
M L

10 / 2014 www.mikulas.sk

Vážení Mikulášania!

Naše mesto sa stalo lepším miestom 
pre život. A to nielen pri pohľade z vonku, 
ale aj pri nazretí do jeho vnútra. Pri po-
hľade zvonku nie je potrebné veľa, stačí 
prižmúriť oči a pripomenút si, ako vyzerala 
viac ako desiatka zrekonštruovaných ulíc 
a námestí, nových parkovacích miest pred 
tromi-štyrmi rokmi. Obnovené a doplnené 
detské ihriská, opravené okná predovšet-
kým na  materských školách, opravená 
plaváreň tiež stoja za reč. Ani priazniv-
ci kultúry sa nemôžu sťažovať, že mesto 
na nich nemyslelo, veď taký projekt ako 
rok mikulášskych umelcov sme ešte nema-
li. No a futbalisti, hokejisti, basketbalisti, 
vodáci ba aj lyžiari sa už vonkoncom ne-
môžu sťažovať, že mesto na nich zabudlo. 

Na druhej strane sa však vždy dá povedať 
„to je nič, ja dokážem viac“. 

Lenže sľuby ste tu už zažili a po šty-
roch rokoch „sľubotechny“ a zadlžova-
nia prišlo tvrdé pristátie v realite jedného 
z najzadlženejších miest na Slovensku. Kto 
neverí, môže prísť na mestské zastupiteľ-
stvo 22. októbra, kedy sa bude schvaľo-
vať rozpočet na budúci rok. Na zastupi-
teľstve budú môcť občania „nahliadnuť“ 
do ekonomiky mesta, ktoré sa vyhrabalo 
z najhoršieho a pritom nezastavilo svoj 
rozvoj. To sú skutočnosti, ktoré súdnemu 
Mikulášanovi neprekryjú žiadne pojadze-
né bilbordy s ľúbivými sľubmi. 

Vždy sa treba - a  nie len v  politike - 
pozrieť zblízka na toho, kto sa vystatuje 
a sľubuje to, čo už raz nesplnil! Aby sme sa 
mohli v našom meste cítiť a žiť lepšie však 

bolo potrebné prijať viacero rozhodnutí, 
ktoré neboli vždy bezbolestné. Niektoré sa 
dajú prekrútiť a menej pozorného občana 
demagogicky oklamať. Klasický je prípad 
Liptov arény, kde sme ako občania doplá-
cali osem eur na hodinu každému „old 
boy“, čo sa rozhodol prepotiť si tričko... 
Myslím, si že radšej zaplatíme dvetisíc eur 
ročne moderným gymnastkám, ktoré reál-
ne potrebujú priestor s vysokou strechou, 
ako ročne doplácať 100-tisíc eur, aby tam 
gymnastky cvičili „akože“ zadarmo, lebo 
sa môžeme biť do pŕs, že hala je naša. 

Takže prosím, pozor na plané sľuby. 
A  nezabudnite, že príslovie „kto kla-
me, ten kradne“ nestratilo platnosť ani 
v demokracii.

Alexander Slafkovský
primátor

Vo štvrtok 4. septembra sa 
začali stavebné práce na vybu-
dovaní cyklochodníka, ktorý 
spojí sídlisko Podbreziny 
s centrom mesta. Cyklochod-
ník sa realizuje vďaka projektu 
Historicko-kultúrno-prírodná 
cesta okolo Tatier. Zapoje-
ných je do neho trinásť samo-
správ zo Slovenska a Poľska. 
Do 250-kilometrového okruhu 
vedúceho cez slovenskú a poľ-
skú stranu Tatier sa mikuláš-
ska samospráva zapojí dobu-
dovaním 3,2 - kilometrového 
úseku od kruhového objazdu 
pri hoteli Jánošík po most cez 
Smrečianku v Okoličnom. 

Spoločne s už vybudovaným 
cyklochodníkom z vlastných 
zdrojov na sídlisku Nábrežie tak 
na viac ako štyroch kilometroch 
vznikne spevnené prepojenie 
popri rieke Váh.

„S realizáciou projektu sme 
začali už pred dvomi rokmi vo 
vlastnej réžii, keďže nebolo is-
té, či sa projekt podarí dotiah-
nuť do úspešného konca. Som 
rád, že sa nám to po desiatich 
rokoch podarilo. V najbližších 
týždňoch postavíme v našom 
meste cyklochodník v najvyššej 

technologickej kvalite,“ povedal 
Jozef Repaský, zástupca primá-
tora mesta.

„Je to výzva, nakoľko pre krát-
kosť času budeme stavať na troch 
až štyroch úsekoch naraz. Je po-
trebné realizovať viacero staveb-
ne nevyhnutných investičných 
prvkov, ako zárubné a oporné 
múry či preložku optického káb-
la. Okrem úseku od Iľanovského 
mosta po Alexyho ulicu bude 
cyklistický chodník rozšírený 
o spevnený chodník pre peších. 

Po celej dĺžke je naprojektované 
bezpečnostné odnímateľné záb-
radlie,“ priblížil Pavel Beťko, ria-
diteľ dodávateľskej spoločnosti. 

Celkové výdavky výstavby 
cyklistického a pešieho chod-
níka predstavujú sumu takmer 
650-tisíc eur. Financovanie pro-
jektu je zabezpečené formou 
nenávratného fi nančného prí-
spevku v rámci Operačného 
programu Cezhraničnej spolu-
práce Poľsko – Slovenská repub-
lika 2007 – 2013. 

„Európska únia z prostried-
kov Európskeho fondu regio-
nálneho rozvoja (ERDF) uhradí 
85 percent nákladov, 10 per-
cent poskytne štátny rozpočet 
a mesto bude na fi nancovaní 
projektu participovať piatimi 
percentami,“ dodala Jana Kor-
maníková, projektová manažé-
rka mesta Liptovský Mikuláš. 
Práce by mali trvať šesťdesiat dní 
a ukončené by mali byť do polo-
vice novembra tohto roka.

Slávka Kellová

 Cyklochodník bude dokončený v novembri

J. Repaský a P. Beťko spustili výstavbu cyklochodníka na pravé poludnie.
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Od  druhej polovice sep-
tembra prestalo mesto s uk-
ladaním odpadu na vlastnej 
skládke pod Veternou Poru-
bou. Vozí ho na skládku v ob-
ci Podtureň, v ktorej katastri 
vlastní a prevádzkuje sklád-
ku mesto Liptovský Hrádok. 
S  týmto variantom súhlasili 
mestské zastupiteľstvá oboch 
samospráv.

Rozhodnutím pozemkového 
spoločenstva vo Veternej Po-
rube musí byť skládka v katastri 
obce uzatvorené do konca ok-
tóbra tohto roka. S rekultiváciou 
skládky sa začalo už v predsti-
hu. „Kapacitne by sme si pod 
Veternou Porubou vystačili ešte 
aspoň ďalších päť rokov. Bohu-
žiaľ, majitelia pozemkov boli vo 
svojom rozhodnutí neoblomní. 
Zo všetkých variantov vyšiel ako 
fi nančne najúspornejší vývoz ko-
munálneho odpadu na skládku 
v Liptovskom Hrádku, ktorá je 
k nám najbližšie,“ povedal primá-
tor Alexander Slafkovský.

Mestské zastupiteľstvá oboch 
miest odsúhlasili uzatvorenie 

spolupráce s dvojročnou plat-
nosťou na svojich septembro-
vých zasadnutiach. „Keď pôjde-
me určitým nastaveným sme-
rom, tak 19-tisíc ton odpadu, 
ktoré sa vyprodukujú v miku-
lášskom okrese, môžeme mini-
malizovať na polovicu. V rámci 
optimalizácie našej skládky sa 
tak dostaneme do objemov, 
ktoré sme schopní zvládnuť. 
Zmluva je pri tom stále otvore-
ná. Ak sa dohodneme na ďalších 
postupoch v rámci okresu, je to 
komparatívna výhoda. To čo 
potrebujeme je spolupráca na 
úrovni samospráv regiónu,“ po-
vedal Branislav Tréger, primátor 
Liptovského Hrádku.

Smerodajné bude však i zne-
nie novely zákona o odpadoch, 
ktoré musí byť známe do konca 
budúceho roka.

Dôraz na separovanie 
Pod Veternú Porubu sa ročne 

vyviezlo z liptovskomikulášskych 
domácností približne 11 až 12-ti-
síc ton odpadu. V susednom mes-
te bude kapacita asi 10,5-tisíc ton 

na jeden rok.  „Ak si odmyslíme 
drevený a stavebný odpad, kto-
rý sme doteraz ukladali na našu 
skládku a budeme ho zhodnoco-
vať, s touto kapacitou si vystačí-
me,“ uviedol Jozef Klepáč, riaditeľ 
Verejnoprospešných služieb mes-
ta Liptovský Mikuláš. 

K znižovaniu objemu ko-
munálneho odpadu môžu 
výrazne pomôcť i samotné 
domácnosti, ktoré vyseparu-
jú čo možno najviac vlastných 

komodít. „Cenovo bude odvoz 
a ukladanie odpadu v Podturni 
drahšie o necelé tri eurá. Kým 
sme pod Veternou Porubou 
ukladali odpad v cene 63,2 eur 
za každú tonu, po novom nás to 
bude stáť 66,16 eur za tonu. Je to 
následok aj toho, že mesto v roku 
2008 nevyužilo výhodnú ponuku 
predaja pozemkov pod skládkou 
v katastri obce Veterná Poruba,“ 
dodal A. Slafkovský.

Slávka Kellová 

Viac ako milión eur je ce-
na, za  ktorú v  transparent-
nej obchodnej súťaži získala 
popradská spoločnosť AF 
Development budovu Domu 
služieb. Okrem ceny v  jeho 
prospech v  súťaži rozhodol 
aj predložený návrh rekon-
štrukcie objektu. V  stredu 
10. septembra podpísali pri-
mátor Alexander Slafkovský 
a  zástupca spoločnsoti Ru-
dolf Skokan kúpnopredajnú 
zmluvu, ktorá spečatila celý 
proces. Spoločnosť by chcela 
s rekonštrukciou začať v prie-
behu osemnástich až dvad-
siatich štyroch mesiacov.  

Prvá fáza prestavby Domu 

služieb počíta s nadstavbou 
tretieho a štvrtého podlažia, 
komplexným vytvorením od-
dychovej zóny, prepojením pe-
šej zóny na samotný objekt až 
do priľahlej Rohonciho záhrady. 
„Nechceme do Liptovského 
Mikuláša priniesť ultramodernú 
stavbu. Práve naopak. Chceme 
vytvoriť pekné zakončenie 
pešej zóny, ktoré zapadne 
do prostredia centra mesta 
a bude návštevníkmi využiteľné 
tak v lete ako aj v zime,“ uviedol 
Rudolf Skokan.

Podľa návrhov investora 
bude mať budúci Dom slu-
žieb zachovaný súčasný pô-
vodný pôdorys, do ktorého 

zakomponujú i tržnicu v tra-
dičnom ľudovom duchu. „Je to 
dôležitý a myslím, že pozitívny 
krok pre budúcu tvár nášho 
mesta. Verím, že nevzhľadné 
okolie Námestia mieru sa zmení 
na atraktívne a pre návštevníkov  

príťažlivé miesto. Predajom Do-
mu služieb do rozpočtu mes-
ta pribudne 1,03 milióna eur. 
Z týchto prostriedkov bude 
650-tisíc eur použitých na zní-
ženie úverového zaťaženia,“ 
povedal Alexander Slafkovský, 
primátor Liptovského Mikulá-
ša.                                   -kel-  

Odpad vozíme na skládku mesta Liptovský Hrádok

B. Tréger, J. Klepáč a A. Slafkovský pri podpise zmluvy.

Dom služieb má nového majiteľa, zmluva je podpísaná
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Dve školy 
s novým vedením

Primátor mesta Alexander 
Slafkovský odovzdal meno-
vacie dekréty dvom nových 
riaditeľkám škôl v zriaďova-
teľskej pôsobnosti samosprá-
vy. V Materskej škole Ondra-
šovská sa novou riaditeľkou 
stala Lívia Krajčušková a v Zá-
kladnej škole Okoličianska 
Eva Holková. 

„Obidve vzdelávacie zaria-
denia sa tešia veľkému záujmu 
rodičov o umiestnenie detí. So 
základnou školou v Okoličnom 
máme veľké plány. Už od sep-
tembra budúceho roka by sme 
tam chceli otvoriť dve triedy 
materskej školy, ktorá je v le-
gislatívnom procese zaradenia 
do siete škôl a školských zaria-
dení. V týchto dňoch prebieha 
proces rekonštrukcie jedného 
z pavilónov,“ povedal počas 
stretnutia primátor mesta. 

Do krajšieho prostredia na-
stúpila aj riaditeľka MŠ Ondra-
šovská. Počas letných prázdnin 
tu zrekonštruovali sociálne za-
riadenia.                                          -kel- 

Preventistka Mestskej polí-
cie v Liptovskom Mikuláši re-
alizovala v septembri projekt 
s názvom Bezpečný začiatok 
školského života pre žiakov 
1. ročníka. 

Hlavným cieľom projektu 
bolo predchádzať dopravným 
nehodám spôsobených naj-
mladšími žiakmi základnej školy.   
Čiastkovými cieľmi bolo označiť, 
zviditeľniť refl exnými prvkami 

žiakov - prvákov základných škôl, 
ako  najohrozenejšiu a najzrani-
teľnejšiu skupinu účastníkov 
cestnej premávky a upozorniť 
našich prvákov na bezpečný 
pohyb v cestnej premávke ako 
chodcov.

Projekt bol realizovaný vo 
všetkých základných školách 
v meste a absolvovalo ho spolu 
350 prvákov.  Obsahoval  krátke 
oboznámenie a  poučenie žiakov 

o správaní sa chodcov v cestnej 
premávke, s praktickou ukážkou 
správneho prechádzania cez 
priechod pre chodcov. Súčasťou 
projektu bolo sledovanie  vide-
ofi lmu Becepáčik a dopravná 
výchova pre deti. Ďalej  boli 
žiaci oboznámení so správnym 
umiestnením reflexných 
prvkov u chodcov,   dôležitosti  
a význame ich používania. 

Udržateľnosť projektu bude 

zabezpečená tým, že  sa žiaci 
1. ročníka  stanú v roku 2015 
účastníkmi projektu Dopravná 
výchova teoreticky a prakticky 
a ich  vedomosti budú v oblas-
ti pravidiel cestnej premávky 
primerane doplňované a pre-
hlbované a neskôr si overia 
teoretické vedomosti a budú 
získavať zručnosti  na detskom 
dopravnom ihrisku.

-msp-

Viac ako 2400 detí zasadlo 
v utorok 2. septembra do lavíc 
mestských základných škôl. 
Na  začiatku školského roka 
ich prišli pozdraviť primátor 
mesta, jeho zástupca Milan 
Kružliak a prednostka mest-
ského úradu Anna Rašiová 
spoločne s poslancami mest-
ského zastupiteľstva. 

Počas leta sa nielen 
na základných, ale aj materských 
školách pracovalo na zlepšovaní 
a skrášľovaní školského prostredia. 
„Na základnej škole v Palúdzke sa 
podarilo opraviť zatekajúcu stre-
chu nad telocvičňou a vymeniť 
palubovku v telocvični pre žiakov 
zo Základnej školy Janka Kráľa 
na Podbrezinách,“ uviedol primá-
tor mesta Alexander Slafkovský.

Opráv sa v letných mesiacoch 
dočkali aj ďalšie školské a pred-
školské zariadenia v pôsobnosti 
mesta. Za viac ako 356-tisíc eur 
z vlastných zdrojov vymenila mi-
kulášska samospráva okná v ma-
terských školách na uliciach Vra-
novská a Kláštorná. Časť nových 
okien pribudlo deťom v Mater-
skej škole na Nábreží 4. apríla, 

kde sa stihli obnoviť i hygienické 
zariadenia, podobne ako v škôl-
kach v Liptovskej Ondrašovej 
a Palúdzke. Deti z Materskej 
školy na ulici Komenského sa 
tešia zo zrenovovanej vonkaj-
šej terasy.

Najväčšie investície vo výš-
ke 128-tisíc eur mesto vložilo 

do výmeny časti okien v základ-
nej škole v Okoličnom. Asi 20-tisíc 
vyčlenila mikulášska samospráva 
na obnovu technologického vy-
bavenia kuchýň, ktoré varia pre 
materské a základné školy. V je-
senných mesiacoch čaká výmena 
okien i materské školy Agátová 
a Aurela Stodolu.                      -kel- 

Školský rok vo vynovených priestoroch

 Žiaci prvého ročníka budú dobre viditeľní na cestách

Medzinárodný fi lmový fes-
tival neprofesionálneho fi lmu 
UNICA v Piešťanoch priniesol 
ocenenia aj členom mikuláš-
skeho klubu Amafilm Nico-
laus. Na v poradí už 76. roční-
ku festivalu získali v kategórii 
minútových fi lmov v konku-
rencii 27 súťažných príspev-
kov dve ocenenia.

O víťazoch súťaže minúto-
vých fi lmov hlasovaním rozho-
dovali diváci. Je to veľký úspech, 
v histórii súťaže sa doteraz ne-
stalo, aby vo fi nále za účasti šty-
roch najlepších fi lmov bojovali 
o najvyššie ocenenia dva fi lmy 

z produkcie jedného autora či 
kolektívu. Film Obraz pre man-
želku autorov Jána Kusku a Ľu-
boša Triznu získal tretie miesto. 
Víťazstvo a najväčšiu priazeň 
divákov si získal film Mobil 
od tvorcov Ján Kuska, Jaro Cho-
mo a Richard Chomo.  

V roku 2007 sa filmový fes-
tival UNICA konal na Sloven-
sku v Liptovskom Mikuláši. 
Po siedmich rokoch sa poduja-
tie vďaka podpore ministerstva 
kultúry a Národného osveto-
vého centra uskutočnilo opäť 
na Slovensku.                   

-red-  

Mikulášski fi lmári opäť bodovali

Úspešný fi lmár Ján Kuska (vľavo) s ďalším fi lmárskym kolegom 
Ľuborom Patschom.
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Viac ako dve desaťročia 
funguje úspešný projekt 
spájania kultúr a  národov 
na pôde mikulášskej synagó-
gy. Posledný augustový ví-
kend patril šestici uznávaných 
hudobníkov na čele s českým 
multiinštrumentalistom Jiřím 
Stivínom.  

Projekt Mosty – Gesharim 
vznikol v roku 1991 ako jeden 
z prvých porevolučných počinov 
smerujúcich prostredníctvom 
kultúry a umenia k budovaniu 
mostov pre ľudské porozumenie. 
Ani po viac ako dvadsiatich ro-
koch od svojich cieľov neupustil. 
V stredu 27. augusta improvizo-
vané pódium židovskej syna-
gógy privítalo hudobný výkvet 
krajín Vyšehradskej štvorky.

„Okrem českej muzikant-
skej špičky Jiřího Stivína k nám 
z Poľska pricestoval Marcin Olak, 
jeden z najzaujímavejších gitaris-
tov poľskej džezovej scény. Ma-
ďarsko viac ako dôstojne zastúpil 
gitarista Guyla Babos a slovenskú 
stranu reprezentovali Boris Len-
ko, ktorý na akordeóne okrem 

džezových melódií zvláda bra-
vúrne interpretovať argentínske 
tangá, kaviarenskú i vážnu hud-
bu. Huslí sa chopil Stano Palúch 
a klavírny doprovod nám robil 
Peter Brener,“ priblížil autor pro-
jektu Ladislav Snopko.

Mosty Gesharim boli tento rok 
venované i pripomienke 70. vý-
ročia vypuknutia Slovenského 
národného povstania. Koncert 
už tradične odvysiela počas via-
nočných sviatkov verejnoprávna 
televízia .                                       -kel-

Mosty Gesharim so Stivínom i Breinerom mali úspech

Múzeu Janka Kráľa v  Lip-
tovskom Mikuláši pribudne 
nový depozitár. Jeho výstav-
bu fi nančne zabezpečia pro-
striedky z  fondov Európskej 
únie  prostredníctvom Regio-
nálneho operačného progra-
mu. V nových priestoroch náj-
de zázemie aj múzejná knižni-
ca či reštaurátor. 

Objekt nového depozitára 
vznikne prístavbou a nadstav-
bou budovy, ktorá leží v  zá-
hrade múzea a nie je zapísaná 
v zozname národných kultúr-
nych pamiatok. Dvojpodlaž-
nú stavbu prepojí so stálou 

expozíciou a výstavnou sieňou 
v pôvodných meštianskych do-
moch zimná záhrada. „Budovu, 
na ktorej základoch postavíme 
budúci depozitár, statik odsúdil 
na asanáciu. Toto miesto preto 
využijeme viac ako efektívne,“ 
uviedol primátor mesta Alexan-
der Slafkovský. 

Depozit bude mať samostat-
ný vstup, vnútorné schodisko 
a nákladný výťah na prepravu 
muzeálií. „Dodnes nemáme 
špecializovaný depozitár s po-
trebnými parametrami. V súčas-
nosti využívame na uchováva-
nie historických predmetov šesť 

miestností v rôznych častiach 
mesta. Nový depozit bude plne 
klimatizovaný, s ideálnym prú-
dením vzduchu a vlhkosťou pre 
jednotlivé materiálové skupiny, 
aby vydržali čo najdlhšie pre bu-
dúce generácie,“ uviedol Zdenko 
Blažek, riaditeľ Múzea J. Kráľa.

Nová knižnica a sklad 
mobiliáru

„Výška dotácie z Európske-
ho fondu regionálneho rozvoja 
a štátneho rozpočtu   predstavu-
je sumu 805-tisíc eur. Mesto sa 
bude na projekte fi nančne spo-
lupodieľať piatimi percentami,“ 

uviedla Jana Kormaníková, 
projektová manažérka mesta 
Liptovský Mikuláš.

Z týchto prostriedkov vznik-
ne v novej budove pracovisko 
aj pre výtvarníka, konzervátora, 
údržbára, sklad mobiliáru a kniž-
nica. „Presťahujeme tu našu 
bohatú zbierku s príručnou od-
bornou literatúrou, ktorá sa špe-
cializuje na regionálne dejiny. 
Knižnica v súčasnosti sídli v Pon-
grácovskej kúrii. Naďalej bude 
prístupná pre verejnosť,“ dodal 
Z. Blažek. Práce by mali byť 
hotové do konca októbra 2015.

-kel- 

Mestské múzeum vybuduje nový depozitár

Rodný dom súrodencov Rá-
zusovcov zažíva najväčší sta-
vebný ruch od roku 1993, keď 
bol po rekonštrukcii sprístup-
nený verejnosti. Prebiehajúce 
odvlhčovanie interiéru by malo 
potrvať do konca októbra tohto 
roka. Práce zveľadia priestory 
doteraz nepoužívanej pivnice. 

Rázusovie dom, ktorý spravu-
je mestské Múzeum Janka Kráľa, 
trápi dlhé roky veľká vlhkosť mú-
rov, ktorú spôsobili neexistujúca 

izolácia, druh podložia, vodu 
nasávajúci stavebný materiál, 
ako i staré stavebné postupy 
použité pri jeho výstavbe pred 
viac ako storočím. „Dôsledkom 
sú estetické a na prvý pohľad vi-
diteľné nedostatky. Mimoriadne 
závažná však bola vysoká vlh-
kosť vzduchu vo vnútri objek-
tu, ktorá patrí medzi najväčších 
nepriateľov múzejných expozícií 
a depozitárov,“ uviedla Ľubica 
Rybárska z Múzea Janka Kráľa.

Pred dvomi rokmi nechalo 
múzeum vypracovať projekt 
odvlhčenia priestorov. Od mesta 
získalo tento rok účelovú dotá-
ciu vo výške 14-tisíc eur. „Reali-
zátorská fi rma na odstránenie 
vlhkosti murív používa aktívnu 
elektroosmózu, ktorá nahrádza 
chýbajúcu alebo poškodenú 
horizontálnu izoláciu v murive.  
Používajú tiež špeciálne sanač-
né omietky. Táto kombinácia za-
bezpečuje komplexné vysušenie 

celého objektu, vrátane veľmi 
vlhkej a doteraz múzejne nepo-
užiteľnej pivnice,“ dodala Ľ. Ry-
bárska. V budúcnosti by sa tu 
mohli rozšíriť výstavné priestory.

Prevádzka Rázusovie domu  
by mala byť spustená do konca 
októbra. Verejnosť sa môže v rod-
nom dome súrodencov Martina 
Rázusa a Márie Rázusovej–Martá-
kovej tešiť na mierne obmenenú 
a čistejšiu expozíciu.

-kel-

Rázusovie dom otvoria opäť koncom mesiaca
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Hovory s občanmi
Vedenie mesta pozýva všetkých občanov na pravidelné 

jesenné hovory. Občania na nich získajú informácie o ak-
tuálnych aktivitách mesta. Zároveň budú môcť diskutovať 
s vedením mesta o rôznych témach. 

Ploštín  14. október 16.30 h Kultúrny dom

Iľanovo  14. október 18.30 h Kultúrny dom

Bodice  15. október 16.30 h Klub seniorov

Demänová  15. október 18.30 h Základná škola

Staré Mesto  16. október 16.30 h Mestský úrad

Nábrežie  16. október 18.30 h ZŠ M. R. Martákovej

Okoličné  17. október 16.30 h ZŠ Okoličianska

Podbreziny  17. október 18.30 h ZŠ J. Kráľa

Andice, Benice  20. október 16.30 h Kultúrny dom

Palúdzka  20. október 18.30 h ZŠ Demänovská 

L. Ondrašová  21. október 17.00 h Kultúrny dom

 -leh-  

Kto robí, robí aj chyby. 
Je to normálne. Niektoré 
je možné prepáčiť, iné vás 
môžu stáť miesto, alebo 
prídete o priateľa. Horšie je to 
s chybami, ktoré možno boli 
urobené vedome. Výsledkom 
môže byť poškodenie nieko-
ho konkrétneho, prípadne 
nezákonné obohatenie nie-
koho iného. Býva-
lý primátor Ján Bl-
cháč nemal právo 
podpísať budúcu zmluvu so 
ZIPCITY na predaj pozemkov 
v inej podobe než bola schvá-
lená v zastupiteľstve. 

Dnes je zrejmý záväzný práv-
ny názor Krajského súdu v Ži-
line o tom, že táto zmluva je 
absolútne neplatným právnym 
úkonom. To znamená, že poze-
mok o výmere približne 12,5-ti-
síca metrov štvorcových, kto-
rého predaj schválili poslanci 
ešte v roku 2009 sa môže od-
predať len ako celok. Predaj 
ako ho v podpísanej budúcej 
kúpnej zmluve chcel realizovať 

Ján Blcháč mohol byť výhodný 
pre spoločnosť ZIPCITY, nakoľ-
ko spoločnosť by si splnila svoj 
podnikateľský zámer a realizo-
vala zisk, ale mesto by prišlo 
o cca 570-tisíc eur z predaja 
pozemkov. 

Ďalšou chybou bolo, že 
bývalý primátor zaviazal mesto 
vecným bremenom  na časti po-

zemkov  (asi 8,5-tisí-
ca štvorcových met-
rov) bez schválenia 

mestským zastupiteľstvom, pri-
čom v  budúcnosti by sa o tieto 
pozemky medzi nadštandardný-
mi bytmi muselo mesto aj starať.

Starať sa o pozemok nie je až 
taká záťaž ako hrozba, že nie-
kto bude musieť zaplatiť ško-
du, ktorú si ZIPCITY Liptovský 
Mikuláš, s.r.o., chce uplatniť vo 
výške 1 291 197,90 eur. Ak súd 
potvrdí, že spoločnosti vznikla 
škoda, čo ešte nie je preukázané, 
bude si mesto musieť uplatňo-
vať náhradu škody u toho, kto 
ju zavinil. 

Alexander Slafkovský

Fatálna chyba za milión eur

POZNÁMKA

POZNÁMKA

Býva nepísaným pravid-
lom, že pri predaji takmer 
akéhokoľvek mestského či 
štátneho majetku vznikajú 
diskusie o primeranosti ce-
ny (najnovšie predaj štát-
nych bytov v bratislavskom 
Ružinove Fondom národ-
ného majetku). To isté pla-
tí pri mnohých zákazkách 
(v  prípade štátu sa to týka 
či už diaľnic alebo nákupu 
leteniek). Diskusie sú pri-
rodzené, nakladá sa predsa 
s  majetkom nás všetkých. 
Pri predaji môžu verejné 
obchodné súťaže cenu viac 
alebo menej zdvihnúť. Súťaž 
však môže znamenať aj to, 
že ponuku nepredloží žia-
den záujemca. Predávajúci 
má vtedy dve možnosti. 

Majetok si ponechať – a ak 
platí, že väčšinou predáva 
prebytočný či nevyužívaný 
majetok – potom v prípade 
nehnuteľností tento chátra a či 
dokonca vyrába ďalšie straty. 
Alebo cenu predávaného zní-
žiť či znižovať a skôr či neskôr 
predať. Obhospodarovať bu-
dovy vytvárajúce trvalú stratu 
znamená prevádzkovať ich 
na účet občanov.

Rozumný hospodár sa preto 
snaží takéto objekty predať – 
pokiaľ sa mu nedarí z objektív-
nych či subjektívnych príčin ich 
vlastníctvo zúročovať. Predať 
sa dá za cenu, ktorú ponúknu 
záujemcovia – a ktorú je pre-
dávajúci ochotný akceptovať. 
V prípade Domu služieb po-
núkol kupujúci viac ako bol 
mestom požadovaný milión 
eur. Tí, ktorí tvrdia, že sa da-
lo predať za viac – či dokonca 
za papierovú hod-
notu – zabúdajú aj 
na dodatočný efekt 
predaja. Podľa kúp-
nej zmluvy ním má byť rekon-
štrukcia Domu služieb. Mesto 
na ňu nemalo. Investor okrem 
kúpnej ceny teraz musí zabez-
pečiť ďalšie peniaze na realizá-
ciu jeho zámerov. Vďaka nim 
môže aj táto časť historického 
centra nášho mesta vyzerať 
lepšie.

Štvorročná snaha nájsť 
za prijateľných podmienok – 
a ešte raz, nejde iba o peniaze 
– seriózneho investora má svoj 
výsledok po mnohých kolách 
transparentnej verejnej ob-
chodnej súťaže. Argumento-
vať, že niekto iný by to dokázal 

predať za viac, je scestné. Ak 
tvrdí pravdu, potom neznáme-
ho investora s lepšou cenou 
pozná. Ak ho pozná, prečo sa 
neprihlásil a nevyhral súťaž 
práve on? To isté platí o Lip-
tov aréne – športovisku, ktoré 
sa podarilo prenajať a zasta-
viť tak každoročnú stotisícovú 
stratu...

Dobrý hospodár svoj ma-
jetok zveľaďuje. Ak sa mu to 
nedarí, potom môže urobiť je-

diný rozumný krok. 
Zastaviť chátranie 
toho, na čo mu „ne-
stačí dych“. Kedysi 

dávno sa mesto zbavilo vyu-
žívaných lukratívnych budov 
priamo na Námestí oslobodite-
ľov. Niektorých aj bez verejnej 
obchodnej súťaže, priamym 
predajom. Pamätáte si správ-
ne, že dokonca pod cenu. 

Ešte horšie dopadlo tepel-
né hospodárstvo, ktoré po sa 
mnohoročných investíciách 
podarilo zrekonštruovať a za-
čalo každoročne prinášať zisk 
do mestskej pokladnice. A prá-
ve vtedy sa bývalé vedenie roz-
hodlo nevýhodne ho prenajať 
na 20 rokov schránkovej firme, 
čím pripravilo mesto o nemalé 

prostriedky a postavilo obča-
nov do úlohy rukojemníkov 
neznámych vlastníkov. Až sú-
časnému vedeniu sa podarilo 
aspoň čiastočne zvrátiť tento 
pre mesto nevýhodný stav 
a začať získavať z tepla každo-
ročne 130-tisíc eur, ktoré vie 
dávať na potrebné investičné 
akcie. V porovnaní s pôvodnou 
cenou nájmu 60-tisíc eur je to 
viditeľný rozdiel. Ďalšou vý-
hodou nového riešenia zlého 
stavu je, že mesto nemusí tvo-
riť rezervu na odkúpenie tech-
nológie v roku 2028. Pôvodná 
nájomná zmluva s takýmto 
odkúpením uvažovala. 

Každý chce predať za čo 
najviac a kúpiť za čo najme-
nej. O tom je základný princíp 
trhu. Niektoré veci majú aj inú 
ako finančnú hodnotu. Ak ale 
ten, čo predával priamo a bez 
súťaže ukazuje prstom na tých, 
ktorí štyri roky hľadali či už 
pre Dom služieb alebo Liptov 
arénu perspektívne riešenie 
prinášajúce okrem peňazí aj 
ďalšiu budúcnosť spomína-
ných objektov, potom treba 
pripomenúť súvislosti. 

Alexander Slafkovský
primátor

Čo znamená dobre hospodáriť a spravovať mesto?
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Obyvatelia Liptovského Mikuláša budú v nachádzajúcich 
komunálnych voľbách dňa 15.11.2014 voliť do mestského za-
stupiteľstva dvadsaťpäť poslancov pre volebné obdobie rokov 
2014 – 2018 vo ôsmich volebných obvodoch, teda oproti kon-
čiacemu volebnému obdobiu v nezmenenom počte. Rozhodli 
o tom na svojom ostatnom rokovaní poslanci mestského zastu-
piteľstva, ktorému táto povinnosť, určiť volebné obvody a počet 
poslancov v nich volených, vyplýva zo zákona o voľbách do or-
gánov samosprávy obcí.

Mesto v súvislosti s prípravou volieb v zmysle zákona zverejnilo 
počet svojich obyvateľov, k 19.8.2014 to bolo 31 706 obyvateľov. 
Od tohto počtu sa odvíja počet poslancov, ktorí môžu byť v meste 
volení, pre naše mesto môže byť volených 15 až 25 poslancov v zmysle 
ustanovení zákona o obecnom zriadení.  

Názov volebného obvodu, počet jeho obyvateľov a počet poslan-
cov v nich volených pre volebné obdobie rokov 2014 – 2018 v zmysle 
uznesenia mestského zastupiteľstva č. 71/2014 zo dňa 11. 9. 2014:

VO č. I. Staré Mesto 6 072 obyv., 4 poslanci
VO č. II. Vrbica–Nábrežie 8 088 obyv., 7 poslancov
VO č. III. Podbreziny, Vitálišovce, Svätý Štefan 8 649 obyv., 7 poslancov
VO č. IV. Okoličné, Stošice 1 241 obyv., 1 poslanec
VO č. V. Iľanovo, Ploštín 1 013 obyv., 1 poslanec
VO č. VI. Demänová, Bodice 1 383 obyv., 1 poslanec
VO č. VII. Palúdzka, Andice, Benice 3 639 obyv., 3 poslanci
VO č. VIII. Liptovská Ondrašová, Ráztoky 1 621 obyv., 1 poslanec

Mená kandidátov na poslancov a primátora sa dozvieme až po za-
registrovaní ich kandidátnych listín. Tieto boli povinní kandidáti 
predložiť zapisovateľke mestskej volebnej komisie, ktorou je JUDr. Mi-
roslava Dzurošková, do 21. 9. 2014. Zoznamy zaregistrovaných kan-
didátov budú zverejnené na úradnej tabuli mesta ako aj na webovej 
stránke do 11. 10. 2014.

PhDr. Miroslava Almanová
 vedúca organizačného oddelenia

MESTO Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

hľadá vhodného kandidáta 
na obsadenie pracovnej pozície

referenta útvaru životného prostredia 
a poľnohospodárstva

Informácie o pracovnom mieste, náplň práce: 
- tvorba koncepcie ochrany životného pros-

tredia pre oblasť zelene, odpadového  hos-
podárstva, vôd a ovzdušia v súlade s platný-
mi  legislatívnymi normami,

- zabezpečovanie ochrany životného prostre-
dia na území mesta,

- vykonávanie kontrolnej činnosti v oblasti 
životného prostredia v rozsahu vymedze-
nom zákonom. 

Termín nástupu:  1. november 2014

Kvalifi kačné predpoklady :
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

environmentálneho alebo technického 
zamerania.

Ďalšie  kritériá a požiadavky na kandidáta: 
- občianska bezúhonnosť,
- znalosť slovenského jazyka v písomnom aj 

ústnom prejave,

- znalosť práce s PC, Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook,

- samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť,
- aktívny a tvorivý prístup k práci,
- asertívne správanie,
- komunikačné,  prezentačné a organizačné 

schopnosti,
- vodičský preukaz skupiny „B,“ 
- znalosť drevín výhodou,
- znalosť legislatívy pre príslušnú oblasť 

výhodou, 
- prax z oblasti ochrany životného prostredia 

výhodou.

Svoju  žiadosť spolu s profesijným životopisom a  písom-
ným súhlasom  s použitím osobných údajov v zmysle záko-
na č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení do 20. 
októbra 2014  na uvedenú adresu.

Termín osobného pohovoru bude uchádzačom spĺňa-
júcim požadované podmienky oznámený e-mailom,  prí-
padne telefonicky. 

V prípade, že víťazný kandidát nebude spĺňať požiadav-
ku osobitného kvalifi kačného predpokladu na výkon činnos-
tí štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úseku 
ochrany prírody a krajiny v zmysle platnej legislatívy, bude  
musieť dodatočne absolvovať požadované vzdelávanie. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osob-
ný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované 
podmienky.
Kontakt:  útvar RĽZ,
 044/5565216, e- mail : a.gajancova@mikulas.sk

MVDr. Vladimír Majer informuje, že štepenie psov bude vykonávať v nasledujúcich termí-
noch a lokalitách: 4. 10. 2014 od 08,00 hod – Staré Mesto – Kollárova č. 2 (budova RVPS)
4. 10. 2014 od 09,30 hod – Okoličné a Vitálišovce – pred kláštorom v Okoličnom

Rozpis štepenia psov

Volebné obvody a počty poslancov v nich bezo zmeny

O funkciu primátora v na-
šom meste na najbližšie štyri 
roky  sa chcú uchádzať piati 
kandidáti. 

V zmysle zákona podali 
do polnoci 21. septembra kan-
didátsku listinu traja nezávislí 

kandidáti – Jaroslav Čefo, Vladi-
mír Olej a Jozef Repaský – a dva-
ja s podporou politických strán. 
Ján Blcháč ide na kandidátke 
Smeru, Slovenskej národnej 
strany, Strany demokratického 
Slovenska a Strany zelených. Ru-

dolf Pado má za sebou koalíciu 
Zmeny zdola a Demokratickej 
únie Slovenska.

O 25 poslaneckých mandá-
tov sa chce uchádzať 75 kan-
didátov, z toho 14 nezávislých. 
Kandidátske listiny bude ešte 

v zmysle zákona skúmať mest-
ská volebná komisia, ktorá 
zložila sľub do rúk primátora 
mesta vo štvrtok 25. septembra. 
Definitívny zoznam kandidátov 
bude známy 10. októbra.

-leh-

Primátorom chcú byť piati, poslancami 75

Poďakovanie
Členovia ZO SZTP Liptov-

ský Mikuláš vedeniu mesta 
ďakujú za možnosť zúčastniť 
sa projektu „Aktívne starnu-
tie“, v rámci ktorého sme cvi-
čili jogu pod odborným do-
hľadom Dagmar Poliakovej. 
Cvičenie malo blahodárny 
účinok na zlepšenie zdravot-
ného aj duševného stavu. Pre 
záujem ďalších členov plánu-
jeme pokračovať v cvičení aj 
naďalej.               Tatiana Tká-
čová, predsedníčka ZO SZTP

Dňa 4. 10. 2014 
sa uskutoční pra-
videlný jesenný 

zber nebezpečné-
ho odpadu na ob-
vyklých miestach 

a v obvyklom 
čase.
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Primátor Alexander Slaf-
kovský sa vo štvrtok 28. au-
gusta, v deň mestských osláv 
70. výročia Slovenského ná-
rodného povstania, stretol 
s pravdepodobne najmladším 
účastníkom oslobodzovacích 
bojov na  Slovensku. Mladý 
partizán Jiří Kubovec, rodák 
z Liptovského Hrádku, prežil 
vďaka svojej matke nastraže-
né míny, nemecké ostreľova-
nie i väznenie. 

Do rodného Liptova sa vrátil 
na pozvanie predsedu Oblast-
ného výboru Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov (SZ-
PB) v Liptovskom Mikuláši Pavla 
Chrapčiaka. Otec Jiřího Kubovca 
sa kvôli prenasledovaniu ges-
tapom a gardistami pridal k par-
tizánom. V novembri 1944 sa jeho 
manželka, mladá matka štvorroč-
ného syna, rozhodla po dlhých 
mesiacoch čakania vziať osud 
do vlastných rúk a vyhľadať ho. 
Stretli sa v bunkroch v Krčahove 
v Demänovskej doline, kde sídlili 

liptovskí partizáni pod velením 
kapitána Martina Kučeru. 

„Tu sme prežili viac ako tri 
mesiace. Fašisti však postupovali 
ďalej a rozhodlo sa, že  partizáni 
sa stiahnu. Kapitán Kučera určil 
šestich ľudí, ktorí mali mamu 
a mňa prepraviť dolu do doli-
ny,“ vrátil sa v spomienkach Jiří 
Kubovec. 

„Napriek tomu, že som bol 
malý chlapec, veľmi dobre si 
na to pamätám. Bola nádherná 
noc, žiadne mraky a úžasné ti-
cho. Išli sme dolu zo zemlianok 
na Lúčky. Naraz sa objavila ob-
rovská svetelná guľa, výbuch 
míny na zamínovanom poli. To 
je moja posledná spomienka. 
Človek, ktorý ma držal, zomrel, 
podobne ako ostatní členovia 
našej skupiny. Mňa zabaleného 
do diek odhodilo bez zranení 
do hlbokého snehu. Prežila aj 
moja mama, ktorú odrazený ne-
mecký náboj poranil na nohe,“ 
opisuje osudný moment.

Dostali sa do nemeckých 

rúk a zatvorili ich v ružomber-
skom väzení. Na žiadosť matky 
ich po niekoľkých dňoch pustili. 
Pešo sa vybrali do Liptovského 
Mikuláša, kde bývala rodina dnes 
už známeho grafi ka, maliara a pe-
dagóga Fedora Klimáčeka. Tu ich 
našiel otec počas bojov o mesto. 
„Nebol som tu od roku 1947. Aj 
rodný Liptovský Hrádok som na-
posledy navštívil v roku 1988. Ale 
je tu krásne, mesto sa nesmierne 

zmenilo,“ povedal J. Kubovec.
„Je neuveriteľné, ako človek 

dokáže prežiť opisované udalos-
ti. Určite bolo počas vojny viac 
takýchto hrdinov, akou bola ne-
pochybne matka pána Kubovca, 
ktorá urobila všetko preto, aby 
zachránila svoje dieťa a rodinu. 
Klobúk dolu pred jej odvahou,“ 
povedal po stretnutí primátor 
mesta Alexander Slafkovský.

Slávka Kellová 

Na  Háji-Nicovô sa v  pia-
tok 10. septembra zastavila 
skupina príslušníkov nemec-
kého Bundeswehru. Padlým 
vojakom 1. československého 
armádneho zboru prišli vzdať 
hold a zveľadiť miesto ich po-
sledného odpočinku. 

Na najväčšom cintoríne prís-
lušníkov československej armá-
dy z čias druhej svetovej vojny 
odpočíva 1 386 vojakov. Toto 

miesto si do svojho plánu dob-
rovoľníckej práce opäť pripísala 
desaťčlenná skupina z Vojenské-
ho dopravného krídla 63 sever 
nemeckej armády. „Na Sloven-
sko chodíme už desať rokov. Pre 
našu skupinu je to už jedenáste 
nasadenie, pretože sem chodí-
me veľmi radi,“ povedal kapitán 
Joachim Fedde.

Pr ior i tou dobrovoľní-
kov je starostlivosť o hroby 

na vojenskom cintoríne vo Važci. 
„Do Liptovského Mikuláša sme 
pricestovali, pretože si myslíme, 
že nech už bola minulosť aká-
koľvek, chceme, aby padlí vojaci 
mali čisté a pokojné miesto od-
počinku,“ dodal J. Fedde.

O organizáciu pracovných 
skupín sa stará Spoločnosť 
pre starostlivosti o nemecké 
vojenské hroby na Slovensku. 
„Spektrum našej činnosti okrem 

iného zohľadňuje aj organizo-
vanie brigád, jednak mladých 
ľudí a taktiež profesionálov, prí-
slušníkov Bundeswehru. Účasť 
nemeckej armády na Háji je 
akýmsi prejavom dobrej vôle,“ 
dodal  zástupca spoločnosti 
Michal Bochin. Na Háji sa vojaci 
postarali o zveľadenie hrobov 
a ich okolia. V Liptove pobudli 
do piatku 19. septembra.

-kel- 

Koncom augusta si celé 
Slovensko pripomenulo 70 ro-
kov od  vypuknutia najväčšej 
vzbury v  dejinách Slovákov. 
Stále žijúcich hrdinov Sloven-
ského národného povstania si 
v Liptovskom Mikuláši uctili vo 
štvrtok 28. augusta udelením 
pamätných medailí.

Hold padlým vojakom vzdali 
v Liptovskom Mikuláši počas 
osláv 70. výročia SNP tradične 
pri pamätníku Červenej armády 
na Námestí osloboditeľov 
a na najväčšom cintoríne vojakov 
1. československého armádneho 
zboru na Háji–Nicovô.

Udeľovaniu pamätných me-
dailí dvanástim účastníkom 
oslobodzovacích bojov z Liptova 

predchádzali divadelné scénky 
zobrazujúce udalosti II. svetovej 
vojny.  „Všetkým patrí naša úcta, 
pretože nasadzovali svoje životy aj 
vo chvíľach, keď trpeli hladom a zi-
mou. Chceme veriť, že budúce výro-
čia SNP budú novým a pôsobivým 
impulzom, aby sa demokratický 
a humánny odkaz povstania dostal 
do povedomia najširších vrstiev ľudí 
a  najmä nášho mladého pokole-
nia,“ povedal vo svojom príhovo-
re priamy účastník bojov 92-roč-
ný Ján Iľanovský zo Závažnej Po-
ruby, ktorého prezident republiky 
tento rok vymenoval do hodnosti 
brigádneho generála.

Mnohí účastníci si dodnes živo 
pamätajú najťažšie chvíle medzi 
životom a smrťou. S ruskými 

partizánmi sa ako 17-ročný mladík 
stretol Arnold Medzihradský z Ma-
lužinej. „Spriatelili sme sa a nosil 
som im správy a  jedlo, to bolo 
asi dva týždne pred povstaním. 
Dodnes nechápem ako nás mohol 
takto jeden človek nivočiť,“ povedal.

„Prešiel som poza Volovec 
do  Poľska k  ruskej armáde ako 
ostreľovač. Bol som ranený pod 
Berlínom. Domov som prišiel až rok 
po vojne, pretože som bol v nemoc-
nici. Postrieľané mám ruky, nohy aj 
hlavu,“  prezradil ďalší ocenený 
účastník II. svetovej vojny, 86-roč-
ný Ambróz Kovačič. 

„Na Slovenské národné povsta-
nie, ako na súčasť jednej hroznej epi-
zódy našich dejín, by časť ľudí naj-
radšej zabudla. Dnes si nedokážeme 

ani len predstaviť hrôzy druhej sve-
tovej vojny, pri ktorých na celom 
svete zahynulo takmer 20 miliónov 
ľudí. Ako lekár môžem povedať, že 
lepšie je zlu predchádzať, ako ho lie-
čiť. Pre nás, ktorí žijeme už takmer 
tri generácie po Mníchove a SNP, je 
ten najvyšší čas, aby sme si z histórie 
zobrali ponaučenie,“ povedal počas 
mestských osláv primátor Alexan-
der Slafkovský.

Ocenenými veteránmi SNP, 
ktorí dostali od mesta ocenenie sú 
Milan Gerík, Rudolf Haraga, Pavel 
Chrapčiak, Ján Iľanovský, Michal 
Kočan, Zuzánek Kulina, Ľudmila 
Michalová, Viera Nahálková, Jozef 
Neumann, Michal Plichta, Vojtech 
Rázus a Artúr Skaviniak.

Slávka Kellová 

Primátor ocenil veteránov Slovenského národného povstania

Najmladší slovenský partizán u primátora

Nemeckí vojaci na vojenskom cintoríne Háj-Nicovô

Primátor prijal J. Kubovca (vpravo) prostredníctvom P. Chrapčiaka.
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Celoslovenská výtvarná 
súťaž Rodina bez cigariet 

má tretí ročník
Občianske združenie Rodina a spoloč-

nosť organizuje v školskom roku 2014/2015 
tretí ročník výtvarnej súťaže Rodina bez 
cigariet. Úlohou je vytvoriť výtvarnú prá-
cu zameranú na tému zdravý životný štýl 
a prezentovať negatívny postoj k fajčeniu 
či k iným návykovým látkam.

V tomto ročníku sme okrem internetovej 
súťaže pre celé Slovensko, kde sa víťaz vyberá 
na základe internetového hlasovania pridali ďal-
šiu kategóriu - celoslovenská výtvarná súťaž pre 
žiakov základných škôl a základných umeleckých 
škôl. V nej o víťazovi rozhoduje odborná porota 
zložená z členov klubu Skalických výtvarníkov. 
Víťazné práce z prvých dvoch ročníkov súťaže, 
ktoré táto porota vybrala si môžete pozrieť 
na webových stránkach www.rodinabezcigariet.
sk v časti archív. Hlavná cena v tejto umeleckej 
kategórii je značkový tablet v hodnote 100 eur. 

O 3 smartfóny s populárnym operačným sys-
témom android sa bude bojovať v IV. kategórii 
- internetová súťaž projektu Rodina bez cigariet. 
Po krátkom registrovaní na webových stránkach 
môžu používatelia poslať svoju výtvarnú prácu 
do súťaže cez predvolený formulár alebo môžu 
hlasovať za víťaza súťaže. Súťažné príspevky si 
môžu používatelia facebooku pozrieť aj na na-
šom profi le na sieti Facebook -  www.facebook.
com/RodinaBezCigariet. Presné pravidlá súťaže 
a bližšie informácie o súťaži si záujemcovia mô-
žu pozrieť na našich webových stránkach alebo 
na facebookovom profi le.  

Naším cieľom je propagovať Národnú proti-
drogovú stratégiu Slovenskej republiky a pou-
kázať na závažný spoločenský problém užívania 
návykových látok medzi čoraz mladšiu skupinou 
detí. Projekt realizujeme s fi nančnou podporou 
Ministerstva zdravotníctva SR.

Ing. Radovan Blaha 
 Rodina a spoločnosť, o.z.
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Pod a ustanovenia § 281 až 288 obchodného zákonníka v platnom znení 

obchodná spolo nos  Liptovská vodárenská spolo nos , a.s. so sídlom 
Revolu ná  595, 031 05 Liptovský Mikuláš, I O: 36672441 

 

vyhlasuje 

obchodnú verejnú sú až 

o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva 
k nehnute nostiam:  

 

administratívna budova íslo súpisné 1780,  postavená na pozemku KN-C parcela . 989/2, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  
pozemky  parcela . KN-C 989/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2059 m2 a parcela 
. KN-C 989/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 567 m2 katastrálne územie Liptovská 

Ondrašová, Mesto Liptovský Mikuláš, zapísané na liste vlastníctva 1897. 
  
 
Minimálna požadovaná cena za ktorú sa predmet sú aže ponúka na predaj je cena celkom vo 

výške   245.123,03 EUR 
 
v lenení :  
     - pozemky vo výmere 2 626 m2       za cenu   117.697,32 EUR 
     - stavba administratívnej budovy     za cenu   127.425,71 EUR 
 
Bližšie informácie o nehnute nostiach poskytne v pracovných d och od 7:00 do 14:30 Ing. 
Miroslav Kohút na tel. . +421/ 0905 453 491, e-mailom: miroslav_kohut@lvsas.sk alebo 
osobne v stanovených hodinách na 2. posch., . dverí 3.11. 

Celé znenie a podmienky obchodnej verejnej sú aže sú zverejnené na internetovej stránke 
Liptovskej vodárenskej spolo nosti, a.s. na adrese www.lvsas.sk. 

Aktuálnos : do 31.10.2014 

ZDRAVÉ
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pečený čaj•korenie
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Okrem obchodných prevádzok (obuv, textil, šport, ...)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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Seniori sa opäť predstavia
Tradičné podujatie, program ktorého pripravujú a účin-

kujú v ňom členovia všetkých deviatich mestských Klubov 
seniorov sa uskutoční aj túto jeseň. Vo štvrtok  16. októbra 
o 14.30 h sa v programe Sami sebe seniori predstavia pred 
publikom pozostávajúcim z členov klubov seniorov. 

Na druhý deň, v piatok 17. októbra o 16.00 h, bude program 
Sami sebe prístupný širokej verejnosti. Vstupenky sa dajú zakúpiť 
v kluboch seniorov alebo priamo v Dome kultúry pred vystúpe-
ním. Scenár a réžiu programu Sami sebe zobral opätovne do rúk 
Emil Hižnay.                        -leh- 

Mesiac september sa 
automaticky spája so za-
čiatkom školského roka. 
V  školách sa opäť začne 
tvrdá práca a každá z nich si 
bude chcieť budovať svoje 
dobré meno výbornou prí-
pravou žiakov, či moderni-
záciou priestorov a pomô-
cok. Obchodná akadémia 
si od  minulého školského 
roku zvyšuje svoj kredit 
účasťou v  9 projektoch. 
Svoje aktivity zamerala 
na  zlepšenie technickej 
a materiálnej vybavenosti, 
zmodernizovanie nielen 
učební, ale aj spôsobu vy-
učovania a veľmi veľký dô-
raz je kladený na zlepšenie 
možností uplatnenia sa jej 
absolventov. 

Žiaci sa budú môcť tešiť 
na nové tablety, interaktívne 
tabule, ale aj na nové spôsoby 
učenia. Oni sami sú zapojení 
do väčšiny projektov a pro-
stredníctvom nich majú mož-
nosť učiť sa atraktívnym spô-
sobom, poznávať iné krajiny, 
cestovať, súťažiť či získavať 
nové zručnosti.

Vzhľadom na to, že projek-
ty sa realizujú nielen na re-
gionálnej a celoslovenskej, 
ale aj na medzinárodnej 
úrovni, žiaci Obchodnej aka-
démie vycestovali do Poľska, 
Rakúska či do Turecka. V mi-
nulom školskom roku sa OA 
podarilo získať grant z Európ-
skeho sociálneho fondu, ope-
račný program Vzdelávanie, 

zameraný na reformu systé-
mu vzdelávania, ktorý pokra-
čuje až do roku 2015. Projekt 
s názvom Nové kompetencie 
pedagógov a absolventov ško-
ly - cesta k úspechu zabezpečí 
kompletné vybavenie učební 
technikou a zaškolenie učite-
ľov v moderných systémoch 
vyučovania. 

Samozrejme, využívanie 
novej techniky a učebných 
materiálov sa dotkne aj žia-
kov školy. Tí sa všeobecné 
a odborné predmety a aj 
cudzie jazyky budú učiť 
atraktívnejším a tvorivejším 
spôsobom a získajú väčšiu 
samostatnosť a agilitu. 

Pri spracovávaní a realizá-
cii projektov je vždy dôležité 
mať pri sebe silných a ochot-
ných partnerov. V tomto prí-
pade prišla podpora mikuláš-
skeho mestského úradu. 

„Naša škola chce poďako-
vať Mestskému úradu v Lip-
tovskom Mikuláši, primáto-
rovi a poslancom mesta, ktorí 
nám vychádzajú v ústrety 
a aktívne pomáhajú pri prá-
ci na projektoch,“ vyjadril sa 
riaditeľ OA Ing. J. Pelán, ktorý 
dodal: „Financie z projektov 
a grantov v súčasnosti  vý-
razne pomáhajú pri podpo-
re rozvoja rôznych rezortov 
na Slovensku a našim žiakom 
ponúkajú možnosť zvyšovať 
svoj potenciál a zabezpe-
čiť im kvalitné a atraktívne 
vzdelanie.“         

  -oa-

Obchodná akadémia v domácich 
aj medzinárodných projektoch
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Varovný signál je kolísavý alebo stály vysoký tón, ktorý je 
tvorený elektromotorickou poplachovou sirénou alebo elek-
tronickou sirénou. V súčasnosti sú už elektromotorické sirény 
na ústupe a sú nahradzované elektronickými.

Varovné signály sa používajú na varovanie obyvateľstva pri ohro-
zení ľudského zdravia, ochrane pred povodňami a inými živelnými 
pohromami, počas ktorých je vyhlásená mimoriadna situácia. Varovný 
signál sa ihneď po jeho skončení dopĺňa slovnou informáciou vo vysie-
laní rozhlasových a televíznych staníc, prípadne v mestskom rozhlase.

Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia, alebo 
obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie 
alebo na majetok, počas ktorej sú vykonávané opatrenia na záchranu 
života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo 
činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov 
mimoriadnej udalosti.

Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária, 
katastrofa alebo teroristický útok, pričom živelná pohroma je mi-
moriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumu-
lovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia 
prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky. Havária je 
mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádz-
kového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok 
alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, 
zdravie alebo na majetok.

Katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu 
ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy 

a havárie. Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá ne-
bezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

Systém sirén v meste
V súčasnosti je územie mesta Liptovský Mikuláš pokryté eletro-

motorickými poplachovými sirénami v počte 14, z ktorých je v správe 
mesta 12 a sú umiestnené na budove Okresného úradu, na budovách 
kultúrnych domov v Beniciach, Demänovej, Lipt. Ondrašovej, Palúdzke 
a Ploštíne, na požiarnej zbrojnici v Bodiciach, na SOŠ stavebná na Ulici 
J. Janošku, na Základnej škole v Okoličnom, na bytových domoch 
na Nábreží Dr. A. Stodolu č. 1786/44, Nábreží 4. apríla č. 1861/12 
a na Komenského ulici č. 29.  Ďalšie dve sú v správe Liptovských 
mliekarní, a.s. a Zimného štadióna.    

V rámci modernizácie sirén v Slovenskej republike, ktorú realizuje 
ministerstvo vnútra budú do konca apríla 2015 nainštalované nové 
modernejšie elektronické sirény typu PAVIAN. Hlavným prínosom 
je ich diaľkové ovládanie. V spolupráci s Okresným úradom boli vyti-
pované miesta, na ktorých budú tieto sirény umiestnené. 

Varovné signály civilnej ochrany poznajú štyri druhy signálu, ktoré 
sú používané. Všeobecné ohrozenie je oznamované 2–minútovým 
kolísavým tónom. Ohrozenie vodou sa oznamuje 6–minútový stály 
tón. Vzdušný poplach je oznamovaný 2–minútovým kolísavým tó-
nom počas brannej pohotovosti štátu a počas vojny. Preskúšanie pre-
vádzkyschopnosti sirén sa vykonáva 2–minútovým stálym tónom.

Ing. Vladimír Holaň 
útvar CO, BOZP a PO

Triedením odpadu šetríme vlastné peniaze
 Od konca septembra 2014 

mesto Liptovský Mikuláš vyvá-
ža odpad na skládku odpadov 
Žadovica – Liptovský Hrádok 
v  Podtúrni. Aby sa zbytočne 
nezvyšovali náklady na odvoz 
odpadu, je potrebné ho kvalit-
nejšie triediť.

Mesto Liptovský Mikuláš zabez-
pečuje zber veľkého množstva zlo-
žiek  komunálneho odpadu – pa-
pier, plasty, sklo, kovy, nebezpečný 
odpad, veľkoobjemový odpad, 
stavebný odpad, tráva a konáre 
a iné. Zber odpadov z domácností 
je zabezpečený prostredníctvom 
zberných dvorov na ulici Podtat-
ranského a v Okoličnom (bývalé 
skleníky). Sem občania mesta mô-
žu doniesť odpad, ktorého sa chcú 
zbaviť. Je potrebné preukázať sa 
občianskym preukazom.

Zberné dvory odoberajú ako 
odpad farby, oleje (aj motorové), 
pesticídy, kovy, pneumatiky, šat-
stvo, konáre  a trávu. Tú je potreb-
né vysypať z vriec do kontajnera, 
väčšie množstvá je vhodnejšie 
doviezť do Okoličného. Bezplat-
ne sa odoberá aj stavebný odpad 
v množstve do metra kubického 
za rok. Tento odpad musí byť bez 

kovov, plastov, dreva a pod., aby 
mohol byť ďalej zhodnotený. 

Elektroodpad – práčky, chlad-
ničky, počítače, mixéry, vŕtačky 
a pod., batérie a žiarivky sú lik-
vidované tiež. Elektrospotrebiče 

musia byť kompletné. Polystyrén 
sa odoberá iba biely, čistý a ne-
tvrdený - napr. ako obal z práčky, 
alebo zvyšky zo zateplenia bez 
lepidla a PUR peny. Medzi zbera-
ný odpad nepatria tácky z jedla. 
Veľkoobjemový odpad (nezmestí 
sa do bežného kontajnera) napr. 
koberce, nábytok treba prednost-
ne odovzdať v Okoličnom, kde je 
viac mesta na jeho rozobratie.

Občania sa musia riadiť pokyn-
mi zamestnanca na zbernom dvo-
re, ktorý ich usmerní, kde odpad 
položia a samozrejme rešpektovať 
ostatných ľudí, ktorí sa tam práve 
nachádzajú.

Zber odpadu je zabezpečova-
ný aj prostredníctvom mobilné-
ho zberu. Týka sa papiera, kartónu 
a kuchynského oleja fi rmou Brant-
ner, ktorá ponúka na výmenu pa-
pierové hygienické výrobky.

Separovať sa opláca
Kontajnery na triedený od-

pad slúžia na separovaný zber. 
Do žltého kontajnera patria plasty 
(treba ich stlačiť, kvôli šetreniu 
miesta, aby sa nevozil vzduch), 
viackombinované odpady tzv. 
tetrapaky a kovy. Odpad nesmie 
byť výrazne znečistený potravi-
nami, biologickým materiálom 
(napr. chlieb, odrezky zo zeleniny, 
plienky...). Do modrého kontajne-
ra patrí papier – noviny, časopisy, 
kancelársky papier, kartóny (treba 

ich rozložiť), knihy, neznečistené 
farbou, olejom či potravinami. 

Do zeleného kontajnera patrí 
sklo – poháre, vázy, tabuľové sklo 
z okien dverí - bez kovových prv-
kov, sklenené fľaše. Nepatria sem 
porcelánové hrnčeky a taniere, ani 
rozbitý porcelán, zrkadlá. 

Do špeciálneho kontajnera 
zbierame opotrebované šatstvo 
a posteľnú bielizeň zabalené 
do vriec. Správne triedenie od-
padov šetrí peniaze - Vytriedený 
odpad je predajná surovina. Uložiť 
odpad do správneho kontajnera je 
veľmi dôležité, aby nedošlo k zne-
hodnoteniu dobre vytriedeného 
odpadu napr. farbou, potravina-
mi, motorovými olejmi a pod. So 
znečisteným odpadom sa manipu-
luje v triediacej hale na Podbrezi-
nách, v zberných dvoroch aj v kom-
postárni. Využitie znehodnoteného 
odpadu nie je možné. Za zneškod-
nenie takého odpadu zaplatíme 
na skládke odpadov.

Výsledkom analýzy vyseparova-
ných plastov vykonanej v júni 2014 
v triediacej hale je, že z dovezeného 
množstva vytriedeného odpadu (zo 
žltých kontajnerov) je 40-50% odpa-
du, ktorý skončí na skládke. Odpad, 
ktorý vôbec nepatrí do žltého kon-
tajnera znehodnocuje aj správne 
vytriedený odpad. Naopak, v kon-
tajneroch na zmesový komunálny 
odpad, ktorý ide na skládku odpa-
dov je odpad ďalej využiteľný – PET 

fľaše, igelity, sklo, kovy... Predajom 
vytriedeného odpadu sa uhrádza 
časť nákladov na separáciu, za od-
pad odvezený na skládku musíme 
platiť.

Čo s vytriedeným odpadom?
V súčasnosti je odpad veľmi žia-

daná surovina, z ktorej sa dajú vy-
robiť nové predmety: z hliníkových 
plechoviek nový hliník a z neho 
napríklad rám na bicykel, zo zbe-
rového papiera papierové obrúsky 
a utierky, z plastových fl iaš vlákna, 
ktoré sa zapracúvajú do obleče-
nia – mikiny, vetrovky, zo starých 
plastových tašiek a vreciek nové  
plastové vrecia na odpad, tašky, zo 
starých pneumatík športové drá-
hy, materiál na povrchové úpravy, 
z obalov na mlieko sa vyrábajú 
dosky, z ktorých sa dajú postaviť 
priečky v domoch, z eletroodpa-
dov sa zrecyklujú okrem plastov  aj 
drahé kovy ako je striebro, zlato. 
Z odpadového polystyrénu sa vy-
rába odľahčený betón a tepelná 
a zvuková izolácia

Exkurzie
Pre občanov, školy, organizácie 

alebo fi rmy je možné zabezpečiť 
exkurziu do triediacej haly na Pod-
brezinách a  na  zberné dvory. In-
formácie: Verejnoprospešné služby 
Liptovský Mikuláš.

Ing. Iveta Klepáčová, útvar ŽP a P

Pokrytie mesta varovnými signálmi civilnej ochrany
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TRASA: pravý breh rieky Smreèianky a Váhu  - od Okolièného po most do Palúdzky

Deò chôdze je urèený kolektívom i jednotlivcom bez rozdielu veku, zdravotného stavu.
Nezáleží na dåžke prejdenej trasy. Jeho súèas�ou je množstvo prezentácií a ukážok po celej trase.

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE  Dòa chôdze v Liptovskom Mikuláši 
                                                 o 9.30 hod. pred CENTROM VO¼NÉHO ÈASU

REGISTRAÈNÉ MIESTA:   1. most cez Smreèianku smerom do Okolièného
                                                  2. sútok Smreèianky a Váhu
                                                  3. Nábr. Dr. A. Stodolu - horná èas� pri garážach
                                                  4. most do I¾anova
                                                  5. pri hoteli Lodenica
                                                  6. priestranstvo za Scan quiltom                                                      
Logo Dòa chôdze: BA-99      
prihlášky: denchodze@gmail.com; Info: www.cvclm.edu.sk, Koordinátor: PhDr. Roman Králik 0911 641 241

HLAVNÉ PODUJATIE MOVE WEEK (týždeò pohybu) NA SLOVENSKUHLAVNÉ PODUJATIE MOVE WEEK (týždeò pohybu) NA SLOVENSKU

 XVIII. roèník  DÒA CHÔDZE

30 303. 10. 2014  8  - 12  hod.30 303. 10. 2014  8  - 12  hod.

V Enel aréne v Liptovskom Mikuláši odo-
hrali hokejisti 16. ročník medzinárodného ho-
kejového turnaja O pohár primátora mesta.  
Na tradičnom hokejovom podujatí domáci 
ôsmaci skončili prví, keď prehrali len so Slova-
nom Bratislava. Vo fi nálovom zápase domáci 
tím remizoval s hokejistami Přerova, ale vyšší 
počet strelených gólov v turnaji rozhodol, že 
po dvoch „strieborných“ rokoch ostal primá-
torský pohár doma. Druhé miesto obsadili 
HC Košice, tretí boli mladí hokejisti Přerova. 
Štvrtí skončili hráči zo Zvolena pred Trenčínom 
a Slovanom. 

Turnaja sa zúčastnili najlepšie mužstvá zo 
Slovenska. O vyrovnanosti tímov svedčí fakt, 
že o prvých štyroch miestach rozhodol počet 
strelených góloch. Na podujatí sa stretla ka-
tegória starších žiakov, ktorí budú od septem-
bra navštevovať 8. športové hokejové triedy 
(ročník narodenia 2000/2001, vek 13 - 14 r.). 
„Tradičný turnaj bol opäť vynikajúco obsadený. 
Mladí hokejisti potešili výkonom nielen svojich 

rodičov, ale aj fanúšikov. Kulisa približne šty-
risto divákov tvorila neopakovateľnú atmosféru,“ 
uviedol Vlastimil Škandera, výkonný riadi-
teľ Mestského hokejového klubu (MHK) 32 
Liptovský Mikuláš. Spresnil, že na podujatí 

vysokej športovej a organizačnej úrovne sa 
podieľalo nielen vedenie mesta a sponzori, ale 
aj rodičia a trénerská trojica Stanislav Švanda, 
Ivan Droppa, Vladimír Chrapčiak a tréner bran-
károv Peter Lepiš.                                            -mb-

Minimaratón 
s Ferdom Mravcom

Mestský futbalový klub Tatran v Liptovskom Mi-
kuláši rozhýbe predškolákov z desiatich materských 
škôl na území mesta. Viac ako tristo detí bude v jed-
nom čase na desiatich miestach precvičovať vopred 
dohodnuté cviky Ferda Mravca.  Deťom a mládeži 
sa Mestský futbalový klub (MFK) Tatran Liptovský 
Mikuláš venuje celoročne. Okrem Detskej olympiády, 
domácich halových turnajov či predvianočnej akcie 
v Dome kultúry vložili do svojho kalendára podujatí 
Hodinu s Ferdom Mravcom. „Chceme deti od útleho 
veku motivovať ku športovým aktivitám. Aby nehľadali 
trávenie voľného času pred počítačmi, ale von na čer-
stvom vzduchu pri športovaní,“ vysvetlil Juraj Sabol, 
koordinátor mládeže MFK Tatran. 

Cviky s Ferdom Mravcom
S klubovým kolegom Jaroslavom Grantnerom 

vydali v tomto roku knižnú publikáciu pre trénerov 
futbalových prípraviek, v ktorej pomocou obľúbenej 
rozprávkovej postavičky Ferda Mravca nájdu najrôz-
nejšie príklady pohybových hier špecializovaných 
na futbal, ale  ich použiteľnosť je všestranná. „Špe-
ciálne pre náš minimaratón sme vybrali jednoduché 
cviky, ktoré budú predškoláci precvičovať celých 60 
minút. Verím, že sa spoločne poriadne rozhýbeme, ale 
najmä zabavíme,“ dodal J. Sabol.   

Do podujatia sa vo štvrtok 9. októbra zapojí desať 
materských škôl na území mesta. Cvičenie odštartujú 
v éteri Rádia Liptov presne od 10:10 h. a cvičiť sa 
bude do 11:10 h.                                                                    -kel- 

Domáci ôsmaci vyhrali turnaj o pohár primátora mesta

Výsledky: MHK 32 LM - HC Košice 5:1, MHK 
32 LM - Dukla Trenčín 2:2, MHK 32 LM - Slovan 
BA 2:4, MHK32 LM - HC Zubři Přerov 3:3, MHK 
32 LM - HKM Zvolen 7:1. 
Poradie: 1. MHK 32 LM 6 b 19:11, 2. HC Košice 
6 b 11:11, 3. HC Zubři Přerov 6 b 12:13, 4. HKM 
Zvolen 6 b 17:19, 5. Dukla Trenčín 3 b 18:19, 6. 

Slovan Bratislava 3 b 17:21. 
Najlepší hráči turnaja - najproduktívnejší: Ja-
kub Kolenič (Zvolen), najlepší obranca: Ján Ml-
čák (Přerov), najlepší útočník: Nicolas Ferényi 
(Trenčín ), najlepší brankár: Patrik Kozel (LM) 
V individuálnych súťažiach bol najlepší hráč 
domáceho klubu Adam Haluška. 

Zostava MHK 32 LM: Patrik Kozel, Matej Ka-
pičák, Marek Vaculík, Marcus Michalík, Adam 
Haluška, Dávid Hurák, Marek Mahdal, Tomáš 
Frniak, Nikolas Cvengroš, Martin Pleva, Adam 
Kobolka, Juraj Fekete, Sebastian Droppa, Sa-
muela Chrapčiak, Filip Čenka, Michal Mrázik, 
Lucia Nehilovaá, Oliver Plávka. 
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Približne 100-členný pe-
lotón sa 24. augusta vydal už 
na  13. ročník cyklomaratónu 
Po  stopách Martina Rázusa.  
Okruh merajúci 180-kilometrov 
okolo Nízkych Tatier mal štart 
pred jeho rodným domom vo 
Vrbici, zastávky v Brezne, Ban-
skej Bystrici a cieľ pri pamätníku 
v Liptovskom Mikuláši.

„Popritom, že sme si pred rok-
mi dali záväzok postaviť pamätník 
tohto evanjelického kňaza, poli-
tika a literáta, vznikla myšlienka 
pripomenúť túto významnú osob-
nosť slovenských dejín najmä 
mladším generáciám trochu inou 
formou. Originálny nápad organi-
zovať cykloturistický maratón sa 
utešene ujal, záujem z roka na rok 
rastie,“ povedal Vladimír Ferenčík, 
predseda Spolku M. Rázusa.    -red-

Mestské zastupiteľstvo ma 
v tomto volebnom období zvo-
lilo, aby som zastupoval mesto 
Liptovský Mikuláš a Mestský 
hokejový klub (MHK) 32 Lip-
tovský Mikuláš. Pri preberaní 
agendy som postupne zistil, že 
hospodárenie klubu pod vede-
ním funkcionárov nominova-
ných bývalým vedením mesta 
je v červených číslach. 

Vyhrnuli sme si rukávy a spo-
ločne sme sa v Dozornej rade 
a s novým Predstavenstvom klu-
bu snažili dostať akciovku MHK 32 
z negatívnych čísel. O našich kro-
koch a ozdravných opatreniach 
sme informovali nové vedenie 
mesta i mestské zastupiteľstvo. 
Keď už sme to dokázali a spolu 
s novým investorom – spoloč-
nosťou JL aréna zabezpečili aj 
vytvorenie lepších podmienok 
pre rozvoj mikulášskeho hokeja, 

prišla pre náš ťažko skúšaný klub 
ďalšia rana. Poleno pod vystiera-
júce sa nohy nám podložil bývalý 
právny zástupca MHK 32, ktorý 
podal žalobu na klub.

Predmetom konania bolo 
zaplatenie istiny vo výške 9 070 
eur s príslušenstvom. 
Uvedená suma po-
zostávala zo súčtu 
právnych úkonov za poskytova-
nie zastúpenia zo strany bývalého 
právneho zástupcu MHK 32, kto-
rým bol mikulášsky právnik. Išlo 
o právne úkony, ktoré boli vykona-
né ešte v rokoch 2009 – 2011. Žalo-
bu podal bývalý právny zástupca 
klubu, ktorého syn v tom čase 
hrával hokej za Liptovský Miku-
láš. Prvostupňový aj odvolací súd 
návrhu žalobcu v plnom rozsahu 
vyhovel a priznal mu aj náhradu 
trov konania vo výške 2 708 eur. 

Tento príklad je apelom 

na rodičov, ktorí ak chcú pomáhať 
klubu, nech pomáhajú nezištne. 
Zároveň je to aj výstraha funkcio-
nárom, že nemôžu uveriť sľubom 
rodiča, ktorý ich ubezpečoval, že 
právne zastupovanie klubu bude 
bezplatné. Dôverčivosť a naivita 

bývalého vedenia 
MHK 32 stála klub 
takmer 12-tisíc eur. 

Tento príspevok je určený pre 
všetkých, ktorí sa možno naivne 
spoliehajú na to, že ľudia majú 
krátku pamäť. Pre istotu to však 
chcem pripomenúť, aby aj mladí 
priaznivci mikulášskeho hokeja 
i rodičia detí začínajúcich hoke-
jistov vedeli, ako to v skutočnosti 
bolo.

JUDr. Milan Trnovský 
poslanec a člen mestskej rady,

zástupca mesta v Dozornej rade 
MHK 32

Po stopách Martina Rázusa sa vydala stovka cyklistov Žiacki atléti 
úspešní

V  polovici septembra sa 
v Nových Zámkoch sa konali 
žiacke majstrovstvá Slovenska 
v atletike. Desaťčlenná skupi-
na atlétov klubu AC Kriváň 
Liptovský Mikuláš sa šampio-
nátu zúčastnila tiež.

Výsledkom účasti sú tri me-
daily. Gabriela Gajanová sa stala 
majsterkou Slovenska v behu 
na 800 metrov a okrem titulu 
vybojovala aj účasť na medzi-
národnom reprezentačnom 
stretnutí v slovinskom Maribore. 
G. Gajanová získala aj striebor-
nú medailu – za výkon v behu 
na 1 500 metrov. Tretí cenný kov 
z N. Zámkov priniesla domov Ro-
mana Ošková. Získala ho za skok 
do diaľky.                      -red-

Tatran je po deviatich 
kolách štvrtý

Mikulášsky futbalový klub 
je po prvých deviatich zápa-
soch sezóny na štvrtej priečke 
druhej slovenskej najvyššej 
futbalovej súťaže. Z doteraj-
ších duelov v piatich zvíťazil, 
zvyšné prehral. Pre fanúšikov 
bol začiatok sezóny po prvých 
dvoch zaváhaniach klubu prí-
jemný. Séria piatich víťazných 
zápasov sa skončila v ôsmom 

kole na trávniku Bardejova.
Medzi najzaujímavejšie zá-

pasy úvodu sezóny patril duel 
s Popradom. Mikulášsky Tatran 
zdolal súpera veľkou nádielkou 
gólov. Popradu zverenci Karola 
Praženicu vsietili nakoniec štyri 
góly, pričom inkasovali jeden. 
Dva z domácich dostali Poprad-
čania z kopačky Ivana Lišivku.

Peter Lehotský 

POZNÁMKA

O „nezištnej pomoci“ rodiča hokejistu Zlatí medailisti
Primátor mesta prijal 26. au-

gusta trojicu mikulášskych rodá-
kov so svetovými a európskymi 
úspechmi. Samuel Mensák pri-
niesol v júli zlato z Majstrovstiev 
Európy v  modernom triathle. 
O zlaté medaily sa na majstrov-
stvách sveta vodných slalomá-
rov postarali Alexander Slafkov-
ský ml. a Michal Martikán.

Svetový šampionát sa konal 
v americkom Deep Creeku. Michal 
Martikán a Alexander Slafkovský 
v hliadke 3xC1 okrem slovenských 
farieb výborne reprezentovali aj 
domáci KTK Liptovský Mikuláš – 
Dukla Banská Bystrica. 

Moderný päťbojár Samuel 
Mensák z ŠK Grafon Liptovský Mi-
kuláš sa najlepšie presadil medzi 
juniormi do 19 rokov v disciplínach 
plávanie, beh a streľba. Na prvej 
priečke za sebou nechal preteká-
rov z Portugalska a Španielska.
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Zo zápisníka Mestskej polície od 14. 8. 2014 do 15. 9. 2014

Po zlodejovi sa pátra. Dňa 
15. 8. 2014 o 8:45 hod. doš-
lo v kvetinárstve na Námestí 
osloboditeľov ku krádeží kytice 
kvetov. Páchateľ, ktorý odišiel 
po ulici Pišútovej bol zazname-
naný na kamerový systém pre-
dajne a tento bol poskytnutý 
polícii. V prípade sa pokračuje 
a po páchateľovi sa pátra.

Bezdomovci a  alkohol 
stále aktuálne. 16. 8. 2014 
o 18:05 hod. hliadka MsP našla 
na Námestí osloboditeľov pri 
fontáne medzi lavičkami ležať 
muža. Šetrením bolo zistené, že 
sa jednalo o I. K. (bezdomovec), 
ktorý bol v podnapitom stave 
a mal poranené obočie pravého 
oka. Na miesto bola privolaná 
záchranka, ktorá menovaného 
previezla na ošetrenie.

Krádež a  následný kon-
fl ikt riešili príslušníci Mestskej 
polície dňa 16. 8. 2014 na že-
lezničnej stanici v Liptovskom 
Mikuláši, keď istý občan ukradol 
iným občanom sediacim v že-
lezničnej reštaurácii ruksak. Pri 
odchode bol však spozorovaný 
a zadržaný poškodenými, pri-
čom došlo k fyzickému kontaktu 
medzi zúčastnenými stranami. 
Vec bola v zmysle zákona vy-
riešená príslušníkmi Mestskej 
polície priamo na mieste. 

K  nešťastiu bolo blízko. 
17. 8. 2014 o 20:18 hod. hliad-
ka MsP zistila pri obhliadke 

železničnej stanice v Okolič-
nom, že maloletá osoba E. S. 
z Dovalova mala vážny úmysel 
siahnuť si na život a hodiť sa 
pod vlak. Osoba bola hliadkou 
MsP operatívne zaistená a odo-
vzdaná do odbornej lekárskej 
starostlivosti.

Znečistenie verejné -
ho priestranstva sa trestá. 
19. 8. 2014 o 23:50 hod. bolo 
kamerovým systémom MsP 
zistené, že páni Tomáš T. a Mi-
roslav D. z Liptovského Mikuláša 
znečistili verejné priestranstvo 
na Ul. Štefánikovej na autobu-
sovej stanici. Menovaní sa do-
pustili priestupku, za čo boli 
na mieste riešení hliadkou MsP. 

Niektorí psíčkári sú stá-
le bezohľadní. Dňa 6. 9. 2014 
o 19:15 hod. behal voľne pes 
bez majiteľa po Ul. Jilemnické-
ho. Majiteľ psa pán M. Dz. z Lip-
tovského Mikuláša sa svojím 
konaním dopustil priestupku. 
Menovaný bol na mieste riešený 
v zmysle zákona o priestupkoch.

Brutálny útok mladíka – 
Dňa 13. 9. 2014 o 04:40 hod. 
na Ul. 1. mája napadol a udrel 
päsťou do tváre pani Ivanu G. 
z Lipt. Petra. Páchateľ bol Mi-
roslav O. z Popradu. Zranené 
dievča bolo odvezené na ošet-
renie a na miesto bola zároveň 
privolaná štátna polícia, na-
koľko poškodená chcela po-
dať na zadržaného páchateľa 

trestné oznámenie.
Vozidlá a počet parkova-

cích miest robí a zrejme ešte dl-
ho bude robiť problém všetkým 
zainteresovaným. Na jednej 
strane sa vodiči nechcú prispô-
sobiť okolnostiam a mnohokrát 
nejde o nič iné, len o prejdenie 
pár metrov od svojho vozidla 
a na strane druhej obyvatelia 
silovo a bezdôvodne „udávajú“ 
vodičov vozidiel, ktoré im par-
kujú pred bytovkou, aj keď sa 
jedná o verejné priestranstvo 
bez obmedzenia a vodiči tak 
neporušujú žiadne právne pred-
pisy. Príslušníkov MsP to však 
oberá o značný čas, ktorý by 
mohli využiť určite užitočnejšie.

V  období od  14. 8. 2014 
do 15. 9. 2014 bolo príslušník-
mi MsP riešených 289 priestup-
kov, z toho na úseku dopravy 
203 priestupkov, 4 priestupky 
proti majetku, 21 priestupkov 
proti verejnému poriadku, 5 
priestupkov proti občianskemu 
spolunažívaniu, 8 priestupkov 
voľne pohybujúcich sa psov, 
10 priestupkov porušenia zá-
kona o ochrane ne fajčiarov, 2 
priestupky podania alkoholu 
alebo cigariet osobe mladšej 
ako 18 rokov, 20 priestupkov 
pitia alkoholu na verejnom 
priestranstve, 7 priestupkov 
jazdy na bicykli po chodníku 
a iné. 

-msp-

Skúška 
sirén

V piatok 10. 10. 2014 
o 12.00 h bude 
v Liptovskom 

Mikuláši kontrola 
skúšky vyrozumenia 

obyvateľstva 
dvojminútovým stálym 

tónom sirén.

Občiansky servis 
august 2014

Vitaj na tomto svete…

V auguste  2014 
sa v Liptovskom 
Mikuláši narodili:
Eliška Balážová, Simon Marek, Nel-

la Chylová, Maxim Linhart, Maroš 

Bátik, Sofi a Jančušková, Rebecca Ju-

hásová, Filip Freissl, Max Špilberger, 

Ema Pujdesová, Lilli Čimpoješová, 

Michal Kriška, Tibor Guzi, Lukáš Gá-

bor, Alex Oravec, Denis Puška, Daniel 

Puška, Tomáš Račko, Alex Bubniak, 

Miriam Žakarovská, Juraj Mikuláš, 

Oliver František Sálus, Martin Porada, 

Kvetoslava Lacková, Karolína Tomčíko-

vá, Tomáš Cigánek.

To životy sa ich navždy 
spojili, pre nich už osve 
v svete miesta niet …

Manželstvo uzavreli:
Milan Trnovský – Dana Plánovská, 

Peter Hiroš – Denisa Hanzelová, 

David Bergot – Andrea Kubovčíko-

vá, Donal O‘Neill – Petra Droppová, 

Róbert Močarník – Martina Hubáč-

ková, Jozef Gejdoš – MVDr. Ľubica 

Kelovská, Juraj Jančuška – Stanislava 

Močáryová, Roman Pustaj – Miroslava 

Linhartová, Jozef Baláž – Lucia Jani-

šová, Igor Žiak – Barbora Opravilová, 

Martin Brabenec – Barbora Buchtová, 

Dušan Grieš – Zuzana Sališová, Dávid 

Koky – Kristína Koreňová, Róbert 

Húska – Alena Vraštiaková, Mgr. Pa-

vol Košta – Monika Jurečková, Marian 

Saniga – Ing. Dagmar Kolenčíková, 

Jindřich Nový – Iveta Sochorová, Ján 

Harvanek – Ing. Nadežda Bačová, 

Ing. Ján Vrbičan – Ing. Jana Jechová, 

Mathieu Paul Maurice Costa – Lucia 

Slabejová, Ľubomír Zelenay – Katarína 

Běhalová. 

Je taká chvíľa. Skončí sa ži-
vot, začne spomienka …

Opustili nás:
Želmíra Almanová – 70r., Štefan Vra-

bec – 66r., Viktor Uškrt – 49r., Miro-

slav Popelář – 47r., Anna Hajdučíková 

– 73r., Miloslav Plávka – 83r., Štefan 

Murgoš – 57r., Martin Kupčo – 88r., 

Miroslav Janovčík – 84r., Daniel Rá-

dy – 64r., Vladimír Maliarik – 88r., 

Juliana Stopková – 94r., Dušan Kut-

nár – 44r., Vilma Kaláthová – 88r.

V  liptovskomikulášskej 
osade Hlboké sa začala 
vo štvrtok 11. septembra 
kastračná akcia, ktorá mala 
zamedziť zbytočnému mno-
ženiu túlavých psov a  ma-
čiek. Akciu realizovali dob-
rovoľníci z Československé-
ho kastračného programu. 
Finančne pomohlo i  mesto, 
ktoré bolo do akcie zapoje-
ná ako jediné na  strednom 
Slovensku.   

Kastračný program sa začal 
v roku 2012 pre neustále sa 
zhoršujúcu situáciu túlavých 
zvierat na Slovensku. Najmä 
v osadách sa psy neustále a vo 
veľkom množia, odchyty tu 
preto nemajú takmer žiadny 
význam. O pomoc pre miku-
lášsky okres požiadali dobro-
voľníci z karanténnej stanice 

v Liptovskom Mikuláši. „My totiž 
fi nančne ani personálne nedo-
kážeme pokryť dopyt,“ vysvet-
lila Jana Dvořáčková, predsed-
níčka občianskeho združenia 
Očami psa, ktoré prevádzkuje 
karanténnu stanicu.

Dobrovoľní zverolekári a štu-
denti veterinárstva odchytávajú 
zvieratá, vykastrujú ich a vrátia 
pôvodným majiteľom, ak o to 
majú záujem. „Vždy dopredu 
upozorníme rodiny so psami, 
že prídeme. Sami sa môžu roz-
hodnúť, či nám svoje zviera 
odovzdajú. Tento prístup však 
vítajú, pretože im vrátime vy-
kastrované a zdravé zviera, pri 
ktorom nebudú musieť riešiť 
problém s nechceným potom-
stvom,“ uviedla Lenka Zolnierči-
ková, zástupkyňa predsedu pre 
kastračné akcie.                        -kel- 

Kastrovali túlavých psov a mačky
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