
Vážení občania,
opäť k Vám prichádzame s mozaikou in-

formácií o pestrom živote v našom meste,
ktorý je výsledkom nášho spoločného sna-
ženia. Liptovský Mikuláš je každým dňom
lepší. Tešíme sa z toho, že si to všimli aj tí,
ktorí doteraz systematicky a cieľavedome
znevažovali našu prácu. Vidia lepší Mikuláš
a my im za to ďakujeme.

S mojimi spolupracovníkmi na mest-
skom úrade, ale aj vo všetkých inštitúciách
mesta (je nás takmer 1100) sa dennoden-
ne snažíme vykonávať služby pre Vás
– v školstve, v sociálnej oblasti, v rozvoji
bývania, v kultúre a spoločenskom živote
či v športovej a ďalších oblastiach. Záro-
veň máme každý deň na pamäti to, aby
naše mesto v rozvoji neustrnulo. Chceme

využiť všetky možnosti tejto doby, napríklad
možnosti čerpania eurofondov a externých
zdrojov. Pamätáme na zlepšenie technic-
kej infraštruktúry mesta i jeho inštitúcií.

Snažíme sa, aby sa mesto nerozvíjalo len
v jeho centre, ale rovnomerne vo všetkých
mestských častiach. Sme radi, že sa nám
tak výrazne darí získavať prostriedky z fon-
dov Európskej únie na rozvoj celého nášho
mesta. Za posledné štyri roky sme takto zí-
skali v prospech L. Mikuláša približne 15 mi-
liónov eur. Do majetku mesta pribudne tiež
podiel z eurofondov získaných spoločnos-
ťou LVS v hodnote okolo 27 miliónov eur.

Mesto žije nie len financiami, ale aj at-
raktívnymi podujatiami. Prekvapuje nás na-
príklad Váš záujem o nedávno uskutočne-
né podujatie Švábkafest a ďalšie akcie,
ktoré organizujeme.

Ďakujem všetkým, ktorí to s naším mes-
tom myslia v dobrom. Zároveň však nero-
zumiem tým, ktorí rôznym spôsobom po-
škodzujú prostredníctvom médií dobrú po-
vesť a dôstojnosť Liptovského Mikuláša,
o ktorú sa neustále s celým vedením ná-
šho mesta a so všetkými kolegami snaží-
me.

Naša vízia pre Liptovský Mikuláš je jas-
ná. Sme a budeme patriť k tým mestám,
ktoré žijú a kde sa dobre žije. K tomu pri-
kladáme náš solidárny a ľudský prístup. 

Želám Vám, milí Mikulášania, príjemné
chvíle strávené s našim mesačníkom.

Váš primátor
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Radnica v Liptovskom Miku-
láši v prvom polroku 2010 zrea-
lizovala investičné akcie v celko-
vej hodnote viac ako 546-tisíc
eur. „Vďaka verejnému obstará-
vaniu sa mestu podarilo oproti
plánovanému rozpočtu ušetriť
64-tisíc eur. Všetky investície
navyše realizovali firmy z Liptov-
ského Mikuláša,“ povedal pri-
mátor Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč. 

Správu o plnení investičných
akcií z vlastných a úverových
zdrojov k 30. 6. 2010 zobrali
poslanci mestského zastupiteľ-
stva na svojom poslednom za-
sadnutí na vedomie. Mesto v pr-
vom polroku vybudovalo auto-

busové prístrešky na Hurbano-
vej ulici a pri Vrbickom cintoríne
i parkovisko na Vrlíkovej ulici.
Zrekonštruovala sa aj ulica Zá-
dvorie v Palúdzke i chodník na
Ulici 1. mája, seniori v Okolič-
nom majú v klube nový prí-
strešok.

„Na tieto investičné akcie
bolo v rozpočte vyčlenených
viac ako 395-tisíc eur. V rám-
ci verejného obstarávania
sme ušetrili viac ako 42-tisíc
eur,“ informoval primátor.
Bezmála tridsaťtisíc eur sa-
mospráva vyčlenila aj na pro-
jektové dokumentácie. 

Odbor školstva zrealizoval
investície v hodnote viac ako

193-tisíc eur, pričom v rozpočte
bolo vyčlenených 215-tisíc.
Ušetriť sa tak podarilo 22-tisíc.
Išlo o rekonštrukciu okien v Zá-
kladnej umeleckej škole J. L.

Bellu, vchod do hospodárskej
budovy v Materskej škole Vra-
novská, izoláciu strechy v Ma-
terskej škole Agátová a výstavbu
skladu náradia v Základnej ško-

le na Ulici Českoslo-
venskej brigády. Mesto
financovalo aj opravu
strechy v Materskej
škole v Liptovskej On-
drašovej a v dvoch prí-
padoch rekonštrukciu
v z d u c h o t e c h n i k y
– v Základnej škole
Janka Kráľa na sídlisku
Podbreziny a v Mater-
skej škole na Ulici Če-
skoslovenskej brigády.

lm.

Vďaka verejnému obstarávaniu mesto ušetrilo

Viac ako pol kilometra zrekonštruo-
vaných komunikácií už môžu oficiálne
užívať obyvatelia či návštevníci Liptov-
ského Mikuláša. Tri vynovené ulice im
do užívania odovzdalo súčasné vedenie
mesta Liptovský Mikuláš.

„Mnohí z miestnych na tieto rekonštruk-
cie čakali desiatky rokov. Po týchto staveb-
ných prácach sú už ulice Nešporova, Jilem-
nického a Odbojárska na dlhé roky k dispo-
zícii k ich užívaniu. Rekonštrukcie ulíc budú
aj napriek hospodárskej kríze a šetreniu
mesta vždy prvoradou záležitosťou v našej
samospráve, ktorú nebude-
me za žiadnych okolností za-
nedbávať,“ priblížil primátor
Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč.

Na Jilemnického ulici
v starom meste rekonštruova-
li vnútroblok. V bytovkách vo
vnútrobloku bývajú prevažne
starší ľudia, ktorí prechádzali
do mesta poza bytovku cez
zablatenú hrboľatú plochu.
„Mesto nám vyšlo v ústrety,
okrem plochy pred bytovkou,
ktorú zahŕňal projekt, nám
cestičkou spojili aj plochu,
ktorú využívame na prechod

z vnútrobloku priamo na Jilemnického ulicu.
Okrem toho reagovali pružne, pretože opra-
vili jamy, ktoré vznikli budovaním prípojok na
kúrenie a tieto opravy neboli v projekte vô-
bec zahrnuté, nemuseli to robiť,“ vysvetlil
zástupca vlastníkov bytov na Jilemnického

ulici Jozef Brka.
Pred bytovkami vzniklo oprava-

mi 12 pozdĺžnych parkovacích
miest. Mesto dalo za zhotovenie
komunikácie zo zámkovej dlaž-
by približne 12 tisíc eur.

Na Nešporovej ulici zrekon-
štruovala radnica už aj druhú
časť. Pôvodná vyše 400 metro-
vá vozovka bola v zlom technic-
kom stave, jej prvú polovicu
opravil magistrát v minulom
roku. Druhá etapa zahŕňala po-
loženie asfaltového krytu a zá-
mkovej dlažby na chodníky
v dĺžke 220 metrov.

„Bývame tu 40 rokov a 40 rokov čaká-
me na opravu tejto ulice. Konečne môže-
me byť spokojní, dočkali sme sa nového
verejného osvetlenia aj novej cesty,“ poveda-
la obyvateľka Jaroslava z Nešporovej ulice.

Mikulášska firma vyložila dlažbou aj vstu-
py do domov, popri ceste vedú nové obrub-

níky. Pri rekonštrukčných prácach mesto
zachovalo aj pôvodnú zeleň. Na stavbu po-
užilo prostriedky vo výške do 220 tisíc eur. 

Novú komunikáciu si už užívajú aj Demä-
novčania. Cez Odbojársku ulicu prejdú den-
ne desiatky áut, ktoré na pôvodnej zdemolo-
vanej ceste robili obyvateľom šarapatu.
„Keď pršalo, stáli na ceste veľké kaluže
a autá nás vždy ostriekali, keď sme išli po
boku. Doposiaľ tu totiž nebol ani chodník,“

priblížil pán Ján Hlavatý z Demänovej a do-
dal, že pôvodne bola cesta samá jama. Ces-
tu dlhú 270 metrov už môžu využívať aj kor-
čuliari, ktorí rekreačne navštevujú túto de-
dinku v blízkosti Demänovskej doliny. 

„Na zatvrávnenie plôch popri chodní-
koch sme použili špeciálny hydroosev, ktorý
urýchli rast trávy. Starú cestu sme odfrézo-
vali a nahradili novými konštrukčnými vrstva-
mi vozovky. Chodník sme položili zo zámko-
vej dlažby,“ priblížil Vladimír Richtárik z ru-
žomberskej firmy RILINE. Položenie asfalto-
vého krytu a zámkovej dlažby s obrubníkmi
vyšlo radnicu na 116 tisíc eur.

„Na všetky rekonštrukcie sme použili
úverové prostriedky. Všetky tieto práce vy-
konávali firmy z Liptova, bližšie z Ružomber-
ka a z Liptovského Mikuláša, čo nás teší,
pretože sme dali prácu práve miestnym fir-
mám,“ dodal zástupca primátora Pavel Bo-
bák. red.

V Mikuláši zrekonštruovali 550 metrov komunikácií 
na Nešporovej, Jilemnického a v Demänovej

Zrekonštruovaný vnútroblok 
Jilemnického ulice.

Ukončená druhá etapa stavebných prác 
na Nešporovej.

Obyvatelia Demänovej pri oficiálnom 
odovzdávaní komunikácie do užívania.

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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„ S o m
rád, že vás
môžem priví-
tať na tejto
oslave kona-
nia ľudské-
ho dobra,
spolupatrič-
nosti a svor-

nosti. Teší ma, že v tento svia-
točný deň ste zavítali do nášho
mesta, nad ktorým sa do oblač-
ných výšin týči symbol nášho
národného spoločenstva, sym-
bol odporu proti akejkoľvek ne-
spravodlivosti, či už spoločen-
skej, politickej, národnej alebo
náboženskej, symbol našej slo-
body – legendárny Kriváň.

Traja ctihodní muži, ktorých
životné jubileá si po tieto dni pri-
pomíname, sa spolu nikdy ne-
stretli, ale napriek tomu mali
rovnakú náplň svojho žitia a rov-
naký cieľ: dôstojný národný,
spoločenský, kultúrny a du-
chovný život Slovákov.  Život
bez národnostného útlaku, bez
strachu o materinskú reč a kul-
túrnu identitu, bez obáv o bu-
dúcnosť ďalších pokolení.
A práve oni traja, vzdelanci
z troch končín Európy – z Nórs-
ka, spod na-
šich Tatier a zo
Škótska – tri
veľké osob-
nosti svojich
národov, sní-
vali o lepšej
budúcnosti ná-
rodného spo-
ločenstva Slo-
vákov. No nie
iba snívali. Oni
svojím vplyvom, svojimi činmi
a svojimi pevnými postojmi aj
rozhodujúcou mierou prispeli
k naplneniu svojho veľkého sna.
Ich život a činy vstúpili do našich
i európskych dejín ako výrečné
svedectvo o tom, že sústrede-
ným úsilím možno dosiahnuť aj
méty predtým nepoznané a ne-
tušené.

Týmto naším stretnutím, tu,
pod klenbou liptovskomikulášs-
keho evanjelického chrámu,
vzdávame hold trom velikánom
ducha,  neohrozeným bojovní-

kom za zachovanie našej národ-
nej kultúry a identity. No ako ob-
čan a primátor Liptovského Mi-
kuláša si dovolím s hrdosťou pri-
pomenúť, že naše mesto je síce
neveľké počtom obyvateľov, ale
je skutočným veľkomestom
vzhľadom na počet významných
osobností, ktoré sa v ňom naro-
dili, alebo nejako inak spojili
s ním svoju životnú púť a svoje
dielo. 

My, Mikulášania, si pripomí-
name a ctíme pamiatku tých na-
šich predchodcov, od ktorých
sa môžeme mnohému priučiť,
čerpať z ich života a odkazu silu
do nových dní a nových zápasov
o dobro človeka, žiť podľa ich
príkladu. 

Na počiatku úspechu život-
ných príbehov týchto osobností
bol nepochybne ich talent, ich
rodinné prostredie, výchova,
vzdelanie, výnimočné ľudské
vlastnosti a schopnosti, ale urči-
te aj výnimočná atmosféra ich
rodiska, ich mesta, ktoré nikdy
nezapreli, ku ktorému sa vždy
hrdo hlásili.

A čo je nanajvýš dôležité
spomenúť aj v súvislosti s Jurom
Janoškom, ktorého život a dielo

si pripomíname: Liptovský Miku-
láš, táto kolíska veľkých, silných
osobností a priestor pre ich ži-
vot, bol vždy mestom multikul-
túrnym, multietnickým a multi-
konfesijným, mestom tolerant-
ným, prajným pokroku... Takým
bol v minulosti, takým chce byť
dnes a takým nepochybne zos-
tane aj v budúcnosti. 

Nášho rodáka, muža jasné-
ho úsudku a veľkého srdca Jura
Janošku, nositeľa Nobelov ceny
za literatúru Björnstjerne Björn-
sona a historika Roberta Willia-

Sláva šlachetným v priamom prenose
ma Seton-Watsona, týchto
troch šľachetných mužov spája-
la túžba po náprave o odstráne-
ní neprávostí, útlaku a krívd. 

Skúsme po
ich príklade
spojiť svoje sily
aj my a poďme
vedno, v záuj-
me dobrej
veci, v záujme
spoločenské-
ho pokroku,
v záujme roz-
kvetu našej do-
moviny a všet-
kých jej občanov konať tak, aby
aj po nás zostali hlboké, výraz-
né a trvalé brázdy našich živo-
tov. 

Poďme spoločne proti ne-
zdravým prúdom v našej ekono-
mike, ešte stále sa zvíjajúcej
v neľútostnom zajatí globálnej
hospodárskej krízy, poďme ved-
no proti prúdom, ktoré
podrývajú základy ro-
dinného súžitia
a spolupatričnos-
ti, národnej kultú-
ry, duchovna
i národného po-
vedomia. Cestu
spolupráce, úcty
a tolerancie pova-
žujem za jedinú
správnu a inšpiratívnu
i pre všetky sféry nášho ži-
vota. A preto kráčajme po nej,
hľadajme, čo nás spája, v čom
sme zajedno, rešpektujme od-
lišnosti a predovšetkým spoloč-
ne presadzujme kultúrne a hu-
mánne princípy – nedovoľme,
aby u nás získala priestor neto-
lerancia, nekultúrnosť a agresi-
vita. 

Nie je to ľahká cesta; vyža-
duje si veľkú dávku diplomacie,
trpezlivosti ale aj kompromisov,
počnúc od každodenných me-
dziľudských vzťahov až po spo-

luprácu cirkví či politických
strán. Je to však jediná cesta
vedúca k oslobodeniu sa od
hnevu a záťaže z minulosti – je

to cesta kresťanskej lásky zalo-
žená na odpúšťaní, na úcte k ľu-
ďom a ich názorom. Vzorom od-
vahy, vernosti, pokory, viery
a nádeje v lepšie časy nech sú
nám aj tí šľachetní velikáni du-
cha, ktorých meno je naveky
späté s naším národom a Slo-
venskom.

Vážené zhromažde-
nie, milí televízni di-

váci! Dovoľte mi,
aby som vám už
dopredu všet-
kým poďakoval
za hľadanie a či-
nenie dobra. To
slovo zahŕňa

všetky bohumilé
ľudské činnosti

a cnosti nasmerované
k človeku, k blížnemu.

Želám vám všetkým pokoj
v rodinách, obciach, mestách,
aby sme žili v priateľstve a dob-
rom nastrojení, duševne plno-
hodnotne, v duchovnej rovnová-
he, v ľudsky dôstojných pod-
mienkach – tak, ako si to želali
aj naši traja šľachetní muži, kto-
rým sme zasvätili toto naše stret-
nutie. 

Prajem vám tiež veľa dob-
rých pocitov z práce, pokoj
a lásku vo všetkých jej podo-
bách.”

Posvätili ďalšie tri zväzky
diela Pavla Straussa

Členovia občianskeho združenia Spolok priateľov
MUDr. Pavla Straussa, významného liptovskomikulášskeho leká-
ra, spisovateľa a filozofa, sa v Liptovskom Mikuláši stretli na val-
nom zhromaždení. Program sa prvú októbrovú sobotu začal svä-
tou omšou. Počas nej boli posvätené ďalšie tri zväzky súborné-
ho diela Pavla Straussa (4,5,6) z celkového počtu desať, ktoré
postupne spoluvydáva Spolok priateľov MUDr. Pavla Straussa.

Osobnosť Pavla Straussa začiatkom tohto roka in memoriam
ocenil najvyšším štátnym vyznamenaním aj prezident Sloven-
skej republiky Ivan Gašparovič. Udelil mu Rad Ľudovíta Štúra
I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry. lm.

Spolok Martina Rázusa a mesto Liptovský Mikuláš zreali-
zovali koncom septembra vedeckú konferenciu Sláva šľa-
chetným. V rámci nej sa uskutočnil aj priamy prenos STV zo
Spomienkových Služieb Božích z Evanjelického kostola na
Tranovského ulici. Mesto sa aj týmto spôsobom mohlo pozi-
tívne prezentovať pred očami divákov z celého Slovenska.
Ponúkame Vám príhovor primátora L. Mikuláša Jána Blchá-
ča, ktorý odznel počas prenosu z kostola.
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Mestská samospráva pokra-
čuje od septembra v revitalizácii
liptovskomikulášskeho mest-
ského bytového fondu v lokalite
Hlboké. V rámci projektu Šanca
lepšie bývať opravuje šesť byto-
vých jednotiek, ktoré sú v hava-
rijnom stave.

Na bytovkách opraví mesto
fasádu, vymení okná a dvere.
Práce na týchto bytoch by mali
byť hotové v polovici novembra.

„Byty sa nachádzajú v dvoch
najstarších panelových domoch
v osade Hlboké. Tieto objekty
boli postavené na začiatku 80.
rokov. Trvalo je tu prihlásených
sedem rodín,“ priblížil situáciu
odborník na rómsku problemati-
ku na území mesta Dušan Pla-
ček. V rekonštruovaných do-
moch býva asi 40 obyvateľov.

V oblasti podpory bývania zí-
skal Liptovský Mikuláš dotáciu

takmer 6 500 eur na vypraco-
vanie projektovej dokumentácie
na výstavbu 12 bytových jedno-
tiek nízkeho štandardu v lokalite
Hlboké. V súčasnosti mesto už
začalo s výstavbou dvojizbo-
vých bytov, ktoré budú určené
pre sociálne slabšie rodiny. „V
januári 2011 chceme požiadať
o finančné prostriedky a dotá-
cie zo Štátneho fondu rozvoja
bývania a príslušného minister-

stva vo výške približne 250 tisíc
eur. Za tieto peniaze odkúpime
bytový dom, do ktorého sa so-
ciálne slabšie rodiny budú môcť
nasťahovať už začiatkom budú-
ceho roka. V súčasnosti budu-
jeme tiež 27 bytov v Palúdzke,
ktoré by mali byť hotové na jar
2011,“ spresnil viceprimátor
Liptovského Mikuláša Pavel Bo-
bák.

red.

Samospráva opravuje a buduje byty pre sociálne slabších

Vône a chute zemiakových placiek, lip-
tovských drobov, bryndzových halušiek
a ďalších kulinárskych špecialít zo zemiakov
si v nedeľu 12. septembra popoludní na ná-
mestí v L. Mikuláši vychutnali viac ako tri ti-
sícky ľudí. Očakávaný nultý ročník Švábka-
festu dopadol podľa predstáv organizátorov.

„Myslím, že sme trafili klinec po hlavičke.
Ľuďom sa podujatie páčilo, dôkazom ich
spokojnosti bolo preplnené námestie a rady
čakajúce na ochutnávku špecialít, v ktorých
stáli návštevníci od tých najmenších po naj-
starších,“ priblížila vedúca odboru stratégie,
marketingu a regionálneho rozvoja na mest-
skom úrade Darina Bartková.

Vychytávkou nedeľného popoludnia bol
viac ako 15-metrový liptovský drob, s ktorým

sa jeho výrobca Milan Gemzický zapísal do
Slovenskej knihy rekordov.

„Drob sme vyrábali s mojim otcom na po-
slednú chvíľu. Základnými ingredienciami je
švábka, koreniny a zvyšok je už tajomstvom
šéfkuchára a môjho otca,“ povedal výrobca
oficiálne najdlhšieho drobu na Slovensku.

Na festivale zemiakarských tradícií pri-
pravovali chutné zemiakové jedlá žiaci z mi-
kulášskej a opavskej hotelovej akadémie.
Návštevníkom ich ponúkali za symbolických
50 centov, zadarmo sa podávali zemiaky
v šupke s maslom.

Počas svojej kuchárskej šou predstavil
ukážky prípravy jedál zo zemiakov aj známy
a vynikajúci reprezentant súčasnej gastro-
nómie Vojtech Artz. Námestie zaplnili stánky

s výstavou poľnohospodárskych plodín,
predviedli sa aj veľké stroje, technika a ná-
radie, ktoré sa používajú pri pestovaní a vy-
orávaní zemiakov alebo po liptovsky švábky.

Nedeľné popoludnie spríjemňovali folklo-
risti zo súborov Ďumbier a Váh, vyvrchole-
ním programu bolo vystúpenie hudobnej
skupiny LOJZO. Programom bude sprevá-
dzať známy moderátor Richard Vrablec. 

Financie na tento projekt získala radnica
z fondov Európskej únie. Nenávratný finanč-
ný príspevok predstavoval 19 300 eur
a o spolufinancovaní projektu vo výške pia-
tich percent rozhodli mikulášski poslanci na
svojom októbrovom zasadnutí v uplynulom
roku.

v.

Na mikulášskom námestí si pochutnali 
na švábke tri tisícky ľudí

Fotografie: archív MsÚ
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Magistrát v Liptovskom Miku-
láši dal od októbra zamestnanie
dvom sociálnym pracovníkom.
Venovať sa budú marginalizova-
nej rómskej komunite v tých čas-
tiach mesta, kde je zvýšený po-
čet Rómov či ľudí bez domova.
Mesto takto spustilo projekt s ná-

zvom Pomoc a podpora sociálne
znevýhodnených skupín formou
komunitnej sociálnej práce. 

„Úlohou sociálnych pracov-
níkov bude vyhľadávať spoluob-
čanov, ktorých ohrozuje sociál-
ne vylúčenie. Budú im poskyto-
vať sociálnu pomoc a hlavne zá-
kladné poradenstvo,“ priblížil
zameranie nových zamestnan-
cov prednosta mestského úra-
du Rudolf Urbanovič. 

Terénni sociálni pracovníci
sa budú stretávať s jednotlivca-

mi či rodinami priamo v ich pri-
rodzenom prostredí. Svojimi ak-
tivitami budú predchádzať vzni-
ku krízových situácií u ohroze-
ných skupín miestnych obyvate-
ľov. K ich starostlivosti o jedno-
tlivcov či rodiny bude patriť aj
ochrana ich práv. Taktiež sa

budú venovať
sociálnemu vý-
vinu ako detí,
tak i dospe-
lých. „Cieľom
mesta je pro-
stredníctvom
tohto projektu
zvýšiť také akti-
vity predovšet-
kým rómskych
spoluobčanov,

ktorých dôsledkom bude prebe-
ranie zodpovednosti za riešenie
svojej momentálnej situácie
a zlepšenie životnej situácie,“
priblížila Viera Kočtúchová z Ko-
munitného centra Hlboké v Lip-
tovskom Mikuláši, ktorého zria-
ďovateľom je mesto. 

Miestna samospráva dostala
z Fondu sociálneho rozvoja na
tieto aktivity vyše 38 tisíc eur.
Projekt bude realizovať do au-
gusta 2012.

lm.

Radnica sa stará o Rómov
a ľudí bez prístrešiaBudeme voliť 25 poslancov

Obyvatelia Liptovského Mikuláša budú v novembrových ko-
munálnych voľbách voliť do mestského zastupiteľstva dvadsať-
päť poslancov. Pre volebné obdobie 2010 – 2014 je určených
osem volebných obvodov. Na svojom poslendom rokovaní
o tom rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva. V zmysle zá-
kona o voľbách do orgánov samosprávy obcí musí mestské za-
stupiteľstvo najneskôr 65 dní pred dňom volieb určiť volebné
obvody a počet poslancov v nich. 

Počet poslancov na celé volebné obdobie určuje mestské
zastupiteľstvo. Pre Liptovský Mikuláš, ktorý mal začiatkom sep-
tembra 32 409 obyvateľov, to môže byť 15 až 25 poslancov, ke-
ďže mesto má od 20 001 do 50 000 obyvateľov. Vyplýva to zo
zákona o obecnom zriadení.

Názov volebného obvodu, počet jeho obyvateľov, počet
volených poslancov pre volebné obdobie 2010 – 2014: 

I. Staré mesto: 5998 obyvateľov, 4 poslanci
II. Nábrežie – Vrbica: 8358 obyvateľov, 7 poslancov 
III. Podbreziny, Vitálišovce: 9154 obyvateľov, 7 poslancov
IV. Okoličné, Stošice: 1219 obyvateľov, 1 poslanec
V. Iľanovo, Ploštín: 987 obyvateľov, 1 poslanec
VI. Demänová, Bodice: 1444 obyvateľov, 1 poslanec
VII. Palúdzka, Andice, Benice: 3567 obyvateľov, 3 poslanci
VIII. Lipt. Ondrašová, Ráztoky: 1682 obyvateľov, 1 poslanec

Čestné občianstvo mesta
Liptovský Mikuláš získa in me-
moriam evanjelický farár, učiteľ
a správca sirotinca Vladimír
Kuna. Rozhodli o tom poslanci
mestského zastupiteľstva na
jeho septembrovom zasadnutí.
Ako správca vrbicko - mikulášs-
kého evanjelického sirotinca za-
chránil Kuna 26 detí židovského
pôvodu. 

Mestskí poslanci tiež odsú-
hlasili udelenie Ceny mesta Lip-
tovský Mikuláš pre A mužstvo
Mestského futbalového klubu
Tatran za dosiahnuté športové
výsledky v tohtoročnej sezóne
a vzornú reprezentáciu mesta.
Futbalový klub má 76 ročnú his-
tóriu. „K jeho najvýznamnejším
úspechom patrí postup do I. ligy
v sezóne 2008/2009. V aktuál-
nej ta buľke súťažného ročníka
2010/2011 je MFK Tatran na
poprednom mieste, čo je histo-
rický úspech futbalového klu-
bu,“ uviedol prednosta mest-
ského úradu Rudolf Urbanovič.

Za vzorný prístup k reprezen-
tácii mesta a mestského hoke-
jového klubu získa ocenenie
mesta Juraj Halaj, kapitán hoke-
jového A družstva MHK 32 Lip-
tovský Mikuláš. Halaj sa ako ka-
pitán pričinil o historické umiest-
nenie seniorského družstva v ta-
buľke Slovnaft extraligy
(5. miesto), čo bol najväčší
úspech mikulášskeho senior-
ského hokeja. 

Mestské zastupiteľstvo môže
udeliť Cenu mesta Liptovský Mi-
kuláš občanom mesta alebo ko-
lektívom za mimoriadne výsled-
ky pri zveľaďovaní a rozvoji mes-
ta, šírení dobrého mena doma
i vo svete či za vynikajúce vý-
sledky v oblasti vedy, kultúry
a športu, vzdelávania, spolo-
čenského a duchovného života.
Cenu môžu získať v kalendár-
nom roku traja jednotlivci a je-
den kolektív. V tomto roku získal
ocenenie Vladimír Stankovian-
sky.

red.

Poslanci schválili udelenie
čestného občianstva 

a ceny mesta

Poľovníci a milovníci prírody
sa stretli v Múzeu Liptovskej de-
diny v Pribyline. Uskutočnilo sa
tam tradičné podujatie Deň svä-
tého Huberta, ktorým si poľovní-
ci pripomínajú svojho patróna
svätého Huberta.

Bohatý program otvoril sprie-
vod svätého Huberta s lovcami.
Nasledovalo pasovanie za lovca
jelenej zveri a vyznamenanie za-
slúžilých členov Slovenského
poľovníckeho zväzu. Nechýbali
ani viaceré súťaže či svätá omša
v kostole z Liptovskej Mary. Zá-
ujemcovia si mohli pozrieť aj vý-
stavu poľovníckych trofejí, ktorú
tentoraz pripravilo Poľovnícke
združenie Belanská z Vavrišova.

Na podujatí sa zúčastnil aj
primátor Liptovského Mikuláša

Ján Blcháč. „Tohtoročný Deň
svätého Huberta mal pre nás
príchuť spoločných aktivít s po-
ľovníckymi združeniami, ktoré
prispeli k zvýšeniu bezpečnosti
obyvateľov Liptovského Mikulá-
ša. Poľovníkom sa podarilo od-

streliť dvoch medveďov, ktorí
ohrozovali občanov v Demäno-
vej a na najväčšom sídlisku Pod-
breziny,“ skonštatoval liptovsko-
mikulášsky primátor, ktorý je,
podľa vlastných slov „poloaktív-
nym“ poľovníkom.

„Takéto podujatia sú aj vý-
bornou príležitosťou na stretnu-
tie sa milovníkov prírody. Poľov-
níctvo vedie k úcte a k pokore
pred prírodou a životom,“ dodal
primátor.

lm.

Poľovníci si pripomenuli 
patróna

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Tridsaťdva jubilantov z liptov-
skomikulášskej mestskej časti
Demänová, ktorí v tomto roku
oslávili sedemdesiat, sedemde-
siatpäť, osemdesiat alebo
osemdesiatpäť rokov, sa stretlo
na slávnostnom posedení.

„Išlo o tradičné stretnutie,
ktorým chceme jubilantom dať
najavo, že si ich vážime a neza-
búdame na nich. Som rád, že
sa v takomto kruhu môžeme
stretnúť, porozprávať. Ich cenné

životné skúsenosti sú pre nás
poučné,“ skonštatoval Štefan
Ganoczy, poslanec mestského
zastupiteľstva za Demänovú
a Bodice.

Poslanec ocenil, že jubilanti
prišli v takom hojnom počte.
„Vážime si, že medzi nás tradič-
ne zavítal aj primátor Liptovské-
ho Mikuláša Ján Blcháč. Jeho
prítomnosť dodáva nášmu stret-
nutiu punc,“ dodal Štefan Ga-
noczy. lm.

Výsledkom štvorročnej spolupráce vede-
nia mesta s Fakultou architektúry STU v Bra-
tislave bude seminár spojený s výstavou ate-
liérových prác študentov na tému: „Vízie
mesta Liptovský Mikuláš”. Výstava, ktorej
otvorenie sa uskutoční koncom októbra t. r.
v priestoroch mestského úradu, bude ná-
zornou ukážkou perspektív rozvoja nášho
mesta v zmysle koncepcie nového územné-
ho plánu, ktorého prerokovanie pred jeho
schválením je v konečnej fáze pripomienko-
vania občanmi. Študenti - budúci architekti
sa s odvahou pod vedením svojich pedagó-
gov zhostili zadaní, ktoré sme vypracovali na
aktuálne témy budúceho vzhľadu nášho
mesta: rozvoj bývania na severných sva-
hoch, mestské parky, lesopark Nicovô, ná-
brežia Váhu, Smrečianky, Demänovky, ako

aj vízie Liptovského Mikuláša ako mesta „na
vode” - na brehu vodnej nádrže Liptovská
Mara. 

Libretom výstavy sú slová jedného z pe-
dagógov Fakulty architektúry, Prof. Michala
Šarafína, mikulášskeho rodáka: 

„Mesto Liptovský Mikuláš vstupuje do
novej historickej etapy svojho rozvoja, pri-
pravuje sa byť mestom turistiky s jedineč-
nosťou nového spojenia s vodou. Vstupom
mesta do novej budúcnosti bude nová trasa
železnice umiestnená pozdĺž diaľnice, mes-
to očakávajú nové diskusie o ideách, ktoré
mu v tejto súvislosti otvoria novú cestu na
scénu turistiky Európy. Liptovský Mikuláš
má oprávnenú ambíciu zaujať svojimi prírod-
nými krásami a ľudskou potenciou výrazné
miesto v pozornosti celej Európy, a to na zá-

klade nového urba-
nistického smeru
rozvoja mesta. Mestu
sa otvorí vstup do
Liptovskej Mary,
mestu sa otvárajú prí-
ležitosti rozvoja s ne-
obyčajne príťažlivým
duchom nábrežia no-

v ý c h
m i e s t .
Poslaním
architek-
t o n i c -
kých vízií
je objaviť
nové prí-
lež i tost i
m e s t a ,
v s t ú p i ť
do jeho
o b r a z u
svojou invenciou. Prírodnú krásu vody a hôr
umocní architektúra svojou schopnosťou
spojiť ju s funkčnosťou a naplniť dojmom ne-
zabudnuteľnosti a neopakovateľnosti. Lipt.
Mikuláš stojí pred šancou ďalších zmien,
stať sa bohatým mestom turistiky.”

Nuž, čo k tomu dodať? Tešíme sa na
Vaše reakcie, názory, podnety a pripomien-
ky, milí spoluobčania, a tiež návštevníci ná-
šho mesta. Výstava študentských prác bude
otvorené od 28. októbra do 25. novembra
2010.

Ing. arch. Pavel Bobák 
zástupca primátora

VÝSTAVA: BUDÚCNOSŤ MESTA OČAMI ŠTUDENTOV ARCHITEKTÚRY

Liptovská vodárenská spo-
ločnosť (LVS) do dvoch rokov
vybuduje v niektorých obciach
mikulášskeho okresu kanalizá-
ciu za 67,5 miliónov eur, čo
v starých korunách predstavuje
viac ako dvojmiliardovú investí-
ciu. Zmluvy na zrealizovanie
piatich projektov výstavby kana-
lizácie podpísali predstavitelia
Liptovskej vodárenskej spoloč-
nosti – predseda predstaven-
stva LVS Ján Blcháč a generál-
ny riaditeľ spoločnosti Martin
Hlaváč.

„Proces schválenia týchto
projektov až do tohto podpisu
zmluvy bol zdĺhavý a zložitý, pre-
biehal až dva a pol roka. Komu-
nikovali sme s rezortom vede-
ným troma ministrami, bolo to
komplikované. Oplatilo sa však,
je to veľký krok dopredu a uľah-
čenie života pre obyvateľov
v okrese, ktorí doteraz nemali
pripojenie na verejnú kanalizá-
ciu. Okrem toho odľahčíme ži-
votné prostredie a zabezpečíme
tým ekologizáciu povrchových
i podzemných vôd,“ priblížil
predseda predstavenstva LVS
a primátor Liptovského Mikuláša
Ján Blcháč.

Vďaka projektom z fondov
Európskej únie odkanalizuje
LVS-ka viac ako dvetisíc domác-
ností. S vyprázdňovaním žúmp
sa už nebudú musieť trápiť oby-

vatelia Bobrovca, Jalovca ani
Trsteného. Kanalizácia nahradí
žumpy aj v Beňadikovej, Závaž-
nej Porube a v mestskej časti
Liptovský Mikuláš – v Stoši-
ciach. Projekty na odkanalizo-
vanie Važca a Východnej za-
hŕňajú aj vybudovanie čistiarní
odpadových vôd.

„Je 21.storočie a v dnešnej
dobe je už nemysliteľné, aby
niekde ešte boli obce bez kana-
lizácie a to predovšetkým, ak sú
to takéto veľké obce ako je na-
príklad Važec a Východná. 

Okrem odkanalizovania tý-
chto obcí a výstavby dvoch čisti-
čiek zrealizuje LVS-ka projekt
intenzifikácie čistiarne odpado-
vých vôd v Liptovskom Mikuláši.
„Čistička musí spĺňať od januára
2011 sprísnené parametre vy-
púšťania odpadových vôd do
Váhu. Keby sme čističku nein-
tenzifikovali, vystavili by sme sa
riziku pokút,“ vysvetlil bližšie
predseda predstavenstva LVS
Ján Blcháč. Pokuty by sa pre-
mietli do cien vodného a stoč-
ného, a to predstavitelia mesta
nedopustia. 

Odpadové vody z Liptova sa
vypúšťajú do Váhu a následne
do Liptovskej Mary. „Táto nádrž,
ktorá slúži aj na rekreačné úče-
ly, si zaslúži, aby boli vody, ktoré
sa do nej dostávajú, v primera-
nej kvalite aby boli tie splaškové

LVS podpísala zmluvy na vybudovanie kanalizácie 
za 67,5 miliónov eur

vody, ktoré sú prečistené tiež na
určitej úrovni a v istej kvalite.
Nechceme si sami znehodno-
covať náš Liptov, aby sme mali
čo odovzdať budúcim generá-
ciám,“ odôvodnil potrebu re-
konštrukcie ČOV v Liptovskom
Mikuláši generálny riaditeľ LVS
Martin Hlaváč.

Na projekt Výstavba kanali-
zácie Bobrovec, Jalovec, Trste-
né získala vodárenská spoloč-
nosť nenávratný finančný prí-
spevok vo výške 4 018053,28
eur. Spoluúčasť vodární na fi-
nancovaní projektu je 5,53 per-
cent.

Výstavbu kanalizácie Beňadi-
ková, Liptovský Mikuláš a Zá-
važná Poruba podporili eurofon-
dy nenávratnými prostriedkami
vo výške 4 686 273,75 eur.

LVS má účasť na projekte 5,36
percent.

Na Kanalizáciu a ČOV Važec
čerpajú vodári z eurofondov
10 792 653,45 eur, čo pred-
stavuje intenzitu pomoci vo vý-
ške 93,17 percent. 

Kanalizácia ČOV Vychodná
bude stáť vyše 15 miliónov, ne-
návratný príspevok predstavuje
výšku 12 054 682,96 eur a vo-
dárenská spoločnosť si priplatí
päť percent.

Najvyšší príspevok z euro-
fondov získal projekt Intenzifiká-
cia ČOV Liptovský Mikuláš. Stáť
by mal do 25 miliónov eur. Eu-
rópska únia naň schválila prí-
spevok 19 753 287,24 eur,
LVS má spoluúčasť na projekte
5,61 percent.

v.

V Demänovej sa stretli jubilanti

Foto: archív MsÚ
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Voľné obchodné priestory NA PRENÁJOM
kontakt:  0903 295 148,  0911 106 640 
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PROFESIONÁLNA MONTÁŽ

T. Vansovej 1319
(Rachmaninovo nám.)
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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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„V rokoch 2007-2010 sme z mestské-
ho rozpočtu na opravy a rekonštrukcie
všetkých školských zariadení, ktorých sme
zriaďovateľom, vyčlenili viac ako 1,3 milió-
na eur. Nezabúdali sme ani na podporu
dvoch cirkevných základných škôl,“ infor-
moval primátor Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč.

Ten, spolu s ostatnými predstaviteľmi sa-
mosprávy, odovzdával v septembri zrekon-
štruované školské zariadenie do užívania
spolu s ostatnými predstaviteľmi liptovsko-
mikulášskej radnice. „Som rád, že sa počas
prázdnin v tomto smere urobil kus roboty.
Práce navyše realizovali mikulášske firmy,
čím sme dali prácu domácim ľuďom,“ po-
znamenal primátor.

V meste navyše pokračuje aj rozsiahla
modernizácia troch základnej a jednej ma-
terskej školy, na ktoré radnica získala penia-
ze z fondov Európskej únie.

V umeleckej škole sú nové okná 
Viac ako 18-tisíc eur vyčlenila samosprá-

va na výmenu starých okien za moderné
plastové v tanečnom odbore Základnej
umeleckej školy J. L. Bellu (ZUŠ).

„Okná boli v havarijnom stave. Situácia
bola už taká vážna, že pri otváraní okien hro-
zilo zranenie žiakov. Riešenie sa v minulých
rokoch odkladalo, viac sme už nemohli ča-
kať a tak sme v rozpočte našli potrebné fi-
nancie,“ informoval primátor.

Ten odovzdal nové okná do užívania spo-
lu s Ľubomírom Rašim, riaditeľom ZUŠ..

Za ostatné štyri roky radnica z vlastných
zdrojov poskytla na opravy a rekonštrukcie
školských zariadení približne 1,3 milióna
eur. Školstvo je jednou z priorít predstavite-
ľov mesta.

Jasličkári majú novú bezpečnú terasu 
Z novej terasy sa môžu od začiatku škol-

ského roka vytešovať deti, ktoré
nastúpili do Inštrukčných det-
ských jaslí v Liptovskom Mikuláši. 

Terasa jaslí sa po rokoch užíva-
nia začala rozpadávať a jej malí
obyvatelia sa počas hier potkýnali
o kusy omietky a skál. Okrem toho
k nej neviedla prístupová cesta,
mohli sa na ňu dostať len cez tráv-
nik. Keď bol mokrý, v papučiach
sa im na starej dlažbe terasy šmý-
kalo. Dnes je na nej nový protiš-
mykový povrch a vedie k nej vybe-
tónovaný chodník.

„Povrchová časť je z ekologického mate-
riálu vhodného pre používanie deťmi. Certi-
fikovaný materiál je pružný, vyrobený z PVC,
keď budú po ňom deti skákať, má čo naj-
menšiu námahu na ich chrbticu,“ priblížil Mi-
lan Salaj zo stavebnej firmy.

Bezpečnosti novej terasy sa potešila aj
vedúca inštrukčných jaslí Iveta Kubáňová,
podľa ktorej staviteľ bral ohľad predovšet-
kým na vekovú kategóriu návštevníkov jaslí.
„Chodia sem detičky do troch ro-
kov. Doteraz pre ne terasa nebola
bezpečná, pri páde na betón
a dlažbu si mohli ľahko ublížiť. Na
túto terasu, ktorej priestor nám do-
konca robotníci zväčšili, môžeme
detičkám poukladať kočíky a autíč-
ka bez obáv, že sa môžu šmyknúť,
potknúť alebo spadnúť na betón
a zraniť sa,“ povedala.

Zriaďovateľom Inštrukčných
detských jaslí je mesto Liptovský
Mikuláš. Na rekonštrukciu terasy
vyčlenila radnica 3700 eur. Jasle
bude tento rok navštevovať asi 40 detí.

Skvalitnili podmienky 
pre prácu kuchárok

Viac ako 20-tisíc eur investovala radnica
v Liptovskom Mikuláši do rekonštrukcie
vzduchotechniky v školskej kuchyni Mater-
skej školy na Ulici Československej brigády.

„Touto investíciou sme podstatným spô-
sobom vylepšili podmienky pre prácu ku-
chárok. Kuchyňa v tejto materskej škole je
jednou zo štyroch, v ktorých sa vyvára stra-
va. Tá sa následne rozváža do ostatných
školských zariadení v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta,“ vysvetlil Peter Mačala, ve-
dúci odboru školstva a mládeže Mestského
úradu v Liptovskom Mikuláši.

Šesť kuchárok v Materskej škole na Ulici
Československej brigády denne pripraví pri-
bližne 280 porcií jedál. Tie potom distribuu-
jú aj do materskej školy v Liptovskej Ondra-
šovej a na Komenského ulici.

Liptovskomikulášska firma MD AIR musela
práce koordinovať aj s celkovou rekonštrukci-
ou materskej školy, na ktorú samospráva v zí-

skala z fondov EÚ nenávratný finančný prí-
spevok vo výške viac ako 530-tisíc eur. 

Škôlkari majú vynovenú strechu 
Z novej strechy na materskej škole sa

v týchto dňoch tešia malí školáci v Lipt. On-

V školách bolo rušno aj počas prázdnin,
Počas školských prázdnin bol čulý stavebný ruch v školských zariadeniach, kto-

rých zriaďovateľom je liptovskomikulášska samospráva. Prebiehali tam rozsiahle re-
konštrukcie a modernizácie, ktoré po prázdninách skvalitnili podmienky nielen de-
ťom v základných či materských školách, ale aj zamestnancom v jednotlivých škol-
ských zariadení.

drašovej. Strechu, ktorá bola v havarijnom
stave, opravili počas letných prázdnin.

Z mestského rozpočtu sa na jej opravu
vyčlenilo viac ako 32-tisíc eur.

Materskú školu navštevuje štyridsať detí.
„Strecha nám zatekala na viacerých mies-
tach. Z jej vynovenia majú veľkú radosť aj
deti, som rada, že sa podarilo odstrániť ha-
varijnú situáciu. Stavebná firma stihla práce
počas prázdnin, takže nebola narušená pre-

vádzka škôlky,“ skonštatovala Lenka Kello-
vá, riaditeľka materskej školy.

Zhotoviteľom stavebných prác bola do-
máca firma Kubus. 

V škôlke zlepšili podmienky 
pre rodičov i zamestnancov 

Viac ako 3650 eur investovala radnica
do zriadenia vchodu do hospodárskej budo-
vy v Materskej škole Vranovská v mestskej
časti Palúdzka.

„Na základe žiadosti školy sme z mest-
ského rozpočtu zafinancovali túto investičnú
akciu. Som rád, že sa vďaka tomu v škôlke
zlepšia podmienky pre rodičov i zamestnan-
cov,“ skonštatoval Pavel Bobák, viceprimá-
tor Liptovského Mikuláša.

Materská škola je v prevádzke 22 rokov.
„Za celý čas museli zamestnanci a rodičia
prechádzať cez triedy, chýbal nám vchod do
hospodárskeho pavilónu. Teraz bude na
oveľa lepšej úrovni aj komunikácia,“ skon-
štatovala riaditeľka Materskej školy Vranovs-
ká Mária Navrátilová.

Materskú školu v tomto období navštevu-
je 74 detí vo veku od dvoch do šiestich ro-
kov. Približne deväťdesiat percent z nich je
z Palúdzky.

Odstránili havarijný stav 
a vzduchotechnike

Modernú vzduchotechniku majú k dispo-
zícii kuchárky v školskej kuchyni v Základnej
škole Janka Kráľa na sídlisku Podbreziny
v Liptovskom Mikuláši.

„Za viac ako 88-tisíc eur z mestského roz-
počtu sme zrealizovali kompletnú výmenu
vzduchotechniky, ktorá bola po viac ako
dvadsiatich rokoch prevádzky od tohtoročnej
jari v havarijnom stave. Okrem vyriešenia toh-
to stavu sme školskú kuchyňu vďaka vzdu-
chotechnike výrazne zmodernizovali,“ vysve-
tlil vedúci odboru školstva Peter Mačala.

Školská kuchyňa má kapacitu 1100 obe-
dov denne. Stravou zásobuje aj ostatné

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ



9TÉMA / SÚËAÎ

školy v meste. „V máji tohto roka sa vzdu-
chotechnika dostala do havarijného stavu.
Mesto veľmi rýchlo zareagovalo a poskytlo
potrebné financie, za čo sme veľmi vďační.
Nová vzduchotechnika podstatným spôso-
bom skvalitní podmienky kuchárok na prá-
cu,“ povedal riaditeľ školy Július Lichardus.

Miestna firma MD AIR práce stihla zreali-
zovať počas letných prázdnin. Staré potru-
bie nahradili jej zamestnanci nerezovými di-
gestormi. Tie poskytujú účinnejšie zachytá-
vanie pary ako pôvodné potrubia. 

Základnú školu Janka Kráľa na najväč-
šom sídlisku Podbreziny v tomto školskom
roku v dvadsiatich triedach navštevuje 434
žiakov. V škole prebieha rozsiahla moderni-
zácia, na ktorú samospráva z fondov Európ-
skej únie získala približne 1,1 milióna eur.
Práce spolufinancuje piatimi percentami.
Od vlani je škola obohatená aj o moderné
viacúčelové športovisko, na ktorého výstav-
bu radnica získala peniaze z Nórskeho fi-
nančného mechanizmu.

Strecha už deti neohrozuje 
Počas leta sa dočkali opravy 23-ročnej

strechy deti z materskej školy na najväčšom
mikulášskom sídlisku. Radnica na jej rekon-

štrukcie vyčlenila z mestskej pokladnice 24
tisíc eur.

V katastrofálnom stave bola strecha na
podbrezinskej škôlke, cez ktorú počas
upršaných dní zatekalo. „Strecha zatekala
už dlhodobo, najhoršie bolo, že začalo tiecť

aj do elektrických rozvodov. Mesto však na-
šlo prostriedky a podarilo sa nám dať v lete
všetko do poriadku,“ vysvetlila dôvody opra-
vy strechy riaditeľka Materskej školy na Agá-
tovej ulici Mária Adlerová.

„Strechu sme zateplili polystyrénom, sys-
tém sa kotvil, bola to trošku náročnejšia re-
konštrukcia. Aj zlé počasie zohralo svoju
rolu, ale nakoniec sme to zvládli a práce sú
hotové bez meškania,“ prezradil Jozef Bla-
ženec z miestnej firmy Izolstav. 

Škôlku v súčasnosti navštevuje 135 deti-
čiek. Pre 18 z nich zabezpečila materská
škola z vlastných zdrojov aj zrenovovanie
umyvárne. Vznikli tu štyri umývadielka, štyri
detské záchody a pribudol tu dokonca nový
sprchový kút. Miestnosť bude slúžiť 2 – 3
ročným deťom.

Pri ihrisku pribudol potrebný sklad 
Sklad na náradie pribudol pri multifunkč-

nom ihrisku v areáli Základnej školy na Ulici
Československej brigády. Vlani v škole odo-
vzdali do užívania multifunkčné ihrisko, na
ktorého výstavbu získala samospráva penia-
ze z Nórskeho finančného mechanizmu.

„Chýbal ale potrebný sklad na náradie či
športové náčinie, ktoré je súčasťou ihriska.
Z mestského rozpočtu sme na túto investí-
ciu vyčlenili viac ako 7700 eur. Práce reali-
zovala liptovskomikulášska spoločnosť Fer-
rum Line,“ informoval viceprimátor Pavel Bo-
bák. 

„Škola mala k dispozícii málo skladova-
cích priestorov, preto sme mesto požiadali
o rekonštrukciu jedného zo skladov. Po sta-
vebných úpravách vznikol priestor na odkla-
danie športového náradia,“ priblížila riaditeľ-
ka školy Ľubica Revajová. red.

Nepochybne hudobnou udalosťou desaťročia bude v Lip-
tovskom Mikuláši a v širokom okolí koncert legendárnej slo-
venskej hudobnej skupiny Elán. Ten sa na zimnom štadióne
v Liptovskom Mikuláši uskutoční v piatok 12. novembra
o 18:00 hod.

„Elán je najúspešnejšou slo-
venskou skupinou a som veľmi
rád, že ich budeme môcť privítať
v Liptovskom Mikuláš. Elán je
hudobnou legendou a som pre-
svedčený o tom, že o tento výni-
močný koncert bude záujem
nielen medzi obyvateľmi Liptov-
ského Mikuláša, ale i širokého
okolia. Skupina chystá koncert-
né turné pri príležitosti vydania
nového albumu Anjelská daň,“ informoval Milan Gemzický, riaditeľ
agentúry Pegaso, ktorá je organizátorom koncertu. 

V predpredaji do 12. októbra si môžu obyvatelia Liptovského Mi-
kuláša kúpiť lístok za zvýhodnených 13 eur, po tomto termíne zapla-
tia o dva eurá viac. Cena vstupenky pre ostatných návštevníkov kon-
certu je 25 eur. 

„Pri príprave organizácie koncertu som rokoval aj s predstaviteľmi
mesta Liptovský Mikuláš. Na základe rokovaní sa mesto rozhodlo na
tento koncert prispieť sumou 10 115 eur v rámci akcie „Mesto Mes-
tu“. Organizátorom koncertu som ja, mesto je partnerom podujatia.
Spomínané peniaze z mesta sú využité na lacnejšie vstupné pre oby-
vateľov Liptovského Mikuláša. Zdôrazňujem, že pri vstupe na kon-
cert sa budú musieť preukázať občianskym preukazom alebo osoby
mladšie ako pätnásť rokov iným hodnoverným dokladom.

Zľavu vo výške približne päť eur majú aj ostatní návštevníci kon-
certu, pre ktorých sú k dispozícii vstupenky vo výške 25 eur. Odpo-
rúčaná cena na podobné koncerty sa totiž pohybuje niekde na hra-
nici 30 eur,“ vysvetlil Milan Gemzický.

V Liptove vystúpi legendárny Elán po štrnástich rokoch. „Veľmi sa
teším na naše vystúpenie vo vašom krásnom centre Liptova. Dúfam,

že prídete a zabavíte sa spolu s nami. Ponúkneme vám naše staré
hity a aj nové veci z platne Anjelská daň. Do mesta, kde je elán, sa
Elán teší,“ uviedol líder skupiny, spevák Jožo Ráž.

„Určite sa na koncert v Liptovskom Mikuláši tešíme. Dlho sme
tam neboli. Liptov je región, do ktorého osobne chodím veľmi rád,
mám tam veľa kamarátov. Budem veľmi rád, že sa s nimi opäť stret-
nem, nielen na koncerte, ale možno i pred a po. Je výborné, že do-
nesieme naše pesničky k vám a bude výborný koncert. Na Slovens-
ko sa špeciálne vždy tešíme,“ pridal sa ďalší člen legendárnej skupi-
ny Vašo Patejdl.

Ak nechcete o jedinečný koncert prísť, poponáhľajte sa s kúpou
lístkov, alebo skúste šťastie v našej súťaži. Dvom vyžrebovaným po-
šleme dva lístky na koncert.

PREDAJNÉ MIESTA VSTUPENIEK
Informačné centrum Mesta Liptovský Mikuláš, Dom kultúry Lip-
tovský Mikuláš, Pokladňa zimného štadióna Liptovský Mikuláš,
Informačné centrum Mesta Liptovský Hrádok, Informačné cen-
trum Mesta Ružomberok ,Turisticko informačná kancelária Mar-
tin ,Mestské informačné centrum Poprad, Turisticko informačná
kancelária Brezno, Turisticko informačná kancelária Dolný Kubín

Legendárny Elán vystúpi v Liptovskom Mikuláši, 
vy môžete vyhrať lístky na koncert

Meno a priezvisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Telefón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Správna odpoveď . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SÚŤAŽNÁ OTÁZKA: 
Po koľkých rokoch vystúpi Elán v Liptove?

Odpovede posielajte do 25. októbra 2010 na adresu: Me-
sačník Mikuláš, Mestský úrad, Štúrova 1989/41, Liptovský Miku-
láš 031 42. HESLO: Súťaž Elán.

S Ú Ť A Ž  – k u p ó n

radnica investovala do rozsiahlych modernizácií

Foto: archív MsÚ
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Vedenie mesta Liptovský Mikuláš srdečne blahoželá 

k prvému výročiu vzniku L-rádia. 

Prajeme úspech a vysokú počúvanosť aj do ďalších rokov!

Cyklisti sa z nášho mesta vy-
brali na 161,5 kilometra dlhú
etapu, ktorej cieľ bol v Čadci.
Lipt. Mikuláš bol cieľom tretej
etapy, ktorá bola oproti pôvod-
ným plánom značne zmenená. 

„Tretia etapa bola pôvodne
komponovaná ako kráľovská so
štyrmi horskými prémiami
a dĺžkou 197,1 kilometra. Kvôli
veternej smršti na Čertovici sa
neuskutočnila horská prémia
a preteky sme štartovali v Kráľo-
vej Lehote. Namiesto pôvodnej
pretekári absolvovali 103,8 kilo-
metrovú trať s dvomi okruhmi
okolo Liptovskej Mary,“ vysvetlil
Juraj Takáč, riaditeľ pretekov.

V tretej etape, ktorú v Kráľo-
vej Lehote odštartoval primátor

Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč, triumfoval ruský prete-
kár tímu Itera – Katuša Alexan-
der Porsev, druhý prešiel cieľo-
vou rovinou na Hollého ulici
v centre Liptovského Mikuláša
holandský pretekár, obliekajúci
dres belgického tímu Davo Lot-
to Davitamon, Wouter Wippert.
Tretia priečka patrila Danielovi
Schornovi, rakúskemu cyklistovi
pretekajúcemu za nemecký
kontinentálny tím Netapp. 

Pred Domom kultúry najlep-
ších pretekárov tretej etapy de-
koroval primátor Liptovského

Mikuláša Ján Blcháč, vicepri-
mátor Pavel Bobák a prednosta
Mestského úradu v Liptovskom
Mikuláši Rudolf Urbanovič.

Hostili sme významný cyklistický sviatok
„Po troch rokoch sme v na-

šom meste mohli opäť privítať
účastníkov populárnych medzi-
národných cyklistických prete-
kov Okolo Slovenska. Išlo o vý-
znamné športové podujatie, kto-
ré mohli v uliciach nášho mesta
vidieť jeho obyvatelia či návštev-

níci. Keďže cyklisti boli z viac
ako dvadsiatich krajín, nepo-
chybne sme prispeli aj k propa-
gácii Liptovského Mikuláša
a celého pekného regiónu Lip-

tova. Počas tretej a štvrtej etapy
cyklisti prešli aj novou kruhovou
križovatkou na Jánošíkovom ná-
breží, v štvrtej etape prechádzali

popred Liptov arénu a Aquapark
Tatralandia,“ zhodnotil liptovsko-
mikulášsky primátor.

„Ďakujeme vedeniu liptov-
skomikulášskej radnice a po-
slancom zastupiteľstva, ktorí
preteky podporili. Obyvateľom
Liptovského Mikuláša a všet-
kých obcí, ktorými pelotón pre-
chádzal, ďakujeme za vrúcne
prijatie. Ospravedlňujeme sa im
za určité dopravné obmedze-
nia, ktoré boli nevyhnutné,“ do-
dal riaditeľ pretekov. (red)

Výstrelom zo štartovacej pištole začiatkom septembra pri-
mátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč odštartoval z Ná-
mestia osloboditeľov štvrtú etapu 54. ročníka medzinárod-
ných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.
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Hráči Mestského hokejového klubu 32
Liptovský Mikuláš v septembri odštarto-
vali novú sezónu. Tá už, oproti minulosti,
pre nich nie je extraligová, ale prvoligová.

V druhej najvyššej hokejovej súťaži na
Slovensku Mikulášanom úvod sezóny vyšiel
a po ôsmich kolách boli v tabuľke na dru-
hom mieste, o bod za vedúcim Bardejovom. 

Výsledky Mestského hokejového klu-
bu 32 Liptovský Mikuláš v úvodných ko-
lách prvej ligy: 1. kolo: Senica – L. Miku-
láš 1:2. 2. kolo: L. Mikuláš – Dolný Kubín
5:0. 3. kolo: Bardejov – L. Mikuláš 2:4.

4. kolo: Piešťany – L. Mikuláš 3:1. 5. kolo:
Michalovce – L. Mikuláš 1:2. 6. kolo: L. Mi-
kuláš – Trebišov 4:1. 7. kolo: L. Mikuláš
– Bardejov 3:6. 8. kolo: L. Mikuláš – Spiš -
ská Nová Ves 6:3.

Najbližší program domácich zápasov:
12. kolo – 12. októbra o 17:00 hod: Liptov-
ský Mikuláš – Detva. 13. kolo – 15. októbra
o 17:00 hod: Liptovský Mikuláš – Brezno.
16. kolo – 24. októbra o 17:00 hod: Liptov-
ský Mikuláš – Prešov. 20. kolo – 5. no-
vembra o 17:00 hod: Liptovský Mikuláš
– Považská Bystrica. 

Káder – Brankári: Matúš Palko, Michal
Šiarnik.

Obrancovia: Richard Fiala, Marcel Pe-
tran, Martin Bača, Tomáš Devečka, Peter
Lištiak, Michal Hyben, Juraj Kadlubiak, Pe-
ter Klepáč, Jaroslav Kokavec.

Útočníci: Martin Kovaľ, Michal Mravec,
Juraj Kuric, Miroslav Oravec, Branislav Po-
hanka, Lukáš Paukovček, Denis Legerský,
Peter Bartík, Ján Pleva, Ján Pajong, Domi-
nik Kadura, Michal Ďurný, Ivan Roháč, An-
drej Staroň, Lukáš Blaščík. 

(red)

So Šalou zaslúžená výhra
Mikulášania sa pred 720 di-

vákmi chceli v zápase 7. kola re-
habilitovať za vysokú prehru
v Moldave nad Bodvou, čo sa
im aj podarilo. Šaľa prišla na
Liptov s defenzívnou taktikou
a Liptáci ju nedokázali preraziť.
Už v 5. minúte síce pohrozil Bal-
luch, ale brankára hostí nepre-
konal. Nepodarilo sa mu to ani
o desať minút, dokonca ani
Bezákovi v 40. minúte a tak
skončilo úvodné dejstvo zápasu
bez gólov.

Druhý polčas bol už iný.
Hneď v jeho úvode z dvadsia-
tich metrov vystrelil tesne nad
zemou Kandera a domáci na
veľkú radosť divákov viedli 1:0.
V 61. minúte unikol Bezák
a brankár hostí Gála ho zastavil
iba za cenu podrazenia v poku-
tovom  území. Rozhodca naria-
dil pokutový kop, ktorý sám fau-
lovaný Bezák premenil. Do kon-
ca zápasu si už ani jeden z tí-
mov nevytvoril vážnejšiu príleži-
tosť a tak si Liptovský Mikuláš
zaslúžene pripísal tri body.

Senec bol nad naše sily
V zápase ôsmeho kola prvej

futbalovej ligy sa hráči Mestské-
ho futbalového klubu Tatran Lip-
tovský Mikuláš predstavili na
ihrisku Senca.

Úvod stretnutia patril hráčom
v domácich dresoch, ktorí streli-
li gól v 20. minúte – vtedy sa po
peknej akcii v obrane Liptovské-
ho Mikuláša uvoľnil Chorvatovič
a bolo 1:0. Senec mal príleži-
tosť na skórovanie aj v 28. mi-
núte – priamy kop zahrával Že-
lezník, Hromkovič hlavičkoval
tesne vedľa bránky Mikuláša-
nov.

V druhom polčase boli lepší
hráči Liptovského Mikuláša, ale
zmeniť skóre a otočiť zápas na
svoju stranu sa im, aj napriek
snahe, nepodarilo. Obrana
Senca pochybila v 53. min, čo

využil Šlosár. Domáci brankár
jeho strelu zo štrnástich metrov
vyrazil na rohový kop. Mikuláša-
nia dostávali domácich pod čo-
raz väčší tlak, no paradoxne
v týchto chvíľach inkasovali dru-
hý gól, ktorého autorom bol
opäť Chorvatovič, ktorý sa do-
kázal najlepšie zorientovať v po-
kutovom území.

Nespravodlivá prehra 
pred výbornou kulisou
Petržalka, nedávny účastník

prestížnej Ligy majstrov, zavítala

do Liptovského Mikuláša v zá-
pase 9. kola. Pred výbornou ná-
vštevou, viac ako 1800 divákov,
boli Liptáci počas celého zápa-
su lepším tímom, no súperovi
stačil na zisk troch bodov jediný
presný zásah v 80. min...

„V zápase nám chýbali kľú-
čoví hráči – Líšivka s Balluchom
majú zlomené nohy. Nemáme
taký široký káder, aby sme ich
nahradili. V stretnutí sme si vy-

pracovali šance, gól sme inka-
sovali po hrubej chybe. Z našej
strany sme odohrali vynikajúci
zápas, súper dal z jednej šance
gól. Prehra ma veľmi mrzí, som
sklamaný. Prehrať sme si určite
nezaslúžili,“ netajil po závereč-
nom hvizde rozhodcu smútok
tréner Liptovského Mikuláša Pa-
vol Strapáč.

Líder potvrdil svoje kvality
V zápase desiateho kola hrá-

či Liptovského Mikuláša cesto-
vali do Trenčína, ktorý je lídrom

tabuľky a aj najväčším ašpiran-
tom na postup. Trenčín potvrdil
svoje kvality a zvíťazil 2:0.

„Trenčín bol pred zápasom
favoritom, veď je jednoznačným
lídrom súťaže. Snažili sme sa
hrať kombinačný futbal. V poli
bol zápas vyrovnaný, útoky sa
striedali z jednej na druhú stra-
nu. Prvý gól sme inkasovali po
našej chybe zo štandardnej ak-
cie. 

V druhom polčase sme sa
snažili zvrátiť nepriaznivý stav.
Súpera sme pritlačili, ale naše
gólové šance sme nedotiahli do
úspešného konca. Naopak, De-
petris nám strelil druhý gól. Po-
tom sme hrali bez, podľa môjho
názoru prísne, vylúčeného Šu-
peja.

Myslím si, že sme v dneš-
nom zápase nesklamali. Tren-
čín je Trenčín. Aj v zápase
s nami potvrdil svoje jednoznač-
né postavenie v tabuľke. Je vi-
dieť, že mužstvo buduje tri roky.
Osobne považujem Trenčín za
najvážnejšieho ašpiranta na po-
stup,“ zhodnotil tréner Pavol
Strapáč. 

Jednoznačné víťazstvo 
s Púchovom

V jedenástom kole Mikuláša-
nia doma privítali Púchov. Po
troch prehrách za sebou ne-
mohli mať iný cieľ ako víťazstvo,
čo sa im aj podarilo. Súpera
úplne zaslúžene zdolali 3:1.

„Po nešťastnej prehre
v ostatnom domácom zápase
s Petržalkou sme dnes mali jedi-
ný cieľ – zabodovať naplno. Na
zápas sme sa pripravovali celý
týždeň. Z pôsobenia v Púchove
som poznal niektorých hráčov
súpera, aj ich slabiny. Vytvorili
sme si veľa príležitostí, zaslúže-
ne sme vyhrali. Myslím si, že aj
po peknej hre, diváci mohli byť
spokojní,“ povedal tréner Pavol
Strapáč.

www.mfktatran.sk

Futbalisti Tatranu majú za sebou ťažký mesiac

Prvá hokejová liga je v plnom prúde

Prvá futbalová liga, ktorá je druhou najvyššou súťažou na
Slovensku, pokračovala v rýchlom tempe aj počas uplynu-
lých týždňov. Hráči Mestského futbalového klubu Tatran Lip-
tovský Mikuláš boli v tabuľke medzi dvanástimi mužstvami
po zápasoch jedenásteho kola na štvrtom mieste.

Prezident klubu Rudolf Urbanovič minulý mesiac oslávil ži-
votné jubileum. Kluboví činovníci mu zablahoželali pred zápa-
som s Petržalkou.

Foto: archív MsÚ
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Kurzy Ruštiny „Z Ruska s láskou”
Ponúkam individuálne a skupinové kurzy

ruského jazyka pre začiatočníkov a pokroči-
lých (v jednej skupine: 5 – 7 osôb). Ruština je
materinským jazykom lektorky.

ZAČIATOK KURZU: 11. 10. 2010
Miesto: Evanjel. stará fara (oproti galérii)

Kontakt: 0944 498 251, ruskyjazyk@yahoo.com

PREDÁM RODINNÝ DOM
v obci Bešeňová s pozemkom 683 m2, 

na ktorom sa nachádza 
aj hospodárska budova.

Cena 84 000 eur.
Mobil: 0915 543 063

Poslanci Mestského zastupiteľstva
v Liptovskom Mikuláši na svojom zasadnutí
16. septembra prerokovali a schválili Ná-
vrh na udelenie ocenenia Cena mesta
Liptovský Mikuláš a Čestného občian-
stva mesta Liptovský Mikuláš.

Poslanci Mestského zastupiteľstva
v L. Mikuláši na svojom zasadnutí 16. sep-
tembra prerokovali a schválili Určenie vo-
lebných obvodov a počtu poslancov
mestského zastupiteľstva vo voleb-
ných obvodoch pre voľby do Mestské-
ho zastupiteľstva v Liptovskom Mikulá-
ši, pre volebné obdobie 2010 – 2014.

Poslanci Mestského zastupiteľstva
v Liptovskom Mikuláši na svojom zasadnutí
16. septembra prerokovali a schválili Ro-
kovací poriadok Mestského zastupiteľ-
stva v Liptovskom Mikuláši.

Poslanci Mestského zastupiteľstva
v Liptovskom Mikuláši na svojom zasadnutí
16. septembra prerokovali a schválili Ná-
vrh na zmenu časti uznesenia
č. 17/2010 zo dňa 25.3.2010 (k bodu
Personálne otázky: Návrh na zmenu
zástupcov akcionára – mesta Liptov-
ský Mikuláš v obchodnej spoločnosti
Mestský Hokejový klub 32 Liptovský
Mikuláš, a.s.)

Poslanci Mestského zastupiteľstva
v Liptovskom Mikuláši na svojom zasadnutí
16. septembra prerokovali a schválili Ná-
vrh VZN mesta Liptovský Mikuláš o or-
ganizácii miestneho referenda.

Poslanci Mestského zastupiteľstva
v Liptovskom Mikuláši na svojom zasadnutí
16. septembra prerokovali a schválili Ná-
vrh na nadobudnutie, predaj majetku
mesta a nakladanie s majetkovými prá-
vami mesta.

Poslanci Mestského zastupiteľstva
v Liptovskom Mikuláši na svojom zasadnutí
16. septembra prerokovali a zobrali na ve-
domie Správu o výsledkoch kontrol vy-
konaných od 11.6.2010 do 2.9.2010
útvarom hlavného kontrolóra mesta.

Poslanci Mestského zastupiteľstva
v Liptovskom Mikuláši na svojom zasadnutí
16. septembra zobrali na vedomie Infor-
máciu o činnosti vysokých škôl pôso-
biacich na území mesta L. Mikuláš.

Poslanci Mestského zastupiteľstva
v Liptovskom Mikuláši na svojom zasadnutí
16. septembra zobrali na vedomie Správu
o činnosti Mestskej polície za I. polrok
2010.

Poslanci Mestského zastupiteľstva
v Liptovskom Mikuláši na svojom zasadnutí
16. septembra zobrali na vedomie Správu
o plnení investičných akcií z vlastných
a úverových zdrojov k 30.6.2010.

Poslanci Mestského zastupiteľstva
v Liptovskom Mikuláši na svojom zasadnutí
16. septembra zobrali na vedomie Infor-
máciu o čerpaní prostriedkov z exter-
ných zdrojov.

Poslanci Mestského zastupiteľstva
v Liptovskom Mikuláši na svojom zasadnutí
16. septembra prerokovali a zobrali na ve-
domie Konsolidovanú výročnú správu
účtovnej jednotky verejnej správy
– mesta Lipt. Mikuláš za rok 2009.

Poslanci Mestského zastupiteľstva
v Liptovskom Mikuláši na svojom zasadnutí
16. septembra prerokovali a zobrali na ve-
domie Monitorovaciu správu o výsled-
koch programového rozpočtu mesta
Liptovský Mikuláš k 30.6.2010.

Poslanci Mestského zastupiteľstva
v Liptovskom Mikuláši na svojom zasadnutí
16. septembra prerokovali a schválili Zme-
nu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš
na rok 2010.

Poslanci Mestského zastupiteľstva
v Liptovskom Mikuláši na svojom zasadnutí
16. septembra prerokovali a zobrali na ve-
domie Výsledky hospodárenia príspev-
kových organizácií mesta k 30.6.2010.

Poslanci Mestského zastupiteľstva
v L. Mikuláši na svojom zasadnutí 16. sep-
tembra prerokovali a zobrali na vedomie
Správu o prenájmoch budov a nebyto-
vých priestorov v správe príspevkových
a rozpočtových organizácií a akciovej
spoločnosti za I. polrok 2010.

Poslanci Mestského zastupiteľstva
v Liptovskom Mikuláši na svojom zasadnutí
16. septembra prerokovali a zobrali na ve-
domie Správu o stave platenia nájom-
ného a vymáhania nedoplatkov v ná-
jomných bytoch vo vlastníctve mesta
Liptovský Mikuláš za I. polrok 2010.

Poslanci Mestského zastupiteľstva
v L. Mikuláši na svojom zasadnutí 16. sep-
tembra prerokovali a zobrali na vedomie
Správu o prenájmoch bytov a hospodá-
rení s bytmi za I. polrok 2010.

Poslanci Mestského zastupiteľstva
v Liptovskom Mikuláši na svojom zasadnutí
16. septembra prerokovali a schválili Ko-
munitný plán sociálnych služieb mesta
L. Mikuláš na obdobie 2010-2015.

Poslanci Mestského zastupiteľstva
v Liptovskom Mikuláši na svojom zasadnutí
16. septembra prerokovali a zobrali na ve-
domie Správu o činnosti a hospodár-
skych výsledkoch obchodných spoloč-
ností, v ktorých má mesto majetkovú
účasť, za rok 2009.

Poslanci Mestského zastupiteľstva
v Liptovskom Mikuláši na svojom zasadnutí
16. septembra prerokovali a schválili Zá-
mer zriadenia a doplnenia detských
ihrísk na území mesta Liptovský Miku-
láš. lm.

Komuniké z 55. rokovania poslancov
Mestského zastupiteľstva v L. Mikuláši

zo 16. septembra 2010

Dva dni v znamení
„Kalo čangalo 2010“

Medzinárodný multikultúrny rómsky filmový
festival venovaný poprednému filmárovi, etno-
grafovi Martinovi Slivkovi „Kalo čangalo - Čierny
bocian“ je kultúrno spoločenské podujatie, kto-
ré organizuje Ústav pre dokumenáciu rómskej
kultúri vo Veľkom Záluží v spolupráci s obcami,
mestami, rómskymi, prorómskymi občianskymi
združeniami každoročne po celom slovensku.
Počas dvoch festivalových dní 22. a 23. 9. 2010
boli aj v našom meste premietnuté filmy, ktoré

obozna-
mujú ve-
r e j n o s ť
s róms-
kou pro-
blemati-
kou. Sú-
č a s ť o u
a k t i v í t
bol aj ve-
čer v po-
s á d k o -

vom dome armády venovaný rómskej hudbe -
Rómsky Bašavel.

Trojhodinové vystúpenie rómskych kapiel
Kokavere Lavutare-Sendreiovci a maďarskej
etno kapely z Vesprému Flare Beas roztancova-
lo 200 účastníkov podujatia z radov Rómov i nie-
Rómov. 

Snahou organizátorov je obohatť kultúrny
profil mesta a prispieť k zvýšeniu kvality spoluna-
žívania v meste. Dušan Plaček

expert na rómsku problematiku

Skúška sirén
8. októbra (piatok) o 12. hodine
bude v L. Mikuláši vykonaná kontro-
la skúšky vyrozumenia obyvateľstva
dvojminútovým stálym tónom sirén.

Foto: archív MsÚ



13OZNAMY

V dňoch 23. – 25. septemb-
ra 2010 sa vo Varšave konal
18. ročník medzinárodného veľ-
trhu cestovného ruchu Tour
& Travel Varšava 2010, kde sa
predstavilo vyše 660 vystavova-
teľov z viac ako 60 krajín celého
sveta.

Propagáciu Slovenska za-
bezpečovala Slovenská agentú-
ra pre cestovný ruch. V atraktív-
nom stánku o rozlohe 170 m2

sa predstavilo viac ako 20 slo-
venských vystavovateľov. V ná-
rodnej expozícii Slovenska ne-
chýbal ani Liptov, kde v rámci
združenia cestovného ruchu
KLASTER Liptov jeho členovia
– mesto Liptovský Mikuláš,
Aquapark Tatralandia, Tatry
Mountain Resorts, Thermal
Park Bešeňová prezentovali ši-

rokú paletu svojich produktov
so zameraním na jesenné a zim-
né aktivity hostí. 

Slovenská republika ako
partnerská krajina veľtrhu TT
Varšava 2010 pripravila pre jeho
návštevníkov aj aktraktívne
sprievodné podujatia. V prvý
deň to bola tlačová konferencia
pre odbornú verejnosť kde sa
odprezentovali známe slovens-
ké lyžiarske strediská, nechýba-
la ponuka gastronomických
špecialít – bryndzové pirohy,
ktoré sa pripravovali priamo
v stánku. Veľkým lákadlom boli
aj vystúpenia folklórneho súbo-
ru Šarišan z Prešova. 

Ing. Marta Jančoková
odbor stratégie, 

marketingu a reg. rozvoja

TV LIPTOV OZNAMUJE
Na základe podnetov od obyvateľov

Liptovského Mikuláša mesto v minu-
lom mesiaci zaznamenalo problémy
so zhoršením signálu TV Liptov v niek-
torých mestských častiach. Prosíme
preto občanov, u ktorých tento pro-
blém so šírením signálu TV Liptov na-

ďalej trvá, aby na to upozornili na tel. č. 044 56 24 269
alebo faxom 044 56 24 270, prípadne na e-mail: tvlip-
tov@tvliptov.sk

Občania, ktorí prijímajú TV signál prostredníctvom ká-
blovej televízie a v základom balíku programov daného
vysielateľa nemajú zaradenú TV Liptov, môžu žiadať ná-
pravu u vysielateľa, prípadne tiež nahlásiť na tel. č. 044
56 24 269 alebo faxom 044 56 24 270, prípadne na e-
mail: tvliptov@tvliptov.sk

Občianske združenie TATRY a mesto Liptovský Mikuláš 

Vás pozývajú na otvorenie 

„Zelenej oázy pri vode“
Termín konania: 11. 10. 2010 (pondelok) o 11.00 hod. 

Miesto konania: Liptovský Mikuláš, sídl. Podbreziny, priestor
pešej zóny medzi pizzeriou Verona a mostom k ulici KEMI

Liptov prezentoval 
zimnú turistickú ponuku OZNAM

V rámci prebiehajúceho konania o obnove evidencie 
niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim v zmysle 

zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. v platnom znení, ktorého 
výsledkom bude schválený register obnovenej evidencie 

pozemkov (ROEP) v katastrálnom území Liptovský Mikuláš,
oznamujeme všetkým

vlastníkom, nájomcom pozemkov
a ďalším oprávneným osobám,

že môžu dopĺňať údaje k vlastníkom a predkladať listiny 
o právnych vzťahoch k pozemkom 

v katastrálnom území Liptovský Mikuláš

GEODÉZII Žilina, a. s., hosp. stredisko Liptovský Mikuláš
Ing. Janke Koniarovej a Martine Škerenčákovej

(spracovateľ ROEP)

v dňoch od 18. októbra do 22. októbra
na mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši 

v zasadačke na prízemí č. dv. 705 
v pondelok, utorok, štvrtok, piatok
v čase od 8.00 hod. do 15.30 hod.

v stredu
od 9.00 hod. do 16.30 hod.

Služby pre občanov
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Vám oznamujú,

že ako po iné roky aj tohto roku v čase od 18.októbra 2010 do
3. novembra 2010 budú na Vrbickom cintoríne v stánku predá-
vať umelé a čečinové vence, resp. kytice, sviečky, kahance
a pod. za výhodné ceny.

Za Váš záujem o túto službu Vám vopred ďakujeme.

Cintorínske a pohrebné služby 
mesta Liptovský Mikuláš

S l n e č n é
lúče sú čoraz
c h l a d n e j š i e ,
prázdniny a do-
volenky už pre

väčšinu ľudí skončili. Ale ani počas
letných mesiacov LINK - personálna
agentúra neoddychovala. Vyvíjala ak-
tivity smerujúce k získavaniu finanč-
ných prostriedkov na zabezpečenie
bezplatnej pomoci registrovaným
uchádzačom o prácu. Zaznamenala
zvýšený nárast registrácií z radov ab-
solventov škôl. Z toho dôvodu sa za-
merala na pomoc absolventom for-
mou vypracovania žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok Programu
švajčiarsko-slovenskej spolupráce na
zníženie hospodárskych a sociálnych
rozdielov v rámci rozšírenej Európ-
skej únie. Účelom projektu je prepo-
jenie profilu absolventov škôl s potre-
bami pracovného trhu a vybavenie
absolventov škôl znalosťami a zruč-
nosťami zodpovedajúcimi potrebám
vedomostnej spoločnosti. Agentúra
sa snaží aj o získanie grantu 12. gran-
tového kola Nadačného fondu Slovak
Telekom pri nadácii Intenda „Podpo-
ra ľudí so sociálnym znevýhodnením“
a zapojila sa do programu spoločnos-
ti Microsoft Potenciál bez hraníc, ini-
ciatíva e-Skills for Employability 2010
– Elektronické schopnosti pre za-
mestnateľnosť. 

Leto prinieslo personálnej agen-
túre aj nové partnerstvá medzi
LINK n. o., COMTESSA Consulting
s.r.o., Klastrom Liptov a Liptovskou
regionálnou agentúrou, ktoré sú pri-
oritne zamerané na spoluprácu pri
poskytovaní služieb v oblasti cestov-

ného ruchu, vzdelávania a podporu
regionálneho rozvoja a zamestnanos-
ti. Spoločne pripravili projekt v rámci
operačného programu vzdelávanie
zameraný na širokospektrálne vzde-
lávanie pracovníkov cestovného ru-
chu so snahou skvalitnenia poskyto-
vaných služieb a následného rozvoja
cestovného ruchu na Liptove.

Okrem nových partnerstiev agen-
túra zahájila aj ďalšie rokovania
o možnostiach pomoci nezamestna-
ným celého Slovenska s členmi novej
vlády. Oslovila ministra MPSVR SR
Jozefa Mihála a následne aj predsed-
níčku vlády SR Ivetu Radičovú. 

O tom, že LINK – personálna
agentúra nezaháľa, svedčí aj úspeš-
nosť zamestnanosti registrovaných
uchádzačov o prácu, ktorá už prekro-
čila 20% a to zatiaľ aj bez absolvova-
nia vzdelávacích aktivít. Znamená to,
že každý piaty uchádzač o zamestna-
nie, ktorý sa v agentúre zaregistroval,
má už dnes opäť zamestnanie. Po za-
hájení a absolvovaní akreditovaných
vzdelávacích aktivít sa šance uchá-
dzačov na trhu práce ešte zvýšia.

I napriek vynaloženému úsiliu
agentúra stále bojuje s nedostatkom
finančných prostriedkov na zabezpe-
čenie bezplatnej pomoci ľudom, ktorí
to nevyhnutne potrebujú. Najviac fi-
nancií potrebuje na zabezpečenie
vzdelávacích aktivít pre nezamestna-
ných. Uvíta každého, kto má záujem
nezištne pomáhať akoukoľvek for-
mou. Nebráni sa ani novým možnos-
tiam a partnerstvám smerujúcim k na-
pĺňaniu cieľov agentúry a k pomoci
Slovensku. 

LINK – personálna agentúra

LINK – personálna agentúra 
cez leto neoddychovala
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27. 8. 2010 o 20.40 hod.
mestská polícia počas výkonu
hliadkovej služby na ul. Gar-
biarska zistila, že šesť osôb vo
veku od 20 do 30 rokov
z L. Hrádku, L. Mikuláša, Hýb
a Beníc na verejnosti požíva al-
koholické nápoje. Pre poruše-
nie čl. 2 ods. 1 písm. b, Všeo-
becne záväzného nariadenia
mesta L. Mikuláš č.8/1992 im
bola na mieste uložená bloková
pokuta.

31. 8. 2010 o 09.45 hod. na
ul. 1. mája prostredníctvom ka-
merového systému mestskej
polície bol zistený dopravný
priestupok – nerešpektovanie
dopravnej značky IP 17a – par-
kovacie miesta s plateným stá-
tím. Za tento priestupok bol vo-
dičovi osobného motorového
vozidla Ľ. S. z Pavčinej Lehoty
vydaný blok za nezaplatenú po-
kutu na mieste.

2. 9. 2010 o 13.27 hod. na
centrálu mestskej polície bolo

oznámené, že na budove Zá-
kladnej školy Čs. brigády došlo
k rozbitiu sklenenej tabule.
V spolupráci s verejnosťou
mestská polícia zistila, že pá-
chateľom skutku je 13 ročný
chlapec R. K. z Lipt. Mikuláša.
Priestupok proti majetku - § 50
zákona č. 372/1990 Zb. o prie-
stupkoch bol odložený podľa §
60 ods. 3 písm. a, citovaného
zákona a konanie maloletého
chlapca oznámené rodičom.

9. 9. 2010 o 15.43 hod. na
mestskú políciu bolo telefonicky
oznámené, že na ul. Jefremovs-
ká pri cintoríne fajčí cigarety
a popíja energonápoje skupina
mladých ľudí. Preverením skut-
ku bolo zistené, že mladistvé
osoby vo veku 12 – 14 rokov sa
dopustili priestupku proti majet-
ku podľa § 50 ods. 1, zákona
č.372/1990 Zb. o priestup-
koch tým, že z predajne na ul.
Smrečianska ukradli 8 ks ener-
gonápoja.

Zo zápisníka mestskej polície
15. 9. 2010 o 10.24 hod.

mestská polícia prijala oznáme-
nie, že na autobusovej zastávke
MHD v Okoličnom fajčí cigaretu
maloletý chlapec. Preverením
oznámenia bolo zistené, že prí-
slušné ustanovenie § 7 ods.1
písm. a, zákona č. 377/2004
o ochrane nefajčiarov porušil 14
ročný chlapec O.P. z Levíc.
Mestská polícia prípad vyriešila
podľa § 60 ods. 3 písm. a, zá-
kona o priestupkoch pričom
o skutku chlapca boli vyrozume-
ní rodičia.

21. 9. 2010 o 19.03 hod. na
centrálu mestskej polície bolo
oznámené podozrenie, že na
zastávke MHD Demänovská
cesta mládež požíva alkohol
a hlučne sa správa. Objasňova-
ním prípadu bolo zistené, že
šesťčlenná skupina mladých
ľudí z Ružomberka, Dolného
Kubína, Námestova a Tvrdošína
na verejnom priestranstve poží-
va alkoholické nápoje. Za prie-
stupok proti verejnému poriad-
ku podľa § 48 zákona
č. 372/1990 Zb. o priestup-
koch bola na mieste každému
z nich uložená bloková pokuta.

24. 9. 2010 o 20.36 hod.
mestská polícia prijala oznáme-
nie, že na ul. Tomášikovej pri
reštauračnom zariadení je nad-
merný hluk a narušený verejný
poriadok. Preverením skutku
bolo zistené, že zo zábavného
podniku sa šíri hlasitá hudba
a hlučné prejavy prítomných zá-
kazníkov. Po upozornení majite-
ľa zariadenia došlo k náprave.
Pri riešení prípadu bolo tiež zis-
tené znečistenie verejného
priestranstva a za priestupok
proti verejnému poriadku podľa
§ 47 ods. 1 písm. d, zákona
o priestupkoch V.G. z Krmeša
bola na mieste uložená bloková
pokuta.

V období od 27.08.2010 do
29.09.2010 bolo MsP rieše-
ných 380 priestupkov, z toho
na úseku dopravy 173, proti
majetku 41 priestupkov, 50
proti verejnému poriadku, 9
proti občianskemu spolunaží-
vaniu, 6 priestupkov voľne po-
hybujúcich sa psov, 48 prie-
stupkov porušenia zákona
o ochrane nefajčiarov - fajče-
nie na autobus. zastávkach,
8 podozrení z trestného činu,
28 priestupkov požívania alko-
holu na verejnom priestranstve
a iné.

Mgr. Dalibor Šalplachta
náčelník mestskej polície

Občiansky servis
AUGUST 2010

Vitaj na tomto svete…
V auguste 2010 sa v L. Mi-

kuláši narodili:
Lukáš MARO, Sára HAMERS-

KÁ, Lilly ZAJDENOVÁ, Andrej PE-
RONČÍK, Patrik RAČKO, Nela
BENČOVÁ, Nikolas HRDINA, Mo-
nika JUREČKOVÁ, Sebastián AR-
GALÁŠ, Linda ŠPANKOVÁ, Erik
PUŠKA, Karolína RADENOVÁ, Mi-
chal ŠTEVČEK, Martin MORAV-
ČÍK, Sarah KRAJČOVÁ, Robert Ri-
chard PÁL, Nela BUZÁKOVÁ, Au-
rel PÁPAY, Jakub KVOCERA, Vik-
tória HERCEGOVÁ, Tomáš SO-
MORA.

To životy sa ich navždy spojili,
pre nich už osve 

v svete miesta niet …
Manželstvo uzavreli:
Pavol ANTOŠKA – Zuzana HA-

JASOVÁ, Ľubomír MEDLA – Ma-
rianna BRDÁROVÁ, Michal STUP-
KA – Monika OBOŠLOVÁ, Tibor
KOLEJÁK – Zuzana CHRTIANS-
KA, Artúr BRANDSTÄTTER – Zu-
zana SOKOLOVÁ, Marek MAD-
LIAK – Mária JANÍKOVÁ, Ing. Ján
JURČÁK – Miriam VALAŠTIAKO-
VÁ, Ivan KRČEK – Eva HETTEŠO-
VÁ, Pavol BEDNÁRIK – Magdalé-
na DEBNÁROVÁ, Martin STO-
ROŠKA – Michaela MEDVIĎOVÁ,
Ing. Vladimír PIATKA – Katarína
LACOVÁ, Jérôme Raymond
BOUILLY – Mgr. Ľubica BRU-
TOVSKÁ, Ľubomír ŠROL – Ivana
PETRANOVÁ, Roman ŠVEC
– Anetta NIŠČÁKOVÁ, Ing. Pavol
KOVÁČ – Lucia ZAHRADNÍKOVÁ,
Ing. Martin CHOVAN – Ing. Miro-
slava KAMENÁROVÁ, Ing. Juraj
KANDERA – Mgr. Bc. Miroslava
SALAJOVÁ.

Je taká chvíľa. Skončí 
sa život, začne spomienka …

Opustili nás:
Soňa BALÁŽOVÁ – 55r.,

Ing. Mária MEDZIHRADSKÁ
– 67r., Ivan RÚFUS – 63r., Mária
JÁGERSKÁ – 86r., Milan FIAČAN
– 61r., Eva PIVKOVÁ – 89r., Tere-
zia JANČOKOVÁ – 80r., Elena
VLHOVÁ – 87r., Oľga REPČÍKOVÁ
– 71r., Alžbeta VLHOVÁ – 71r.,
Božena MESJAROVÁ – 72r., Anna
PAJUNKOVÁ – 77r., Ladislav LAC-
KO – 53r., Miroslav KUBOŠI
– 59r., František LAŠTÍK – 77r.,
Dušan HLINIČAN – 70r., Ľudmila
VARINSKÁ – 87r., Mikuláš POD-
HORÁNY – 96r., Mária ŠEVČÍKO-
VÁ – 79r., Miloš VYSKOČÁNI
– 91r., Jozef DROPPA – 74r.

V polovici sep-
tembra sa v Přerove
(ČR) uskutočnil me-
dzinárodný turnaj
Moravia CUP v mini
futbale o pohár pri-
mátora mesta Pře-
rov. Zúčastnilo sa na
ňom 12 futbalových
mužstiev mestských
polícií z Českej repu-
bliky a Slovenskej re-
publiky. Vo vyrovna-
nom športovom zá-
polení Mestská polí-
cia Lipt. Mikuláš obsadila
3. miesto, prvé získali mestskí
policajti z Olomouca. Medzi naj-
lepších strelcov medzinárodné-
ho turnaja patril mikulášsky prí-

slušník Roman Trochta, ktorý
súperom strelil 9 gólov.

JUDr. Jaroslav Tomčík
MsP Lipt. Mikuláš

Prvé miesto 
v streleckej súťaži 

Štvrté miesto na streleckej súťaži zo služobných zbraní ob-
sadili príslušníci miestnej mestskej polície. Súťažilo sa o putov-
ný pohár primátora mesta Prievidza. V súťaži jednotlivcov, kde
sa stretlo 47 príslušníkov mestských polícií zo Slovenskej repu-
bliky, suverénnym spôsobom zvíťazil Jozef Macka – vedúci prie-
stupkového oddelenia MsP Lipt. Mikuláš.

Trojčlenné družstvo MsP Lipt. Mikuláš v zložení Jozef Mac-
ka, Miroslav Chorvát a Jozef Rúfus obsadilo 4. miesto v silnej
konkurencii 15 zúčastnených družstiev z celého Slovenska.

JUDr. Jaroslav Tomčík
MsP Lipt. Mikuláš

Mestská polícia úspešne 
na medzinárodnom turnaji

Foto: archív MsÚ
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