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V  stredu 6. augusta boli 
ukončené rekonštrukčné práce 
ulíc Kuzmányho a Tranovského. 
Následne mesto začalo v polo-
vici mesiaca s rekonštrukciou 
Širokej ulice v Demänovej. Prá-
ce potrvajú približne mesiac. 
Začiatkom septembra sa cestá-
ri pustia do  obnovy vozovky 
na Švermovej ulici v Palúdzke 
na Socháňovej ulici na Nábreží. 
Do konca roka mesto plánuje 
vybudovať parkovacie plochy 
na uliciach Majerská a Majerí-
kova. Pribudnú aj na Chalúp-
kovej ulici a  v  Starom Meste 
na Ulici Janka Jesenského. 

„Pripravujeme tiež projekto-
vú dokumentáciu stavebných 
úprav Ulice Janka Alexyho 
na Nábreží spoločne s rekon-
štrukciou a odvodnením blízkej 
komunikácie medzi garážami,“ 
povedal primátor Alexander 
Slafkovský. Počas leta bol opra-
vený aj chodník na Garbiarskej 
ulici v centre mesta.

„Zub času sa podpísal na mno-
hých komunikáciách. Verím, že 
občania dopravné obmedzenia 

súvisiace s rekonštrukciami chá-
pu,“ hovorí primátor Alexander 
Slafkovský. Podľa jeho slov sa po-
čas leta podarilo spustiť prakticky 
všetky investičné akcie, ktoré boli 
naplánované a ktoré poslanci za-
stupiteľstva schválili. 

„Na Kuzmányho ulici sme 
opravili veľmi vyťažený úsek, 
ktorý si snáď najviac zo všetkých 
mestských ulíc  žiadal nový po-
vrch. Dokončenú rekonštrukciu 
Tranovského ulice privítajú urči-
te nielen tu žijúci obyvatelia, ale 
aj návštevníci materskej školy, 
evanjelického kostola a Liptov-
skej galérie P. M. Bohúňa,“ povedal 

Jozef Repaský, zástupca primáto-
ra, na preberacom konaní.

Medzi mnohé investičné 
akcie, ktoré mesto počas leta 
realizuje, patria aj práce na ob-
jektoch školských zariadení. 
Začiatkom augusta sa začalo 
s výmenou okien na Materskej 
škole 4. apríla známej ako Žirafka. 
Za 28-tisíc eur budú mať deti 
vymenené viac ako dve tretiny 
okien v triedach v jednotlivých 
pavilónoch. Radosť budú mať 
na začiatku školského roka žiaci 
Základnej školy Janka Kráľa, kde 
bola položená nová podlaha v 
telocvični. Nové okná čakajú aj 

žiakov základnej školy v Okolič-
nom – v blokoch „A“ a „C“ a deti 
v materskej škole na Vranovskej 
ulici v Palúdzke.

Kvôli zvýšeniu bezpečnosti 
chodcov mesto investuje do ve-
rejného osvetlenia. Na priecho-
de pre chodcov na ulici Dubovej 
osádza nové svetelné body. Mali 
by znamenať viditeľnú zmenu 
k lepšiemu pre všetkých, ktorý 
cez tento úsek prechádzajú.

Z vlastného rozpočtu by mesto 
chcelo zrekonštruovať  ešte v tom-
to roku križovatku ulíc Demänov-
ská a Palúčanská v mestskej časti 
Palúdzka. „V mestskej časti Oko-
ličné sa pripravuje obnova Ulice 
Mateja Linčovského a chodník 
pribudne na Kláštornej ulici po ta-
mojší most, ktorý zvýši bezpeč-
nosť chodcov prechádzajúcich 
do blízkej priemyselnej oblasti,“ 
priblížil Jozef Repaský. Úpravy ko-
munikácií sa realizovali aj v Lip-
tovskej Ondrašovej na uliciach  
Mišíkova, Hroboňova a Matejkova. 

O investičných akciách mesta 
budeme informovať aj v ďalšom 
čísle.                                                -red-

Priame investície mesta prekročia 4 milióny eur

Vážení spoluobčania, Mikulášania,

netypické  augustové počasie ja za na-
mi. Určite okrem hubárov veľa ľudí ne-
potešilo. Teplých slnečných dní, počas 
ktorých by si dovolenkári oddýchli a deti 
sa vyšantili pred nástupom do školy, bolo 
na naše očakávania málo. Verme, že to je 
len výnimka a jesenné mesiace nás pre-
kvapia. Je pred nami „babie“ leto, hádam 
nesklame. 

Začína nový školský rok 2014/2015. Je 
výnimočný v tom, že pokračujeme v tren-
de nárastu prijatých prváčikov. Každý 
z nás si nesie v sebe spomienku na prvé 
dni v škole. Plní očakávania sú naši naj-
menší, prváčikovia základných škôl. Tento 
rok je ich takmer 350 v šiestich základ-
ných školách, ktorých zriaďovateľom je 
mesto Liptovský Mikuláš. Najviac v škole 
na Demänovskej ulici. Je to pochopiteľné, 

veď v mestskej časti Palúdzka za ostatné 
roky pribudlo najviac bytov. Počas leta 
a  v  priebehu jesenných mesiacov sa-
mospráva investuje do zlepšenia stavu 
materských a základných škôl v meste 
z vlastných zdrojov viac ako 350-tisíc eur. 
K tomu by mali pribudnúť väčšie investície 
v Základnej škole Dr. A. Stodolu a na Čsl. 
brigády, spolu za 616-tisíc eur. Všetko, 
čo investujeme do zlepšenia podmienok 
vzdelávania našich detí, sa nám mnoho-
násobne vráti.

V samospráve mesta nás čaká postup-
ne dokončiť rozrobené investície. Zlé ja-
zyky tvrdia, že sú volebné. Nie. V každom 
volebnom období, v každom jeho roku 
niečo prospešné pre občanov a návštev-
níkov Liptovského Mikuláša pribudlo. 
V niektorom roku viac, v niektorom me-
nej. Všetko závisí od toho, čo si zo spoloč-
ného rozpočtu môžeme dovoliť. Úprimne 

poviem, bodaj by toho bolo čo najviac. 
Príprava akcií financovaných z verejných 
zdrojov je však ostatné roky komplikova-
ná najmä kvôli verejným obstarávaniam. 
Stavebný zákon tiež nepustí. Teší ma, že 
v súťažiach obstáli aj domáce stavebné 
firmy. Zamestnanosť popri bývaní je vec, 
ktorá ľudí najviac trápi.

Blíži sa koniec volebného štvorročného 
cyklu. Určite budeme spolu hodnotiť, čo 
sa podarilo a čo nie. Otvorene a pravdivo. 
Máme na to ešte čas. Platí, že iba choroba 
je nákazlivá, zdravie nákazlivé nie je - ta-
kisto je to s klamstvom a pravdou. Práve 
preto sa klamstvá šíria rýchlo a pravda 
tak pomaly. Prajem nám všetkým v me-
siaci september a tých nastávajúcich čo 
najviac zdravia a pravdy. 

Jozef Repaský
zástupca primátora
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Prebiehajúca rekonštruk-
cia Ulice partizánov prinesie 
hneď niekoľko pozitívnych 
noviniek. Cesta popred zimný 
štadión bude mať nový zre-
konštruovaný povrch a stane 
sa jednosmernou. V rámci re-
konštrukcie pribudnú nové 
parkovacie miesta. Komfort 
návštevníkov štadióna sa tak 
zase o niečo zvýši. 

Viac ako 200-metrový úsek 
ulice Partizánov zahŕňa obno-
vu komunikácie a chodníka pre 
peších. „Po otvorení tréningovej 
haly Jána Laca a čiastočnej rekon-
štrukcii zimného štadióna z vlast-
ných zdrojov a prostriedkov 
spoločnosti JL aréna sme začali 
aj so skultúrňovaním okolia mest-
ského štadióna,“ uviedol Jozef 

Repaský, zástupca primátora.
Na kompletne zrekonštruova-

nej ceste vznikne 41 parkovacích 
miest. Po ukončení rekonštrukč-
ných prác dôjde k zjednosmer-
neniu premávky v smere od Be-
lopotockého po ulicu Vajan-
ského. „Dôvodom je vytvorenie 
dostatočného počtu šikmých 
a pozdĺžnych státí  a potreba zvý-
šenia počtu parkovacích miest 
v bezprostrednom okolí športo-
vých zariadení,“ uviedol Ľubomír 
Hán, vedúci oddelenia dopravy 
mestského úradu. „Vytvoríme tak 
takmer ideálne podmienky pre 
fanúšikov mikulášskeho hokeja, 
ale aj pre zápasy reprezentačnej 
osemnástky, ktorá sa  k nám sťa-
huje na najbližšiu sezónu z Trenčí-
na,“ dodal Jozef Repaský. 

Celkové investičné náklady 
predstavujú sumu takmer 167-ti-
síc eur. Súčasťou prác je i úprava 
bezbariérového priechodu pre 

chodcov na Belopotockého ulici. 
Rekonštrukcia ulice Partizánov 
by mala byť ukončená do konca 
augusta.                                         -kel-

Nová cesta a parkovacie miesta pri zimnom štadióne

Mestské zastupiteľstvo sa 
po uzávierke predošlého vy-
dania mesačníka Mikuláš vo 
štvrtok 24. júla stretlo na svo-
jom 48. zasadnutí. Poslanci 
schválili zámer podania žia-
dosti o  finančné prostriedky 
na  rekonštrukciu Základnej 
školy Dr. A. Stodolu a vyčlenili 
financie na rekonštrukciu soci-
álnych zariadení v Dome kul-
túry. Poslanci sa jednohlasne 
zhodli na finančnej pomoci vo 
výške 5-tisíc eur pre Vrátnu do-
linu zničenú kalamitou.

Poslanci podporili zámer zre-
konštruovať základnú školu Dr. A. 
Stodolu z prostriedkov Regionál-
neho operačného programu. „Je 
to zrejme naša posledná možnosť 
žiadať o európske peniaze, keďže 
v novom programovom období 
nie sú výzvy na rekonštrukcie zá-
kladných škôl plánované,“ uviedla 
Jana Kormaníková, projektová ma-
nažérka mesta Liptovský Mikuláš.

Výška celkových nákladov je 

viac ako 410-tisíc eur. Zo získa-
ných prostriedkov by sa zrekon-
štruoval a zateplil učebňový pavi-
lón školy, vymenili okná, exterié-
rové dvere, zakúpilo by sa nové 
interiérové vybavenie pre učeb-
ne a školské šatne, ako i zariade-
nie pre učebne odbornej výcho-
vy a informačných technológií.

Výnos z predaja akcií 
na zateplenie školy

Poslanci sa zaoberali aj pre-
dajom akcií mesta v spoločnosti 
LiptovNet, ktorú pomohlo zalo-
žiť pred deviatimi rokmi s cieľom 
vytvoriť metropolitnú optickú 
sieť. Formou obchodnej verejnej 
súťaže ponúklo na predaj svojich 
štyridsať percent. „V posledných 
rokoch výnos v tejto spoločnosti 
nebol. Aj keď bola zisková, in-
vestovalo sa do jej rozvoja. Pri 
zakladaní sme do spoločnosti 
investovali 97-tisíc eur, ktoré sa 
nám podarilo zhodnotiť za de-
väť rokov na sumu 132-tisíc eur, 

teda o asi tridsať percent. Tento 
výnos chceme použiť na zateple-
nie a výmenu okien na Základnej 
škole Československej brigády,“ 
vysvetlil Jozef Repaský, zástupca 
primátora mesta.

Vynovenia sa dočkali sociál-
ne zariadenia v Dome kultúry vo 
výške 46-tisíc eur z rozpočtu mes-
ta. „Zariadenia tu slúžia od čias 
výstavby kultúrneho domu. Ich 
stav už technicky nevyhovoval,“ 
uviedol René Devečka, riaditeľ 
Domu kultúry.  

Finančná pomoc pre Vrátnu 
a obec Terchová 

Počasie spôsobilo v ponde-
lok 21. júla veľké škody vo Vrát-
nej doline. Kalamita zanechala 
stopy v podobe vytrhaných 
kusov asfaltu na jedinej prí-
stupovej ceste do doliny. Voda 
s kameňmi a bahnom strháva-
la za sebou zaparkované autá. 
Poslanci mestského zastupiteľ-
stva v Liptovskom Mikuláši sa 

preto rozhodli poskytnúť finanč-
nú pomoc vo výške 5-tisíc eur. 

Len pred dvomi rokmi Ži-
linský samosprávny kraj cestu 
opravil za niekoľko miliónov 
eur z európskych peňazí. „Som 
rád, že z radov poslancov prišiel 
tento návrh. Vrátna dolina je 
krásna časť Slovenska, ktorá si 
určite zaslúži našu pozornosť,“ 
povedal primátor mesta Alexan-
der Slafkovský. Finančná pomoc 
bude poskytnutá na účet obce 
Terchová.

Poslanci súhlasili s aktuali-
záciou Všeobecne záväzného 
nariadenia (VZN) o úhradách, 
spôsobe určenia a platenia úhrad 
za sociálne služby. Terénnu so-
ciálnu prácu poskytuje mesto 
Liptovský Mikuláš od roku 2012. 
Túto službu je však potrebné za-
písať do registra poskytovateľov 
sociálnych služieb, ktorý vedie 
Žilinský samosprávny kraj. Prácu 
terénnych pracovníčok zmena 
VZN neovplyvní.                      -kel-

Z rokovania poslancov mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo 
na svojom zasadnutí vo štvr-
tok 14. augusta schválilo 
rozsah úväzku primátora, 
ktorý vzíde z novembrových 
komunálnych volieb. Hlaso-
vaním potvrdili predložený 
návrh, aby výkon jeho funk-
cie počas obdobia 2014 – 2018 
bol v rozsahu 100% úväzku.

„7. júla vyhlásil predseda Ná-
rodnej rady termín komunálnych 

volieb, uskutočnia sa 15. novem-
bra. Preto sme neplánovane 
na dnes zvolali zastupiteľstvo, 
aby sme v zmysle zákona včas 
schválili úväzok nového primáto-
ra tak, ako to tento zákon od nás 
vyžaduje,“ uviedol poslancom vi-
ceprimátor Jozef Repaský. 

Rozsah úväzku primátorov 
a starostov je potrebné definovať 
zastupiteľstvom pred každými 
komunálnymi voľbami. V malých 

obciach majú starostovia vzhľa-
dom na množstvo povinností či 
finančných prostriedkov v roz-
počte úväzky na úrovni 80%, 50% 
či dokonca 30%.

Okrem určenia úväzku no-
vého primátora dostali poslan-
ci na prerokovanie dodatok ku 
kúpnej zmluve na nájomné byty 
v Dominante. Po dlhšej diskusii 
návrh neprešiel, keďže opoziční 
poslanci využili právo obštrukcie 

Nový primátor bude pracovať na plný úväzok

- vytiahli hlasovacie karty a za-
stupiteľstvo nebolo pri tomto bo-
de uznášania schopné. Najbližšie 
sa poslanci na rokovaní stretnú 
11. septembra.                        -leh-
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Horúca noc plná najrôznej-
ších štýlov hudby v centre Lip-
tovského Mikuláša tradične 
preniesla letnú sezónu do jej 
druhej polovice. Street Music 
Night spojila v  piatok 1. au-
gusta deväť podnikov, ktoré 
ponúkli zmes ľudovej muziky, 
rocku, letnej tanečnej hudby, 
electro swingu či funky. 

Piaty ročník Street Music 
Night je dôkazom, že toto pod-
ujatie sa stáva jedným z najo-
bľúbenejších v rámci Mikuláš-
skeho leta.  Exotiku v podobe 
brazílskych rytmov a pravých 
tanečníc z Južnej Ameriky pri-
niesli Rio Brasil Samba Carneval 

Group na hlavnom mikuláš-
skom námestí. „Vystriedala ich 
kapela Medial Banana, ktorá 
v štýle reggae legendy Boba 
Marleyho roztancovala asi dve 

stovky zábavychtivých ľudí. 
Následne patrilo pódium až 
do skorého rána Dj Publikovi,“ 
uviedol Ľubomír Raši, progra-
mový pracovník Domu kultúry.

Po prvýkrát do mesta za-
vítala kapela Karpina, ktorej 
niektorí členovia boli súčasťou 
legendárnej punk-rockovej Zó-
ny A. Okrem toho jednotlivé 
podniky zachovali rôznorodosť 
štýlov ľudovou hudbou Sláčik, 
orchestrom Art Septet Nicolaus, 
funky kapelou Homo Sapiens, 
retro-swingovou party DJ Ste-
va, oldies hitmi kapely Nicholas, 
revival verziami hitov austrálskej 
rockovej kapely AC/DC, letný-
mi plážovými hitmi v podaní DJ 
Profesora a v neposlednom rade 
bláznivou elektro tanečnou for-
máciou  Ear Drum Kru.

Slávka Kellová

Street Music Night opäť roztancovala celé mesto

V Dome kultúry sa začalo 
s rekonštrukciou zastaraných 
sociálnych zariadení. Takmer 
tridsaťročné toalety nespĺňali 
okrem estetických kritérií ani 
technické.

„Hygienické zariadenia tu slúžia 
od postavenia samotnej budovy 
Domu kultúry a nikdy sa tu ne-
realizovala väčšia rekonštrukcia,“ 
uviedol René Devečka, riaditeľ 
Domu kultúry. Za takmer 41-tisíc 
eur z rozpočtu mesta sa vymie-
ňajú umývadlá, toalety, pisoáre 
a postavia nové priečky. „Všetko 
bude na senzory, čím zabezpečíme 
i šetrenie nákladov,“ doplnil riaditeľ. 

V blízkej budúcnosti dôjde 
aj k rekonštrukcii toaliet pri 

klubovej sále. „S ich opravou 
začneme hneď ako budú ukon-
čené práce pri veľkej sále. Tieto 
zariadenia už vybavíme i bez-
bariérovo,“ povedal R. Devečka. 
Investícia bude rozpočet Do-
mu kultúry stáť 28,5-tisíca eur. 
Po minuloročnej výmene seda-
čiek tak budú návšteva tamoj-
ších predstavení či premietanie 
filmov v Kine Nicolaus opäť 
o niečo komfortnejšie.    

Budovu Domu kultúry v Lip-
tovskom Mikuláši postavili v roku 
1986. Okamžite sa zaradil medzi 
popredné kultúrno-spoločenské 
priestory v rámci liptovskomi-
kulášskeho okresu. Hostil väč-
šinu slovenských a českých 

osobností, ale i zahraničných 
a vysoko cenených umelcov. 
Podporoval a stále podporu-
je mladé talenty či neprofe-
sionálnu scénu. V novodobej 

histórii ponúka Dom kultúry svo-
je priestory aj záujmovo-umelec-
kej činnosti. „V súčasnosti tu sídli 
osemnásť záujmových krúžkov,“ 
dodal riaditeľ.                         -kel-

V Dome kultúry rekonštruujú sociálne zariadenia

V  našom meste budú už 
čoskoro na verejný poriadok 
dohliadať aj rómske občianske 
hliadky. Projekt je financova-
ný Implementačnou agentú-
rou pre operačný program 
Zamestnanosť a  sociálna 
inklúzia. Rómske občianske 
hliadky budú hlavne v lokali-
tách s koncentráciou Rómov 
dbať na  ochranu životného 
prostredia, riešiť problémy 
s  nelegálnymi skládkami 
komunálneho odpadu a  do-
hliadať na  držiavanie čisto-
ty v  meste. Projekt by mal 
pomôcť k  zníženiu prejavov 
kriminality, zvýšiť kvalitu ži-
votného prostredia a pôsobiť 
osvetovou činnosťou. 

Vďaka dlhodobému záuj-
mu o sociálnu inklúziu pôsobí 
v Liptovskom Mikuláši už sedem 

rokov Komunitné centrum v lo-
kalite Hlboké, ktoré sa venuje 
výchovno-vzdelávacej činnosti, 
sociálnemu poradenstvu, zdra-
votníckej osvete a práci s klient-
mi v teréne. Zriadenie rómskych 
občianskych hliadok je ďalším 
krokom k zvýšeniu kvality života 
obyvateľstva v meste. 

„Sociálne dôsledky neza-
mestnanosti sa prejavujú níz-
kou životnou úrovňou celých 
rodín, alkoholizmom alebo iný-
mi závislosťami a tiež rastúcou 
kriminalitou. Práve tieto prejavy 
by sme chceli zmierniť nielen 
v lokalitách s rómskymi občan-
mi, ale aj v iných častiach mesta,“ 
uviedol Jozef Repaský, zástupca 
primátora mesta. „Očakávame 
tiež zvýšenie vlastného pove-
domia a zodpovednosti voči 
sebe a svojmu okoliu. Nádeje 

vkladáme do osvetovej činnos-
ti, ktorá je súčasťou projektu. 
Najmä medzi deťmi a mládežou 
chceme takto predchádzať dro-
govým závislostiam, výtržnos-
tiam a prejavom vandalizmu,“ 
dodal J. Repaský.  

Dve hliadky  
s prirodzenou autoritou

V rámci projektu budú do kon-
ca septembra 2015 na území mes-
ta pôsobiť dve skupiny rómskych 
hliadok s dvomi členmi a jeden 
koordinátor. „Nových päť pra-
covných miest vytvoríme pre ľu-
dí zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, ktorí poberajú dávku 
v hmotnej núdzi,“ uviedla Soňa 
Kováčiková z útvaru koncepcií 
a projektového manažmentu 
mesta. „Je potrebné vybrať zod-
povedných občanov, aby mali 

prirodzenú autoritu, dobrú miest-
nu a osobnú znalosť komunity. 
Pomôže im to jednoduchšie iden-
tifikovať a riešiť problémy. Pod 
vedením mestskej polície budú 
dohliadať v denných aj nočných 
hodinách na ochranu verejného 
majetku pred poškodzovaním, 
kontrolovať miesta stretávania sa 
mládeže a detí, kontrolovať nakla-
danie s komunálnym odpadom 
či vytváranie čiernych stavieb,“ 
dodala S. Kováčiková. 

Podľa odhadov žije v meste 
Liptovský Mikuláš asi 1,5-tisíca 
príslušníkov rómskej komunity. 
Približne 140 rodín býva v loka-
lite Hlboké, zvyšok žije integro-
vane medzi majoritným obyva-
teľstvom. Počet členov hliadok 
sa odvodzuje práve od počtu 
obyvateľov marginalizovaných 
rómskych komunít.                   -kel-

Rómske hliadky by mali zvýšiť bezpečnosť v meste
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Život v mestskej Televízii Liptov 
sa nezastavil ani počas letných 
prázdnin a  dovolenkového 
obdobia. Okrem tradičných 
činností v  čase, ktorý nielen 
novinári nazývajú „uhorková 
sezóna“, sa tím televízie veno-
val tiež rozširovaniu možností 
sledovania tejto lokálnej stani-
ce. Diváci teraz majú možnosť 
pozrieť si spravodajskú reláciu 
Liptovské noviny aj vo vysiela-
ní TV Severka.

Vedenie mikulášskej TV Lip-
tov po nedávnych stretnutiach 
dohodlo s manažmentom žilin-
skej TV Severka, že spravodajská 
relácia Liptovské noviny dostane 
priestor vo vysielaní tejto regio-
nálnej televízie. Správy z mesta 
Liptovský Mikuláš a jeho okolia 
získali vysielací priestor v premié-
rach vždy v piatok o 18.30 hod. 
a v reprízach každé nasledujúce 
2 hodiny až do soboty 17.00 hod. 
Liptovské noviny tak môžu vidieť 

diváci v celom žilinskom kraji.
Regionálna Televízia Severka 

vznikla v marci 2013. Prináša 
denne aktualizované spravodaj-
stvo zo žilinského kraja, publicis-
tiku zo športu, či kultúry, relácie 
rôzneho tematického zamerania 
a nechýbajú dokumentárne fil-
my. Dosahom televízneho signá-
lu patrí medzi najväčšie regionál-
ne televízie na Slovensku.

TV Severka je šírená prostred-
níctvom programových služieb 
Mágio a Slovanet, šíria ju aj po-
skytovatelia televíznych progra-
mov prostredníctvom DSI data. 
O všetkých spôsoboch šírenia 
signálu tejto televízie si prečítate 
na jej webe.

Vysielanie v HD rozlíšení
V najbližších dňoch sa v našej 

Televízii Liptov chystajú na fi-
nančne náročnejšiu obnovu 
potrebného technického vyba-
venia. Po viac ako piatich rokoch 

prejdú najvýraznejšou zmenou 
najmä vysielacie zariadenia a ich 
softvér a takisto vybavenie te-
levízneho štúdia. Tieto investí-
cie za takmer 20-tisíc eur majú 
zabezpečiť plánovaný prechod 
na vysielanie v HD rozlíšení a kva-
litnejšie šírenie online vysielania 
prostredníctvom internetu. 

„Keď všetko dopadne pod-
ľa našich plánov, relácie v HD 
rozlíšení v zmenenej pestrejšej 
programovej štruktúre prine-
sieme našim divákom už od ok-
tóbra a to príležitosti deviatych 
narodenín televízie,“ povedal vý-
konný riaditeľ Televízie Liptov, 
a.s., Mario Kermiet.

Programová ponuka bude, 
tak ako doteraz, obsahovať lo-
kálne spravodajstvo v relácii Lip-
tovské noviny, ktoré v premiére 
vysiela TV Liptov každú stredu 
o 18.00 hod, publicistické relácie 
14 minút pod arkádami, Zaostre-
né na... a novú talkshow Jána 

Mikuša Na hák. 
Pestrú ponuku 
doplnia pôvod-
né a získané dokumentárne 
filmy a tiež relácie z rôznym za-
meraním od spolupracujúcich 
televízií.

Vysielanie TV Liptov môžete 
sledovať prostredníctvom slu-
žieb spoločností Imafex a Mipas. 
Obe spoločnosti dokážu pre by-
tové domy výhodne zabezpečiť 
aj kvalitný digitálny signál pre 
spoločné televízne antény. Sú-
časťou programového balíka pre 
spoločné televízne antény v by-
tových domoch je okrem vysie-
lania TV Liptov aj široká ponuka 
ďalších obľúbených staníc. 
Podrobnosti vám radi poskytnú 
zástupcovia oboch spoločností. 
O možnostiach sledovania vysie-
lania TV Liptov prostredníctvom 
internetu nájdete informácie 
na webovej stránke televízie 
www.tvliptov.sk.                   -red-

SPRAVODAJSTVO

Spravodajstvo TV Liptov už v celom kraji

Mikulášska radnica dodnes 
používa Škodu Superb vyro-
benú v roku 2004. Jej tacho-
meter hovorí, že v  službách 
mestského úradu najazdila 
viac ako 850-tisíc kilomet-
rov. „Je to kvalitné vozidlo, 
zatiaľ sme ho nemuseli dávať 
na generálku. Ale má už svoje 
pochopiteľné muchy,“ hovorí 
vodič úradu Jaroslav Němec. 

„Svojim spôsobom je to ra-
rita“ komentuje nabehané kilo-
metre. „Auto doteraz plnohod-
notne slúži, ale samozrejme, že 
sa vek a najazdené kilometre 
postupne prejavujú. Každý ďalší 
kilometer na tachometri posúva 
toto auto bližšie k pomyselnému 
dôchodku“, uzatvára J. Němec. 

Práve vďaka jeho šikovným ru-
kám sú všetky vozidlá slúžiace 
pracovníkom radnice vo vynika-
júcom stave.

Najmladšie auto vo vozovom 
parku mestského úradu je z roku 
2008. Preto padlo rozhodnutie 
zakúpiť na lízing nové vozidlo. 

Nahradiť má spomínanú rekor-
dérsku limuzínu z roku 2004 
s najazdenými 850-tisíc kilomet-
rami.                         Peter Lehotský

Ako informoval brigádny 
generál Boris Ďurkech, rek-
tor Akadémie ozbrojených síl 
gen. M. R. Štefánika v Liptov-
skom Mikuláši, v  septembri 
táto vzdelávacia inštitúcia 
opäť otvorí Univerzitu tretie-
ho veku. 

„Proces vzdelávania je orga-
nizovaný v rámci celoživotného 
vzdelávania občanov formou 
záujmového nekvalifikačného 

štúdia. Poslaním Univerzity 
tretieho veku je hlavne pri-
spievať k zabezpečeniu práva 
starších ľudí na vzdelanie a tým 
vytvárať vysokohodnotný život-
ný program seniorov,“ uviedol 
B. Ďurkech. 

Bližšie informácie o štúdiu 
a o podmienkach prijatia sú 
uvedené na stránke akadémie 
na adrese: www.aos.sk/utv.

-red-

Mesto má auto rekordéra, najazdilo 850-tisíc kilometrov

Univerzita tretieho veku 
opäť v septembri
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Podľa  zákona o odpadoch 
má každé mesto povinnosť 
zabezpečovať zneškodňova-
nie komunálneho odpadu. 
Skládka pod Veternou Poru-
bou po  dvadsiatich rokoch 
ukončí svoju činnosť koncom 
októbra 2014. V  roku 2012 
bola vypracovaná štúdia, kde 
odborníci radia mestu riešiť od-
padové hospodárstvo spoločne 
na úrovni liptovských obcí. Aj to 
bol jeden z dôvodov, prečo sme 
oslovili k spolupráci mesto Lip-
tovský Hrádok, ktoré má vlast-
nú skládku umiestnenú najbliž-
šie k Liptovskému Mikulášu. 

Podľa predbežnej dohody by 
cena za ukladanie komunálneho 
odpadu bola približne o jedno 
euro za tonu  nižšia ako je súčas-
ná cena za  ukladanie odpadu 
na skládku pod Veternú Porubu. 
V súčasnosti je táto forma spolu-
práce v štádiu pripomienkovania 
návrhu zmluvy. Túto formu nad-
viazania spolupráce sme konzul-
tovali aj s  Úradom pre verejné 
obstarávanie.  

Spolupráca s L. Hrádkom
Pripravovaná zmluva zna-

mená pre mesto spoluprácu so 
samosprávou, nie so súkromným 

podnikateľským subjektom. 
Doba spolupráce je navrho-
vaná na dva roky a cenovo nie 
je stratová.  Stále však čakáme 

na zmeny, ktoré prinesie nove-
la zákona o odpadoch po roku 
2015. Preto sa mesto Liptovský 
Mikuláš nechce dlhodobo zavia-
zať. Predpokladáme, že budúc-
nosť odpadového hospodárstva 
sa bude niesť v znamení zhodno-
covania odpadu, nie jeho uklada-
nia na skládky. Predpokladaným 
trendom bude zhodnocovanie 
celého objemu vyprodukova-
ného zmesového komunálneho 
odpadu.    

Viac separovania ako doteraz
Mesto Liptovský Mikuláš chce 

aj s využitím novej triediacej ha-
ly na Podbrezinách vo vyššej 
miere zabezpečovať separáciu 
komunálneho odpadu a naj-
bližšie dva roky bude musieť 
zneškodňovať odpad formou 
skládkovania. Iná možnosť v sú-
časnosti neexistuje. 

Ing. Iveta Klepáčová
vedúca útvaru životného 

prostredia 

Budúcnosť odpadového hospodárstva mesto rieši

Veľkoobjemové kontajnery, 
do ktorých je možné ukladať 
objemný odpad, budú na jeseň 
vyložené skôr ako je uvedené 
v  plánovanom harmonogra-
me, a to z dôvodu uzatvárania 
skládky pri Veternej Porube. 
Kontajnery budú na svojich ob-
vyklých miestach od 2. do 16. 
septembra. Do kontajnerov sa 
nesmie dávať odpad zo zelene 
a záhrad. Konáre zo stromov je 
potrebné ukladať  ku veľkoob-
jemovým kontajnerom, nemie-
šať ich s trávou alebo lístím.

V Bodiciach bude umiestnený 

jeden kontajner pri cintoríne 
a v Okoličnom na konci Mie-
rovej ulice pri vodnom toku 

Smrečianka. Na žiadosť zástup-
cov vlastníkov bytov, bude 
kontajner pristavený priamo 

k bytovým domom v dohodnu-
tom čase.

Nebezpečný odpad je mož-
né odovzdať v pracovné dni 
a v sobotu na zbernom stredisku 
na Podtatranského ulici a na no-
vom zbernom dvore v Okolič-
nom v areáli skleníkov, oproti 
čerpacej stanici.

Na sídliskách je možné pris-
taviť veľkoobjemový kontajner 
na požiadanie domového dôver-
níka pre upratovanie príslušného 
bytového domu od začiatku au-
gusta, najneskôr do 22. septem-
bra.                                              -žp-

Mesto Liptovský Mikuláš 
vyhlasuje súťaž o  najkrajší 
strom v  meste. Prihlásiť sa 
môže každý, kto pozná vo 
svojom okolí originálny, vzác-
ny alebo svojou krásou  výni-
močný strom. 

„Na území mesta máme 
nespočetné množstvo drevín, 
ktoré sú výnimočné nielen svo-
jom vekom, ale aj vzrastom. Jar 
a jeseň sú najkrajšími obdobia-
mi v životnom cykle stromov. 
Práve na jeseň sa môžu pýšiť 
pestrosťou svojich farieb, preto 

sme zvolili práve toto ročné ob-
dobie,“ uviedla Mária Chválová, 
z útvaru životného prostredia 
a poľnohospodárstva Mestské-
ho úradu v Liptovskom Mikuláši. 

Fotografie môžu súťažia-
ci zasielať poštou na adresu 
mestského úradu s označením 
SÚŤAŽ, alebo na mailovú adresu 
súťaž@mikulas.sk. Ku každému 
stromu je potrebné napísať lo-
kalitu, kde sa nachádza a pár 
slov, prečo si súťažiaci vybral 
práve tento strom.  Víťazný 
strom vyberie odborná porota. 

Po vyhodnotení súťaže budú 
všetky prihlásené fotografie vy-
stavené vo vestibule mestského 

úradu. Súťaž potrvá od 1. sep-
tembra do 31. októbra 2014. 

-red-

Súťaž o najkrajší strom v meste

Zmena termínu jesenného vyloženia veľkoobjemových kontajnerov 
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Voľby do  orgánov samo-
správy obcí na volebné obdo-
bie rokov 2014 – 2018 vyhlásil 
predseda Národnej rady Slo-
venskej republiky, rozhodnu-
tím č. 191/2014 zo dňa 7. 7. 
2014 na sobotu  15. novembra 
2014 v čase od 7:00 do 22:00 h. 

Poslanci mestského zastu-
piteľstva v súlade so zákonom 
o obecnom zriadení na svo-
jom zasadnutí dňa 14. 8. 2014 
určili rozsah výkonu funkcie 
primátora mesta na celé nad-
chádzajúce funkčné obdobie 
v rozsahu 100 % úväzku uznese-
ním č. 70/2014. Na najbližšom 

zasadnutí, ktoré sa uskutoční 
11. septembra 2014, mestské 
zastupiteľstvo určí v súlade so 
zákonom č. 346/1990 Zb. o voľ-
bách do orgánov samosprávy 
obcí volebné obvody a počty 
poslancov v nich volených. 

Právo voliť do  orgánov 
samosprávy majú obyvatelia 
Slovenskej republiky, ktorí majú 
v obci, v našom prípade v meste 
Liptovský Mikuláš, trvalý pobyt 
a najneskôr v deň volieb dovŕšili 
18 rokov veku. Právo voliť majú 
aj cudzinci, ktorí budú do zo-
znamov voličov dopísaní avšak 
za splnenia podmienky trvalého 

pobytu a veku. 
Za poslanca mestského za-

stupiteľstva môže byť zvolený 
volič, teda občan mesta, ktorý 
dovŕšil najneskôr v deň volieb 
vek 18 rokov a u ktorého ne-
nastali prekážky vo výkone vo-
lebného práva – výkon trestu 
odňatia slobody a pozbavenie 
alebo obmedzenie spôsobilosti 
na právne úkony. Za primátora 
mesta môže byť zvolený volič, 
občan mesta, ktorý dovŕšil najne-
skôr v deň volieb 25 rokov veku 
a nenastali u neho prekážky vo 
výkone volebného práva tak ako 
u poslanca. Kandidátne listiny 

sú povinní kandidáti na poslan-
cov a primátora mesta odovzdať 
v zmysle zákona o voľbách do or-
gánov samosprávy obcí zapiso-
vateľovi mestskej volebnej komi-
sie do 21. 9. 2014. 

Ďalšie informácie a oznamy 
súvisiace s voľbami do orgánov 
samosprávy obcí budú priebež-
ne  zverejňované na úradnej 
tabuli mesta, ako aj na webovej 
stránke mesta – www.mikulas.sk/
samospráva/voľby do orgánov 
samosprávy obcí.

PhDr. Miroslava Almanová
vedúca organizačného 

oddelenia

Voľby do orgánov samosprávy obcí 

Oznámenie o zverejnení a prerokovaní Zadania pre „územný plán zóny lokality č. 11

Zóna Južné mesto“ - Kamenné pole, Liptovský Mikuláš.

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

         Mesto Liptovský Mikuláš v súlade so zákonom  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podľa  §-u  4 ods. 3 písm. j/  v  znení  
neskorších  zmien  a  doplnkov  a v súlade  so  zákonom  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov podľa §-u 20

p r e d k l a d á

ZADANIE

pre „územný plán zóny lokality č. 11
Zóna Južné mesto“ - Kamenné pole, Liptovský Mikuláš.

za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania.

Mesto Liptovský Mikuláš má územný plán schválený uznesením mestského zastupiteľstva č.115/2010 dňa 16.12.2010 
s vyhlásením jeho záväznej časti všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010 
s účinnosťou dňom 1.1. 2011 v znení zmien a doplnkov č.1 a č.2. Podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský 
Mikuláš č.7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010 článku 4.ods.4.2. pre zabezpečenie ďalšieho rozvoja mesta a racionálneho využívania 
jeho územia je potrebné pre „lokalitu č.11 Zóna Južné mesto “ zabezpečiť vypracovanie podrobnejšej územnoplánovacej 
dokumentácie, územný plán zóny.   

Účelom obstarávania územného plánu zóny je  potreba získania záväzného územno-plánovacieho dokumentu, ktorý bude 
podrobnejšie stanovovať zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného 
dopravného a technického vybavenia územia pri rešpektovaní zásad ochrany prírody a ochrany a tvorby životného prostredia.  
Zadanie obsahuje hlavné ciele a požiadavky, ktoré treba riešiť v územnom pláne zóny  a požiadavky na formu, rozsah a obsah 
jeho spracovania.   

Riešeným územím je časť „lokality č.11 Zóna Južné mesto“, vymedzená schváleným územným plánom mesta Liptovský 
Mikuláš, zo severu, západu a z juhu  ohraničená hranicami tejto lokality a z východnej strany ohraničená líniou vedenou 
východne od objektu OC TESCO Kamenné pole, Liptovský Mikuláš v smere od vodného toku Váh po teleso diaľnice D1. Územný 
plán mesta Liptovský Mikuláš je zverejnený na www.mikulas.sk.

Spracovateľom  Zadania pre „územný plán zóny lokality č. 11  Zóna Južné mesto“ - Kamenné pole, Liptovský Mikuláš je  Ing. 
arch. Stanislav Barényi, Liptovský Mikuláš v spolupráci s Mestom Liptovský Mikuláš.

Komplexný textový materiál Zadania pre „územný plán zóny lokality č. 11  
Zóna Južné mesto“ - Kamenné pole, Liptovský Mikuláš je zverejnený na internete www.mikulas.sk

Verejnosť je oprávnená  podať  pripomienky a podnety do 11. septembra 2014
na adresu: Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.

Na námietky podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada.

MVDr. Vladimír Majer informuje, že štepenie psov bude vykonávať v nasledujúcich termí-
noch a lokalitách: 10. 9. 2014 od 17,00 hod - Andice, Benice, 11. 9. 2014 od 17,00 hod - Palúdzka, 
12. 9. 2014 od 17,00 hod - Liptovská Ondrašová

Rozpis štepenia psov
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 O tom, že aj malé činy ma-
jú veľký dosah, svedčí projekt 
Materskej školy z Liptovskej 
Ondrašovej. Nevzhľadné 
prostredie v  okolí zberných 
nádob pri zadnom vstupe 
do  areálu materskej školy 
zmenili s  pomocou rodičov 
na kultivované miesto so ze-
leným zátiším. 

Mikroprojekt Separujme 
spolu! zrealizovala materská 
škola (MŠ) z finančných pro-
striedkov nadačného fondu 
Tecso pre zdravé mestá pro-
stredníctvom Nadácie Pontis 
vo výške 1 300 eur a príspevkov 

rodičov. „Chceli sme upraviť ne-
príťažlivý vstup do materskej 
školy a zlepšiť úroveň separova-
nia v tejto mestskej časti,“ priblí-
žila Lenka Kellová, riaditeľka MŠ 
v Liptovskej Ondrašovej. S po-
mocou rodičov odstránili čier-
nu skládku, vydláždili priestor 
pod zbernými nádobami a v ich 
okolí vysadili okrasnú zeleň. Čas 
ukázal, že skrášlenie prostredia 
pozdvihlo i úroveň separovania 
odpadu. 

„Som vďačná všetkým, ktorí 
priložili ruku k dielu a pokračujú 
v starostlivosti o zeleň a trávnatú 
plochu. Aj takto dávame príklad 

našim deťom, v ktorých chceme 
vypestovať vzťah k životnému 

prostrediu a separovaniu ako ta-
kému,“ dodala L. Kellová.   -red-

Materská škola v L. Ondrašovej pozdvihla úroveň separovania  

Pred dvoma rokmi sa skupi-
na siedmich ľudí z nášho mes-
ta a regiónu rozhodla spustiť 
charitatívny projekt Liptovský 
anjel. Jeho cieľom je združovať 
finančné prostriedky pre pravi-
delnú i jednorazovú pomoc ro-
dinám a jednotlivcom, ktorí sa 
z dôvodu ťažkej choroby alebo 
iných závažných dôvodov ocitli 
vo vážnej finančnej tiesni.

„Pomáhame rodinám a ľu-
ďom, ktorí sa ocitli v núdzi. 
Často ide o súbeh via-
cerých problémov, ako 
napríklad strata zamest-
nania, strata partnera 
alebo rodiča či choroba,“ 
hovorí Peter Fuzia, jeden zo 
siedmich zriaďovateľov 
neinvestičného fondu 
Liptovský anjel.

Peniaze od darcov putujú 
k tým, ktorí potrebujú pomoc, 

v plnej výške. „Režij-
né náklady projektu 
financujeme z vlast-
ných zdrojov,“ vysvet-

ľuje Petra Sekeráková 
z Liptovského anjela 

a dodáva: „Za dva 
roky sme vyzbierali 
a rozdelili viac ako 

7-tisíc eur od desiatok darcov 
ľuďom z nášho mesta, Kvačian, 
Bukoviny či Liptovskej Sielnice.“

Každý, kto má záujem po-
môcť a zapojiť sa do projektu 
tejto zaujímavej regionálnej 
charitatívnej aktivity, nájde 
informácie na stránke Lip-
tovského anjela na adrese  
www.liptovskyanjel.sk. 

Peter Lehotský

Aj Liptov má svojho anjela, ktorý pomáha ľuďom

Je to už presne 90 rokov, 
odkedy Dobrovoľný hasičský 
zbor z Liptovskej Ondrašovej 
píše svoju históriu. V sobotu 
9. augusta začali odpočíta-
vať posledných desať rokov 
do okrúhlej storočnice.  

História zboru si pamätá ešte 
časy I. svetovej vojny. „Určite bol 
založený skôr ako uvádzajú ofi-
ciálne zdroje. K dispozícii však 
máme iba dokument s dátu-
mom, kedy bol zaregistrovaný 
na Prezídiu dobrovoľnej požiar-
nej ochrany v Bratislave. Od toh-
to času je vedená naša história,“ 
uviedol Marek Poliak, predseda 
Dobrovoľného hasičského zboru 
v Liptovskej Ondrašovej. Dôle-
žitým medzníkom bol v prvo-
počiatkoch zboru nákup prvej 
koňmi ťahanej motorovej strie-
kačky značky Flader. Až dodnes 
plní úlohu dodávky vody pri 
požiaroch.  

Okrem slávnostného sprie-
vodu obcou bolo súčasťou osláv 
ďalšie kolo okresnej hasičskej 
ligy. Súťažilo sa v útoku s vodou 
a v netradičnom útoku s vodou. 
Pri príležitosti okrúhleho jubilea 
vydal zbor bulletin s prehľadom 

svojej histórie, ako i náhľad do sú-
časného diania v klube. „Pre mňa 
je hasičský zbor moja druhá ro-
dina. Či je to nejaká živelná po-
hroma, povodeň alebo požiare, 
musíme si pomáhať,“ uviedol 
dobrovoľný hasič Rudolf Dorniak. 

„Sme radi, že i profesionálni 

hasiči nás berú ako pomocnú 
silu. Veľmi dobre, samozrejme, 
spolupracujeme i s okolitými 
zbormi,“ dodal Marek Poliak. 
„Udržiavanie a rozvíjanie dobrej 
spolupráce s dobrovoľnými ha-
sičskými zbormi je pre nás veľmi 
dôležité.  Pri veľkých živelných 

pohromách,  nešťastiach a  mi-
moriadnych udalostiach  je 
dobrá  každá pomocná ruka, kto-
rá  vie ako pomôcť “ prízvukuje 
Eva Krajčiová, riaditeľka Okres-
ného riaditeľstva záchranného 
a hasičského zboru v Liptovskom 
Mikuláši.                                      -red-

Jubileum dobrovoľných hasičov v Liptovskej Ondrašovej
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Liptovské strojárne tvoria 
v Liptovskom Mikuláši jeden 
zo základných pilierov stro-
járstva v meste. Ich 50-ročná 
tradícia sa hlboko zakorenila 
do regionálnych dejín. Svo-
jou produktivitou vždy patrili 
v strojárstve medzi lídrov. Aj 
v  súčasnosti majú na sveto-
vom trhu čo povedať.    

Liptovské strojárne sa formo-
vali postupne. Vznikli spojením 
pobočky vo Vlaškách, ktorá sa 
zaoberala výrobou priemysel-
ných nožov a Závodov Liptov-
ský Mikuláš, sídliacich na mieste 
dnešného diaľničného privád-
zača. „Výroba postupne prechá-
dzala do Závodov, až kým vý-
stavba vodného diela Liptovská 
Mara nezatvorila prevádzku vo 
Vlaškách. Začiatkom 60-tych ro-
kov sa začal stavať areál Liptov-
ských strojární ako ho poznáme 
v súčasnosti,“ priblížil  Miroslav 
Mlynarčík, výrobný riaditeľ spo-
ločnosti, ktorý pre spoločnosť 
pracuje dlhých tridsať rokov.

V roku 1999 prevzala pre-
vádzku strojární medzinárod-
ná spoločnosť HACO Group 
Int. „Pôvodnú výrobu priemy-
selných nožov sme rozšírili 
o vysekávacie nože a ohýbacie 
lisy. V tomto roku sme začali 
s produkciou úplne nového ty-
pu ohýbacieho lisu, ktorý ma 
vyššiu úroveň rýchlosti a kvality 
spracovania. Už sme s ním prešli 
niekoľko výstav v Paríži, Amster-
dame a v Poľsku. Ešte nás čaká 
výstava v Hanoveri a v Spo-
jených štátoch,“ uviedol Dirk 

Laheye, riaditeľ spoločnosti.   

Líder vo vysekávacích 
strojoch 

Pred rokom 1989 sa len má-
ločo z vyrobeného sortimentu 
vyviezlo z vtedajšieho Česko-Slo-
venska, okrem krajín socialistic-
kého  bloku. V súčasnosti v rám-
ci skupiny HACO spolupracujú 
s celým svetom. „Pred krízou sme 
vyrábali asi 450 strojov ročne. Po 
roku 2008 nám produkcia klesla 
asi na polovicu. Prispôsobili sme 
sa však trhu. Kým sme sa pred 
tým sústreďovali na sériovú vý-
robu,  teraz sa zameriavame na 

špecializované stroje na mieru, 
podľa presných požiadaviek 
klienta,“  zdôraznil D. Laheye. 
„Našou prioritou sú momentál-
ne vysokorýchlostné vysekávacie 
stroje, ktoré dokážu aj ohýbať do 
70 milimetrov plechu. V našich 
zemepisných šírkach je to uni-
kát. Najbližšie máme takýto stroj 
v Maďarsku,“ dodal. 

Nedostatok odbornej sily
„Pred tým čakala obsluha na 

stroje a teraz čakajú stroje na 
obsluhu,“ načrtol najpálčivej-
ší problém strojárskej výroby 
riaditeľ spoločnosti. Chýbajúca 

odborná mladá pracovná sila 
robí ťažkú hlavu nielen Liptov-
ským strojárňam. „Niekedy sme 
mali pri materskej spoločnosti 
v Brezne učilište, ktoré vychová-
valo strojárov.  Každoročne sme 
mali príliv okolo dvadsiatich 
študentov, absolventov, ktorí 
sa tu uplatňovali. Momentálne 
nám vymiera celá generácia 
strojárov, ktorú máme. Potre-
bujeme obrábačov kovov, ob-
sluhu CNC strojov, montážne 
profesie, elektromontážnikov, 
odborníkov na hydrauliku alebo 
konštruktérov,“ vymenúva Dirk 
Laheye.                                       -pr-

Liptovské strojárne majú slovo aj na svetovom trhu

Váš svet farebných nákupov...

Liptov
do

rukavíc

Zaboxuj si s Tomim Kidom

s majstrom sveta

v profesionálnom boxe

27.9. od 15:00
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Príjemné posedenie pri kávičke Musetti,
 v ponuke už aj Bio kávička.

k k M

kúsok orientu
aj u nás

kúsok orientu
aj u nás

P dd

kúkkúkúk

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

• banky
• pobočky
• služby advokátskej kancelárie 

• stávkové kancelárie
• realitnú kanceláriu
• herňu

pon. – pia. 9 – 19 h. FREE

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

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

Voľné obchodné priestory NA PRENÁJOM
kontakt:  0903 295 148,  0911 106 640 
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Na  jubilejnom desiatom 
ročníku Mikulášskeho jazzo-
vého festivalu sa počas troch 
večerov od  25. do  27. júla 
predstavilo symbolicky desať 
kapiel a viac ako štyridsiatka 
muzikantov z ôsmich krajín. 
Medzi hviezdami nechýbali 
slávne mená ako Peter Lipa, 
sólový gitarista Chris  Woods 
Groove z Veľkej Británie, či trio 
Sławeka Jaskułkeho, ktorý je 
najoriginálnejším talentom 
poľskej džezovej scény uply-
nulej dekády. 

Džezový festival sa vrátil 
na svoje staro-nové miesto - 
na nádvorie Národnej kultúrnej 
pamiatky Čierny orol, kde sa to 
celé pred desiatimi rokmi za-
čalo. „V meste sa džez napriek 

prítomnosti množstva priazniv-
cov a nadšencov tohto žánru 
v minulosti hrával veľmi málo. 
V roku 2004 vznikol dnes už le-
gendárny hudobný klub Hudob-
roň, v ktorom sa postupne vy-
tváralo alternatívne muzikantské 
podhubie a neskôr sa  zrodila aj 
myšlienka vytvorenia jazzového 
festivalu,“ priblížil organizátor 
Martin Budaj. Mikulášsky jazzový 
festival napokon prvýkrát otvo-
ril svoje brány v auguste 2005 
s nosnou ideou, aby sa v Liptove 
hral kvalitný džez.

Pri jeho zrode stáli hudobný 
nadšenec Ján Novotný, majiteľ 
klubu Hudobroň Mišo Kubáň, 
vtedajší riaditeľ Domu kultúry 
Róbert Szolnoki a manažér Pe-
ter Lehotský. Od prvého ročníka 

po záverečný koncert toho de-
siateho je v histórii hostí festivalu 
zapísaných viac ako 210 rôznych 
hudobníkov z desiatok kapiel po-
chádzajúcich z celého sveta.

Hudobné hviezdy
Počas troch večerov sa na pó-

diu vystriedala celá plejáda uzná-
vaných hudobníkov a spevákov. 
Zo slovenských mien rezonovali 
kapela Katarzia a jej frajeri, ko-
šické kvarteto Jazzabell či Peter 
Lipa. „Peter s kapelou otvoril tre-
tí festivalový večer. Naladil nás 
na tú správnu džezovú nôtu,“ 
prezradil M. Budaj. 

Od českých susedov prices-
toval do Liptova i víťaz jednej zo 
série česko-slovenských Super-
star Martin Chodúr s kapelou. 

Predviedol inú hudbu, než s akou 
si ho spájajú televízni diváci, ktorí 
ho spoznali vďaka spomínanej 
talentovej šou.

Slávka Kellová

Jubilejný Mikulášsky jazzový festival aj s Petrom Lipom

Celoročný projekt Liptov-
ský Mikuláš – mesto umenia 
2014 - podporila na pešej zóne 
plejáda najrôznejších umelcov 
na podujatí s názvom Umelec-
ké jednohubky. 

Aj takto sa mohli tvoriví 
a talentovaní umelci z Liptova 
predstaviť domácemu publiku 
a návštevníkom. V meste sa tak 
nechali inšpirovať umeleckými 
uličkami, ktoré sú súčasťou nie-
len svetových metropol. „Myslím 
si, že sme takto naplnili myšlien-
ku projektu, aby umenie vyšlo 

do ulíc -  medzi ľudí. Jednotliví 
účinkujúci a diváci sa málokedy 
dostanú do tak bezprostrednej 
blízkosti. Veľmi milo nás prekva-
pili pozitívne reakcie ľudí,“ zhod-
notil Stanislav Štofčík, programo-
vý pracovník Domu kultúry.

Na rôznych miestach pešej 
zóny sa so svojou tvorbou pred-
stavili pesničkár Janko Svetlan 
Majerčík, prostredníctvom autor-
ského čítania trojica spisovate-
ľov Valery Kukta, Peter Prokopec 
a Ján Púček, či vlastnou filmovou 
tvorbou členovia klubu Amafilm 

Nicolaus. „Publiku sa predsta-
vil i muzikant Mr. Rudi, hrajúci 
a spievajúci rôzne evergreeny. 
Zatancovali nám tanečné skupi-
ny Dancemania a Freeze. Okolo-
idúci sa mohli nechať zadarmo 
nakresliť karikaturistom Petrom 
Pirončiakom,“ priblížil S. Štofčík.  

Zaujímavým predstavením 
bolo bábkové divadlo pre deti 
v podaní Ivana Gontka, kto-
rý do Liptovského Mikuláša 
priniesol takmer zabudnutý 
verklík. Predstavila sa speváč-
ka Anna Repková s gitarovým 

sprievodom Mariána Fera a tak-
tiež gitarové duo Ľuboš Brtáň - 
Pavol Bereza.

„Atmosféru v meste dotváralo 
žonglérske trio a zlaté postavy 
na chodúľoch, ktoré vytvorili za-
ujímavú živú atrakciu,“ doplnil 
organizátor podujatia. „Bol to 
pilotný ročník. Reakcie ľudí nás 
presvedčili, že to bol výborný 
nápad, ako zároveň spestriť Mi-
kulášske leto. Budeme uvažovať 
nad tým, aby sme túto myšlienku 
rozvíjali ďalej,“ dodal S. Štofčík.

-kel-

Umenie vyšlo do ulíc mesta a zabávalo verejnosť

Program podujatia  
Sláva šľachetným III 

Liptovský Mikuláš

Piatok 19. 9. 2014
10.00 – 16.00 hod. Vedecká konferencia  
Mestský úrad, Štúrova 1989/41

I. BLOK: Ján Lajčiak
PhDr. Ľudovít Turčan, CSc., Sociologický ústav SAV: Lajčiakov 
induktivizmus, zdroje a východiská
Mgr. Rastislav Stanček, Cirkevný zbor ECAV Dolný Kubín: Päť slov 
zrozumiteľných..., alebo Lajčiakov slovenský preklad Biblie
doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD., Evanjelická bohoslovecká 
fakulta UK: Lajčiakova dizertácia o Ezechielovi
Dokumentárny film: Ján Lajčiak (Slovenská televízia Bratislava 
1995, scenár Boris Petrík, réžia Fedor Bartko)

II. BLOK: Rudolf Macúch
Doc. PhDr. János Molnár, Reformovaná teologická fakulta Uni-
verzity J. Selyeho, Komárno: Rudolf Macúch – evanjelický teológ 
a slovenský religionista
Prof. Maria Macuch, Ústav iránskych štúdií, Freie Universität Ber-
lin: „Zapamätaj si ten let...“ – život a dielo Rudolfa Macúcha
(Citát je prekladom jedného verša z básne slávnej perzskej poetky Forugh 
Farrokhzadovej. Celý verš znie: „Zapamätaj si ten let, vták je smrteľný.“ )
Prof. ThDr. Igor Kišš, Dr. h. c.: K životu a dielu Rudolfa Macúcha

18.00 hod. Vernisáž 
Dom Matice slovenskej Liptovský Mikuláš

Jablká a krajina
Vernisáž výstavy obrazov Oľgy Lajčiakovej, pranetere Jána Lajčiaka
Účinkujú Milan Stromko a komorný súbor Art Septet Nicolaus

Organizátori:

Spoluorganizátori:

Partneri:

Mediálni partneri:

214 © MultiTalent, s.r.o.  
Grafika, layout, design loga SMR a konferencie Sláva šľachetným

Sobota 20. 9. 2014
9.00 – 15.00 hod. Vedecká konferencia  
Mestský úrad, Štúrova 1989/41

III. BLOK: Živena
Anna Pivková, Elena Maróthy Šoltésová
PhDr. Daniela Kodajová, Historický ústav SAV: „Rozkvet a sláva 
spolku bude zaiste rozkvetom a slávou národa nášho!” Živena – Spo-
lok slovenských žien
prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc, dekanka Filozofickej fakul-
ty Trnavskej univerzity v Trnave: Aktivity slovenských žien v USA 
a americká Živena
Mgr. Zdenko Ďuriška, Slovenská národná knižnica Martin: Anna 
Pivková, prvá predsedníčka Živeny
Mgr. Karol Hollý, PhD., Historický ústav SAV: Elena Maróthy-Šol-
tésová a spolok Živena pred prvou svetovou vojnou
Mgr. Daniela Fiačanová: Liptovskomikulášske ženy v dejinách 
kultúry a spoločnosti
Dokumentárny film: Elena Maróthy-Šoltésová (Slovenská televízia 
Bratislava 2002, scenár Miloš Kovačka, réžia Fedor Bartko).

18.00 hod. Koncert 
Liptovská Galéria Petra Michala Bohúňa

SVETOVÉ (a) SLOVENSKÉ SKLADATEĽKY 
Sprievodný koncert ku 145. výročiu založenia  
spolku slovenských žien Živena
Program: Maria Theresia von Paradis; Clara Josephine Wieck-
-Schumann; Fanny Cecilia Hensel, rod. Mendelssohn Bartholdy; 
Cécile Louise Stéphanie Chaminade; Amy Beach; Lili Boulanger; 
Ľudmila Zamoyská; Ľudmila Lehotská-Križková; Anna Ivanová; 
Angela Cziczková; Lucia Koňakovská; Lucia Chuťková. Účinkujú: 
Mariana Hochelová – soprán; Róbert Smiščík – tenor; Peter Hochel 
– klavír; Pavel Bogacz – husle; Martin Záhora – flauta; Karolína 
Hurayová – violončelo; Zuzana Králikova Pohunková – klavír

Nedeľa 21. 9. 2014
9.00 hod. Služby Božie 
Evanjelický kostol, Tranovského ulica

Spomienkové Služby Božie
Kazateľka Katarína Hudáková, seniorka LOS ECAV
Liturgovia: Marián Bochnička, Vladimír Ferenčík
Rudolf Hoffmann – trúbka, Mariana Hochelová – soprán, Peter Ho-
chel – klavír, Spevokol cirkevného zboru ECAV Liptovský Mikuláš, 
Zdenka Matějková – recitácia

  Vedecko-popularizačné podujatie

  
  Liptovský Mikuláš
  19. – 21. september 2014

Motto: Kto za pravdu horí v svätej obeti,
  kto za ľudstva práva život posvätí,
  kto nad krivdou biednych slzu vyroní,
  tomu moja pieseň slávou zazvoní.

  (Karol Kuzmány: Sláva šľachetným)

Dom Matice slovenskej
Liptovský Mikuláš
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V uplynulom období viace-
ré médiá zverejnili nepravdivé 
informácie o  výstavbe 
chodníka pre cyklistov 
v našom meste. Zjednoduše-
ním prepočtu nákladov na je-
den meter budovaného chod-
níka v iných mestách dospeli 
k názoru, že investície do vý-
stavby liptovskomikulášske-
ho cyklopešieho chodníka sú 
zbytočne drahé. Realizácia 
cyklochodníka však zahŕňa 
viacero stavebne nevyhnut-
ných investičných prvkov, kto-
ré výdavky navyšujú.  Chod-
ník bude realizovaný podľa 
stavebného povolenia z roku 
2010. Rozsah prác je neporov-
nateľný s  ostatnými podob-
nými stavbami podporenými 
z eurofondov na Slovensku.

Oprávnené náklady na vý-
stavbu 3,2 km dlhého cyk-
lochodníka vychádzajú úplne 
presne z projektovej dokumen-
tácie, ktorú v roku 2009 vypra-
covala renomovaná spoločnosť  
Dopravoprojekt. Vtedajšia kal-
kulácia hovorila o sume 743-ti-
síc eur. „V  tomto roku mesto 
v rámci verejnej obchodnej 
súťaže vybralo dodávateľa, kto-
rý chodník zrealizuje o viac ako 
100-tisíc eur lacnejšie,“ uviedol 
Jozef Repaský, zástupca primá-
tora mesta. 

Stavba cyklochodníka na tra-
se od Palúčanského mosta 
po Okoličiansky most (okrem 
už vybudovaného úseku od Iľa-
novského mosta po ulicu Janka 
Alexyho) zahŕňa okrem samot-
ného chodníka pre cyklistov 
aj ďalšie vyvolané investície 
a objekty. Sú nimi oporný múr, 
preložka verejného osvetlenia 
a preložka optického kábla 
Orange Slovensko. 

Oporný múr, preložky 
osvetlenia, zábradlie 
i odvodnenie

„Oporný múr pod ľavou stra-
nou cyklochodníka je potrebné 
vybudovať z dôvodu priblíženia 
cyklochodníka k existujúcemu 
chodníku pre peších a ich vzá-
jomného výškového rozdielu, až 
do ich vzájomného výškového 
súbehu. Múr je navrhnutý ako 
gravitačný v dĺžke 80 metrov. 
Na múre bude železobetóno-
vá rímsa, do ktorej bude osa-
dené oceľové rozoberateľné 

zábradlie,“ uviedol Martin Súster 
zo spoločnosti Dopravoprojekt. 
Preložka verejného osvetlenia 
rieši demontáž a montáž nové-
ho stožiara, nakoľko existujúci 
stožiar je v trase navrhované-
ho cyklochodníka. Preložka 
optického kábla v dĺžke 1 355 
metrov je potrebná, pretože 
svojou trasou prekáža výstavbe 
cyklochodníka. 

Cyklochodník bude od kru-
hovej križovatky pri Palúčan-
skom moste vedený po hrádzi 
vodného toku Váh po most 
nad vodným tokom Smrečian-
ka v Okoličnom. Okrem úseku 
od Iľanovského mosta po Alexy-
ho ulicu bude cyklistický chod-
ník rozšírený o spevnený chod-
ník pre peších. 

Na viacerých úsekoch cyk-
lopešieho chodníka sa zriadi 
oceľové ochranné zábradlie. 
„Na celom úseku cyklochodní-
ka je navyše potrebné vykonať 
odvodnenie. Konštrukcia cyklis-
tického pásu je navrhnutá ako 
netuhá, zohľadňuje miestne 
klimatické, hydrogeologické 
a prevádzkové podmienky. Na-
vrhnuté konštrukčné vrstvy cyk-
lochodníka sú zložené z asfal-
tového betónu, spojovacieho 
postreku, obaľovaného kame-
niva a štrkodrviny, spoločne 
v hrúbke minimálne 300 mili-
metrov. Navyše na jednej z častí 
cyklochodníka je navrhnuté zlo-
ženie konštrukčných vrstiev tak, 
aby umožnili ojedinelý prejazd 
nákladných vozidiel,“ priblížil M. 
Súster. 

V najvyššej 
technologickej kvalite

„Pre porovnanie cyklotra-
sa budovaná v rámci projek-
tu na Orave vedie čiastočne 
po existujúcom chodníku a čias-
točne po nespevnenom rastlom 
teréne v prvej časti a v druhej 
časti je vedená po zvršku bý-
valej železničnej trate, ktorý 
slúži ako podkladová vrstva. Čo 
sa týka hrúbky je konštrukcia 
cyklotrasy o tretinu tenšia (200 
milimetrov). Preto porovnávať 
cenu oboch akcií je ako porov-
návať hrušky s jablkami. Akoby 
sme my budovali cyklodiaľnicu 
a Orava cestu II. triedy,“ uviedol 
Jozef Repaský, zástupca primá-
tora mesta. 

„Pokiaľ tu bola možnosť 

vybudovať cyklochodník v naj-
vyššej možnej technologickej 
kvalite, radi sme ju využili. 
Od vzniku myšlienky po sa-
motnú realizáciu prvých úsekov 
z projektu ubehlo desať rokov, 
počas ktorých nebolo vôbec 
jasné, či sa projekt nakoniec 
bude realizovať. Preto sme po-
čas uplynulých dvoch rokov pri-
stúpili k výstavbe technologicky 
najmenej náročného a tým aj 
finančne najlacnejšieho úseku 
cyklochodníka z vlastných zdro-
jov,“ dodal. J. Repaský. 

Realizovali ho Verejnopro-
spešné služby za 71,3 tisíc eur. 
Navyše, na tomto úseku nebolo 
potrebné vykonať ďalšie vyvola-
né investície, ktoré sa budú rea-
lizovať na zvyšných kilometroch. 
Okrem toho boli konštrukčné 
vrstvy urobené z vyzískaného 
materiálu, ktorý mal zhotoviteľ 
takmer zadarmo.  

Rozpočet projektu
Pôvodný rozpočet, predlo-

žený so žiadosťou o nenávrat-
ný finančný príspevok v marci 
2010 na realizáciu tohto úseku 
cyklochodníka v dĺžke 4,3 km, 
bol takmer 970-tisíc eur. Keďže 
od podania žiadosti uplynuli 
vyše štyri roky, bolo potrebné 
zaktualizovať dokumentáciu 
a rozpočty všetkých trinástich 
miest a obcí, ktoré sú partner-
mi projektu. Viacerí z partnerov, 
vrátane mikulášskej samosprá-
vy, do tohto času už zrealizovali 
určité časti cyklochodníka, ktoré 
mali naplánované v pôvodnom 
projekte. 

Aktualizáciou projektovej 
dokumentácie v roku 2014 sa 
rozpočtované  náklady na re-
alizáciu 3,2 km cyklochodníka 
znížili na sumu 742,8 tisíc eur. 

„Verejným obstarávaním, v kto-
rom predložilo svoje ponuky 
desať uchádzačov, sa výdavky 
na realizáciu tohto úseku cyk-
lochodníka  znížili na 640-tisíc 
eur. V tejto sume je zahrnutá aj 
10-percentá rezerva na nepred-
vídané náklady. V rámci verejnej 
obchodnej súťaže sa postupova-
lo v súlade so zákonom a trans-
parentne, aby sa minimalizovala 
cena prác,“ vysvetlila Jana Kor-
maníková, projektová manažé-
rka mesta. 

Financovanie projektu 
Financovanie projektu His-

toricko-kultúrno-prírodná cesta 
okolo Tatier je zabezpečené for-
mou nenávratného finančného 
príspevku v rámci Operačného 
programu cezhraničná spoluprá-
ca Poľská republika – Slovenská 
republika 2007 – 2013.  85 per-
cent nákladov uhradí Európ-
sky fond regionálneho rozvoja 
(ERDF) a 10 percent poskytne 
štátny rozpočet (ŠR) formou re-
fundácie po ukončení realizácie 
projektu. Mesto sa bude na spo-
lufinancovaní podieľať  piatimi 
percentami. 

„Na preklenutie obdobia 
do pripísania nenávratného fi-
nančného príspevku zo zdrojov 
ERDF a ŠR mestské zastupiteľ-
stvo schválilo prekleňovací úver 
v celkovej výške maximálne 
608-tisíc eur.  Úver bude spla-
tený hneď po refundácii vý-
davkov projektu nenávratným 
finančným príspevkom na účet 
mesta.  Tento úver sa  nezapo-
čítava ani do dlhovej služby 
mesta,“ dodala J. Kormaníková. 
Za úver hlasovali jednomyseľne 
všetci prítomní poslanci koalície 
i opozície.

Slávka Kellová

Cyklochodník bude v najvyššej technologickej kvalite
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Mestské zásahy Liptovský 
Mikuláš 2014 alebo tiež urba-
nistické intervencie – vaše ná-
vrhy na malé zmeny s veľkým 
dosahom na naše mesto. Pro-
jekt, ktorý úspešne odštartoval 
v  Bratislave, následne v  Pra-
he a  Brne sa v  rokoch 2011, 
2012 a 2013 vďaka občianske-
mu združeniu UzemnePlany.sk 
dostal v úplne novej podobe 
do Košíc, Prešova a Nitry. 

„Občania, týchto troch miest 

priniesli spolu 264 návrhov, ako 
zmeniť svoje mesto a verejné 
priestory v ňom. Mestá týmto 
získali veľmi silný argument, da-
tabázu kreatívnych riešení, s jas-
ným pomenovaním problému 
a originálnymi riešeniami, ktoré 
čakajú na svoju realizáciu,“ uviedol 
Michal Burák z architektonického 
štúdia Atrium.

Projekt práve prichádza k nám
Mesto Liptovský Mikuláš 

v spolupráci s občianskym zdru-
žením UzemnePlany.sk, architek-
tonickým štúdiom Atrium a PEA-
NUTS prináša Mestské zásahy aj 
do regiónu Liptova. Ak poznáte 
v Liptovskom Mikuláši miesta, 
ktoré nefungujú tak ako by mali, 
vidíte v nich jedinečný potenciál 
a máte nápad, ako ich premeniť, 
stačí vytvoriť jednoduchú vizuali-
záciu či  kresbu a zaregistrovať ju 
do 15. októbra prostredníctvom 
portálu www.liptov.zasahy.sk. Tie 

najlepšie mesto zrealizuje.
„Niekedy postačí naozaj jed-

noduché a lacné riešenie, ktoré 
však dokáže zmeniť a zlepšiť 
kvalitu miesta, v ktorom žijeme 
niekoľkonásobne. Dajme našim 
verejným priestorom novú šancu,“ 
vyzýva M. Burák.

Výstupom projektu bude vý-
stava a originálna knižná publiká-
cia, ktorú každý, kto sa do projektu 
zapojí, získa úplne zadarmo.

-red-

Ponúknite vaše nápady pre naše mesto

Ministerstvo životného pro-
stredia Slovenskej republiky 
a Slovenská agentúra životné-
ho prostredia (SAZP) sa v rámci 
realizácie Kampane za čistejšie 
ovzdušie na  podporu trvalo 
udržateľnej mobility v mestách 
na Slovensku rozhodli pripojiť 
k  programu Európskej komi-
sie s  názvom Európsky týždeň 
mobility. 

Európsky týždeň mobility 
(ETM) prebieha každoročne v dňoch 
16. až 22. septembra. Program 
na národnej úrovni koordinuje 
SAZP. „Jeho poslaním je povzbudiť 
samosprávy, aby zaviedli a podpo-
rili opatrenia udržateľnej mestskej 
mobility a vyzvali svojich obyvateľov 
k používaniu alternatív motorové-
ho vozidla. Miest, ktoré každoroč-
ne bojujú s nadmerným počtom 
áut, prehustenou a nebezpečnou 

premávkou, pribúda. Dobrou 
správou je, že sa zvyšuje aj počet 
miest, ktoré sa zapájajú do ETM so 
zámerom upozorniť na efektívnosť 
využívania ekologických foriem do-
pravy,“ uviedla koordinátorka kam-
pane Andrea Štulajterová. 

Miestne samosprávy, ktoré sa 
do kampane oficiálne zapájajú, 
organizujú počas ETM aktivity 
pre širokú verejnosť v súlade s ur-
čenou témou. Tohtoročný motív 
znie: „Naše ulice, naša voľba“. 
Celotýždňové aktivity vrcholia pra-
videlne 22. septembra podujatím 
nazvaným „Do mesta bez auta!“. 
Ide o tradíciu založenú v roku 2000. 

Zorganizovanie podujatia vyža-
duje od zúčastnených samospráv 
vyčlenenie jednej či viacerých zón 
počas tohto dňa výhradne pre 
chodcov, cyklistov a verejnú dopra-
vu. Naše mesto sa oficiálne zapojí 

do celoeurópskej kampane počas 
ETM v dňoch 16. - 22. septembra 
2014. SAŽP zároveň vyhlasuje pre 
všetky zapojené samosprávy súťaž 
v kategóriách: aktívna samosprá-
va, originálna aktivita, efektívne 
trvalé opatrenie, originálny vi-
deo spot a originálna tematická 
fotografia. Víťazi budú ocenení 
počas záverečného workshopu. 

Snahou organizátorov ETM 
je zároveň osloviť dve tisícky 
základných škôl z celého Slovenska. 
„Prostredníctvom poskytnutých in-
formácií priblížime žiakom i peda-
gógom problematiku udržateľnej 
mobility, motivujeme ich k využí-
vaniu správnych druhov dopravy, 
prípadne ponúkneme možnosť 
aktívne sa zapojiť do kampane 
ETM, práve v rámci spolupráce 
s príslušnou samosprávou,“ vy-
svetlila koordinátorka kampane 

Miroslava Jančová. 
Mesto Liptovský Mikuláš vy-

hlasuje súťaž „Do školy na bicykli“, 
do ktorej sa môže zapojiť každý žiak 
základnej školy, ktorý aspoň jeden 
deň príde do školy na bicykli. „Všetci 
žiaci dostanú reklamné predmety 
a  propagačné materiály, v areáli 
najúspešnejšej školy postavíme 
stojany a prístrešky na odkladanie 
bicyklov,“ vyhlásil primátor mesta 
Alexander Slafkovský. 

„Verím, že nám záleží na kvali-
te životného prostredia v našom 
meste. Oficiálnym zapojením sa 
do kampane potvrdíme skutočný 
záujem o hľadanie možností pre 
trvalo udržateľný rozvoj nášho 
mesta, Slovenska a EÚ,“ dodal. 

Všetky užitočné informácie 
nájdete na www.tyzdenmobility.sk 
a web stránke mesta www.mikulas.sk.             

                                                      -red-

Európsky týždeň mobility aj v našom meste 

Druhostupňový stavebný 
úrad v Žiline rozhodol o tom, 
že stavebný úrad v Liptovskom 
Mikuláši má vydať nové rozhod-
nutie o umiestnení heliportu. Vo 
svojom rozhodnutí nerešpek-
tuje metodické usmernenie 
ministerstva výstavby. Usmer-
nenie hovorí o tom, že stavebné 
úrady rozhodujú podľa platnej 
územnoplánovacej dokumentá-
cie v čase vydania rozhodnutia 
a nie v čase podávania návrhu 
na územné rozhodnutie.

Opakovane medializovaný 
spor o umiestnenie heliportu, te-
da letiska pre helikoptéry v katastri 
Liptovskej Ondrašovej neďaleko 
akvaparku, má svoj vývoj. Heli-
koptéry stále štartujú z takzvanej 
pracovnej plochy, ktorú má majiteľ 
schválenú leteckým úradom. Svoj-
imi preletmi naďalej znepríjemňu-
jú život predovšetkým občanom 

mestskej časti, návštevníkom ak-
vaparku a aj zvieratám v neďalekej 
zoologickej záhrade. 

Na leteckom úrade mesto 
protestovalo proti zriadeniu pra-
covnej plochy pre helikoptéry 
bezvýsledne, nakoľko pre jej 
schválenie nie je potrebné reš-
pektovať územný plán. K územ-
nému rozhodnutiu na umiest-
nenie riadneho heliportu je však 
potrebné územný plán rešpek-
tovať. Do územného 
plánu mesta schva-
ľovaného starým za-
stupiteľstvom sa heliport dostal 
na poslednú chvíľu vo všeobecnej 
polohe, a aj to s určitými pod-
mienkami, ešte v decembri 2010.

Tento územný plán bol však 
v roku 2013 zmenený a stať o he-
liportoch bola z neho vypustená. 
To znamená, že v budúcnosti je 
možné heliport v katastri mesta 

zriadiť, ale najprv musí byť schvá-
lený doplnok územného plánu, 
ktorý presne určí jeho miesto 
a doplnok prejde riadnym pri-
pomienkovým  konaním. Teda 
v súčasnosti bez uvedeného pro-
cesu nie je možné zriadiť legálny 
heliport v Liptovskej Ondrašovej, 
pokiaľ bude rešpektovaná platná 
legislatíva a postupy bežne uží-
vané pri stavebných povoleniach.
Spor o umiestnenie heliportu 

riešil druhostupňový, 
teda odvolací, sta-
vebný úrad v Žiline. 

Ten podľa môjho názoru rozho-
dol škandalóznym spôsobom 
o tom, že pri schvaľovaní heliportu 
v L. Ondrašovej mal stavebný úrad 
v Liptovskom Mikuláši rozhodovať 
podľa územného plánu platného 
v čase podania žiadosti o územné 
rozhodnutie a nie podľa aktuálne 
platného územného plánu. Bežne 

užívaný postup, ktorý je v súlade 
so zákonom a metodickým usmer-
nením ministerstva výstavby je, že 
stavebné úrady na Slovensku roz-
hodujú podľa aktuálne platného 
územného plánu v čase vydávania 
rozhodnutia. 

To znamená, že ak by počas 
procesu vybavovania stavebné-
ho povolenia došlo ku menám 
legislatívy, musí sa im stavebník 
prispôsobiť tak, aby ich vydané 
stavebné povolenie  rešpektovalo.     

Stavebný úrad v Liptovskom 
Mikuláši musí postupovať pod-
ľa pravidiel právneho štátu 
a v opakovanom procese rozho-
dovania o žiadosti o umiestnenie 
heliportu v L. Ondrašovej rozhod-
núť v súlade s platným územným 
plánom nášho mesta.

Alexander Slafkovský
primátor

O umiestnení heliportu sa bude rozhodovať znova

POZNÁMKA
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Domovským štadiónom slo-
venskej hokejovej osemnástky 
bude v sezóne 2014/2015 mi-
kulášska Enel Aréna. Projekt 
„SR 18“ sa sťahuje z  Trnavy 
do  nášho mesta na  základe 
rozhodnutia Slovenského zvä-
zu ľadového hokeja (SZĽH). 

„Rozhodnutie zväzu sme pri-
vítali s potešením, nakoľko sme 
sa o získanie projektu SR 18 pre 
najbližšiu sezónu intenzívne 
snažili už od ukončenia minulej 
sezóny. Veľká vďaka patrí ob-
čianskym združeniam Hokejové 
talenty a MHK 32 Liptovský Mi-
kuláš a mestu Liptovský Miku-
láš, ktoré nás významne v tejto 
snahe podporovalo a aktívne sa 
zapájalo do rokovaní medzi SZHĽ 
a našou spoločnosťou,“ uviedol 
Jozef Kasanický, riaditeľ spoloč-
nosti JL aréna, ktorá je prevádz-
kovateľom Enel Arény v Liptov-
skom Mikuláši ako aj susediacej 
tréningovej haly JL aréna. 

„Sme veľmi radi, že sme sa 
dohodli, pretože tu nám ponúkli 
komfortné podmienky,“ povedal 
Otto Sýkora, generálny generál-
ny sekretár SZĽH.

Priaznivci hokeja sa tak môžu 
tešiť na dvojnásobný počet prvo-
ligových zápasov. „Je to pre nás 
výborná správa. Verím, že to bu-
de dobrá motivácia pre mladých 
hokejistov, aby na sebe pracovali. 
Budeme tomuto projektu vychá-
dzať maximálne v ústrety. Mys-
lím, že ako mesto s dlhoročnou 
hokejovou tradíciou si to sčasti 
aj zaslúžime,“ povedal primátor 
Alexander Slafkovský.

„Určite bude náročné skĺbiť 
program pre dve prvoligové 
mužstvá pod jednou strechou. 
Pre Liptovský Mikuláš je dobré, 
že budeme mať v meste dva tímy 
a verím, že záujem ľudí o hokej 
bude väčší,“ doplnil Jerguš Bača, 
predseda predstavenstva mest-
ského hokejového klubu.     -red-

Koncom júna otvoril repre-
zentačný brankár Ján Laco 
v blízkosti zimného štadióna 
tréningovú halu nesúcu jeho 
meno. Bol to rozhodujúci mo-
ment, aby v najbližšej sezóne 
mohli na Liptove pôsobiť dva 
prvoligové tímy. Do  Liptov-
ského Mikuláša sa totiž sťa-
huje projekt SR 18. 

Zázemie pre dorastenecký 
reprezentačný výber poskytne 
práve JL aréna, zápasy 1. ligy sa 
budú hrávať na mestskom šta-
dióne Enel aréna. Cez leto sa 
tam uskutočnila rekonštrukcia 
strojovne, došlo k výmene man-
tinelov aj tvrdených skiel. V sú-
časnosti sa dokončujú stavebné 
úpravy interiéru, pripravuje sa 
montáž ochranných sietí a vý-
mena osvetlenia.  

Mestský hokejový klub (MHK) 
32 Liptovský Mikuláš bude v tí-
me seniorov opäť stavať na do-
mácich odchovancoch. „Prakticky 
jediným nemikulášskym hráčom 
je brankár Juraj Hollý. Novými 
tvárami v kádri sú útočníci Mar-
tin Trochta a Michal Uhrík - naši 
odchovanci, ktorí sa k nám vrátili 
po pôsobení v iných kluboch. Veľa 
si sľubujeme od produktívneho 
Radoslava Macíka, ktorý je na-
ším kmeňovým hráčom a zostá-
va na Liptove. Momentálne je 

v príprave až osemnásť útoční-
kov. Pracujeme ešte na posilách 
do obrany,“ uviedol predseda 
predstavenstva klubu Jerguš 
Bača. 

Po minulej sezóne z klubu 
odišli viacerí „cudzí“ hráči -  To-
máš Špila, Patrik Bakoš, Matúš 
Leskovjanský, Lukáš Vartovník, 
Ondrej Broska, Lukáš Bokroš. 
Liptákom pred rokom nevyšiel 
najmä úvod sezóny, spočiatku sa 
potácali na konci tabuľky. 

„O našich hráčov sa zaujíma 
viacero extraligových klubov. 

Na začiatku sezóny ich však 
na striedavé štarty posielať ne-
budeme. Potrebujeme totiž 
dobre odštartovať do sezóny, 
aby sa nám nestalo to isté ako 
pred rokom. V základnej časti sa 
chceme pohybovať do štvrtého 
miesta,“ dodal J. Bača. Hlavným 
trénerom zostáva rovnako ako 
v minulej sezóne Marián Horváth. 

Juniori a dorast do play off
Juniorský tím zrejme nepo-

silnia štyria dorastenci (Nemec, 
Oško, Struška a Žiak), ktorí budú 

pôsobiť v projekte „SR 18“. Otáz-
ny je aj štart ďalšieho repre-
zentanta do 18 rokov Niňaja. 
Šanca Matúša Sukeľa a Kabáča 
v projekte „SR 20L je tiež veľ-
ká. „Na jednej strane je to síce 
oslabenie nášho tímu, na druhej 
strane však budú mať domáce 
zápasy osemnástky väčší náboj, 
pokiaľ vo výbere bude pôsobiť 
až štvorica našich hráčov. Na-
priek tomu som presvedčený, že 
juniori sa aj v tejto sezóne pre-
bojujú do vyraďovacej časti sú-
ťaže,“ vysvetľuje J. Bača.        -red-

Hokejová osemnástka bude trénovať v našom meste

Plán do novej sezóny je s domácimi hráčmi skončiť do štvrtého miesta

Matej Moravčík, jeden z mladých talentovaných mikulášskych hráčov.

Vicemajstri sveta 2012 - asistent reprezentačného trénera Jerguš Bača a brankár Ján Laco, obaja odchovan-
ci mikulášskeho hokeja.
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Zo zápisníka Mestskej polície od 14. 7. 2014 do 14. 8. 2014

Polámali tuje
18. 7. 2014  O 17.30 nahlásil 

občan z Nábrežia Dr. A. Sto-
dolu, že pri azylovom dome 
sú polámané dve tuje. Hliad-
ka pri preverení oznamu sa 
pravdivosť hlásenia potvrdila. 
Odstránenie tují a dopílenie 
pozostatkov zabezpečili pra-
covníci Verejnoprospešných 
služieb nášho mesta.

Ničili rozvádzač
Dňa 19. 7. 2014 nahlásil po-

zorný občan ničenie elektrické-
ho rozvádzača na Priemyselnej 
ulici mladými občanmi. Rýchly 
zásah hliadky zabezpečil pri-
chytenie páchateľov na mieste 
činu. Vzhľadom na ich vek bola 
vec nahlásená rodičom malole-
tých a ohlásená Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny.

Zahodil ohorok
20. 7. 2014 o 19.45 hod. 

znečistil verejné priestranstvo 
na Demänovskej ulici pri Kau-
flande pán Viliam H. z Galovian 
tým, že zahodil na zem ohorok 
z cigarety. Menovaný porušil 
predmetné ustanovenia záko-
na o priestupkoch. 

Nasadili papuču
Arogantný vodič sa po-

stavil bezohľadne na miesto 
pre invalidov dňa 16. 7. 2014 
na Moyzesovej ulici, kde ho 
našla hliadka MsP o 11.04 hod. 
V tomto prípade bolo použité 
blokovacie zariadenie a vo-
dič bol následne  po zásluhe 
odmenený v zmysle zákona 
o cestnej premávke a zákona  
o priestupkoch.

Žobrala na ulici
23. 7. 2014 o 12.42 hod. 

na Námestí osloboditeľov pri 
fontáne rumunská občianka 
Ciuran M. vyberala od ľudí fi-
nančnú hotovosť. Svojím kona-
ním porušila zákon o priestup-
koch, za čo bola na mieste rie-
šená našou hliadkou.

Odchytili túlavé psy
23. 7. 2014 o 09.30 hod. pra-

covníčky mesta odchytili v osa-
de Hlboké dvoch túlavých psov 
a umiestnili ich do karanténnej 
stanice na Revolučnej ulici. Ka-
ranténna stanica je plná. 

Močil na chodník
26. 7. 2014 o 01.05 hod. 

znečistil verejné priestranstvo 
na  Garbiarskej ulici pred Prima 
bankou pán Ján S. z Podbrezín 
tým, močil na chodník. Meno-
vaný porušil zákon o priestup-
koch, za čo bol na mieste rieše-
ný v blokovom konaní.

Mladiství popíjali
2. 8. 2014 o 18.31 hod. 

na Ulici Stodolovcov popíjali 
alkohol mladí ľudia. Jakub H. 
zo Žiarskej ulice pri dychovej 
skúške nafúkal 0,70 mg/l. Na-
koľko sa jednalo o mladistvú 
osobu, vec bola oznámená 
zákonným zástupcom meno-
vaného. Vec je v riešení mest-
skej polície. Napriek kontro-
lám a následným postihom 
požívanie alkoholu mladými 
neprestáva. Uvedený prípad je 
len jeden z viacerých v tomto 
mesiaci.

Znečistil vozovku
11. 8. 2014 o 14.00 hod. vo-

dič traktora Martin F. znečistil 
vozovku senom na Podtat-
ranského ulici. Menovaný bol 
na mieste riešený hliadkou 
MsP v  zmysle zákona.

Chytili zlodeja bicykla
Krádeže bicyklov sa stali 

trikrát v tomto mesiaci a jedna 
z nich si zaslúži  určite pozor-
nosť pre spôsob, akým bola vy-
konana. Na Jefremovskej ulici 
pristúpil mladý občan k inému 
chlapcovi a surovo mu vytrhol 
bicykel z rúk, po čom na ňom 
spokojne odišiel. Vec bola 
okamžite nahlásená mestskej 
aj štátnej polícii. Okamžité 
pátranie prinieslo svoj výsle-
dok v dolapení páchateľa, kto-
rý medzitým už bol na Okoli-
čianskej ulici. 

Rušia nočný pokoj
Problémový dom vznikol 

pričinením neprispôsobivých 
občanov na Komenského ulici 
v blízkosti križovatky s Hodžo-
vou ulicou. Nemožno to nazvať 
ináč, pretože pre sústavné opa-
kované rušenie spoluobčanov 
v dome aj okolí ustavičným 
neprimerane hlasným správa-
ním sa, a to aj počas nočného 
pokoja to museli viackrát riešiť 
naši príslušníci. Bytový dom sa 

stal predmetom stálej pozor-
nosti MsP.

Bezohľadní cyklisti
Dospelí a najviac seniori sú 

najčastejšími porušovateľmi zá-
kona, ktorí bezohľadne jazdia 
na bicykloch po chodníkoch. 
Jeden z mnohých prípadov sa 
stal na Nešporovej ulici dňa 
19. 7. 2014 o 9.00 hodine, kde 
takto jazdila zrelá 55-ročná že-
na. Je to však len jeden prípad 
z mnohých. Nie je zriedkavos-
ťou, že po upozornení sú títo 
dospelí priestupcovia ešte aj 
neprimerane agresívni a drzí. 
Asi sa budú musieť dať poučiť 
od svojich detí alebo vnukov. 
Ináč budeme musieť zrejme pri-
stúpiť k zverejňovaniu týchto 
prípadov.

Takmer 250 priestupkov
V období od 14. 7. 2014 

do 13. 8. 2014 naši prísluš-
níci riešili 248 priestupkov, 
z toho na úseku dopravy 
160 priestupkov, 7 priestupkov 
proti majetku, 34 priestupkov 
proti verejnému poriadku, 
2 priestupky proti občian-
s k e m u  s p o l u n a ž í v a n i u , 
7  priestupkov voľne pohybu-
júcich sa psov, 4 priestupky 
porušenia zákona o ochra-
ne nefajčiarov, 2 priestupky 
podania alkoholu a cigariet 
osobe mladšej ako 18 rokov, 
14 priestupkov pitia alkoho-
lu na verejnom priestranstve, 
8 priestupkov jazdy na bicykli 
po chodníku a iné.

       -msp-

Skúška 
sirén

V piatok 12. 9. 2014 
o 12.00 h bude 

v Liptovskom Mikuláši 
kontrola skúšky 

vyrozumenia obyvateľstva 
dvojminútovým stálym 

tónom sirén.

Občansky servis 
júl 2014

Narodil sa človek, zapálila 
sa na oblohe nová hviezda. 
Tak vitaj človiečik…

V mesiaci júl  2014  
sa v Liptovskom 
Mikuláši narodili:
Ján Fiačan, Šimon Fiačan, Alex Matej, 
Karolína Kroščenová, Ela Pajunková, 
Matej Beňa, Simona Košíková, Jozef 
Baláž, Patrik Tomko, Alex Paukovček, 
Nela Lovichová, Vladimír Mihok, 
Natália Kupčová, Markus Trizna, 
Michal Laučík, Pavol Elíz, Kristína 
Urbanová, Michal Švec, Matej Trojov-
ský, Bruno Lampert, Matúš Cabúk, 
Ella Polomská, Melánia Labašková, 
Nikol Paulínyová, Samuel Herda, 
Adam Rojček. 

Láska nie je len byť spolu, 
láska je ísť spolu. Nájsť hlinu 
pre svoje korene… 

Manželstvo uzavreli:
Roman Brtáň – Lenka Kováčová, Raz 
Talmor – Mgr. Adriána Sedláková, 
Vladimír Mihok – Klaudia Brdárová, 
Slavomír Marek – Kvetoslava Polhošo-
vá, Daniel Fiala – Monika Iglarčíková, 
Peter Majer – Veronika Švidroňová, 
Lukáš Horváth – Nikola Balážová, 
Erik Baláž – Simona Čonková, Dávid 
Baláž – Alexandra Murgošová, Michal 
Hadvidžiak – Michaela Šuňavcová, 
Ing. Andrej Pleva – Lucia Danišová, 
Matej Mišík – Dorota Špitková, Ján 
Jánošík – Lidia Maria Bednarz, Mi-
chal Cibák – Katarína Stankovianska, 
Mgr. Martin Droppa – Mgr. Katarína 
Bošeľová, Robert Paškuliak – Ing. Ve-
ronika Debnárová, Peter Palko – Mi-
riam Štefulová, Peter Chudoba – Eva 
Smugalová.

Roztrhla sa niť, už sa nedá 
spojiť. Život vyhasol, zostá-
va spomienka … 

Opustili nás:
Želmíra Tatarková – 72r., Kornel-
la Glončáková – 94r., Ing. Imrich 
Buranský CSc. – 62r., Ján Mráz – 
68r., Mária Kizeková – 93r., Mária 
Kubáňová – 86r., Miroslav Lenko 
– 73r., Jozef Puška – 46r., Dušan 
Štepita – 78r., Želmíra Kavuliaková 
– 86r., Kornélia Ondrejková – 83r., 
Mária Tomčíková – 97r., Oľga Ba-
ďurová – 64r., Antonia Kromková 
– 78r., Eleonóra Walková – 89r., 
Jozef Baran – 78r..
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