikuláš. Prehľad po-
daných žiadostí o nenávratný finanč-
ný príspevok za rok 2012 a 2013 je 
zverejnený na webovej stránke mesta 
(www.mikulas.sk) v sekcii Projekty EÚ.

„Napriek skutočnosti, že v roku 2012 
neboli zverejnené výzvy, ktoré by 
mestu umožňovali využiť eurofon-
dy na investovanie do rekonštrukcie 
a modernizácie škôl alebo do zvýše-
nia kvality  verejných priestranstiev, 
ako napr. rekonštrukcia miestnych ko-
munikácií, chodníkov a cyklistických 
trás, mesto hľadalo možnosti financo-
vania týchto potrebných investičných 
akcií aj z iných externých zdrojov,“ 
vysvetľuje Jana Kormaníková z útva-
ru projektového riadenia Mestského 
úradu v L. Mikuláši. 

Príkladom sú v roku 2012 podané 
dve žiadosti o grant do Nadácie Po-
ntis a EkoFond na Zateplenie a vý-
menu okien Základnej školy v Okolič-
nom v celkovej sume viac ako 80-tisíc 
EUR. Ďalším príkladom je v roku 2012 

získavanie možností financovať za-
teplenie škôl a budov mesta pros-
tredníctvom projektov energetických 
úspor, tzv. EPC projektov  (Energy Per-
formance Contracting), kde náklady 
na modernizáciu budov sú financova-
né priamo z úspor energií a nákladov, 
ktoré sa modernizáciou dosiahnu. 

„Ani v roku 2013 nepoľavujeme 
v úsilí získať externé zdroje na finan-
covanie rozvojových projektov,“ tvrdí 
J. Repaský. Doteraz mesto podalo 6 
žiadostí o finančný príspevok z toho 2 
žiadosti sa týkajú projektu vybudova-
nia Oddychovej zóny pri cyklochod-
níku na Nábreží. „Ďalšie žiadosti o ne-
návratný finančný príspevok v rámci 
aktuálnych výziev štrukturálnych 
fondov Európskej únie pripravujeme 
k termínom na ich podanie,“ dopĺňa J. 
Kormaníková.

Vďaka spolupráci a iniciatíve mesta 
bola v roku 2011 podaná a schvále-
ná žiadosť o doplnenie projektových 
zámerov k schválenej žiadosti o po-
skytnutie podpory Lokálnej stratégie 

komplexného prístupu, čo umožnilo 
zatiaľ trom firmám získať nenávratný 
finančný príspevok z fondov EÚ na 
posilnenie ich konkurencieschopnos-
ti zavedením inovatívnych moder-
ných technológií. Prínosom takejto 
spolupráce je tiež záväzok podnikate-
ľov v rámci týchto projektov vytvoriť 
na území mesta spolu 15 nových pra-
covných miest cielene pre rómskych 
občanov mesta (viac na str. 4).

Je pravdou, že  na konci súčasného 
programového obdobia 2007 – 2013 
pre fondy EÚ je alokácia finančných 
zdrojov na jednotlivé operačné 
programy podstatne nižšia ako na 
začiatku tohto obdobia v rokoch 
2007-2010 a tomu zodpovedajú aj 
obmedzené a v niektorých prípadoch 
neexistujúce možností o tieto zdroje 
žiadať.  „A práve táto skutočnosť neo-
právňuje obviňovať mesto z toho, že 
nežiada o peniaze z eurofondov na 
investičné akcie, keď výzvy na takéto 
žiadosti od roku 2011 neboli vyhláse-
né,“ uzatvára J. Repaský.   -red-

 Eurofondy a získavanie externých zdrojov financovania rozvojových projektov 
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Takmer tristo predškolákov na Detskej olympiáde materských škôl  

Mikulášania prešli symbolickú míľu pre mamu 

Váš názor nás zaujíma

Štadión MFK Tatran Liptovský 
Mikuláš bol druhý májový deň de-
jiskom druhého ročníka Olympiá-
dy materských škôl. V areáli  klubu 
športovalo takmer tristo mladých 
školákov z ôsmich materských 
škôl z mesta a okolia. 

Mestský futbalový klub hostil det-
ských športovcov, aby tak rozširoval 
svoje pôsobenie a vplýval na záu-
jem detí o futbal. Deti sa na štadió-
ne s umelou trávou s oduševnením 
a radosťou zapojili do súťaženia 

vo futbale, florbale, prekážkovom 
behu  či preťahovaní sa lanom. 

Záštitu nad „olympijskými disciplí-
nami“ prevzalo mesto L. Mikuláš. 
„Deťom sa treba venovať, treba ich 
motivovať a viesť ich k športovaniu. 
Aj keď všetky zrejme nepôjdu za 
športovou kariérou, je dobré, keď 
v sebe budú mať pohybový základ,“ 
povedal po otvorení  primátor mes-
ta A. Slafkovský.

„Prapôvod tejto myšlienky je za-
korenený v tom, aby sme v deťoch 

vzbudili záujem o futbal, ale tiež sa-
mozrejme chceme docieliť, aby sa 
deti hýbali a boli na čerstvom vzdu-
chu. Športové disciplíny sme vybe-
rali tak, aby boli pre deti zaujímavé, 
všestranné a aby sa dosýta vyšanti-
li,“ priblížil Juraj Sabol, koordinátor 
mládeže MFK Tatran a organizátor 
olympiády. Napriek zápoleniu, ani 
jedno dieťa neodišlo z olympiády 
naprázdno. „Dali sme im papiero-
vú medailu akú dostávajú skutoční 
športovci, aby sa na olympiádu radi 

vracali,“ dodáva J. Sabol.   
 Každý nasledujúci ročník by mal 

byť lepší ako ten predchádzajú-
ci a tu sa to podarilo. Teší nás, že 
k vyššej úrovni olympiády oproti 
vlaňajšiemu úvodnému ročníku 
prispeli aj sponzori, ktorí nám veľ-
mi pomohli: Verex, Reproservis, 
Interšport, Tatralandia, Ing. Peter 
Hruška, Zlatá studňa, penzión La-
rion, Ing. Pavol Beťko, Boris Krajčí, 
Lippek, Pizzeria Verona. 

 -red-

Sobota 11. mája patrila v Liptov-
skom Mikuláši všetkým mamám. 
Celoslovenské podujatie Míľa pre 
mamu podporilo v areáli Základ-
nej školy Janka Kráľa takmer tri-
sto účastníkov. Materské centrum 
Zornička zorganizovalo aj v našom 
meste športový deň, počas ktoré-
ho zažili tí najmenší súťaženie, 
dobrodružstvo a dobrú náladu.   

 Už aj v zahraničí 
Po prvýkrát v desaťročnej histórii 

sa do podujatia zapojili aj zahra-
niční Slováci. Svoju míľu prešli „slo-
venské“ deti s rodičmi  v Srbsku, 
Írsku a v českom Prerove a Břeclavi. 
„Spolu tak pochod za všetky mamy 
absolvovalo viac ako 18 800 účast-
níkov. Liptovský Mikuláš sa počtom 
účastníkov zapísal na 28. miesto 
v rebríčku a predbehol tak aj mestá 
ako Banská Bystrica, Žilina či Trna-

Vážení občania, 
s cieľom zistiť ako vnímate kvalitu 

a efektivitu poskytovaných služieb 
v Centre služieb občanom mesta 
(ďalej len CSOM) Mestského úra-
du v Liptovskom Mikuláši, čo Vám 
v CSOM chýba, či a s akými nedo-
statkami sa stretávate ako klienti 
CSOM a kde vidíte možnosti nášho 
zlepšenia sme pre Vás pripravili 
anonymný dotazník, v ktorom mô-
žete vyjadriť svoje skúsenosti a po-
strehy z činnosti CSOM.

Dotazník je dostupný v tlačenej 

podobe na jednotlivých praco-
viskách v CSOM alebo ho môžete 
vyplniť a odoslať elektronicky z we-
bovej stránky mesta www.mikulas.
sk v termíne do 30. 6. 2013. 

Malým príspevkom úradu v CSOM 
je zriadenie detského kútika, kde 
sa Vaše ratolesti môžu zabaviť po-
čas Vášho „úradovania“. 

Vaše informácie, skúsenosti, po-
strehy a podnety nám pomôžu 
zlepšiť kvalitu poskytovaných slu-
žieb.  Miroslava Almanová, 

 vedúca organizačného oddelenia MsÚ 

Mix najrôznejších hudobných 
štýlov, ktorý zaznieva z podnikov 
v centre mesta. To je Street Music 
Night na liptovský spôsob. Tento 
rok ho na vrchole leta obohatia po-
uliční  umelci. 

Street Music Night sa už stalo 
tradičným letným podujatím v cen-
tre Liptovského Mikuláša, ktoré do 
nočného víru zábavy láka čoraz 
viac našincov aj turistov. Tento rok 
sa 2. augusta do podujatia zapojí 
až 13 podnikov, barov a diskoték, 
ktoré ponúknu zábavu v štýle roc-
ku, latino, funky, disco, paar party 
či semafor party. Nebude to však 
len o hudbe a štýloch. Do noci plnej 
zábavy vstupuje umenie v podobe 

pouličných umelcov. Svoje miesto si 
v centre mesta nájdu artisti, maliari 
či inštrumentalisti z celého Liptova.  

Doménou umeleckej časti Stre-
et Music Night je originalita, ktorá 
Vám umožní ukázať svoje schop-
nosti a zručnosti širokej verejnosti. 
Ak ovládate niečo skutočne ojedi-
nelé či nezvyčajné, aj toto je spôsob 
ako dať o sebe vedieť. Stačí ak svo-
je umenie v krátkosti opíšete alebo 
pošlete fotografiu z vášho „vystú-
penia“ a budete mať možnosť pri-
dať sa k umelcom, ktorí 2. augusta  
ako pouliční umelci naživo pred-
vedú, čo v nich je. Svoje žiadosti 
nám posielajte na mailovú adresu  
kruzky@dklm.sk.       -red-

Hľadáme pouličných umelcov

Dôchodcovia si užili majáles
Milé stretnutie seniorov z celého okresu Liptovský Mikuláš malo 15. 

mája netradičnú podobu. V hoteli Štart v Liptovskom Jáne zorganizovala 
Jednota dôchodcov Slovenska majáles. Jeho účastníkom sa podujatie so 
živou kapelou páčilo. Podľa ich slov to bolo veľmi milé stretnutie. 

„Bolo nám dopriatej veľa dobrej zábavy, nálady a tanca,“ pochvaľovali 
si seniori. Zároveň ocenili, že sa JDS podujala majáles zorganizovať. „Cítili 
sme sa na ňom veľmi dobre, bolo veselo. Dúfame, že podujatie nebolo 
posledné. Už teraz sa tešíme na ďalšie,“ dodali liptovskí seniori na adresu 
organizátorov.  Mária Zvarová, členka JDS 

Seniori upravili 
vojenský cintorín
Na Háji-Nicovô nad Liptov-

ským Mikulášom sa opäť stretli 
upratovacie „čaty“ dobrovoľní-
kov. Členovia Klubov dôchod-
cov na území mesta začali v 
stredu 24. apríla s jarným upra-
tovaním, aby zveľadili pamät-
ník vojakov 1. československej 
armády.

Najstarší obyvatelia mesta sa 
už od roku 2008 starajú o čistotu 
pietneho miesta, kde českoslo-
venskí vojaci zvádzali v posled-
ných dňoch II. svetovej vojny 
jedny z najťažších bojov. Miesto 
posledného odpočinku vojakov 
tak vďaka aktivite dôchodcov 
opeknelo po vyčistení hrobov, 
okolia pamätníka a pribudli 
tiež chýbajúce časti dreveného 
oplotenia. -kel-

va,“ hovorí organizátorka Eva Vetrí-
ková z MC Zornička. 

Ponožkový rekord
Súčasťou rodinného podujatia 

bol ponožkový rekord. Zapojili sa 

do neho všetci tí, ktorí so sebou 
priniesli akúkoľvek ponožku. Spo-
ločne tak Slováci vytvorili 685 met-
rov dlhú šnúru s ponožkami, ktoré 
budú následne použité na hračky 
pre deti v nemocnici.  -kel-
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POSTEĽNÉ
SÚPRAVY
POSTEĽNÉ
SÚPRAVY

NOČNÁ
BIELIZEŇ
NOČNÁ

BIELIZEŇ
METROVÝ

TEXTIL
METROVÝ

TEXTIL
BYTOVÝ
TEXTIL

BYTOVÝ
TEXTIL

TEX-MO ponúka široký sortimentTEX-MO ponúka široký sortiment

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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 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).

Bryndza a halušky nás všetkých Liptákov 
opä� aj v tomto roku spájajú 

Naše “draèie“ bryndzové špeciality
 pripravované poèas celého júna  2013 

našimi kuchármi špecialistami s láskou k dobrému jedlu
chutia naozaj “božsky”,

vyvolávajú pocity spokojnosti na tvárach našich hostí
Srdeèné privítanie a úsmevy od nás manažérov služieb

dodávajú našim cteným hos�om rados� a pohodu,
a tie sú zdrojom aj ich novej energie…

Reštaurácia & Kaviareò & Letná terasa
Ubytovanie & Wellness & Kongresové centrum

Raòajky / Obedy / Veèere / Firemné akcie 
Významné rodinné a detské oslavy

Obchodné stretnutia a firemné prezentácie
Ve¾ká detská heròa / detské ihrisko / 

v TOP TREND Penzióne na Slovensku
®a Reštaurácii DRAK

v Demänovej

Parkovanie pre hostí zdarma

Sme otvorení poèas celého roka, 7 dní v týždni
Každý deò od 07,30 – 22 h. 

Klientsky servis, informácie a rezervácie: 
0918 378 207, info@penziondrak.sk, www.penziondrak.sk

Demänová 478, Liptovský Mikuláš 

Mesiac lásky k tradiènej ovèej bryndzi

©
 P
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V čase od 14.00 –  do 18.00
Program:
• rôzne súťaže pre deti na stanovištiach
• atrakcie - veľká šmýkačka, trampolína, maľovanie na 

tvár
• najmodernejšia hasičská technika - vozidlá Hasičskej 

záchrannej služby, výšková technika, cisternové vozid-
lá na likvidáciu požiarov, výstroj, výzbroj, vedomostný 
test„sloníka Hasíka“ pre deti  od 6  do 11  rokov, mož-
nosť vyskúšať si ručné striekačky a iné zariadenia

• technické vybavenie Policajného zboru SR – výstroj, 
výzbroj, vozový park, ukážky činnosti, test z doprav-
ných značiek a výbavy bicykla, rady z oblasti preven-
cie kriminality a inej protispoločenskej činnosti

• vozový park a časť výstroja príslušníkov Mestskej 
polície, jazda zručnosti pre malých kolobežkárov, tes-
tovanie vedomostí z pravidiel cestnej premávky (do-
pravné značky, povinná výbava bicykla), súťaže pre 
rôzne vekové kategórie detí a mládeže

• ukážky prvej pomoci Slovenského Červeného kríža 
– ošetrenie a maskovanie poranení

• meranie tlaku a hladiny cukru v krvi

14.00 – 15.00
Ukážky krúžkov Centra voľného času – Hip-Hop, spo-
ločenské tance, moderný tanec, moderná  gymnastika, 
džudo

15.00 – 16.00
Lovci dinosaurov – divadelné predstavenie spoločnos-
ti Creative Shows
Pohybovo-komediálna pouličná show plná skutočných 
obrovských dinosaurov a lovcov, v ktorej na vlastnej koži 
zažijete ako sa lovia praveké krvilačné šelmy...

16.30 
Ukážka činnosti Hasičského záchranného zboru
Hasenie horiaceho objektu a záchrana zraneného

Mesto Liptovský Mikuláš
Vás pozýva osláviť

2. jún 2013 (nedeľa), Námestie osloboditeľov 

Deň detí a rodinyDeň detí a rodiny

PARTNERI PODUJATIA: 

cukráreň
CoRdobaCafé VeronikaCafé Veronika

...rodinná cukráren s tradíciouˇ

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 informáciách 
na prízemí MsÚ v Liptovskom Mikuláši. Do znaleckých posudkov je možné 
nahliadnuť na č. dverí 207, na 2. poschodí MsÚ v Liptovskom Mikuláši, Štú-
rova 1989/41. Tel. kontakt: 044/5565245.
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Nominácia na ocenenie mesta Liptovský Mikuláš

                        Centrum voľného času pre deti a mládež - Nábrežie  Dr. Aurela Stodolu 
Letná prazdninová činnosť CVČ L. Mikuláš 2013

 NÁZOV TÁBORA ZAMERANIE MIESTO ZODP. VEDÚCI

i. prázd. týždeň 1.7.- 5.7.   Liptáčik Poznávací, športovo turistický CVČ - Nábrežie Dr. A. Stodolu Ján Bella
 Podbrezáčik Turisticko poznávací CVČ – Podbreziny ul. J. Kráľa Mgr. Sylvia Motýľová
 Bakalárik  Detská univerzita Žilinská univerzita pod Hájom v LM PaedDr.Tatiana Suchomlinová

ii. prázd. týždeň 8.7. - 13.7.  Pohoďáčik Poznávací, športovo turistický CVČ - Nábrežie Dr. A. Stodolu Ing.Imelda Kolárová
 Tanečné leto Pohybovo –  poznávací CVČ – Podbreziny ul. J. Kráľa Mgr. Sylvia Motýľová

iii. prázd. týždeň 15.7. - 19.7. Túlavé topánky Poznávací, cestovateľský, turistický CVČ - Nábrežie Dr. A. Stodolu Mgr.Alena Siváková

iv. prázd. týždeň 22.7. - 26.7. Šporťáčik Športovo – plavecký, cestovateľský CVČ - Nábrežie Dr. A. Stodolu PhDr.Roman Králik

v. prázd. týždeň 29.7. - 2.8. Turista Športovo – plavecký, cestovateľský CVČ - Nábrežie Dr. A. Stodolu Mgr.Ľuboš Maliňák

vi. prázd. týždeň 5.8. - 9.8.  Relaxáčik Športovo – plavecký, cestovateľský CVČ - Nábrežie Dr. A. Stodolu Mgr.Tibor Pelach

Pošlite nám  tipy 
na ocenenia mesta
Aj tento  rok sa bude v Liptovskom 

Mikuláši oceňovať. O tom, kto si za-
slúži ocenenia mesta, môžete roz-
hodnúť aj vy.  Ak poznáte ľudí, ktorí 
sa svojimi činmi zapísali a zapisujú 
do dejín nášho mesta, alebo bol ich 
život spojený s mestom, pošlite nám 
svoj tip do 15. júna 2013 na adre-
su: Mestský úrad, Štúrova 1989/41,  
031 42 Liptovský Mikuláš. Obálku 
označte „Ocenenie mesta“.

Liptovský Mikuláš je miestom na-
rodenia množstva známych, menej 
známych či významných osobností, 
ktoré v minulosti, ale aj dnes napo-
máhajú rozvoju a propagácii nášho 
mesta doma i vo svete. Práve takým-
to osobnostiam by mala patriť vďa-
ka nielen slovom či myšlienkou.

Mesto L. Mikuláš si každoročne 
uctieva udeľovaním ocenení ľudí, 
ktorí svojimi aktivitami šíria dobré 
meno nášho mesta. V priloženom 
nominačnom lístku môžete poslať 
svoje návrhy na jednotlivca, kolek-
tív alebo inštitúciu, ktoré na základe 
vašich tipov môžu získať ocenenie 
Čestný občan mesta, Cenu mesta, 
Cenu primátora či iné ocenenie. 

V minulosti titulom čestný občan 
mesta odmenili napríklad výtvar-
níčku Ester Šimerovú-Martinčeko-
vú a jej manžela fotografa Martina 
Martinčeka, kajakárku Elenu Kaliskú, 
básnika Milana Rúfusa, dánsku spi-
sovateľku Iboju Wandal-Holm, pô-
vodom z L. Mikuláša, či gen. Antona 
Muržica. Cenou mesta sa dnes môžu 
pýšiť napríklad Rotary klub, kolektív 
hokejistov „A“ mužstva MHK 32 ale-
bo mikulášski hasiči.                                              -red-

• Poplatok za tábor 40,- €, poistné, doprava, vstupné do objektov, materiál, prezent alebo 
odmeny pre deti (tričko),

• úhrada na bankové spojenie CVČ 8109506001/5600 
• informovaný súhlas( zákon č.245/2008 § 2 pís. y),

• bez infekčnosť, (§ 56 č.355/2007 Z.z.)
• systém prímestského tábora je každé ránodo 8.00 prezentácia v CVČ, 
   ukončenie 15.00-16.00

kontakt: 044/5522468, email: dm@cvclm.edu.sk,  www.cvclm.edu.sk

i. nominácia pre1

1. Jednotlivca
2. Kolektív
3. Inštitúciu

ii. navrhnuté ocenenie2

1. Čestný občan mesta
2. Cena mesta Liptovský Mikuláš
3. Cena primátora mesta Liptovský Mikuláš
4. Iné ocenenie

iii. oblasť, v ktorej nominovaná /ý pôsobí

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

iv. identifikačné údaje nominovanej /ého
1. Jednotlivec

Meno, priezvisko, titul:  ...........................................................

 .........................................................................................................

Adresa:  .........................................................................................

 .........................................................................................................

Telefonický kontakt:  ................................................................

Stručne charakterizujte dôvody na nomináciu:

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................
1 nehodiace sa prečiarknite       2 navrhované ocenenie zakrúžkujte

2. kolektív

Názov:  ..........................................................................................

 .........................................................................................................

Adresa:  .........................................................................................

 .........................................................................................................

Štatutárny zástupca:  ...............................................................

Telefonický kontakt:  ................................................................

Stručne charakterizujte dôvody na nomináciu:

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

3. inštitúcia

Názov:  ..........................................................................................

 .........................................................................................................

Adresa:  .........................................................................................

 .........................................................................................................

Štatutárny zástupca:  ...............................................................

Telefonický kontakt:  ................................................................

Stručne charakterizujte dôvody na nomináciu:

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................

 .........................................................................................................
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Upozornenie
Na základe harmonogramu na vývoz separovaného odpadu, 

bude vývoz zeleného odpadu v roku 2013 realizovaný raz za 2 
týždne a to v nepárny týždeň. -žp-

Verejnoprospešné služby (VPS) 
v Liptovskom Mikuláši začali prí-
pravné práce na vybudovanie 
moderného technického dvora 
v Okoličnom. V priestoroch býva-
lých skleníkov vznikne areál aj pre 
zberný dvor na separovaný odpad 
s kompostárňou. 

 Komposesorát v Liptovskej Ondra-
šovej vypovedal Verejnoprospeš-
ným službám nájomnú zmluvu 
v priestoroch na Revolučnej ulici. 
Preto začali uvažovať nad presťa-
hovaním tunajšieho technického 
dvora. Navyše, hala zberného dvo-
ra na Podbrezinách zasahovala do 
projektu vznikajúcej separačnej haly 
a tak sa VPS rozhodli tieto dva objek-
ty spojiť do jedného celku v Okolič-
nom na bývalých skleníkoch. 

„Lokalita v Okoličnom je vyhovu-
júca z niekoľkých hľadísk. Presťa-
hovaním technického dvora, ktorý 
prevádzkujeme na Revolučnej 
ulici, vymeníme prenajaté priesto-
ry za mestské. Väčšia plocha nám 
zároveň umožňuje spojiť technic-
ký dvor so zberným na separo-
vaný odpad, spoločne s ekoskla-
dom  a kompostárňou na zelený 
odpad,“ približuje pozitíva Jozef  

Klepáč, riaditeľ VPS.  
Výhodou zberno-technického 

dvora bude, že po ich spustení spo-
ločne s kompostárňou budú môcť 
obyvatelia mesta sami vyvážať zele-
ný odpad. Ten VPS použijú na výro-
bu kompostu a následne na vyrov-
návanie trávnikov v meste alebo pri 
rekultivácii skládky. Stavebné práce 
spojené s realizáciou technického 
dvora hradia Verejnoprospešné 
služby vo výške 170-tisíc eur z vlast-
ných zdrojov.         

Mikulášania separujú 
zväčša zodpovedne
Prevádzka zberného dvora na 

Podbrezinách je odstavená od za-
čiatku apríla tohto roka. Obyvatelia 
východných  častí mesta  môžu vy-
separovaný odpad vyvážať dočasne 
do zberného dvora na Podtatran-
ského ulici, ktorý bude v prevádzke 
aj po otvorení nového technického 
dvora  na skleníkoch. 

„Vzhľadom na to, že obyvatelia 
Liptovského Mikuláša  pristupujú 
zodpovedne k separovanému zberu 
a vôbec k vývozu na zberné dvory, 
čím sami predchádzajú tvorbe čier-
nych skládok, jeden dvor na Pod-

Mesto Liptovský Mikuláš upozor-
ňuje a vyzýva vlastníkov, užívate-
ľov resp. správcov pozemkov na 
svojom území na zabezpečenie 
starostlivosti a  pravidelné kosenie 
pozemkov a tým dodržiavanie VZN 
mesta Liptovský Mikuláš č. 6/2007 
o zeleni a zákona  č. 220/2004 Z.z. 
o ochrane a využívaní poľnohospo-
dárskej pôdy.  Podľa:

Čl. 9 ods. (9) VZN „Zeleň, ktorú 
tvoria trávy a byliny na pozemkoch 
verejne prístupných minimálne 
dvakrát v priebehu roka kosia, ale-
bo zabezpečujú kosenie na vlastné 
náklady ich vlastníci, resp. správco-
via, pričom prvé kosenie je potreb-
né vykonať do konca mája, druhé 
do konca septembra, ak osobitný 
predpis neustanovuje inak“.

Čl. 9 ods. (10) VZN „Kosenie ve-
rejne prístupnej súkromnej zelene 
na území centrálnej mestskej zóny 
musí zabezpečiť jej vlastník, resp. 
správca minimálne 3 krát do roka“.

Čl. 5 ods. (5) „Kosenie zelených 
plôch na území mesta, ktoré nema-
jú charakter poľnohospodárskeho 
využitia, je vlastník resp. správca 
pozemku povinný vykonávať pri 

max. výške porastu 20 cm“.
Nedodržiavanie ustanovení VZN 

sa postihuje ako priestupok po-
kutou do  33 eur.  Okrem toho 
za porušenie tohto VZN môže pri-
mátor podľa § 13 ods. 9 zákona 
č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriade-
ní v znení zmien a doplnkov uložiť 
právnickej osobe alebo fyzickej 
osobe oprávnenej na podnikanie 
pokutu do výšky  6 638 eur.

V zmysle § 25 ods. 1 písm. b)  a § 26 
ods. 1 písm. b) zákona sa priestup-
ku/správneho deliktu na úseku 
ochrany poľnohospodárskej pôdy 
dopustí ten, kto spôsobil svojou 
nečinnosťou zaburinenie poľno-
hospodárskeho pozemku alebo ne-
poľnohospodárskeho pozemku v 
blízkosti poľnohospodárskeho po-
zemku.  Obvodný pozemkový úrad 
pri zistený a prerokovaní priestup-
ku/správneho deliktu môže vlast-
níkovi, užívateľovi, resp. správcovi 
za nedodržanie povinnosti  starost-
livosti o pozemok uložiť pokutu 
do výšky 330 €(fyzická osoba)/ do 
výšky 33 200 eur/hektár (právnická 
osoba, fyzická osoba – podnikateľ).

 -žp-

V Okoličnom vzniká technický dvor na európskej úrovni

Povinnosť kosenia pozemkov 
 predchádza výskytu a šíreniu burín

tatranského ulici nestačí,“ hovorí 
primátor mesta Alexander Slafkov-
ský. „Tieto dve lokality sú zároveň 
rozmiestnené tak, aby zberný dvor 
v Okoličnom mohli naplno využívať 
obyvatelia Okoličného, Podbrezín, 
Vitálišoviec a Stošíc a dvor na Pod-

tatranského zas obyvatelia žijúci 
v jeho okolí,“ dodáva J. Klepáč. 

Prevádzku nového technického 
dvora by mali Verejnoprospešné 
služby okrem kompostárne spustiť 
začiatkom júla tohto roka.  

 -kel-

Po dlhej zime sa začalo kosenie 
verejných priestranstiev mesta

Začiatkom mája začali Verejnoprospešné služby s kosením verejných 
priestranstiev v centre mesta a dvoch najväčších liptovskomikuláš-
skych sídliskách Podbreziny a Nábrežie. Po ukončení kosenia v týchto 
častiach mesta sa práce podľa harmonogramu začiatkom júna pre-
sunú do zvyšných mestských častí. 

Verejnoprospešné služby spravujú 700-tisíc m2 trávnatých plôch. 
Centrum mesta sa kosí priemerne sedemkrát do roka, zvyšné časti tri 
až štyrikrát do roka v závislosti od počasia.     -vps-
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                     Oznam pre držiteľov
zľavových kariet Liptov Region Card
 V súvislosti zo zmenou softvéru regionálnej zľavovej karty 

LIPTOV REGION CARD oznamujeme držiteľom platných kariet 
(vydané v termíne od 1. 11. 2012 do 31. 5. 2013), že BEZPLATNÁ 
VÝMENA týchto kariet je možná od 5. júna 2013 v Informačnom 
centre Mesta Liptovský Mikuláš, Nám. mieru 1, v rámci otvára-
cích hodín. Podmienkou na vydanie novej karty je odovzda-
nie karty, ktorá je platná do 31. 10. 2013 resp. do 30. 4. 2014.   
Klaster LIPTOV, info: info@liptovcard.sk, 0915-888 014.
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Jar na cestách - rady a informácie Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši
Jar láka  ľudí nielen do prírody, ale 

viac chodcov a cyklistov sa v tom-
to období pohybuje aj na našich 
cestách. Korčuliari na kolieskových 
korčuliach, ktorí brázdia naše cesty, 
nejednému vodičovi spôsobujú sta-
rosti. Nie každý účastník cestnej pre-
mávky vie, podľa akých pravidiel sa 
má správať, aj napriek tomu, že zá-
kon to jasne vymedzuje. V mnohých 
prípadoch sme svedkami toho, ako 
cyklisti, či korčuliari porušujú pra-
vidlá cestnej premávky. Často jaz-
dia po komunikáciách bezohľadne, 
pohybujú sa po nesprávnej strane 
cesty, jazdia po chodníkoch. Pripo-
míname preto, aby nezabúdali na 
povinnosti, ktoré im vyplývajú zo 
zákona o cestnej premávke. 

Mestská polícia by chcela upozorniť 
všetkých účastníkov cestnej premáv-
ky, aby nezabúdali na svoju bezpeč-
nosť, ale aj na bezpečnosť ostatných. 
Z dôvodu bezpečnosti detí na ces-
tách je dôležité, aby sa pohybovali v 
sprievode dospelej osoby.

Pravidlá pre chodcov
Chodci sú povinní používať predo-

všetkým chodník. Po krajnici alebo 
po okraji vozovky môžu ísť najviac 
dvaja vedľa seba. Pri prechádzaní cez 
cestu sú povinní prednostne použiť 
priechod pre chodcov, nadchod ale-
bo podchod, kde idú vpravo. Musia 
pritom brať ohľad na prichádzajúcich 
vodičov s tým, že neprechádzajú jed-
notlivo, ale v skupinách. Chodec ne-
smie vstupovať na vozovku, a to ani 
pri použití priechodu pre chodcov, 
ak vzhľadom na rýchlosť prichádza-
júcich vozidiel nemôže cez vozovku 
bezpečne prejsť. Mimo priechodu 
pre chodcov smie vozovku prechá-
dzať len kolmo na jej os. Ak je zriade-
ná cestička pre chodcov a cyklistov 
označená príslušnou dopravnou 
značkou, cyklista nesmie ohroziť 
chodca. Cestičku pre cyklistov môže 
použiť aj osoba pohybujúca sa na 
kolieskových korčuliach, ak tým ne-
obmedzí ani neohrozí cyklistov. 

Korčuliari sú ako chodci
Zákon o cestnej premávke vyme-

dzuje, že chodcom sa rozumie aj 
osoba, ktorá sa pohybuje na lyžiach, 
korčuliach alebo podobnom športo-
vom vybavení. Máloktorý korčuliar 
si uvedomuje, že  je chodcom pohy-
bujúcim sa na korčuliach, mal by sa 
teda správať ako chodec. Korčuliar je 
povinný použiť na jazdu predovšet-
kým chodník, kde jazdí vpravo ale-
bo po vyznačenej strane. Tam, kde 
chodník nie je alebo je neschodný, 
pohybuje sa po ľavej krajnici alebo 
najbližšie pri ľavom okraji vozovky. 
Vzhľadom k tomu, že bezpečnosť 
korčuliara je na ceste osobitne ohro-
zená, MsP odporúča radšej využiť 
športové areály na korčuľovanie. 

Cyklisti nezabúdajte 
na ochranné prvky
Na bicykli sa jazdí predovšetkým 

po cestičke pre cyklistov. Po cestič-
ke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde 
cestička pre cyklistov nie je alebo 
nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom 
okraji vozovky. Cyklisti môžu jazdiť 
po okraji vozovky len jednotlivo za 
sebou. Cyklista nesmie jazdiť bez 
držania riadidiel, držať sa iného vo-
zidla, viesť počas jazdy druhý bicyk-
el, ručný vozík, psa ani iné zviera a 
voziť predmety, ktoré by sťažovali 
vedenie bicykla alebo ohrozovali 
iných účastníkov cestnej premáv-
ky. Pri jazde musí mať cyklista nohy 
na pedáloch. Na jednomiestnom 
bicykli nie je dovolená jazda viace-
rým osobám. Osoba mladšia ako 
10 rokov môže na ceste s výnimkou 
cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, 
lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť 
na bicykli len pod dohľadom osoby 
staršej ako 15 rokov. 

Presné informácie o výbave bicyk-
la sa dočítate v paragrafoch 22 až 
24 vyhlášky č. 464/2009 Z.z., kto-
rou sa ustanovujú podrobnosti o 
prevádzke vozidiel v premávke na 
pozemných komunikáciách. Ďalej 
odporúčame nielen korčuliarom, 

Súťaž o meste a Liptove 
pre amatérskych fotografov

Tento rok si Liptovský Mikuláš a francúzske mesto Annecy pripomínajú 
desať rokov od podpísania partnerskej dohody. Tomuto výročiu patrí aj 
fotosúťaž, do ktorej sa môžu zapojiť amatérski fotografi z Liptovského 
Mikuláša a okolia. 

Hlavnou myšlienkou súťaže je téma „Predstavujem ti moje mesto“, kde 
môžu fotografi cez hľadáčik svojho fotoaparátu ukázať mesto v srdci 
Liptova a jeho okolie tak, ako ho vnímajú a vidia. „Na fotografiách môžu 
prezentovať Liptovský Mikuláš a región Liptov partnerom vo Francúz-
sku. Dôležitá je výpovedná hodnota obrázkov, ktoré predstavia naše 
mesto také aké je, poprípade také ako ho vidia jednotliví autori,“ pribli-
žuje podmienky súťaže Miroslav Parobek, vedúci oddelenia marketingu 
a podnikania Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši 

Annecy v rámci spolupráce so svojimi partnerskými mestami pravidel-
ne organizuje podobné aktivity. „Súťaž fotografov je výnimočná tým, že 
máme podobnú polohu ako oni a aj ráz našich krajín je podobný. Anne-
cy je bránou do Savojských Álp a výhľadom dominuje jazero obklopené 
horami,“ dopĺňa Michaela Mlynčeková z útvaru partnerských vzťahov.   

Súťaž potrvá od 1. júna do 31. júla. Počas tejto doby môžu fotografi do-
ručiť maximálne tri zábery na adresu mestského úradu (prihlášku a pod-
mienky súťaže nájdete na web stránke mesta). Z nich odborná porota 
vyberie tridsať najlepších, ktoré pocestujú priamo do Annecy. Tamojšia 
porota z nich vyberie tri najvýpovednejšie zábery. Víťaz získa finančnú 
odmenu 250 eur a výhercovia druhého a tretieho miesta získajú darče-
kové koše s regionálnymi výrobkami z Annecy.  

Súťaž zastrešujú mestá Liptovský Mikuláš a Annnecy v spolupráci 
s miestnymi fotoklubmi. V oboch mestách budú na jeseň výstavy vybra-
tých fotografií.     -kel-

ale aj cyklistom používať ochranné 
prilby a chrániče. Prilby sú samo-
zrejme povinné pre všetkých cyk-
listov mimo obce a pre osoby do 
15 rokov aj v obci. V neposlednom 
rade majú povinnosť chodci a cyk-
listi používať reflexné doplnky počas 
zníženej viditeľnosti. Nezabudnite, 
dôležité je vidieť a byť videný! 

Miesto záveru by sme radi pove-
dali vodičom: „Správajte sa zod-
povedne a ohľaduplne k ostatným 

účastníkom cestnej premávky! Nie-
kedy svojou nezodpovednou a bez-
ohľadnou jazdou hazardujete s ich 
zdravím a životmi. Nezabúdajte na 
to, že cyklista, rovnako ako chodec 
či korčuliar, nie je na vozovke dosta-
točne chránený!“ 

Želáme všetkým čitateľom bezpeč-
ný pohyb na všetkých cestách, či už 
ako chodcom, korčuliarom, cyklis-
tom alebo motorizovaným účastní-
kom cestnej premávky.               -msp-
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Finále Slovenského pohára žien v Liptovskom Mikuláši

Jubilejný ročník turnaja pritiahol 
desiatky volejbalistov

Futbalový štadión v Okoličnom 
sa stal prvý májový deň dejiskom 
finálového zápasu Slovenského 
pohára žien. Sily si v ňom zmerali 
ŠK Slovan Bratislava a FC Union 
Nové Zámky. Minuloročný víťaz 
aj tentokrát obhájil svoju vedúcu 
pozíciu, keď zdolal družstvo z No-
vých Zámkov 2:1.

Gólom sa skončila hneď prvá prí-
ležitosť v stretnutí.  Šušková si v 11. 
minúte pri pokutovom území vý-
borne spracovala  loptu a delovkou 
nedala brankárke Nových Zámkov 
žiadnu šancu. Už o dve minúty sa 
o slovo prihlásili Nové Zámky, keď 
Rybanská strieľala po zemi, bran-
kárku Slovana ale vážnejšie neo-
hrozila. Táto hráčka si všetko vyna-
hradila v 38. minúte, keď najskôr jej 
výbornú šancu na čiare vykopávala 
hráčka Slovana, no po dorážke sa 
už lopta trepotala v sieti (1:1). 

V úvode druhého polčasu moh-
la skórovať Koleničková v drese 
Nových Zámkov, jej sólo však po 
úniku skončilo v náručí bratislav-
skej brankárky. Zakrátko Slovan 
aj svoju druhú šancu premenil na 
gól, Fecková sa prezentovala krás-
nou strelou do šibenice. Šanca na 
vyrovnanie prišla v 77. minúte, 
Rybanská z priameho kopu z dvad-
siatich metrov mierila tesne vedľa.  
V závere unikla Mgcoyi, jej preho-
denie ale skončilo na brvne.

Svojou účasťou na finálovom zá-
pase prišli podporiť ženský futbal 
okrem prezidenta SFZ  Ján Ková-
čika a generálneho sekretára SFZ  
Jozefa Klimenta aj predsedovia 
regionálnych futbalových zväzov,  
členovia VV SFZ, zástupcovia Cor-
goňligových klubov či primátor 
mesta Liptovský Mikuláš Alexander 
Slafkovský.

Multifunkčná hala Liptov aréna bola sobotu 4. mája dejiskom piateho 
ročníka medzinárodného volejbalového turnaja Lipťák 2013. Na pod-
ujatí, ktoré si zobralo pod záštitu mesto Liptovský Mikuláš, bojovalo 15 
amatérskych a poloamatérskych zmiešaných družstiev zo Slovenska 
a Čiech. 

Organizátori skonštatovali, že aj keď tímy hrajú na turnaji len pre ra-
dosť, kvalita z roka na rok stúpa. Podpisuje sa pod to aj účasť ligových 
a bývalých ligových volejbalových hráčov a trénerov. Víťazom turnaja 
Lipťák 2013 sa napokon stal tím Legionári zo Žiaru nad Hronom. Naj-
lepšie liptovskomikulášske družstvo Drobci obsadilo 5. miesto.          -red-

Strieborný hokejový dorast ocenil 
aj primátor mesta

 Liptovskomikulášski hokejoví dorastenci zažili sezónu snov. Titul vice-
majstrov v slovenskej  extralige dorastu 2012/2013  je úspech, za ktorý 
sa im dostalo ocenenia aj od primátora mesta. 

   Zverenci trénerského dua Pavol Paukovček a Ján Pleva ukázali, čo  
v nich je. Po 4. mieste  v základnej časti súťaže, sa im vo vyraďovacej čas-
ti podaril husársky kúsok. Vo štvrťfinále play-off najprv zdolali Dubnicu 
3:2 na zápasy a v semifinále bratislavský Slovan 3:1. Zlato ušlo dorastu 
Mestského hokejového klubu (MHK) 32 Liptovský Mikuláš na poslednú 
chvíľu, keď po tesných prehrách na ľade víťaza základnej časti, prehrali 
aj doma v treťom finálovom stretnutí s Prešovom po samostatných ná-
jazdoch (1:2).

   Za ich výkony sa im pamätnými plaketami poďakoval aj  primáto-
ra mesta Alexander Slafkovský.  „Je to pre naše mesto skutočne veľký 
úspech, ale chlapci by nemali zaspať na vavrínoch. Hokej je tvrdý šport, 
ktorý si vyžaduje disciplínu a vytrvalosť. Teraz je to pre nich možno tak 
trochu zábava, ale je tu možnosť, že sú medzi nimi aj takí, ktorí si raz 
oblečú aj seniorský reprezentačný dres alebo vycestujú do zahraničia,“ 
hovorí primátor mesta Alexander Slafkovský.

   Plakety si z rúk primátora mesta prevzalo 29 mladých hokejových 
talentov. -red-

Cez víkend 4. a 5. mája zorganizo-
vali mestský plavecký klub Delfín 
a mesto Liptovský Mikuláš tretí 
ročník Veľkej ceny Liptova. Na 
tomto registrovanom preteku Slo-
venskej plaveckej federácie sa zú-
častnilo tristo plavcov vo veku od 
7 rokov. Súťažiaci z dvoch desiatok 
slovenských oddielov zaznamenali 
viacero pozoruhodných výkonov. 

Namerané časy mohli preteká-

rom zabezpečiť aj nominácie na 
majstrovstvá Slovenska. Usporia-
datelia z domáceho klubu Delfín 
boli s výkonmi svojich zverencov 
spokojní. V jednotlivých kategóri-
ách rozdelených podľa disciplíny, 
dĺžky, či veku zaplávali mikulášski 
plavci jeden najlepší čas, okrem 
toho obsadili dvanásť druhých 
a rovnaké množstvo tretích pozícií.

 -red-

Veľká cena Liptova v plávaní 
s tromi stovkami účastníkov

Prezident SFZ vyjadril spokojnosť 
s celým priebehom zápasu a po-
zitívne zhodnotil úroveň ročníka, 
ktorá za ostatné dva roky stúpla.  
„Tu v Liptove cítiť lásku k futba-
lu a vidieť kus práce v súvislosti s 
realizáciou vznikajúceho nového 
trávnatého ihriska,“ povedal po 
zápase „najvyšší muž futbalu“ na 
Slovensku. „Klubu z Liptovského 
Mikuláša prajem záchranu v druhej 

lige a ďakujem organizátorom za 
excelentnú  prípravu finálového 
stretnutia žien.“

Finálový zápas si prišlo pozrieť 
620 divákov, ktorí prispeli k vý-
bornej atmosfére a presvedčeniu, 
že ženský futbal má svoju úroveň 
a budúcnosť v Liptove v podobe 
novovznikajúceho dievčenského 
družstva. 

 -mfk-
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skúška sirén
V piatok 14. 6. 2013 o 12.00 h bude 

v Liptovskom Mikuláši kontrola skúšky 
vyrozumenia obyvateľstva dvojminúto-

vým  stálym tónom sirén.

Občansky servis 
apríl 2013 

Narodil sa človek, zapálila sa 
na oblohe nová hviezda. Tak 
vitaj človiečik…
v mesiaci apríl  2013  sa 
v Liptovskom Mikuláši na-
rodili:
Jakub Benko, Kristína Klotáko-
vá, Matej Dunaj, Oliver Rossa, 
Jakub Toráč, Marko Choma, 
Emma Borošková, Nela Králi-
ková, Juraj Klocok, Jazmína Ba-
lážová, Melánia Majerčinová, 
Júlia Spišiaková, Lenka Gaz-
díková, Michaela Lehotská, 
Evelína Vrabcová, Nina Ferjan-
cová, Samuel Chovanec, Nela 
Kacianová, Petra Papajová, Na-
tália Fillová, Šimon Kmošena, 
Natália Milecová, Ela Polaško-
vá, Viktória Repčeková, Jasna 
Mikušová.

Láska nie je len byť spolu, láska 
je ísť spolu. Nájsť hlinu pre svo-
je korene… 
Manželstvo uzavreli:
Steven Henry Roman Messiah 
– Jana Litvová, Robert Kruliš 
– Iveta Balážová, Ivan Farský 
– Jana Zaťková, Dalibor Váňa – 
Katarína Ševcová, Branislav Bi-
zub – Ivana Přibylová, Juraj Ko-
váč – Andrea Dzúriková, Filip 
Běhal – Petra Ivašková, Werner 
Horak – Lucia Hollá, René Rich-
ter – Miriam Čonková, Martin 
Skubík – Mgr. Jarmila Stanová, 
Pavel Stromko – Ivana Forgá-
čová, Dušan Karáč – Daša Nit-
rianska, Ing. Matúš Hric – Mgr. 
Monika Vavricová.

Roztrhla sa niť, už sa nedá spo-
jiť. Život vyhasol, zostáva spo-
mienka … 
opustili nás:
Eva Repčeková – 73r., Ján Hrdi-
na – 95r., Ivica Mrázová – 51r., 
Alica Makošová – 68r., Jarmila 
Lenčová – 60r., Drahotína Vá-
vrová – 74r., Ján Perašín – 83r., 
JUDr. Zora Poláková – 86r., 
Marta Šebeková – 60r., Pa-
vel Dutka – 58r., Ján Matejka 
– 78r., Ondrej Kromka – 86r., 
Milan Dzúrik – 52r., Marcela 
Rusnáková – 76r., Mária Omas-
tová – 78r., Ján Bošela – 70r., 
Eva Michalčíková – 72r., Me-
lánia Rybínová – 86r., Ing. Vi-
liam Štanc – 69r., Pavel Mikuláš 
– 93r., Alexander Rigo – 70r., 
Anna Mikulášová – 87r., Sta-
nislav Dziubek – 51r., Ľudovít 
Kubáň – 60r., Marián Blaščík – 
67r., Anna Brtáňová – 72r.. 
 -matr-

začaLa sa Letná sezóna 
Na jej úvod úmyselne zaraďujeme prípad zo dňa 

16. 4. 2013, keď o 7:37 hod. dostali príležitosť zlodeji 
v súvislosti so Škodou Felícia pri obchodnom dome 
Lidl. Vozidlo bolo pripravené aj s kľúčami vo dverách 
pre prípadného záujemcu. Vďaka všímavosti občanov 
a zásahu príslušníkov MsP však ku odcudzeniu ani inej 
škode nedošlo. Nepozornosť alebo zábudlivosť býva 
príležitosťou pre zlodejov a veľmi nepríjemnou skúse-
nosťou majiteľov. K takýmto situáciám najmä v letnom 
období dochádza dosť často.  

znepríJeMňuJú život spoLuobčanoM
 Dňa 16. 4. 2013 o 22:10 hod. bol narušený nočný 

kľud v byte pani B. Č. na ul. Komenského hlučnou osla-
vou. Menovaná svojim konaním porušila § 47 ods. 1, 
písm., b zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch za čo bola 
na mieste riešená hliadkou MsP napomenutím a v da-
nom momente bol nastolený právny stav. Dobré slovo 
a mierny postup však v tomto prípade nebol účinný.  
Po opätovnom telefonáte o 00:20 hod. od anonymnej 
občianky z uvedenej ulice bola na mieste už aj hliadka 
štátnej polície, ktorá prípad riešila oveľa prísnejšie.

spaľovanie oDpaDu Je  neprípustné 
Dňa 16. 4. 2013 pozorný občan nahlásil znečisťovanie 

ovzdušia spaľovaním odpadu v bývalých kasárňach na ul. 
Komenského. Hliadka MsP oznam preverila a robotníkov, 
ktorí tam pracovali na streche a spaľovali odpad, čím sa 
dopustili porušenia zákona o životnom prostredí a VZN 
mesta Liptovský Mikuláš č. 8/1992,  po zásluhe odmenila 
blokovou pokutou. 

    Dňa 23. 4. 2013 o 14:04 hod. na ul. Priemyselnej zne-
čisťoval ovzdušie pán G. P. z Liptovského Mikuláša tým, že 
spaľoval pneumatiky. Uvedeným konaním porušil VZN 
mesta č. 8/1992, za čo bol na mieste riešený hliadkou MsP 
v zmysle zákona o priestupkoch a oheň okamžite uhasil.

pozornosť sa vypLatiLa
Dňa 18. 4. 2013 o 17:00 hod. hliadka mestskej polície 

v rámci svojej preventívnej činnosti zaistila muža, po 
ktorom bolo vyhlásené celoštátne pátranie. Muž bol 
ihneď odovzdaný  do rúk  privolaných príslušníkov Po-
licajného zboru SR.

sMrť boLa bLízko
 Dňa 21. 4. 2013 o 02:28 hod. vodič taxi vďaka svo-

jej dobrej pozornosti zachránil mužovi ležiacemu na 
ceste v Okoličnom v smere do Závažnej Poruby život 
a sebe ušetril kopu nepríjemností. Prípad ležiaceho 
muža ohlásil okamžite MsP, ktorá na miesto vyslala bez 
meškania svoju  hliadku a privolala rýchlu záchrannú 
službu. Tá muža prevzala do svojej opatery.

Aj dňa 7. 5. 2013  vyštartovala  hliadka MsP na tel. 
podnet občana, z dôvodu že na ul. Bellovej za bytov-
kou spadol na chodník neznámy muž a ostal tam ležať. 
Hliadka MsP na mieste zistila, že vec sa zakladala na 
pravde, muž mal rozbitú hlavu, krvácal, bol dezorien-
tovaný a nevedel uviesť svoje osobné údaje. Na miesto 

bola privolaná rýchla zdravotná služba, ktorá muža zo-
brala na ošetrenie do nemocnice. 

spreJerstvo Je trestný čin
Nevieme z určitosťou, či si to naši mladí občania uve-

domujú, keď si takýmto činom zabezpečujú na celý 
zvyšok svojho života záznam do registra trestov.  Dňa 
22. 4. 2013 bol takýto prípad nahlásený pozornými ob-
čanmi na ul. Janoškovej a k sprejovaniu došlo na stene 
budovy Bethánie. Vyslaná hliadka mestskej polície na 
mieste síce už nezadržala páchateľov, no našla po nich 
a zaistila veci identifikujúce páchateľa. Vec spolu s dô-
kazmi bola ihneď pre podozrenie z trestného činu po-
škodzovania cudzej veci odovzdaná vyšetrovateľom 
Policajného zboru SR. 

nezMestia sa Do svoJeJ kože
Dňa 30. 4. 2013 o 22:41 hod. na ul. Jilemnického  

a tiež 2. 5. 2013 o 0:55 hod na ul Čsl. brigády  boli ob-
čanmi nahlásené prípady partie mladých ľudí, ktorí 
idúc po ulici, popri svojej hlučnej zábave, prevracali 
smetné nádoby. Vyslané hliadky MsP prichytili mladí-
kov v obidvoch prípadoch na mieste činu a v zmysle 
zákona o priestupkoch ich riešili na mieste  v bloko-
vom konaní. Priestupcovia potom museli rozhádzaný 
odpad pozbierať.

takéto zásahy neMusí robiť poLícia
Dňa 4. 5. 2013 o 21:50 hod.  ležal na zemi vozíčkar 

a kričal o pomoc. Občan nášho mesta privolala hliad-
ku MsP, ktorá vozíčkara zodvihla a posadila na vozík. 
Vozíčkar bol nezranený a ďalšiu pomoc nepotreboval. 
Tento a množstvo iných prípadov však môžu vyriešiť 
občania samotní. K tomu nie je potrebná prítomnosť 
polície. Naopak, možno v danej chvíli chýbajú policajti 
na inom veľmi potrebnom mieste.

na záDvorí sa zakLaDaJú aJ „papuče“
Ako sme už avizovali v predchádzajúcich číslach náš-

ho mesačníka, ul. Zádvorie a priľahlá  ul. SNP je kon-
trolovaná hliadkami MsP po tom, čo na tomto úseku 
pri vchode do areálu nemocnice vzniklo platené par-
kovisko a ul. SNP bola doplnená dopravným značením 
B 33 – zákaz státia.  Uvedené dopravné značenie hovo-
rí, že na danom úseku komunikácie je možné zastaviť 
a stáť len po  dobu nevyhnutnú na nastúpenie alebo 
vystúpenie osôb, alebo na naloženie alebo vyloženie 
nákladu.  

V období od 15. 4. 2013 do 13. 5. 2013 bolo prísluš-
níkmi MsP riešených 247 priestupkov,  z toho na úseku 
dopravy 140 priestupkov, 4 priestupky proti majetku, 
41 priestupkov proti verejnému poriadku,  1 priestu-
pok proti občianskemu spolunažívaniu, 11 priestupkov 
voľne pohybujúcich sa psov, 7 priestupkov porušenia 
zákona o ochrane nefajčiarov, 3 priestupky podania al-
koholu alebo cigariet osobe mladšej ako 18 rokov, 17 
priestupkov pitia alkoholu na verejnom priestranstve, 1 
podozrenie z trestného činu a iné. -msp-

Zo zápisníka Mestskej polície od 15. 4. do 15. 5. 2013  

Hľadá sa majiteľ  bicykla
Dňa 19. 4. 2013 bol nájdený na sídlisku Nábre-

žie pri bytovom dome C3 dámsky horský bicykel 
značky Dema. Majiteľ bicykla sa môže prihlásiť 
na Mestskej polícii osobne alebo cez tel. č. „159“.  
   -msp-
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