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Milí spoluobčania,
dovoľte mi úprimne vám zaželať v no-

vom roku pevné zdravie, veľa lásky v kaž-
dej jej ľudskej podobe, vzájomnú úctu, po-
chopenie. Prajem Vám tiež nádej na lepší
zajtrajšok. Nech Vám nechýba pokoj
a spokojnosť v osobnom živote, v rodine
i v našom meste.

Často počujeme hovoriť, že našu kraji-
nu či naše mesto ovládla hospodárska krí-
za. Som však bytostne presvedčený, že
z tohto neľahkého položenia sa aj vašou
zásluhou, milí Mikulášania, dokážeme do-
stať. Naše mesto vrátime na cestu všeo-
becnej prosperity. Váš zdravý úsudok

a múdre rozhodovanie sa v pravý čas pri-
nášali vždy úžitok celej spoločnosti.

Spolu s vami, s vašou podporou a aktív-
nou spoluúčasťou sa nám darí dosahovať
priaznivé výsledky.

Rok 2009 bol prvým rokom nášho
členstva v eurozóne a rokom svetovej hos-
podárskej krízy. Bol to rok náročný.
Chcem vás ubezpečiť, že urobím všetko
preto, aby ste prežili nový rok i budúce
roky dôstojne, bez obáv o zajtrajšok. By-
tostne mi totiž záleží na tom, aby mesto
Liptovský Mikuláš bolo mestom, ktoré žije
a kde sa dobre žije, mestom, v ktorom
každý z nás nájde svoj pokojný domov
a spokojný život. Dovoľte mi preto poďako-

vať sa vám všetkým za celoročnú statočnú
prácu v minulom roku, nech ste pôsobili
na akomkoľvek poste. Verím, že v pevnom
zväzku občanov nášho mesta a jeho samo-
správy sa zbavíme všetkého, čo nás ťaží
a narúša náš pokoj v duši. Dozaista to ne-
bude to ľahké, ale naša budúcnosť a bu-
dúcnosť našich detí stojí za to. Spojme úsi-
lie a sily každého z nás, aby naše srdcia
spoločne bili pre naše krásne mesto,
na jeho prospech a pre jeho ďalší rozkvet.

Váš primátor

pf 2010
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Mesto Liptovský Mikuláš
bude v roku 2010 hospodáriť so
sumou 53,4 miliónov eur. Pro-
gramový rozpočet mesta na bu-
dúci rok schválili mestskí po-
slanci na decembrovom zasad-
nutí zastupiteľstva.

„Rozpočet je určitým rám-
com, ktorý ohraničuje na jed-
nej strane naše ciele a na dru-
hej možnosti.  Je to živý me-
chanizmus, ktorý musíme ne-
ustále upravovať a až po vyhod-
notení na konci roka budeme
môcť skonštatovať, aký bol kva-
litný a či naplnil požadované
ciele,“ vysvetlil primátor Ján
Blcháč.

Pre rok 2009 bol rozpočet
32,5 milióna eur. Vedúca odbo-
ru financií, daní a miezd Marta
Gutraiová však upozornila, že
pomerne značnú úlohu v roz-
počte zohrávajú možné príjmy
z eurofondov a iných dotácií.
Z celkovej sumy rozpočtu je to
až 29,7 miliónov eur. Najviac
peňazí pôjde do projektov na
rozvoj mesta. V rozpočte na túto
položku vyčlenili 27 miliónov
eur. Školstvo v meste by malo
v roku 2010 disponovať sumou
sedem miliónov eur. Nasledujú
služby mesta, na ktoré je v pro-

gramovom rozpočte vyčlene-
ných 3,7 miliónov eur.

„Keďže príjmová oblasť nie je
garantovaná, musíme rozpočet
stále monitorovať a nastavovať
ho tak, aby sme v rámci dosiah-
nutých príjmov zabezpečili hlav-

né úlohy mesta aj
oblasť investícií
a rozvojových zá-
merov,“ priblížila ve-
dúca odboru finan-
cií, daní a miezd.

Programový roz-
počet pozostáva
z 18 programov
a na jeho príprave
sa podieľalo viac
ako 40 ľudí. „Zosta-
vovali sme ho už od
septembra. Porov-
nali sme požiadavky

a možnosti, aké máme. Keďže
požiadavky boli vyššie ako naše
možnosti, vzhľadom na hospo-
dársku krízu a vypadnuté podie-
lové dane, museli sme niektoré
položky upraviť. Na vykrytie
tých, ktoré sme vypustiť nemoh-
li, sme hľadali náhradné zdro-
je,“ dodala Gutraiová.

Rozpočet mesta je zostave-
ný ako vyrovnaný a mesto v ňom
počíta s realizáciou viacerých
investičných akcií. Návrh roz-
počtu mesta Liptovský Mikuláš
prerokovala finančná a majetko-
voprávna komisia ako aj mests-
ká rada. Odborné stanovisko
k nemu vyjadril aj hlavný kontro-
lór mesta Ján Bonko. „Na roz-
počet mesta sú napojené roz-
počty príspevkových rozpočto-
vých organizácií a školských za-
riadení mesta. Podľa môjho ná-
zoru rozpočet zabezpečuje fi-
nancovanie samosprávnych
funkcií mesta Liptovský Miku-
láš,“ doplnil Bonko. v.

Liptovská vodárenská spo-
ločnosť (LVS) nezvýši cenu
vody. Uistil predseda predsta-
venstva spoločnosti a primátor
Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč v reakcii na medializova-
né informácie, ktoré tvrdili opak.

„Takéto médiá, ktoré obča-
nov dezinformujú a ľahkovážne
šíria mylné informácie, strácajú
v mojich očiach všetku vážnosť.
Nepravdivé informácie vydal ce-
lonárodný najčítanejší denník
a zopakovala ich aj televízia.
Najhoršie je, že takýmto mé-
diám ľudia skutočne veria. Ne-
zbadali, že sa medzi časom
zbulvarizovali a šírenie takýchto

správ ich aj naozaj vyplaší. Opa-
kujem, že v roku 2010 ostávajú
ceny vodného a stočného na
rovnakej úrovni ako to bolo kon-
com roku 2009,“ zdôraznil
Blcháč.

Liptovská vodárenská spo-
ločnosť zvyšovala cenu za vod-
né a stočné naposledy v marci
2009. Bola to posledná žiadosť
o zvýšenie, ktorú spoločnosť
podala na Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví. Zástupcovia
LVS a predstavitelia mesta od-
mietajú všetky tvrdenia, ktoré sa
šíria na základe nepravdivých in-
formácií. „Žiadne zvyšovanie
ceny vodného a stočného Lip-
tovská vodárenská pre rok
2010 nepripravila. Presné čísla
hovoria jasne, že z vodáren-
ských spoločností na Slovensku
jedine Liptovská vodárenská ani
len nepodala žiadosť o úpravu
cien pre tento rok. Vzhľadom na
hospodársku krízu si totiž uve-
domujeme vážnosť situácie,
kedy nechceme a nebudeme
ľudí nútiť siahať hlbšie do peňa-
ženiek a ceny ostanú na úrovni
roku 2009,“ ubezpečil primátor
Blcháč.

Aktuálna cena vodného
a stočného, ktorá bude počas
celého roku 2010 stabilná, je

1,7085 eur za meter kubický.
Z toho cena za vodné je nece-
lých 0,82 eur za kubický meter
a cena za stočné je stanovená
na necelých 89 centov.

lm.

Voda v našom meste nezdražie

Liptovský Mikuláš má nový mestský roz-
hlas. Starú aparatúru, ktorej vysielanie ne-
mohlo prijímať až 38 percent občanov, vy-
menilo 150 nových rozhlasových zariadení.
Tie sú rozmiestnené po všetkých
liptovskomikulášskych mestských
častiach.

„Potrebovali sme vyriešiť otáz-
ku okamžitého informovania obča-
nov. Je dôležité, aby sa včas do-
zvedeli potrebné informácie, na-
príklad o odstávkach vody, elek-
trickej energie či poruchách. Pro-
stredníctvom nového a všade do-
stupného mestského rozhlasu
sme tento problém vyriešili,“ pre-

zradil primátor Ján Blcháč, ktorý svojim prí-
hovorom prostredníctvom verejného rozhla-
su slávnostne spustil jeho prevádzku.

Pôvodná technológia mestského rozhla-
su bola neekonomická
a zastaraná. Signálne
rozvody zachádzali do
korún stromov, čím
ohrozovali obyvateľov
v husto osídlených čas-
tiach mesta. Moderný
rozhlas bude vysielať
prostredníctvom bez-
drôtovej technológie
buď priamo z mestské-
ho úradu alebo z jedno-

tlivých mestských častí. K dispozícii je desať
vysielacích zariadení.

„Správu a dohľad nad systémom je mož-
né realizovať 24 hodín denne aj na diaľku.
Znižuje to náklad na servisné alebo iné zása-
hy do prevádzky siete. Technológia mestské-
ho rozhlasu je pripravená tak, aby sa mohla
urobiť aj nadstavba na šírenie signálu pre ka-
merový systém či šírenie internetu,“ vysvetlil
riaditeľ Verejnoprospešných služieb mesta
Liptovský Mikuláš Dušan Grešo. Výstavba
nového mestského rozhlasu trvala tri mesia-
ce. Celkové náklady na modernizáciu pred-
stavujú približne 490 tisíc eur. Pôvodné tech-
nické zariadenia sa budú postupne vyraďo-
vať a likvidovať v zberných surovinách. lm.

Liptovský Mikuláš má nový verejný rozhlas

„Žiadne zvyšovanie

ceny vodného

a stočného 

Liptovská 

vodárenská 

spoločnosť 

pre rok 2010 

nepripravila.”

Poslanci schválili 
programový rozpočet
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Poslanci mikulášskeho za-
stupiteľstva novým všeobecne
záväzným nariadením určili pres-
nejšie podmienky, ktoré by mali
spĺňať žiadatelia o dotáciu z lip-
tovskomikulášskeho rozpočtu.

„Chceli sme sprehľadniť fi-
nančný tok verejných zdrojov.
Určili sme preto presnejšie pod-
mienky poskytovania finančných
dotácií. Pôvodné nariadenie
bolo všeobecnejšie, odvolávalo
sa na zákony, ale neriešilo kon-
krétne jednotlivé okruhy, na kto-
ré sa môžu dotácie poskytnúť,“
vysvetlil potrebu nariadenia pri-
mátor Ján Blcháč na decembro-
vom zasadnutí zastupiteľstva.

Kým staré VZN neobmedzo-
valo žiadateľa v tom, koľko žia-
dostí o dotáciu ročne podá,

nové VZN dovoľuje požiadať
o dotáciu len raz ročne. „Po-
skytnutie dotácií nesmie zvyšo-
vať celkový dlh mesta. Dotácie
môžeme poskytnúť len na pod-
poru všeobecne prospešných
služieb a na podporu podnika-
nia a zamestnanosti,“ povedala
vedúca odboru financií, daní
a miezd Marta Gutraiová.

Pôvodne nebola obmedzená
ani výška poskytovanej dotácie.
Schválené nariadenie však ur-
čuje jej hranicu na maximálne ti-
síc eur. Žiadateľ musí preukázať
polovičnú účasť na financovaní
projektu, na ktorý dotáciu žiada.

Nové nariadenie o poskyto-
vaní finančných dotácií z roz-
počtu mesta L. Mikuláš začne
platiť od januára 2010. v.

Po prvý raz sa s vedením
mesta Liptovský Mikuláš stretli
zástupcovia 19 občianskych

združení a organizácií zdravotne
postihnutých občanov. Radu
osôb so zdravotným postihnu-
tím schválili poslanci mestského
zastupiteľstva ako ďalší poradný
orgán primátora.

„Táto rada je jedinečná, lebo
funguje na úrovni miest len oje-
dinele. Reagovali sme na pod-
nety našich zdravotne postihnu-
tých spoluobčanov a chceli sme

im týmto spôsobom vyjsť
v ústrety,“ vysvetlil šéf radnice
Ján Blcháč dôvod vzniku devät-

násťčlennej rady.
Úvodné zasad-

nutie malo zozna-
movací charakter.
P r e d s t a v i t e l i a
rady predniesli
primátorovi svoje
predstavy o fun-
govaní a spolu-
práci. Zdravotne
ťažko postihnutí
s p o l u o b č a n i a

budú prostredníctvom tohto or-
gánu komunikovať s mestom
svoje požiadavky napríklad vo
veciach bezbariérovosti či vytvá-
raní chránených dielní pre zdra-
votne hendikepovaných.

„Všetci členovia
uvítali aktivitu a záujem
mesta riešiť konkrétne
úlohy na úrovni vede-
nia radnice. Cieľom
rady je prehĺbiť a zlep-
šiť systematickosť spo-
lupráce medzi mestom
a týmito niekedy zne-
výhodňovanými  ob-
čanmi,“ prezradil Miro-
slav Babka z kancelá-

rie primátora. Najbližšie stretnu-
tie členov rady s vedením mesta
sa uskutoční v polovici februára
2010.

red.

Takmer 30 hlavných kontrolórov miest
a obcí Slovenska sa stretlo v liptovskomiku-
lášskej radnici na svojom poslednom zasad-
nutí v decembri 2009. Tatransko-spišskí
kontrolóri si vymenili skúsenosti z kontrolnej
činnosti a riešili aktuálne otázky svojej prá-
ce.

„Kontrolór je vo svojej funkcii akýsi osa-
motený hráč. Pohľad na problematiku musí
mať nezaujatý a nezávislý, preto sa
nemôže radiť o svojich pracovných
aktivitách s nikým zo svojho okolia.
Radiť sa môžeme len spolu vzá-
jomne s ostatnými hlavnými kontro-
lórmi a preto sú takéto stretnutia
dôležité,“ vysvetlil hlavný kontrolór
mesta Liptovský Mikuláš Ján Bon-
ko, ktorý bol do svojej funkcie zvo-
lený v tomto roku opätovne už tretí-
krát.

Na problémy s určením pracov-
ného úväzku hlavného kontrolóra
poukázal vo svojom príspevku hlav-
ný kontrolór mesta Spišské Pod-
hradie Jozef Tekeli. „Úväzok musí
byť za každých okolností určený
pred vyhlásením voľby tejto funk-

cie. Nesmie byť menený ani v priebehu
funkčného obdobia hlavného kontrolóra.
V realite sa často stretávame s problémom,
že obce určia úväzok až po zvolení kontroló-
ra do funkcie alebo ho priebežne menia. To
nám neumožňuje náležitý výkon. Preto sme
navrhli zmeny zákona, ktorými by sa určil
rozsah minimálnych úväzkov,“ vysvetlil vo
svojom prejave.

Zúčastnení sa oboznámili aj s ďalšími as-
pektmi pracovného pomeru hlavného kon-
trolóra obce. Riešili napríklad otázku ich po-
stavenia v štruktúre obecnej samosprávy,
platové pomery či zodpovednosť vo svojej
funkcii. „Do našej činnosti spadá napríklad
problematika petícií a sťažností v rámci
miest a obcí. My máme len kontrolnú a nie
výkonnú funkciu a pri vybavovaní sťažností je

v našej kompetencii len kontrolovať
vyriešenie, nie riešiť, samozrejme
okrem výnimiek. V skutočnosti sa
však často stretávame s tým, že sťaž-
nosť niektorí kontrolóri aj riešia a vy-
bavujú a následne kontrolujú, čo je
nelogické,“ priblížil jednu z prejedná-
vaných problematík Bonko.

Na niekoľkohodinovom stretnutí
sa zúčastnil aj prezident Združenia
hlavných kontrolórov Slovenskej re-
publiky Ľudovít Budzák či predsed-
níčka Tatransko-spišsekj regionálnej
sekcie Združenia hlavných kontroló-
rov SR Hyacinta Zozuľáková.

Najbližšie zasadnutie hlavných
kontrolórov sa uskutoční vo februári
2010 v Košiciach. lm.

Určili bližšie pravidlá 
pri poskytovaní dotácií

V Mikuláši sa stretlo tridsať kontrolórov

Mesto má Radu osôb 
so zdravotným postihnutím

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ



4 SPRAVODAJSTVO

Centrum voľného času v Lip-
tovskom Mikuláši má od januára
nového riaditeľa. Doterajší riadi-
teľ školského zariadenia Jozef
Daník, ktorý odišiel 31. de-
cembra do dôchodku, šéfoval
centru až 17 rokov.

„Aj naďalej budem aktívne
robiť s deťmi prostredníctvom
záujmových krúžkov v oblasti
vzdelávania histórie a zemepisu
či novinárskeho krúžku,“ pre-
zradil Jozef Daník.

Menovací dekrét na obdobie
piatich rokov odovzdal jeho ná-
stupcovi Romanovi Králikovi
primátor Ján Blcháč. „Pánovi
Daníkovi patrí veľká vďaka. Od-

viedol v centre s deťmi kus poc-
tivej práce. A pánovi Králikovi
želám na novom poste veľa
šťastia a tvorivých síl,“ povedal
primátor.

Centrum voľného času vznik-
lo v meste v roku 1952. Jeho
prvý názov bol Okresný dom
pionierov a mládeže v Liptov-
skom Mikuláši. Od jeho vzniku
mu šéfovalo osem riaditeľov.
Dnes sa toto školské zariadenie
zaoberá činnosťou záujmových
krúžkov, kurzov, klubov či súbo-
rov napríklad z oblasti kultúry,
jazykov, spoločenských vied,
prírody či športu.

lm.

Prvého novoro-
denca v Liptovskom
Mikuláši - Michaelu
Veselú - privítal v pô-
rodnici Liptovskej ne-
mocnice s poliklinikou
primátor Ján Blcháč.
Prvá tohtoročná ob-
čianka mesta sa naro-
dila 1. januára hodinu
a pol po polnoci. Váži
3,39 kilogramov
a meria 49 centime-
trov.

„Prajem dieťatku,
ale aj rodičom pevné
zdravie a dostatok lásky, aby sa
o svoju dcéru starali s obetavos-
ťou,“ zaželal primátor pri návšte-
ve rodičky. Mesto darovalo ma-
mičke poukážku na kúpu kočíka
v hodnote 400 eur.

„Bolo by dobre, aby si mladí
Mikulášania vstúpili do svedo-
mia a podporili pôrodnosť v na-

šom okrese, keďže sme tento
rok zaznamenali pokles pôro-
dov v našej nemocnici,“ pove-
dal lekár Oldřich Drahovzal.
V Liptovskej nemocnici s polikli-
nikou sa v roku 2009 narodilo
616 detí, čo je o takmer 30 no-
vorodencov menej oproti roku
2008. lm.

Pamätné listy udelil primátor
Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč ôsmim obyvateľom mes-
ta, ktorí stáli pri zrode prvých
hokejových tried na dnešnej Zá-

kladnej škole Márie Rázusovej-
Martákovej. Všetci ocenení
majú zásluhu na výchove mla-
dých talentovaných športovcov
a na rozvoji mládežníckeho ho-
keja v Mikuláši.

„Tento rok oslavujeme na na-
šej škole 30. výročie založenia
športových hokejových tried. Cí-
tila som akúsi povinnosť poďa-
kovať sa všetkým, ktorí sa priči-
nili k ich vzniku, tým, ktorí stáli
pri založení týchto tried,“ vysve-
tlila riaditeľka školy Alena Ridzo-
ňová, ktorá navrhla ocenených.

Pamätnú plaketu odovzdal
primátor prvej riaditeľke školy
Božene Šimkovej, ktorá vytvorila
podmienky pre založenie prvej
hokejovej triedy. Tá mala 24 žia-
kov. Ocenenie získal aj prvý tré-
ner tejto hokejovej triedy Dušan
Halaj. Učiteľa a športovca Karola
Boráňa ocenilo mesto za prípra-
vu mladých športovcov po teles-
nej stránke. Prvým predsedom
komisie mládeže, ktorá pracova-

la pri hokejovom klube, bol Jozef
Kotian. Predsedníctvo po ňom
prevzal Zdeněk Karas. Obidvaja
získali pamätné listy ako vďaku
za myšlienku vytvorenia hokejo-

vých tried. Vedúcim
mužstva prvej hoke-
jovej triedy bol Pa-
vol Uličný. Zabez-
pečoval finančný
chod triedy mla-
dých hokejistov.
Siedmy pamätný list
šéfa radnice si od-
niesol najstarší oce-
ňovaný Pavol Pivko,
ktorý do dnešného
dňa trénuje hokejo-
vé prípravky a venu-
je sa mládeži. Po-
sledným je Juraj

Budinský, tkorý pôsobil ako prvý
triedny učiteľ prvej hokejovej
triedy na základnej škole, kde
pôsobí dodnes.

„Založenie hokejových tried
bola dobrý myšlienka. Ľudia,
ktorí stoja za touto ideou, po-
núkli mládeži priestor pre zmy-
sluplné využívanie svojho času
tréningami, športom. Mesto si
váži ich aktivitu vychovávať mla-
dých športovcov a rozvíjať ich
talent,“ prezradil Blcháč.

Počas 30 rokov existencie
prešli hokejovými triedami stov-
ky žiakov. Desiatky z nich sa stali
úspešnými, uplatnili sa nie len
v národnej, ale aj európskej lige.
Pri príležitosti výročia založenia
športových tried sa 20. de-
cembra uskutočnil na zimnom
štadióne v L. Mikuláši turnaj žia-
kov štvrtých hokejových tried.
Zúčastnili sa ho všetci, ktorí sa
venovali a venujú mládežnícke-
mu hokeju v L. Mikuláši.

red.

Odovzdávali plakety
za športové aktivity

Nový riaditeľ po 17 rokoch

Primátor privítal 
prvú novoročnú občianku

Krytá plaváreň v Liptovskom
Mikuláši má vynovený detský
bazén. Ako predvianočný dar-
ček ho odovzdal deťom do uží-
vania primátor Ján Blcháč.

„Rekonštrukcia tohto bazéna
už bola nevyhnutná. Navyše sa

nám podarilo takto pred Viano-
cami potešiť deti, ktoré tento
bazén využívajú, čo je pre mňa
príjemné zadosťučinenie,“ po-
vedal primátor.

Opravy trvali mesiac. Bazén
mal poruchu tesnosti, kvôli kto-

rej pretekala voda
do spodného
podlažia. Mesto
zabezpečilo kom-
pletnú rekon-
štrukciu hydroizo-
lácií a nové obkla-
dy. Na vynovenie
bazéna vyčlenila
radnica zo svojho
rozpočtu takmer
32 tisíc eur. v.

Radnica opravila detský bazén

Medzi dvadsiatku osobností,
ktoré ocenil prezident SR Ivan
Gašparovič na slávnostnej re-
cepcii v historickej budove Ná-
rodnej rady SR, patril aj chirurg
a spisovateľ Pavol Strauss. Rad
Ľudovíta Štúra I. triedy mu ude-
lili in memoriam za mimoriadne
zásluhy o rozvoj v oblasti kultú-
ry.

Pavol Strauss sa narodil
v roku 1912 v Liptovskom Sv.
Mikuláši. Vo Viedni študoval
okrem medicíny aj hudbu
a umelecký prednes. Tento pí-

šuci lekár, básnik, esejista a filo-
zof vstúpil do sveta literatúry po
nemecky napísanou básnickou
zbierkou. S viacerými dielami sa
prihlásil až po novembri 1989.
Z nemčiny a francúzštiny prelo-
žil viaceré diela významných
básnikov a filozofov. Zomrel
pred 16 rokmi.

Najvyššie štátne vyznamena-
nia udelil prezident aj za rozvoj
športovej oblasti, vedy, hospo-
dárstva, umenia či za mimoriadne
zásluhy o šírenie dobrého mena
nášho štátu v zahraničí. lm.

Prezident ocenil 
Pavla Straussa in memoriam

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Viac ako 20 študen-
tov zo siedmich miku-
lášskych stredných škôl
sa zapojilo do súťaže
v poskytovaní prvej po-
moci. Súťaž bola vy-
vrcholením projektu Mla-
dý záchranár v akcii
a zorganizovala ju Stred-
ná odborná škola zdra-
votnícka v L. Mikuláši.

„V rámci tohto projek-
tu sme z radov žiakov na-
šej školy vyškolili inštruk-
torov prvej pomoci. Tí ná-
sledne školili ďalších zá-
stupcov žiakov ostatných
škôl v meste. Študenti
môžu svoje získané vedomosti
a zručnosti v oblasti prvej pomo-
ci uplatňovať ďalej v rámci aktivít
svojej školy, napríklad na kur-
zoch ochrany a zdravia človeka
a prírody, lyžiarskych kurzoch,“
vysvetlila cieľ projektu jeho koor-
dinátorka Ivana Bartánusová.

Študenti v súťaži zmerali svo-
je schopnosti na ošetrenie zlo-

meniny, zastavenie krvácania či
masáž srdca a umelé dýchanie.

Víťazmi sa stali žiaci z Gym-
názia M. M. Hodžu. Druhé
miesto obsadilo družstvo Stred-
nej odbornej školy stavebnej
v Liptovskom Mikuláši a tretie
miesto Obchodná akadémia
v Liptovskom Mikuláši.

red.

Na zimnú turistickú sezónu
vydalo mesto v spolupráci s lip-
tovskomikulášskym Informač-
ným centrom ďalší propagačný
materiál z cyklu Tipy na výlety.
Sezónny materiál bol vydaný
v náklade osem tisíc kusov v šty-
roch jazykových mutáciách.

Turistom ponúka prehľad
možností strávenia voľného
času v Liptovskom Mikuláši a re-
gióne Liptov. „Zamerali sme sa
na jednotlivé cieľové skupiny,
ktoré k nám prichádzajú. Pripra-
vili sme program pre rodiny
s deťmi, mladých nielen vekom

i milovníkov umenia. Turisti tu
nájdu aj informácie o zaujíma-
vostiach Liptova,“ uviedol primá-
tor Ján Blcháč.

Súčasťou prospektu je i po-
zvánka na sprievodcovskú služ-
bu Spoznajte mesto so sprie-
vodcom. „Návštevníkov aj oby-

vateľov mesta
pozývame na ve-
černú prehliadku
h i s t o r i c k é h o
centra mesta.
Sprievodca po-
čas piatich za-
stavení priblíži
záujemcom nie-
len súčasnosť
a dejiny mesta,
ale aj mnohé za-
ujímavosti dote-
raz ukryté v his-
torických archí-
voch.  Sprievod-
covská služba
bude k dispozícii
pravidelne po-

čas mesiacov február až marec
každý utorok o 19. hodine.
V prípade záujmu však poskyt-
neme služby sprievodcov podľa
požiadaviek klientov,“ prezradila
riaditeľka Informačného centra
mesta Liptovský Mikuláš Jana
Piatková. lm.

Nový propagačný materiál
pre zimných turistov

Študenti poskytovali 
prvú pomoc

Jeden z najsilnejšie rezonujú-
cich slovenských turistických re-
giónov na Slovensku, Liptov,
v tohtoročnej zime opäť ponúka
turistom svoju kartu zliav. Vstupy
do vyše dvadsiatky atrakcií tak so
zľavovou kartou LIPTOV Region
Card 2010 – Zima uľavia peňa-
ženkám od 10 do 50% pôvodnej
ceny všetkým, ktorí sa rozhodnú
stráviť dovolenku v liptovskej prí-
rodnej aréne. Karta sa po letnej
verzii opäť bude dať zakúpiť na
výletných miestach a turistických
atrakciách či informačných cen-
trách. Okrem toho karta zlacnela
v porovnaní s letom 2009 o jed-
no euro na 5,90 EUR. Mnohí
ubytovatelia ju dokonca poskytnú
svojim hosťom zdarma ako sú-
časť ich pobytového balíka.

Po zahraničných návštevní-
koch zo západnej Európy, ktorí
sú na tieto karty v iných regió-
noch zvyknutí, jej výhody začína-
jú objavovať aj Slováci, Česi či
Poliaci.

Turisti budú môcť túto zimu
v Liptove s kartou objaviť novoot-
vorenú jaskyňu v Jánskej doline,
získať novú energiu v Keltskom
saunovom svete či vrátiť sa do
roku kedy prebiehal súd s Jáno-
šíkom. Návštevník však v Liptove
s využitím karty získa množstvo
zimných atrakcií a služieb s vý-
razne zníženou cenou, keďže sa
zľavy na karte pohybujú od 10
do 50 %. Platia na skipassy, v ly-
žiarskych škôlkach, požičov-
niach lyží a skiservisoch, na
vstupy do aquaparkov, bazénov
a wellness centier, múzeí, skan-
zenov, galérií a jaskýň, na rôzne
športové aktivity v prírode či
v športových halách alebo tra-
dičných liptovských kolibách.

Na projekte LIPTOV Region
Card 2010 – Zima sa svojimi

produktmi opäť podieľajú členo-
via Klastra Liptov: Thermal park
Bešeňová, Aquapark Tatralan-
dia, Jasná Nízke Tatry, Ski park
Ružomberok, mesto L. Mikuláš,
mesto Ružomberok a progresív-
ne zmýšľajúci podnikatelia
v cestovnom ruchu regiónu. Ver-
zia karty– Zima 2010 má celo-
ročnú platnosť, platiť bude nie-
len v tohtoročnej zimnej sezóne
(15. 12. 2009 – 30. 4. 2010),
ale automaticky už aj v lete 2010
(1. 5. – 15. 11. 2010). Majite-
ľom zimnej karty sa v lete auto-
maticky na karte aktualizujú let-
né produkty a tak si množstvo
zliav budú môcť užiť celý budúci
rok.

Súčasťou karty bude opäť tla-
čený sprievodca atrakciami Lip-
tova. Obsahuje tipy na výlety, za-
ujímavé podujatia v regióne a te-
maticky rozdelené popisy pro-
duktov, na ktoré dostane majiteľ
s kartou zľavu. Atrakcie a part-
nerské zariadenia karty sú roz-
delené do tém sneh, aqua
a wellness, kultúra a história,
príroda a šport, tradičná kuchy-
ňa. S kartou je tak možné oddy-
chovať lacnejšie a inšpirovať sa
zaujímavým programom za
priaznivého aj nepriaznivého po-
časia.

Bežná predajná cena karty je
5,90 EUR. Kartu je možné zís-
kať cez stránku www.liptov-
card.sk a sieť Ticketportal. Ná-
vštevníci regiónu ju však môžu
získať aj zdarma – ako súčasť
mnohých pobytových balíkov
v regióne Liptov. V tomto prípa-
de dáva karta v partnerských
ubytovacích zariadeniach jej ma-
jiteľovi výhodu lacnejšieho ski-
passu – 3 – 6 dňového so zľa-
vou 20 – 30% a ubytovania
s rovnakou zľavou. lm.

LIPTOV láka na kartu zliav 
počas zimnej dovolenky

V minulom roku sa narodilo 
v Liptovskom Mikuláši 616 detí

V uplynulom roku v matričnom obvode Liptovský Mikuláš na-
rodilo 616 detí, čo je o 28 detí menej ako v roku 2008.

Z chlapčenských mien sa rodičom najviac páči Matúš a Mar-
tin, na treťom mieste dominoval v uplynulom roku Samuel.
Z dievčenských mien prevládajú Viktórie a Sofie. Rodičom však
nie sú cudzie ani Kristíny. Zaujímavé mená evidované na matrič-
nom úrade v Liptovskom Mikuláši v uplynulom roku boli Tara,
Dylan, Quido či Zoe. Známejšie je Xénia či Hugo. Vyskytli sa aj
mená ako Ronghao či Noemi.

V minulom roku uzavrelo v Liptovskom Mikuláši manželstvo
145 párov, o deväť párov menej ako v roku 2008. Úmrtnosť
v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpla. V roku 2009 zo-
mrelo 463 ľudí, čo je o 24 viac ako rok predtým. v.

Foto: archív MsÚ
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Žiaci základných a materských škôl
v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš od-
ľahčili životné prostredie o takmer 2 800 ki-
logramov tetrapakov a 530 kilogramov oba-
lov s obsahom hliníka. Prírode tak pomohli
prostredníctvom súťaží Tetrapaková liga
a Všetko čo sa blyští. Začiatkom roka 2009
ich vyhlásilo mesto Liptovský Mikuláš
v spolupráci s Občianskym združením Tat-
ry.

„Jedným z cieľov súťaže bolo znížiť
množstvo odpadov ukladaných na skládku
komunálnych odpadov vo Veternej Porube,
prípadne odhodených do voľnej prírody.

Tetrapaková liga bola zameraná na zber
viacvrstvových kombinovaných obalov a sú-
ťaž Všetko čo sa blyští na zber obalov obsa-
hujúcich hliníkovú vrstvu. Išlo o obaly z ten-
kostenného hliníka,“ priblížil predseda
a projektový manažér OZ Tatry Rudolf
Pado.

Do zberu viacvrstvových obalov sa zapo-
jilo 11 výchovno-vzdelávacích subjektov.
Prvé miesto obsadila Základná škola Janka
Kráľa na Podbrezinách. Na žiaka tu pripa-
dalo 1,9 kg nazbieraných tetrapakov. Aj
vďaka veľkosti školy žiaci vyzbierali tretinu
z celkového množstva zozbieraných tetra-

pakov. Deti z Materskej školy na Nábreží
4. apríla získali prvé miesto v súťaži Všetko
čo sa blyští. Podarilo sa im nazbierať v prie-
mere 0,5 kg hliníkových obalov na jedno
dieťa v škôlke. Zapojilo sa spolu 15 základ-
ných a materských škôl.

Medzi zúčastnené školy rozdelilo mesto
Liptovský Mikuláš finančnú odmenu vo vý-
ške 700 eur. Obidve súťaže pokračujú aj
v nasledujúcom roku. Ich ďalšie vyhodnote-
nie by malo byť v októbri 2010. Okrem tý-
chto súťaží sa môžu školy zapojiť aj do súťa-
že Plecháčik, ktorá je zameraná na zber ko-
vových obalov z výrobkov a nápojov. lm.

Vďaka zavedeniu recyklač-
ných poplatkov, ktoré spotrebi-
teľ platí v cene výrobku pri jeho
kúpe, sú už dnes vytvorené
možnosti pre ekologické nakla-
danie s elektrospotrebičmi. 

Môžete ich bezplatne odo-
vzdať pri kúpe nového elek-
trospotrebiča formou tzv.
spätného odberu v predaj-
niach elektrospotrebičov zapo-
jených do kolektívnych systé-
mov zberu a zhodnocovania
elektroodpadov a elektrozaria-
dení. Na značke elektrospotre-
biča a ani na mieste kúpy pritom
nezáleží. Spätný odber však
môže predajca odmietnuť
v prípade, že starý spotrebič je
poškodený (rozobratý),
obsahuje nenáležitý od-
pad, a týmto predstavu-
je riziko pre zdravie per-
sonálu.

V prípade, že si ne-
kupujete nový spotre-
bič, môžete svoj starý
spotrebič odniesť na
zberné miesto vo Va-
šej obci, kde Vám ho
bezplatne odoberú, ale-
bo odovzdať prostred-
níctvom mobilných zberov (v
zmysle platného zákona o odpa-
doch je obec povinná min. 2-
krát ročne organizovať zber ne-
bezpečného a veľkoobjemové-

ho odpadu) , ktoré organizujú
obce v spolupráci s kolektívny-
mi systémami a zberovými spo-
ločnosťami. V meste Liptovský
Mikuláš môžete elektrood-
pad odovzdať v Zberných

dvoroch: sídl. Pod-
breziny – Žiarska
ulica (044/55 260
14), centrum mes-
ta – Podtatranské-
ho ulica (044/552
36 50). Ďalšie in-
f o r m á c i e :
h t t p : / / w w w. v p -
slm.sk

Medzi malé do-
máce elektrospotre-
biče patria napr.
elektrické a elektro-

nické hračky poháňané batéri-
ou alebo elektromotorom, elek-
trické stolové hry, autodráhy, di-
gitálne hry, herné konzoly, walk-
many, mp3 prehrávače, kalku-
lačky, mobilné telefóny, kláves-
nice od počítačov, fény, rýchlo-
varné kanvice, lampy, a pod.   

Zapamätajte si: aj malé
domáce elektrospotrebiče je
potrebné odovzdávať opráv-
neným osobám (kolektívne
systémy pre zber takýchto

zariadení, zberné dvory
miest a obcí, mobilné zbery).

Mgr. Rudolf PADO
Predseda a projektový

manažér OZ TATRY

Aj tie najmodernejšie a na-
júspornejšie žiarivky a výbojky
raz doslúžia a stanú sa elektro-
odpadom. Nakoľko je možné
z nich využiť viac ako 80 % ma-
teriálov, je veľmi dôležité ich
profesionálne spracovanie.   

Prečo separovaný zber
žiariviek?

V lineárnych žiarivkách,
úsporných kompaktných žiariv-
kách a výbojkách sa nachádza
ortuť. V nerozbitom stave žiariv-
ky a ani výbojky nie sú škodlivé.
Avšak, ak sa rozbijú – na sklád-
ke odpadu, úmyselne pri mani-
pulácii – ortuť spolu s ďalšími to-
xickými látkami, ktoré sa v nich
nachádzajú, sa odparuje a do-
stáva do ovzdušia. Týmto sa
znečisťuje nielen životné pro-
stredie, ale vdychovanie ortuťo-
vých pár poškodzuje aj ľudské
zdravie. 

Zapamätajte si: každý pô-
vodca elektroodpadu (napr.
aj vyhorených svetelných
zdrojov), teda aj Vy, má právo
ho bezplatne odovzdať na ur-
čených miestach.

Aké typy žiariviek a výbo-
jok sa separujú?

Lineárne žiarivky – nízko-
tlakové lineárne žiarivky, jedno-
kolíkové a dvojkolíkové, lineárne
žiarivky kruhové, tvaru U a in-
dukčné. 

Kompaktné žiarivky – kom-
paktné žiarivky bez integrova-
ných predradníkov s kolíkovými
päticami, kompaktné žiarivky
s integrovaným elektronickým
predradníkom. 

Vysokotlakové a nízkotla-
kové výbojky – výbojky haloge-
nidové, ortuťové, sodíkové,
zmesové a xenónové. 

Svetelné zdroje, ktoré nie
sú určené na triedený zber:

Žiarovky pre všeobecné osvet-
lenie a halogénové žiarovky (žia-
rovky klasické, iluminačné,
sviečkové, dekoračné, smero-
vé, halogénové žiarovky nízko-
voltové, halogénové žiarovky na
sieťové napätie).

Kde odovzdávať žiarivky
a výbojky?

Na partnerských obchod-
ných miestach vykonávajúcich

pre občanov
spätný odber
ne funkčných
žiariviek a výbo-
jok. 

Na zmluv-
ných zber-
ných dvoroch
separovaného
odpadu – In-
formácie pre
mesto Liptov-
ský Mikuláš náj-
dete na:
http://www.vp-
slm.sk.

Počas organizovaných
mobilných zberov (v zmysle
platného zákona o odpadoch je
obec povinná min. 2-krát ročne
organizovať zber nebezpečné-
ho a veľkoobjemového odpa-
du).

Kolektívne systémy zberu
a zhodnocovania odpadov
ponúkajú pre veľkých pôvodcov
takéhoto odpadu vypracovanie
individuálnych riešení pre nakla-
danie s takýmto odpadom.

Využitím jednej z vyššie uve-
dených možností prispejete aj
Vy k zhodnoteniu nefunkčných
žiariviek a výbojok. Vstupy z pro-
cesov spracovania (kovy, umelá
hmota, sklo, atď.) sa opätovne
využívajú, a nebezpečné kom-
ponenty sa po ich neutralizácii
ekologicky zneškodňujú.

Mgr. Rudolf PADO

Žiaci vyzbierali viac ako tri tony obalov

Kam so starými 
elektrospotrebičmi?

Žiarivky a výbojky 
do koša nepatria!

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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V minulom roku odovzdal šéf radnice
obyvateľom do užívania štyri parkoviská
s viac ako 180 parkovacími plochami.
V októbri koncom minulého roka odovzdalo
vedenie radnice rodinám a jednotlivcom troj-
poschodový dom s pätnástimi bytmi v Palú-
dzke. Aby skvalitnili podmienky bývania na-
šim zdravotne ťažko postihnutým spoluob-
čanom, nechali vybudovať aj bezbariérový
prístup k bytovke a bezbariérové parkovacie
miesta. V tomto roku zvažuje súčasné vede-
nie začať v Palúdzke stavať ďalších 27 ná-
jomných bytov. Momentálne totiž naša rad-
nica eviduje viac ako päťsto žiadostí na pri-
delenie mestského nájomného bytu.

Od začiatku roka 2009 investovalo mes-
to aj do obnovy mikulášskych pohrebísk.
Náklady na opravy a rekonštrukcie oplote-
nia, nátery a výrobu nových lavičiek stáli
miestny magistrát takmer 170 tisíc eur. Na
Ondrašovskom a Bodickom cintoríne vznikli
nové chodníky. Chodník zo zámkovej dlažby

pribudol aj na starom Židovskom cintoríne,
ktorý stavitelia doplnili o dve vetvy napojené
na Štúrovu a Jilemnického ulicu. Radnica
tiež skultivovala interiér a okolie Domu smút-
ku vo Vrbici.

Dôležitou súčasťou života v našom meste
je životné prostredie. 

Liptovský Mikuláš získal Cenu ministra ži-
votného prostredia za mimoriadne výsledky
a prínos v starostlivosti o životné prostredie.

8 TÉMA

Môžeme byť spokojní s tým, že Liptovský
Mikuláš je jedným z najúspešnejších sloven-
ských miest v získavaní financií z fondov Eu-
rópskej únie. S využitím podporných európ-
skych fondov spolu s financiami z nášho
mestského rozpočtu sa predstaviteľom ná-
šho mesta v roku 2009  podarilo urobiť sku-
točne veľký kus práce. Len pred rokom
otvorilo mesto pre verejnosť multifunkčnú
halu Liptov Aréna. Úspešným ukončením
tohto projektu vzrástla hodnota majetku,
ktorý eviduje Liptovský Mikuláš, o viac ako
6,64 milióna eur.

Pre mládež mesto vybudovalo v novemb-
ri v areáli Základnej školy Janka Kráľa na
Podbrezinách a v Základnej škole na ulici
Československej brigády dve multifunkčné
ihriská. Finančné prostriedky vo výške 422
tisíc eur získala radnica z Nórskeho mecha-
nizmu, Finančného mechanizmu EHP
a štátneho rozpočtu.

Len investičné akcie v závere vlaňajšieho
roka uskutočnila miestna samospráva za
viac ako 215 tisíc eur.

Opravy a rekonštrukcie, ktoré boli hrade-
né z rozpočtu mesta, eviduje mestský úrad
z tohto obdobia vo výške 80 tisíc eur. Re-
konštrukcia zdravotného strediska na Pod-
brezinách s novým bezbariérovým výťahom
si vyžiadala investíciu 18 tisíc eur. Občania
sa môžu tešiť z vynovených autobusových
prístreškov v Andiciach, Demänovej, Palú-
dzke či na Podbrezinách. 

Mesto zainvestovalo aj do rekonštrukcie
okien na budove Materskej školy Žirafka na
Nábreží 4. apríla. V najväčšej Materskej
škole na ulici Čs. brigády začiatkom minulé-
ho roka oficiálne spustili prevádzku plynovej
kotolne. Plynofikáciu zabezpečilo mesto
z vlastného rozpočtu sumou 174 tisíc eur.
Materské školy na Nábreží Aurela Stodolu

a na Nábreží 4. apríla majú zrekonštruované
strechy za viac ako 45 tisíc eur. Deťom
v škôlke na Komenského ulici pribudli nové
okná a nová vzduchotechnika za ďalších 45
tisíc eur zabezpečila ozdravenie prostredia
zamestnancov kuchyne na Základnej ško-
le M. R. Martákovej. Úpravy uskutočnila sa-
mospráva aj na Základnej škole v Okolič-
nom, kde môžu žiaci využívať nové sociálne
zariadenia.

Dôležité sú tiež opravy ciest a chodníkov.
Posledné ich rekonštrukcie pred zimou vy-
konalo mesto aj na uliciach Za štadiónom
a Pod dubom v Demänovej, tiež zrekon-
štruovali úsek komunikácie pri ihrisku v Iľa-
nove či uličku v Beniciach. Viac ako 60 tisíc
eur stála rekonštrukcia Riečnej ulice v Oko-
ličnom. Mesto ukončilo stavebné práce na
Kollárovej ulici. Popri rekonštrukcii Jilemnic-
kého ulice vedenie mesta zrealizovalo aj re-
konštrukciu Nešporovej ulice. Počas nej vy-
mieňala Liptovská vodárenská spoločnosť
vodovodné potrubie a prepojila ho s potru-
bím na ulici Jura Janošku. Takáto  úprava
umožňuje plynulú dodávku vody pre túto
mestskú časť v prípade poruchy. Súbežne
s rekonštrukciou cesty obnovili aj verejné
osvetlenie v tejto mestskej časti, čo z roz-
počtu mesta znamenalo vyčleniť viac ako
220 tisíc eur. Celková suma vlaňajších in-
vestičných akcií z rozpočtu mesta predsta-
vuje čiastku bezmála 755 tisíc eur. 

Po roku 2009 sú v Liptovskom Mikuláši
bezpečnejšie aj priechody pre chodcov.
Predstavitelia mesta zabezpečili osvetlenie
desiatich najfrekventovanejších priechodov
pre chodcov novými svietidlami so špeciál-
nou optikou. Predchádzať páchaniu krimi-
nality sa pokúsilo terajšie vedenie mesta
rozšírením kamerového systému mestskej
polície. 

V uplynulom roku preinvestovalo
V januárovom čísle mesačníka Mikuláš sme si našli priestor ponúknuť vám pre-

hľad aktivít, ktoré miestna radnica uskutočnila v prospech mesta a svojich obča-
nov za uplynulý rok. Priestor v našom časopise nám neumožňuje uverejniť každý
projekt a každú činnosť liptovskomikulášskej radnice. Preto sa pokúsime zhrnúť
do nasledovných riadkov len niektoré z akcií. Zamerali sme sa na najzákladnejšie
oblasti našej samosprávy ako sú úpravy a rekonštrukcie verejných priestranstiev,
komunikácií a parkovacích miest, vytváranie kvalitných podmienok pre deti v ško-
lách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Liptovský Mikuláš
a ďalšie oblasti dôležité pre plnohodnotný občiansky život v našom meste.
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Toto ocenenie najvýznamnejšej štátnej auto-
rity v tejto oblasti udelili za úspešné riešenie
problematiky separácie komunálneho odpa-
du. Triedenie odpadov v Liptovskom Mikulá-
ši v minulom roku stúplo až o 59 percent.
Zefektívniť separovaný zber chce miestna

radnica výstavbou separačnej haly a novou
separačnou linkou. Mesto na tento účel zí-
skalo vlani v septembri nenávratný finančný
príspevok vo výške 2,5 milióna eur.

Už pol roka sú mamičkám s deťmi k dis-
pozícii multifunkčné ihriská so šmýkačkami,
preliezkami, hojdačkami a pieskoviskami na
sídlisku Podbreziny a na Nábreží. Liptovsko-
mikulášska radnica zabezpečila v tomto ob-
dobí opravu a vynovenie viacerých pôvod-

ných ihrísk na území mesta a v prímestských
častiach.

V závere roka naše mesto získalo jeden
a pol milióna eur na rekonštrukciu centrálnej
mestskej zóny. Vedenie našej radnice pripra-
vuje aj ďalšie projekty. Chceme napríklad po-
staviť nový cyklochodník, v pláne je tiež re-
konštrukcia domova dôchodcov a sociálnych
služieb, rekultivácia starej skládky komunál-
nych odpadov. Sú to plány, na naplnenie kto-
rých potrebuje liptovskomikulášsky magistrát
približne ďalších desať miliónov eur. 

V tomto roku bude mestu k dispozícii roz-
počet so sumou 53 a pol miliónov eur. Je
o 21 miliónov eur vyšší, ako bol rozpočet na
rok 2009. Najviac peňazí pôjde do projek-
tov na rozvoj mesta. Na túto položku vyčle- nili 27 miliónov eur. Školstvo v meste by

malo v roku 2010 disponovať sumou sedem
miliónov eur. Nasledujú služby mesta, na
ktoré sú v tohtoročnom programovom roz-
počte vyčlenené bezmála štyri milióny eur.

lm.
Foto: archív MsÚ

mesto Liptovský Mikuláš milióny eur

Osvetlený pamätník na vojnovom cintoríne Háj Nicovô.
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Tento vynikajúci slovenský fotograf
a právnik, rodák z Liptovského Svätého Pe-
tra, by oslávil 30. januára 2010 svoje 97.
narodeniny. Reálne gymnázium navštevo-
val v Prešove, kde maturoval v roku 1931.
V roku 1937 ukončil štúdiá na Právnickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave doktorátom. Zamestnal sa ako sudca
a štátny zástupca v Bratislave. Cez 2. svetovú vojnu bol s rodinou
v Sabinove. Po oslobodení Košíc od marca 1945 spolupôsobil pri
organizovaní Povereníctva spravodlivosti aj Povereníctva financií.
Pri návrate z povstaleckého územia do rodičovského domu mu
tragicky zahynula manželka, dvaja synovia a otec. V apríli 1945 sa
podieľal na prevoze prvých československých peňazí do
Bratislavy, kde od júna 1945 pracoval v Slovenskej národnej rade
a na Povereníctve spravodlivosti. Bol aj prezidiálnym šéfom Úradu
Povereníctva Slovenskej národnej rady v Bratislave. Nespravodli-
vo ho odsúdili a väznili. V roku 1947 sa oženil s akademickou
maliarkou Ester Šimerovou. Začiatkom päťdesiatych rokov 20.
storočia ho za trest poslali do výroby. Pracoval v tehelni v Lip-
tovskej Ondrašovej, ako poľnohospodársky robotník, neskôr
v Komunálnych službách v Liptovskom Mikuláši ako plánovač. Od
roku 1955 do roku 1961 bol riaditeľom Literárnohistorického
múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Potom začal pôsobiť
ako slobodný umelec.

V roku 1957 sa stal členom Zväzu slovenských výtvarných
umelcov v Bratislave ako výtvarný fotograf. Niekoľko rokov bol
členom výboru sekcie úžitkového umenia a Predsedníctva Zväzu
slovenských výtvarných umelcov. V roku 1968 a 1973 mu Rada
Mestského národného výboru v Liptovskom Mikuláši udelila
Pamätnú plaketu Za rozvoj mesta. Od vlády ČSSR dostal v roku
1970 titul zaslúžilý umelec. V tomto roku mu aj medzinárodné
združenie tvorivých fotografov (FIAP) udelilo titul Excellencia
Medzinárodnej federácie umeleckej fotografie. Od pracovníkov
Galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši prevzal
v roku 1978 Pamätnú medailu za zásluhy o rozvoj galérie a v roku
1979 mu udelil Zväz slovenských fotografov Zlatý odznak ZSF,
v tom istom roku dostal aj od Svazu českých fotografů Zlatý odz-
nak SČF. V roku 1989 obdržal od ministra kultúry ČSSR a Svazu
českých výtvarných umělců Pamätnú medailu zaslúžilého umelca
Josefa Sudeka, ktorú udeľovali domácim a zahraničným fo-
tografom „za významný prínos v oblasti fotografie a ďalších
novodobých technológií záznamu obrazu“ pri príležitosti 150.
výročia objavenia fotografie. V roku 1998 prevzal na návrh
Slovenskej výtvarnej únie ako prvý fotograf Cenu Martina Benku.
V roku 2000 JUDr. Martinovi Martinčekovi udelili pri príležitosti
Svetového stretnutia Liptákov v Liptovskom Mikuláši titul Osob-
nosť Liptova.

Svoje umelecké fotografie vystavoval na mnohých výstavách
doma, i v zahraničí. Z jeho diel sa mohli tešiť návštevníci výstav
v Liptovskom Mikuláši, Prahe, Brne, Bratislave, Banskej Bystrici,
Českých Budějoviciach, Lučenci, Spišskej Novej Vsi, Trenčíne,
Košiciach, Skalici, Oščadnici, Hodoníne, Banskej Štiavnici, ale aj
v Montreale, Mexiku, Hamburgu, Sao Paule, Viedni, Katowiciach,
Bonne, Stockholme a Kodani. Vyšlo mu 14 publikácií fotografií
s textami slovenských básnikov ako sú Milan Rúfus, či Ladislav
Novomeský a veľké množstvo monografií, bibliofílií a článkov
o ňom a jeho tvorbe.

Martin Martinček zomrel 2. mája 2004 v Liptovskom Mikuláši.
Je pochovaný v Bratislave pri svojej rodine. V časti mesta Palúdz-
ka (nová výstavba rodinných domov pri priehrade) je po ňom
pomenovaná ulica.

Mgr. Anna Šmelková, MJK

SLÁVNI LIPTOVSKÍ RODÁCI

MARTINČEK Martin
právnik, výtvarný fotograf

* 30. 1. 1913 Liptovský Svätý Peter

† 2. 5. 2004 Liptovský Mikuláš

Primátor sa rozlúčil 
so Soňou Kovačevičovou

Uznáva -
nú slovens-
kú etnolo-
gičku Soňu
Kovačevičo-
vú na jej po-
slednej roz-

lúčke odprevadil v bratislav-
skom krematóriu aj primátor
Ján Blcháč.

Rodáčka z L. Mikuláša zo-
mrela 27. decembra 2009 vo
veku 88 rokov. „Bola to vý-
znamná osobnosť nielen de-
jín nášho mesta, ale i celého
národa. Považoval som za
svoju povinnosť vzdať posled-
nú úctu žene, ktorá bola
skvostom slovenskej vedy,“
povedal primátor.

Soňa Kovačevičová sa na-
rodila v rodine garbiarov –
Žuffovcov, ktorí v L. Mikuláši

vytvorili základ slovenskej
meštianskej kultúry. Kovače-
vičová patrila medzi prvých
slovenských vzdelancov, kto-
rá si na pôdoryse skúsenosti
vlastnej rodiny a rodného
mesta uvedomila význam
meštianskej kultúry na Slo-
vensku. Počas svojho života
sa stala vedeckou redaktor-
kou najväčšieho projektu slo-
venskej etnológie – Etnogra-
fického atlasu Slovenska. Zí-
skala prestížnu Herderovu
cenu udeľovanú v Rakúsku,
titul Významná osobnosť Slo-
venskej akadémie vied
a Cenu predsedu Slovenskej
národnej rady za celoživotný
rozvoj kultúry. V roku 2000
jej mesto L. Mikuláš udelilo
čestné občianstvo.

red.

POZVÁNKA
Vážení spoluobčania,

pozývame Vás na prvé koordinačné stretnutie 
ku tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb

mesta Liptovský Mikuláš na r. 2010 – 2015, 
ktoré sa uskutoční dňa 20. 01. 2010 (streda)

o 14.00 h. v malej zasadačke na prízemí budovy
Mestského úradu Liptovský Mikuláš.

Program stretnutia:
1. Privítanie účastníkov stretnutia 
2. Pohľad do histórie sociálnych služieb
3. Komunitné plánovanie sociálnych služieb v meste Liptovský

Mikuláš
4. Proces prípravy komunitného plánu sociálnych služieb 

V zmysle ustanovenia § 83 ods. (1) a (2) zákona o sociálnych
službách č. 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnos-
tenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov je
každá samospráva na úze-
mí SR povinná pripraviť
Komunitný plán sociálnych
služieb platný pre územie
mesta. Komunitné pláno-
vanie je efektívny spôsob
ako začať spoluprácu, vy-
tvárať trvalejšie miestne partnerstvá a zapájať do procesu pláno-
vania všetkých, ktorých sa daná oblasť týka.

Na procese tvorby KPSS sa budú podieľať:
- objednávatelia sociálnych služieb
- poskytovatelia sociálnych služieb
- príjemcovia sociálnych služieb.

Ďakujeme, ak sa tvorby komunitného plánu zúčastníte 
a tešíme sa na stretnutie s Vami.
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Mestský futbalový klub Ta-
tran AOS Liptovský Mikuláš
skončil v jesennej časti prvej
futbalovej ligy na výbornom
štvrtom mieste.

Všetkých, ktorí pracujú okolo
futbalu v meste a fandia mu, je
umiestnenie nováčika druhej
najvyššej slovenskej futbalovej
súťaže určite príjemným prekva-
pením, veď pred úvodným je-
senným výkopom mali Liptáci
oveľa skromnejšie ambície. 

„Chceme hrať futbal, ktorí sa
divákom bude páčiť a budú na
náš štadión chodiť v oveľa hoj-
nejšom počte,“ tvrdil pred za-
čiatkom súťaže Rudolf Urbano-
vič, prezident Mestského futba-
lového klubu Tatran AOS Liptov-
ský Mikuláš a zároveň prednos-
ta tamojšieho mestského úradu.

„V tomto smere môžeme byť
v klube určite spokojní. V mene

všetkých, čo futbal v Okoličnom
robíme, ďakujem našim priaz-
nivcom za priazeň, ktorú nám
vyjadrili v jesennej časti prvej
ligy. Snáď za všetko hovorí sku-
točnosť, že sme v troch domá-
cich stretnutiach mali najvyššiu
návštevnosť spomedzi všetkých
štadiónov,“ mohol spokojne
zhodnotiť Rudolf Urbanovič pri
fakte, že také návštevy, ako boli
v Okoličnom počas jesene, si
v klube veru nepamätajú. 

„Zvlášť nás v klube teší sku-
točnosť, že si na náš štadión na-
chádzajú cestu priaznivci nielen
z L. Mikuláša, ale prakticky
z celého regiónu. Tým sa po-
tvrdzuje, že náš klub je v okrese
klubom číslo jeden,“ pozname-
nal prezident.

Pekné štvrté miesto po prvej
polovici súťaže prezrádza, že
v klube všetko fungovalo podľa

predstáv. Ako je s umiestnením
spokojný Rudolf Urbanovič?

„Priznám sa, že keby mi
niekto pred začiatkom súťaže
povedal, že budeme zimovať na
štvrtom mieste, tak by som ho
musel pokladať za veľkého opti-
mistu. Ciele sme mali skromnej-
šie, to nebudem tajiť. Štvrté

miesto teší, zvlášť návštevy na
našich domácich vystúpeniach.
Uvedomujeme si, že na jar nás
čaká ťažká práca. Prvá liga je,
ako sme predpokladali, veľmi
vyrovnanou súťažou,“ zakončil
Rudolf Urbanovič.

red.

Hokejová Slovnaft extraliga,
v ktorej je našim zástupcom
Mestský hokejový klub 32, sa
hrá v rýchlom tempe. Výnimkou

neboli ani ostatné týždne, hoci
v decembri Mikulášania odohra-
li menej zápasov ako obvykle.

Doma privítali tradične silný
bratislav -
ský Slo-
van, ktoré-
mu pod-
ľahli 1:4.
Jediný gól
našich fa-
rieb strelil
kanonier
M a r e k
Bartánus.
Potom sa
n a š i
c h l a p c i
mali pred-

staviť vo Zvolene, kde sa ale dia-
li veci, ktoré by s najvyššou ho-
kejovou súťažou na Slovensku
nemali mať nič spoločné. Zvo-
lenčania sa chceli pochváliť no-
vou kockou nad ľadovou plo-
chou, no namiesto pýchy sa im
ušla len totálna blamáž – kocka
visela asi meter nad hlavami hrá-
čov. Liptáci na zápas, z obáv
o svoju bezpečnosť, nenastúpi-
li. Stretnutie sa, po rozhodnutí
kompetentných orgánov, bude
opakovať tento mesiac.

V závere roka Liptovský Mi-
kuláš na domácom ľade privítal
Skalicu, ktorej podľahol 3:4 až
po lotérii, ktorou samostatné
nájazdy nepochybne sú.

Prvé tohtoročné vystúpenie
Mikulášania absolvovali v Marti-
ne, kde domáci vyhrali 3:2. Ná-
sledný domáci zápas s úradujú-
cim majstrom z Košíc a víťazstvo
5:3 prinieslo na tribúny zaslúže-
nú a nefalšovanú radosť fanúši-
kov hokeja. „Bol to náročný zá-
pas, no dnes by ste v našom
tíme nenašli hráča, ktorý by ne-
bojoval zo všetkých síl. Košice
majú veľmi kvalitný tím, no my
sme hrali srdcom a to rozhod-
lo,“ skonštatoval po bojovnom
výkone a dôležitom víťazstve ka-
pitán Juraj Halaj.

Menej šťastia mal so spolu-
hráčmi v Žiline, ktorej podľahli
0:4. red.

Vedenie nováčika prvej futbalovej
ligy - Mestského futbalového klubu Ta-
tran AOS Liptovský Mikuláš začiatkom
januára podpísalo zmluvu s novou tré-
nerskou dvojicou Vladimír Rusnák starší
– Ľubomír Páleník.

V priestoroch radnice bol pri podpise
zmluvy prítomný aj primátor mesta Ján
Blcháč. 

Nová trénerska dvojica nahradí dote-
rajšieho kormidelníka Ladislava Totkovi-
ča s Petrom Maťkom, s ktorými sa klub
nedohodol na predĺžení zmluvy. Začia-
tok zimnej prípravy už v klube tento pon-
delok viedla nová dvojica Rusnák starší
s Páleníkom. Ich zmluva znie do 30. júna
2011.

„Pre ich angažovanie rozhodla predo-
všetkým veľká odbornosť a cenné skúsenos-
ti. Ide o trénerov, ktorí spolu pracujú už nie-
koľko rokov a hovoria za nich výsledky v Ru-

žomberku či v Dunajskej Strede. Do klubu
prišli na začiatku zimnej prípravy, na zozná-
menie sa s mužstvom teda do začiatku jarnej
časti súťaže budú mať dosť času,“ skonšta-
toval prezident klubu Rudolf Urbanovič. 

„Našim cieľom bude hrať ofenzívny fut-
bal, ktorý sa divákom bude páčiť. Verím, že

si na štadión budú nachádzať cestu ešte
vo väčšom množstve ako vo vydarenej
jesennej časti súťaže. Chceme absolvo-
vať kvalitnú zimnú prípravu a v jarnej čas-
ti súťaže naplniť klubové ciele,“ uviedol
Vladimír Rusnák starší. Dodal, že tím
chcú v prvoligovej tabuľke posunúť na
ešte vyššie pozície. 

Primátor Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč verí, že klub, ktorého najväčším
podporovateľom je práve mesto, bude
aj na jar pokračovať v nastúpenom tren-
de z jesene. „Futbal je v našom meste
výrazným fenoménom, v kluboch je viac

ako päťsto registrovaných hráčov. Verím, že
zo štadióna v Okoličnom budú diváci vždy
odchádzať takí spokojní, ako po poslednom
domácom zápase jesennej časti, v ktorom
sme zdolali lídra z Púchova,“ uzavrel primá-
tor.

red.

So štvrtým miestom vládne v klube spokojnosť

Hokejisti potrebujú každý bod

Nováčik už má novú trénerskú dvojicu

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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P e r s o -
nálna agen-
túra LINK
vyhodnocu-
je prvý rok

aktívnej činnosti zameranej na
pomoc nezamestnaným. Máme
za sebou ťažký rok, ktorý výraz-
ne poznačila aj hospodárska
kríza. Počas tohto obdobia
otvorilo dvere agentúry množ-
stvo nezamestnaných uchádza-
čov o prácu. Prichádzali s náde-
jou, že im čo najskôr sprostred-
kujeme prácu, alebo im poradí-
me vyriešiť ich problémy. 

Pri registráciách uchádzačov
o prácu sme zaznamenali naj-
viac záujemcov o pozíciu robot-
ník, predavač a pomocná sila.
Zo zaregistrovaných uchádza-
čov tvoria najväčšiu skupinu ne-
zamestnaní so stredoškolským
vzdelaním a najmenšiu uchá-
dzači s vysokoškolským vzdela-
ním. Tieto čísla svedčia o tom,
že trh práce má záujem hlavne
o vzdelaných ľudí. 

Všetci uchádzači, ktorým
sme sprostredkovali zamestna-
nie u nás absolvovali niekoľko
procesov, zameraných na zvý-
šenie pravdepodobnosti ich pri-

jatia. Určili sme im osobnostné,
vzdelanostné a profesijné profi-
ly. Tým sme uchádzačov doko-
nalejšie spoznali, zadefinovali
sme im oblasti vzdelávania po-
trebné pre získanie ich optimál-
neho zamestnania. Koncom
roka 2009 sme zahájili cielené
školenia, o ktoré je aj v roku
2010 veľký záujem. Teší nás, že
spokojných uchádzačov je čo-
raz viac, ako aj partnerov, ktorí
našli ochotu a vôľu pomôcť. 

Predpokladáme, že sa v roku
2010 situácia mierne zlepší. Po-
ciťujeme to aj  pri rokovaniach
s mnohými zamestnávateľmi.
Zrejme príde k oživeniu existujú-
cich firiem a príchodu zahranič-
ných investorov. Očakávame, že
investori sa chytia príležitosti zís-
kať lacnú pracovnú silu a opäť
prejavia záujem o robotnícke po-
zície. Bude to najmä v podni-
koch, ktoré boli v čase krízy nú-
tené obmedziť svoju produkciu
a hromadne prepúšťať. Myslíme
si, že firmy budú mať záujem
hlavne o šikovných, flexibilných,
kreatívnych ľudí s chuťou praco-
vať a vzdelávať sa.

V novom roku máme pred
sebou veľa odvážnych cieľov

a plánov smerujúcich k zníženiu
nezamestnanosti v regióne Lip-
tova.  Ak by ste sa chceli dozve-
dieť viac, navštívte nás na webo-
vej stránke, alebo osobne
v Dome služieb. Každý kto po-
trebuje pomoc pri hľadaní prá-
ce, ale aj tí, ktorí chcú spoločne
s nami pomáhať nezamestna-
ným majú v našej agentúre dve-
re otvorené.

Záverom odporúčame neza-
mestnaným, ktorým sa nedarí
zamestnať: „Neklesajte na du-
chu, nestrácajte nádej pri hľa-
daní pracovných príležitostí. Po-
raďte sa s personálnou agentú-
rou a využite všetky jej služby,
ktorými si zvýšite šance získať
pracovné miesto. Aktívne sa pri-
pravujte na obdobie, keď kríza
ustúpi. Buďte pripravení vyštar-
tovať po nových pracovných po-
nukách a patriť medzi tých na-
júspešnejších!“

Začína sa rok 2010. Veľa
ľudí si kladie otázku čo im prine-
sie po ťažkom roku krízy. My
Vám prajeme, aby ste spoločne
s nami dosiahli to, po čom túžite
– Vaše pracovné miesto!

LINK – personálna agentúra

Nezamestnanosť v rokoch 2009 – 2010

Pri objednávaní inzercie v informačnom mesačníku MIKULÁŠ sú pre rok 2010 stanovené ceny inzercie:

Samostatná vkladačka 0,08 eur

Pri objednaní inzercie iného rozmeru, ako sú vyššie uvedené, je stanovená cena inzercie (plnofarebná) na 1,33 eur/cm2, 
pričom sa plocha zaokrúhľuje smerom nahor. Čiernobiela resp. jednofarebná na 0,80 eur/cm2, 

pričom plocha sa zaokrúhľuje smerom nahor. 

Zľavy pri dlhodobej objednávke: Opakovanie 3x – 10%, Opakovanie 6x – 20%, Opakovanie 12x – 30%

Mesto 
Liptovský Mikuláš

XX. JUBILEJNÝ 
REPREZENTAČNÝ
PLES PRIMÁTORA

MESTA

23. januára 2010
o 18.30 hod

veľká sála 
Domu kultúry 
v Liptovskom 

Mikuláši

CENNÍK INZERCIE 
v informačnom mesačníku MIKULÁŠ na rok 2010

Farba (plnofarebná) EUR

1 strana – rozmer 248x182 mm 597,49
1/2 strany – rozmer 124x182 mm, alebo 248x91 mm 298,74
1/4 strany – rozmer 124x91 mm 149,37
1/8 strany – rozmer 62x91 mm 82,98
1/16 strany – rozmer 62x45,5 mm 37,34

ČB – dvojfarebná, neutrál EUR

1 strana – rozmer 248x182 mm 331,93
1/2strany – rozmer 124x182, alebo 248x91 mm 182,56
1/4strany – rozmer 124x91 mm 82,98
1/8strany – rozmer 62x91 mm 51,45
1/16 strany – rozmer 62x45,5 mm 19,91

Plašenie kormorána veľkého 
Oznamujeme spoluobčanom, že do 31. marca 2010 je povolený od-

strel, rušenie a odplašovanie kormorána veľkého na všetkých lovných ry-
bárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu. 

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v L. Mikuláši bude
prevádzať plašenie zábavnou pyrotechnikou na rieke Váh od ústia do vod-
nej nádrže Liptovská Mara po sútok s riekou Belá na Borovej Sihoti a na
ostatných revíroch obhospodarovaných miestnou mestskou organizáciou.
Plašenie predpokladáme v čase ranných preletov kormorána na loviská.

POZVÁNKA
mesto Liptovský Mikuláš organizuje

FAŠIANGY 2010
12. februára od 15. hodiny sprievod fašiangových masiek

v centrálnej pešej zóne mesta so zastaveniami 
na Námestí osloboditeľov a Námestí Mieru.

Účinkovať budú domáce folklórne súbory a skupiny, 
účasť prisľúbili aj folkloristi zo Zywca.
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ÚČTOVNÍČKY
Ing. Uhrínová J. – Mrázová T.

Mobil: 0905 505 226
Mobil: 0905 982 173

• vedenie jednoduchého
a podvojného účtovníctva
• vedenie mzdovej agendy

• spätné spracovanie 
účtovníctva 

• vypracovanie daňových
priznaní: 

DPH, Daň z príjmu
• účtovné poradenstvo

Občiansky servis 
NOVEMBER 2009

Človek sa narodil 
aby dýchal, videl, počul

a cítil – aby žil...

V Liptovskom Mikuláši sa
narodili:
Michal Vajdák, Linda Vejo-
vá, Tereza Brandstätterová,
Matej Húska, Martin Göll-
ner, Vanessa Floreková, Va-
nesa Pušková, Júlia Hajdu-
chová, Lívia Gardášová, Ta-
tiana Drugdová, Lukáš Puš-
ka, Filip Miroslav Klepáč,
Viktória Jágerská, Mária
Balážová, Tobias Gregor,
Peter Žúrek.

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

ktorého neopustím,
ktorému vždy pomôžem

a hlavne ktorého 
navždy milujem... 

Manželstvo uzavreli:
Vladimír Hronček – Martina
Matisková, Adrian Giláň –
Mgr. Monika Štulajterová,
Peter Cicko – Agnesa Balá-
žová, Pavol Tkáč – Jozefína
Šimičáková, Ivan Baláž –
Monika Balážová.

Dych – slovko krátke,
nenápadné.

Bez neho 
však končí život ...

Zomreli:
Milan Žila – 59 r., Pavel Se-
kerák – 49 r., Elena Lojdo-
vá – 85 r., Jana Strušková
– 68 r., Miloslav Piovarči –
96 r., Zuzana Španková –
74 r., Emília Straková – 84
r., Božena Benková – 90 r.,
Margita Solavová – 81 r.,
František Fides – 87 r.,
Emília Karkošiaková – 86
r., Viktor Stankoviansky –
81 r., Ing. Ján Chovan – 73
r., Matej Janovský – 67 r.,
Stanislav Jančuš – 56 r.,
Božena Mišovie – 82 r.,
Ján Demko – 57 r., Ema
Vyšná – 81 r., Vilma Ni-
trianska – 64 r., Anton Tkáč
– 71 r., Margita Cebecave-
rová – 67 r.

26.11. 2009 o 16.15 hod.
na autobusovom nástupišti
SAD,ul. Štefánikova, fajčil ciga-
retu M.K. z Ľubele. Za poruše-
nie § 7, ods. 1, písm.a, zákona
č. 377/04 Z.z. o ochrane ne-
fajčiarov, bola menovanému na
mieste uložená bloková poku-
ta.

27.11.2009 o 12.44 hod.
p. D. K. z L.M. umýval osobné
motorové vozidlo Renault mo-
drej farby, EVČ RK – 278AS na
území vodného areálu Lipt. Mi-
kuláš. Menovaný porušil VZN
mesta Lipt. Mikuláš č. 8/92 čl.
2, ods. 4., písm.b, o vytváraní
podmienok kvalitného životné-
ho prostredia. Tento priestupok
bol riešený napomenutím.

1.12.2009 o 00.15 hod. na
MsP bolo telefonicky oznáme-
né, že po ul. Dubová na Pod-
brezinách idú zjavne pod vply-
vom alkoholu dvaja muži, pri-
čom poškodzujú a rozkopávajú
kryty na verejnom osvetlení.
Hliadka MsP na mieste zistila
totožnosť jedného z mužov -
J.D. z Lučatína okres Banská
Bystrica, ktorý sa správal agre-
sívne a neuposlúchol výzvy prí-
slušníkov mestskej polície. Za
použitia donucovacích pro-
striedkov v spolupráci s RZS
bol menovaný prevezený na
psychiatrické odd. NsP Lipt.
Mikuláš. Za priestupok proti
majetku podľa § 50 ods. 1, zá-
kona č. 372/90 Zb. o priestup-
koch, bol menovanému odo-
vzdaný blok na pokutu nezapla-
tenú na mieste. 

04.12.2009 o 00.15 hod. na
ul. Štúrova, v reštauračnom za-
riadení podal M.P. zo Štrby al-
kohol dvom mladistvým oso-
bám. Uvedeným konaním sa do-
pustil priestupku na úseku
ochrany pred alkoholizmom
a inými toxikomániami, podľa §
30 ods. 1, písm.a, zákona
č. 372/90 Zb. o priestupkoch.
Menovaný zaplatil na mieste
blokovú pokutu.

5.12.2009 o 09.10 hod.
pán M.P. z Lipt.Mikuláša odo-
vzdal hliadke MsP nájdenú pe-
ňaženku , v ktorej sa nachádzali
osobné doklady, karta zdravot-
ného poistenia, stravné lístky
a iné osobné veci. Mestská po-
lícia odovzdala peňaženku s prí-
slušnými dokladmi majiteľovi,
P.K z Nábrežia 4. apríla.

11.12.2009 o 15.30hod. na
Ul. Pltníckej na hrádzi rieky Váh
podal cigarety J. M. z Nábrežia
4. apríla 14/5, Lipt.Mikuláša
dvom maloletým M. B. zo Žiaru
a D. H. z Lipt.Mikuláša. Nakoľko
išlo o maloletého priestupcu
vec bola odložená záznamom
a o skutku boli oboznámení ro-
dičia. Uvedeným konaním bol
porušený § 30 ods. 1, písm. b,
zákona č. 372/90 Zb. o prie-
stupkoch.

23.12.2009 o 16.32hod.
maloletí M. B. a M. J. z L.M. há-
dzali petardy pri hrádzi rieky
Váh za bytovkou C3. Menovaní
sa dopustili priestupku podľa
VZN mesta Lipt.Mikuláš
č.11/2000 čl. 4, ods. 2,
písm. a, o priestupku boli oboz-
námení rodičia. 

28.12.2009 o 03.10 hod.
hudobnou produkciou na disko-
téke v reštauračnom zariadení
na ul. Bellova došlo k rušeniu
nočného kľudu. Za priestupok
proti verejnému poriadku podľa
§ 47 ods.1, písm.b, zákona
č.372/1990 Zb. o priestup-
koch zodpovednej pracovníčke
zariadenia bola na mieste ulože-
ná bloková pokuta. 

04.01.2010 o 17.12 hod.
p. M.H. z Lipt. Mikuláša zapar-
kovala osobné motorové vozidlo
pred OD Tesco, na vyhradenom
parkovisku pre zdravotne po-
stihnuté osoby. Týmto konaním
porušila dopravnú značku IP
16, zákona č. 8/200 o cestnej
premávke čím sa dopustila prie-
stupku proti bezpečnosti a ply-
nulosti cestnej premávky podľa
§ 22 ods.1 písm. k, zákona
č. 372/90 o priestupkoch. Za
priestupok jej bola na mieste
uložená bloková pokuta.

V období od 24.11.2009
– do 06.01.2010 MsP riešila
428 priestupkov z toho na úse-
ku dopravy 142 priestupkov, 19
priestupkov proti majetku, 23
priestupkov proti verejnému po-
riadku, 11 priestupkov proti ob-
čianskemu spolunažívaniu, 2
priestupky majiteľov voľne po-
hybujúcich sa psov, 33 prie-
stupkov – požívanie alkoholu na
verejnom priestranstve, 47 prie-
stupkov porušenia zákona
o ochrane nefajčiarov a iné.

Náčelník mestskej polície
Mgr. Dalibor Šalplachta

Zo zápisníka mestskej polície

Druhé kolo
zbraňovej
amnestie

1. novembra 2009 sa za-
čalo druhé kolo zbraňovej
amnestie, ktoré potrvá do
31. mája 2010. Kto v tomto
období dobrovoľne odovzdá
nelegálne držanú zbraň ale-
bo strelivo, vyhne sa trestné-
mu stíhaniu za nedovolené
ozbrojovanie. Odovzdaná
zbraň sa bude musieť pod-
robiť skúmaniu, či ňou nebol
spáchaný trestný čin. Ak sa
potvrdí, že zbraň nebola po-
užitá pri trestnej činnosti,
ten, kto ju odovzdal môže
požiadať o jej zaevidovanie
na ktoromkoľvek útvare Poli-
cajného zboru do dvoch me-
siacov od oznámenia výsled-
ku expertízy. Ak o zaevidova-
nie nepožiada, zbraň sa stá-
va vlastníctvom štátu.

Cieľom amnestie je znížiť
počet nelegálne držaných
zbraní a streliva a uľahčiť
identifikáciu zbraní, ktoré
mohli byť použité na pácha-
nie trestnej činnosti.

Infolinka
0800144528

Vážení občania, všetky
svoje podnety a otázky týka-
júce sa mestskej samosprávy
môžete adresovať zamest-
nancovi Mestského úradu
v Liptovskom Mikuláši na
bezplatnej infolinke, na ktorú
sa dovoláte z Vašej pevnej te-
lefónnej linky nášho mesta
v čase od 7.30 do 15.00
hod. Radi Vám zodpovieme
na Vaše otázky a prijmeme
Vaše postrehy a podnety
ohľadom samosprávy.
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