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Vážení spoluobčania,
pomaly sa blíži termín 27. november, keď bu-

dete opäť rozhodovať o tom, kto bude spravo-
vať veci verejné v našom meste. Budete sa roz-
hodovať o voľbe primátora mesta Liptovský Mi-
kuláš a poslancov mestského zastupiteľstva.

Chceme vám, ako obyčajne, s pokojnou
a pozitívnou mysľou postupne predkladať odpo-
čet plnenia našich prísľubov z roku 2006. Nie
je toho málo, čo sa nám spoločne podarilo pre
naše mesto vykonať.

Stará múdrosť hovorí, že najlepšie slová sú
skutky. Tých pozitívnych počinov bolo za po-
sledné štyri roky naozaj veľa. Ďalšia biblická
múdrosť zasa hovorí, že dobré dielo býva napá-
dané. A je to tak. Zvykli sme si, že sme neustále
atakovaní agresívnou a neoprávnenou kritikou.
Kto robí, robí aj chyby. Nič nepokazí len ten, kto
nič nerobí. Vždy sme sa dokázali z chýb poučiť
a našim oponentom sme dokonca aj za mnohé
povďační – napríklad, že nás za niektoré veci
kritizovali ešte pred tým, než sa stali. 

Na virtuálnej mape nášho mesta si môže
každý z vás vo svojom okolí všimnúť konkrétne
investičné akcie, ktoré sme realizovali. Viaceré
z nich majú význam pre celé mesto, i keď nie sú
viditeľné na prvý pohľad. Je tu napríklad úspeš-
ný projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia,
ktoré nás investične nestálo ani cent. Sociálny
projekt nového spôsobu zabezpečenia tepel-
ného hospodárstva pociťujete vo svojich peňa-
ženkách práve tí, ktorí ste naň napojení. Seniori
nad 65 rokov môžu sociálne cestovať za tri cen-
ty. Naša mládež, ale i my všetci môžeme využí-
vať športové zariadenia a dôstojnejšie sa zú-
častňovať na kultúrnom dianí v našom meste.
Sme viac než dvadsaťkrát úspešnejší v čerpaní
eurofondov, ako boli naši predchodcovia. Tieto
hodnoty sme tu vybudovali pre naše mesto
a v našom meste aj zostanú.  

Všetko sme to robili pod tlakom hospodár-
skej krízy. Kríza raz pominie. Naši oponenti ako-
by to všetko nebrali do úvahy. Nebudú mať pre-
to veľa možností na kritiku. Môžeme očakávať
skôr neférové zbrane.

S pokojom a pocitom dobre vykonanej prá-
ce, s jasnou víziou sociálneho a solidárneho ži-
vota v našom meste a v súlade s mikulášskymi
tradíciami pred vás čoskoro pristúpime, aby
sme sa uchádzali o ďalšie štyri roky verejnej
služby. Služby vám, milí občania. Potom, keď
uplynie našich osem rokov, chceme odovzdať
mesto našim nasledovníkom v čo najlepšej kon-
dícii.

Váš primátor

Koncert legendárnej skupiny Elán 
sa uskutoční 12. novembra 

v Liptovskom Mikuláši na zimnom štadióne. 
Predaj vstupeniek od 12. septembra 

v Informačnom centre mesta.
Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta.



Mikulášska radnica podporuje zames-
tnanosť v meste prostredníctvom realizácie
investičných akcií domácimi firmami. Len za
prvý polrok 2010 im mesto vyplatilo zákazky
vo výške 569 240 eur.

„Výber dodávateľa na zákazky sa robí
predovšetkým na miestne firmy a tieto sta-
vebné firmy ich následne realizujú. Ide o ak-
cie z vlastných zdrojov mestského rozpočtu.
Sme radi, že sa aj takýmto spôsobom udržia-
va zamestnanosť v našom meste,“ pozname-
nal viceprimátor L. Mikuláša Pavel Bobák.

V prvom polroku uskutočnili mikulášske
firmy sedem investičných akcií zo siedmich.

Zhotovili napríklad autobusové prístrešky,
zrekonštruovali parkovisko či komunikácie
a chodníky napríklad na Nešporovej ulici
alebo Zádvorí. 

V súčasnosti je jedným z väčších projek-
tov výstavba 34 bytových jednotiek v Palú-
dzke. Aj na nej robia zamestnanci miestnej
spoločnosti STAVOINDUSTRIA. 

V roku 2009 realizoval odbor výstavby na
Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši in-
vestičné akcie v hodnote 1,8 milióna eur.
Z toho až 85 percent týchto akcií dalo prácu
domácim firmám.

red.
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Radniční z Liptovského Mikuláša už
držia v rukách právoplatné stavebné
povolenie na výstavbu cyklochodníka.
Prví cyklisti by sa po ňom mohli previezť
už v priebehu budúceho roka.

„Celú projektovú dokumentáciu sme
financovali z fondov Európskej únie. Na
jeho výstavbu by sme rovnako chceli
získať prostriedky z eurofondov, podali
sme už aj žiadosť na jeho financovanie
vo výške milióna eur,“ prezradil šéf
miestnej radnice Ján Blcháč.

Proces prípravy výstavby chodníka
pre cyklistov či korčuliarov riešili kom-
petentní vyše troch rokov. Niektoré po-
zemky mesto odkúpilo, štyria vlastníci
ich mestu dlhodobo prenajali. Celý pro-
ces získavania stavebného povolenia bol
zdĺhavý. „Jeho vydanie nám brzdilo majetko-
právne vysporiadanie pozemkov. Posledný

doklad, ktorý bol potrebný pre ich vysporia-
danie, bola zmluva s Národnou diaľničnou
spoločnosťou. Išlo o vysporiadanie posled-
ných 43 štvorcov pozemkov,“ priblížil Ľubo-

mír Hán z odboru dopravy a verejných
priestranstiev na Mestskom úrade
v Liptovskom Mikuláši. 

Dlho očakávaný asfaltový priestor
pre cyklistov budú využívať prevažne
obyvatelia Podbrezín, Nábrežia a Palú-
dzky. Dlhý bude cez štyri kilometre
a trasa povedie od križovatky pri hoteli
Jánošík popri hrádzi Váhu a Smrečian-
ky až do Okoličného. Určený bude pre
cyklistov či korčuliarov na rekreačné
účely. Krásnu scenériu trasy si v zime
určite obľúbia aj bežkári. Riešením
bude aj pre ľudí, ktorí využívajú bicykel
ako prostriedok na prepravu do práce
a trasa popri hlavnom cestnom ťahu
cez mesto sa im zdá byť nebezpečná. 

V prípade, že radnica získa z eurofondov
peniaze na výstavbu, mesto chce začať s rea-
lizáciou cyklochodníka už na jeseň. lm.

Mestskí policajti v Liptov-
skom Mikuláši rozšírili svoje ka-
pacity o pracovisko chránenej
dielne. V centrále mestskej polí-
cie ju slávnostne otvoril primátor
Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč.

„Chránená dielňa mestskej
polície má dvojaký úžitok. Pre

jej pracovníkov a pre samotnú
políciu. Vďaka tomuto projektu
sa nám totiž podarilo začleniť do
pracovného procesu šesť zdra-

votne postihnutých spoluobča-
nov. Podporí to ich sebarealizá-
ciu a spoločenské uplatnenie.
Zároveň tak prispejeme k zefek-
tívneniu práce policajtov,“ priblí-
žil primátor.

Mesto dalo z radov neza-
mestnaných prácu trom mužom
a trom ženám vo veku od 22 do

51 rokov. Všetci budú na mest-
skej polícii obsluhovať kamerový
systém. Pre štyroch z nich je to
prvé zamestnanie v živote. Mes-

to s nimi uzatvorilo pracovnú
zmluvu s úväzkom na 18,75 ho-
diny týž-
denne. 

„Už po-
čas výbe-
r o v é h o
k o n a n i a
p r e j a v i l i
neskutoč-
ný záujem
pracovať,
dopomôcť
prospeš-
nou prá-
cou k zvýšeniu bezpečnosti
a poriadku v našom meste,“
prezradil náčelník Mestskej polí-
cie v Liptovskom Mikuláši Dali-
bor Šalplachta.

Vďaka chránenému praco-
visku sa v Liptovskom Mikuláši
zvýši bezpečnosť Mikulášanov
i návštevníkov tejto metropoly
Liptova. Pracovníci chránenej
dielne sa budú venovať výhrad-
ne a neustále len sledovaniu ka-
mier. Príslušníci, ktorí doteraz
počas služby sledovali monitory
kamerového systému, budú

môcť vyraziť do ulíc. Hliadkovať
budú prevažne na miestach,

kde kamery nie sú. 
„Doteraz to tak nebolo. Kaž-

dý príslušník mal počas služby
na centrále v pracovnej náplni aj
iné náležitosti, ako je len sledo-
vanie kamier. Nemohol sa veno-
vať výlučne a permanentne len
tejto činnosti, tak, ako to odte-
raz budú môcť robiť noví kolego-
via,“ vysvetlil náčelník.

Záujem o pozíciu pracovníka
v chránenej dielni malo až 33
uchádzačov. Pracovisko bude
fungovať minimálne dva roky.

red.

Otvorili pracovisko chránenej dielne, policajti fungujú efektívnejšie

V Mikuláši dostávajú prácu domáce firmy

J. BLCHÁČ: Máme stavebné povolenie, cyklochodník môže rásť

Foto: archív MsÚ
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Primátor Liptovského Mikulá-
ša Ján Blcháč sa bude o dôveru
obyvateľov uchádzať aj v tohto-
ročných novembrových komu-
nálnych voľbách. Predstavitelia
štyroch politických strán podpi-
som koaličnej zmluvy vyjadrili
podporu jeho kandidatúre.

„Už vo svojom inauguračnom
príhovore pred štyrmi rokmi
som zdôraznil, že chcem byť
primátorom dve volebné obdo-
bia. Počas ôsmich rokov doká-
žem s tímom spolupracovníkov
naplniť všetky zámery a vízie pre
rozvoj nášho mesta. Predstavi-
teľom politických strán SMER-
SD, SNS, ĽS-HZDS a SDĽ ďa-
kujem za dôveru. Aj naďalej bu-
dem robiť všetko preto, aby sa
Liptovský Mikuláš rozvíjal vo
všetkých oblastiach. Do polča-

su sa nám podarilo urobiť veľa,
dokončiť ale treba mnohé roz-
pracované projekty,“ povedal
Ján Blcháč, primátor Liptovské-
ho Mikuláša

„Primátor je členom našej
strany. Za štyri roky urobil veľa
pre rozvoj mesta vo všetkých
smeroch. Primátor nespal, Lip-
tovský Mikuláš sa v tomto ob-

Potrebné dokumenty na
zrealizovanie kompostárne
kompletizuje tím odborníkov
z liptovskomikulášskej radnice.
Kompostáreň by mala vzniknúť
v časti Okoličné, ročne by mala
uskladniť do 4 tisíc ton biologic-
ky rozložiteľného odpadu.

„V súčasnosti pripravujeme
podklady na to, aby sme mohli
začať hľadať externé zdroje pre
uskutočnenie nášho plánu vy-
budovania kompostárne. Pripra-
vuje sa dokumentácia pre
územné rozhodnutie, bude tiež
potrebné posúdenie vplyvu na
životné prostredie EIA, to všetko
chceme stihnúť do začiatku no-
vembra,“ povedal viceprimátor
Pavel Bobák.

Zariadenie na zhodnotenie
biologicky rozložiteľného odpa-
du by malo stáť pri plánovanom
hnedom priemyselnom parku.
„Ako podklad na tento projekt
slúži aj projektová dokumentá-
cia, ktorú sme dávali vypracová-
vať z eurofondov už v roku
2006. Vtedy sa projekt kompo-
stárne nedokončil kvôli zmene
zákona,“ povedala vedúca od-
delenia životného prostredia

a poľnohospodárstva Iveta Kle-
páčová. 

Vstup do objektu bude cez
vrátnicu a zároveň mostovú
váhu, kde sa bude vážiť doveze-
ný odpad. Mesto sem bude zvá-
žať zelený odpad z verejných
priestranstiev a od obyvateľov.
„Pripravujeme sa aj na to, že bu-
deme musieť raz odoberať aj
biologicky rozložiteľný odpad
z domácností, kuchýň, reštaurá-
cií, v súčasnosti si likvidáciu toh-
to odpadu však musia zabezpe-
čiť subjekty samé,“ dodala Iveta
Klepáčová.

Kompostáreň bude pozostá-
vať z prípravnej a výrobnej plo-
chy. Súčasťou projektu by mala
byť hala pre rôzne potrebné
technologické zariadenia ako
sú traktor, vlečka, prekopávač,
drvič či preosievač. Kompost
bude dozrievať na samostatnej
ploche. 

Ročná produkcia v meste je
okolo dvoch tisíc ton zeleného
odpadu. Z toho vznikne približ-
ne tretina hotového kompostu.
Ten chce radnica využiť na zá-
hony či vyrovnávanie plôch ve-
rejnej zelene. v.

Obyvatelia Podbrezín, naj-
väčšieho sídliska v Liptovskom
Mikuláši, musia od pondelka
23. augusta počítať s ďalšími
obmedzeniami. Súvisia s rozsia-
hlou modernizáciou tepelného
hospodárstva, v rámci ktorej sa
na sídlisku buduje kotolňa na
drevoštiepku.

„Inves-
torom tejto
významnej
a potreb-
nej akcie
je spoloč-
nosť LMT,
ktorá v na-
šom mes-
te prevá-
dzkuje te-
pelné hos-
podárstvo.
Ide o in-
vestíciu v celkovej hodnote pri-
bližne 2,9 milióna eur, pričom
polovicu celkových nákladov
tvorí príspevok z fondov Európ-
skej únie. Po vybudovaní ko -
tolne sa zníži cena tepla pre
obyvateľov,“ informoval Ján
Blcháč, primátor Liptovského
Mikuláša.

Nevyhnutnou súčasťou roz-
siahlej modernizácie sú výkopo-
vé práce a dopravné obmedze-
nia, ktoré sú súčasťou života
Podbrezinčanov od začiatku
prázdnin. „Sme si vedomí, že
obyvatelia najväčšieho sídliska
sú dotknutí prácami. Prosíme
ich o zhovievavosť a trpezlivosť
pri obmedzeniach, o ktorých
ich informujeme aj prostredníc-

tvom mestského rozhlasu,“ po-
znamenal primátor.

Od pondelka 23. augusta
budú prebiehať práce na prepo-
jenie kotolne PK-5 s kotolňou
PK-7 na Jefremovskej ulici. „Od
pondelka do piatku 27. augusta
sa bude realizovať priečny pre-
kop na Jefremovskej ulici pri kri-

žovatke s Opavskou ulicou. Pre-
jazd motorových vozidiel cez vý-
kopovú ryhu bude umožnený
v zúženom prejazdnom profile,“
vysvetlil Ľubomír Hán z odboru
dopravy a verejných priestran-
stiev Mestského úradu v Liptov-
skom Mikuláši.

Do 24. septembra bude po-
zdĺžny výkop v cestnej zeleni na
Jefremovskej ulici zo západnej
strany – v úseku od križovatky
s Opavskou ulicou a ulicou
Kemi. „Práce sa budú realizovať
postupne po 50-metrových úse-
koch. Vykopaná zemina sa ne-
bude skladovať na komunikácii,
ale bude priebežne odvážaná
na určenú plochu na Opavskej
ulici,“ dodal Ľubomír Hán. lm.

Podbrezinčanov čakajú 
ďalšie obmedzenia

Pokračujú v prípravách 
kompostárne v Okoličnom

dobí evidentne posunul dopre-
du,“ zdôraznil Ladislav An-
dreanský, okresný predseda
SMER-SD.

Mestská organizácia ĽS-
HZDS v Liptovskom Mikuláši
kandidatúru Jána Blcháča jed-
noznačne schválila už v minu-
lom roku. „Základným dôvodom
tohto postoja bola dôvera voči
Jánovi Blcháčovi. Tá sa odvíja
predovšetkým od jeho práce,
starostlivosti o mesto a jeho ob-
čanov,“ skonštatoval okresný
predseda ĽS-HZDS Jaroslav
Hus.

„Súčasnému primátorovi
chceme pomôcť, aby naše
mesto zveľaďoval aj naďalej tak,
ako doteraz. Má našu plnú dô-

veru,“ vyhlásil okresný predse-
da SDĽ Marek Paulíny.

Podľa okresného predsedu
SNS Rudolfa Urbanoviča by mal
Ján Blcháč pokračovať vo vý-
borne rozbehnutej práci pre
mesto. „Výsledky jeho práce
v tomto volebnom období sú
v meste vidieť na každom kroku.
Je to výborný manažér, ktorý za-
bezpečil rozvoj mesta aj v ťaž-
kých časoch hospodárskej krí-
zy,“ povedal Rudolf Urbanovič.

Predstavitelia koalície
SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS
a SDĽ sa podpisom koaličnej
zmluvy dohodli aj na spoloč-
ných kandidátoch na funkciu
poslancov mestského zastupi-
teľstva. red.

Koalícia podporila kandidatúru Jána Blcháča

Foto: archív MsÚ
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Liptovská nemocnica s poliklinikou v L. Mi-
kuláši, ktorá je v zriaďovatelskej pôsobnosti Ži-
linského samosprávneho kraja (ŽSK), by mala
niesť meno významného mikulášskeho rodáka
Ivana Stodolu.

Návrh, aby sa mesto zasadilo o pomenova-
nie nemocnice po I. Stodolovi, schválila konfe-
rencia Matice Slovenskej. Následne mu svoje
„áno“ dali aj poslanci mestského zastupiteľ-
stva.

„Táto iniciatíva je stará už niekoľko rokov.
Chceme, aby bol názov Nemocnica s poliklini-
kou doktora I. Stodolu, ktorý sa stal v roku
1919 župným lekárom. Vypísal zbierku, počas
ktorej sa vyzbieralo 191-tisíc korún na výstav-
bu novej nemocnice. I. Stodola neúnavnou ak-
tivitou získal vďaka podpore Ministerstva zdra-
votníctva v Prahe financie na výstavbu pavilónu
tuberkulózneho v rámci vtedajšej akcie Boj
proti tuberkulóze,“ prezradil Karol Komande-
ra, ktorý bol 27 rokov správcom nemocnice.

Primátor spolu s prednostom radnice Ru-
dolfom Urbanovičom rokoval aj s predstaviteľ-

mi miestneho odboru Matice Slovenskej
v L. Mikuláši Milanom Stromkom a Petrom Vrlí-
kom a Marcelou Feriančekovou. Témou roz-
hovorov bolo vyhodnotenie zmluvy o spoluprá-
ci medzi mestom a Maticou Slovenskou.

„Zmluvu sme podpísali začiatkom minulého
roka, keď sme miestnemu odboru Matice Slo-
venskej odovzdali zrekonštruované priestory
na sídlisku Nábrežie. Vyhodnotili sme činnosť
Matice Slovenskej v týchto priestoroch. Teší
nás, že okrem nej ju využívajú aj iné organizá-
cie, napríklad aj zástupcovia bytových samo-
správ z Nábrežia. Nemusia sa tak stretávať po
pivniciach a majú oveľa lepšie podmienky na
svoju prácu. Na dnešnom stretnutí sme
s predstaviteľmi miestneho odboru Matice
Slovenskej hovorili aj o koordinácií podujatí,
ktoré sa ešte uskutočnia v tomto roku,“ infor-
moval primátor.

Za rekonštrukciu priestorov na sídlisku Ná-
brežie zaplatila samospráva zo svojho rozpoč-
tu viac ako 90-tisíc eur.

red.

Zástupcovia holandskej spo-
ločnosti Hulpprojekt Slowakije
– Pomocný projekt Slovensko,
priviezli do Komunitného centra
Nový svet v liptovskomikulášskej
rómskej osade Hlboké počíta-
če, oblečenie i hračky.

„Naša spoločnosť chce na
Slovensku pomôcť deťom, ktoré
musia čeliť chudobe, diskrimi-
nácii či chorobám. Vznikli sme
pred tromi rokmi, vlani sme pô-
sobili v okolí regiónu Krompách,
kde sme sa zaoberali rómskou
problematikou,“ vysvetlil Cor
Schipper zo spoločnosti Hulp-
projekt Slowakije.

Holanďania do Komunitného
centra Nový svet priniesli osem
počítačov. „Okrem nich aj veľa
hračiek a oblečenia prakticky
pre všetky vekové kategórie.
Chceme urobiť burzu, na ktorej

budeme predávať za veľmi sym-
bolickú cenu. Z výťažku zaplatí-
me výlet pre deti,“ prezradila ve-
dúca Komunitného centra Nový
svet Sylvia Tomková.

Holandských hostí v Komu-
nitnom centre navštívil primátor
Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč. Informoval ich aj o akti-
vitách mesta i pri riešení róm-
skej problematiky.

„Každá pomocná ruka, ktorá
podporí zlepšenie spolužitia
rómskej populácie s majoritou,
je vítaná. Oceňujem aktivity ve-
dúcej Komunitného centra
Nový svet Sylvie Tomkovej, kto-
rá je správna žena na správnom
mieste. Do budúcnosti chceme
takýmto spôsobom pomáhať aj
v iných častiach mesta,“ pove-
dal primátor.

red.

Poľovník Milan Staroň z Po-
ľovného združenia v Demänov-
skej Doline zastrelil medveďa,
ktorý ohrozoval obyvateľov lip-
tovskomikulášskej mestskej
časti Demänová. Urobil tak na
základe vydaného ochranného
odstrelu.

„Medvede v našom meste
začali čoraz častejšie schádzať
k ľudským obydliam, obyvatelia
mesta sa cítili byť ohrození. Po
sídlisku Podbreziny sa medveď
pohyboval aj v Demänovej, kde

vyberal odpadky z kontajnerov.
Prechádzal tiež do susednej
Demänovskej Doliny či Pavčin-
nej Lehoty,“ povedala vedúca
oddelenia životného prostredia
a poľnohospodárstva na mest-
skom úrade Iveta Klepáčová.

Asi štvorročného a 130 kilo-
gramov vážiaceho medveďa
hnedého odstrelil Milan Staroň

na záchytnom parkovisku v De-
mänovskej Doline.

„Medveď, ktorého sme od-
strelili, spôsobil škody aj na
včelstvách. Napadol aj dva jah-
ňatá v okolí. Odstrelenie med-
veďa je pre nás úľavou, som
rád, že sme si splnili povinnosť
voči verejnosti. Trofej, ktorá nie
je každodenná, ostatne úspeš-
nému strelcovi. Pre Milana Sta-
roňa to bude odmena za jeho
dlhoročnú prácu poľovníka,“
informoval Ján Vyšný, poľov-

nícky hospodár Po-
ľovného združenia
v Demänovskej Do-
line.

Úspešný strelec
Milan Staroň na
medveďa striehol
už dlhší čas. „V tejto
oblasti sa pohybuje
viac medveďov. Se-
del som na parko-
visku v aute, keď
som ho spozoroval.
Prichádzal z hory,
počkal som si na
vhodný moment
a vystrelil. Zabil som
ho jednou ranou,“

prezradil poľovník, ktorý netajil,
že je to jeho životná trofej počas
viac ako tridsaťročnej kariéry
poľovníka. 

„Strelec dodržal všetky pod-
mienky ochranného odstrelu,
ktoré stanovili kompetentné or-
gány,“ dodal Stanislav Ondruš,
zoológ Správy Národného par-
ku Nízke Tatry. 

Holanďania poskytli 
počítače i oblečenie

Od júna
požiadalo
mesto mi-
nisterstvo
o ochranný
o d s t r e l
troch med-
veďov. Po-
ľovníci zo
zd ružen í ,
ktoré majú
na starosti
revíry, kde sa mackovia pohybu-
jú, budú zatiaľ sliediť už len na
medveďa z Podbrezín. Na toho,

ktorý sa pohybuje v oblasti Ploš-
tína, ešte mesto rozhodnutie
o jeho odstrele nezískalo. v.

Nemocnica by mala mať názov 
po Ivanovi Stodolovi

Odstrelili prvého medveďa

Seniori nad 65 rokov
cestujú lacnejšie

Od 1. septembra môžu za symbolic-
kých 0,03 eura cestovať autobusmi
Mestskej autobusovej dopravy v Liptov-
skom Mikuláši aj seniori nad 65 rokov.
Od roku 2007 cestovali za túto sumu len
občania nad 70 rokov.

„Pri osobitnom cestovnom (na jednot-
livú cestu) preukážu oprávnené osoby
nárok na uplatnenie zľavy preukazom to-
tožnosti. Pri osobitnom cestovnom, ktoré
zakúpili prostredníctvom dopravnej karty,
preukážu svoj nárok na zľavu kmeňovým
listom fialovej farby v spojitosti s doprav-
nou kartou, ktorú vydal dopravca,“ vysve-
tlil Miroslav Tuli, vedúci odboru dopravy
a verejných priestranstiev Mestského
úradu v Liptovskom Mikuláši.

Predstavitelia mesta i dopravca veria,
že zníženie hranice pre uplatnenie oso-
bitného cestovného zvýši záujem o ces-
tovanie u občanov nad 65 rokov. lm.

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Nové parkovisko na Vrlíkovej
ulici na sídlisku Nábrežie
a chodník v parku pred nemoc-
nicou v mestskej časti Palúdzka
v Liptovskom Mikuláši už slúžia
občanom.

Na Vrlíkovej ulici pred obyt-
ným domom pribudlo štrnásť
parkovacích miest, ktoré vybu-
dovala liptovskomikulášska spo-
ločnosť Slovkorekt. 

Práce stáli približne 50-tisíc
eur. Keby sa táto investícia rea-
lizovala už v roku 2005, z mest-
ského rozpočtu by sa zaplatilo
o 9-tisíc eur
menej. Parko-
visko poslúži
nielen obyvate-
ľom Vrlíkovej
ulice, ale i ná-
vštevníkom ne-
ďalekého Areá-
lu vodného sla-
lomu Ondreja
Cibáka počas
pretekov, keď
je v okolí nedo-
statok parkovacích miest.

„Okrem parkovacích plôch
sme urobili aj prístupovú komu-
nikáciu ku garážam. Tie sú sú-
časťou bytovky. Cesta je široká
šesť a dlhá tridsaťšesť metrov,
povrch má, takisto ako parkova-

cie plochy, zo zámkovej dlažby,“
povedal viceprimátor Liptovské-
ho Mikuláša a poslanec za Ná-
brežie Pavel Bobák.

Obyvateľ bytovky na Vrlíkovej
ulici Štefan Adamčiak investíciu

radnice ocenil.
„Som veľmi
spokojný, že
sa urobilo po-
riadne parko-
visko. Mohli ho
urobiť už pred
piatimi rokmi,
keď sa stavala
b y t o v k a , “
zhodnotil.

Za približne
17-tisíc eur pri-

budli dva nové chodníky zo zá-
mkovej dlažby v parku oproti
nemocnici v Palúdzke. Súčas-
ťou vynoveného parku sú i lavič-
ky a osvetlenie, v najbližšom
čase prídu na rad úpravy zele-
ne.

„Stavebné práce prebiehali
bez problémov a ukončili sme

ich ešte pred stanoveným termí-
nom. Vďaka chodníku, lavičkám
i osvetleniu dostalo celé okolie
územia oproti nemocnici nový
šat,“ uviedol riaditeľ Verejno-
prospešných služieb v Liptov-
skom Mikuláši Dušan Grešo. v.

Okolie pamätníka významné-
ho liptovskomikulášskeho rodá-
ka, básnika, politika a evanjelic-
kého kňaza Martina Rázusa, pre-
jde počas septembra úpravami. 

Tie majú prispieť k tomu, aby
obyvatelia a návštevníci pamät-
níka, ktorý sa nachádza v Parku
Martina Rázusa pred mestským
úradom, vedeli viac nielen
o osobnosti Martina Rázusa, ale
i samotnom pamätníku. Iniciáto-
rom zmien je Spolok Martina
Rázusa, ktorý našiel plné po-
chopenie u predstaviteľov lip-
tovskomikulášskej radnice.

„Vonkajší vzhľad pamätníka
má predstavovať väzbu knihy.
Ľudia sa pýtajú, či je to skutoč-

ne tak. Pri pamätníku chýba
vhodný priestor na položenie
kvetov či vencov,“ vysvetli Vladi-
mír Ferenčík, predseda Spolku
Martina Rázusa a miestny evan-
jelický farár.

„Všetky potrebné úpravy by
mali byť zrealizované do polovi-
ce septembra, kedy sa v Liptov-
skom Mikuláši uskutoční konfe-
rencia Sláva šľachetným. Bude
venovaná osobnostiam, ktoré
sa priamo alebo ideovo stretá-
vali s Martinom Rázusom a pod-
porovali jeho idey,“ povedal Vla-
dimír Ferenčík.

Jeden z autorov pamätníka,
architekt Stanislav Barényi, oz-
načil septembrový termín za ši-

beničný, ale reálny na naplne-
nie požiadaviek Spolku Martina
Rázusa a mesta. „Ide o pripo-
mienky, ktoré priniesol život. Ur-
čite sú technicky a časovo reali-
zovateľné. Teší ma, že pamätník
si našiel miesto v živote obyvate-
ľov a návštevníkov mesta,“
skonštatoval.

Mesto Liptovský Mikuláš
v poslednom období vynovilo
zvonicu v Demänovej, ktorú za-
písali do Ústredného zoznamu
pamiatkového fondu. Radnica
tiež prispela k rekonštrukcii
domu Ivana Stodolu. Aktuálne
sa pokračuje aj v úpravách voj-
nového pamätníka na Háji – Ni-
covô. red.

Chodník a parkovisko už slúžia

Okolie Rázusovho pamätníka vynovia

Miestna radnica sa chystá na
rekonštrukcie a výstavbu no-
vých detských ihrísk. Nové pre-
liezky a domčeky pribudnú
v šiestich už existujúcich ihri-
skách, tri úplne nové vystavajú
v starom meste, na Nábreží
A. Stodolu a v centre najväčšej
mestskej časti Podbreziny.

„Reagujeme na požiadavky
obyvateľov, ktorým chýba pre
ich deti priestor na hranie a voľ-
ný čas. Niektoré detské zaria-
denia boli poškodené a zniče-
né, opotrebované používaním
i časom. Doplníme ich o nové
komponenty. Tie budú buď
z agátového dreva, alebo po-
plastované,“ vysvetlil bližšie zá-
stupca primátora mesta Liptov-
ský Mikuláš Pavel Bobák.

Rekonštrukciu a doplnenie
starých ihrísk v hodnote do 35
tisíc eur zaplatí radnica z tohto-
ročného rozpočtu. Tri nové vy-
rastú z peňazí určených pre rok
2011, stáť by mali okolo 124 ti-
síc. Deti sa tam budú môcť šmý-
kať na novej šmýkačke, hojdať
sa, skrývať v domčeku či šplhať
po lane. „Ihriská na Nábreží
A. Stodolu a na Podbrezinách
budú pre naše mesto netradič-
né. Predpokladáme, že koloto-
če, lanovky či lezecké steny
a preliezačky zlákajú aj návštev-
níkov s deťmi zo širokého oko-
lia,“ povedala vedúca oddelenia
životného prostredia a poľno-
hospodárstva Iveta Klepáčová.

Domček so šmýkačkou pri-
budne v Liptovskej Ondrašovej,
v meste na ulici 1.mája medzi
bytovými domami, umiestnia ho
aj na existujúce ihrisko do vnú-
trobloku na uliciach Vansova -

Janoškova. Toto detské zariade-
nie si budú môcť užiť aj deti, kto-
ré sa chodia hrávať na ihrisko pri
kultúrnom dome v Iľanove
a v Bodiciach, alebo k futbalo-
vým ihriskám v častiach Ploštín
a Demänová. V niektorých loka-
litách bude doplnená aj preva-
žovacia hojdačka a tam, kde nie

sú pri detských zariadeniach la-
vičky, mesto doplní aj tie.

Ihriská budú k dispozícii de-
ťom v širokej vekovej kategórii.
„Väčšina ihrísk je oplotených.
Nové zariadenia, ktoré vzniknú
na mieste pôvodných detských
ihrísk na Nábreží a Podbrezi-
nách, budú mať pôvodné oplo-
tenie. Ihrisko, ktoré vyrastie vo
vnútrobloku Komenského, Hur-
banovej a Jesenského bude
oplotené novým pletivom,“ do-
plnil Bobák.

Deti by sa na vynovených
a nových ihriskách mohlo za-
stihnúť už tohtoročné babie
leto. Na území Liptovského Mi-
kuláša sa nachádza 11 oplote-
ných detských ihrísk a viac ako
30 ostatných detských zariade-
ní. lm.

V Mikuláši pribudnú 
netradičné ihriská

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Deviatich príslušníkov Če-
skoslovenskej armády v zahrani-
čí ocenil pri príležitosti osláv 65.
výročia Dňa víťazstva nad fašiz-
mom pamätnými medailami Ko-
nyšev Dmytro, prvý tajomník pre
otázky eurointegrácie Veľvysla-

nectva Ukrajiny v Slovenskej re-
publike.

Ocenenia dostali účastníci
oslobodzovacích bojov Anton
Droppa, Juraj Fekete, Ján Iľa-
novský, Ján Jančo, Michal Ko-
čan, Július Kováč, Štefan Ry-

bársky, Ondrej Staroň a Nikolaj
Tegza dnes v Dome Matice Slo-
venskej na sídlisku Nábrežie
v Liptovskom Mikuláši.

„Vojna proti fašizmu nebola
jednoducho bojom dobra proti
zlu. Nikdy predtým milióny ľudí

nestavali slobodu
svojich národov
nad vlastný život
a nikdy nešli tak
obetavo chrániť
pred okupantmi
nielen svoju zem,
ale aj vlasť tých,
ktorí tiež trpeli fa-
šizmom,“ pripome-
nul Konyšev Dmyt-
ro.

Medzi tými, ktorí zachraňo-
vali ľudstvo, boli aj veteráni. „To
vy, a spolu s vami príslušníci
ďalších národov na území Slo-
venska, Ukrajiny a ďalších kra-
jín, uchvátených fašistami, ste
urobili všetko možné i nemožné,

Národný výstup na Kriváň bol
tentoraz venovaný 175. výročiu
výstupu G. F. Belopotockého na
Kriváň. Slávnostné otvorenie
Národného výstupu na Kriváň
sa uskutočnilo v piatok 13. au-
gusta na Námestí osloboditeľov
a odštartovalo folklórny víkend
v rámci Mikulášskeho leta.

Účastníkov a organizátorov
Národného výstupu na Kriváň
privítal primátor L. Mikuláša Ján
Blcháč. „Vlani sa slávnostné
otvorenie Národného výstupu
na Kriváň uskutočnilo v Tatran-
skej Polianke, dnes sa koná
v našom meste. Kriváň je sym-
bolom Slovenska, zvrchovanos-
ti, štátnosti a nepodanosti Slo-
vákov. Sme radi, že sme sa
mohli podieľať na príprave tohto
tradičného podujatia, ktoré je
tento rok venované výstupu vý-
znamného liptovskomikulášske-
ho rodáka G. F. Belopotocké-
ho,“ povedal primátor Ján
Blcháč.

Počas otvorenia Národného
výstupu na Kriváň sa prihovoril aj
Ján Mokoš, primátor mesta Vy-
soké Tatry, Jozef Markuš, pred-
seda Matice Slovenskej a pred-
seda Klubu slovenských turistov
Peter Perhala. Na otvorení sa
zúčastnil aj predseda Klubu ra-
kúskych turistov Wolfgang Nolz. 

Sobota bola venovaná sa-
motnému výstupu na Kriváň.
„Vydali sme 459 výstupových
lístkov. Neprišli všetci, ktorí ich
mali zabezpečené. Zrejme ich
odradila raňajšia búrka. Samot-
ný výstup dopadol nad očakáva-
nie, všetko prebehlo v poriad-
ku,“ spokojne mohol skonštato-
vať Ján Kamien, predseda orga-
nizačného výboru. 

Večer sa v autocampe v Rač-
kovej doline uskutočnilo sláv-
nostné ukončenie Národného
výstupu na Kriváň, na ktorom sa
zúčastnil primátor Ján Blcháč
a prednosta radnice Rudolf Ur-
banovič. v.

Národný výstup na Kriváň 
venovali Belopotockému

aby ste budúcim
pokoleniam daro-
vali to najhlavnejšie
– možnosť žiť a byť
slobodný. Ste sym-
bolom statočnosti,
odvahy a skutoč-
nej oddanosti svo-
jej vlasti. Ukrajina
si pamätá a vysoko
cení príspevok an-
tifašistov Slovens-
ka k víťazstvu, ich statočnosť
a vytrvalosť, ktorú prejavili na
frontoch,“ dodal Konyšev Dmyt-
ro.

„Vďaky za obete, ktoré sme-
rovali k dnešnej slobode, nikdy
nie je dosť. Dnešné oceňovanie
zapadá do rámca osláv 66. vý-
ročia Slovenského národného

povstania a 65. výročia konca
druhej svetovej vojny. Oslavy
konca druhej svetovej vojny
sme si v našom meste 8. mája

pripomenuli veľmi dôstojne,“ in-
formoval primátor Liptovského
Mikuláša. 

„V minulosti nebolo zvykom,
aby ocenenia odovzdával vedú-
ci ambasády, o to viac si ich vá-
žime. Okrem vašich veteránov
ste morálne ocenili aj liptov-
ských odbojárov. Želáme si, aby

sa hrôzy vojny už
nikdy neopakova-
li,“ povedal jeden
z ocenených, Ján
Iľanovský. 

Na slávnostnom
odovzdávaní sa zú-
častnili aj predsta-
vitelia Českého
svazu bojovníkov
za slobodu z Opa-
vy, ktorí majú s Ob-
lastným výborom

Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov v Liptovskom
Mikuláši nadviazanú viac ako
dvadsaťročnú spoluprácu. lm.

Ocenili príslušníkov Československej armády

Projekt rekonštrukcie a oži-
venia centrálnej mestskej zóny
v Liptovskom Mikuláši stojí.
Mesto si splnilo všetky náleži-
tosti potrebné na schválenie ne-
návratných finančných pro-
striedkov, zmluvu o ich poskyt-
nutí však ešte stále nepodpísali.

„Urobili sme všetky nevyh-
nutné kroky, aby sa realizácia
rekonštrukcie centra mesta
mohla začať ešte v tomto roku.
Reagovali sme na výzvu, okam-
žite sme odoslali všetky požado-

vané dokumenty. Získali sme
koncom júna aj rozhodnutie
o schválení žiadosti o nenávrat-
né finančné prostriedky. Záro-
veň sme už aj vybrali zhotoviteľa
stavebných prác na základe ve-
rejného obstarávania,“ priblížila
situáciu projektová manažérka
mesta Liptovský Mikuláš Lucia
Cukerová.

Radnica ukončila výber zho-
toviteľa prác už pred dvoma me-
siacmi. Bez podpisu zmluvy

však kompletnú overenú doku-
mentáciu z procesu verejného
obstarávania odoslať kompe-
tentným na kontrolu nemôže.
„Skôr, ako ministerstvo pôdo-
hospodárstva, životného pro-
stredia a regionálneho rozvoja
zmluvu nepodpíše, celý proces
stojí. Podpis zmluvy sme niekoľ-
kokrát urgovali, dodnes však
stále neúspešne,“ dodala Lucia
Cukerová.

Mesto by chcelo cez projekt
rekonštrukcie a oživenia cen-

trálnej mestskej
zóny v Liptovskom
Mikuláši zrekon-
štruovať ulicu Štú-
rovu i Školskú.
V projekte je za-
hrnutá aj výmena
dlažby na Námestí
osloboditeľov a na
Tranovského ulici.
Centrum by mali
oživiť architektonic-

ké prvky v pešej zóne, nové la-
vičky, flexibilné pódium na ná-
mestí. Cieľom je zatraktívniť
mesto pre návštevníkova a turis-
tov, dôležité je tiež zlepšiť touto
aktivitou radnice životné pod-
mienky obyvateľov. Projekt Re-
konštrukcia a oživenie Centrál-
nej mestskej zóny v meste Lip-
tovský Mikuláš schválili poslanci
na zasadnutí mestského zastu-
piteľstva v júli minulého roku.

red.

Radniční bojujú 
o oživenie centra mesta

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Predstavitelia mesta, miestneho odbo-
ru Matice Slovenskej a občania si dnes
položením vencov k pamätníku Martina
Rázusa pripomenuli 73. výročie úmrtia vý-
znamného liptovskomikulášskeho rodá-
ka.

„Martin Rázus bol všestrannou osobnos-
ťou a človekom s veľkým č. Dajme hold člo-
vekovi, ktorý sa natrvalo zapísal do sloven-
skej histórie,“ povedal v príhovore Peter

Vrlík, predseda miestneho odboru Matice
Slovenskej.

Za liptovskomikulášsku radnicu veniec
v Parku Martina Rázusa položil primátor
mesta Ján Blcháč, viceprimátor Pavel Bo-
bák a prednosta mestského úradu Rudolf
Urbanovič. 

„Martin Rázus bol jednou z najväčších
postáv liptovskomikulášskej histórie. Dielo,
ktoré zanechal, je hodné štúdia. V tomto

roku sme všetkým maturantom v meste ve-
novali jedno z jeho diel. Odkaz Martina Rá-
zusa je potrebné si stále pripomínať,“ zdô-
raznil primátor Ján Blcháč.

Básnik, prozaik, publicista, autor literatú-
ry pre deti a mládež, dramatik, buržoázny
politik a evanjelický kňaz Martin Rázus sa
narodil 18. októbra 1888 vo Vrbici v rodine
roľníka a garbiarskeho robotníka. Zomrel
8. augusta 1937 v Brezne nad Hronom. v.

Bezmála sto účastníkov za-
znamenali organizátori už devia-
teho ročníka Cyklomaratónu po
stopách Martina Rázusa. Ten bol
venovaný práve pamiatke vý-
znamného mikulášskeho rodáka.

Cyklisti sa na štart cykloma-
ratónu, ktorý odštartoval primá-
tor Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč, postavili 21. augusta
ráno už tradične pred Rázuso-
vým domom vo Vrbici. Odtiaľ sa
vybrali na 182 kilometrovú trať,
ktorá viedla z Liptovského Miku-
láša cez Liptovský Hrádok, Krá-
ľovu Lehotu, Čertovicu, Brezno
a Banskú Bytricu naspäť do Lip-
tovského Mikuláša. Pre cyklis-
tov boli pripravené aj dve súťaž-
né etapy.

„Tradičným cyklomaratónom
chceme prispieť k zviditeľneniu

osobnosti Martina Rázusa. Aj
týmto milým a vzácnym spôso-
bom ožíva tu, vo Vrbici, Rázusov
dom. Trať cyklomaratónu vedie
cez mestá, ktoré sú určitým
spôsobom spojené so životom
Martina Rázusa,“ povedal pred-
seda Spolku Martina Rázusa
a evanjelický farár Vladimír Fe-
renčík.

Ján Bether zo spoluorgani-
zátorského Športového klubu
Leader Fox Bike v Liptovskom
Mikuláši označil cyklomaratón
za ojedinelé podujatie. „Okrem
športu má v sebe aj kultúru. Za-
ujímavé je, že spája cykloturis-
tov a aktívnych pretekárov.“

Cieľ cyklomaratónu bol vo
večerných hodinách pred pa-
mätníkom Martina Rázusa.

red.

Rázusov cyklomaratón 
napísal deviatu kapitolu

Stretnutie Bodičanov, obyva-
teľov mestskej časti Liptovské-
ho Mikuláša, sa v areáli tamoj-
šieho kultúrneho domu usku-
točnilo už po piatykrát.

„Vždy sa stretnú všetky ge-
nerácie ľudí z našej mestskej
časti. Strávime spolu príjemné
popoludnie, navaríme si guláš,
podebatujeme. Bodice sú
mestskou časťou vidieckeho
typu – sme hrdí na to, že patrí-
me k Liptovskému Mikulášu, no
zostáva v nás aj to dedinské,
čoho dôkazom je aj naše tradič-
né stretnutie. Na organizácii sa
podieľajú všetky združenia, kto-
ré pôsobia v našej mestskej
časti,“ skonštatoval Štefan Ga-
noczy, poslanec mestského za-
stupiteľstva za Demänovú a Bo-
dice.

Desiatky Bodičanov, ktorí sa
stretli pri dobrom guláši a iných
dobrotách, prišiel pozdraviť aj
primátor Liptovského Mikuláša
Ján Blcháč s prednostom Mest-
ského úradu v Liptovskom Miku-
láši Rudolfom Urbanovičom.

„Takúto občiansku iniciatívu,
ktorá nepochybne prispieva k utu-
ženiu vzťahov medzi ľuďmi, môže-
me len privítať. Tešíme sa, že oko-
lie kultúrneho domu postupne
opeknieva aj vďaka pomoci mes-
ta a Verejnoprospešných služieb.
Kultúrny stánok má nový prístre-
šok i odvodňovací rygol. Plánuje-
me vysporiadať pozemky, aby sa
v budúcnosti mohol oplotiť kultúr-
ny dom, ktorý je centrom spolo-
čenského diania v Bodiciach,“
povedal prednosta mestského
úradu R. Urbanovič. lm.

Z námestia štartovali historické autá

Pripomenuli si výročie úmrtia Martina Rázusa

Bodičania sa stretli 
po piatykrát

Súťaž veteránov odštartoval primátor Ján Blcháč.

Do Oldtimer Rallye Tatry sa zapojili pretekári z desiatich krajín. Historické vozidlá boli v pôvodnom stave, majú nad 30 rokov.
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Divadlu Gašpara Fejérpata-
ky-Belopotockého v L. Mikuláši
udelil primátor mesta Ján
Blcháč Cenu primátora mesta. 

Učinil tak pri príležitosti 180.
výročia od uvedenia prvého slo-
venského divadelného predsta-
venia - veselohry Jána Chalup-
ku Kocúrkovo, ktoré
zorganizoval práve
G. F. Belopotocký. 

„Významné výročie
sme si chceli pripo-
menúť takýmto sym-
bolickým spôsobom.
Vzťah mesta k histórii
a tradíciám je evidentný. Ctíme
si historické hodnoty, ktoré tu
zanechal prostredníctvom svoj-
ho diela aj G. F. Belopotocký.
Cenu primátora a pamätný list
som udelil z vďaky a úcty
k tomu, že naši divadelníci sú
ús pešnými nasledovníkmi G. F.
Belopotockého,“ vysvetlil primá-
tor. 

„V tomto roku sme v meste
zorganizovali 36. ročník festiva-

lu Belopotockého Mikuláš. Ce-
níme si, že ho môžeme usporia-
dať vďaka podpore mesta,“ zdô-
raznila Miroslava Palanová, ria-
diteľka Liptovského kultúrneho
strediska, ktoré je v zriaďovatel-
skej pôsobnosti Žilinského sa-
mosprávneho kraja. 

Miroslava Palanová primáto-
rovi v Dome kultúry odovzdala
Cenu G. F. Belopotockého.
„Z vďaky za to, že nám mesto
pomáha pri organizovaní Belo-
potockého Mikuláša,“ vysvetlila
riaditeľka.

Členovia Divadla G. F. Belo-
potockého, okrem iného, repre-
zentovali mesto na medzinárod-
nom festivale nezávislého alter-
natívneho a experimentálneho

Obyvatelia Liptovského Mi-
kuláša a jeho mestských častí
sa môžu zapojiť do dolaďovania
mestského rozhlasu. Jeho skú-
šobná prevádzka bude trvať do
konca roka a nahlásené podne-
ty správcovi rozhlasu pomôžu
čo najskôr odstrániť prípadné
nedostatky.

„Skúšky budeme realizovať
v meste a v jednotlivých mest-
ských častiach vždy ku koncu
mesiaca. Testovať budeme hla-
sitosť, funkčnosť ampliónov,
zrozumiteľnosť hlásenia. Prosím
preto občanov o trpezlivosť
a zhovievavosť. Skúšky sú po-
trebné, aby mohol rozhlas kvalit-
ne slúžiť na informovanie spolu-
občanov,“ priblížil Pavol Tomčík
z komunikačného oddelenia na
miestnom mestskom úrade.

Počas kontrol mestského
rozhlasu prejde zamestnanec
mesta každý jeden amplión. Stav
nahlási technikovi, ktorý bude
regulovať rozhlas priamo z hlása-
teľne. „Uvítame od obyvateľov
každý jeden podnet či pripo-
mienku na rozhlas, jeho kvalitu aj
hlasitosť. Pomôže nám každý
postreh na nejaký nedostatok,
ktorý ľudia zaregistrujú počas
hlásení rozhlasu. Je dôležité do-
ladiť vysielanie počas skúšobnej
prevádzky rozhlasu, aby mesto
prevzalo dielo v stopercentnom
stave,“ doplnil Pavol Tomčík.
Svoje pripomienky k prevádzke
rozhlasu môžu Mikulášania oz-
námiť osobne na mestskom úra-
de, telefonicky na čísle 044/55
65 201 prípade mailom na adre-
se p.tomcik@mikulas.sk v.

Predstavitelia samosprávy,
štátnej správy, Slovenského
zväzu protifašistických bojovní-
kov a občania si pri pamätní-
koch na Námestí osloboditeľov
v Liptovskom Mikuláši pripome-
nuli 66. výročie Slovenského
národného povstania.

Na slávnosti sa zúčastnil aj
Konyšev Dmytro, prvý tajomník
pre otázky eurointegrácie Veľvy-
slanectva Ukrajiny v Slovenskej
republike, Valerij Borodijenko,
vojenský pridelenec pri ukrajin-
skom veľvyslanectve na Slo-
vensku a zástupcovia Českého
zväzu bojovníkov za slobodu.

„Od čias, keď na Slovensku
vypukol ozbrojený odpor proti
fašistickej porobe, proti neslo-
bode, vojnovému ničeniu mate-
riálnych a ľudských životov, sa
už naplnil život dvoch až troch
generácií. Napriek tomu neza-
búdame na hrdinstvá našich
otcov a starých otcov, ktorí po
rokoch trápenia a útrap zatúžili
po slobode. Práve tak, ako po

nej túžime my, každý národ,
každá ľudská komunita,“ pove-
dal vo svojom príhovore Ján
Blcháč, primátor Liptovského
Mikuláša.

Primátor pripomenul, že Slo-
venské národné povstanie ne-
bolo iba naším národným preja-
vom odporu proti fašizmu. Malo
nadnárodný charakter. „Do-
svedčuje to aj účasť zahranič-
ných antifašistov zapojených do
nášho odboja, v ktorom po
boku slovenských vojakov i ob-
čanov bojovalo 8400 partizánov
– príslušníkov 32 národov a ná-
rodností Európy, Ameriky a Au-

strálie. Z nich naj-
viac – tritisíc, bolo
Ukrajincov, Ru-
sov, Bielorusov
a príslušníkov
ostatných národov
bývalého Soviet-
skeho zväzu,“
uviedol primátor.

Účastníci osláv
sa z Námestia
osloboditeľov pre-

sunuli na vojnový pamätník na
Háji-Nicovô, kde položili vence.
Potom oslavy 66. výročia Slo-
venského národného povstania
pokračovali v Palúdzke a v Oko-
ličnom. Výročie Slovenského
národného povstania si občania
ostatných mestských častí pri-
pomenú počas víkendu, v Lip-
tovskej Ondrašovej v pondelok.

red.

Poslanci Mestského zastupi-
teľstva v Liptovskom Mikuláši na
svojom zasadnutí 27. augusta
prerokovali a schválili Situačnú
správu o vývoji a stave finan-
covania mesta L. Mikuláš
v roku 2010 v čase finančnej
krízy. Podľa nej mesto Liptov-
ský Mikuláš aktívnymi opatrenia-
mi zabezpečilo v I. polroku ply-
nulé financovanie výdavkov. 

Poslanci Mestského zastupi-
teľstva v Liptovskom Mikuláši na
svojom zasadnutí 27. augusta
prerokovali a schválili Návrh na
predaj majetku mesta a na-
kladanie s majetkovým prá-
vami mesta. 

Poslanci Mestského zastupi-
teľstva v Liptovskom Mikuláši na
svojom zasadnutí 27. augusta
prerokovali a schválili Zriade-

nie Fondu na udržanie vý-
sledkov projektu s názvom
Športové centrá mládeže pre
mimoškolské aktivity v meste
Liptovský Mikuláš.

Poslanci Mestského zastupi-
teľstva v Liptovskom Mikuláši na
svojom zasadnutí 27. augusta
prerokovali a schválili Návrh na
premenovanie Liptovskej ne-
mocnice s poliklinikou v Lip-

tovskom Mikuláši na Nemoc-
nicu Dr. Ivana Stodolu. 

Poslanci Mestského zastupi-
teľstva v Liptovskom Mikuláši na
svojom zasadnutí 27. augusta
prerokovali a schválili Zmenu
rozpočtu mesta na rok 2010
súvisiacu so vznikom prác na-
viac na stavbe Stavebné úpravy
Základná škola Janka Kráľa.

red.

Komuniké z 54. mimoriadneho rokovania poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši

Občania môžu hlásiť 
chyby rozhlasu

divadla v macedónskom Skopje.
Na treťom ročníku sa zúčastnili
druhýkrát a spomedzi troch oce-
nených divadiel získali hlavnú
cenu Grand Prix. Jej súčasťou je
aj spolupráca s domácim mace-
dónskym divadlom Teater 007. 

„Ďakujeme veľmi pekne za
ocenenie. Sme radi, že môže-
me nasledovať meno G.F. Belo-

potockého. Radi by sme poďa-
kovali aj mestu, ktoré nás fi-
nančne podporilo,“ povedal po
prevzatí ocenenia jeden z čle-
nov súboru, Mario Kermiet. 

Po slávnostnom ocenení si
diváci pozreli hru Papagáje
chrobáky nežerú, ktorá odštar-
tovala divadelný víkend v rámci
Mikulášskeho leta. lm.

Pripomenuli si 66. výročie 
Slovenského národného povstania

Divadelníci dostali Cenu primátora

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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NOVÁ KOLEKCIA jeseň-zima
Okrem obchodných prevádzok (obuv, textil, šport, ...)

U  N Á S  N Á J D E T E :
• banky
• pobočka 

• služby advokátskej kancelárie
• stávkové kancelárie

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 

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ

PROFESIONÁLNA MONTÁŽ

T. Vansovej 1319
(Rachmaninovo nám.)
Liptovský Mikuáš
Mobil: 0905 523 731
Mobil: 0911 523 731
tel./fax: 044 / 552 35 55

offi  ce@euro-mont.skwww.euro-mont.sk

ŽIADNE PREKVAPENIA - ŽIADNE ZĽAVY
STÁLE NAJNIŽŠIE CENY

VÝRAZNÉ ZĽAVY PRE 
BYTOVÉ SPOLOČENSTVÁ

OKNÁ • DVERE
• TIENIACA TECHNIKA - MALOOBCHOD, VEĽKOOBCHOD
   (ŽALÚZIE, ROLETKY, SIEŤKY, MARKÍZY)
• ZASKLIEVANIE BALKÓNOV
• ZATEPĽOVANIE BUDOV
• PRENÁJOM LEŠENIA

Z
Á

RUKA

  K V A L I T
Y

Info-
linka

08001
44528

Vážení ob-
čania, všetky
svoje podnety
a otázky týkajú-
ce sa mestskej
s a m o s p r á v y
môžete adreso-
vať zamestnan-
covi Mestské-
ho úradu v L.
Mikuláši na
bezplatnej info-
linke, na ktorú
sa dovoláte
z Vašej pevnej
telefónnej linky
nášho mesta
v čase od 7.30
do 15.00 hod.
Radi Vám zod-
povieme na
Vaše otázky
a prijmeme
Vaše postrehy
a podnety ohľa-
dom samosprá-
vy.
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Nový fenomén, ktorý sa v mnohých
súvislostiach spája s finančnými pro-
blémami je jednoznačne strašiakom
dnešnej doby. Straší občanov, podnika-
teľov, mestá, obce, politikov, štát i celý
svet. S faktom hospodárskej krízy sa
stretávame v našej mladej ekonomike
prvýkrát a prvýkrát musíme hľadať i ne-
štandardné riešenia. Situáciu a jej rie-
šenie nám pomohla pochopiť vedúca
oddelenia financií, daní a miezd v Lip-
tovskom Mikuláši Marga Gutraiová.
Podľa nej je možné prirovnať ju k spo-
jeným nádobám. 

Ak sa podľa slov M. Gutraiovej naše
mesto zaviaže k výdavkom, ale dostane
signály, že nezískame plánované príjmy
na ich úhradu, musíme situáciu moni-
torovať. Potrebné je hľadať možnosti,
ako ju v potrebnom čase vyriešiť. Ta-
kýmto časovým limitom mesta je v pr-
vom rade bežný rozpočtový rok. 

MAGISTRÁT RIEŠI KRÍZU AKTÍVNE
Jedným z riešení je zníženie alebo zruše-

nie plánovaných ročných výdavkov – takzva-
né šetrenie. Liptovský Mikuláš sa zatiaľ za-
viazal k šetreniam vo výške 1,2 miliónov eur
a hľadá ďalšie riešenia. Okrem tohto kroku
hľadá radnica spôsoby, ako naplniť potreb-
né zdroje  príjmov. „Urgujeme úhrady daňo-
vých i nedaňových pohľadávok, získavame
nových daňovníkov napr. výstavbou bytov.
Možnosťou, ako naplniť potrebné zdroje prí-
jmov, je aj predaj majetku,“ vysvetlila vedúca
mestských financií. Z vlastného majetku
mesto neplatí dane. Od roku 2007 takto
miestna samospráva zvýšila príjem daní
o takmer 90 tisíc eur. „V predchádzajúcom
období nebolo možné použiť výťažok z pre-
daja majetku na financovanie bežnej činnos-
ti. Ale vzhľadom na situáciu vola v legislatíve
pre roky 2009-2010 zakotvená výnimka
a mestá si môžu zo získaných financií po-
môcť pri úhradách bežných výdavkov a takto
prežiť obidva krízové roky. Okrem toho pod-
porujeme cestovný ruch a získavame miest-
ne dane z ubytovania. Tým teda zároveň zí-
skavame ďalšie financie,“ poznamenala roz-
hodne.

Za posledné tri roky mesto nepristúpilo
k ďalšej možnosti – k zvýšeniu miestnych
daní, neprenieslo záťaž na občana a vždy
našlo spôsob, ako získať financie. „Za
úspech považujeme všetky akcie, ktoré fi-
nancujeme z mimoriadnych zdrojov, naprík-
lad zo Štátneho fondu rozvoja bývania sta-
viame byty, z eurofondov rekonštruujeme
a zatepľujeme školy. Všetky tieto príjmy sú
pre ďalší rozvoj v našom meste veľmi dôleži-
té,“ dodala.

AKO SA TO ZAČALO
Svetová hospodárska kríza začala preja-

vovať svoje dopady na rozpočet sloven-
ských miest a obcí v druhom polroku 2009.
V tomto čase boli obce i mestá už pol roka
naplno financované podľa plánovaných roz-

počtov. V druhom polroku zároveň došlo ku
kráteniu podielových daní, ktoré predstavo-
vali pre mestá a obce približne 50 percent
bežných príjmov. „Krátenie podielových
daní pre mesto dosiahlo výšku 1 475 tisíc
eur. Celý dopad výpadku príjmov bolo nutné
zvládnuť v zostávajúcich mesiacoch. Preto
mesto s gestormi rozpočtových zložiek tri-
krát prehodnotilo rozpočet, krátili sa výdav-
ky všade, kde to bolo možné a tak vďaka
všetkým opatreniam mesto rok 2009 ustrá-
žilo a skončili
s prebytkom
1,12 miliónov
eur,“ prezradila
Gutraiová. 

M e s t s k ý
rozpočet bol
v oblasti podie-
lových daní na-
plánovaný pod-
ľa prognóz Mi-
nisterstva finan-
cií SR, ktoré
boli takpove-
diac optimistic-
kejšie. „Očaká-
vali sme prísun
p o d i e l o v ý c h
daní vo výške
8,1 miliónov
eur. Až v júni tohto roku sme sa oficiálne do-
zvedeli, že to bude len 6,6 miliónov eur,“
povedala vedúca odboru financií. Pre porov-
nanie, prísun podielových daní pre tento rok
dosiahol výšku ako pred štyrmi rokmi (vtedy
6,4 mil. eur). Znížil sa o 1,5 miliónov eur.
V roku 2008 dostalo mesto podielové dane
vo výške až 8,4 miliónov eur. Rozpočet pre
rok 2010 bol v celkovej výške schválený ako
vyrovnaný. „Znamená to, že plánované vý-
davky sa rovnali očakávaným príjmom. I keď
sa môže zdať, že rozpočet mesta pre rok
2010 bol vysoký – dosiahol 53,42 miliónov
eur, vysoký podiel na tomto objeme má ob-
lasť viacúčelových rozvojových projektov,
v ktorej sú pripravované investície spolufi-
nancované z eurofondov a táto oblasť pred-
stavuje 27 miliónov eur prevažne financova-
ných z dotácií.“ V prvom polroku 2010 sa
mesto venovalo najmä príprave a predklada-
niu žiadostí o získanie príspevkov. Finančný
efekt z týchto aktivít bude čitateľný v druhom
polroku tohto roka. O plnení svojich cieľov
a finančných ukazovateľoch bude Mestské
zastupiteľstvo podrobne informované na
svojom zasadnutí už 16. septembra.

ROZPOČET POČAS KRÍZY
Rozpočet mesta má viaceré legislatívne

pravidlá, ktoré musí jeho zostavovateľ do-
držať. „Strážime výšku komerčných  úverov
a ich splátok, uhrádzanie výdavkov po lehote
splatnosti a podobne. Kontrolu dodržiavania
predpisov v oblasti financovania stráži i hlav-
ný kontrolór mesta a nezávislý audítor,“ priblí-
žila M. Gutraiová. Potvrdila, že financovanie
roku 2010 začala mestská radnica pokojne

a podľa plánov. „Rozpočet príjmov a výdav-
kov bol nastavený 1:1, z minulého roku sme
si navyše do tohto roku preniesli sumu  480
tisíc eur. Peniaze boli z ušetrenej mimoriad-
nej dotácie, ktorú sme v decembri 2009 do-
stali z rezervy Úradu vlády,“ priblížila. 

Januárová dotácia podielových daní bola
vo výške 854 tisíc, čo bolo oproti minulému
roku síce len 80 percent, február už bol
však optimistický a mesto získalo 738 tisíc
eur (102 percent). 

„V mesiaci marec sme dostali prvé signá-
ly o tom, že aj v roku 2010 bude oblasť po-
dielových daní problematická. Štát nám
v marci stiahol mesačné dane o 208 tisíc,
nakoľko prvýkrát v histórii použil svoje právo
prepočtu a dorovnania daní z minulého roku
a nášmu mestu vyčíslil minulý rok ako pre-
platkový. Takže po tomto prepočte sme ten
mesiac dostali len 346 tisíc eur,“ prezradila
vedúca financií, daní a miezd. 

Krátenia pokračovali i počas ďalších me-
siacov – v apríli cez 70 percent, v máji vyše
50 percent a v júni len 26 percent oproti fi-
nancovaniu v predchádzajúcom roku. V me-
siaci máj sa už deficit slovenských miest
a obcí vyšplhal do takých výšok, že hrozil
štrajk. Preto na podnet a po jednaní Združe-
nia miest a obcí Slovenska bola z rezervy
Vlády SR poskytnutá malá pomoc, ktorá pre
Liptovský Mikuláš predstavovala sumu
212 802 eur a prakticky vykryla marcový vý-
padok. Štát tiež v jednom mesiaci poskytol
financie s 10-dňovým predstihom, čo čias-
točne pomohlo pri nápore na financie. Na-
koľko mesto začínalo rok so slušnou finanč-
nou rezervou, dopady sa začali prejavovať
až v mesiaci máj. „Dovtedy sme si už prezie-
ravo zazmluvnili kontokorentný úver, ktorý
mestu umožňuje v prípade potreby použiť
bankové zdroje do výšky 300 000 eur,“ po-
vedala M. Gutraiová. V jednom prípade už
mesto úver použilo a na päť dní si požičalo
sumu od 20 – 123 tisíc eur. „Keby boli in-
vestičné akcie viazané na spomínané kolísa-
vé zdroje, bolo by mesto riešilo ďalšie pro-
blémy s dofinancovaním rozostavaných ak-
cií. Aj tu môžeme hovoriť o určitej preziera-

Rozpočet pre rok 2010 a hospodárska

Foto: archív MsÚ
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vosti, pretože investície sa realizujú len z do-
tácií a tiež vo výške úveru naplánovaného
pre rok 2010, ktorý momentálne postačuje
na riešenie všetkých oblastí,“ dodala. 

AKO ĎALEJ DO KONCA ROKA 
To je otázka, ktorú si kladie nielen mesto

Liptovský Mikuláš, ale aj Združenie miest
a obcí Slovenska, Ministerstvo financií i vlá-
da SR. Vedú sa rokovania na najvyššej úrov-
ni a obce aj mestá sa dožadujú dofinancova-
nia 141 miliónov eur. „Pre Liptovský Mikuláš
by to znamenalo finančnú injekciu vo výške
asi milióna, takže bude potrebné vyriešiť
ešte cez 475 tisíc. I keď legislatíva umožnila
obciam doplniť výpadok príjmov formou pre-
daja majetku, jeho hodnota, lukratívnosť
a súčasný malý záujem o obchodovanie
s nehnuteľnosťami nenapĺňa očakávania,“
vysvetlila finančníčka Gutraiová. 

Aj Mikuláš sa stretáva s týmto problé-
mom, nakoľko naplánované príjmy z predaja
nepotrebného majetku sú časovo v ome-
škaní. Mesto predáva majetok formou verej-
nej súťaže. Túto činnosť pre mesto zabez-
pečuje Bytový podnik Liptovský Mikuláš a.s.
a verejnosť je o majetku a jeho cene infor-
movaná aj na webovej stránke tohto podni-
ku. V ponuke je už majetok za približne 800
tisíc eur – v sume sú zahrnuté i štyri voľné
byty. Podľa slov Marty Gutraiovej je potreb-
né podrobnejšie prehodnotiť všetok nevyu-

žitý majetok a hľadať ďalšie možnosti jeho
speňaženia.

ČO MÁ MESTO K DISPOZÍCII 
Od nástupu súčasného vedenia mesta

vzrástol mestský majetok z približne
54 700 000 eur o 48,9 percent. K 30. júlu
tohto roku dosiahol výšku 81 436 926 eur
(takmer 2,5 miliardy slovenských korún). Na
tomto náraste sa podieľali investičné akcie,
ale vysporiadanie dovtedy nevysporiada-
ných pozemkov, o ktoré sa mesto aktívne
pričinilo. „Mesto je z tohto titulu „bohatšie“
o 338 250 štvorcov pozemkov v ocenení
takmer troch miliónov eur. Takže v pomere
k financiám, ktoré je potrebné zabezpečiť,
(t. j. 2,6 mil. eur) sa jedná o možný úbytok
voči celkovému majetku len vo výške okolo
troch percent,“ vysvetlila M. Gutraiová. 

RADNICA MÁ FINANCIE 
POD KONTROLOU 

Odbor financií, daní a miezd každý týždeň
hodnotí situáciu a výsledky denne predkladá
vedeniu mesta. Vedenie mesta prijíma opatre-
nia na riešenie situácie, kráti výdavky, hľadá
zdroje, pomáha pri predaji majetku. Kým v pr-
vom polroku dosiahli príjmy 11 miliónov eur,
výdavky dosiahli 10 miliónov a do ďalšieho
polroku mesto prešlo s rezervou jeden milión.

„Napriek tomu, výsledky sú analýz finan-
cií nášho mesta sú v dobrom stave, rozpo-

čet a jeho vývoj do konca roka budeme ana-
lyzovať aj naďalej. Je potrebná maximálna
miera opatrnosti až do konca roka,“ uviedla
Gutraiová.

Všetky legislatívne opatrenia pre udrža-
nie zdravej ekonomiky si radnica stráži,
mestu v žiadnom prípade nehrozí ozdravný
režim ani nútená správa. Kompetentní hľa-
dajú bežné i nové riešenia. 

Vzhľadom k tomu, že vedenie mesta si-
tuáciu hospodárskej krízy hodnotí ako mi-
moriadnu, teda takú, s akou sa poslanecký
zbor za posledných 20 rokov svojej existen-
cie ešte nestretol, podala vedúca odboru fi-
nancií, daní a miezd na mimoriadnom Mest-
skom zastupiteľstve 27. augusta 2010 „Situ-
ačnú správu o vývoji a stave financovania
mesta Liptovský Mikuláš v roku 2010“. V nej
skonštatovala skutočnosti publikované
i v tomto článku. Mestské zastupiteľstvo pri-
jalo informáciu i s odporúčaním, aby primá-
tor mesta zostavil širšiu odbornú skupinu,
ktorá prehodnotí všetky aspekty novej situá-
cie a bude hľadať riešenie. 

Vyhlásenie k finančnej situácii mesta náj-
dete na strane 14.

Ing. Marta Gutraiová, 
vedúca odboru financií, 

daní a miezd na MÚ 
v Liptovskom Mikuláši

sprac. red.

kríza pod drobnohľadom
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Okrem veľkých rekonštrukcií, ktoré radnica začala realizovať
z fondov Európskej únie na ZŠ Janka Kráľa, ZŠ M. R. Martákovej, ZŠ
na Demänovskej ceste a MŠ na Československej brigády, zabezpe-

čili radniční v našom meste počas prázdnin aj niektoré drobné rekon-
štrukčné práce z mestského rozpočtu. Ponúkame Vám ich prehľad:

• rekonštrukcia okien 
na Základnej umeleckej škole J. L. Bellu 16 044,96 eur

• zriadenie vchodu do hospodárskej budovy 
v Materskej škole na Vranovskej v Palúdzke 3 651,36 eur

• rekonštrukcia vzduchotechniky školskej jedálne 
pri ZŠ Janka Kráľa na Podbrezinách 88 801,22 eur

• rekonštrukcia vzduchotechniky školskej jedálne 
pri Materskej škole na Čsl. brigády 20 142,48 eur

• rekonštrukcia strechy 
na Materskej škole Ondrašovská 32 795,60 eur

• rekonštrukcia strechy 
na Materskej škole Agátova 24 171,60 eur

• rekonštrukcia skladu na sklad náradia 
k ihrisku ZŠ Čsl. brigády 7 730,24 eur

red.

Žiaci nastúpili do vynovených škôl

Foto: archív MsÚ
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Poďakovanie mestu 
za spoluprácu

Spišská katolícka charita sa už 20. rok snaží stáť pri ľuďoch
a pomáhať núdznym. V Liptovskom Mikuláši prevádzkuje Dom
Charitas sv. Kláry - krízové stredisko a útulok pre problémové
dievčatá a mladé ženy. Súčasťou tohto projektu je aj domov na
pol ceste, kde niektoré z nich nájdu aj po opustení brán Domu
Charitas sv. Kláry bývanie. Ďalšou službou je zdravotnícka služ-
ba v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti nie len pre
obyvateľov Liptovského Mikuláša, ale aj širokého okolia. V minu-
losti sa rozbehla aj opatrovateľská služba v rodinách, ktorá bola
medzi obyvateľmi žiadaná.

Žiaľ nepochopenie zo strany miestnych samospráv malo za
následok, že v regióne úplne skončila až na mesto Liptovský Mi-
kuláš. Zároveň Liptovský Mikuláš je jediným mestom v rámci
Spišskej diecézy, kde Spišská katolícka charita službu poskytu-
je. Nie že by nechcela, ale podmienky na jej poskytovanie vytvo-
ril len Liptovský Mikuláš. Aby bol občan spokojný so službami,
musí si mať možnosť vybrať. Len mesto Liptovský Mikuláš v rámci
poskytovania opatrovateľskej starostlivosti dáva možnosť si vy-
brať medzi viacerými poskytovateľmi. Nespráva sa monopolne
a tak majú občania kvalitnejšie služby, lebo konkurencia vždy tla-
čí ku kvalite. V Liptovskom Mikuláši je aktívna aj Farská charita,
ktorá sa zameriava najmä na pomoc bezdomovcov, ale aj ďalším
núdznym. Všetky tieto naše služby v týchto, aj pre nás nie ľah-
kých časoch, fungujú najmä vďaka podpore mesta a jeho primá-
tora Ing. Jána Blcháča, PhD. Aj touto cestou by som sa mu chcel
poďakovať v mene Spišskej katolíckej charity, ale najmä v mene
všetkých tých, ktorým môžeme vďaka nemu pomáhať.

Pavol Vilček, 
diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity

Od roku 2008 prešli kompetencie ohľadne opatrovateľskej
služby z Vyššieho územného celku na mestá a obce. Mnohé
mestá a obce však „zabúdajú“ na túto svoju povinnosť postarať
sa o ľudí odkázaných na opatrovateľskú službu. Spišská katolíc-
ka charita v Liptovskom Mikuláši preto ďakuje a oceňuje prístup
nášho mesta, ktoré sa rozhodlo spolupracovať aj s neverejnými
poskytovateľmi sociálnych služieb a každoročne vyčleňuje fi-
nančné prostriedky na jej zabezpečenie. Tým rešpektuje právo
občana vybrať si poskytovateľa týchto služieb.

sestra Júlia
Dom Charitas Sv. Kláry

Od 5. septembra 2010 zastavujú na zastávke „Palúdzka,
BOCIAN” v oboch smeroch prímestské autobusy a to v dohod-
nutom rozsahu a podľa cestovného poriadku schváleného Žilin-
ským samosprávnym krajom. Tým by sa mali výrazne zlepšiť pre-
pravné možnosti občanov Palúdzky, najmä cestujúcich z uvede-
nej lokality. Ide o prímestské autobusové spoje tak v pracovných
dňoch ako aj v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja.

Voľné nebytové priestory 
na prenájom

Ponúkame lukratívne nebytové priestory
v Dome služieb 

na prízemí o rozlohách: 93 m2, 199 m2

na 1. poschodí o rozlohách: 46 m2, 9 m2, 12 m2, 48 m2 a 52
m2 a na 2 poschodí o rozlohách: 220 m2 (150 + 70) 13 m2

11,48 m2 37 m2 (12,5 + 12 + 12,5) 11,07 m2 32,4 m2 a 70
m2 vhodné na kancelárie obchod alebo služby

Nám. Osloboditeľov 72 
na 1. poschodí o rozlohách: 61,09 m2, 8,25 m2 a 58 m2

Obvodnom Úrade na Nám osloboditeľov 
na prízemí o rozlohách: 53,54 m2 a 27 m2

Nábrežie 4. apríla 1990 – Novinový stánok 14 m2

Vrbická 271 – 22 m2

V prípade záujmu zasielajte prípadne osobne prineste
žiadosti na adresu:

Bytový podnik Liptovsky Mikuláš a.s. 
Námestie osloboditeľov 73 
031 01 Liptovský Mikuláš 

(do žiadosti uveďte účel využitia a telefonický kontakt)
Bližšie informácie môžete získať na internetovej stránke

www.bplm.sk, prípadne osobne alebo telefonicky
na t. č. 044/5567242 mobil 0918 888735

Pomoc najvzácnejšia
Pomoc kamaráta v núdzi je naozaj pomocou najvzácnejšou.

Aj naši dôchodcovia uskutočnili finančnú zbierku, ale aj zbierku
potrebných vecí pre ľudí po záplavách. Vtedy človeku chýbajú
základné veci na upratovanie, varenie, zrazu sa ponúka otázka,
na čom a ako spať, čím sa prikryť. Chýbajú samozrejme aj penia-
ze. Primátor mesta L. Mikuláš poskytol vozidlo, aby mohla byť
odovzdaná za účasti dôchodcov a predstaviteľov mesta takáto
zbierka primátorovi mesta Kežmarok Igorovi Šajtlavovi. Túto
zbierku uskutočnil Klub seniorov 2, ZO JDS učiteľov a Klub se-
niorov 1. Posedenie pri guláši, ktorý varil osobne pán primátor
Kežmarku, za účasti najlepšieho slovenského horolezca Petra
Hámora a predstaviteľov mesta Kežmarok dalo tomuto odovzda-
niu vážnosť, ale aj uznanie, že zbierku uskutočnili práve dôchod-
covia, ktorí naozaj nemajú na rozdávanie. Vďaka vám darcovia.

RSDr. Michal Kotian
predseda Rady starších

UPOZORNENIE
Upozorňujeme obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš, že

Verejnoprospešné služby nebudú odoberať v rámci zberu
zeleného odpadu úrodu zo záhrad – napr. jablká a iné
ovocie či zeleninu. Takéto nadbytky si musí kompostovať
každý obyvateľ sám.

Odd.ŽP

Atakovali mestský rozhlas
Mesto Liptovský Mikuláš podáva trestné oznámenie na neznáme-

ho páchateľa, ktorý 28. augusta vstúpil do vysielania v mestskej čas-
ti Demänová. Veríme, že v spolupráci s PZ SR sa podarí páchateľa
vypátrať. V prípade, že občania majú nejaké informácie prípadne po-
dozrenie na páchateľa, ktorý neoprávnene atakuje mestský rozhlas,
nech poskytnú tieto informácie na tel. čísle 044/5565201.

Nielen potreba informovať o prírodných katastrofách, ale naprík-
lad aj udalosti posledných dní (vyčíňanie páchateľa v Devínskej No-
vej Vsi, na ktorú upozorňoval občanov mestský rozhlas), potvrdzujú
dôležitosť a potrebu funkčného mestského rozhlasu. lm.
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Na základe Vyhlásenia poslaneckého
klubu SDKÚ-DS a KDH mestského zas-
tupiteľstva v Liptovskom Mikuláši k finančnej
situácii mesta, ktorá bola dňa 27. 8. 2010
prejednávaná na mimoriadnom mestskom
zastupiteľstve na základe „Situačnej správy
o vývoji a stave financovania mesta Lip-
tovský Mikuláš v roku 2010“ uvádzame svo-
je stanovisko:

1. Súhlasíme s konštatovaním aj
odporúčaním, ktoré prijalo MsZ dňa
27.8.2010. Vnímame doterajšie opatre-
nia vykonané na úrovní primátora mes-
ta, vedenia mesta i odboru financií, daní
a miezd. Vývoj situácie vo financovaní
mesta Liptovský Mikuláš posudzujeme
nasledovne:
a) predložený materiál sa zaoberá vývojom

situácie na nasledujúce mesiace
s výhľadom do 31.12.2010. Na základe
nedofinancovania finančných zdrojov,
plánovaných do konca roka 2010 - zo
štátneho rozpočtu - podielových daní
a pomalším plnením plánovaných
kapitálových príjmov z predaja majetku
nepotrebného na výkon samosprávnych

funkcií mesta, mohol by nastať rozpoč-
tový nedostatok zdrojov. Ku dňu
27.8.2010 bol vyčíslený možný rozpoč-
tový deficit nenaplnenia príjmov vo výške
do 2,6 mil. eur, ktorý je potrebné do kon-
ca roka vyriešiť nad rámec doteraz vyko-
naných opatrení. Uvedená suma potreby
financií 2,6 mil. eur do konca roka teda
nie je vyčíslením neuhradených
záväzkov.

b) horeuvedený poslanecký klub zdieľa ná-
zor na vážnosť a pretrvávanie nepriaznivej
celoslovenskej situácie súvisiacej s fi-
nančnou krízou, ktorá má dopad i na fi-
nancovanie mesta Liptovský Mikuláš,
vyžaduje si nové prístupy a riešenia a súh-
lasí so zintenzívnením opatrení a riešení
nielen na úrovni MsZ, primátora mesta,
vedenia mesta, ale predovšetkým
vytvorením špecializovanej pracovnej
skupiny, ktorá bude koncepčne aj oper-
atívne monitorovať situáciu, hľadať
a primátorovi mesta navrhovať možnosti
riešení a konzultovať ich s vedením mes-
ta. Týmito opatreniami sa nadviaže na už
realizované a v správe pomenované
a vykonané opatrenia.

c) v evidencii faktúr Mestského úradu sa
k dnešnému dňu nenachádza žiadna
neuhradená faktúra, ktorej splatnosť
prekračuje 60 dní po lehote splatnosti
a údaje, ktoré sú uvedené vo vyhlásení
poslaneckého klubu SDKÚ-DS a KDH
mestského zastupiteľstva v Liptovskom
Mikuláši sú nepravdivé a zavádzajúce.
Z vyššieuvedeného vyplýva, že mestu
nehrozí nútená správa v zmysle Zákona
583/2004 Z. z., ani „ozdravný režim“.
Naopak, cieľom zvolania mimoriadneho
MsZ bolo prijatie opatrení a riešení, ktoré
takejto eventualilte predídu.

2. Na základe uvedeného konštatu-
jeme, že stanovisko poslaneckého
klubu SDKÚ-DS a KDH je politicky účelo-
vo motivované, nevychádza z presných
a odborných posúdení a z tohto dôvodu
s ním nemôžeme súhlasiť.

V Liptovskom Mikuláši, 30. 8. 2010

Poslanci MsZ Liptovský Mikuláš,
klubu SMER-SD, SNS, 

ĽS-HZDS, SF, HZD, ANO

VYHLÁSENIE
poslaneckého klubu SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS, SF, HZD, ANO 

mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši k finančnej situácii mesta

Námestie osloboditeľov v historickom centre
Liptovského Mikuláša bolo v sobotu 22. augusta
popoludní dejiskom medzinárodnej súťaže silných
mužov - Strong man Spirit Liptov 2010, ktorá sa
uskutočnila pod záštitou primátora mesta Jána
Blcháča. 

Víťazom prestížnej medzinárodnej súťaže druž-
stiev sa stala dvojica poľských pretekárov pred si-
lákmi zo Slovenska a z Českej republiky. Siláci sa
museli popasovať so šiestimi disciplínami, pričom
väčšina z nich bola úplne nová a netradičná.

Pretekárov na úvod čakalo nosenie 150 kilo-
gramových kufrov a tristo kilogramovej drevenej
ohrady. Potom dvojica silákov ťahala maxitraktor,
ktorý vážil úctyhodných pätnásť ton. V ďalšej dis-
ciplíne prišlo na rad nosenie 150 kilogramového

erbu. Ďalšou náročnou disciplínou bolo preha-
dzovanie stĺpu a nosenie dvesto kilogramového
Bačovho kyjaku. Záverečnou bola disciplína Bar-
bar Conan. 

Zápolenia novodobých gladiátorov boli súčas-
ťou Mikulášskeho leta. V príjemnom počasí výko-
ny silných mužov sledovalo viac ako päťsto divá-
kov. „Som veľmi rád, že sme v Liptovskom Mikulá-
ši mohli privítať najlepších pretekárov z jednotli-
vých krajín. Moderní gladiátori predviedli úžasné
výkony. Týchto chlapcov za to, čo dokážu, obdivu-
jem,“ povedal hlavný organizátor a prezident Slo-
venskej asociácie silných mužov Vladimír Bátik.

Oproti minulému roku čakali na pretekárov
nové disciplíny. „Podľa ohlasov sa divákom páčili.
Aj touto cestou by som sa im chcel poďakovať za
atmosféru, ktorú pretekárom pripravili,“ skonštato-
val Vladimír Bátik. 

V Liptovskom Mikuláši sa predstavil aj najsilnej-
ší Slovák Braňo Golier, ktorý súťažil s Michalom
Petríkom. „Súťažilo sa mi veľmi dobre, až na to, že
sme nevyhrali. Hlavné je, že sa nikto z nás nezra-
nil. Potešila ma atmosféra, ktorá je v Liptovskom
Mikuláši vždy lepšia ako v iných mestách,“ zhod-
notil Michal Petrík, pre ktorého bolo najťažšou dis-
ciplínou ťahanie maxitraktora, najmenej starostí
mu naopak robil Bačov kyjak.

„Organizátorom na čele s Vladimírom Bátikom
by som sa chcel poďakovať za prípravu výborného
a divácky lákavého podujatia, ktoré vhodne za-
padlo do programu nášho Mikulášskeho leta. Pre-
tekári podali nadľudské výkony,“ povedal primátor
Liptovského Mikuláša Ján Blcháč, ktorý ceny naj-
lepším pretekárom odovzdával s prednostom
Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši Rudolfom
Urbanovičom. red.

Mikulášski 
hokejisti 

vyhrali prvýkrát
Zimný štadión v Liptov-

skom Mikuláši bol dejiskom
Medzinárodného hokejové-
ho turnaja žiakov O pohár
primátora mesta Liptovský
Mikuláš.

Jeho víťazom sa po prvý-
krát stali chlapci z domáceho
Mestského hokejového klu-
bu 32 Liptovský Mikuláš, kto-
rí v zápasoch nestratili ani
bod a zaslúžene triumfovali.
V ich drese upútal svojim vý-
konom najmä Lukáš Žiak,
ktorý strelil deväť gólov.

„Náš tradičný turnaj je pre
zúčastnené témy prípravou
na ďalší ročník. Teší nás, že
si do Liptovského Mikuláša
každý rok nájdu cestu aj za-
hraničné tímy, ktoré k nám
chodia veľmi radi,“ povedal
Vlastimil Škandera, športový
manažér Mestského hokejo-
vého klubu 32 L. Mikuláš.
Konečné poradie turnaja:
1. Liptovský Mikuláš
2. Vsetín
3. Nowy Targ
4. Opava
5. Košice
6. Trnava lm.

Najsilnejší boli Poliaci

Foto: archív MsÚ
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Po zápasoch siedmeho kola prvej
futbalovej ligy patrí futbalistom Mest-
ského futbalového klubu Tatran Liptov-
ský Mikuláš v tabuľke výborné tretie
miesto. Mikulášania zatiaľ získali tri-
násť bodov.

Nezaslúžená prehra v Michalovciach
V zápase tretieho kola sa hráči Mestské-

ho futbalového klubu Tatran Liptovský Miku-
láš predstavili v Michalovciach. Domáci ten-
to zápas vyhrali 2:1.Prvých tridsať minút pa-
trilo domácim hráčom, ktorí boli pohyblivej-
ší, agresívnejší a hrali s väčším nasadením
ako hráči Mestského futbalového klubu Ta-
tran Liptovský Mikuláš.

V 9. min strieľal domáci Janek spoza
šestnástky nad. O tri minúty kopali domáci
prvý rohový kop, ale slabá strela skončila
v náručí Šavola. V 14. min z priameho strie-
ľal Yevlanov, ale brankára Tatrancov nevy-
strašil. Ozvali sa aj hostia – v 18. min Bezák
z diaľky mieril nad domácu svätyňu.Na prvý
presný zásah čakali diváci do 22. min, jeho
autorom bol Sninský – 1:0. Šavol si poradil
v 29. min so šancou Opiela po priamom
kope. Vyrovnanie na seba nenechalo dlho
čakať – Kandera v 35. min odcentroval, do-
máca obrana odvrátila k Bezákovi, ktorý dal
na 1:1. S priamym kopom Líšivku v 39. min,
ktorý išiel po zemi, si Michalovčania poradi-
li. V tej istej minúte vystrelil Latiak, ale nedô-
razne. V závere polčasu domáci Špilár spo-
za šestnástky strieľal veľmi nepresne.

V druhom polčase podali Mikulášania
lepší výkon, boli aktívnejší. Príležitosti si
v úvode vytvorili Bezák s Kapláňom, ale gó-
lové ovocie nepriniesli. V 53. min tvrdo vy-
strelil Ruskovský. O dve minúty kopali do-
máci pokutový kop, ktorý Sninský bezpečne
premenil. V 70. min hosťujúca obrana od-
vrátila Janekov center, v tej istej minúte mie-
ril Jakubčo spoza šestnástky vedľa. V dob-
rej pozícii sa v 84. min ocitol Šupej, nahral
Bezákovi, ktorého zastavila píšťalka rozhod-
cu pre ofsajd.V nadstavenom čase Liptáci
kopali rohový kop, do šestnástky domácich
vybehol aj brankár Šavol, ale Mikulášania sa
remízy, ktorá by zápasu určite svedčala viac,
nedočkali.

Pavol Strapáč, asistent trénera Lip-
tovského Mikuláša: „Zápas sa mi hodnotí
ťažko. Prehrali sme gólom z jedenástky
– bola, nebola, ešte teraz o tom polemizu-
jem. Do 25. minúty boli lepším tímom domá-
ci, potom sme dali gól, ktorý nám pomohol.
Po prestávke sme boli o kúsok lepší. Prehra
ma mrzí, na bod sme určite mali. Opakujem,
prehrali sme gólom z pokutového kopu, ale
taký je futbal.“

V derby zaslúžené víťazstvo
V liptovskom derby zápase sa na štadió-

ne v Okoličnom predstavila rezerva Ružom-
berka. Mužstvá hrali priemerný futbal, dôraz
dávali na zabezpečenú obranu. Prvú šancu
mal až v 34. min domáci Šlosár, ale neus-
pel. Čo nevyšlo jemu, sa o minútu neskôr
podarilo kapitánovi Kanderovi, ktorý prízem-

nou strelou z 25 metrov otvoril skóre zápasu
– 1:0.

Hostia sa dostali do šance v 39. min Ko-
torom, ale skóre zápasu sa nemenilo. V 42.
min pohrozil z priameho kopu Lovás, Šavol
v bránke Liptovského Mikuláša jeho strelu
s námahou vyrazil. 

Aj v druhom polčase sa hral iba priemer-
ný futbal. Pozornosť Šavola strelou opäť
preveril Lovás, ale skóre sa nemenilo. Ra-
dosť na výborne zaplnený štadión priniesla

74. min – v bránkovom území dorazil loptu
do siete po Helbichovej strele Šupej a bolo
2:0. Tento stav sa už do konca zápasu ne-
zmenil a Liptovský Mikuláš si do tabuľky za-
slúžene pripísal tri body.

Pavol Strapáč, asistent trénera Lip-
tovského Mikuláša: „Na tento derby zápas
sme sa pripravovali celý týždeň. Mal som
veľké obavy, pretože káder ružomberskej
rezervy je kvalitný. Vychádzali sme zo silnej
defenzívy do rýchlych protiútokov. Súpera
sme k ničomu nepustili. Pri mužstve som
mesiac a pol, krôčik za krôčikom pracujeme
na tom, aby sme sa neustále zlepšovali po
taktickej a technickej stránke. Víťazstvo
v dnešnom stretnutí hráčov určite povzbudí
do ďalšej tvrdej práce. Chceme hrať o špicu
tabuľky, pred nami je ešte veľa roboty. Teraz
nás čakajú dva zápasy na ihriskách súpe-
rov.“

Výborný výkon a víťazstvo 
v Rimavskej Sobote

V zápase piateho kola prvej futbalovej
ligy sa Mikulášania predstavili na ihrisku Ri-
mavskej Soboty. Tá v úvodných kolách zí-
skala len bod za remízu s Michalovcami.
Proti Mestskému futbalovému klubu Tatran
Liptovský Mikuláš chcela bodovať naplno,
no Liptáci jej to vďaka kvalitnému výkonu ne-
umožnili.

Úvod zápasu sa niesol podľa predstáv
domácich, ktorí v 8. min otvorili skóre, keď
úspešným strelcom bol Vargic. Netrvalo
dlho a Mikulášania v zápase, v ktorom sa
skóre menilo ako na hojdačke, vyrovnali.
Prebiehala 20. min, keď Líšivka nahral Bez-
ákovi, po ktorého strele do šibenice domáci
brankár nemal šancu – 1:1. Bezák patril
v prvom polčase k najaktívnejším hráčom
v drese Liptovského Mikuláša a svoju snahu
korunoval zaslúženým gólom.

Domáci misky váh naklonili na svoju stra-
nu v 27. min, keď skóroval Líška – 2:1. Lip-
táci domácim uštedrili nepríjemný gól do
šatne v závere prvej časti hry – po faule na
Šlosára si loptu postavil Latiak a strelou po

zemi, ktorá bola ešte v múre tečovaná, pre-
kvapil Prošovského v bránke Rimavskej So-
boty.

V druhom polčase to boli opäť hráči Ri-
mavskej Soboty, ktorí sa dostali do vedenia,
tentoraz zásluhou Pisára v 57. min – 3:2.
Ani v tomto prípade vyrovnanie na seba ne-
nechalo dlho čakať. Postaral sa oň o štyri
minúty neskôr Latiak – unikol domácemu
stopérovi, ktorý na neho rýchlosťou nestačil
a ponad brankára s prehľadom vyrovnal na
3:3.

Výborne hrajúci Mikulášania si víťazstvo
v zápase zaslúžili. Rozhodujúcim štvrtým gó-
lom ho zabezpečil v 67. min Pekár hlavičkou
po rohovom kope. Presný zásah bol pre
neho tou najlepšou odmenou za výborný vý-
kon v obrane počas celého stretnutia.

V Moldave Mikulášania 
dostali poltucet

Po víťaznom domácom zápase s rezer-
vou Ružomberka a výbornom výkone a zisku
troch bodov na ihrisku Rimavskej Soboty, sa
hráči Mestského futbalového klubu Tatran
Liptovský Mikuláš predstavili u nováčika
v Moldave nad Bodvou.

Mikulášanom stretnutie absolútne nevyš-
lo a pod umelým osvetlením inkasovali šesť
gólov. Domáci sa pred zápasom netajili tým,
že chcú získať tri body, čo sa im aj veľmi jed-
noznačne podarilo. Zápasové skóre otvoril
už v 14. min domáci Gavlák, ku ktorému sa
o šesť minút pridal Brezina. Po druhom góle
prevzali na chvíľu iniciatívu hráči Liptovské-
ho Mikuláša, ale nič z nej nevyťažili. Do pol-
času už početná divácka kulisa nebola
svedkom žiadneho gólu.

V druhom polčase to už bola jednoznač-
ná záležitosť hráčov v domácich dresoch.
Tretí presný zásah pridal v 53. min Horváth
a o štyri minúty zvyšoval na hrozivých 4:0
Pančík. Ešte väčší smútok priniesla na miku-
lášsku lavičku 71. min, v ktorej domáci vy-
hrávali už 5:0. Klinec do mikulášskej rakvy
zabil dve minúty pred koncom zápasu svojim
druhým gólom v zápase Gavlák – 6:0.

„Výsledok z Moldavy je pre nás šokom
a ranou. Súper uspel vďaka agresívnej hre
a dlhým nakopávaným loptám, ktoré sme
nedokázali ubrániť,“ povedal o zápase Vladi-
mír Helbich, tréner Mestského futbalového
klubu Tatran Liptovský Mikuláš.

„Vysoká prehra je fackou pre nás
všetkých. Úvod sezóny nás zastihol v pohode,
v tabuľke sme boli druhí. Táto facka je možno
aj na niečo dobrá, bodaj by nám len pomohla.
Hlavy máme hore.“ www.mfktatran.sk

Mikulášskym futbalistom patrí tretia priečka

Najbližší program Mikulášanov
8. kolo – 11. septembra o 17:30 hod:

Senec – L. Mikuláš. 9. kolo – 18. sep-
tembra o 15:00 hod: L. Mikuláš
– Petržalka. 10. kolo – 25. septembra
o 15:00 hod: Trenčín – L. Mikuláš.
11. kolo – 2. októbra o 14:30 hod:
L. Mikuláš – Púchov.

Foto: www.mfktatran.sk
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OZNAM PRE NÁJOMCOV BYTOV
V súlade s novelou všeobecne záväzného nariadenia mesta

Liptovský Mikuláš č. 5/2001/VZN O podmienkach prideľovania
bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom
v bytových domoch postavených s podporou štátu, bytov v Obyt-
nom dome s. č. 1913/113A na Ulici 1. mája v Liptovskom Miku-
láši, ostatných bytov vo vlastníctve mesta L. Mikuláš a povinnosti
prenajímateľa bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš, ktoré
nadobudlo účinnosť dňom 02.07.2010 oznamujeme všetkým
nájomcom bytov vo vlastníctve mesta L. Mikuláš, že počnúc
dňom 03.07.2010 žiadosti o opakovaný nájom k bytom vybavuje
Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s., Nám. osloboditeľov 73.

Poklonenie sa pamiatke 
obetiam hôr v Žiarskej doline

kultúrne stretnutie na symbolickom cintoríne
18. 9. 2010

10.00 Zraz účastníkov na parkovisku na začiatku Žiarskej doliny
10.15 Peší presun na symbolický cintorín
12.30 Pietny akt na symbolickom cintoríne, položenie vencov 
16.30 Odchod autobusov z parkoviska v Žiarskej doline 

Doprava:
Účastníci budú na miesto zrazu v Žiarskej doline prepravení au-
tobusom označeným logom Českého spolku na Slovensku. 

z Lipt. Hrádku (pred žel.stanicou) 8.15 h
z Lipt. Mikuláša (pred autobusovou stanicou) 8.45 h

následne zo zastávok v L.Mikuláši: Centrum, Rachmaninova,
Okoličné, Podbreziny, Smrečany.

Mesto obstaráva 
nový územný plán

Oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu 
„Územný plán mesta Liptovský Mikuláš“

Mesto predkladá
návrh

„Územný plán mesta Liptovský Mikuláš“
za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania.

Návrh je spracovaný na základe vyhodnotenia dvoch variant
konceptu riešenia.

V súlade so zámerom Železníc SR sa počíta s premiestne-
ním železničnej trate a železničnej stanice do polohy južne od
diaľnice D1 a tiež s premiestnením autobusovej stanice.

Komplexný materiál návrhu je k nahliadnutiu na oddelení
územného plánovania a hlavného architekta Mestského úradu
Liptovský Mikuláš a na internete www.mikulas.sk.

Pripomienky a podnety je možné predložiť písomne na ad-
resu: Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031
42 Liptovský Mikuláš v termíne do 20. septembra 2010.

Na námietky podané po uplynutí určenej lehoty sa ne-
prihliada.

Referendum 2010
Na základe Rozhodnutia prezidenta SR zo dňa 6. júla 2010

zverejnenom v zbierke zákonov č.311/2010 bolo vyhlásené re-
ferendum na sobotu 18. septembra 2010. V referende budeme
odpovedať na šesť otázok:

1. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom zrušila povinnosť fy-
zických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verej-
nosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhla-
som?

2. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom rozšírila možnosť
prejednať konanie poslanca NR SR ako priestupok na všetky
priestupky podľa zákona o priestupkoch? 

3. Súhlasíte s tým, aby NR SR ústavným zákonom znížila po-
čet poslancov NR SR na 100 s účinnosťou od nasledujúceho
volebného obdobia?

4. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom ustanovila, že orgá-
ny verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá
s obstarávacou cenou max. 40 tis. eur?

5. Súhlasíte s tým, aby NR SR ustanovila možnosť voliť po-
slancov NR SR a poslancov Európskeho parlamentu prostred-
níctvom internetu?

6. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom vyňala osoby pove-
rené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpo-
veď podľa tlačového zákona?

V meste a jeho jednotlivých mestských častiach bolo vytvo-
rených celkom 22 okrskov a miestností na hlasovanie. Okrskov
je o deväť menej ako sme zvyknutí pri voľbách, pretože zákon
č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda umožňuje
zvýšiť počet oprávnených osôb na hlasovanie v jednom okrsku
až na 2000, t. j. dvojnásobok oproti voľbám. Z tohto, ale aj
z úsporných dôvodov sa niektoré okrsky spojili, ale súčasne je
zabezpečená dostupnosť hlasovacích miestností pre občanov.
V meste budú hlasovacie miestnosti otvorené v sobotu 18. sep-
tembra 2010 od 07.00 hod. do 22.00 hod. 

Volič, ktorý nebude môcť hlasovať vo svojom okrsku, v zoz-
name ktorého je zapísaný, môže požiadať mesto o vydanie hla-
sovacieho preukazu, ktorý ho oprávňuje hlasovať v ktorejkoľvek
hlasovacej miestnosti na území Slovenskej republiky. Žiadosť
sa podáva osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej
osoby. Oprávnený občan môže požiadať o vydanie hlasovacie-
ho preukazu najneskôr do 16.9.2010 v „Centre služieb obča-
nom mesta“. Občania, ktorí majú v zmysle zákona č. 253/1998
Z.z. o hlásením trvalého pobytu občanov SR trvalý pobyt mesto
Liptovský Mikuláš je miestom hlasovania okrsok č.2, hlasovacia
miestnosť v Gymnáziu M. M. Hodžu, ul. Hodžova 860.

Bližšie informácie a oznamy súvisiace s referendom sú zve-
rejnené aj na webovej stránke mesta – www.mikulas.sk/samo-
správa/voľby 2010/referendum/

Do 24.8.2010 bolo v súlade so zákonom o referende opráv-
neným občanom doručené oznámenie o čase a mieste konania
referenda. Prosíme občanov, ktorí oznámenie nedostali, resp.
sú v ňom nezrovnalosti aby kontaktovali Mestský úrad ( tel.
5565 260, 266, e-mail.: l.mikulas@mikulas.sk). 

Referendum v meste Liptovský Mikuláš zabezpečuje okrem
111 členov hlasovacích komisií pre referendum delegovaných
politickými stranami a petičným výborom aj 22 organizačno-
technických pracovníkov a 15 členov realizačného tímu z radov
zamestnancov mesta. PhDr. Jozef Fiedor

vedúci odboru vnútornej správy

Mesto Liptovský Mikuláš sa zapojilo do súťaže 
Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2010.

Za svoje mesto môžete hlasovať prostredníctvom internetu.
Súťaž sa koná do 31. 10. 2010 do 12:00 hod.

HLASUJTE, PODPORTE SVOJE MESTO A VYHRAJTE!
Pravidlá súťaže a viac info na 

www.slovakregion.sk/sutaz/2010

Predaj prebytočného majetku
Mesto L. Mikuláš vyhlasuje obchodné verejné súťaže na

predaj prebytočného majetku mesta. Bližšie informácie
o objektoch a súťažných podmienkach sú zverejnené na
úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta
www.mikulas.sk a na internetovej stránke Bytového podniku
www.bplm.sk. Ďalšie info na tel. 0918 888 735 (Bc. Kollár)
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Vakcinácia psov 
proti besnote – september 2010

Vakcinácia psov proti besnote v miestnych častiach mes-
ta Liptovský Mikuláš sa uskutoční nasledovne:
Liptovská Ondrašová 10. 09. 2010, 17,00 – 18,00 h.
pri kultúrnom dome

Andice, Benice 24. 09. 2010, 07,00 – 08,00 h.
pred obchodom

Palúdzka 24. 09. 2010, 16,00 – 17,30 h.
pri kultúrnom dome

Okoličné, Podbreziny, Vitálišovce 25. 09. 2010, 09,00 – 11,00 h.
na mieste pôvodnej hasičskej zbrojnice v Okoličnom

Stošice 25. 09. 2010, 11,15 – 11,45 h.
pred družstvom

Staré mesto 13. 09. 2010, 13,00 – 15,00 h.
na parkovisku veterinárnej polikliniky 
na Ulici 1. mája 75 (pri parku na Rachmaninovom nám.)

Vakcinácia proti besnote je povinná podľa § 17 ods. 5 zá-
kona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti pre psov
starších ako 3 mesiace – každoročne. Cena vakcinácie je
5 eur.

Varovné signály 
civilnej ochrany

Pri ohrození ľudského zdravia, ochrane pred povodňami resp.
inými živelnými pohromami, v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z.
o ochrane pred povodňami a zákona č. 42/1994 Z. z o civilnej
ochrane v znení neskorších predpisov, požívajú sa pri varovaní oby-
vateľstva tieto varovné signály:

Varovný signál: VŠEOBECNÉ OHROZENIE
Tón sirén: 2-minútový kolísavý tón sirén

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ ALEBO VZNIKU
MIMORIADNEJ UDALOSTI, AKO AJ PRI MOŽNOSTI 

ROZŠÍRENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI 

Varovný signál: OHROZENIE VODOU
Tón sirén: 6-minútový stály tón sirén

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA 
PRED NIČIVÝMI ÚČINKAMI VODY

Signál: KONIEC OHROZENIA
Tón sirén: 2-minútový stály tón sirén bez opakovania 

KONIEC OHROZENIA ALEBO KONIEC PÔSOBENIA 
NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI

Signál: VZDUŠNÝ POPLACH
Tón sirén: 2-minútový kolísavý tón sirén 

POČAS BRANNEJ POHOTOVOSTI ŠTÁTU A POČAS VOJNY
OHROZENIE V PRÍPADE MOŽNÉHO VZDUŠNÉHO 

NAPADNUTIA ÚZEMIA ŠTÁTU

Varovný signál sa ihneď po jeho skončení dopĺňa slovnou
informáciou vo vysielaní rozhlasových a televíznych staníc, prí-
padne v mestskom rozhlase, resp. TV Liptov.

Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária
alebo katastrofa.

Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpe-
čenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľ-
stva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádza-
júcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hro-
madných informačných prostriedkov. Koordináciu preskúšavania tý-
chto systémov vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

V súlade s § 14 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povod-
ňami Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava zabezpečuje
predpovednú povodňovú službu prostredníctvom ktorej poskytuje
informácie:

• o meteorologickej situácii
• o hydrologickej situácii
• o povodňovej aktivite (nebezpečenstvo povodne, vznik povod-

ne) a o ich ďalšom možnom vývoji.
Informácie poskytuje formou uverejnenej výstrahy 1. stupňa,

2. stupňa a 3. stupňa.
Informácie sú zverejňované a prístupné 24 hodín denne na

internetovej stránke: www.shmu.sk
Ľubomír Lukáč, oddelenie PO, CO, BOZP

Pripomienkovanie 
regenerácie sídlisk

Dňa 17.8.2010 začalo mesto Liptovský Mikuláš zastúpené
Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a staveb-
ného poriadku, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
územné konanie stavby Regenerácia sídliska „Staré mes-
to”. Svoje námietky a pripomienky môžu občania uplatniť najne-
skôr do 13. 09. 2010. Do podkladov rozhodnutia je možné na-
hliadnuť v stránkové dni: pondelok, streda, piatok v čase
8.00 – 11.00 a 13.00 – 15.00 na odbore ÚR,SP a ŠFRB (prvé
poschodie, č. dverí 810).

Informácie pre ubytovateľov
Povinnosti ubytovateľa z pohľadu verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ako orgán prí-
slušný na úseku verejného zdravia sa pri posudzovaní stra-
vovacích a ubytovacích služieb riadi týmito predpismi: 

Pri posudzovaní stravovacích služieb:
• zákon NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• vyhláška MZ SR č.533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požia-

davkách na zariadenia spoločného stravovania
• zákon NR SR č.152/2005 Z.z. o potravinách v znení neskor-

ších predpisov
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.852/2004

z 29.apríla 2004 o hygiene potravín
• vyhláška MZ SR č.585/2008, ktorou sa ustanovujú podrob-

nosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení
• zákon NR SR č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení

neskorších predpisov

Pri posudzovaní ubytovacích služieb:
• Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požia-

davkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požia-
davkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariade-
nia

• Vyhláška MH SR č. 277/2008 Z.z, ktorou sa ustanovujú kla-
sifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do
kategórií a tried

Posudzovanie vyššie uvedených služieb zabezpečuje v RÚVZ
STRAVOVANIE – oddelenie Hygieny výživy, 

t.č. 56 214 76, e-mail: lm.hv@uvzsr.sk
UBYTOVANIE – oddelenie Hygieny životného prostredia

a zdravia, t.č. 55 212 78, e-mail: lm.hzp@uvzsr.sk
Informácie o činnosti úradu poskytuje 

webová stránka: www.ruvzlm.sk
MUDr. Eva Chobotová, regionálna hygienička

Skúška sirén 10. septembra (piatok) o 12. ho-
dine bude v L. Mikuláši vykonaná kontrola skúšky vyrozume-
nia obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom sirén.



ZDS je občianske združenie založené podľa
zákona 83/1990 Zb. z 23. Marca 1990 o zdru-
žovaní občanov.

Naša základná organizácia vznikla
15. 1. 1993. Terajší počet členov je 103 riad-
nych a 600 radových.

Naším poslaním je
• presadzovať záujmy a potreby diabetikov ako

pacientov a spotrebiteľov
• systematicky obhajovať špecifické záujmy

diabetikov a iniciatívou presadzovať ich rieše-
nia

• prehlbovať výchovu a vzdelávanie diabetikov,
oboznamovať ich rodinných príslušníkov a ši-
rokú verejnosť s problematikou diabetikov

Našou prioritou je združovať osoby s postih-
nutím ochorenia Diabetes melitus a edukačnou
činnosťou pomáhať ľudom zvládať toto nevylieči-
teľné ochorenie. Okrem prednáškových stretnu-
tí s lekármi a zdravotníckymi firmany uspriadava-
me 4 zájazdy na Dia dni, ktoré organizuje ZDS,
mávame stretnutie v prírode spojené s prípravou
gulášu a športového dňa. Organizujeme pre čle-
no týždňové u Rekondičné pobyty, každoročne
na Mikuláša mávame stretnutie s občerstvením
a vianočným balíčkom.

Predsedom ja Štefan Gavorník, ktorému pri
zabezpečovaní chodu organizácie pomáha 
5-členný výbor. Štefan Gavorník

predseda ZO
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4. 8. 2010 o 15.04 hod. na
ul. M. R. Štefánika – na autobu-
sovej zastávke SAD, prostred-
níctvom kamerového systému
mestskej polície bolo zistené,
že M. P. zo Serede fajčí cigare-
tu. Pre porušenie § 7 ods.
1 písm. a ) zákona č.377/2004
bol menovaný riešený v bloko-
vom konaní.

4. 8. 2010 o 20.39 hod. na
základe telefonického oznáme-
nia mestská polícia uložením
blokovej pokuty vyriešila do-
pravný priestupok na ul. Gašta-
nová pre nerešpektovanie do-
pravnej značky IP - 16 Parkovis-
ko, parkovacie miesta s vyhra-
deným státím, ktorého sa do-
pustil M. S. z Lipt. Mikuláša.

11. 8. 2010 o 20.22 hod. na
centrálu Mestskej polície bolo
oznámené, že na ul. Gaštanova
( na verejnom priestranstve) sa
voľne pohybuje pes - labrador.
Po preverení a zadokumentova-
ní prípadu bol skutok kvalifikova-
ný ako priestupok proti verejné-
mu poriadku podľa § 47 ods.
1 písm. d, zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch, ktorého sa
dopustil Š. G. z Lipt. Mikuláša.
Prípad bol vyriešený uložením
blokovej pokuty.

14. 8. 2010 o 12.35 hod. na
mestskú políciu bolo oznáme-
né, že na miestnej komunikácii
ul. Pišútova sa nachádza olejo-
vá škvrna. Po preverení a zado-
kumentovaní skutku mestská
polícia za znečistenie komuni-
kácie postihla uložením bloko-
vej pokuty M. P. z Lipt.Mikuláša,
ktorý následné miesto vyčistil.

16. 8. 2010 o 14.02 hod.
bola požiadaná mestská polícia
o poskytnutie pomoci E. M.,
pretože ju exmanžel B. M. (oba-

ja z L. Mikuláša) hrubo uráža
a ponižujúco nadáva priamo na
pracovisku, kde je zamestnaná.
Prípad je v riešení pre podozre-
nie z naplnenia skutkovej pod-
staty priestupku proti občian-
skemu spolunažívaniu podľa
§ 49 ods. 1 písm. d, zákona
o priestupkoch.

17. 8. 2010 o 21.53 hod.
mestská polícia zaznamenala, že
pri Múzeu J. Kráľa sú opité mla-
distvé osoby. Preverením veci
bolo zistené, že sa jedná o 15 -
17 ročné dievčatá V. H., J. D., E.
N., a J. Š všetky z L. Mikuláša,
ktoré pre porušenie VZN mesta
L. Mikuláš č. 8/1992, čl. 2 ods.
1 písm. b boli riešené v bloko-
vom konaní. Následne za prie-
stupok na úseku ochrany pred
alkoholizmom podľa § 30 ods. 1
písm. a, zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch bol uložením
blokovej pokuty postihnutý M. H.
z L. Mikuláša.

17. 8. 2010 o 23.28 hod. na
centrálu mestskej polície bolo
oznámené podozrenie z vykrá-
dania vecí z motorových vozidiel
na ul. M. R. Štefánika. V spolu-
práci s verejnosťou mestská po-
lícia získala poznatky k objasne-
niu prípadu, ktorý v zmysle
miestnej a vecnej príslušnosti
rieši Obvodné oddelenie Poli-
cajného zboru Lipt. Mikuláš.

23. 8. 2010 o 15.46 mests-
ká polícia prevzala oznámenie
občanov o nedodržiavaní pred-
písanej rýchlosti a zákazu vjaz-
du nákladných motorových vozi-
diel na ul. Podtatranského vo-
dičmi motorových vozidiel.
V zmysle miestnej a vecnej prí-
slušnosti sme oznámenie odo-
vzdali Okresnému riaditeľstvu
Policajného zboru ul. Komen-

ského 841 Lipt. Mikuláš k prija-
tiu účinných opatrení pre zvýše-
nie disciplíny účastníkov cestnej
premávky na tejto mimoriadne
dôležitej miestnej komunikácii
najmä v súvislosti so získanými
poznatkami od občanov o nie-
koľkonásobnom prekračovaní
rýchlosti (5O km/hod.) vodičmi
motorových vozidiel a motocy-
klistov. Mestská polícia v súlade
s ustanovením § 3 ods.1 písm.
f, zákona č. 564/1991 Zb.
o obecnej polícii zintenzívni
hliadkovú činnosť v tejto časti
mesta pre dodržiavanie doprav-
nej značky B-6 Zákaz vjazdu ná-
kladných motorových vozidiel.

26. 8. 2010 o 10.02 hod.
na mestskú políciu bola ozná-
mená krádež liatinového poklo-
pu z kanála na mestskom cinto-
ríne v Lipt. Mikuláši. Mestská
polícia objasňovaním prípadu
zistila, že priestupku proti majet-
ku podľa § 50 ods. 1 sa dopus-
tili 15 - 16 roční chlapci z ul.
Priemyselná. Poškodený po-
klop bol nájdený v podniku
Zberné suroviny. Prípad je rie-
šený v blokovom konaní.

V období od 24. 07. 2010 do
26. 08. 2010 bolo MsP rieše-
ných 367 priestupkov, z toho na
úseku dopravy 221, proti majet-
ku 21 priestupkov, 29 proti verej-
nému poriadku, 7 proti občian-
skemu spolunažívaniu, 9 prie-
stupkov voľne pohybujúcich sa
psov, 24 priestupkov porušenia
zákona o ochrane nefajčiarov -
fajčenie na autobus. zastávkach,
5 podozrení z trestného činu, 21
priestupkov pitia alkoholu na ve-
rejnom priestranstve a iné.

Mgr. Dalibor Šalplachta
náčelník mestskej polície

Zo zápisníka mestskej polícieObčiansky servis
JÚL 2010

Človek sa narodil aby dýchal,
videl, počul a cítil – aby žil...

V Liptovskom Mikuláši sa v júli
narodili:
Tobiáš MAŠURA, Romana RE-
VAJOVÁ, Adrián MORAVČÍK,
Nela KRÁLIKOVÁ, Damian CI-
BÁK, Tomáš REPA, Zara ZÁ-
HORSKÁ, Miroslav MURGOŠ,
Michal URBAN, Romana HAN-
KOVÁ, Nela MRÁZOVÁ, Laura
TLAMKOVÁ, Lea MIKULÁŠO-
VÁ, Dominik ŽIARAN, Matúš
ČERNÝ, Tereza KACEROVÁ,
Matúš MOČARNÍK, Lilly HAR-
DOŇOVÁ, Matúš GROCHAL,
Katarína JANEKOVÁ, Patrícia
LEDNICKÁ, Karin Alexandra
BARCZIOVÁ.

... teraz už nie si len priateľ,
teraz si ten, ktorého neopustím,

ktorému vždy pomôžem a hlavne
ktorého navždy milujem... 

Manželstvo uzavreli:
Ing. Miroslav HOLAZA – Bc.
Ivana VYŠNÁ, Ing. Ján BED-
NARČÍK – Ing. Ivana CHRENO-
VÁ, Ing. František BUDOVEC
– Mgr. Mária ŠROLOVÁ,
Ing. Michal ZÁHRADNÍK – Ale-
xandra BETHEROVÁ, John VO-
ZÁRIK – Miroslava HÖESOVÁ,
Peter KENDERESSY – Martina
REPČEKOVÁ, Ivan ČÁNI – Ľud-
mila SVORADOVÁ, Ondrej
TRSTENSKÝ – Božena SIVÁ-
KOVÁ, Ing. Marek PARALIČ,
PhD. – Mgr. Dana KUBALOVÁ,
JUDr. Karol NAGY – Ing. Lucia
URBANOVIČOVÁ, Ing. Richard
HAŠČÍK – Iveta BANÁŠOVÁ,
Martin MATLOŇ- Michaela VAJ-
DOVÁ, Ing. Andrej ŠIKULA
– Ľubomíra ŠEDIVÁ, Dalibor
GALICA – Mgr. Jana KOKIOVÁ,
Jozef GURÁŇ – Eva GAŽOVI-
ČOVÁ, Marek MELÁR – Barbo-
ra HUVAROVÁ, Filip ŽOLDÁK
– Katarína KUPCOVÁ.

Dych – slovko krátke, nenápadné.
Bez neho však končí život ...

Zomreli:
Ing. Martin HAVALEC – 77r.,
Ľubica DZÚRIKOVÁ – 59r., La-
dislav KRAKOVSKÝ – 86r.,
Ivan JAŠKA – 38r., Margita
MARIAKOVÁ – 81r., František
VIGLASKÝ- 86r., Ing. Jan PO-
SPÍŠIL – 74r., Paulína POLÁČ-
KOVÁ – 81r., Ivan GREČNER
– 58r., Milan DANČÍK – 59r.,
Mária PÁLTIKOVÁ – 86r., Anna
KONFÁLOVÁ – 75r., Juraj
KUSÝ – 48r., Ing. Eugen MAS-
TELA – 75r., Ľuboš KOŠŤÁL
– 40r., Božena GRIEŠOVÁ
– 80r., Ján HAZUCHA – 53r.,
Ľubomír MAGURA – 64r., Má-
ria KUŠIAKOVÁ – 90r.

TELEFÓN: 044/5525709 
MOBIL: 0904 502 826 
www.dialiptov.sk 
e-mail: zdslm@centrum.sk
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