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Aj tohtoročnú zimnú sezónu v meste otvoril tradičný Mikulášsky jarmok.
Námestie počas prvých troch decembrových dní zaplnili predajcovia s takmer 400 stánkami, v ktorých ponúkali chute, vône, 
potešenie pre oči aj dušu. Drotárom, brašnárom, rezbárom a ďalším remeselníkom aj tento rok patrila remeselnícka ulička. 
Vianočné trhy oživia centrum mesta od 21. do 23. decembra.
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posledný mesiac v  tomto roku sme začali 
v našom mestečku tradičným Mikulášskym 
jarmokom, štyri nedele sú určené aj advent
ným koncertom. Popri nákupnom zhone 
a  hľadaním toho najvhodnejšieho vianoč
ného stromčeka sa počas dlhých zimných 
večerov môžeme viac ako inokedy zamýšľať, 
či sa nám darí žiť tento čas adventného stí
šenia presne tak, ako sme si to predstavova
li. Hľadáme odpovede na otázky, ktoré nám 
každodenný život so svojimi peknými, ale aj 
odvrátenými stránkami prináša. Sme dosť 
pokojní, tvoriví, ústretoví, otvorení, zodpo
vední, empatickí, optimistickí, alebo čo nám 
bráni sa takýmito ľuďmi stať? Prinášame pri 
stretnutiach a komunikácii s inými ľuďmi po
koj? Dokážeme byť ľuďom okolo seba vďač
ní a svoju vďaku a uznanie im aj vysloviť?

V polovici decembra uplynie práve polo
vica funkčného obdobia terajšej mestskej 
samosprávy, ktorá dostala vašu dôveru a  ja 
verím, že ju aj stále má. Vám, milí obyvatelia, 
za tú dôveru ďakujem a  aj za svojich kole
gov vyjadrujem, že si ju vážime, pretože bez 
nej by sme nemali možnosť smerovať naše 
mesto dopredu. Ďakujem však aj mojim 
spolupracovníkom, ktorí sa denne prostred
níctvom svojej práce starajú o vás – obyva
teľov Mikuláša, ale aj o početných návštev
níkov nášho mesta. Viem, že sa veľmi snažia, 
pracujú pre rozvoj nášho mesta, pre nás 
všetkých a pracujú veľa. Ďakujem im za ich 
zodpovednosť a neľahkú prácu, vyslovujem 
im uznanie za všetkých predstaviteľov náš
ho mesta. Bez nich by sme sa tiež nemohli 
hýbať vpred.

Na Vianoce si aj dospelí dovolia snívať 
a  želať si. Keby som smel, pod pomyselný 
stromček by som si prial pokoj pre nás všet
kých. Prial by som si, aby sme si v  našom 
mestečku navzájom jeden druhému želali 
všetko to, čo si želáme najskôr pre seba. Prial 
by som si, aby sme sa naučili nevpúšťať do 
nášho vnútra situácie a  veci, ktoré nás ob
medzujú. Tešme sa, hľadajme vo všetkom, 
čoho sa dotkneme, to dobré. Problémy nech 
sú pre nás výzvami, radosti nech dávajú na
šim životom zmysel. Nech každý z vás, moji 
spoluobyvatelia, nájde pod stromčekom 
kúsok svojho šťastia. Želám vám všetkým 
pokojné a radostné Vianoce.

 S úctou
 Váš primátor
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Milí 
Mikulášania,

Verejným obstarávaním mestský úrad 
v  tomto roku ušetril až 335  tisíc eur. „Ide 
o  výsledok všetkých zamestnancov rad
nice, ktorí sa snažia pracovať hospodárne 
a  efektívne,“ vyslovil nepriamo poďakova
nie viceprimátor Rudolf Urbanovič.

Úspory pri verejnom obstarávaní pred
stavujú priemerne 11 percent z  pôvodne 
rozpočtovaných výdavkov. „Významné ús
pory vyše 7 tisíc eur sme dosiahli pri obsta
rávaní materiálov prostredníctvom elektro
nického kontraktačného systému. V tomto 
prípade šlo napríklad o tonery do tlačiarní 
a kopíriek, papier, počítače, ale aj dodávku 
zemného plynu,“ vymenoval.

Mesto výraznejšie ušetrilo na investič

ných akciách. Ďalej boli úspory za kopíro
vacie či audítorské služby, spolu až 328 ti
síc eur prostredníctvom verejných súťaží. 
Usporené financie mesto použilo na vyvo
lané investičné potreby, napríklad na zvý
šené náklady na nové riešenia pri likvidácii 
odpadov, ktoré muselo riešiť počas roka. 
„Ak ešte zostanú nejaké nepoužité zdro
je a  nakoľko sme už v  poslednom mesiaci 
roka, nepoužijeme ich a  prevedieme do 
rezervného fondu na investície v  budú
com a ďalších rokoch,“ priblížila prednostka 
mestského úradu Marta Gutraiová. V  roku 
2015 ušetrila radnica v Liptovskom Mikuláši 
verejným obstarávaním približne 270 tisíc.

 -red-

Ako mimoriadne úspešný z pohľadu zís
kavania externých zdrojov financovania 
označil primátor končiaci sa rok 2016. Za 
pravdu mu dávajú čísla. „Prostredníctvom 
oddelenia projektového manažmentu sme 
zatiaľ získali takmer 3,2 milióna eur,“ kon
štatoval Ján Blcháč.

Oddelenie doteraz predložilo 18 žiadostí, 
z ktorých bolo doposiaľ schválených osem. 
„Je predpoklad, že niektoré z  podaných 
žiadostí nám môžu byť schválené ešte 
v tomto, respektíve budúcom roku. V tom
to roku ešte pripravujeme na predloženie 
ďalšie žiadosti,“ podotkla Jana Kormaní
ková z  mestského úradu. Okrem podpory 
z  európskych štrukturálnych fondov sme 

sa uchádzali aj o  dotácie a  granty zo štát
neho rozpočtu v pôsobnosti ministerstiev, 
z  nadačných fondov, grantových progra
mov a  iných dostupných zdrojov spoluf
inancovania projektov v  rámci zverejne
ných výziev. „Najvyššie sumy sme dostali na 
zníženie energetickej náročnosti budovy 
mestského úradu, zber biologicky rozloži
teľného odpadu pre kompostáreň a projekt 
druhej etapy cyklochodníka od Jánošíka 
smerom do Liptovskej Ondrašovej,“ vyme
noval primátor. Z ďalších menších schvále
ných projektov spomenieme Národný pro
jekt terénna sociálna práca či dovybavenie 
telocviční základných škôl.

 -red-

V  jesennom období sme takmer kom
plexne obnovili Pamätník Slovenského 
národného povstania pri Kultúrnom dome 
v  Bodiciach. Pribudla nová podesta, ob
kladové dosky celého pamätníka a  tabuľa 
s  nápisom, uviedla Dana Guráňová z  mi
kulášskej radnice. Vynovený je aj Pamätník 
padlým v  1. a  2. svetovej vojne v  Iľanove. 
„Taktiež pribudla nová podesta, hlavná časť 

bola vyčistená a zakonzervovaná. V budúc
nosti by sme chceli dať nový šať kovovým 
prvkom pamätníka,“ konštatovala. Z mest
skej pokladnice šlo na opravu monumen
tov 12  tisíc eur. „V  budúcom roku by sme 
sa chceli pustiť do renovácie pamätníka na 
Rachmaninovom námestí,“ dodala Dana 
Guráňová.

 -js-

Najviac financií získalo mesto na zníženie energetickej náročnosti budovy mestského 
úradu, zber biologicky rozložiteľného odpadu pre kompostáreň a projekt druhej etapy 
cyklochodníka od Jánošíka smerom do Liptovskej Ondrašovej.

V Bodiciach 
a Iľanove 
obnovili 
pamätníky Rok 2016: Úspešný z pohľadu 

získavania externých financií

Na novembrovom zasadnutí mestského 
parlamentu si poslanci zvolili hlavného 
kontrolóra. Voľba sa vykonala tajným hla
sovaním. Predtým si poslanci vypočuli pre
zentáciu kandidátov na funkciu. Následne 
zvolili do funkcie hlavného kontrolóra 
Jozefa Fiedora na obdobie šiestich rokov. 
Nový kontrolór preberá pomyselné žezlo 
od Bibiany Kuchárovej, ktorá sa k 30. sep
tembru vzdala funkcie zo zdravotných dô
vodov. „Ďakujem za podporu, ktorú ste mi 
hlasovaním vyjadrili. Zároveň vás chcem 
ubezpečiť, že svoju funkciu budem vyko
návať zodpovedne a s rovnakou vážnosťou 
budem pristupovať ku  všetkým úlohám, 
ktoré predo mnou stoja,“ uviedol pre me
sačník Mikuláš po voľbe Jozef Fiedor.

Nový kontrolór žije od narodenia v Lip
tovskom Mikuláši. Po strednej priemyselnej 
škole v Ružomberku študoval na Filozofic
kej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v  Prešove. Vyše 20 rokov pracoval na  rôz
nych pozíciách v Maytexe, okrem iného aj 
ako hlavný kontrolór. Ako vedúci odboru 
vnútornej správy mestského úradu pôso
bil v  rokoch 2007 až 2010. „Je mi známy 
systém tvorby rozpočtu mesta, jeho hod
notenie, čerpanie a zmeny, ako aj príslušná 
legislatíva. Na útvare hlavného kontrolóra 
považujem za dôležitú personálnu sta
bilizáciu, zabezpečenie koordinovaného 
vzdelávania zamestnancov. Budem klásť 
dôraz na zníženie pohľadávok, ktoré má 
mesto v  súvislosti s  komunálnymi poplat
kami. Taktiež chcem pôsobiť preventívne 
a  som otvorený komunikácii s  poslanec
kým zborom,“ dodal Jozef Fiedor.

 -js-

Nový hlavný kontrolór: 
Prevencia a otvorená 
komunikácia

Vďaka peniazom vyčleneným z mestskej 
pokladne v  rámci participatívneho roz
počtu sa v novembri postupne zrealizovali 
viaceré projekty. Pribudla nová zeleň, po
silňovne pod holým nebom či workoutové 

ihriská. Skrášlili a zatraktívnili sa tak mnohé 
zákutia na území mesta. Fotka zachytáva 
novovybudovanú posilňovňu v Liptovskej 
Ondrašovej. 

 -red-

Jozef Fiedor

Radnica v tomto roku ušetrila verejným 
obstarávaním až 335 tisíc eur
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Pri Pamätníku Matka na Vrbickej ulici si 
pripomenuli Medzinárodný deň vojnových 
veteránov. Na spomienkovom pietnom akte 
vzdali okrem obyvateľov úctu obetiam 1. 
svetovej vojny aj predstavitelia mesta Lip
tovský Mikuláš, zástupcovia Zväzu vojakov 
SR, členovia klubu LM JDS, zástupcovia ob
lastnej a základnej organizácie Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov aj pred
stavitelia Akadémie ozbrojených síl gen. M. 
R. Štefánika. Deň vojnových veteránov si pri
pomínajú v mnohých kútoch sveta polože
ním kytíc červených makov k  pamätníkom 
obetí vojnových konfliktov. Symbolom toh
to dňa sú taktiež sviečky a zvony. Na južnej 
fasáde kostola Zbierka vo Vrbici pribudne 
aj pamätná tabuľa padlým obyvateľom v 1. 
svetovej vojne. Ponesie mená 215 obetí 
z  územia súčasného Liptovského Mikuláša.
 -red-

Otvorený list europoslancovi Richardo
vi Sulíkovi po schválení väčšinou zaslali 
poslanci mestského parlamentu. Dôvodom 
bolo obhájenie dobrého mena mesta Lip
tovský Mikuláš pred Europarlamentom. 
Richard Sulík totiž vystúpil 10. novembra 
pred Výborom europarlamentu pre petície 
PETI. Vyjadroval sa k petícii proti plánovanej 
výstavbe mosta do Hlbokého. Vystúpenie 
súviselo s  dlhoročnou prípravou investície 
prekládky železničnej trate, ktorej investo
rom sú Železnice SR. Súčasťou projektu že
lezníc je aj vybudovanie mosta cez Váh. Eu
roposlanec si od mesta nevyžiadal žiadne 
relevantné podklady k  informáciám, ktoré 
predniesol. Na našu otázku, prečo nežiadal 
mesto pred svojím vystúpením v Europar
lamente o  oficiálne informácie či stano
visko mesta k  problematike, Sulík nerea
goval. Jeho konanie obhájila mailom jeho 
asistenka Miroslava Pagáčová: „Informácie 
poskytnuté v  prejave na výbore PETI boli 
starostlivo zvážené. Mesto sa viackrát ve
rejne vyjadrilo ku skutočnostiam týkajúcim 
sa danej problematiky, záznamy z  prísluš
ných zasadnutí mestského zastupiteľstva 
sú verejne dostupné, na predmetnú tému 
bolo publikovaných viacero článkov, a  to 
aj samotným mestom.” Sulíkove prednese
né tvrdenia sa však vo viacerých bodoch 
nezakladali na pravde, respektíve podal 
PETI výboru v  Bruseli tvrdenia skreslené. 
K  rozporným informáciám zaslali poslanci 
po rokovaní mestského zastupiteľstva vy
pracované stanovisko formou otvoreného 
listu. Ten nájdete na stráne www.mikulas.
sk v materiáloch mestského zastupiteľstva 
(bod č. 11) zo zasadnutia datovaného 18. 
novembra.

Výsledok hlasovania: Za: 12, Proti: 4, Zdr
žalo sa: 4, Nehlasovalo: 1

 -red-

Radnica venuje s  príchodom mrazi-
vých dní a  nocí každoročne pozornosť 
ľuďom bez strechy nad hlavou. Počas 
zimy môžu prenocovať v  nocľahárni pri 
Komunitnom centre v Hlbokom. Na noc 
tam prichýlia človeka v hmotnej núdzi za 
50 centov. Podmienkou je, že klient ne-
smie byť pod vplyvom alkoholu.

Nocľaháreň má kapacitu 12 ľudí, z  toho 
štyri miesta pre ženy. „V chladnom období 
roka pociťujeme zvýšený záujem, aj keď 
sa málokedy stáva, že by bola nocľaháreň 
plná. Prakticky máme deväť klientov, ktorí 
tam prichádzajú celoročne. V meste chýba 
nízkoprahová nocľaháreň, kde by mohli 
prespať aj klienti pod vplyvom alkoholu. 
V minulom roku sme v blízkosti komunitné
ho centra umiestnili stan, kde sme takých
to ľudí mohli prichýliť počas dňa aj počas 
noci,“ uviedla Erika Sabaková z mikulášske
ho mestského úradu a  dodala, že v  prípa
de naplnenia kapacity nocľahárne zriadi 
mesto stan v mrazivých dňoch aj túto zimu.

V  súčasných priestoroch si bezdo
movci môžu uvariť čaj, vyprať oblečenie 
a  osprchovať sa. Radnica ročne vyčleňuje 
na nocľaháreň 38 tisíc eur, v tom je zahrnu
tá aj dotácia z ministerstva práce vo výške 
17  tisíc eur. Služby nocľahárne sú podľa 

všeobecne záväzného nariadenia posky
tované celoročne v  čase od 18.00 do 8.00 
hod.

V  Liptovskom Mikuláši evidujú približne 
70 ľudí bez domova. Mestská polícia medzi 
nimi pravidelne distribuuje leták, z ktorého 
sa dozvedia podstatné informácie, ktoré 
im môžu pomôcť zlepšiť ich životné pod
mienky za nulové, respektíve minimálne 
poplatky. Taktiež dostanú informácie, na 
koho sa v čase núdze obrátiť. „Počas roka sa 
bezdomovci najčastejšie zdržiavajú okolo 
nákupných centier, železničnej a autobuso
vej stanice, v podchodoch, reštauráciách či 
nemocničných zariadeniach. Preto sa naši 
príslušníci počas služby zameriavajú na 
kontrolu týchto miest a informujú ich, kde 
môžu zložiť hlavu na noc,“ konštatoval ná
čelník mestskej polície Marián Jančuška.

Radnica každoročne v  zimnom čase 
spolu so Slovenským červeným krížom, 
Ymca a  Farskou charitou pripravuje tep
lé polievky pre obyvateľov bez prístrešia. 
„Nebude tomu inak ani tentokrát. Vianočná 
kapustnica pre bezdomovcov sa uskutoční 
v mestskom úrade. Okrem klasického šted
rovečerného menu dostane každý aj malý 
vianočný darček,“ dodala Erika Sabaková.
 Ján Sokolský

Štedrovečerné menu pre bezdomovcov budú 
servírovať v budove mestského úradu

V prípade naplnenia kapacity nocľahárne 
postaví mesto v Hlbokom pre ľudí bez 
domova poľný stan s pieckami.

Poslanci zaslali 
otvorený list 
Richardovi Sulíkovi

Zimnú sezónu v našom meste odštartoval tradičný Mikulášsky jarmok
Tradičný Mikulášsky jarmok tento rok 

ponúkol zážitky pre uspokojenie všetkých 
zmyslov. Až štyristo stánkov, ktoré rozpre
streli jarmočníci po celom námestí a  tiah
li aj po Hodžovej ulici k  pošte, ponúkalo 
potešenie pre oči, mlsné jazyky aj dušu. 
Drotári, košikári, rezbári a  majstri rôznych 
remesiel pred očami návštevníkov vytvá
rali svoje výrobky v  remeselnej uličke. Vo 
vzuchu sa miešali vône ručne vyrobeného 
mydla, varenej kukurice, pečenej klobásky, 
vianočného punču či sviečok, ktoré priamo 
na mieste odlievali z včelieho vosku. Ťažké 

snehové vločky dotvárali zimnú atmosfé
ru skvelého programu, ktorý prilákal na 
námestie tisíce ľudí z mesta i okolia. Pred
viedol sa Polemic a chalani z Iné Kafe, troj
dňový jarmok oživil svojim vystúpením aj 
Detský folklórny súbor Ďumbier či Freeze 
dance cerw. Deti sa tešili z  Mikulášskeho 
domčeka, v ktorom našli skutočného Miku
láša a vianočný stromček rozjasnil námestie 
počas oficiálneho otvorenia jarmoku (2. de
cembra). Priaznivci hokeja si prišli na svo
je počas autogramiády našich úspešných 
hokejistov, ktorá bola na Námestí oslobo

diteľov v  rámci sprievodného jarmočného 
programu a čitatelia mikulášskych spisova
teľov sa zasa dočkali autogramiády Štefana 
Packu a Jozefa Daníka, ktorí v informačnom 
centre Múzea Janka Kráľa prichystali pre 
záujemcov svoje diela. Počas jarmoku sa 
nezabudlo ani na kolotočov chtivých. Tra
dičný jarmok úspešne otvoril zimnú sezónu 
v meste, ktoré sa už pripravuje na ďalšie ra
dosti – Vianočné trhy od 21. do 23. decem
bra na Námestí osloboditeľov.

 -red-
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Vedúca kancelárie 
vedenia mesta:
Obyvateľ je pre 
nás priorita

Prácu zamestnancov z  kancelárie ve-
denia mesta často vnímajú ľudia ako 
prácu sekretariátu, ktorý zakladá poštu 
a varí kávu. Je to však veľký omyl. Na za-
mestnancov z kancelárie vedenia mesta 
Liptovský Mikuláš sa denne obracajú 
s požiadavkami desiatky obyvateľov.

Okrem ich potrieb majú na starosti aj 
požiadavky svojich kolegov z  ostatných 
oddelení, ktorí sú v  každodennom styku 
s vedením mesta. Sú tiež neustále k dispo
zícii šéfstvu radnice vo vybavovačkách, aké 
bežný úradník neovládajúci diplomatický 
protokol v agende nemá. Sedia v kancelárii 
medzi primátorskou a  viceprimátorskými, 
sú teda akýmisi spojkami primátora s jeho 
zástupcami a prednostkou mestského úra
du. Zabezpečujú kontakt ľudí s primátorom 
a  jeho zástupcami, ale aj kontakt zamest
nancov s vedením radnice. Keď otvoríte ich 
pôsobisko na treťom poschodí, očaria vás 
úsmevom a ochotou. V zatvorených kance
lárskych skrinkách sú odložené kopy vyba
vovaných papierov, ktoré však musia poč
kať, kým vybavia vás, lebo obyvateľ je pre 
nich priorita. Zamestnancom z  kancelárie 
vedenia mesta šéfuje Danka Chromeková. 
V nasledujúcich riadkoch vám v rozhovore 
s ňou priblížime fungovanie kancelárie.

 � Aké sú hlavné úlohy, ktoré musíte kaž-
dodenne riešiť a sú bežnou agendou?

S  kolegami na oddelení trávim najviac 
času zo všetkých zamestnancov v  primá
torskej kancelárii. No nie je to len preto, že 
vedeniu nášho mesta varíme celé dni kávu, 
ako si, žiaľ, niektorí ľudia myslia. Máme na 
starosti rovnako, ako iní úradníci, agendu 
plnú dokumentov, zmlúv, faktúr a  listov, 
ktoré však musíme riešiť priamo s  primá
torom či jeho zástupcami, lebo sa týkajú 
vybavovaní na úrovni vedenia mesta. O to 
náročnejšia je niekedy naša práca, pretože 
nemáme nestránkové dni, kedy by sme si 
vybavili papiere a  stránkové dni, kedy by 
sme sa mohli v pokoji venovať výlučne náv
števám a obyvateľom, ako to býva na iných 
úradoch. Všetko musíme zvládať za pocho
du, často naraz, popri množstve telefoná
tov a mailov sme k dispozícii každému, kto 
otvorí dvere na kancelárii, či už je to človek 
z vonku, alebo z úradu a verte mi, denne na 

našej kancelárii vrznú dvere stovkykrát. Sú
časne máme v počítačoch pootvárané do
kumenty, ktoré pomedzi styk s ľuďmi a ve
dením mesta vybavujeme a  sú termínovo 
viazané. Našu prácu berieme ako povolanie 
a požiadavky obyvateľov vnímame ako ich 
potreby, ktoré keď naplníme, Mikuláš bude 
napredovať.

 � Zostaňme pri kontaktoch s ľuďmi. Spo-
meniete si na nie celkom bežné či dokonca 
bizarné situácie, ktoré ste zažili na sekre-
tariáte vedenia mesta?

Neraz prídu do našej kancelárie celé viac
členné rodiny aj s  deťmi, so zbalenými 
taškami a v kriku s požiadavkami, aby sme 
im ešte dnes pridelili byt. Slovne a gestikou 
na nás útočia, nie  raz  sme  museli volať aj 
mestskú políciu.  V  takejto situácii  je  ťaž
ké operatívne sa rozhodnúť, ako sa zacho
vať. Na jednej strane  rozumieme, že  títo 
ľudia sú často v takej núdzi, že nemajú kde 
s  deťmi  skloniť hlavu, ale  na  druhej  stra
ne  je ich benevolentný prístup k  ich vlast
ným  potrebám a  požiadavka, aby za nich 
ich potreby riešilo vedenie mesta. Sú to 
situácie, ktoré jednoducho prináša život 
a práca s ľuďmi. Čitateľovi sa možno takéto 
situácie javia ako bizarné, pre nás sú však už 
štandardnými.

 � Ako by ste zhodnotili súčasnú atmosfé-
ru na mestskom úrade a  úzky kolektív, 
v ktorom pracujete?

Kolegov mám skvelých. Súčasné vede
nie mesta je aktívne, šéfovia si potrpia na 
kvalitne odvedenú prácu a  vo všetkých 
smeroch robia všetko preto, aby vychádzali 
obyvateľom v  ich požiadavkách v  ústrety. 
To sa premieta do vysokého tempa práce 
celého nášho kolektívu. Snažíme sa spolu 
zvládať tlaky, ktoré sú na nás vyvíjané ako 
na najbližších primátorových ľudí z politic
kých dôvodov napriek tomu, že my ako za
mestnanci mesta politiku vôbec neriešime.

 �Načrtli ste tlaky, na druhej strane mesto 
vytvára široký priestor pre vyjadrenie ná-
zorov a  diskusiu verejnosti, buduje tak-
povediac občiansku spoločnosť, snažíte 
sa prinášať odpoveď na každý podnet, 
čo je určite istý nadštandard v porovnaní 

s okolitými mestami. Ako to vnímate?
Súhlasím. Sme radi, že sa v meste aj vďa

ka rôznym projektom radnice ako napríklad 
participatívny rozpočet rozmáha občianska 
angažovanosť a  zapojenie ľudí do verej
ného života. Spolu dokážeme skrášľovať 
a zatraktívňovať mesto. Na druhej strane je 
naša práca opozíciou súčasného vedenia 
mesta ostro sledovaná. V  ostatnom obdo
bí, čo nikdy predtým nebolo, sleduje určitá 
časť opozičnej verejnosti každý dokument, 
každý projekt. Vrhá to tieň na náladu me
dzi zamestnancami, preto sa im pokúšame 
v kancelárii vedenia mesta zabezpečiť kva
litnejšie pracovné prostredie a  motivovať 
ich, pretože o ľudí sa treba starať, ak od nich 
očakávame kreatívne výstupy v práci, čo je 
v mnohých odboroch mestského úradu po
trebné.

 � A  napokon, nazrime ešte podrobnejšie 
na spoluprácu so samotným šéfom, teda 
primátorom Jánom Blcháčom?

Primátor našťastie nie je človek, ktorý by 
nám zadával nezmyselné úlohy a  mal na 
nás nemožné požiadavky. Šéf radnice je 
prirodzenou autoritou a  organizačný typ. 
Zadáva jasné pokyny, a to si každý úradník 
cení, pretože dostať nejasnú a  nedopove
danú úlohu, musieť ju splniť do zadaného 
termínu, je pre úradníka nočná mora. Jeho 
a tým pádom ani naša práca sa zamknutím 
dvier na mestskom úrade nekončí, pretože 
primátor sa poväčšine začína zaoberať pa
pierovačkami až potom, ako vybaví všetky 
stretnutia s  obyvateľmi či rokovania. To 
býva častokrát aj vo večerných hodinách. 
Keď sa na úrade nebodaj zhrmí nejaký 
problém, lebo keď sa robí, robia sa aj chy
by, primátor vie pokojne a s chladnou hla
vou zareagovať a dokáže nájsť riešenie. Je 
predvídavý, má prehľad v mnohých odbor
ných oblastiach, ktoré riešime v rámci celej 
mestskej agendy. Mrzí ma, že o ňom hŕstka 
ľudí, ktorí pod ním nikdy nerobili, šíri reči, 
že je určite direktívnym šéfom. Ja a  moji 
kolegovia z  oddelenia v  jeho tesnej blíz
kosti už robíme roky a  trávime s  ním celé 
hodiny denne, a nikdy sme ho direktívneho 
nezažili. Vie riadiť s jasnou mysľou a otvore
ným srdcom, pokyny podáva diplomaticky.

 -red-

V  polovici novembra nastal pre Verejno
prospešné služby mesta Liptovský Mikuláš 
čas začať sa venovať zimnej údržbe. Zamest
nanci mestskej organizácie prosia obyvate
ľov, aby pri parkovaní svojich áut dbali na 
umožnenie výkonu zimnej údržby a  prejazd 
údržbových vozidiel. „Problém nemávame 
len na sídliskách, ale v mnohých prípadoch aj 
v mestských častiach s prevahou rodinných 
domov, kde obyvatelia aj napriek možnosti 

zaparkovať na svojom súkromnom priestore 
odstavujú svoje vozidlá na komunikáciách. 
Tým často neumožňujú riadny výkon zimnej 
údržby,“ uviedol Gabriel Lengyel z  odbo
ru životného prostredia a dopravy. Zimná 
údržba by sa mala v  Liptovskom Mikuláši 
skončiť 31. marca 2017. Verejnoprospešné 
služby sa budú v tomto období starať o 92 
kilometrov vozoviek a 59 kilometrov chod
níkov, podchody, mosty a lavičky. -red-

Umožnite vykonávať zimnú údržbu

Oficiálne sa začala II. etapa Vlajkového 
projektu Historicko  kultúrno  prírodná 
cesta okolo Tatier. Slovenskí a poľskí part
neri projektu a medzi nimi aj mesto Liptov
ský Mikuláš podpísali partnerskú zmluvu s 
Európskym zoskupením územnej spoluprá
ce TATRY, ktoré je vedúcim partnerom pro
jektu. Chystá sa tak vybudovanie ďalších 60 
kilometrov cyklistických trás a  infraštruk
túra pre cyklistov, ktoré doplnia a prepoja 
jednotlivé úseky Cesty okolo Tatier vybu
dované v rámci 1. etapy projektu. V našom 

meste vznikne cyklopeší chodník. Viesť 
bude od kruhovej križovatky  pri hoteli Já
nošík po hrádzi Váhu smerom do Liptovskej 
Ondrašovej. Dlhý bude 1,4 kilometra. Rea
lizačné práce by sa po ukončení verejného 
obstarávania na zhotoviteľa mali začať v 
druhom kvartáli 2017.

Projekt je spolufinancovaný Európskou 
úniou z prostriedkov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Programu ce
zhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko 
– Slovensko 2014 – 2020. -red-

Zmluva na cyklotrasu je spečatená

Oslobodenie od dane za psa a možnosť 
dobrovoľnícky si odpracovať nedoplatok 
za komunálny odpad boli najpodstatnej
šími zmenami, ktoré poslanci schválili na 
novembrovom zasadnutí mestského zastu
piteľstva. Od dane za psa budú oslobodení 
držitelia psov na základe žiadosti a  lekár
skeho potvrdenia na diagnózy autizmus, 
epilepsia, mentálna retardácia, detská moz
gová obrna a  Downov syndróm. Od dane 
bude na rok oslobodený aj človek, ktorý si 
vzal psa z útulku. Radnica ďalej môže usta
noviť, že jedným z kritérií pre zníženie ne
doplatku za komunálne a drobné stavebné 
odpady bude dobrovoľnícka činnosť v pro
spech mesta. Týka sa to najmä dlhodobých 
neplatičov, u  ktorých nie je možné vymá
hať daňový nedoplatok iným spôsobom, to 
znamená exekučne. 

Výsledky hlasovania: Za 18, Zdržalo sa 
2, Proti 0. -red-

Nedoplatky si budú 
môcť odpracovať

Trasa plánovaného cyklochodníka z Lip
tovského Mikuláša do Liptovského Hrádku 
bude viesť mimo dopravného priestoru 
ciest. Výnimkou bude len ich križovanie. 
Preto by mala byť jeho hlavnou funkciou 
práve rekreačná. „V súčasnosti sa pripravujú 
zmeny a doplnky územného plánu Žilinské
ho samosprávneho kraja, v  ktorých bude 
táto trasa zahrnutá, čím položíme základný 
kameň jej budúcej realizácie,“ zhodnotil po 
stretnutí primátorov Liptovského Mikuláša 
a Liptovského Hrádku so starostami Závaž
nej Poruby, Liptovského Jána, Beňadikovej, 
Uhorskej Vsi a  Podturne vedúci odboru 
dopravy z mikulášskej radnice Gabriel Len
gyel. Mestá chcú na cyklochodník, ktorý ich 
prepojí po hrádzach riek Váh a Belá, čerpať 
financie z eurofondov. -red-

Cyklochodník pôjde aj 
po hrádzi Váhu a Belej

Lepšia časová nadväznosť autobusov 
MAD k  železničným spojom je dôvod, 
prečo sa budú v polovici decembra meniť 
cestovné poriadky. Niektoré trasy spojov 
budú presmerované, mesto požiadalo 
spoločnosť Arriva Liorbus v  prípade nie
ktorých spojov aj o predĺženie trasy podľa 
požiadaviek obyvateľov. Zmeny cestov
ných poriadkov vstúpia do platnosti už 11. 
decembra. Nový cestovný poriadok MAD 
zverejní mesto na svojej webovej stránke, 
na sociálnej sieti facebook.com/MestoLM 
aj na stránke dopravcu. -red-

Zmenia sa cestovné 
poriadky MAD
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Zákon o  odpadoch rozlišuje stavebný 
odpad: a) drobný stavebný odpad, b) 
stavebné odpady a odpady z demolácií.

Drobný stavebný odpad
Odpad z  bežných udržiavacích prác na 

stavbách vykonávaných fyzickou osobou 
alebo pre fyzickú osobu patrí do skupiny 
komunálnych odpadov. Preto za jeho na
kladanie zodpovedá obec, na území ktorej 
vznikol. V meste Liptovský Mikuláš je zave
dený množstvový zber drobného staveb
ného odpadu, pri ktorom jeho pôvodca 
platí za množstvo vyprodukovaného od
padu. Obyvatelia mesta ho môžu odovzdať 
na Zbernom dvore Okoličianska. Za jeden 
kilogram odpadu zaplatí 0,015 eur. Nie je 
možné ho vkladať do zberných nádob na 
zmesový komunálny odpad.

 
Stavebné odpady a odpady z demolácií

Sú odpady, ktoré vznikajú v  dôsledku 
uskutočňovania stavebných prác,  zabez
pečovacích prác, ako aj prác realizovaných 

pri údržbe stavieb,  ich úpra
ve alebo odstraňovaní stavieb 
(stavebné a  demolačné práce). Ne
kontaminovaná zemina a  iný prirodzene 
sa vyskytujúci materiál vykopaný počas 
stavebných prác, ak je isté, že sa materiál 
použije na účely výstavby v  prirodzenom 
stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, 
nie je odpadom. Neplatí to, ak prebytočná 
výkopová zemina bude použitá na inom 
mieste, ako bola vykopaná.

Pôvodcom stavebného a  demolačného 
odpadu je: právnická osoba alebo fyzická 
osoba  – podnikateľ, pre ktorú sa staveb
né alebo demolačné práce vykonávajú; ak 
tieto práce vykonávajú pre fyzické osoby, 
pôvodcom týchto odpadov je ten, kto uve
dené práce vykonáva; ten, pre koho bolo 
vydané stavebné povolenie na výstavbu, 
údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu 
komunikácií.

Pôvodca odpadu zodpovedá za nakla
danie s  odpadmi na realizovanej stavbe. 
Okrem iného musí zabezpečiť: triedenie 

stavebného alebo demolačného 
odpadu na stavbe; materiálové 

zhodnotenie stavebného odpadu ale
bo demolačného odpadu, jeho odvozom 
do zariadení na spracovanie tohto odpadu 
alebo zhodnotiť ho na stavbe mobilným 
zariadením v  súlade so súhlasom na pre
vádzkovanie tohto zariadenia vydaným 
orgánom štátnej správy odpadového hos
podárstva; stavebné odpady vznikajúce 
pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo 
demolácií komunikácií materiálovo zhod
notiť pri ich výstavbe, rekonštrukcii alebo 
údržbe; stavebný odpad alebo demolačný 
odpad, ktorý sa nedá vyššie uvedeným 
spôsobom zhodnotiť, zneškodniť na pre
vádzkovanej skládke odpadov.

Pôvodca odpadov všetky doklady týka
júce sa nakladania so stavebnými odpadmi 
alebo s  odpadmi z  demolácie (evidencia 
odpadov, prepravné doklady, potvrdenia 
o  prevzatí odpadov do zariadení, faktúry) 
musí predložiť pri kolaudačnom konaní 
stavby. -red-

Moderné podzemné kontajnery ne-
chala radnica osadiť na troch uliciach 
v  mestskej časti Podbreziny. Po Jab-
loňovej je na Lipovej ulici druhé kontaj-
nerové hniezdo, tretie budujú v  rámci 
mestskej časti na Jefremovskej. Radnica 
chce postupne rozšíriť ich výstavbu do 
celého mesta.

V  súčasnosti separovaný zber realizuje
me do nádob, ktoré sú rozmiestnené po 

uliciach. Nové trojkubíkové podzemné 
kontajnery budú umiestnené v zemi. Zníži 
sa tak úroveň zápachu voči súčasným nad
zemným kontajnerom, keďže budú v zemi 
v  nižšej teplote. Vďaka kapacite nových 
nádob sa ušetrí plocha v porovnaní s kon
venčnými nádobami. Vývoz bude menej 
hlučný a  rýchlejší, pre objem kontajnerov 
je systém menej náročný na frekvenciu 
vývozu. Zabráni prepĺňaniu kontajnerov 

v  exponovaných časoch sviatkov. Kontaj
nery sú estetickejšie, nádoby zostávajú na 
svojom mieste, nie je potrebné sprístup
ňovať ich pre vývoz v zime. Systém zabráni 
vyberaniu kontajnerov neprispôsobivými 
občanmi, ako aj prístupu zvierat.

Radnica získala na tri kontajnerové 
hniezda na Podbrezinách z  eurofondov 
47 tisíc eur.

 -red-

Mikulášska radnica knihuje ďalší úspech 
pri získavaní externých zdrojov z  eurofon
dov. Na projekt zber a zhodnocovanie biolo
gicky rozložiteľného odpadu pre kompostá
reň v  Okoličnom získalo mesto nenávratné 
finančné prostriedky vo výške 718 tisíc eur. 
Za peniaze sa zakúpia tri tisícky nádob na 
bioodpad pre potreby obyvateľov, každá 

s objemom 240 litrov a zberové vozidlo s ro
tačným lisovaním. Nebudú chýbať kontaj
nery s objemami 20 a 35 metrov kubických. 
Radnica tiež obstará prostredníctvom Verej
noprospešných služieb mesta (VPS) traktor 
a  dva návesy s  hmotnosťou 14 ton. Kúpia 
aj drvič biologicky rozložiteľného odpadu 
za traktor a hákový naťahovač kontajnerov. 

„Túto techniku využijeme aj pre zber zelené
ho odpadu od rodinných domov a bytoviek. 
Zakúpené vozidlá a kontajnery sa budú po
užívať na manipuláciu s odpadom na zber
nom dvore a  v  kompostárni v  Okoličnom,“ 
informoval riaditeľ VPS Dušan Grešo. Mesto 
k získanej sume doloží 38 tisíc eur.

 -red-

Na radnicu prišla ďalšia žiadosť o vý-
rub na Háji Nicovô. Ide o  veľký rozsah, 
preto sa rozhodli pracovníci z oddelenia 
životného prostredia požiadať majiteľa 
o  projekt využitia územia. „Výšina Háj 
je pre nás strategická, rešpektujeme 
súkromné vlastníctvo, avšak máme 
zodpovednosť za kataster a  nie je nám 
jedno, čo sa tam deje. Chceme dosiah-
nuť, aby bol Háj ukážkovým územím 
v meste a veríme, že majiteľ pozemkov 
bude s nami spolupracovať,“ uviedol vi-
ceprimátor Ján Bonko.

Mesto bude ďalší výrub povoľovať alebo 
nepovoľovať v konaní, do ktorého sa mohla 

prihlásiť aj verejnosť. „Konanie bude spoje
né s obhliadkou na tvári miesta. Posúdime 
odôvodnenosť žiadosti, predovšetkým či 
je v súlade so zákonom o ochrane prírody 
a krajiny. Budeme postupovať v intenciách 
zákona s  ohľadom na ochranu životného 
prostredia,“ podotkla Mária Lošonská z od
delenia životného prostredia na mestskom 
úrade.

Aké budú kroky radnice? Vyzve žiadateľa 
o doplnenie podania o projekt regenerácie 
parciel a  stanovisko príslušného poľovníc
keho združenia. „Robíme tak vzhľadom na 
odôvodnenie žiadateľa, že chce využívať 
parcely na pôvodný účel. Žiadateľ tiež uvá

dza, že sa na pozemkoch zdržuje divá zver, 
ktorá môže ohrozovať obyvateľov sídliska. 
Do doby doručenia potrebných náležitostí 
bude konanie prerušené,“ podotkla Lošon
ská. Po doložení a  preskúmaní dokumen
tov si mesto vyžiada stanovisko Štátneho 
geologického ústavu Dionýza Štúra, pre
tože ide o zosuvné územie. „Požiadame aj 
o stanovisko Štátnu ochranu prírody,“ do
dala.

O výrub drevín požiadal Ján Čierňava 21. 
septembra. Žiadosť nebola úplná, a  preto 
orgán ochrany prírody požiadal o jej dopl
nenie. Do konania sa prihlásili dve občian
ske združenia a päť fyzických osôb. -js-

Žiadosť o výrub na Háji: Prioritou pre radnicu je ochrana životného 
prostredia a dodržiavanie zákona

Kto zodpovedá za stavebný odpad?

 Na likvidáciu 
zeleného odpadu 

zakúpi mesto techniku

Na Podbrezinách osadili podzemné kontajneryĎalší úspech pri získavaní externých zdrojov:
Dostali sme peniaze na zber biologického odpadu

So
m panáčik Separáčik,

dám
 do  ko š a a j  vrchnáči

k
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V šlágri dvadsiateho kola sme privítali na 
našom staručkom zimnom štadióne maj
strovskú Nitru a bolo sa na čo pozerať. Naši 
chlapci začali aktívne a  po prvej tretine 
viedli nad favoritom 2:1. Rovnaký stav bol aj 
po dvoch tretinách a prítomní diváci začali 
veriť, že aj po druhýkrát dokážeme majstra 
ligy na domácom ľade poraziť. Nakoniec 
sa ale radovať nemohli. Nitra v záverečnej 
tretine otočila stav stretnutia a troma gól
mi zvrátila skóre vo svoj prospech, domov 
si odniesla všetky tri body po výsledku 2:4.

Naši chlapci z  MHK 32 nemali veru na 
začiatku  novembra ľahkých súperov. Po 
majstrovskej Nitre sa museli hotovať na ďal
šieho súpera zvučného rangu. Cestovali na 
ľad osemnásobného majstra Slovenska do 
Košíc. Aj v tomto zápase mali výborný vstup 
do stretnutia a  po úvodnej tretine viedli 
v  jednej z najmodernejších hokejových hál 
na Slovensku 2:3. V  prostrednej tretine si 
ale vypili kalich horkosti do dna. Domáci 
oceliari štyrmi gólmi otočili stav stretnutia 
a rozhodli o osude zápasu. Mladý Sukeľ ešte 
v  záverečnej tretine vykresal nádej gólom 
na 6:4, domáci nakoniec uzavreli strelou do 
prázdnej brány skóre stretnutia.

Po Košiciach sme mali v  nasledujúcom 
kole ďalšieho rivala z  východu republiky. 
Na náš ľad zavítal Poprad. V  úvodnej tre
tine sa dostal náš súper do vedenia o gól. 
V prostrednej tretine sme však stav otočili 
a  viedli sme po dvoch využitých presilo
vých hrách. Hosťom sa ale podarilo vyrov
nať ešte pred druhou sirénou v  presilovej 
hre. V  tretej tretine sme videli po jednom 
góle na každej strane a  zápas vyvrcholil 
v  predĺžení. Števuliak dokázal za bránkou 
súpera zobrať obrancovi puk, posunul ho 
Cibákovi. Ten strelou bez prípravy spome
dzi kruhov prekonal brankára hostí a  roz
hodol o výhre Ešky.

V  rámci 23.kola sme sa predstavili na 
ľade lídra tabuľky z  Banskej Bystrice. Náš 
súper bol favorit zápasu. Hráči spod Urpí
na majú v  tejto sezóne najvyššie ambície. 
Naši chlapci so súperom držali krok. Po 
dvoch tretinách videli diváci na štadióne 

iba dva góly, po jednom na každej strane. 
V záverečnej tretine domáci kapitán Suro
vý predsa len naklonil misky váh na stranu 
domácich a tí tak dokázali poraziť Liptákov 
o  jeden gól. Našim chlapcom nepomohla 
ani hra bez brankára v závere zápasu.

Poslednú novembrovú nedeľu sme vy
cestovali na ľad neďalekého Martina. V  sú
boji tabuľkových susedov, v  takzvanom 
šesťbodovom zápase, sme potrebovali 
bodovať. V  prvej tretine sme hrali veľmi 
nedisciplinovane a boli sme až šesťkrát vy
lúčení. Vďaka brankárovi Križanovi a veľkej 
obetavosti hráčov sme inkasovali iba jeden 
gól. V druhej tretine sme prebrali iniciatívu 
a  dvoma gólmi sme otočili stav stretnutia. 
Bohužiaľ, sedemnásť sekúnd pred koncom 
druhej tretiny, domáci opäť využili presilovú 
hru a vyrovnali stav stretnutia. V záverečnej 
tretine diváci gól nevideli. Mužstvá pozorne 
bránili a  ani jeden zo súperov nechcel in
kasovať gól, ktorý by bol pravdepodobne 
rozhodujúci. Zápas dospel do predĺženia, 
v  ktorom rozhodol Richard Huna o  našom 
víťazstve. V  samostatnom nájazde poslal 
puk pomedzi nohy do siete a tím si pripísal 
do tabuľky dôležité dva body.

V  decembri nás čaká náročný program. 
Odolnosť našich chlapcov sa ukáže hlavne 
v  medzisviatkovom čase, kedy príde séria 
zápasov v rýchlom slede. Príďte a podpor
te v  hojnom počte našich chlapcov v  ne
ľahkých súbojoch. Potrebujeme každého 
jedného z vás!

Najbližší program, zápasy o 17:00: 9. 12. 
LM  Žilina, 20. 12. LM  Košice, 26. 12. LM – 
Banská Bystrica, 28. 12. LM – Martin.

Výsledky Tipsport liga
18. kolo: HKM Zvolen – MHK 32 Liptovský 
Mikuláš 3:4pp (2:0,0:1,1:2 – 0:1)
19. kolo: MšHK Žilina  – MHK 32 Liptovský 
Mikuláš 7:3 (3:0,3:3,1:0)
20. kolo: MHK32 Liptovský Mikuláš  HK Nit
ra 2:4 (2:1,0:0,0:3)
21. kolo: HC Košice  MHK 32 Liptovský Mi
kuláš 7:4 (2:3,4:0,1:1)
 Tomáš Paprčka

ŠPORT ŠPORT

Majster a  vicemajster mestskej hokej
balovej ligy v  Liptovskom Mikuláši, Fun
ky Monkeys, hráva od aktuálnej sezóny 
v  štruktúre Turčianskej hokejbalovej únie 
(THÚ), ktorá pôsobí na území miest Martin 
a Vrútky. Novú kapitolu začali hráči Funky 
Monkeys Liptovský Mikuláš písať 10. sep
tembra., kedy odohrali prvý zápas 1. Tur
čianskej hokejbalovej ligy. Držíme chlap
com palce, aby sa im na novom pôsobisku 
darilo.

Chceme sa prebojovať do extraligy
Tomáš Paprčka, kapitán tímu: „V Martine 

budeme pôsobiť v druhej najvyššej súťaži, 
ktorá sa hráva na ihrisku vo Vrútkach, pre
tože aj po rokovaniach s  predstaviteľmi 
THÚ nám neumožnili hrať tamojšiu najvyš
šiu súťaž. Verím, že hneď v prvej sezóne sa 
nám podarí vyhrať ligu a postúpiť do vyššej 

súťaže, Turčianskej hokejbalovej extraligy. 
Bude to ale veľmi ťažké a náročné. Pribudlo 
cestovanie a zvýšené finančné náklady. Nie 
všetkým chlapcov sa dá každý víkend vy
cestovať, čiže aj po doplnení kádra nebude 
ľahké skladať zostavu na zápasy. Ideme sa 
s tým však popasovať a dúfam, že na konci 
sezóny splníme cieľ, ktorý sme si dali. Pos
nažíme sa ukázať, že káder zložený z Miku
lášanov má na to kvalitu. Verím, že bude
me dobre a  kvalitne reprezentovať mesto 
Liptovský Mikuláš a mikulášsky hokejbal na 
území iného okresu.“

Na čele tímového pelotónu
Funky Monkeys majú za sebou už dva

náste kolo, po ktorom sú na prvom mieste. 
Prehrali len dve stretnutia z  jedenástich. 
Mikulášania zatiaľ ako jediní dokázali po
raziť mužstvo Ružomberka. Nebyť zavá

hania v zápase s mužstvom Stars, mali by 
naši chlapci na prvom mieste väčší náskok. 
Hráči dokázali nastrieľali úctyhodných 
70 gólov. Teší aj fakt, že Ivan Oško kraľuje 
kanadskému bodovaniu hráčov ligy v prie
bežnom poradí. Na druhom mieste je Ma
tej Slivka a  tretie miesto okupuje Tomáš 
Paprčka ako najproduktívnejší obranca 
ligy.

Tabuľka po 12. kole
1. Monkeys L. Mikuláš 11 9 0 1 1 70:30 28
2. Ružomberok 10 9 0 0 1 49:15 27
3. Antik 10 7 0 0 3 50:33 21
4. Medokýš Martin 10 3 1 0 6 35:39 11
5. UBA Amfiko 11 3 0 1 7 34:60 10
6. Stars 10 2 1 0 7 30:50 8
7. Warriors Martin 10 1 0 0 9 24:65 3

 Tomáš Šoltýs

V  Žiline sa v  novembri uskutočnilo 4. 
kolo Severoslovenskej ligy v plávaní za 
účasti ôsmich klubov a 307 pretekárov. Bol 
to posledný pretek pred vrcholom zimnej 
plaveckej sezóny  majstrovstvami Sloven
ska, kde si plavci ešte mohli splniť účasti 
na týchto majstrovstvách. Podarilo sa im 
to, o čom svedčí fakt, že plavci z Mestské
ho plaveckého klubu Liptovský Mikuláš 
získali celkom 38 umiestnení na stupňoch 
víťazov. Samozrejme, najviac potešil fakt, 

že väčšina plavcov si znovu vylepšila osob
né maximá. To znovu potvrdzuje výbornú 
formu a kvalitnú prípravu našich plavcov. 
Budeme im držať palce, aby na Zimných 
Majstrovstvách SR potvrdili tieto výkony 
a svojimi výsledkami opäť poukázali, že aj 
v našom meste vieme vychovať kvalitných 
plavcov. Naši medailisti celkom: Tamara 
Mihalovičová 4 – 1 – 1 (v poradí počet zla
tých – strieborných – bronzových medailí), 
Jakub Nemtušiak 4 – 0 – 1, Alex Kožuškanič 

2 – 2 – 1, Rebecca Gerecová 2 – 2 – 1, Michal 
Šurina 1 – 2 – 1, Simona Jurigová 1 – 2 – 0, 
Tomáš Melár 0 – 2 – 2, Zuzana Moníková 0 – 
1 – 1, Jakub Jedlička 0 – 1 – 0, Šimon Renko 
0 – 1 – 0, Alexandra Bukovinská 0 – 1 – 0, 
Viktória Matyusová 0 – 0 – 2, Tomáš Tekel
jak 0 – 0 – 1. Najlepšie zlepšenie osobného 
výkonu dosiahla Simona Sálusová na 100 
m voľný spôsob a Kristián Michalský na 50 
m prsia. 

 Peter Ferko

Vydarená posledná previerka plavcov
pred Zimnými majstrovstvami Slovenska

Majster a vicemajster Liptova v hokejbale zamieril do Turca.

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo aktu
álnu finančnú situáciu Mestského hokejo
vého klubu 32 Liptovský Mikuláš (MHK) ku 
koncu septembra a októbra 2016. Zobralo 
na vedomie prehľad stavu pohľadávok 
a záväzkov klubu. Vzhľadom na účasť MHK 
v  najvyššej hokejovej súťaži Tipsport lige 
poslanci súčasne prerokovali aj personálne 
zmeny, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu lep
šej koordinácie činností súvisiacich s  pre
vádzkou MHK, s  dôrazom na špecializáciu 
a  posilnenie riadenia športových, finanč
ných a  manažérskych aktivít klubu. Zastu
piteľstvo schválilo aj zvýšenie počtu členov 
Dozornej rady MHK. Po schválení zámeny 
členov predstavenstva budú prerozdelené 
kompetencie a  zodpovednosti súvisiace 
s prevádzkou a riadením klubu.

„Hokej nemá finančný schodok, len 
v  tomto roku pribudli sponzorské peniaze 
za 100 tisíc eur. Hokej síce pre mesto zna
mená náklady, ale ide zároveň o  tradíciu 
a príležitosť. Treba si uvedomiť, že mikuláš
sky klub je jedným z  mála pod hlavičkou 
mesta v najvyššej súťaži,“ upozornil vicepri
mátor Rudolf Urbanovič.

Poslanci tiež odobrili plánovaných 50 ti
síc eur pre Mestský hokejový klub. „Navý
šenie je v  súlade s  uznesením mestského 
zastupiteľstva z augusta,“ podotkol zástup
ca primátora. Väčšina poslancov vtedy kon
štatovala, že finančné nároky v  najvyššej 
hokejovej súťaži sú vyššie o  80 až 90  tisíc 
eur. Prvých 30 tisíc z tejto sumy bolo schvá
lených už skôr. Vedenie mesta rozhodlo, že 
druhá časť požadovanej dotácie bude pre
rokovaná v zastupiteľstve až po zhodnotení 
výsledkov MHK a po prehodnotení finanč
ného krytia zo strany mesta. „To sa aj stalo. 
Hráči dosahujú slušné výsledky a  odzr
kadľuje to aj postavenie v tabuľke. Klub je 
kontrolovaný na týždennej báze formou 
finančného reportu. V  porovnaní s  inými 
klubmi na Slovensku funguje v efektívnom 
móde,“ dodal Rudolf Urbanovič.

 -red-

foto: Tomáš Batiz

Hokej je pre 
mesto tradíciou 
a príležitosťou

Hráči Ešky hrali v novembri najvyššiu súťaž 
so striedavými úspechmi
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Zástupcovia nášho mesta sa 24. no-
vembra zúčastnili na stretnutí s  pred-
staviteľmi kultúrnych inštitúcií a  ces-
tovného ruchu z rôznych oblastí Ruskej 
federácie za okrúhlym stolom v  Rus-
kom centre vedy a  kultúry v  Bratisla-
ve. Ústrednou témou boli perspektívy 
rusko-slovenskej spolupráce v  oblasti 
kultúry a cestovného ruchu aj na regio-
nálnej úrovni.

„Prezentácia nespočetných turistických 
atraktivít Liptovského Mikuláša a okolitého 
liptovského regiónu sa stretla so značným 
záujmom hostí z  Ruskej federácie. Ocenili 
náš podrobný turistickoinformačný mate
riál v ruštine. V ponuke jednotlivých regió
nov Slovenska sme sa rozhodne nestratili, 
práve naopak, opäť sa potvrdilo, že Liptov 
má obrovský potenciál byť vlajkovou lo
ďou slovenského turizmu,“ uviedla vedúca 
Oddelenia marketingu a  podnikania MsÚ 
Soňa Višňovská.

Riaditeľ mestského Múzea Janka Kráľa 
Jaroslav Hric spresnil, že na stretnutí boli 
predstavitelia svetoznámych ruských mú
zeí, knižníc či galérií. „V  ich prezentáciách 
rezonovali mená takých velikánov nielen 
ruskej kultúry, ako Čechov, Tolstoj či Puškin. 
Napriek tomu ich všetkých uchvátilo, čo 
všetko máme u  nás na Liptove a  priamo 
v Liptovskom Mikuláši v porovnaní s obrov
ským Ruskom doslova na pár kilometroch 
štvorcových,“ zdôraznil.

Nečakaným konkrétnym momentom 
tohto stretnutia pre liptovskomikulášsku 
samosprávu bol kuloárny rozhovor s riadi
teľkou knižnice z Tulskej oblasti. „Už dlhšie 
sa snažíme oprášiť pomaly už zabudnuté 
oficiálne partnerské vzťahy s  tamojším 
mestom Jefremov, ktorého názov nesie aj 
jedna z ulíc na sídlisku Podbreziny. Náhoda 
nám takýmto spôsobom prihrala možnosť 
dať nášmu partnerstvu nový rozmer,“ do
dala S. Višňovská. -red-

Zaujali sme predstaviteľov
ruskej kultúry a turizmu

Študenti Hotelovej akadémie v  Liptov
skom Mikuláši  (HALM) neraz dokázali svoj
imi kreatívnymi nápadmi upútať pozornosť 
a  spôsobiť radosť návštevníkom reštau
rácie, ktorú prevádzkujú v  centre nášho 
mesta. V  rámci predmaturitných praktic

kých skúšok počas šiestich novembrových 
dní jej interiér a  jedálny lístok prispôsobili 
prostredníctvom ich študentských firmi
čiek zaujímavým témam: Horáreň, Waikiki, 
Gazdovský dom, American music pub, Se
asons, Costa Brava. „Mimochodom, naši 

šikovní cukrári získali víťazstvo na celoslo
venskej súťaži Žilinská gastronomická je
seň, ktorú organizuje tamojší klub Sloven
ského zväzu kuchárov a cukrárov,“ dodala 
riaditeľka HALM Katarína Uličná.

 -red-

Jedinečná výstava obrazov v múzeu
Jan Knjazovic, jeho dcéra Anna a vnučka 

Nataša sú tri generácie insitných umelcov 
slávnej maliarskej Kovačickej školy. Za
kladateľom bol práve najstarší z nich Jan, 
ktorý je považovaný za najvýznamnejšie
ho maliara insitného umenia na svete. Od 
8. decembra majú aj Mikulášania unikátnu 
príležitosť pozrieť si ich prácu. V priestoroch 
mestského múzea bude inštalovaná pre
dajná výstava ich diel. Súčasťou expozície 

bude aj ikona Madony, s ktorou je spojené 
príbehy manželov, ktorí nemohli mať deti. 
Po tom, ako im autorka darovala toto dielo, 
podarilo sa im počať. Obrazy Jana Knjazo
vica sú dnes súčasťou veľkých múzeí a sú
kromných zbierok (napr. vo Vatikánskom 
múzeu, v Louvri)  a jeho obraz Detský tanec 
bol uvedený v roku 1974 na poštovej znám
ke Juhoslávie.

 -red-

Nezisková organi zácia Kon
genKult v  spolupráci s  mestom 
Liptovský Mikuláš a  s  mestom Liptovský 
Hrádok vyhlasuje III. ročník literárnej súťa
že KongenScript. Cieľom súťaže je podporiť 
literárnu tvorivosť autoriek a autorov na re
gionálnej úrovni v oboch mestách, v ich prí
mestských častiach a spádových oblastiach.

Súťaž je určená pre neprofesionálne au
torky a autorov v kategórii poézia a próza. 
Spodná veková hranica súťažiacich je 14 ro
kov, horná veková hranica nie je obmedze
ná. Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto má 
trvalé alebo prechodné bydlisko v okrese L. 
Mikuláš alebo tu študuje či pracuje.
Uzávierka súťaže je v utorok 28. februára 
2017. Do súťaže je potrebné poslať najme
nej tri a  najviac päť básní, alebo prozaické 
texty v  rozsahu najviac päť normovaných 
strán (30 riadkov na strane  60 znakov 
v  riadku). Do súťaže je možné zapojiť sa aj 
v oboch kategóriách.

Súťaž je anonymná. Jednotlivé príspev
ky do nej zaslané sa neoznačujú menom 
a  priezviskom autorky, autora. Meno 
a  priezvisko, adresu, prípadne názov školy 
alebo zamestnávateľa a  kontaktný údaj je 
potrebné napísať do sprievodného emailu.

Príspevky formou príloh(y) vo formá
te word posielajte na emailovú adresu: 
droppa.martin@gmail.com.

 Martin Droppa, organizátor súťaže

Početná partia nadšencov snažiacich 
sa pozdvihnúť renomé tradičnej liptov-
skej kulinárskej špeciality sa stretla 11. 
novembra v  priestoroch našej radnice 
na oficiálne prvej členskej schôdzi ob-
čianskeho združenia Liptovské droby.

„Hoci naše občianskej združenie, do kto
rého má otvorené dvere každý, kto by sa 
chcel akýmkoľvek spôsobom podieľať na 
šírení povesti našich Liptovských drobov, 
existuje iba krátko, rozhodne už máme 
čo bilancovať. Konkrétnym cieľom nášho 
úsilia, ktoré inicioval primátor Ján Blcháč, 
je dosiahnutie vydania chráneného zeme
pisného označenia regionálnej špeciality 
Liptovské droby. Už sme oficiálne podali 
príslušnú žiadosť,“ opísal predseda OZ Lip
tovské droby Štefan Packa.

Nevyhnutné časové obdobie, kým Eu
rópska únia posúdi a  verme, že odsúhlasí 
túto žiadosť, vyplní podľa neho celé spek
trum aktivít. „Liptovské droby sa nám darí 

propagovať prostredníctvom médií. Viace
ro článkov sa objavilo v tlači, celoslovenské 
televízie odvysielali zaujímavé príspevky 
o tejto iniciatíve v hlavných spravodajských 
reláciách,“ dodal Š. Packa.

Smelým budúcoročným zámerom OZ 
Liptovské droby je zaradiť túto originálnu 
liptovskú špecialitu na jedálne lístky stra
vovacích zariadení, reštaurácií a  hotelov 
v našom regióne, aby si na nich mohli po
chutnať domáci i zahraniční turistickí náv
števníci. Stálou úlohou zostáva vyhľadá
vanie prastarých receptov na výrobu tejto 
znamenitej pochúťky. -red-

Úspešné kroky 
k drobom

Dom Matice slovenskej (MS) v  Liptov
skom Mikuláši si pripomína 25. výročie 
svojho založenia. „Keď začínal svoju čin
nosť, mal som len tri roky. Po prvý raz som 
sa s Maticou stretol približne vo svojich 14 
rokoch. Mal som šťastie, že som sa učil od 
ľudí, pre ktorých sa stala naozaj všetkým 
a neváhali jej veľa obetovať. Hrali sme spo
lu divadlá, pripomínali sme si dôležité uda
losti a čo bolo najdôležitejšie, získal som si 
ich dôveru a Matica sa stala mojim druhým 
domovom. Na začiatku mi ani vo sne nena
padlo, že tu raz budem riaditeľom,“ spomí
na riaditeľ jubilejného Domu MS v Liptov
skom Mikuláši Marek Nemec. Po uzávierke 
nášho mesačníka Mikuláš si výročie pripo
menuli matičiari galavečerom, počas ktoré
ho ocenili osobnosti za dobrovoľnú prácu 
v  Matici slovenskej, za prácu, ktorou boli 
ocenené osobnosti nápomocné pri aktivi
tách Matice slovenskej a  pocty sa dočkali 
aj športovci za vzorné reprezentovanie Slo
venska a  zviditeľňovanie regiónov Liptov 
a Orava. -red-

Štvrťstoročie 
Matičiarov

Trojica laureátov tradičnej čitateľskej 
súťaže Kniha Liptova, ktorú organizuje 
Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, 
reprezentovala v  polovici novembra 
naše mesto na medzinárodnom kniž-
nom veľtrhu Bibliotéka Incheba Expo 
Bratislava.

Štefan Packa predstavil spolu s  jeho 
dcérou Patríciou ich mimoriadne úspeš
nú publikáciu (Nielen) Recepty slávnych 
a  úspešných, v  ktorej sa až polstovka vý
znamných slovenských osobností vyznáva 
zo svojho vzťahu ku gastronómii a ponúka 
čitateľom svoje obľúbené recepty, Rudolf 
Schuster, Milka Zimková, Štefan Kvietik, 
Marcela Laiferová či Peter Sagan. Počet
né zastúpenie majú, samozrejme, Liptáci: 
Ján Blcháč, Pavol Hurajt, Iveta Chovanová, 
Peter Jaroš, Ján Svetlan Majerčík, Vladimír 
Pavlík, Pavel a  Pavol Petrášovci, Katarína 
Uličná, Iveta Zuskinová.

Básnickú zbierku Vyznanie doniesol až 

k Dunaju ďalší jubilant Jozef Daník. Činoro
dý Mikulášan písal verše od mladosti, no až 
v zrelom veku sa rozhodol predstúpiť pred 
verejnosť ako básnik, a urobil veľmi dobre, 
lebo jeho tvorba originálne zrkadliaca lip
tovské prostredie, v ktorom žije, určite stojí 
za povšimnutie,“ vyzdvihol dlhoročného 
priateľa Š. Packa.

Trojlístok Mikulášanov na prestížnom 
bratislavskom knižnom veľtrhu doplnil Ma
roš Peiger, spoluautor titulu Huby Liptova. 
„Unikátne farebné fotografie húb so zaují
mavými sprievodnými informáciami v pre
hľadnom grafickom spracovaní si hneď po 
vydaní našli široké čitateľské spektrum,“ 
dodal Š. Packa s  tým, že obyvatelia i  náv
števníci Liptovského Mikuláša si aj mnohé 
iné knihy miestnych autorov môžu zadová
žiť napríklad v klientskom centre mestské
ho Múzea Janka Kráľa na Námestí oslobo
diteľov.

 -red-

Mikulášania 
sa predstavili 
na prestížnej 
Bibliotéke

Štefan Packa
vľavo,

Jozef Daník
vpravo
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STREDA ( 21.12. )

10.00 Dopoludnie pre deti 

16.00 DFS Pramienok
 “Šťastie, zdravie, pokoj svätý, 
 vinšujeme Vám” 

16.30 Bene čný punč
 otvorenie Vianočných trhov 
 spojené s bene čným punčom

17.00 Béreš Duo
 gitarové duo zahrá swingové 
 a jazzové štandardy

19.00 Next rout
  rockové cover verzie 

ŠTVRTOK ( 22.12. )

16.00 Agazaga
 hudba 60. a 70. rokov

17.00 TRA-Band
 ethno muzika

18.00 Mince vo fontáne
 populárna skupina 
 z Liptovského Mikuláša

20.00 Ploštín Punk

PIATOK ( 23.12 )

16.00 Freeze Dance Crew 
 hip hopová formácia 

17.00 ĽH Haluška
 ľudová hudba

18.00 SPECTRUM
 hudba pre dobrú zábavu

1. slovenská úsporová, a.s.

 hudba pre dobrú

jarmočný predaj bude prebiehať každý deň od 10:00 hod

PODUJATIE PODPORILI:

Kategória I. - Fyzické osoby:

Termín súťaže
1. - 31. 12. 2016
1. rodinné domy  2. paneláky

1. kluby dôchodcov

1. podniky  2. podniky v pešej zóne

1. materské školy
2. základné školy  3. stredné školy

Viac informácií www.mikulas.sk

Kategória II. - Právnicke osoby: 

Kategória III. - Školstvo:

Kategória IV. - Seniori:
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31.
tanečnice IMPRESSA

moderátor, DJ a animácie počas
celého večera, LASER show

www.tatralandia.sk  |  www.ginoparadise.sk 

KONCERT 

DJ PETER RAK
RABAT - KABÁT REVIVAL 

OHŇOSTROJ
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SERVIS

Dar najkrajší život
dáva do kočiara...  

V mesiaci október 2016 
sa v Liptovskom Mikuláši narodili:

  Teo HLAVATÝ, Matias PONGRÁC, 
Pavlína RAČKOVÁ, Juraj BALVOŇ, 
Sofia MURGOŠOVÁ, Jakub FRAJKOR, 
Ella BARTÍKOVÁ, Alexander DOŠA, 
Marek KYPTA, Tomáš JANČUŠKA, 
Tomáš BALÁŽ, Jakub HUSÁRIK, Kata
rína RAČKOVÁ, Martina FACONOVÁ, 
Anton CHOVANEC, Matiáš KOLCUN, 
Tobias PUŠKA.

Rozhodli sme sa kráčať spolu,
nie z priateľstva, ale z lásky,
nie na chvíľu, ale navždy...

Manželstvo uzavreli:

  Dušan PAPAJ  Veronika KUCHÁRI
KOVÁ, Jaroslav ŠTEVČEK  Andrea 
HAMERSKÁ, Radovan SMREK  Silvia 
KATRÁKOVÁ, Ján ČONKA  Ilona MIR
GOVÁ, Mário KYSEĽ  Mária MATIOVÁ, 
Ing. Stanislav PAGÁČ  – Ing. Martina 
KRAJČIOVÁ, Radoslav SEMAN – Beata 
NAHÁLKOVÁ, Ján ČATLOCH – Tatiana 
BAŇÁROVÁ, Peter GABOVIČ – Moni
ka POLAČKOVÁ, Milan VDOVEC – Ka
tarína TUŽÁKOVÁ, Martin VRABEC  – 
Monika GALVÁNEKOVÁ, Mgr. Peter 
PORUBSKÝ  – Ing. Martina BELLOVÁ, 
Tomáš GEJDOŠ  – Mgr. Zuzana PŇA
ČEKOVÁ, Tomáš KUČERA  – Svetlana 
RAKOVÁ, İlker DALGIÇ  – Mgr. Anna 
CHOBOTOVÁ, Ing. Ján OMASTA – Ing. 
Jana KOLEKOVÁ, Rastislav PEŤO  – 
Anna KYSELOVÁ, Peter FOLTINEK  – 
Lucia KUBOVÁ.

Je taká chvíľa, skončí sa život,
začne spomienka...

Opustili nás:

  Vladimír SOCHOR 91r., Viera OVČÁ
KOVÁ 94 r., Bernardeta BELKOVÁ 
64 r., Mária SERAFÍNOVÁ 95r., Peter 
LAZIŠŤAN 64r., Milan BLCHÁČ 55 r., 
Ing. Pavol LÍŠKA 71r., Helena HLINI
ČANOVÁ 88r., Ivan ĎURIŠ 47r., Anna 
FRIČOVÁ 83r., Viliam SRNKA 57 r., Ján 
NEMEC 70r., Anna KOKIOVÁ 73r., Jo
zef MIHELIK 74r., Pavel LUKÁČ 85 r., 
Jana KUČEROVÁ 47r., Anna VALKO
VÁ 90r., Vladimír KUBÍN 69r., Martin 
ANTOŠKA 44r., Michal PAPRČKA 88 
r., Ján HANIG 79 r., Gabriela BUZAL
KOVÁ 84 r.

Občiansky servis 
OKTÓBER 2016

SERVIS

1

SERVIS

KALENDÁR PODUJATÍ

December
2016

 ŠTVRTOK – SOBOTA 1. - 31. 12. 2016 

 SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU VIANOČNÚ VÝZDOBU  
Kategória I. - Fyzické osoby, Kategória II. - Právnické osoby, Kategó-
ria III. - Školstvo, Kategória IV. - Seniori.

 4. - 23. 12. 2016 

 VIANOČNÉ TRHY V RGB LIPTOV  
 RGB Liptov 1. poschodie  9:00 - 20:00

 PONDELOK – PIATOK 5. - 9. 12. 2016 

 VTÁČÍ STROMČEK 2016  
 Rázusovie dom  12:00 - 15:00  Tradičné predvianočné 

stretnutie spojené so zdobením stromčeka, poéziou Rázusovcov…

 ŠTVRTOK 8. 12. 2016 

 VIANOČNÉ ZVYKY A TRADÍCIE  
 Liptovská knižnica G. F. Belopotockého  9:30  Beseda 

s Annou Olšovskou o vianočných zvykoch a tradíciách

 PIATOK 9. 12. 2016 

 VIANOCE V LIPTOVE  
 Múzeum Čierny orol L. Mikuláš  8:00 - 15:00  0,35 € 
 Podujatie s ukážkami ľudových remesiel s vianočnou tematiku 

pre školy a verejnosť.

 SOBOTA 10. 12. 2016 

 DEŇ SLOVENSKEJ POŠTOVEJ ZNÁMKY  
 Dom Matice slovenskej  9:00 - 11:00  Poštová priehradka 

s príležitostnou pečiatkou.

 NEVER SOL  
 Kultúrne centrum Diera do sveta  20:00  5 €  Mystická, 

hlboká a mámivá. Nechajte sa uniesť na zvukových vlnách do sveta 
D. Lyncha.

 NEDEĽA 11. 12. 2016 

 3. ADVENTNÝ KONCERT  
 Evanjelický kostol, Nám. Žiadosti slovenského národa 
 16:00  CON MOTO - koncert zboru dirigentov s čítaním pro-

roctiev a adventných príbehov

 5 DOORS  
 Liptov Aréna  19:00  15 € / 19 €  Nezabudnuteľná Bro-

adway show, svetová, tanečná a svetelná show!

 UTOROK 13. 12. 2016 

 NAJ ČITATEĽ 2016  
 Liptovská knižnica G. F. Belopotockého  10:00  Slávnost-

né ocenenie najaktívnejších dospelých čitateľov roku 2016.

 STREDA 14. 12. 2016 

 VIANOČNÁ LATKA   
 telocvičňa ZŠ Janka Kráľa  9:00 otvorenie  Školské atletické 

preteky v skoku do výšky základných a stredných škôl.

 ZLETELI ANJELI   
 Liptovská knižnica G. F. Belopotockého - pobočka Podbre-

ziny  9:40  Predvianočná beseda so spisovateľkou Annou 
Olšovskou

 METAMORFÓZY MIKULÁŠSKEHO NÁMESTIA POČAS 
SIEDMICH STOROČÍ   

 Múzeum Janka Kráľa  16:00
Záverečné podujatie pri príležitosti 730. výročia 1. písomnej zmien-
ky o meste.

ŠTVRTOK  SOBOTA 1.  31. 12. 2016 

 SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU VIANOČNÚ VÝZDOBU
Kategória I. - Fyzické osoby, Kategória II. - Právnické osoby, Kategó-
ria III. - Školstvo, Kategória IV. - Seniori.

g y y g

NEDEĽA 11. 12. 2016

 3. ADVENTNÝ KONCERT
 Evanjelický kostol, Nám. Žiadosti slovenského národa 
 16:00 CON MOTO - koncert zboru dirigentov s čítaním pro-

roctiev a adventných príbehov

 ŠTVRTOK 15. 12. 2016 

 NAJLEPŠÍ DETSKÝ ČITATEĽ 2016   
 Liptovská knižnica G. F. Belopotockého  14:00  Slávnost-

né ocenenie najlepších detských čitateľov 2016

 LIPA SPIEVA LASICU   
 Dom kultúry  18:00  predpredaj 15 €, na mieste 18 €, 

vozík 1 €  Spojenie Petra Lipu a Milana Lasicu na jednom pódiu!

 PIATOK 16. 12. 2016 

 VIANOČNÝ KONCERT DFS ĎUMBIER A DFS CSICSERGŐK, KIS-
KŐRŐS   

 Dom kultúry - veľká sála  17:00  3 €  Vstupenky na 
podujatie zakúpite v CVČ LM

 LITERÁRNY KLUB   
 Liptovská knižnica G. F. Belopotockého  18:00  Stretnutie 

členov klubu

 PIATOK 16.12.2016 

 VIANOČNÁ NOC V HANDY DANDY   
 Detský kútik Handy Dandy - RGB Liptov  20:00  12 €

 SOBOTA 17. 12. 2016 

 LONGITAL   
 Kultúrne centrum Diera do sveta  20:00  8 €  Slovenská 

kultová kapela s novým albumom Divoko.

 NEDEĽA 18. 12. 2016 

 ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA NA ĽUDOVÚ NÔTU   
 STOP SHOP Liptovský Mikuláš  15:00  Rozprávková nede-

ľa na ľudovú nôtu v STOP SHOP Liptovský Mikuláš.

 KANDRÁČOVCI - VIANOČNÝ KONCERT   
 Dom kultúry  16:00  15 €  Vianočný koncert obľúbenej 

ľudovej skupiny Kandráčovci.

 4. ADVENTNÝ KONCERT   
 Gotický kostol sv. Petra z Alkantary, Okoličné  16:00 
 Duo EX ANIMO - Vladimír Ondrejčák-gitara, Vladislava Fabiano-

vá-hoboj

 UTOROK 20. 12. 2016 

 VIANOČNÉ ŠKOLSKÉ PLAVECKÉ PRETEKY ZŠ A SŠ   
 Krytá plaváreň, Vajanského 20  9:00 otvorenie

 STREDA 21. 12. 2016 

 ANDREA ZIMÁNYIOVÁ
A JURAJ BURIAN   

 Bar & Restaurant Route 66  19:00   12 €  Duo výni-
močnej speváčky a gitaristu vám ponúkne nový pohľad na svetovo 
známe skladby.

 STREDA – PIATOK 21. - 23. 12. 2016 

 VIANOČNÉ TRHY   
 Námestie osloboditeľov  10:00  Tradičný predaj spojený 

s kultúrnym programom.

 ŠTVRTOK 29. 12. 2016 

 JANO SVETLAN MAJERČÍK
A DRUŽINA TOSÚONI   

 Liptovská galéria P. M. Bohúňa  19:00  7 €  Koncert 
jasnoživej hudby

 SOBOTA 31. 12. 2016 

 SILVESTER 2016 V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI   
 Námestie osloboditeľov  22:30  Príďte osláviť koniec roka 

na námestí.

 SILVESTER 2016 V TATRALANDII   
 Aquapark Tatralandia  18:00 - 04:00  od 10,90 €  Za-

prajme sme si šťastný rok 2017 v trópoch na Liptove.

 4. ADVENTNÝ KONCERT  
 Gotický kostol sv. Petra z Alkantary, Okoličné  16:00
 Duo EX ANIMO - Vladimír Ondrejčák-gitara, Vladislava Fabiano-

vá-hoboj

STREDA   PIATOK 21.  23. 12. 2016 

 VIANOČNÉ TRHY  
 Námestie osloboditeľov  10:00  Tradičný predaj spojený 

s kultúrnym programom.

SOBOTA 31. 12. 2016

 SILVESTER 2016 V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  
 Námestie osloboditeľov  22:30  Príďte osláviť koniec roka 

na námestí.

Bližšie informácie o podujatiach konaných v  Liptovskom Mikuláši nájdete 
v  centrálnom KALENDÁRI PODUJATÍ na webe mesta www.mikulas.sk

Nájdete nás na facebooku  facebook.com/MestoLM  
P R A V D I V É  I N F O R M Á C I E  O  D I A N Í  V  M E S T E
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Mestské 
zastupiteľstvo
Rokovanie mestského zastupiteľ
stva sa uskutoční 15. decembra 
2016 o 10. hodine na Mestskom 

úrade v Liptovskom Mikuláši.

SKÚŠKA SIRÉN
09. 12. 2016 o 12.00 hodine bude 
v Liptovskom Mikuláši pravidelné 
preskúšanie systémov varovania 

obyvateľstva dvojminútovým 
stálym tónom sirén.

V zmysle § 9a zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení mesto Liptovský Mikuláš 

zverejňuje zámer
odpredať obchodnou verejnou súťažou

pozemok parc. č. KNC 740/14 o výmere 10 000 m² a pozemok parc. č. KNC 740/15 o výmere 
8 000 m² (pozemky spolu o výmere 18 000 m²), nachádzajúce sa na ul. Okoličianskej, v k. ú. Okolič

né, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš.

Minimálna požadovaná cena za nehnuteľnosti je spolu 288 000,00 eur.

Bližšie informácie o nehnuteľnostiach poskytne oddelenie právnych služieb na Mestskom 
úrade v Liptovskom Mikuláši (Štúrova ulica) na 2. poschodí č. dv. 207, tel.č. 044/5565240, email: 

b.chomova@mikulas.sk.

Celé znenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli a stránke 
mesta Liptovský Mikuláš www.mikulas.sk. 

Oznámenie o zverejnení a prerokovaní 
návrhu „Územný plán mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 5 “

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Mesto Liptovský Mikuláš  mestský úrad v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zria

dení podľa § 4 odst.3 písm.j/ v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov podľa §u 22

predkladá návrh 
„Územný plán mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č.5 “ 

za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania.

Mesto Liptovský Mikuláš je podľa stavebného zákona v  znení neskorších predpisov obstarávate
ľom územnoplánovacej dokumentácie mesta Liptovský Mikuláš. Má platný územný plán, schválený 
uznesením mestského zastupiteľstva č.115/2010 dňa 16. 12. 2010 s vyhlásením jeho záväznej časti 
všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN zo dňa 16. 12. 2010 s účin
nosťou dňom 1. 1. 2011 v znení zmien a doplnkov. Spracovateľom zmien a doplnkov č.5 územného 
plánu mesta Liptovský Mikuláš je AUREX, spol. s r.o., Bratislava. Predmetom riešenia sú zmeny, týkajú

ce sa upresnenia územnoplánovacej dokumentácie na základe aktuálnych potrieb mesta.

Komplexný materiál návrhu „Územný plán mesta Liptovský Mikuláš  Zmeny a  doplnky č.5“ je 
k nahliadnutiu na útvare hlavného architekta na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši a na stránke 

www.mikulas.sk.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky do 28. decembra 2016 
písomne na adresu: Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš. 

Na námietky podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada.

MESTO Liptovský Mikuláš
hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície 

Sociálny poradca pre prácu v marginalizovaných komunitách

Informácie o pracovnom mieste, 
náplň práce: 
terénna práca, spolupráca a koordinácia s od
bormi mestského úradu v oblasti práce s margi
nalizovanými skupinami obyvateľov mesta

Termín nástupu: 1. 1. 2017
Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa
• odbor: Sociálna práca, Aplikovaná sociálna 

práca, Sociálne služby a poradenstvo,
• Sociálna práca so zameraním na rómsku 

komunitu, Špeciálna pedagogika, Sociálna 
andragogika

Ďalšie kritériá a požiadavky na kandidáta:
• občianska bezúhonnosť
• prax výhodou
• znalosť slovenského jazyka v písomnom aj 

ústnom prejave
• znalosť legislatívy pre príslušnú oblasť
• znalosť práce s PC
• komunikačné, prezentačné a organizačné 

schopnosti
• samostatnosť, zodpovednosť, tvorivosť, 

asertivita
• vodičský preukaz skupiny „B“

V  prípade, že spĺňate uvedené podmienky a  máte záujem zúčastniť sa na osobnom pohovore 
na uvedenú pracovnú pozíciu, doručte svoj profesijný životopis spolu s  písomným súhlasom 
s použitím osobných údajov v zmysle zákona č 428/2002 Z.z. v platnom znení do 16. 12. 2016 na mail 

d.chromekova@mikulas.sk

Kontaktná osoba : Ing. Dana Chromeková,  044/5565201
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SERVIS

 
 VIANOČNÁ PÁRTY (Americ. � lm, od 15 rokov, 100 min.)  

Št. 8.12.  20.00  4 € |So. 10.12.  20.00  4 € | Ne. 11.12.  20.00  
4 €  Jediný spôsob, ako uloviť významného klienta a zachrániť � remnú pobočku 
pred zavretím, je usporiadať veľkolepý vianočný večierok!

 TROLLOVIA (Americ. � lm, MP, 92 min. Slovenský dabing)  
So. 10.12.  16.15  4 € | Ne. 11.12.  16.15  4 € | Po.12.12.  18.00  
3,30 €  Trollovia sú vždy veselí škriatkovia, ktorí milujú hudbu, tanec a spev. 
Výborný animák pre celú rodinu!

 ANJEL PÁNA 2 (Český � lm, MP, 90 min., Slovenský dabing)  
So. 10.12.  18.00  3,50 € | Ne. 11.12.  18.00  3,50 € | 
Po.12.12.  20.00  3,50 €  Voľné pokračovanie úspešnej vianočnej rozprávky.

 KAMENE BOLESTI (Francúzsky � lm, od 15 rokov, 116 min.)  
Ut. 13.12.  18.00  4 € | St. 14.12.  20.00  4 €  Marion Cotillard v hlav-
nej úlohe � lmovej adaptácie novely talianskej spisovateľky Mileny Agus.

 SANTA JE STÁLE ÚCHYL (Americ. � lm od 12 rokov, 81 min.)  
Ut. 13.12.  20.00  3,50 € | St. 14.12.  18.00  3,50 €  Po viac ako 
jedenástich rokoch vzniklo pokračovanie Santu, ktorý je všetko, len nie ľudomil.

 ROGUE ONE: A STAR WARS STORY  
(Americ. � lm, MP, 137 min.) | Št. 15.12.  20.00  4 € | 
Pia. 16.12.  20.00  4 € (Slovenské titulky) | So. 17.12.  17.30  4 € 
(Slovenský dabing) | St. 21.12.  17.30  4 € (Slovenský dabing) | 
Ne. 18.12.  20.00  4 € (Slovenský dabing)  Rogue One: Star Wars Story 
je prvým z novej série samostatných � lmov Lucas� lmu.

 VAIANA, LEGENDA O OCEÁNE  
(Americ. � lm, MP, 107 min. Slovenský dabing)
So. 17.12.  15.30  4 € | Ne. 18.12.  18.00  4 €  Príbeh o nebojácnej 
dospievajúcej dievčine, ktorá sa vydáva na nebezpečnú cestu, aby zachránila svoj ľud. 
Krásny animovaný príbeh pre celú rodinu!

 COLLATERAL BEAUTY (Americ. � lm, od 12 rokov, 128 min.)  
So. 17.12.  20.00  4 € | Ut. 20.12.  20.00  4 €  Všetkých nás niečo 
spája, láska, čas, smrť. A i tá najväčšia strata môže priniesť krásne momenty.

 SIERANEVADA  
(Rum.- Franc. Bosna a Herc. Chorv.- Maced. od 15 rokov, 173 min.)
Po. 19.12.  19.00  3,50 €  Sieranevada je smr teľne vážnou komédiou 
o živote v klamstve a neustálom očakávaní vecí, ktoré neprichádzajú.

 SLOBODA POD NÁKLADOM (Slov. � lm, od 12 rokov, 61 min.)  
St. 21.12.  20.00  3 €  V dokumentárnom � lme Pavla Barabáša spoznáme 
najstaršiu generáciu tatranských nosičov, ktorí zásobujú vysokohorské chaty.

 PREČO PRÁVE ON? (Americ. � lm od 15 rokov, 110 min.)  
Št. 22 12.  20.00  4 € | Pia. 23 12.  18.00  4 €  Ďalšia bláznivá 
komédia o otcovi a snúbencovi jeho dcéry.

 MANŽEL NA HODINU (Český � lm, od 12 rokov, 97 min.)  
Pia. 23.12.  20.00  4 € | Ne. 25.12.  20.00  4 € | Po. 26.12.  20.00  
3,30 € | Ut. 27.12.  18.00  4 €  Pokračovanie úspešnej komédie sleduje 
osudy štvorice hráčov vodného póla z Nymburku, ktorí začali pracovať ako hodinoví 
manželia.

 SPIEVAJ (Americ. � lm, MP, 110 min. Slovenský dabing)  
Ne. 25.12.  15.45  4 € | Po. 26.12.  15.45  3,30 € | Ut. 27.12.
 15.45  4 € | St. 28.12.  18.00  4 € | Št. 29.12.  18.00  4 €

 Veľkolepá talentová spevácka súťaž, akú svet ešte nevidel. Hudbou nabitý animák 
pre celú rodinu!

 FANTASTICKÉ ZVERY A ICH VÝSKYT  
(USA - GB, od 12 rokov, 120 min., Slovenský dabing) 
Ne. 25.12.  17.45  4 € | Po. 26.12.  17.45  3,30 € | 
Ut. 27.12  20.00  4 €  Úplne nové čarodejnícke dobrodružstvo, ktoré nás 
vracia do sveta čarodejníkov a zvláštnych bytostí.

 DIEŤA BRIDGET JONESOVEJ  
(GB - USA - Francúzsko, od 15 rokov, 123 min., Český dabing)
St. 28.12  20.00  3,50 € | Št.29.12.  20.00  3,50 €  Utrpenie 
najväčšej smoliarky v dejinách neskončilo...

 
 ZOZN@MKA - FKS (komédia ČR (12), 90 min., orig. verzia)  

Pi. 2.12. o  14.30  2 €
 NARODENINY V MULTIKINE – 3. VÝROČIE

Ne. 4.12. od  11:00   zvýhodnené vstupné na vybrané � lmy (2 €), detská 
nedeľa s predpremiérou Anjel Pána 2 

 BOH TI ŽEHNAJ, OZZY (anglicky s českými titulkami (15)  
Ut. 13.12. o  20:00  5,30 €

 NAJKRAJŠÍ DEŇ - FKS (komédia Nem. (12), 113 min., čes. dab.)  
Pi. 16.12. o  14:30  2 € 

 TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 3D - FKS  
(animovaná komédia USA(U), 90 min., slovenský dabing
Pi. 30.12. o  14:30  3 €

 LÁSKA ZĎALEKA  
So. 10.12. o  18:55  12 €  Priamy prenos z Metropolitnej opery v New Yorku

 LUSKÁČIK  
Ne. 18.12. o  15:45  11 €  Záznam prenosu z Bolšoj baletu v Moskve 
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 27. 09. 2016 | 07. 01. 2017  
AKADÉMIA ŠPERKU
Centrum Kolomana Sokola | Ut - So: 10:00 
- 17:00 2 € 1 € | Spoločná výstava viacerých 
autorov.

 11. 10. 2016 | 31. 12. 2016  
VENDULA CHALÁNKOVÁ
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 
10:00 - 17:00 2 € 1 € | Autorská výstava

 11. 10. 2016 | 31. 12. 2016  
VINCENT HLOŽNÍK
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 
10:00 - 17:00 2 € 1 € | Autorská výstava

 13. 10. 2016 | 08. 12. 2016  
MIKULÁŠSKA ŽIDOVSKÁ KOMUNITA: 
PRÍBEHY - OSUDY - ĽUDIA
výstavná sieň Múzea Janka Kráľa | Po - Pi 
9:00-16:00, So - Ne 10:00-17:00 0,50 € |
Výstava z dejín liptovskomikulášskej židov-
skej komunity

 11. 11. 2016 | 13. 01. 2017  
MESTSKÉ VIANOCE
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | 
Po-Pi 8:00 - 16:00, So-Ne len pre ohlásené 
skupiny (min. 10 osôb) 0,40 € 0,20 € |
Výstava približuje spôsob slávenia Vianoc 
v mestských rodinách v polovici 20.storočia.

 22. 11. 2016 | 31. 01. 2017  
XIV. FRAGMENTY Z PRÍRODY - NAŠE 
VTÁCTVO
Slovenské múzeum ochrany prírody 
a jaskyniarstva | Po,St-Pi: 9:00-17:00, Ut: 
zatvorené, So-Ne: na objednávku (posled-
ný vstup hodinu pred zatvorením) | XIV. 
ročník cyklu výstav určený predovšetkým 
pre nevidiacich a slabozrakých

 22. 11. 2016 | 31. 01. 2017  
XIV. PRÍRODA NAŠIMI OČAMI
Slovenské múzeum ochrany prírody 
a jaskyniarstva | Po,St-Pi: 9:00-17:00, 
Ut: zatvorené, So-Ne: na objednávku 
(posledný vstup hodinu pred zatvorením) 
| XIV. ročník výstavy výtvarných prác ľudí 
s mentálnym hendikepom

 25. 11. 2016 | 15. 01. 2017  
SPELEOFOTOGRAFIA 2016
Slovenské múzeum ochrany prírody a jas-
kyniarstva | Po - Pi 9:00 - 17:00; posledný 
vstup 16:00 0,50 € | Súťažná výstava ume-
leckých fotogra� í s jaskyniarskou tematikou.

 05. 12. 2016 | 27. 01. 2017  
ČAS VIANOČNÝ
Klubovňa LKS v NKP Čierny orol | Po - Pi: 
8:00 - 15:00 0,50 € 0,20 € | Drevené betle-
hemy, práce liptovských rezbárov, vianočná 
pohľadnica.

 08. 12. 2016 | 31. 12. 2016  
VÝSTAVA POŠTOVÝCH ZNÁMOK A VIA-
NOČNÝCH POHĽADNÍC
Dom Matice slovenskej | Vernisáž výstavy 
08. 12. o 11:00 | Po - Pi: 9:00 - 16:00 | 
Výstava poštových známok a vianočných 
pohľadníc.

 
 10. 12. 2016  

SOBOTNÁ ŠKOLA RELAXU: PREDVIANOČ-
NÉ TVORENIE S POWERTEXOM
Študio KREATIVITY v priestoroch LGPMB 
| 10:00 - 15:00 | 29 € | Relaxačný kreatívny 
kurz modelovania s tužidlom Powertex 
vhodný pre začiatočníkov aj pokročilých.

 11. 12. 2016  
SANTA A JEHO ŠKRIATKOVIA
STOP SHOP Liptovský Mikuláš | 15:00 | Fo-
tenie so Santom, divadlo, výroba vianočných 
ozdôb - toto nás čaká v STOP SHOPe.
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 SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 
19. STOROČIA  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 
10:00 - 17:00 1 € 0,50 € | Obrazy a sochy 
umelcov z obdobia romantizmu a realizmu.

 SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 
20. STOROČIA  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 
10:00 - 17:00 1 € 0,50 € | Výstava diel 
autorov E.M.Šimerová, Martin Martinček, 
Miroslav Ksandr, Michal Kern.

 STARÉ UMENIE  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 
10:00 - 17:00 1 € 0,50 € | Slovenské umenie 
15. - 18. storočia - gotika, renesancia, barok.

 KOLOMAN SOKOL  
Centrum Kolomana Sokola | Ut - So: 10:00 
- 17:00 1 € 0,50 € | Diela významného slo-
venského gra� ka a maliara, ktorý sa narodil 
v Liptovskom Mikuláši

 KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  
Múzeum Janka Kráľa, Námestie 
osloboditeľov 31 | Po-Pi 9:00-16:00, So-Ne 
10:00-17:00 2 € 1 € | Najväčšia expozícia 
múzea prevádza viac ako 730-ročnými 
dejinami mesta Liptovský Mikuláš.

 MIKULÁŠSKA MUČIAREŇ  
Múzeum Janka Kráľa, Námestie oslo-
boditeľov 31 | Po-Pi 9:00-16:00, So-Ne 
10:00-17.00 | Jedinečná expozícia približuje 
druhý deň súdu s legendárnym zbojníkom 
Jurom Jánošíkom.

 ŽIDOVSKÁ SYNAGÓGA  
Hollého 4 | od 16. 9.: mimo sezóny 
možnosť objednať vstup vopred v Múzeu 
Janka Kráľa 1 € 0,50 € | Jedna z najväčších 
synagóg na Slovensku približuje dejiny 
mikulášskej židovskej komunity.

 RODNÝ DOM SÚRODENCOV 
RÁZUSOVCOV  
Vrbická ul. 312 | Po-Pi 8:00 - 16:00 1 € 
0,50 € | Expozícia venovaná životu a dielu 
súrodencov Rázusovcov.

 TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO 
NÁRODA  
Tranovského ul. 8 | Po-Pi 8:00 - 16:00 1 € 
0,50 € | Expozícia v priestoroch niekdajšej 
Hodžovej fary približuje obdobie 40. rokov 
19. stor.

 CHRÁNENÁ PRÍRODA SLOVENSKA  
Slovenské múzeum ochrany prírody 
a jaskyniarstva | Po,St-Pi: 9:00-17:00, Ut 
zatvorené, So-Ne: na objednávku - po-
sledný vstup hodinu pred zatvorením 6 € 
2,50 € | Jediné špecializované múzeum 
svojho druhu na Slovensku.

 POĽOVNÍCTVO
A RYBÁRSTVO V LIPTOVE  
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-
Pi 8:00 - 16:00, So-Ne len pre ohlásené 
skupiny (min. 10 osôb) 1 € 0,50 € 
| Expozícia zachytáva dejiny poľovníctva 
a rybárstva na Liptove od stredoveku po 
súčasnosť.

 STÁLA EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ
LIEČITEĽKY ELENY BADOVEJ  
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol 
| Po-Pi 8:00 - 16:00, So-Ne len pre 
ohlásené skupiny (min. 10 osôb) 0,20 € 
0,10 € | Expozícia venovaná významnej 
bylinkárke, ľudovej liečiteľke známej nielen 
na Slovensku.
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