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Milí Mikulášania, 
priatelia, 

opäť sa dostáva do Vašich rúk Váš 
obľúbený mesačník. Prináša Vám veľa 
užitočných informácií o  tom, čo sa 
v  našom meste udialo i  o  viacerých 
aktivitách, ktoré ovplyvnia náš život 
v blízkej či vzdialenejšej budúcnosti.
 Tento úvodník píšem v  čase, keď 
práve uplynula jedna osmina času tohto 
funkčného obdobia. Píšem ho v  dobrej 
nálade a  s  pocitom dobre vykonanej 
práce. Verím, že sa nám postupne 
spoločne darí napĺňať náš program 
Dobre spravované mesto. Verím, že ste 
si našli napríklad aj počas mikulášskeho 
tradičného sviatku  – Stoličných dní  – 
ten svoj kúsok spokojnosti, či už 
z  vystúpenia obľúbených umelcov 

alebo aj Vašich detí a vnúčat, alebo ste 
si mohli kúpiť hodnotný darček. Možno 
Vám dobre padlo opäť sa po čase 
stretnúť pri dobrej klobáske či poháriku 
medoviny s priateľmi a potešiť sa s nimi.
 Veľmi sa snažíme o  to, aby sme Vás 
nezaťažovali vecami, ktoré sa niektorí 
neuspokojení ľudia snažia označovať 
za problém. Naším cieľom je urobiť čo 
najviac dobrých vecí pre ľudí v Mikuláši. 
Určite už vnímate pozitívne aktivity 
mnohých poslancov, ktorí práve 
začali svoju púť v  službe verejnosti. 
Ja mám dobrý pocit aj z  iniciatívy 
viacerých služobne starších poslancov, 
ktorých aktivita neutícha. Verím, že sa 
postupne pridajú aj ďalší a priložia ruku 
k spoločnému dielu.
 S  pocitom radosti som privítal 
pozvánku na rokovanie vlády 
Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 

v Ružomberku a zaoberalo sa situáciou 
v Liptove. Mal som možnosť poďakovať 
sa vláde za viaceré aktivity, ktoré boli 
pre naše mesto prospešné. Po tom, ako 
začiatkom roka vyčlenila vláda vyše 150 
tisíc EUR na opravu cesty na Háj-Nicovô, 
prídu ešte do konca roku 2015 do mesta 
ďalšie zdroje. Máme prísľub, že na nás 
nezabudne ani budúcoročný rozpočet.
 Želám Vám, vážení spoluobčania, 
krásne letné mesiace, ktoré sú pred 
nami. Nenechajte si ich nikým a  ničím 
znechutiť, užite si energiu slnečných 
lúčov i osviežujúce účinky životodarnej 
vody  – či už bude sladká alebo slaná. 
Pozdravujem Vás.

Vláda vyčlenila pre Liptovský Mikuláš 430-tisíc eur
Na výjazdovom rokovaní 
vlády SR v  Ružomberku sa 
zúčastnili predstavitelia sa-
mospráv oboch liptovských 
okre-sov. Pre samotné mesto 
Liptovský Mikuláš vláda 
pri tejto príležitosti priamo 
odobrila 430 tisíc eur.

Najvyššia čiastka 300 tisíc eur 
poputuje do Liptovskej nemoc-
nice s poliklinikou MUDr. Ivana 
Stodolu. „Financie sú určené na 
rekonštrukciu budovy očného 
pavilónu a  nákup prístrojové-
ho vybavenia pre poskytovanie 
jednodňovej starostlivosti,“ pri-
blížil primátor L. Mikuláša Ján 
Blcháč.

Celkovo 115  tisíc eur je ur-
čených na protipovodňové 
opatrenia. Týkajú sa Ploštína, 
kde sa na ulici Tretiny vybuduje 
odvodňovací rigol. Zachytenie 
prívalových vôd podobným 
spôsobom zrealizujú nad Pod-
brezinami.

A napokon 15 tisíc eur je ur-
čených pre Občianske združe-
nie Hokejové talenty

MHK 32. „Za peniaze sa nakú-
pi hokejová výstroj,“ podotkol 
primátor.

„Chcem oceniť, že vláda Slo-
venskej republiky si za miesto 
dnešného výjazdového roko-
vania vybrala región Liptov. Je 
to príležitosť poďakovať sa za 
to, že Liptovský Mikuláš sa po 
piatich rokoch opäť stal dejis-
kom osláv výročia ukončenia 
druhej svetovej vojny. V rokoch 
2008-2010, a  potom 2012 až 
2013 bola vybudovaná lodeni-
ca v  meste olympijských víťa-
zov. Vďaka patrí aj za chystanú 

modernizáciu železničnej trate 
v  meste smerom do Popradu 
a verím, že čoskoro začne reali-
zácia tohto projektu,“ zdôraznil 
Ján Blcháč.

Ďalšie peniaze pre Liptovský 
Mikuláš, 729 tisíc eur, pôjdu na 
podporu vytvárania pracov-
ných miest pre mladých ľudí, 
konštatoval premiér Robert 
Fico. „Liptov je regiónom, ktorý 
je po Bratislave druhý najna-
vštevovanejší. Máme záujem 

naďalej budovať infraštruktúru, 
ktorá pritiahne návštevníkov 
do tejto oblasti,“ dodal minis-
ter životného prostredia Peter 
Žiga.

Vláda tiež poverila ministra 
školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR Juraja Draxlera, aby hľadal 
v  rozpočte na rok 2016 mož-
nosti na vyčlenenie finančných 
prostriedkov určených na re-
konštrukciu zimného štadiónu 
v Liptovskom Mikuláši. –red-

Na tlačovej konferencii pri príležitosti výjazdového rokovania vlády SR v Ružomberku.



2 SPRAVODAJSTVO

Strihali pásky na investíciách za takmer milión eur

Radniční skultúrnia okolie kostola v Palúdzke

Slávnostným prestrihnutím 
pásky odovzdalo vedenie 
Liptovského Mikuláša do 
užívania dve investície za 
takmer milión eur. Na Majer-
skej ulici na Nábreží A. Sto-
dolu vznikli nové parkovacie 
plochy so  zrekonštruovanou 
prístupovou komunikáciou, 
v  Okoličnom zasa z  nevyuži-
tého pavilónu základnej ško-
ly vyrástla nová škôlka pre 40 
detí.

„Postupne vypracovávame 
harmonogram investičných 
akcií pre všetky mestské časti, 
kde chceme čerpať prostriedky 
predovšetkým z  eurofondov, 
a to na rekonštrukcie a výstav-
bu ciest, chodníkov či byto-
vých domov a  všetkého, čo by 
mohlo Mikulášanom skvalitniť 
podmienky v  našom meste,“ 
uviedol primátor Ján Blcháč 
počas odovzdávania parkovísk 

na Nábreží A. Stodolu.
Práve na sídliskách, ale aj 

v  niektorých častiach Starého 
mesta, je veľký problém s  par-
kovaním. „Naším cieľom je taký-
mito realizáciami, ako je naprí-

klad výstavba parkovísk, zlepšiť 
situáciu v  celom meste. Máme 
pripravené projekty, ktoré by 
sa mali realizovať ešte v tomto 
roku aj pre ďalšie ulice, takže 
podmienky parkovania sa v na-

šom meste v krátkej budúcnos-
ti určite zlepšia,“ prisľúbil vice-
primátor Rudolf Urbanovič.

Život obyvateľov skvalitňuje 
radnica aj prostredníctvom pri-
búdajúcich miest pre detičky 
v  materských školách. Rekon-
štrukciou priestorov v  okoli-
čianskej základnej škole vznikli 
dve nové triedy pre škôlkarov. 
K  triedam patria  dve herne, 
dve spálne či jedáleň a  sklad 
na hračky. Samozrejmosťou sú 
hygienické zariadenia. „Zriade-
nie ďalšej škôlky je naplánova-
né aj na Kuzmániho ulici, takže 
mamičky sa už nemusia obávať, 
že sa ich ratolesti nebudú môcť 
umiestniť do materskej školy,“ 
potešil primátor Blcháč. Škôlka 
pri Základnej škole v  Okolič-
nom otvorí svoje brány pre de-
tičky od dvoch do piatich rokov 
už v septembri tohto roku.

 -vč-

Okolie kostola na Námestí 
SNP v Palúdzke je pravidelne 
po daždi v  havarijnom sta-
ve. Opraviť a  skultúrniť toto 
miesto s  priľahlými uličkami 

sa aj na podnety  miestnych 
rozhodli súčasní radniční, 
ktorí nad dlhodobo nerieše-
ným problémom krútia hla-
vami.

„Roky si tú cestu plátame 
sami.  S  bývalým vedením to 
bolo ako zobrať si hrach do 
ruky a hádzať ho o stenu, preto 
sme sa obrátili na nové vedenie 
dúfajúc, že sa situácia vyrieši,“ 
povedala obyvateľka z Osadnej 
ulice Petra Lichvárová, ktorá sa 
spojila so šéfom radnice a  po-
žiadala ho o pomoc.

Ľudia z  Osadnej musia pre-
liezať ploty, aby sa cez susedov 
mohli dostať na autobusovú 
zastávku.  Obrovské mláky, 
v  ktorých našli pohodlie už aj 
kačky, nie je totiž možné obísť. 
„Plocha pred kostolom je v ka-
tastrofálnom stave, dlhodobo 
zanedbaná. Dažďová voda 
nemá kde odtekať. Situáciu ide-
me riešiť s  vedením mesta cez 
verejnoprospešné služby,“ pri-
blížil poslanec za mestskú časť 

Palúdzka Marek Nemec.
Podľa slov šéfa radnice by na 

námestíčku pri evanjelickom 
kostole mali vzniknúť parko-
vacie plochy, úprava zelene 
a asfaltová cesta bez dier. Svo-
je miesto by tu mohla podľa 
spracovaného projektu nájsť aj 
nová zástavba. „Dočasne vieme 
pomôcť obyvateľom z Osadnej 
ulice tým, že zasypeme jamy 
s  vodou, aby sa tam nedržala. 
Nechceme však vytvoriť pro-
vizórium, námestie musíme 
riešiť dôstojne, je to predsa ad-
ministratívne miesto Palúdzky, 
stál tu kedysi  aj palúdžanský 
obecný úrad a  toto miesto si 
takýto prístup nezaslúži či už 
kvôli svojmu významu, ale aj 
kvôli obyvateľom, ktorí tu žijú,“ 
ukončil primátor Blcháč.

 -red-

Deti si na slávnostné odovzdanie škôlky 
do užívania pripravili kultúrny program.

Okolie kostola na Námestí SNP v Palúdzke 
je v havarijnom stave.

Mláky, v ktorých našli 
pohodlie už aj kačky, nie je  

možné obísť.
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Poslanci odsúhlasili realizáciu depozitáru 
v hodnote takmer 840 tisíc eur

Dom služieb bude mať nového vlastníka

Mestské zastupiteľstvo na 
svojom neplánovanom za-
sadnutí 16. júna schválilo 
zmluvu o dielo so spoločnos-
ťou MOLDA stavebná firma. 
Predmetom je rekonštruk-
cia Depozitáru Múzea Janka 
Kráľa v Liptovskom Mikuláši. 
Zároveň odporučilo primáto-
rovi zmluvu podpísať. Všetci 
poslanci hlasovali za, jeden 
nezávislý poslanec sa hlaso-
vania zdržal. 

„Vzhľadom na to, že išlo o 
projekt za stovky tisíc eur z eu-
rofondov, ktorý sa riešil medzi 
dvoma volebnými obdobiami, 
potrebovali sme sa uistiť, že ko-
aliční i opoziční poslanci majú 
rovnaký názor na realizáciu de-
pozitáru. Som rád, že jednomy-
seľne aj jedna, aj druhá strana 
poslancov zahlasovala za pod-
pis zmluvy, a tak vyjadrili súhlas 
s realizáciou. Ja verím, že tento 

projekt sa nám podarí zreali-
zovať v dobrej kvalite a načas. 
Mesto chce predovšetkým vy-
čerpať tú maximálnu možnú 
mieru zdrojov z eurofondov,“ 
uviedol primátor Ján Blcháč.

Mesto získalo na projekt ne-
návratný finančný príspevok vo 
výške 95 percent z celkových 
oprávnených nákladov už v 
roku 2014. Verejné obstaráva-
nie na dodávateľa stavby malo  
byť už minulý rok. Externý do-
dávateľ, ktorý mal vysúťažiť 
zhotoviteľa stavebných prác, 
v dohodnutej štvormesačnej 
lehote zhotoviteľa pre mesto 
nevysúťažil. „Do 30. novembra 
2014 mal byť vybraný zhoto-
viteľ. No výzva na súťaž bola 
podaná 28. novembra a zmlu-
va s ním musela byť predĺžená 
až do prvého štvrťroku 2015,“ 
informovala poslankyňa Lucia 
Cukerová, ktorá vidí v dodrža-

ní termínov zásadný problém. 
„Ide totiž o prostriedky, ktoré sú 
čerpané ešte z programového 
obdobia rokov 2007 – 2013 a 
tieto je potrebné do najneskôr 
31. októbra 2015 dočerpať,“ 
ukončila. Zhotoviteľ MOLDA 
stavebná firma sa zaviazal v 
zmluve, ktorá už leží na stole 
primátora na podpis, stavebné 

práce uskutočniť do ôsmich 
týždňov. 

Po zrealizovaní projektu by 
malo mať mestské múzeum 
nový zrekonštruovaný depozi-
tár v hodnote takmer 840 tisíc 
eur. Budú v ňom uložené všetky 
artefakty, ktoré spravuje Múze-
um Janka Kráľa.

 -red-

Po takmer piatich rokoch 
neúspešných pokusov o  od-
predaj bude mať Dom slu-
žieb v  centre Liptovského 
Mikuláša nového vlastníka. 
Po schválení deväťčlennou 
komisiou pre vyhodnotenie 
verejnej obchodnej súťaže sa 
ním stane spoločnosť Vincen-
tis z Bratislavy.

Spoločnosť Vincentis po-
núkla v súťaži za budovu s po-

zemkami milión a šesť tisíc eur. 
Podľa predloženého návrhu 
tam plánuje okrem obchodov 
zrealizovať aj nadstavbu exklu-
zívnych bytov, vybudovať par-
kovisko, detské ihrisko a zeleň.

„Urbanisticko-architekto-
nický návrh bol vystavený pre 
verejnosť od 20. do 29. mája 
v  priestoroch mestského úra-
du. K  návrhu neboli na mesto 
doručené žiadne pripomienky 

verejnosti,“ uviedol predseda 
komisie pre vyhodnotenie ve-
rejnej obchodnej súťaže Pavel 
Bobák.

Na Dom služieb v  Liptov-
skom Mikuláši vyhlásila radni-
ca až sedem súťaží. Ani jedna 
z  predchádzajúcich šiestich, 
ktoré realizovalo bývalé vede-
nie mesta, nepriniesla investo-
ra, ktorý by zaň zaplatil celú 
sumu. V  poslednej siedmej sú-

ťaži prejavila záujem o  nehnu-
teľnosť jedna firma – Vincentis, 
s. r. o. Tá aj splnila všetky pod-
mienky vrátane požadovanej 
ceny, ktorá zostala na úrovni 
z  predchádzajúcej súťaže. Po 
podpise zmluvy s  mestom tak 
odkúpila Dom služieb s pozem-
kami o  výmere 11 856 metrov 
štvorcových.

 -red-

Budova Múzea Janka Kráľa v L. Mikuláši.

Deň rodiny na námestí zožal úspech 
Bohatý program pre deti ale 
i  dospelých pripravila radni-
ca na Deň rodiny. Na Námestí 
osloboditeľov sa deti dosýta 
vyhrali v hasičskej pene, stali 
sa súčasťou rozprávky o  čer-
tovi Ivankovi, vodníkovi Emi-
lovi a smrtke Vývrtke.

Príslušníci mestskej polície 
pripravili pre deti a  mládež 
hry a  súťaže. Mladí si mohli so 
špeciálnymi okuliarmi simulu-
júcimi opitosť vyskúšať chôdzu 
pomedzi prekážky, prípadne 
otestovať svoje vedomosti 
z  pravidiel cestnej premávky. 
Veľký záujem mali najmä malí 
návštevníci pri možnosti vy-

skúšať si ručné striekačky a inú 
hasičskú techniku.

Centrum voľného času od-
prezentovalo ukážky činnosti 

jednotlivých krúžkov  – spolo-
čenské a  moderné tance, džu-
do, ale aj modernú gymnastiku 
a hip hop. Na námestí si mohli 

prítomní prezrieť aj vystavenú 
rozsiahlu hasičskú a  policajnú 
techniku, nechýbali ani ukáž-
ky prvej pomoci Slovenského 
červeného kríža. Hasičskí zá-
chranári pripravili hasenie si-
mulovaného ohňa a  záchranu 
zraneného. Ani pri tejto príle-
žitosti na námestí nechýbali 
nablýskané motorky.

Podujatie pripravila radnica 
v  spolupráci so Slovenským 
červeným krížom, Policajným 
zborom, Hasičským a  záchran-
ným zborom, Centrom voľné-
ho času v Liptovskom Mikuláši 
a ďalšími partnermi.

 -mj-

Deti sa na námestí dosýta vyhrali v hasičskej pene.
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Zrekonštruovaný skatepark na Nábreží 
pokrstili pilinami

V Liptovskom Mikuláši máme 
jeden z najväčších skatepar-
kov na Slovensku. Vynovený 
a zrekonštruovaný areál v 
piatok 29. mája slávnostne 
otvoril primátor Ján Blcháč. 
Nové prekážky pre skaterov 
pokrstil pilinami. 

„Chcem sa poďakovať, že v 
roku 15. výročia začatia budo-
vania tohto areálu, máme mož-
nosť otvárať takýto vynovený 
skatepark. Verím, že bude slúžiť 
dlhé roky perfektnému využitiu 
voľného času našich mladých 
ľudí ale aj návštevníkov mesta 

Liptovský Mikuláš. Tento areál 
vznikol vďaka spolupráci s poľ-
skými kolegami z Nového Targu 
v rámci europrojektu Skatebo-
ard bez hraníc,“ uviedol Blcháč. 
Zároveň otvoril prvý ročník 
dvojdňového skateboardové-
ho preteku o pohár primátora 
mesta.

Súťažiacich čakali rozjazdy, 
kvalifikácia, finále, ako aj sú-
ťaž o najlepší trik. O program 
sa postarala miestna tanečná 
skupina FREEZE DANCE CREW 
a poľská hip hopová skupina 
BAKU i TONACJA.

„Som rád, že sa môžeme po-
pýšiť v Mikuláši jedným z naj-
väčších skateparkov na Sloven-
sku,“ prezradil spoluorganizátor 
akcie prezident Skateboardo-
vého klubu St. Nicolaus v Lip-
tovskom Mikuláši Peter Sasko. V 
rámci projektu Skateboard bez 
hraníc v celkovej sume takmer 
41 tisíc eur v areáli vybudovali 
tri nové prekážky, zrekonštru-
ovali štyri staré a zorganizovali 
dve medzinárodné súťaže - v 
Novom Targu a v Liptovskom 
Mikuláši. Cieľom projektu bolo 
spropagovať tento druh športu 

a možnosti jeho prevádzko-
vania v oboch mestách, ale aj 
podporiť turizmus oboch re-
giónov. Okrem skatebordingu 
tu bude možné aj inline korču-
ľovanie a jazdenie na kolobež-
kách cez prekážky.

Projekt bol spolufinancovaný 
Európskou úniou z prostried-
kov Európskeho fondu regi-
onálneho rozvoja a štátnym 
rozpočtom v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Poľsko 
– Slovenská republika 2007-
2013.

 -lm-

Skatepark pokrstili pilinami.

Mesto vytvára dostatočné podmienky pre rozvoj hokeja
Mesto vytvára pre fungovanie 
hokeja v  Liptovskom Mikulá-
ši dostatočné podmienky pre 
jeho ďalší rozvoj. Vyplynulo 
to zo stretnutia s členmi pred-
stavenstva a  dozornej rady 
akciovej spoločnosti Mestský 
Hokejový klub 32 Liptovský 
Mikuláš a  vedenia občianske-
ho združenia Hokejové talenty 
MHK 32 Liptovský Mikuláš.

„Postarali sme sa spoločne 
o  konsolidáciu oboch subjek-
tov. Pre akciovú spoločnosť za-
stupiteľstvo schválilo navýšenie 
základného imania o 39 tisíc eur 
vkladom mestského pozemku. 
Na zaplatenie starých záväzkov 
chýba 35 až 40 tisíc eur. Vedenie 
mesta sa zaviazalo aj túto dieru 

zaplátať. Urobili sme veľký krok 
smerom ku mládeži. Hokejové 
talenty zastrešujú celú mládež až 
po deviatu triedu,“ zdôraznil pri-
mátor. Chápe, že vyššie ambície 
napríklad aj v  lige budú závisieť 
aj od prípadného väčšieho spon-
zora.

„Klub má pre ďalšiu sezónu 
obsadené pozície hlavných tré-
nerov. Áčko je v  letnej príprave. 
Káder dorastu má okolo 30 hrá-
čov s  možnosťami hosťovania,“ 
informoval predseda predsta-
venstva akciovej spoločnosti 
Mestský Hokejový klub 32 Lip-
tovský Mikuláš Ivan Droppa. 
Juniorka podľa jeho slov zatiaľ 
nie je naplnená, do začiatku 
zimnej prípravy chcú káder sta-

bilizovať. Neustále prebiehajú aj 
rokovania so sponzormi. Pred-
seda komisie športu a podpred-
seda správnej rady občianskeho 
združenia Hokejové talenty MHK 
32 Karol Székely vyjadril záujem 
o  pravidelné stretnutia so zá-
stupcami prioritných športov.

Člen dozornej rady akciovej 
spoločnosti Rudolf Huna zdôraz-
nil, že je potrebné mať uzatvo-
renú zmluvu medzi občianskym 
zdužením vychovávajúcim ho-
kejovú mládež a  akciovou spo-
ločnosťou. „Musí tu byť spoločná 
metodika výchovy. Vychováva-
me predovšetkým hokejistu, kto-
rý má do budúcna reprezentovať 
mesto Liptovský Mikuláš,“ dodal.

„Bude závisieť najmä od Vás, 

ako bude v  nasledujúcom ob-
dobí napredovať mikulášsky 
hokej. Vy musíte prísť s návrhom 
na ďalšie pokračovanie rozvoja 
mikulášskeho hokeja,“ zdôraznil 
primátor prítomným. Mesto si 
plní záväzky a na chod tak akcio-
vej spoločnosti ako aj výchovu 
talentov prispieva podľa schvá-
leného rozpočtu. Ďalšie bene-
fity čerpajú prostredníctvom 
koncesnej zmluvy so spoločnos-
ťou JL aréna, ktorá prevádzkuje 
obidva zimné štadióny v  meste. 
Mesto má záujem, aby sa finanč-
né prostriedky vynakladané na 
podporu hokeja využili na vý-
chovu kvalitných hráčov a na to, 
aby hokej lepšie bavil ľudí v mes-
te a okolí. –red-

SPRAVODAJSTVO
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Majstri remesla sa predstavili na Stoličných dňoch
Primátor Liptovského Miku-
láša Ján Blcháč otvoril jedno 
z  nosných podujatí v  meste 
počas roka – Stoličné dni. Sta-
lo sa tak symbolicky s asisten-
ciou bubeníka Petra Vrlíka.

Jarmok píše v  srdci Lipto-
va už 591-ročnú tradíciu a  aj 
v  tomto roku ponúkol počas 
troch dní bohatý program, 
v  ktorom si každý prišiel na 
svoje. V centre mesta ponúkalo 

tovar 150 predajcov, predsta-
vilo sa 32 remeselníkov a  ďalší 
tucet majstrov remesla ste našli 
v rámci Remeselnej uličky pred 
Centrom Kolomana Sokola. Na 
nádvorí Čierneho orla nechýba-

la zaujímavá expozícia Na gaz-
dovskom dvore.„Stoličné dni 
boli veľmi milou príležitosťou 
na otvorenie kultúrneho leta, 
v  ktorom chceme našim oby-
vateľom a  návštevníkom mes-

Primátor Ján Blcháč s hosťami 
z partnerských miest.

Primátor otvára Stoličné dni.

Symbolické otvorenie pod taktovkou bubeníka. Úvodný program zaujal bez rozdielu veku.

Naši slávni hokejisti odovzdávajú dar 
na podporu mládežníckeho športu.

Peter Vítek: Prvá svetová vojna a Liptov-uvedenie knihy do života.

STOLIâNÉ DNI
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ta ponúknuť pestrý program. 
Verím, že zo Stoličných dní od-
chádzali ľudia spokojní a  obo-
hatení. Osobne ma potešilo, že 
sobota patrila v  centre mesta 
prioritne domácim umelcom,“ 
uviedol primátor.

Šéfovi radnice robila na 
pódiu spoločnosť delegácia 

z partnerských miest Liptovské-
ho Mikuláša. Ešte predtým, ako 
slávnostný sprievod zavítal na 
Námestie osloboditeľov, sa na 
radnici konala symbolická čaša 
vína. Medzi hosťami nechýbali 
ani zástupcovia štátnej a verej-
nej správy, poslanci mestského 
zastupiteľstva i  úspešní miku-

lášski hokejisti Ján Laco, Marek 
Uram, Martin Cibák a Milan Ju-
rčina. Honorárny konzul Poľskej 
republiky na Slovensku Tade-
usz Frackowiak prítomným po-
vedal viac o ocenení Osobnosť 
horských zemí, ktoré v  apríli 
v kategórii politik a samospráv-
ca získal práve liptovskomiku-

lášsky primátor.
Otvorenie Stoličných dní 

osviežila aj milá udalosť, ktorou 
bolo uvedenie do života knihy 
s  názvom Prvá svetová vojna 
a  Liptov. Jej autorom je Peter 
Vítek.

 -red-

V diskusii s remeselníkom.Tanečné vystúpenia Základnej 
umeleckej školy zabavili deti 

i dospelých.

Niektorým vôňam sa jednoducho 
nedalo odolať.

Janko Kuric v tradičnej póze. Večerná nálada na Námestí osloboditeľov.

Naši a svetoví: Ploštín Punk.

Funny Fellows - jedinečné swingové 
rytmy.

Stoličné dni a zábava k sebe 
jednoducho patria.

STOLIâNÉ DNI



8

Novinky prilákajú návštevníkov do centra mesta

10 NAJ historického centra, 
Mikulášske tradície, spo-
znávanie pozoruhodností 
Kostola sv. Mikuláša, obja-
vovanie Pokladov Liptova 
a  bohatý kultúrny program 
Mikulášskeho leta - to všetko 
je pripravené pre domácich 
i  návštevníkov mesta v  nad-
chádzajúcej letnej turistickej 
sezóne.

Spoznávanie najväčších 
atraktivít centra môže každý 
absolvovať sám za pomoci pro-
pagačných materiálov, ktoré 
pripravilo Informačné centrum 
mesta L. Mikuláš, alebo spolu 

s turistickým sprievodcom.
Novinkou počas prázdnino-

vých mesiacov je možnosť pre-
zrieť si dominantu historického 
centra - Kostol sv. Mikuláša. 
„Týmto spôsobom chceme dať 
možnosť verejnosti spoznať 
skvosty najstaršej stavebnej pa-
miatky mesta prostredníctvom 
odborného výkladu sprievodcu 
v slovenskom a anglickom jazy-
ku v pracovné dni od 14.00 do 
17.00,“ uviedla Jana Piatková 
z informačného centra.

Produkt 10 NAJ historické-
ho centra zahŕňa prehliadku 
najvýznamnejších pamiatok 

a atraktivít ako napríklad Múze-
um Janka Kráľa s  Mikulášskou 
mučiarňou, synagógu, Cen-
trum Kolomana Sokola či Fon-
tánu Metamorfózy. Prehliadku 
je možné objednať si na kto-
rýkoľvek termín v  slovenskom 
a anglickom jazyku v Informač-
nom centre.

V júli a auguste sa každý pia-
tok o  16.00 môžu návštevníci 
započúvať do pútavého roz-
právania sprievodcu o mikuláš-
skych tradíciách. „Turistov bez-
platne zavedieme na miesta, 
kde kedysi budovali a úspešne 
viedli svoje prevádzky na vý-

robu syra, bryndze, oštiepkov, 
likérov, či kvalitných koží živo-
taschopní mikulášski podnika-
telia. Návštevníci sa dozvedia, 
ako sa darí ich nasledovníkom 
- dnešným moderným podni-
kom. Jedno zo zastavení v his-
torickom centre je aj v  Múzeu 
Janka Kráľa,“ dodala Piatková.

Najmenších návštevníkov 
určite zaujme zábavno-dob-
rodružná hra Poklady Liptova, 
z ktorých tri objavia práve v his-
torickom centre a  úspešných 
objaviteľov čaká odmena v po-
dobe mešca s  liptovským pok-
ladom a  hravým turistickým 
sprievodcom pre deti.

Revitalizácia a  zviditeľnenie 
historického jadra je jednou 
z  priorít vedenia mikulášskej 
radnice. „Preto sme produkty 
a  marketing nasmerovali na 
prilákanie návštevníkov práve 
do tejto časti mesta,“ vysvetlil 
primátor Ján Blcháč. Ani ten-
to rok nebude chýbať v  meste 
tradičné Mikulášske leto. Pestrá 
paleta podujatí zahŕňa Street 
music night, Night run či Miku-
lášsky džezový festival. Pokra-
čujú taktiež Hudobné stredy pri 
Fontáne Metamorfózy alebo 
Filmové štvrtky.

Bližšie informácie, propagač-
né materiály a  turistický servis 
získate v  Informačnom centre 
mesta Liptovský Mikuláš na Ná-
mestie mieru.

 -ic-

Druhé najstaršie podujatie 
pre bežcov v  Liptove, On-
drašovská horička, privítalo 
v  nedeľu 14. júna 221 prete-
károv.

Vo viac ako dvadsiatich 
disciplínach sa predstavili všet-
ky vekové kategórie. Najmlad-
šími boli trojroční bežci z miest-
nej škôlky, najstaršími veteráni 
nad 70 rokov. Aj tento rok sa 
predstavil už 80-ročný Daniel 
Paško z Popradu.

V  absolútnom poradí medzi 
ženami na trati 3240 metrov 
zvíťazila Katarína Paulínyová 
z Martina s časom 12:57. Strie-
bornú priečku obsadila Lucia 
Vlčáková z  oddielu Veličná 
a  bronz si odniesla Mikulášan-
ka Michaela Kucháriková. Muži 

bojovali na trati dlhej 9500 
metrov. Najrýchlejšie ju zvládol 
Peter Žiška z Hýb v čase 35:05. 
Za ním nasledovali Tomáš Ku-
bej z  Muránskej Dlhej Lúky 
a  Matej Petrovič zo Závažnej 
Poruby.

Tohtoročnú Ondrašovskú ho-
ričku zorganizovali bežecký od-
diel ŠK Kriváň Liptovská Ondra-
šová, mesto Liptovský Mikuláš 
a Olympijský klub Liptova. Pod-
ujatie zároveň bolo aj piatym 
kolom Liptovskej bežeckej ligy.

„Opäť sa podarilo úspešne 
pripraviť a  zvládnuť celé pre-
teky. Nesklamalo ani počasie. 
Veľká vďaka patrí všetkým 
sponzorom ako aj Verejno-
prospešným službám, ktoré 
upravili na horičke celú trať,“ 

zdôraznil poslanec za mestskú 
časť Liptovská Ondrašová Ľu-
boš Trizna. Pred podujatím VPS 
kompletne vymenili aj drevenú 
výplň na lávke pre peších blízko 
futbalového ihriska, kadiaľ be-
hávajú aj bežci počas pretekov. 

„Pôvodná drevená výplň, ktorá 
bola z  topoľa, už bola v  hava-
rijnom stave. Nahradili sme ju 
oveľa vhodnejším červeným 
smrekom,“ prezradil riaditeľ VPS 
Dušan Grešo.

 -wll-e-

Na Ondrašovskej horičke bojovali dve stovky bežcov
SPRAVODAJSTVO
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Ročné výmenné pobyty stre-
doškolákov patria medzi 
najvýznamnejšie programy 
organizované Rotary Interna-
tional. Sú zamerané na rozší-
renie vzdelania a  skúseností 
študentov. Mladí ľudia v hos-
titeľskej krajine navštevujú 
školu a  žijú v  dvoch až troch 
rodinách.

Ide o výmenný pobyt, čo zna-
mená, že slovenský alebo český 
študent je rok v zahraničí, a na-
opak, do našej krajiny zavítajú 
študenti zo zahraničia. Počas 
svojho pobytu poznávajú kul-
túru, školský systém, rozširujú si 
obzory a významne si posilňujú 
svoju osobnosť a  samostat-
nosť. V  rámci výmeny navštívil 

Liptovský Mikuláš brazílsky štu-
dent Tyler Henson.

„Keď mi povedali, že pôjdem 
na Slovensko, nevedel som, 
kde to je, ani akým jazykom 
sa v  krajine hovorí. Po argen-
tínskom pobyte som už vedel 
čiastočne po španielsky a  po-
znal som kultúru. Slovenská 
realita bola odlišná od mojich 
očakávaní. Ľudia boli uzavretí. 
S  cudzími jazykmi sa vo vlaku, 
alebo autobuse nedohovorí-
te,“ opísal poznatky T. Henson. 
„Taktiež zaželáte dobrú chuť, 
ale nedostanete odpoveď,“ 
pokračoval. Nájsť si kamarátov 
vraj nebolo jednoduché. „Bol 
som jediný študent v  rámci 
výmenného pobytu a  nevedel 
som po slovensky. Našiel som 
si však kamarátov, ktorí sú na 
celý život. Naučil som sa veľa 
o sebe a teraz mám nezávislosť, 
ktorú by som nikdy nemal, keby 
som zostal doma. Slovensko 
a  samotný Liptovský Mikuláš 
mi budú veľmi chýbať,“ vy-

znal sa a  vyslovil poďakovanie 
Šlaukovcom a Laštikovcom, ako 
aj Rotary za príležitosť.

„Pobyty mladých ľudí zo 
zahraničia v  Liptovskom Mi-
kuláši nám pomáhajú získať 
inú dimenziu pohľadu na naše 
mesto. Ich poznatky a názor sú 
zdrojom hrdosti na naše mesto, 
ale sú zároveň aj inšpiratívne, 
čo by sa dalo v  budúcnosti 
zlepšiť, či zmeniť,“ povedal po 
výmennom pobyte študenta 
primátor Ján Blcháč.

Rotary zabezpečuje program 
na neziskovom základe, čias-
točne naň finančne prispieva. 
Na dobrovoľnej báze potom 
hostiteľské rodiny a „rotariáni“ 
organizujú program. Hlavným 
rozdielom oproti podobným 
výmenným programom je vý-
znamná finančná úspora účast-
níkov a  príkladná starostlivosť 
o študentov počas pobytu.

 -red-

V Mikuláši našiel priateľov na celý život

Primátor prijal na radnici Tylera 
a prezidenta Rotary Jaroslava Guotha.
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OFSETOVÁ 
A DIGITÁLNA 
TLAČ

REPRO.SKWWW.

Lipt. Mikuláš, Hodžova 1160
tel./fax: 044/552 09 78, objednavky@repro.sk

KATALOGYLETAKY.SKWWW.
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Poslanci dali železnici zelenú
Takmer 600-miliónová in-
vestícia Železníc Slovenskej 
republiky do preložky sú-
časnej železnice na juh od 
mesta dostala zelenú aj od 
poslancov mestského zastu-
piteľstva. Vytvorili tak pred-
poklad na zvýšenie traťovej 
rýchlosti na 160 km/h v  úse-
ku okolo Liptovského Miku-
láša smerom do Popradu.

„Vzhľadom k výške investície 
a  pokročilému štádiu jej prí-
pravy by bolo zo strany radnice 
nezodpovedné akékoľvek vá-
hanie, dokonca kladenie nere-
álnych podmienok investorovi,“ 
zdôraznil primátor Ján Blcháč.

Na zasadnutí mestského za-
stupiteľstva totiž vystúpil La-
dislav Mlynarčík, predseda pe-
tičného výboru, ktorý vyzbieral 
podpisy v Petícii proti plánova-
nej výstavbe mosta v predĺžení 
ulice Belopotockého. Petícia 
bola doručená na mestský 
úrad 23. júna. „Mesto bude pri 
vybavovaní petície postupo-
vať podľa Zákona o  petičnom 
práve. Keďže investorom pred-

metnej výstavby mosta nie je 
mesto, radnica bude v  prvom 
rade musieť podľa obsahu pe-
tície posúdiť príslušnosť na 
vybavenie. Teda či je primátor 
alebo mestské zastupiteľstvo 
tým príslušným orgánom, kto-
rý má kompetenciu petíciu 
vybaviť,“ informovala hovorky-
ňa mesta Viktória Čapčíková. 
Most má slúžiť ako prístupová 
cesta k  budúcej železničnej 
stanici v južnej časti mesta a je 
už súčasťou dokumentácie 
investora, taktiež je zadefino-
vaný v územnom pláne mesta. 
„Prekládka trate umožní mestu 
využiť súčasný železničný zvr-
šok ako miestnu komunikáciu 
a  jedinečný cyklochodník. Zá-
roveň sa ľuďom v meste otvorí 
prístup k Liptovskej Mare a bu-
dúcej mestskej pláži. Z terajšie-
ho ťahu mestom sa môže stať 
jedinečná široká ulica, cha-
rakteru bulváru,“ konštatoval 
primátor. Tieto všetky výhody 
môže mesto v budúcnosti vyu-
žiť v prípade, ak sa projekt mo-
dernizácie nezastaví. „Preto by 

požiadavka na riešenie mosta 
znamenala revíziu územné-
ho rozhodnutia z  decembra 
2008 na úseku Liptovský Miku-
láš-Poprad so všetkými rizikami 
s týmto spojenými. Nechceme, 
aby sa z  petície stala politická 
kauza,“ dodal Blcháč. Aj bývalý 
primátor A. Slafkovský na roko-
vaní potvrdil, že od mosta do 
Hlbokého nie je v  súčasnosti 
nutné odstupovať, a  že raz 
bude potrebný.

Na rokovaní bolo taktiež 
zrušené uznesenie mestského 
zastupiteľstva 93/2014. „Toto 

uznesenie sme považovali za 
zmätočné, keďže žiadalo za-
radiť prioritne pred mostom 
na Belopotockého výstavbu 
miestnej komunikácie do in-
vestičného projektu železníc. 
Zrušenie uznesenia umožní 
pokračovanie prípravných prác 
projektu bez meškania termí-
nov.“ Primátor podotkol, že po 
začatí modernizácie trate bude 
rokovať s  investorom o  opti-
malizácii dopravného spojenia 
budúcej železničnej a  autobu-
sovej dopravy.

 -red-
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Aktivity v destkom kútiku
Každý štvrtok 

o 17:00

Každý piatok 
o 17:00

Každu sobotu 
o 17:00

www.handydandy.sk

Detský kútik nájdete 
na I.poschodí

v Obchodno-Zábavnom 
centre RGB Liptov

Každu nedeľu 
o 17:00
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O heliporte ešte rozhoduje krajská prokuratúra
V  prípade zámeru výstavby 
heliportu pri Liptovskej On-
drašovej nastalo za ostatné 
obdobie niekoľko závažných 
skutočností. Minister do-
pravy Ján Počiatek potvrdil 
zamietavé rozhodnutie pre 
výstavbu heliportu v  blíz-
kosti akvaparku Tatralandia, 
pretože v  čase rozhodovania 
v  správnom konaní platný 
územný plán neumožňoval 
umiestnenie tejto stavby 
v danej lokalite.

Primátor zobral rozhodnutie 
ministra na vedomie
„Rozhodnutie rešpektujeme, 
ak nastanú nejaké nové okol-
nosti, ktoré môže do celej si-
tuácie vniesť ešte prokuratúra, 
tak sa zrejme bude o tejto veci 
ďalej diskutovať. Mesto bude 
reagovať, ako bude v  danej 
chvíli potrebné pre rešpekto-
vanie legislatívy a  verejného 
záujmu,“ uviedol primátor. 
Prípadom výstavby heliportu 
sa naďalej zaoberá prokura-
túra. Mesto sa na mikulášsku 
prokuratúru obrátilo po tom, 
ako mestské zastupiteľstvo in-
formovala hlavná kontrolórka 
o  svojich zisteniach. Skonšta-
tovala, že pri prijímaní dodatku 
k  územnému plánu zastupiteľ-
stvo v  septembri 2013 vôbec 
nehlasovalo o samotnom texte 
nariadenia.

Touto zmenou územného 
plánu chcelo bývalé vedenie 

mesta vypustiť možnosť vý-
stavby heliportu na území mes-
ta. Podľa zistení hlavnej kontro-
lórky predsedajúci mestského 
zastupiteľstva, bývalý primátor 
Alexander Slafkovský, nevyzval 
návrhovú komisiu na predlože-
nie hlasovania o samotnom ná-
vrhu VZN, ktorým sa vyhlasujú 
záväzné časti Územného plánu 
mesta Liptovský Mikuláš – zme-
ny a  doplnky č. 2. Kontrolórka 
zároveň odporučila uvedený 
postup mesta pri schvaľovaní 
VZN preskúmať prokuratúrou.

O  výsledkoch budeme infor-
movať
Mesto sa preto obrátilo na 
okresnú prokuratúru. „Odpo-
veď prokuratúry svojím zdô-
vodnením mesto neuspokojila, 
preto bol podaný opakovaný 
podnet koncom apríla 2015. 
Postup okresnej prokuratúry 
by tak mala preveriť nadriade-
ná krajská prokuratúra. Vo veci 
v súčasnosti ešte nie je rozhod-
nuté. O  výsledkoch budeme 
verejnosť informovať,“ priblížil 
aktuálnu situáciu primátor Ján 
Blcháč.

Aj minister Počiatek v  odô-
vodnení svojho rozhodnutia 
uviedol, že vecná príslušnosť 
na preskúmanie VZN obcí je 
podľa Občianskeho súdneho 
poriadku upravená tak, že prís-
lušný na rozhodnutie je krajský 
súd. Účastníkom konania je aj 
prokurátor, ktorému nebolo 

vyhovené pri proteste prokurá-
tora, a ktorý jediný môže podať 
žalobu na samosprávne celky, 
uvádza sa ďalej v  odôvodnení 
rozhodnutia ministerstva.

Nepravdivé tvrdenia
Medzičasom, 3. júna, zverejnil 
denník Nový Čas v  súvislosti 
s heliportom článok. „Príspevok 
obsahoval nepravdivé tvrdenia. 
Poškodil tým moje dobré meno 
ako štatutára radnice, ako aj sa-
motné mesto,“ zhrnul primátor.

V príspevku Nový Čas označil 
šéfa radnice ako osobu, ktorá 
schválila heliport. V  rovnakom 
duchu sa niesol aj text k  foto-
grafii (súčasť príspevku Nového 
Času), na ktorej bol primátor 
zobrazený. „Pravdou je, že pri-
mátor heliport nikdy neschvá-
lil,“ konštatovala hovorkyňa 
mikulášskej radnice Viktória 
Čapčíková a  dodala: „V  čase 
zaslania reakcie radnice na člá-
nok stále nebolo právoplatné 
rozhodnutie stavebného úra-
du vo veci vydania územného 
rozhodnutia pre výstavbu he-
liportu. Jediné súhlasné stano-
visko vydalo mesto v roku 2011 
a podpísal sa pod neho bývalý 
primátor Alexander Slafkovský.“

Denník taktiež v  súvislosti 
s problematikou heliportu cito-
val olympionika Jana Železné-
ho, ktorý sa vyjadril aj na adre-
su samosprávy. „Autorka textu 
s olympionikom však nekomu-
nikovala, a napriek tomu použi-

la jeho citáciu. Kontaktovala iba 
Železného spoločníka v biznise 
Františka Zmoraya, ktorý v prí-
tomnosti svedkov potvrdil, že 
sa na adresu primátora nijakým 
spôsobom nevyjadril,“ upozor-
nila Čapčíková.

Keď kritika, tak konštruktív-
na
Špecializovaný internetový 
portál www.omediach.com 
uvedený prípad zachytil a  ve-
noval sa mu. V  spracovanom 
článku sprostredkoval tak 
reakciu mesta ako aj reakciu 
denníka, pričom uviedol aj to, 
že: „Vydavateľstvo v  reakcii na 
článok potvrdilo, že redaktorka 
sa so Železným nerozprávala. 
V článku však nielen priamo Že-
lezného citovali, ale aj napísali, 
že športová megahviezda krúti-
la hlavou.“

Mesto oficiálne 5. júna po-
žiadalo vydavateľa o  opravu 
nepravdivých tvrdení, čo sa 
však doposiaľ nestalo. „Mojou 
snahou je konať v  prospech 
Mikuláša tak, aby boli aktivity 
samosprávy prínosné a  v  pro-
spech obyvateľov mesta. Ne-
bránim sa ani kritike. Musí však 
byť konštruktívna, podložená 
overenými informáciami. Vy-
fabrikované správy a  fabulácie 
sú pre mňa neprijateľné,“ dodal 
Blcháč.

 -red-

http://www.omediach.com/
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www.hurricanefactory.com

rezervacie@hurricanefactory.com
Telefón: +421 903 544 331

Prídite aj vy s nami oslavovať a ochutnať žabí sliz Majstra N. Ak máte radi pohyb, 
pozrieť si môžete vystúpenie Laciho Strika s jeho Street dance academy! Ak už máte 
program na 11.7., je čas zmeniť ho. Vidíme sa všetci v Hurricane Factory Tatralandia!

10:00 - 10:30 Veterný slíz Majstra N
10:30 - 11:30 Laci Strike - tanec s hurikánom s SDA
11:30 - 12:00 Hurikánske školenie pred letom
12:00 - 12:30 Lietanie vo veternom tuneli
12:30 - 13:00 Veterný slíz Majstra N
13:00 – 13:00 Hurikánske školenie pred letom
13:30 – 14:00 Lietanie vo veternom tuneli s Majstrom N

UŽ DVA ROKY V TOM
LIETATE S NAMI!

Aby toho nebolo málo,
všetky deti do 12 rokov

u nás lietajú za 9,90 €

11.7. 20
15

narodeniny.pdf   1   18.6.2015   14:51

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
• 

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 

www.villabetula.sk 
0907/812 327

BABYLAND

Liptovská Sielnica
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Prestarnutá technika
je pri kosení mesta strašiakom

Nezabúdajme na svoje povinnosti 
v starostlivosti o zeleň!

Kosenie mesta a  jeho mest-
ských častí je vždy oblasťou, 
ktorá je, u  obyvateľov i  náv-
števníkov Liptovského Miku-
láša, oprávnene pod drobno-
hľadom.

Inak tomu nie je ani v tomto 
období, keď je kosenie mesta 
v  plnom prúde. „Pred voľba-
mi sme avizovali, že čistote 
a  vzhľadu nášho mesta bude-
me venovať veľkú pozornosť. 

Bohužiaľ, aj počas kosenia 
v tomto období sme zazname-
nali niekoľko výhrad. Musím 
uznať, že často boli oprávnené,“ 
vysvetľuje Rudolf Urbanovič, 
zástupca primátora Liptovské-
ho Mikuláša.

Podľa jeho slov boli problé-
my spôsobené aj zlým stavom 
techniky. „Tá je, v mnohých prí-
padoch, v  žalostnom stave, čo 
sa, samozrejme, prejavuje aj na 
práci v  teréne. Keby sa v  roku 
2010 realizovala nami pripravo-
vaná transformácia Verejnopro-
spešných služieb, ktorú zastavil 
bývalý primátor, stav techniky 
a  tým aj výsledný efekt by bol 
určite lepší,“ poznamenal vice-
primátor. Mesto urobí všetko, 
čo bude v  jeho silách, aby sa 
súčasná technika zmodernizo-
vala. Zároveň poďakoval spo-
luobčanom, ktorí sa príkladne 
starajú nielen o  okolie svojich 
rodinných domov, ale i  byto-
viek.

Problémy so zastaranou 
technikou priznáva aj Dušan 
Grešo, riaditeľ Verejnoprospeš-
ných služieb v  Liptovskom Mi-
kuláši. „Aj počas júnovej kosby 
nám „odišli“ tri kosačky. Situá-
ciu sme na Podbrezinách mu-
seli riešiť tak, že časť sídliska 
pokosila dodávateľská firma,“ 

vysvetlil riaditeľ.
Problémom pri kosení je aj 

počasie. „Pri daždivom počasí 
tráva rýchlejšie vyrastie a, sa-
mozrejme, počas dažďa kosiť 
nemôžeme. Aby sme dodržali 
harmonogram, naši pracovníci 
boli v  teréne aj počas sobôt,“ 
uviedol Dušan Grešo.

Podľa spomínaného harmo-
nogramu sa najskôr kosí cen-
trum mesta, materské školy 
a lokality, v ktorých sa zdržiava 
najviac ľudí. Postupne sa vy-
káša celé mesto a  jednotlivé 
mestské časti. „Občanov prosí-
me o zhovievavosť a pochope-
nie. V meste a v jeho mestských 
častiach sa staráme o približne 
70 hektárov zelených plôch. 
Jednoducho, nie je možné celé 
mesto pokosiť, obrazne pove-
dané, za jeden deň,“ požiadal 
riaditeľ.

V  meste je však zelených 
plôch viac, ako spomínaných 
70 hektárov. Ide o  mnoho po-
zemkov, ktoré majú súkrom-
ných majiteľov. Nie každý však 
k  svojim povinnostiam pristu-
puje zodpovedne. Mesto už na 
jar tým nezodpovedným posla-
lo takmer 50 výziev. 

 Text a foto: -red-

Mesto Liptovský Mikuláš 
upozorňuje a vyzýva vlastní-
kov, užívateľov resp. správ-
cov pozemkov na území 
mesta na  zabezpečenie sta-
rostlivosti a   pravidelného 
kosenia pozemkov.

Upravuje ho platné VZN mes-
ta Liptovský Mikuláš č. 6/2007 
o zeleni a zákona č. 220/2004 Z. 
z. o ochrane a využívaní poľno-
hospodárskej pôdy a o zmene 
zákona č. 245/2003 Z. z. o  in-
tegrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného pro-
stredia a  o  zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

Podľa platného VZN: „Údržbu 
zelene rastúcej na pozemkoch 

vo vlastníctve fyzických osôb 
alebo právnických osôb, ktoré 
sú verejne prístupné,  je povin-
ný vykonávať jej vlastník, resp. 
správca.“

„Kosenie zelených plôch na 
území mesta, ktoré nemajú 
charakter poľnohospodárske-
ho využitia, je vlastník resp. 
správca pozemku povinný vy-
konávať pri max. výške porastu 
20 cm“.

„Vlastník resp. správca neob-
rábaného pozemku je povinný 
predchádzať výskytu a  šíreniu 
burín a  to ich ničením mecha-
nickým a  ekologicky prijateľ-
ným chemickým spôsobom, 
prípadne ich kombináciou“.

Nedodržiavanie ustanovení 
VZN sa postihuje ako priestu-
pok pokutou do  33 eur.  Okrem 
toho za  porušenie tohto VZN 
môže primátor podľa § 13 
ods. 9 zákona č.  369/1990 Z.z. 
o  obecnom zriadení v znení 
zmien a doplnkov uložiť práv-
nickej osobe alebo fyzickej oso-
be oprávnenej na podnikanie 
pokutu do výšky  6 638 eur.

V  zmysle zákona o  ochrane 
a využívaní poľnohospodárskej 
pôdy: Na účely tohto zákona sa 
rozumie poľnohospodárskou 
pôdou produkčne potenciál-
na pôda evidovaná v  katastri 
nehnuteľností ako orná pôda, 
chmeľnice, vinice, ovocné sady, 

záhrady a trvalé trávne porasty. 
Každý vlastník poľnohospo-
dárskej pôdy alebo nájomca 
a správca poľnohospodárskej 
pôdy je povinný predchádzať 
výskytu a šíreniu burín na ne-
obrábaných pozemkoch. 

Za priestupok/správny delikt 
v zmysle uvedeného zákona 
nezabezpečenie základnej sta-
rostlivosti o poľnohospodár-
sku pôdu alebo jej poškodenie 
môže okresný úrad, pozemko-
vý a  lesný odbor uložiť pokutu 
do výšky 330 eur (fyzická oso-
ba)/ do výšky 33 200 eur/hektár 
(právnická osoba, fyzická osoba 
– podnikateľ).

 -žpap-

VPS / ÎIVOTNÉ PROSTREDIE
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Akcia platí od 1.7. do 30.9.2015.

Ulica 1. mája 3903
Liptovský Mikuláš

Ulica 1. mája 3903
Liptovský Mikuláš

0911/74 77 74

Jass Brass Consort (PL)
 

Jazz start-up 2015 (SK)

WuH trio (USA, CZ)

Fats Jazz Band (SK)

MIKULÁŠSKY
JAZZOVY

FESTIVAL
´

Voilá! (SK, CZ)

Jana Bezek trio (SK, PL)

Canned Beat (SK, CH, UK, A)

Meretrio (BRA)

eMil VikliCký trio (CZ, SK)

n.nikitin enseMBle / 
polaJka Tales From 
my Diary (SK, CZ, USA)

#hybajnadZez

#16členný #bigband #námestie

#mladákapela #mladájazzovákrv

#jazzovétrio #classicjazz

#swing #hotjazz #20’s

víťaz súťaže

WitH

MiroslaV
Vitouš

24.7. 25.7. 26.7.

  feAt.

J. FaBriCký & J. GriGlák& J. Burian

#slovenská_zaz #chanson #francúzsko

#jazz_trio #piano #cracow

#funky #drum_legend #stars

#mladé_talenty #uni_graz #são_paulo

#top_jazz_trio #piano_legend

 #classic #leos_janacek #legends

www.mikulas.sk

M L

hudobný klub reduta
viac info +

predpredaj na:

www.mjf.sk
facebook.com/mikulasjazzfest

+ jAm SeSSionS!

       miesTo konania

2015
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Talenty prednášali na počesť súrodencov Rázusovcov
Takmer stovka mladých lite-
rárnych talentov z Liptova pre-
javila svoj vzťah k  literatúre, 
keď na počesť Martina Rázusa 
a  jeho sestry Márie Rázuso-
vej-Martákovej súťažili v pred-
nášaní poézie a prózy. Niektorí 
sa v  súťaži Rázusovie Vrbica 
zaradili aj medzi autorov lite-
rárnych útvarov.

„Rázusovci sú súčasťou našej 
história a  bolo by dobré, keby 

zostali aj súčasťou súčasnosti 
a budúcnosti, pretože ich odkaz 
je stále živý. Sú to autori, ktorí 
mali čo povedať v  čase, keď žili 
a tvorili ale zároveň si nachádza-
jú svojich prijímateľov aj v súčas-
nej dobe či medzi deťmi, alebo 
dospelými,“ povedala riaditeľka 
Liptovskej knižnice G. F. Belo-
potockého Marcela Feriančeko-
vá.Mladé literárne duše oprašujú 
počas súťažnej prehliadky výluč-

ne texty liptovských autorov. Do 
súťaže sa môžu študenti základ-
ných a  stredných škôl z  Liptova 
zapojiť aj s vlastnou tvorbou. „Ich 
diela sú vzhľadom na vek veľmi 
kvalitné na mimoriadnej úrov-
ni. Deti aj učitelia sa na túto sú-
ťaž vždy veľmi tešia. Na Liptove 
máme umelcov a  spisovateľov, 
ktorí si to zaslúžia. Sú z  Liptova 
a  sú známi aj vonku vo svete 
a  bolo by hanbou, keby kultúra 

bola taká úzkoprsá, že naši Liptá-
ci by ani nevedeli, akých literátov 
tu majú,“ uviedla Eva Štofčíková 
z  Liptovského kultúrneho stre-
diska v Liptovskom Mikuláši. Ten-
to rok sa do Rázusovie Vrbice za-
pojilo 71 recitátorov a 18 autorov 
literárnych útvarov. Rázusovie 
Vrbica bola tento rok zorganizo-
vaná aj na počesť 200.-tého výro-
čia narodenia Ľudovíta Štúra.

 -red-

Múzeum Janka Kráľa oslavuje šesťdesiatku
Múzeum Janka Kráľa v L. Miku-
láši oslavuje šesťdesiate výro-
čie svojho vzniku. Primátor pri 
príležitosti jubilea slávnostne 
otvoril výstavu Šesťdesiat ro-
kov slovom a obrazom.

Mikulášske tradície sú veľmi 
bohaté, múzeum spravuje na-
príklad expozíciu Tatrína. Ročne 
mesto prispieva na túto našu 
inštitúciu z  mestského rozpočtu 
sumou cez stodvadsaťtisíc eur.

Múzeum patrí medzi najstar-
šie kultúrne inštitúcie v  Liptov-
skom Mikuláši, tiež ho môžeme 
zaradiť k  najväčším mestským 
múzeám krajiny. Za posledných 
20 rokov prešlo jeho expozícia-

mi viac ako 440 tisíc milovníkov 
histórie a kultúry. „Naše múzeum 
je dôležitou súčasťou kultúrneho 
diania, vzdelávacieho procesu 
i  turistického ruchu v  našom 
meste. Návštevníkom ponúka 
štyri stále expozície, ale aj krát-
kodobé výstavy a v letnej sezóne 
aj prehliadku synagógy. Eviduje 
takmer 37 500 kusov zbierko-
vých predmetov,“ informovala 
Iveta Blažeková z múzea.

Najväčší záujem majú turis-
ti o  Mikulášsku mučiareň. Tá je 
venovaná súdnemu procesu 
zbojníckeho kapitána a  ľudové-
ho hrdinu Juraja Jánošíka. „Sú-
časná expozičná ponuka múzea 

je naozaj 
pestrá. V  ob-
dobí škol-
ských výletov 
a  odborných 
exkurzií ju 
využívajú pe-
d a g ó g ov i a , 
žiaci a  štu-
denti z celého 
S lovensk a ,“ 
doplnila Bla-
žeková. Od 24. júna sú inštalo-
vané vo výstavnej sieni Príbehy 
modrých svadobných šiat.Mú-
zeum Janka Kráľa, ktorého zria-
ďovateľom je mesto Liptovský 
Mikuláš, vzniklo 3. júna 1955. 

Išlo však len o  vznik inštitúcie 
na papieri. Jej prvým riaditeľom 
a súčasne jediným pracovníkom 
bol Martin Martinček, vďaka kto-
rému bolo múzeum reálne otvo-
rené v júli 1961. -vč-

Výstava Šesťdesiat rokov slovom 
a obrazom pri príležitosti jubilea múzea.
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V Demänovej
sa dotkli hviezd

Prázdninujú s futbalom

Hostíme svetový pohár

Úspešná sezóna 
MFK Tatran

Mestská časť Liptovského 
Mikuláša má za sebou vyda-
rené podujatie, ktoré okrem 
množstva ľudí navštívili aj 
známi odchovanci mikuláš-
skej hokejovej školy.

Na futbalistov sa „premeni-
li“ hokejisti, ktorých verejnosti 
určite netreba podrobne pred-
stavovať: Laco, Cibák, Uram, 
Plch, Halaj, Pleva, Kriška, bratia 
Hunovci, Križan, Lištiak pod 
trénerskou taktovkou Pavla 
Paukovčeka. V riadnom hracom 
čase sa duel skončil nerozhod-
ne 3:3 a  nerozhodný stav 7:7 
svietil aj po strelách zo značky 
pokutového kopu.

„Minulý rok sa v  našej mest-
skej časti konal „len“ futbalový 
zápas, teraz bol program oveľa 
bohatší. Súdiac podľa odozvy 
od ľudí, bol to správny ťah. Teší 
ma, že zábava trvala do ne-
skorého večera a  že futbalový 

klub v spolupráci s Občianskym 
klubom v  Demänovej pripravi-
li peknú akciu,“ mal dôvod na 
spokojnosť poslanec za Demä-
novú a Bodice Štefan Ganoczy, 
ktorý tiež patril k  spoluorgani-
zátorom akcie.

Počas nej v programe nechý-
bal žiacky turnaj v minifutbale, 
rôzne atrakcie pre deti (vrátane 
jazdy na koňoch), autogrami-
áda hokejistov, vystúpenie ta-
nečnej skupiny Freeze, hity sku-
piny Kabát hrali Rock Therapy 
a  vydarený deň zakončila sku-
pina Flash. Predviedli sa aj dob-
rovoľní hasiči z  Bodíc a  nechý-
bala ani kynológia, počas ktorej 
si prišli na svoje milovníci psov.

Podujatie v Demänovej bolo 
súčasťou Stoličných dní a otvo-
ril ho primátor Liptovského 
Mikuláša Ján Blcháč spolu so 
svojim zástupcom Rudolfom 
Urbanovičom. „V  našom mes-
tečku to počas víkendu sku-
točne žilo a  táto akcia výbor-
ne zapadla do sprievodného 
programu tradičných Stolič-
ných dní. Sme veľmi radi, že to 
nežije len v  centre mesta, ale 
i  v  našich mestských častiach. 
Takéto akcie vždy radi podpo-
ríme,“ povedal viceprimátor 
Urbanovič.

 Text a foto: Michal Paška

Aj keď je už sezóna 
2014/2015 minulosťou, v Lip-
tovskej Ondrašovej pokraču-
jú s  futbalom bez prestávky 
celé prázdniny. Pre všetky 
žiacke kategórie pripravili 
projekt s  názvom Futbalové 
leto v Liptovskej Ondrašovej, 
ktorý funguje už od 16. júna 
a bude pokračovať celé letné 
prázdniny.

„Na základe výbornej odo-
zvy od rodičov, ako aj od sa-
motných hráčov a okolia, ktorú 
sme vnímali počas celej minulej 
sezóny, sme sa rozhodli, že pre 
žiakov na obdobie prázdnin 
pripravíme projekt a  futbalom 
tak zmysluplne vyplníme de-
ťom ich voľný čas. Tento projekt 
sa netýka len našich žiakov, kto-
rí už u nás hrávajú, ale ponúka-
me ho celej širokej verejnosti. 
Zúčastniť sa môžu všetci záu-
jemcovia, ktorí majú radi futbal, 
tí, ktorí by ešte len chceli začať, 
ale samozrejme aj takí, čo fut-
bal už hrať vedia a chcú sa ešte 

zdokonaliť,“ informoval tréner 
žiakov Pavol Demenčík.

Zapojiť sa do tohto projektu 
je úplne jednoduché. Stačí mať 
kopačky, bežný športový odev 
a  hlavne chuť. Ostatné materi-
álno-technické zabezpečenie, 
lopty a  ďalšie tréningové po-
môcky sú v  klube na solídnej 
úrovni.

Žiaci sú rozdelení do troch 
vekových kategórií - na príprav-
ku, mladších žiakov a  starších 
žiakov. Všetci záujemcovia, 
chlapci aj dievčatá od 5 do 14 
rokov, si tak určite nájdu svoje 
miesto. Do projektu sa môže 
zapojiť každý kedykoľvek počas 
celého jeho trvania a  to bez-
platne. Tréningy bývajú pravi-
delne každý týždeň, vždy v uto-
rok, stredu a piatok o 16:30 hod 
na futbalovom ihrisku v Liptov-
skej Ondrašovej. Tréningový 
proces vedú kvalifikovaní tré-
neri s Trénerskou licenciou.

 Text a foto: -pd-

Do Liptovského Mikuláša sa 
po 17 rokoch vráti Svetový 
pohár vo vodnom slalome. 
Jeho dejiskom bude Areál 
vodného slalomu Ondreja 
Cibáka. O body v treťom kole 
svetovej série sa bude po 
druhýkrát v liptovskomiku-
lášskom kanáli bojovať od 3. 
do 5. júla 2015.

Mesto prispeje na realizáciu 
tohto podujatia sumou 10 tisíc 
eur. Ďalších 10 tisíc poskytla 
radnica v zmysle schváleného 
rozpočtu na rok 2015 na úpra-
vu a údržbu areálu vodného 
slalomu, ktorý samospráva pre-
najíma občianskemu združeniu 
KTK za jedno euro ročne. Areál 
má rozlohu 6 hektárov. -red-

Po prvý raz v histórii sa celo-
slovenská 2. futbalová liga 
rozdelila v súťažnom ročníku 
2014/2015 na dve skupiny: 
východ a západ.

V polovici súťaže šesť najlep-
ších mužstiev z  oboch skupín 
hralo medzi sebou o  postup 
do 1. futbalovej ligy a  ostatné 
mužstvá bojovali o  záchra-
nu v  druhej najvyššej súťaži. 
V  predchádzajúcich troch ro-
koch sa MFK Tatran Liptov-
ský Mikuláš zachraňoval vždy 
„v  hodine dvanástej“. Tentoraz 
bojoval a  popredné priečky 
v  novovytvorenej 2. futbalovej 
lige. Konečné 4. miesto je ne-
pochybne veľkým úspechom.

„Treba poďakovať v  mene 
všetkých fanúšikov futbalu hrá-
čom a  realizačnému tímu za 
skvele odvedenú prácu,“ uvie-
dol zástupca primátora Rudolf 

Urbanovič. Vďaka však patrí aj 
všetkým sponzorom a  hlavne 
mestu L. Mikuláš, ktoré je naj-
väčším podporovateľom klubu.

Mesto Liptovský Mikuláš aj 
v tomto roku vyčlenilo zo svoj-
ho rozpočtu na činnosť MFK 
Tatran celkom 190 970 eur. 
Z  toho 30 tisíc išlo na činnosť 
pre mládež. Finančná čiastka 
sto tisíc eur putuje na „A“ muž-
stvo a  režijné náklady klubu. 
Ďalších 30 tisíc na prevádz-
ku umelého trávnika a  suma 
30 970 eur na prevádzku ďal-
ších dvoch futbalových ihrísk.

„Mesto si svoje záväzky 
v  tomto roku plní na sto per-
cent. Veríme, že aj sponzori 
zostanú klubu nápomocní 
a MFK Tatran aj v novej sezóne 
dosiahne podobný úspech, ako 
to bolo v  tej predchádzajúcej,“ 
ukončil viceprimátor. -red-
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Európsky šampionát v  silo-
vom trojboji a  v  tlaku na la-
vičke (svetovej organizácie 
WUAP), ktorý sa uskutočnil 
v  Prahe, bol veľmi úspešný 
pre dvojicu pretekárov z Lip-
tovského Mikuláša.

Rodák z  Ploštína Vladimír 
Bátik vyhral kategóriu masters 
v  tlaku na lavičke. Bez dresu 
zdolal činku, na ktorej bolo 
naložených 150,5 kilogramov 
a stal sa tak európskym šampió-
nom. So svojím výkonom, ktorý 
bol zároveň svetovým rekor-
dom, netajil veľkú spokojnosť.

„V  októbri som štartoval na 
majstrovstvách sveta, získal 
som striebro. V  kategórii so 
špeciálnymi dresmi som sa tešil 
z  výhry. Netajím, že to bolo aj 
z  taktických dôvodov, pretože 
telo by dva dni po sebe nepo-
dalo optimálny výkon. Teraz 
som si to vynahradil,“ netajil po 
podujatí, ktoré sa konalo v po-
lovici júna.

S  prípravou, ktorá priniesla 
zaslúžené zlaté medailové ovo-
cie, začal po krátkej prestávke. 
Tú jeho mohutné telo potre-
bovalo práve po spomínanom 
svetovom šampionáte. Na sú-
ťažných pódiách sa chce naj-
bližšie predstaviť aj v  silovom 
trojboji, teda v  mŕtvom ťahu, 
v tlaku na lavičke a v drepe.

Obyvateľ Podbrezín Pavel 
Balážik žne po zranení (spô-
sobenom vlaňajšou nehodou, 
keď ho v Liptovskej Ondrašovej 
na bicykli zrazil nezodpovedný 
vodič osobného auta), jeden 
úspech za druhým. S  dresom 
v  kategórii do 56 kilogramov 
vytlačil 97,5 kilogramov. Išlo 
o jeho nové osobné maximum 
a slovenský rekord. Bez dresu, 
v  rovnakej váhovej kategórii, 
ustanovil s  87,5 kilogramami 
svetový rekord. Poradiť si skú-
šal aj s 95 kilami, dva pokusy ale 
neboli úspešné.

 Text: Michal Paška Foto: archív

V Palúdzke profesionálom priestor nedávajú

Bátik s Balážikom
so svetovými rekordmi

Už piatu kapitolu napísal tra-
dičný hokejbalový turnaj lip-
tovskomikulášskeho odboru 
Mladých matičiarov. 

„Keď sme s turnajom pred 
piatimi rokmi začínali, nechceli 
sme podujatie, na ktorom budú 
hrať hokejisti, ktorí majú záľu-
bu aj v hokejbale. Priestor sme 
chceli dať tým, ktorí sa chcú 
zabaviť a popritom si aj zašpor-
tovať. Som rád, že sa nám to už 

päť rokov darí,“ vysvetlil hlavný 
organizátor Marek Nemec. Spo-
lu s tímom spolupracovníkov 
chcel zároveň dostať hokejbal 
aj do Palúdzky.

Na ihrisku tamojšej Obchod-
nej akadémie si sily počas tretej 
júnovej soboty zmeralo šesť 
mužstiev: Matica slovenská, 
Elektro shocks, Mazda daxl, 
Palúčanské medvede, Partizá-
ni Fans a Pozbieranci. Hralo sa 

dvakrát sedem minút, hlavným 
arbitrom bol Ivan Oško. Víťaz-
ným celkom sa stali Partizáni 
Fans. Z piatich stretnutí štyri 
vyhrali a len raz prehrali.

„Organizácii turnaja sa už tra-
dične nedalo nič vytknúť. Ten-
toraz  zariadili aj priaznivé po-
časie, čo po minulé roky nebolo 
zvykom,“ s úsmevom zhodnotil 
Jakub Čajka z víťazného tímu. 
Turnaj podľa neho splnil to, čo 

od neho očakávali. „Zabavili 
sme sa a troška zašportovali,“ 
dodal.

Konečné poradie: 1. Partizáni 
Fans, 2. Matica Slovenská, 3. Pa-
lúčanské medvede.

Najlepší hráč: Martin Ko-
váč. Najlepší brankár: Jaroslav 
Števček. Najväčší srdciar: Jozef 
Sálus.

 Text: Michal Paška
 Foto: Petra Grešková

Medailovú zbierku 
neprerušili

Tím Green Power sa stal víťa-
zom trinásteho ročníka Mest-
skej hokejbalovej ligy. Finá-
lový deň bol na Podbrezinách 
v sobotu 20. júna.

Finále medzi Green Power 
a  Funky Monkeys bolo skutoč-
ne vyrovnané až do poslednej 
chvíle. Green o  výhre 4:3 roz-
hodli 22 sekúnd pred koncom 
po presnom zásahu bývalého 
mikulášskeho hokejistu Micha-
la Mravca. Len pre zaujímavosť, 
ten v  súčasnosti pracuje ako 
mestský policajt a  v  kádri no-
vého majstra ligy sú aj jeho ko-
legovia Roman Trochta a Milan 
Valaštiak. Tím Green Power mal 
dôvod na oslavu, veď z doteraj-
ších trinástich ročníkov ligy má 
zakaždým medailu.

Funky Monkeys ligu vyhrali 
v  minulej sezóne, teraz získali 
striebro. „Najhoršia prehra je 
práve takáto, keď dostanete 
rozhodujúci gól v posledných 
sekundách zápasu. Ten bol vy-
rovnaný počas celého svojho 
priebehu, čo dokazuje aj výsle-
dok. Rozhodli presilové hry. My 
sme ani jednu nevyužili, súper 
naopak dal dva góly v početnej 
prevahe. Aj ten najdôležitejší, 
víťazný. Gratulujeme Green 
Power k titulu. Bola to pre nás 
opäť skvelá sezóna,“ zhodnotil 
kapitán Tomáš „Papo“ Paprčka.

Na tretej priečke skončil 
mančaft Black Devils, ktorý 
zdolal celok z  ružomberskej 
mestskej časti Baničné 12:5.

 Text a foto: Michal Paška
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Občiansky servis 
máj 2015

 
Vitaj na tomto svete…
V  máji 2015 sa v  Liptov-
skom Mikuláši narodili:
Jakub Baláž, Richard Smi-
tek, Leo Salaj, Tereza Ker-
mietová, Oskar Kuruc, 
Gabriela Sotoniaková, 
Mária Trnovská, Michal 
Rusnák, Lukáš Dobrovod-
ský, Martina Bednárová, 
Viktória Kondorová, Mi-
lena Porubänová, Hayley 
Beláčiková, Ela Kořínková, 
Maximilián Pačaj, Laura 
Homolová, Daniela Beťko-
vá, Bruno Matloň,

To životy sa ich navždy 
spojili, pre nich už osve 
v svete miesta niet…
Manželstvo uzavreli:
Ing. Michal Szijarto - 
Ing.  Lenka Rísiková, 
Ing.  Michal Porubiak  – 
Jadža Lejková, Mgr. Bra-
nislav Demčák – Mgr. Kris-
tína Dančáková, Radoslav 
Jančuš – Oľga Hollá, Milan 
Husnaj  – Ing.  Eva Horá-
ková, Radovan Gejdoš  – 
Anita Baginová Lenárová, 
Peter Mäsiar  – Ing. Lenka 
Pivková, Ran Hezkiahu  – 
Katarína Jurčová, Jozef 
Rákoci  – Lenka Veťková, 
JUDr.  Peter Brňák PhD.  – 
Ing.  Lenka Cmarková, Pe-
ter Bergmann  – Ing. Mo-
nika Kostolná, Ing. Martin 
Zlúky – Zuzana Burgelová.

Je taká chvíľa. Skončí sa 
život, začne spomienka…
Opustili nás:
Jolana Petrušková  – 66 r., 
Anna Číková  – 85 r., Má-
ria Lániová  – 88 r., Mária 
Bujňáková  – 93 r., Jana 
Homolová  – 57 r., Pavel 
Záruba – 53 r., MUDr. Anna 
Viceníková – 60 r., Pavel Ol-
šavský – 92 r., Viera Kováčo-
vá – 61 r., Milota Šáchová – 
72 r., Jaroslav Antoška – 72 
r., Michal Hurtaj  – 38 r., 
Helena Kanderová  – 77 r., 
Ing. Miroslav Lednický  – 
48 r., Jiřina Vargová – 90 r., 
Anna Balážová – 88 r., Oľga 
Šolcová – 61 r., Viliam Kul-
pa  – 74 r., Gregor Peciar  – 
94 r., Mária Trnovská – 92 r., 
Július Mesjar – 62 r., Mária 
Tekelová – 78 r., Soňa Balá-
žová – 51 r., Elena Badová – 
92 r., Rudolf Madliak – 79r.,

MESTO Liptovský Mikuláš 
Štúrova 1989/41, 031 42 

Liptovský Mikuláš
 

hľadá vhodného kandidáta
na obsadenie pracovnej pozície referenta 

oddelenia územného rozhodovania 
a stavebného poriadku

Informácie o pracovnom mieste, náplň práce:
• koordinovanie, kontrola a vykonávanie štátnej správy 

na úseku územného rozhodovania a stavebného 
poriadku po získaní osobitného kvalifikačného 
predpokladu;

• rozhodovacia činnosť vrátane priestupkovej 
a kontrolnej činnosti v súlade so zákonom č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Termín nástupu: 19. august 2015

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického 

zamerania (stavebná fakulta)

Ďalšie kritériá a požiadavky na kandidáta:
• občianska bezúhonnosť;
• prax v odbore výhodou;
• znalosť legislatívy pre príslušnú oblasť;
• znalosť práce s PC;
• znalosť slovenského jazyka v písomnom aj ústnom 

prejave;
• asertívne správanie a komunikačné schopnosti;
• samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť;
• vodičský preukaz skupiny „B“;
• osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného 

predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného 
úradu podľa § 117 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) výhodou.

 V  prípade, že spĺňate uvedené podmienky a  máte 
záujem zúčastniť sa osobného pohovoru na uvedenú 
pracovnú pozíciu, doručte svoju žiadosť spolu 
s  profesijným životopisom a  písomným súhlasom 
s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 
Z. z. v  platnom znení do  15.  júla 2015 na uvedenú 
adresu.
 Termín osobného pohovoru bude uchádzačom 
spĺňajúcim požadované podmienky oznámený 
e-mailom, prípadne telefonicky.
 V  prípade, že víťazný kandidát nebude spĺňať 
požiadavku osobitného kvalifikačného predpokladu 
na zabezpečenie činnosti stavebného úradu v  zmysle 
platnej legislatívy, bude musieť dodatočne absolvovať 
požadované vzdelávanie.
 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný 
pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované 
podmienky.

Kontaktná osoba:
Ing. Dana Chromeková, tel.: 044/5565201, 
e- mail: d.chromekova@mikulas.sk

MESTO Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 

Liptovský Mikuláš 
 

v y h l a s u j e

výberové konanie 

na obsadenie funkcie riaditeľa 
Zariadenia pre seniorov a domova 
sociálnych služieb mesta Liptovský 
Mikuláš, so sídlom Palúčanská 219, 

031 01 Liptovský Mikuláš

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie 2. stupeň

Iné kritériá a požiadavky:
• občianska bezúhonnosť
• osobnostné a morálne predpoklady na 

výkon funkcie
• manažérske, riadiace a organizačné 

schopnosti, prax v riadiacej funkcii 
výhodou

• komunikačné a prezentačné schopnosti
• prax v sociálnych službách výhodou
• znalosť platnej legislatívy pre príslušnú 

oblasť
• znalosť štátneho jazyka
• znalosť práce s PC
• vodičský preukaz skupiny „B“

Uchádzači k žiadosti o zaradenie do vý-
berového konania doložia:
• profesijný životopis
• overené kópie dokladov o najvyššom 

dosiahnutom vzdelaní
• čestné vyhlásenie o svojej bezúhonnosti 

(víťaz výberového konania preukáže 
bezúhonnosť výpisom z registra trestov 
nie starším ako 3 mesiace pred vymeno-
vaním mestským zastupiteľstvom)

• písomný súhlas so spracovaním všet-
kých osobných údajov poskytnutých 
uchádzačom v potrebnom rozsahu pre 
účely výberového konania v súlade 
so zákonom č. 122/2013 Z.z. v platnom 
znení

• projekt: „Koncepcia rozvoja, riade-
nia a financovania Zariadenia pre 
seniorov a domov sociálnych služieb 
mesta Liptovský Mikuláš v horizonte 
4 rokov“ v rozsahu 4-6 strán

 Uchádzači na funkciu riaditeľa Zaria-
denia pre seniorov a  domov sociálnych 
služieb mesta Liptovský Mikuláš doručia 
žiadosť o  zaradenie do výberového kona-
nia spolu s  požadovanými dokladmi v  za-
lepenej obálke označenej „Výberové ko-
nanie – riaditeľ/ka ZPS a DSS“ na adresu 
mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/ 
41, 031 42 Liptovský Mikuláš, najneskôr do 
31. 7. 2015 do 15.00 hod.
 Termín výberového konania bude uchá-
dzačom spĺňajúcim podmienky výberové-
ho konania oznámený písomne (e-mailom).

SKÚŠKA SIRÉN
10. júla 2015 o 12.00 h. bude 

v Liptovskom Mikuláši
kontrola skúšky vyrozumenia obyvateľstva 

dvojminútovým stálym tónom sirén.

OPRAVY POČÍTAČOV, 
SATELITOV, TV ANTÉN

0910 612 750
www.digiservis.sk

SERVIS

mailto:d.chromekova@mikulas.sk
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MESTO Liptovský Mikuláš 
Štúrova 1989/41, 031 42 

Liptovský Mikuláš 
 

v y h l a s u j e

výberové konanie na funkciu 
riaditeľa Domu Kultúry 

so sídlom Hollého 4, 031 01 
Liptovský Mikuláš

Kvalifikačné predpoklady:

• vysokoškolské vzdelanie 2. stupeň

Iné kritériá a požiadavky:

• občianska bezúhonnosť

• manažérske zručnosti a osobnostné 
predpoklady na výkon funkcie, prax 
v riadiacej funkcii výhodou

• minimálne 5 – ročná odborná prax 
v oblasti kultúry po ukončení VŠ

• komunikačné a prezentačné schopnosti

• znalosť platnej legislatívy pre príslušnú 
oblasť

• znalosť štátneho jazyka

• znalosť práce s PC

• znalosť cudzích jazykov výhodou

• vodičský preukaz skupiny „B“

Uchádzači k žiadosti o zaradenie do 
výberového konania doložia:

• profesijný životopis

• kópie dokladov o splnení kvalifikačných 
predpokladov

• čestné vyhlásenie o svojej bezúhonnosti 
(víťaz výberového konania preukáže 
bezúhonnosť výpisom z registra 
trestov nie starším ako 3 mesiace 
pred vymenovaním mestským 
zastupiteľstvom)

• projekt: „Stratégia rozvoja 
Domu kultúry realizovateľná 
v strednodobom horizonte 4 rokov“ 
v rozsahu 4-6 strán

• písomný súhlas s použitím osobných 
údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. 
v platnom znení

 Uchádzači na funkciu riaditeľa Domu 
kultúry doručia žiadosť o  zaradenie do 
výberového konania spolu s požadovanými 
dokladmi v  zalepenej obálke označenej 
„Výberové konanie  – riaditeľ/ka  DK“ na 
adresu Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 
1989/ 41, 031 42 Liptovský Mikuláš, 
najneskôr do 31. 7. 2015 do 15.00 hod.

 Termín výberového konania bude 
uchádzačom, spĺňajúcim podmienky 
výberového konania oznámený písomne.

MESTO Liptovský Mikuláš 
Štúrova 1989/41, 031 42 

Liptovský Mikuláš 
 

v y h l a s u j e

výberové konanie na funkciu 
riaditeľa Múzea Janka Kráľa 

so sídlom Námestie osloboditeľov 
30 – 31, 031 01 Liptovský Mikuláš

Kvalifikačné predpoklady:

• vysokoškolské vzdelanie  2. stupňa 

Iné kritériá a požiadavky: 

• občianska bezúhonnosť

• manažérske zručnosti a osobnostné 
predpoklady na výkon funkcie,  prax 
v riadiacej funkcii výhodou

• prax v oblasti  kultúry  výhodou

• znalosť platnej  legislatívy pre príslušnú 
oblasť

• komunikačné a prezentačné schopnosti

• znalosť štátneho jazyka

• znalosť práce s PC

• znalosť cudzích jazykov výhodou

• vodičský preukaz skupiny „B“

Uchádzači k žiadosti o zaradenie  
do výberového konania doložia: 

• profesijný životopis

• kópie dokladov o splnení  kvalifikačných 
predpokladov

• čestné vyhlásenie o svojej bezúhonnosti 
(víťaz výberového konania preukáže 
bezúhonnosť výpisom z registra 
trestov nie starším ako 3 mesiace 
pred vymenovaním mestským 
zastupiteľstvom)

• projekt: „Stratégia rozvoja  Múzea 
Janka Kráľa realizovateľná 
v strednodobom  horizonte 4 rokov“ 
v rozsahu 4-6 strán

• písomný súhlas s použitím osobných 
údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. 
v platnom znení

 Uchádzači  na funkciu  riaditeľa Múzea 
Janka Kráľa doručia žiadosť o zaradenie do 
výberového konania spolu s požadovanými 
dokladmi v  zalepenej obálke označenej 
„Výberové konanie – riaditeľ/ka MJK“ na 
adresu Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 
1989/ 41, 031 42 Liptovský Mikuláš, 
najneskôr do 31.7.2015  do 15.00 hod.

 Termín výberového konania bude 
uchádzačom, spĺňajúcim podmienky 
výberového konania oznámený písomne.

MESTO Liptovský Mikuláš 
Štúrova 1989/41, 031 42 

Liptovský Mikuláš 
 

v y h l a s u j e

výberové konanie na funkciu 
riaditeľa Informačného centra 

so sídlom Hollého 4 , 031 01 
Liptovský Mikuláš

Kvalifikačné predpoklady:

• vysokoškolské vzdelanie   

Iné kritériá a požiadavky: 

• občianska bezúhonnosť

• manažérske zručnosti a osobnostné 
predpoklady na výkon funkcie, prax  
v riadiacej funkcii výhodou

• minimálne 5 – ročná odborná prax  
v oblasti cestovného ruchu, prax  
v službách informačných  centier  
výhodou

• komunikačné a prezentačné schopnosti

• znalosť platnej  legislatívy pre príslušnú 
oblasť

• znalosť štátneho jazyka

• znalosť práce s PC

• znalosť cudzích jazykov výhodou

• vodičský preukaz skupiny „B“

Uchádzači k žiadosti o zaradenie  do 
výberového konania doložia: 

• profesijný životopis

• kópie dokladov o splnení  kvalifikačných 
predpokladov

• čestné vyhlásenie o svojej bezúhonnosti 
(víťaz výberového konania preukáže 
bezúhonnosť výpisom z registra 
trestov nie starším ako 3 mesiace 
pred vymenovaním mestským 
zastupiteľstvom)

• projekt : „Stratégia rozvoja  
Informačného  centra  realizovateľná  
v strednodobom horizonte 4 rokov“ 
v rozsahu 4-6  strán

• písomný súhlas s použitím osobných 
údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. 
v platnom znení

 Uchádzači  na funkciu  riaditeľa 
Informačného centra doručia žiadosť 
o  zaradenie do výberového konania spolu 
s požadovanými dokladmi v  zalepenej 
obálke označenej „Výberové konanie – 
riaditeľ/ka  IC“ na adresu Mesto Liptovský 
Mikuláš, Štúrova 1989/ 41, 031 42 Liptovský 
Mikuláš, najneskôr 31.7.2015  do 15.00 
hod.

 Termín výberového konania bude 
uchádzačom, spĺňajúcim podmienky 
výberového konania oznámený písomne.

SERVIS
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