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Vážení spoluobčania,
negatívne dopady hospodárskej

krízy zasiahli už aj náš región. Pre
ľahšie prežitie tohto obdobia je dôle-
žitý istý druh vzájomnej ľudskosti a
solidarity. Už takmer päť rokov je
naša krajina členom spoločenstva,
ktorého jedným z hlavných princípov
je práve spomínaná solidárnosť. Vďa-
ka príspevkom starších členov Európ-
skej únie, ktoré tieto rozvinutejšie
krajiny odvádzajú do jej rozpočtu, má
náš štát možnosť čerpať finančné
prostriedky z eurofondov. Tie pomá-
hajú Slovensku rýchlejšie dobiehať
najmä regionálne rozdiely. Tak, ako
sú voči nám dnes solidárne rozvinu-

tejšie krajiny EÚ, rovnako solidárna
bude aj naša krajina v budúcnosti,
keď sa únia rozšíri o ďalšie štáty.

Zatiaľ posledným reálnym výsled-
kom takejto solidarity v našom regió-
ne je aj dielo multifunkčnej haly, kto-
rá vznikla z prostriedkov čerpaných
z eurofondov. Mesto bude aj naďalej
efektívne využívať fondy EÚ a to nie-
len na rozvoj cestovného ruchu, ale
aj infraštruktúry nášho regiónu
a mnoho ďalších oblastí, na ktoré už
tím odborníkov pripravuje projekty.

Práve v týchto ťažších časoch je
našou povinnosťou navzájom si po-
dať pomocnú ruku a spoločne pri-
spieť k rozvoju nielen mesta ale aj ce-
lého regiónu. Nechceme len brať, ale

aj dávať. Preto som koncom minulé-
ho roka inicioval vznik Nadácie so-
ciálny Mikuláš, prostredníctvom kto-
rej budeme pomáhať sociálne slab-
ším rodinám a občanom. Pevne ve-
rím, že si tento náš zámer osvoja nie
len spoluobčania z podnikateľskej
sféry a prispejú tak k šíreniu solidari-
ty a pomoci v Liptovskom Mikuláši.
Nech nám schopnosť porozumieť po-
trebám druhých nie je cudzia ani
v meste pod Tatrami.

Váš primátor

Ján Blcháč

Foto: G. Lipták
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Vedenie mesta L. Mikuláš trvá
na zachovaní právnej subjektivity
Liptovskej nemocnice s poliklini-
kou (LNsP). Vyplynulo to z pra-
covného stretnutia predstaviteľov
mesta, Žilinského samosprávne-
ho kraja (ŽSK) a vedenia nemoc-
nice.

„Aj napriek tomu, že mesto
nie je zriaďovateľom a prevá-
dzkovateľom nemocnice, cítime
spoluzodpovednosť za jej vývoj.
Požadujeme, aby bola zachova-
ná právna subjektivita nemocni-
ce a budeme sa neustále zaují-
mať o úroveň poskytovanej zdra-
votníckej starostlivosti,“ uviedol
primátor Ján Blcháč.

Liptovská nemocnica je v zria-
ďovateľskej pôsobnosti ŽSK, kto-
rý pripravuje jej oddĺženie. To je
nevyhnutné na podanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok
na rekonštrukciu bývalého gyne-
kologicko-pôrodníckeho oddele-
nia a vybudovanie urgentného
príjmu. „Táto nemocnica má svo-
je nezastupiteľné miesto. Nikdy
som v súvislosti s tvorbou takzva-
nej minimálnej siete zdravotníc-
kych zariadení nespochybňoval
jej význam. Bola tu 150 rokov

a garantujem, že tu bude aj v bu-
dúcnosti,“ povedal predseda
ŽSK Juraj Blanár.

Dlhy nemocnice v súčasnosti
presahujú viac ako štyri milióny
eur. Samospráva poskytla ne-
mocnici návratnú pôžičku, ktorá
ju bude postupne na základe do-
hody splátkového kalendára
splácať späť. „Reštrukturalizáci-
ou dlhov po termíne splatnosti sa
nám podarilo dosiahnuť ich vý-
razné zníženie. Ctíme a hradíme
splátkové kalendáre, ktoré ne-
ohrozujú existenciu nemocnice,“
uviedol riaditeľ LNsP Ján Vy-
šňan.

Združenie miest a obcí Lipto-
va, ktoré združuje 54 obcí
a mestá L. Mikuláš a L. Hrádok,
ešte v decembri 2008 schválilo
jednorázovú pomoc nemocnici
sumou 0,33 eura na každého
obyvateľa. Dar vo výške 26 673
eur použilo vedenie nemocnice
na úhradu záväzkov za energie.
„Keby nemocnici hrozil kolaps,
ako to bolo na konci minulého
roku a požiada o pomoc, určite
spoločne s ďalšími mestami
a obcami nášho regiónu opäť po-
môžeme,“ prisľúbil Blcháč.

Novovybudovaná multifunkč-
ná hala Liptov Aréna je prístup-
ná verejnosti. „Úspešným ukon-
čením projektu Liptov Arény
vzrástla hodnota majetku, ktorý
eviduje mesto Liptovský Miku-
láš, o viac ako 6,64 milióna eur.
Majetok radnice s pozemkami,
ktoré mesto získava, narastie
v priebehu dvoch rokov približ-
ne o 16,6 milióna eur,“ uviedol
primátor Liptovského Mikuláša
Ján Blcháč. 

Multifunkčná hala je viacúče-
lovým športovým a kultúrno-
spoločenským zariadením eu-
rópskej úrovne s hracou plo-
chou 1 900 m2 vyhovujúcou
pre medzinárodné súťaže. Sú tu
ihriská určené na všetky loptové
hry, tenis, bedminton či miesto
na fitnes. Kapacita je 230 miest
na sedenie na hlavnej tribúne
a 800 miest na prenosnej tribú-
ne. K dispozícii je aj parkovisko
s kapacitou 600 parkovacích
miest. Okrem športových turna-
jov poskytne hala priestor na
športové vyžitie obyvateľov
a možnosť organizácie koncer-
tov či seminárov. Na celej hra-

cej ploche je položená špeciál-
na teraflexová podlaha, samo-
zrejmosťou haly je bezbariérová
úprava. Klimatizované priestory
LIPTOV ARÉNY ocenia rekreač-
ní, ale aj vrcholoví športovci
v letných aj zimných mesia-
coch.

„Prevádzka multifunkčnej
haly Liptov Aréna navyše umož-
ní organizovanie nie len športo-
vých, ale aj kultúrnych, spolo-
čenských a kongresových po-

dujatí, o ktoré bolo naše mesto
a Liptov ochudobnené kvôli
chýbajúcim zodpovedajúcim
priestorom,“ podotkol primátor
mesta.

Do 28. februára 2009 môžu
občania s trvalým pobytom
v meste Liptovský Mikuláš využí-
vať halu zadarmo, pre obyvate-
ľov regiónu Liptov platí zľava
50 % z ceny prenájmu športo-
vých ihrísk.

K uvádzacej akcii pripravilo
mesto aj ďalšiu výhodu. Pre ná-
vštevníkov haly je zabezpečená
doprava AQUA-SKI BUSOM za-
darmo. Grafikon je uverejnený
na stránke mesta.

Liptov Aréna 
otvorená pre verejnosť

Obyvatelia Liptovského Mikuláša majú
vďaka dlhodobému prenájmu tepelného
hospodárstva jednu z najnižších cien tepla
na Slovensku. Od 1. januára 2009 prebral
po Bytovom podniku mesta Liptovský Miku-
láš výrobu a distribúciu tepla ako aj teplej
úžitkovej vody nový nájomca – spoločnosť
LMT.

„Boli zverejňované rôzne katastrofické
scenáre o tom, že spotrebitelia v bytových
domoch budú v konečnom dôsledku doplá-
cať na zmenu nájomcu tepla, čo sa samo-
zrejme nestalo,“ pripomenul liptovskomiku-
lášsky primátor Ján Blcháč.

V roku 2008 žiadal bývalý prevádzkova-
teľ Bytový podnik dvakrát o zvýšenie ceny. Z
pôvodných 635 korún na jednotku tepla sa
vyšplhala takmer na 800 korún. „Výsledkom

zmeny nájomcu je zníženie ceny tepla na
660 korún,“ skonštatoval primátor. Ďalej pri-
sľúbil, že bude mať záujem udržať túto cenu
pod slovenským priemerom.

Spoločnosť LMT už disponuje staveb-
ným povolením na rekonštrukciu prvej kotol-
ne na spaľovanie biomasy a chystá aj ďalšie
projekty na zmenu používaného plynového
paliva. „Vďaka kotolni na drevoštiepku  je
možné očakávať ďalšiu redukciu ceny už od
budúcej sezóny. Vzhľadom na plynovú krízu,
ktorú sme práve prežili, je tento vývoj v záuj-
me občanov nášho mesta,“ zdôraznil šéf
radnice. Zefektívnením celého tepelného
hospodárstva v meste Liptovský Mikuláš
splnilo vedenie jeden z najdôležitejších bo-
dov volebného programu víťaznej volebnej
koalície, čím reálne položilo základy pre to,

aby sa cena tepla v meste dlhodobo stabili-
zovala.

Prenájom tepelného hospodárstva si
uvoľnením kapacít v rámci Bytového podniku
vyžiadal aj zmenu jeho organizačnej štruktú-
ry. Od 1. januára je tak dôraz na skvalitnenie
služieb správy bytov a nebytových priestorov.
„Bytový podnik sa viac zameria na úlohy súvi-
siace s realizáciou aktivít mesta, ktoré budú
financované z eurofondov. Ide napríklad o re-
konštrukciu škôl a ďalšie dôležité projekty,
ktoré mesto pripravuje,“ dodal Blcháč.

Okrem toho bude v pôsobnosti Bytového
podniku aj riešenie rozvoja informatizácie
v meste. Koncepciu rozvoja informačných
systémov schválilo mestské zastupiteľstvo v
uplynulom roku. Jej realizácia prispeje
k zlepšeniu služieb pre obyvateľov mesta.

Foto: G. Lipták

Liptovská nemocnica nestratí 
právnu subjektivitu

Poslanci upravili podmienky
prenájmu bytov

Poslanci mestského zastupiteľstva na mimoriadnom zasadnutí v piatok 23.
januára schválili všeobecné záväzné nariadenie mesta o podmienkach prideľo-
vania bytov určených na nájom a postavených s podporou štátu. 

Na základe schváleného nariadenia má prenajímateľ – Bytový podnik mesta
oznamovaciu povinnosť o možnostiach opakovaného nájmu bytu, ktorý je posta-
vený z dotácií Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Nariadenie upra-
vuje aj podmienky pridelenia bytu v obytnom dome nachádzajúcom sa na ulici 1.
mája 1913/113A. Nakoľko bytovka nie je postavená s podporou štátu, nie je po-
trebné sledovať hornú hranicu príjmu žiadateľov o byty v tomto obytnom dome. 

Nariadenie predložili na mimoriadne rokovanie z dôvodu nadobudnutia účin-
nosti výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

L. Mikuláš opäť patrí k mestám s najnižšou cenou tepla
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Mesto Liptovský Mikuláš
sa prezentovalo na veľtrhu
cestovného ruchu v brati-
slavskej Inchebe ako cen-
trum cestovného ruchu
v rámci destinácie Liptov.

„Uviedli sme nový imi-
džový prezentačný propa-
gačný materiál, DVD mesta
ako aj kalendár podujatí na
celý rok,“ skonštatoval pri-
mátor Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč.

Pútavou a interaktívnou for-
mou mesto predstavilo zaujíma-
vú atrakciu - expozíciu mučiarne
Juraja Jánošíka, ktorá mapuje
posledné dni väzenia, súdu,
mučenia a popravy tohto národ-
ného hrdinu. 

Patrónom mesta je svätý Mi-
kuláš známy svojou štedrosťou.
„Na letnú turistickú sezónu pri-

pravujeme interaktívne aktivity
pod názvom Mikuláš na každý
deň. Turisti a návštevníci mesta
budú môcť stretnúť Mikuláša,
ktorý ich prekvapí svojou šte-
drosťou kedykoľvek počas
dňa,“ zdôraznil Blcháč. 

Návštevníci bratislavskej vý-
stavy mohli takéhoto štedrého
Mikuláša stretnúť v predstihu.
V stánku mesta L. Mikuláš ich
obdaril malým darčekom.

Expozícia regiónu Liptov sa
na najväčšom slovenskom veľtr-
hu cestovného ruchu ITF Slova-
kiaTour 2009 v Bratislave stret-
la s množstvom pochvalných
reakcií. Stánok svojou originali-
tou priťahoval pozornosť mno-
hých návštevníkov. Prírodná
aréna, ktorú expozícia predsta-
vovala, pútala pozornosť obraz-
mi rozkvitnutých vlčích makov
na lúkach pod vrcholmi Nízkych
Tatier, vôňou dreva z prírodného
posedenia v stánku, výrazným

červeným logom Liptov a aktív-
nym zastúpením všetkých miest
a najväčších stredísk cestovné-
ho ruchu Liptova na jednom
mieste. Počas veľtrhu Klaster
Liptov – združenie cestovného
ruchu, marketingová centrála
regiónu, uviedol na domáci trh
prvú destináciu cestovného ru-
chu na Slovensku, ktorá má
svoju marketingovú značku.
Modernú značku oficiálne na
veľtrhu pokrstila šesťčlenná
„krstná rodina“. Zloženie
„krstnej rodiny“ a spôsob krstu -
poskladanie loga z viacerých
častí do jedného celku symboli-
zovali jedinečné spojenie, ktoré
Liptáci v cestovnom ruchu do-
kázali. Značku Liptov uviedli do
života „krstný otec“ - riaditeľ
marketingu cestovného ruchu
Slovenskej agentúry pre cestov-
ný ruch Martin Horváth, viacná-
sobný olympijský víťaz vo vod-
nom slalome Michal Martikán,
primátor mesta Piešťany Remo
Cicutto, odborníčka na desti-
načný marketing z Katedry ces-
tovného ruchu a spoločného
stravovania na Ekonomickej fa-
kulte Univerzity Mateja Bela
Vanda Maráková, starosta obce
Východná Pavel Krupa a dlho-
ročná špecializovaná žurnalist-
ka v odbore cestovný ruch Jar-
mila Horváthová. Medzi mnohý-
mi významnými osobnosťami,

ktoré expozíciu regiónu Liptov
na veľtrhu navštívili bol aj prezi-
dent Slovenskej republiky Ivan
Gašparovič. 

Počas tlačovej konferencie,
ktorej sa zúčastnili najvyšší zá-
stupcovia všetkých zakladajú-
cich členov Klastra Liptov vyzval
predseda predstavenstva Klast-
ra Liptov a primátor mesta Lip-
tovský Mikuláš Ján Blcháč Mi-
nisterstvo hospodárstva SR
a Slovenskú agentúru pre ces-
tovný ruch ku koncepčnej

a funkčnej podpore domáceho
cestovného ruchu. Zároveň vy-
zval slovenskú verejnosť, aby
svoj voľný čas viac trávila na
Slovensku. Ako povedal, „aktív-
na podpora rozvoja domáceho
cestovného ruchu by mala byť
riešená napríklad v podobe
marketingovej kampane, akú
majú susedné štáty Maďarsko
a Poľsko. Získať domáceho zá-
kazníka je pre každú destináciu
cestovného ruchu prvoradým
cieľom. Preto chce región Lip-
tov týmto vyzvať všetkých Slová-
kov k cestovaniu po Slovensku
a spoznávaniu jeho krás.
V dnešnej zložitej dobe pozna-
čenej finančnou krízou je to
rýchle a nenáročné riešenie
nielen pre letnú a zimnú dovo-
lenku, ale aj nepriamu podporu
zamestanosti v regióne. V Lipto-
ve sme si vedomí našej konku-
renčnej výhody oproti ostatným
regiónom v tom, že už dnes vie-
me ponúknuť komplexný celo-
ročný produkt plný zážitkov.“ To
dokázal aj bohatý sprievodný
program na veľtrhu, počas kto-
rého sa prvýkrát verejnosti
predstavili napr. zástupcovia
vojska z historickej bitky z roku
1709, ktorej rekonštrukciu ako
jeden z produktov cestovného
ruchu ponúkne región Liptov
návštevníkom už v auguste tohto
roka. O tom že Liptov treba zažiť

Metropola Liptova sa predstavila
na veľtrhu v Bratislave

Foto: Ľ. Čech

presvedčili roztanco-
vaním návštevníkov aj
animátori aquaparkov
Liptova, ako aj súťaže
o víkendové pobyty,
vstupy a skipassy tu-
ristických stredísk
v Liptove. Outdoorovú
stránku Liptova pred-
stavili samotní skialpi-
nisti, kultúru zastupo-
vala prezentácia Galérie Petra
Michala Bohúňa a nechýbali ani
tak významné historické osob-
nosti Liptova ako je Jánošík či
Mikuláš. 

Nielen výzor stánku, sprie-
vodný program, ale aj samotná
iniciatíva moderného ponímania
cestovného ruchu boli návštev-
níkmi vnímané viac ako pozitív-
ne. „Naša účasť na veľtrhu pre-
konala naše očakávania
a utvrdila nás v presvedčení, že
sme na správnej ceste pri vytvá-
raní modernej, európsky vníma-
nej marketingovej značky Lipto-
va,“ povedala Iveta Niňajová,
poverená riadením Klastra Lip-
tov. Najväčšie prírodné ihrisko
Slovenska tak aj na tejto výstave
presvedčilo o tom, že Liptov tre-
ba zažiť!

Klaster Liptov - združenie
cestovného ruchu je prvá orga-

nizácia destinačného manaž-
mentu (DMO) na Slovensku
a spoločná marketingová cen-
trála pre destináciu Liptov. Zdru-
žuje subjekty verejného a sú-
kromného sektora s cieľom jed-
notnej prezentácie regiónu Lip-
tova ako jedinečného „zelené-
ho“ regiónu pre aktívne trávenie
voľného času plného zážitkov.
Snahou Klastra Liptov je dostať
svojimi aktivitami Liptov na
mapu vyhľadávaných európ-
skych destinácií, prezentovať
Liptov pod jednotnou značkou
doma aj v zahraničí, vytvárať
konkurencieschopné produkty
cestovného ruchu a podneco-
vať aktívnu spoluprácu v regió-
ne.

Ľubomír Čech
PR koordinátor

Klaster Liptov – združenie
cestovného ruchu

Expozíciu regiónu Liptov na veľtrhu chválili

Vedenie mesta Lipt. Mikuláš sa ospravedlňuje Ing. Zdeňkovi
Ranochovi, ktorý nebol zaradený medzi ocenených bývalých prí-
slušníkov ČSĽA pri príležitosti 40. výročia augustových udalostí
z roku 1968. V mesiaci február mu bude primátorom mesta doda-
točne udelený pamätný list.
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Primátor Liptovského Mikulá-
ša Ján Blcháč dnes počas ná-
vštevy Komunitného centra
„Nový svet“ Hlboké hovoril
s jeho pracovníkmi o problé-
moch bezdomovcov pri využíva-
ní nocľahárne. Bezdomovci po-
žadujú najmä predĺženie času
na prenocovanie. Nocľaháreň
v komunitnom centre je totiž pre
ľudí bez prístrešia otvorená

v čase od 19. hodiny do 7 hodi-
ny ráno, kedy musia ubytovaní
priestory centra opustiť.

„Dvanásť hodín, ktoré musia
stráviť na ulici, kým im bude po-
volený vstup do nocľahárne, je
skutočne veľa, hlavne v zlom
počasí. Pokúsime sa upraviť
vnútorný poriadok centra tak,
aby mohli títo ľudia zostať v noc-
ľahárni aspoň do deviatej hodiny

ráno a tiež posunieme čas ná-
stupu do centra na skoršie po-
poludňajšie hodiny,“ pozname-
nal primátor. 

Nocľaháreň s kapacitou 12
lôžok má poskytovať azyl v čase
zimných mesiacov od novembra
do apríla. „Momentálne u nás
pravidelne nocuje päť bezdo-
movcov,“ skonštatovala vedúca
zariadenia Silvia Tomková. Za
pol eura je záujemcom poskyt-
nutý nocľah spolu s možnosťou
vykonania osobnej hygieny.
Podmienkou ubytovania je dob-
rý zdravotný stav potvrdený le-
károm. Klient nemôže byť v opi-
tom stave a musí dodržiavať
vnútorný poriadok nocľahárne.

Komunitné centrum Hlboké
je kultúrno-vzdelávacím, športo-
vým  a socializačným centrom
pre deti, mládež a dospelých.
„Služby centra využívajú najmä
obyvatelia osady Hlboké a so-
ciálne slabšie rodiny, pre kto-
rých sa zabezpečujú prevažne
výchovno–vzdelávacie aktivity
zamerané na všestranný rozvoj
detí predškolského a mladšieho

š ko l s k é h o
veku,“ skon-
štatovala ve-
dúca odboru
sociálneho,
b y t o v é h o
a zdravot-
níctva na
M e s t s ko m
úrade v Lip-
tovskom Mi-
kuláši Erika
Sabaková. 

Sociálne
služby strediska osobnej hygie-
ny a práčovňu využívajú za po-
platky predovšetkým Rómovia
z miestnej osady. Za poplatok
0,33 eura majú možnosť sa
osprchovať, za 0,83 eura môžu
prať a za žehlenie zaplatia  ďal-
ších 0,33 eura na hodinu.   

Celý chod centra financuje
radnica. Za uplynulý rok pred-
stavovali náklady na prevádzku

takmer 26 tisíc eur. Okrem fi-
nancií z mestského rozpočtu
v uplynulom roku  získalo Komu-
nitné centrum dotácie aj z Úra-
du vlády SR a dotáciu z minis-
terstva školstva. „Našou snahou
je skvalitniť spoluprácu s inými
mestkými inštitúciami a organi-
záciami, ktoré by nám mohli
v našej činnosti pomôcť,“ vysve-
tlila Sabaková. 

Z aktivít v budúcnosti plánuje
centrum zintenzívniť činnosť
s mladými mamičkami. Aj v tom-
to roku bude organizovať kurz
pečenia pre ženy a iné spolo-
čenské a zábavné podujatia pre
dospelých.

Možná spolupráca v oblasti
kultúry, športu či otázky cestov-
ného ruchu a sociálnej oblasti
dominova l i
na stretnutí
predstavite-
ľov miest Lip-
tovský Miku-
láš a Opava. 

„Opava je
jedno z na-
šich najaktív-
nejších part-
n e r s k ý c h
miest. V roku
2009 sa
c h y s t á m e
pripraviť aktivity zahraničnej
spolupráce. Máme pripravené
ďalšie mikroprojekty v komunál-
nej a sociálnej oblasti, čakáme
len na otvorenie Programu cez-
hraničnej spolupráce ČR –
SR,“ povedal primátor Ján
Blcháč. 

Obe mestá sa v minulosti
spolupodieľali na podaní projek-

tu Vybudovanie mestského ces-
tovného ruchu s podporou cez-
hraničného marketingu v part-

nerských mestách Liptovský Mi-
kuláš a Opava. Na jeho vyhod-
notenie stále čakajú. 

Liptovský Mikuláš má podpí-
sané partnerské zmluvy s devia-
timi zahraničnými mestami. Vý-
hodou cezhraničného partner-
stva sú možnosti financovania
rôznych aktivít z grantov posky-
tovaných Európskou úniou.

O protikorupčných aktivitách
a transparentnosti na úrovni sa-
mosprávy rokovali zástupcovia
miest a obcí žilinskej samosprá-
vy v Martine s veľvyslancom
USA na Slovensku Vincentom
Obsitnikom a Pavlom Nechalom
z Transparency Internacional.

„Korupcia nie je nikdy čisto
vnútroštátnou záležitosťou, jej
ničivé účinky možno pociťovať aj
za hranicami. USA nie sú proti
takýmto problémom imúnne,
berieme ich vážne a využívame
všetky nástroje,“ uviedol veľvy-

slanec USA na Slovensku Vin-
cent Obsitnik pri príležitosti
ukončenia svojej misie na Slo-
vensku. Obsitnik prisľúbil, že
USA krajina podporí všetky
mestá Slovenska, ktoré sa do
projektu s cieľom odstránenia
korupcie chcú zapojiť.

„Liptovský Mikuláš má zá-
ujem zapojiť sa do boja proti ko-
rupcii. Som rád, že som sa mo-
hol zúčastniť poučnej diskusie
o procese odstraňovania korup-
cie,“ dodal liptovskomikulášsky
primátor Ján Blcháč.

Primátor rieši 
problémy bezdomovcov

Opava a Liptovský Mikuláš 
aktívne spolupracujú i naďalej

Liptovský Mikuláš 
chce bojovať proti korupcii

Novootvorený Dom Matice
slovenskej v Liptovskom Mikulá-
ši otvára svoje brány nielen pre
miestnych matičiarov, ale všet-
kým občanom a návštevníkom
mesta. Vedenie matičného
stánku pripravuje v apríli sprí-
stupniť matičnú knižnicu, v kto-
rej nebudú chýbať tituly sloven-
skej literatúry so zameraním nie-
len na slovenskú históriu a ja-
zyk, ale aj na problémy národ-
nej kultúry. Súčasťou knižnice
bude aj študovňa určená širokej
verejnosti, predovšetkým však
študentom, ktorým budú k dis-
pozícii aj garanti pre ich štu-

dentskú vedeckú odbornú čin-
nosť. „Začína tu pôsobiť aj ma-
tičné ochotnícke divadlo. Pre
materské a základné školy by
malo byť k dispozícii aj bábkové
divadlo,“ pripomenul riaditeľ
Domu Matice slovenskej v Lip-
tovskom Mikuláši Ladislav Dráb.
Záujem majú aj na aktívnej spo-
lupráci so Slovákmi žijúcimi
v Poľsku.

Dom matice by sa mohol stať
aj centrom výučby regionálnej
histórie a miestom pôsobenia
viacerých klubov ako napríklad
Klubu paličkovanej čipky a Klu-
bu Esperanto.

Dom Matice slovenskej 
je tu pre všetkých

Komunitné centurm Hlboké
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Prechod na euro zvládol
Mestský úrad v Liptovskom Mi-
kuláši bez akýchkoľvek problé-
mov. „Verejnosť bola dostatoč-
ne zorientovaná. Významnú
úlohu zohrala aj aktívna a inten-
zívna celoplošná informačná
kampaň. V súčasnosti prijíma-
me už len hotovostné platby
eurom a tiež platby kartou cez
platobné terminály,“ povedala
vedúca odboru financií, daní
a miezd Marta Gutraiová. Po-
sledné prijaté slovenské koruny
počas duálneho obehu už
mestská radnica odovzdala do
banky. Od začiatku roka zreali-

zovali občania v pokladni Cent-
ra služieb občanom mesta viac
ako tisíc platieb v hotovosti
a približne 40 platieb cez termi-
nál. „Oproti minulému roku
sme zaznamenali zvýšený zá-
ujem o používanie terminálov,“
skonštatovala pokladníčka
centra Jarmila Diačiková. Ob-
čania niekedy platia nízke plat-
by vysokými bankovkami, na-
príklad na platbu 2 eurá (60 Sk)
použijú 50-eurovú bankovku
(1500Sk).

Duálne zobrazovanie euro
meny a slovenskej meny platí
počas celého roka 2009.

Mesto Liptovský Mikuláš plá-
nuje podpísať dlhodobú zmluvu
na prepravné služby s liptovsko-
mikulášskou dopravnou spoloč-
nosťou. So zástupcami ružom-
berskej prevádzky SAD o tom
rokoval primátor mesta Ján
Blcháč. 

„Ak sa dohodneme, súčasné
mestské autobusy čaká výmena
za autobusy na plynový pohon

a tak nielen zo strany ekonomic-
kej, ale aj ekologickej dôjde
k výraznejšej modernizácii a ku
skvalitneniu prepravy cestujú-
cich,“ zdôraznil Blcháč. 

Využívaním čipových kariet,
ktoré by mohli slúžiť aj na vstupy
do lyžiarskych stredísk a športo-
vísk, sa zároveň podporia ciele
združenia cestovného ruchu –
Klastra Liptov.

Na siedmich základných ško-
lách, ktoré sú v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta L. Mikuláš,
počas zápisu do prvého ročníka
prihlásili rodičia 297 detí, z toho
134 dievčat. Najviac detí – 71
zapísali na ZŠ M. R. Martákovej
a J. Kráľa.

„Oproti minulému roku sa
v tomto roku zapísalo o 28 detí
viac, 36 rodičov budúcich prvá-
kov požiadalo o odklad. Predpo-
kladám, že v školskom roku
2008/2009 otvoríme 13 tried
pre prvákov,“ skonštatoval pri-
mátor Ján Blcháč. V materských
školách v zriaďovateľskej pôsob-

nosti mesta evidujú 298 pred-
školákov. 

„Rodičia, ktorí nezapísali
predškolákov v termíne od 16.
do 20. januára, by mali čo naj-
skôr navštíviť školu vo svojej spá-
dovej oblasti“, uviedol vedúci
odboru školstva na Mestskom
úrade v L. Mikuláši Peter Mača-
la. 

Do pôsobnosti mesta L. Mi-
kuláš patria nasledujúce školy:
ZŠ Demänovská cesta, ZŠ Má-
rie Rázusovej - Martákovej, ZŠ
Nábrežie A. Stodolu, ZŠ Okoli-
čianska, ZŠ Čs. brigády, ZŠ Jan-
ka Kráľa a ZŠ s MŠ Demänová.

Na priestupky spojené s po-
dávaním alkoholu mladistvým
osobám a trestné činy opilstva
sa zamerala mestská polícia
v spolupráci s Okresným riadi-
teľstvom Policajného zboru
v Liptovskom Mikuláši počas ak-
cie Alkohol.

„Preventívna akcia sa usku-
točnila v štyroch liptovskomiku-
lášskych nočných podnikoch,
pričom sme nezaznamenali ani
jeden prípad protiprávneho ko-

nania,“ uviedol Jaroslav Tomčík
z mestskej polície.

Akciu Alkohol policajti vyko-
návajú minimálne jeden krát me-
sačne. Hlavným cieľom je pre-
ventívne predchádzať alkoholiz-
mu a s ním spojenej kriminalite
u osôb mladších ako 18 rokov.
„Myslím si, že situácia v meste
sa zlepšuje aj vďaka pravidelným
kontrolám zo strany mestskej
a štátnej polície,“ skonštatoval
primátor mesta Ján Blcháč.

O podrobnos-
tiach organizácie
Majstrovstiev sveta
v cezpoľnom behu
rokoval na Mest-
skom úrade v Liptov-
skom Mikuláši orga-
nizačný výbor. Po-
dujatie sa uskutoční
v apríli 2010. Záštitu
nad ním prevzal lip-
tovskomikulášsky primátor Ján
Blcháč.

„Okrem budovania športo-
vísk, ktoré sme už v minulosti
zrealizovali, pripravujeme pro-
jekt  Olympijského centra talen-
tovanej mládeže,“ uviedol šéf
mestskej radnice.

Majstrovstvá sveta v cezpoľ-
nom behu patria k jednému
z najväčších podujatí. Zúčast-
ňuje sa ich 30 členských štátov
Medzinárodnej federácie škol-
ského športu (ISF) a zastúpe-
ných je aj všetkých šesť konti-
nentov.

Mesto Liptovský Mikuláš po
analýze súčasného stavu archi-
tektonických bariér v meste vy-
pracovalo mapu bezbariérovos-
ti. Od februára bude v centre
k dispozícii nielen občanom, ale
aj návštevníkom mesta. Zabez-
pečiť informovanie hendikepo-
vaných občanov mesta a ná-
vštevníkov Liptova je jednou
z priorít projektu „Mesto bez ba-
riér“. 

„Súčasťou projektu bola
i bezbariérová úprava Mestské-
ho úradu v Liptovskom Mikuláši
a sociálnych zariadení budovy,
taktiež bezbariérová úprava pre-
chodov na križovatke na Ra-
chmaninovom námestí. Mo-
mentálne sa realizuje výstavba
bezbariérových nájomných by-
tov,“ zdôraznil primátor Ján
Blcháč. V rámci projektu Mesto
bez bariér a rekonštrukcie

Domu kultúry v Liptovskom Mi-
kuláši v súčasnosti pracujú aj na
úprave bezbariérového vstupu
do klubovej scény a úprave so-
ciálnych zariadení. Predpokla-
daný termín ukončenia prác je
naplánovaný v marci. „Tento
projekt neznamená len odstra-
ňovanie architektonických ba-
riér, ide predovšetkým o rovnosť
príležitostí v prístupe k hendike-
povaným občanom v zdravotníc-

kej starostlivosti, zamestnanos-
ti, kultúre a v rámci celého spo-
ločenského života,“ zdôraznil
asistent projektového tímu Jozef
Tlamka.

Projekt schválili v januári
2008, potrvá do roku 2010. „Aj
v tomto roku budeme v meste
pokračovať v úpravách chodní-
kov na bezbariérové. Na rad prí-
du aj ostatné organizácie mes-
ta,“ doplnil primátor.

Prechod na euro bez ťažkostí

Mestská samospráva plánuje 
modernizáciu mestskej dopravy

V roku 2010 sa uskutočnia
MS v cezpoľnom behu

Mikuláš má mapu 
bezbariérovosti

Do prvého ročníka základných 
škôl rodičia zapísali 297 detí

Preventívna akcia Alkohol úspešná
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1. februára si pripomíname 115. výročie
narodenia rodáka zo Smrečian, vojaka, ge-
nerála, účastníka protifašistického odboja
Michala Širicu. Pochádzal z roľníckej rodi-
ny, mal 12 súrodencov, z ktorých 8 zomre-
lo v detskom veku. 

Po vychodení ľudovej školy v rodnej obci študoval na hospodár-
skej škole, neskôr absolvoval dôstojnícku školu pechoty v Sľudian-
ke na Sibíri, potom v Jozefove, Miloviciach, Olomouci a Prahe.
V roku 1945 ho vymenovali za brigádneho generála, v roku 1946
za divízneho generála  a v roku 1947 za zborového generála.

Počas svojej vojenskej služby pôsobil v rozličných veliteľských
funkciách na rôznych miestach Československej republiky. Pred-
tým sa ako vojak rakúsko - uhorskej armády dostal do ruského za-
jatia, v roku 1917 vstúpil do československých légií a po návrate
domov vstúpil do československej armády. V období 2. svetovej
vojny sa zapojil do odboja proti fašizmu v Prešove. 30. 1. 1942 ho
poslali na východný front, kde velil pešiemu pluku 21 (David) v Do-
nskej oblasti. Od marca roku 1943, keď bol veliteľom posádky vo
Zvolene, sa s generálom Jánom Golianom zapojil do vojenských
príprav Slovenského národného povstania. Po jeho vypuknutí ho
menovali za veliteľa posádky v Dolnom Kubíne, potom sa stal veli-
teľom 2. taktickej skupiny Fatra so sídlom v Brezne. Zdržiaval sa
v Nízkych Tatrách a 5. 1. 1945 ho Ústredná štátna bezpečnosť
(ÚŠB)  zatkla. Väznili ho na Policajnom riaditeľstve a vo Vojenskej
nemocnici v Bratislave. Po skončení vojny spolupracoval pri budo-
vaní novej armády. V rokoch 1954-55 bol nespravodlivo väznený
a v roku 1964 vyšším vojenským súdom v Trenčíne rehabilitovaný. 

Generál Michal Širica je nositeľom viacerých českosloven-
ských aj zahraničných vojenských vyznamenaní a radov.

Anna Šmelková

SLÁVNI LIPTOVSKO-MIKULÁŠSKI RODÁCI

ŠIRICA Michal
generál, účastník Slovenského 
národného povstania
*  1. 2. 1894 Smrečany

18. 7. 1970 Bratislava

Majstre, aké objektívne
hodnoty má vaše rodisko
Závažná Poruba a Liptov
pre vás, pre váš ľudský
a umelecký rozlet? 

Keď sa spomenie krajina
detstva, obyčajne bývajú ľudia

tak trošku „na mäkko“, trochu
rozcitlivení, bez ohľadu na to,
odkiaľ pochádzajú. Liptov
a celú oblasť Nízkych Tatier
možno považovať za osobitú,
zvláštnu. Pokiaľ ide o turistický
záujem, bývajú Nízke Tatry v tie-
ni svojich vyšších menovcov,
ale tu by sa nemalo zrovnávať.
Ony sú jednoducho iné. Sú
svoje. Vlastným spôsobom sú
neopakovateľne krásne. Ak
v nich budeme hľadať obdobu
čohosi iného, nepochodíme.
Ale ak budeme ochotní
a schopní počúvať ich vlastný
hlas, budeme prekvapení krá-
sou, o ktorej sme nemali ani tu-
šenia. Môj nízkotatranský kraj –
to je oblasť tvarov, láskavá
miernosť hrebeňov a svahov,
rozľahlé priestranstvá horských
lúk, do ktorých odtláčajú svoje
stopy kopýtka oviec, to sú dlhé,
trpezlivé banské doliny, ktoré –
na začiatku úzke –  sa neskôr
rozšíria, aby urobili priestor pre
človeka, priestor pre chlebové
klasy. A práve v týchto dlhých,
miernych, od civilizačných te-
pien chránených a predsa život
poskytujúcich dolinách, sa vy-
tvorila osobitá enkláva. Jej ná-
sledky a výsledky sa prejavujú
dodnes. Ešte teraz – a pomaly

už iba tu – nájdeme stopy od-
chádzajúcej civilizácie, sem-
tam ľudový kroj, výšivku, drevo-
rezbu, ľudovú architektúru,
pesničku. Tu ešte možno počuť
sennú pieseň na lúkach, vidieť
oslňujúcu farbu kroja alebo vý-

šivky. A to nielen vtedy, keď prí-
de do dediny nakrúcať televí-
zia, keď sa vetrajú v truhliciach
uložené šaty po starých ma-
mách.

Napriek tomu, alebo
možno práve preto, že Lip-
tov je k človeku prajný krá-
sou i bohatstvami zeme,
jeho dediny sú poznačené
tvrdým, neúprosným zápa-
som človeka s ňou...

To možno aj preto, že spo-
čiatku tu vládol absolútny mo-
narcha – les. Všetko, čo človek
chcel od tejto krajiny pre seba,
musel si vybojovať na lese. To,
čo dnes pociťujeme ako samo-
zrejmý dar prírody, je v skutoč-
nosti výsledkom dlhého zápa-
su. Počas celých ľudských ge-
nerácií bolo treba vyrúbať státi-
síce, ba milióny stromov, vyko-
pať ich korene, aby sa vytvorila
horská lúka. Naozaj v pote tvá-
re prestieral tu človek zelený
koberec pre svoje stáda. Lúka
tu nevznikla ako samozrejmosť
v stepi alebo na rovinnej černo-
zemi, lúka tu bola výsledkom
boja. A s roľami to bolo ešte
ťažšie. Človek si ich musel na
lese vyvzdorovať. Terasy liptov-
ských roličiek, stúpajúce až do

Náš rodový pergamen
Na ceste do večnosti nás 11. januára 2009 predišiel a tak

navždy opustil bytostne liptovský a národný básnik, „poét ti-
cha“ – Milan Rúfus. Publicista Fedor Mikovič mal to profesio-
nálne i ľudské šťastie, že mu osud doprial spolupracovať
s týmto „murárom slov“, ktorý o svojom Liptove dokázal roz-
právať pútavo ako málokto z nás. 

hôr, k oblohe, sú svedkami
toho, ako vysoko až musel
ustúpiť mocný les pred nezniči-
teľnou silou človeka. Ten les,
ktorý mu na začiatku vládol ab-
solútne, lemujúc ľudský osud
na jednej strane drevom kolí-
sky, na druhej strane drevom
pomníčka na cintoríne.

A tak je môj rodný Liptov
krajom udivujúcim svojím člove-
čenstvom. Tým, ako na kaž-
dom kúsku rozlohy možno cítiť
a vidieť každý krok človeka krá-
čajúceho dejinami. Je neopa-
kovateľnou mierou symbiózy
mimoľudskej prírody a ľudské-
ho zásahu do nej. Človek si tu
nakoniec – ako všade inde –
prírodu podmanil. Ale neurazil
ju pritom, nesprznil. Zatiaľ.
A ona sa mu za to odpláca svo-
jou krásou, úľavným pokojom,
ktorý vyviera z nej. Akoby ho
prijala za svojho a rozhodla sa
chrániť ho, nie zabíjať.

Toto posledné, ochranné
gesto, ktoré spomínate, zo-
pakovala príroda nespočet-
nekrát, tak, ako sa to opako-
valo po celé veky predtým.

Hory a lesy tu odjakživa prijí-
mali rebelov a poskytovali im
útulok. Naposledy sa tak vlast-
ne stalo v roku 1944, počas
najmasovejšej, najkolektívnej-
šej vzbury v dejinách sloven-
ského národného spoločen-
stva. Hory a lesy tu akýmsi zá-
verečným spôsobom zopako-
vali svoje dávne gesto: pritúlili
tých, ktorí narazili na presilu
spoločenského zla. Ujali sa
ich, zachránili tisíce životov
a umožnili kontinuitu medzi vy-
puknutím Povstania a Oslobo-
dením. A tak sa grandióznym
spôsobom uzavrel starodávny
oblúk od jánošíkovcov až po
novovek. Zhováral sa: 

FEDOR MIKOVIČ
Foto: PETER BELIČKA

Posledné stretnutie s Milanom Rúfusom (vľavo) 
17. decembra 2008 v dome u Cikkerovcov.
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Benefičný ples primátora 2009

Výťažok z 19. benefičného plesu
primátora, ktorý sa uskutočnil v sobo-
tu 24. januára v Dome kultúry a sú-
časne v Posádkovom dome armády
v Liptovskom Mikuláši, bude pripísa-
ný na konto Nadácie solidárny Miku-
láš. „Som spokojný. Suma 1 660 eur,
ktorú sme získali z tomboly, pomôže
sociálne slabším spoluobčanom,“

pripomenul liptovskomikulášsky pri-
mátor Ján Blcháč. Organizátori tento
rok predali 350 vstupeniek.

Na plese sa zúčastnili aj ružomber-
ský primátor Michal Slašťan a primá-
tor Liptovského Hrádku Branislav Tré-
ger. Pozvanie prijal aj splnomocne-
nec vlády pre mládež a šport, bývalý
tréner slovenskej futbalovej repre-

zentácie a poslanec NR SR Dušan
Galis.

Hostí celý večer sprevádzala Vera
Wisterová a Roman Juraško. Súčas-
ťou bohatého programu boli vystúpe-
nia speváka Paľa Haberu, imitátorov
Louisa Armstronga a Elvisa Presley-
ho, brušných tanečníc, kúzelníka či
módna prehliadka.

Výťažok z plesu poputuje Nadácii solidárny Mikuláš
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Ponúkame vám prehľad projektov, ktoré
mesto Liptovský Mikuláš plánuje realizovať
v rokoch 2009 – 2011 v zmysle schválené-
ho Programového rozpočtu v oblasti rozvoja
bytovej výstavby, dopravy, školstva, kultúry,
sociálnej oblasti či životného prostredia.
V článku uvádzame orientačné predpokla-
dané náklady na realizáciu pripravovaných
projektov, ktoré chce mesto realizovať
z vlastných, ako aj externých zdrojov - eu-
rópskych fondov. 

Nový územný plán mesta 
Medzi priority vedenia mesta na rok

2009 patrí práca na novom územnom pláne
predovšetkým v oblasti rozvoja rekreačných
aktivít, bývania, služieb a pracovných príleži-
tostí. Územný plán zohľadní kapacity a mož-
nosti budovania technickej infraštruktúry
územia, predovšetkým dopravy, ako aj za-
chovanie kultúrno-historických a prírodných
hodnôt mesta a Liptova. Výraznou zmenou,
ktorá ovplyvní budúci rozvoj mesta, bude
plánovaná preložka železničnej trate južne
od mesta – súbežne s diaľnicou D1. Moder-
nizácia železnice vytvorí podmienky aj pre
vylúčenie štátnej cesty 1/18 z centra, čo vý-
razne zlepší životné prostredie v meste. Pre-
ložka železnice, ktorej realizácia sa predpo-
kladá v rokoch 2013 až 2015 uvažuje s pre-
miestnením železničnej a hlavnej autobuso-
vej stanice do lokality „Južné mesto,“ zaují-
mavosťou riešenia stanice bude podchod
vedúci popod jestvujúce teleso diaľnice
k nástupištiam novej železnice. 

Rozvoj bývania, obchodu a služieb
Súčasťou budúcich rozvojových plánov

mesta je aj budovanie ďalších kapacít byto-
vých domov. V rokoch 2007 a 2008 mesto
odovzdalo do užívania viac ako 140 nájom-
ných bytov, pre ďalšie roky sa pripravujú lo-
kality pre realizáciu približne 70 - 80 bytov
ročne. Pôjde predovšetkým o územie
v mestskej časti Palúdzka - západ, kde sa
výhľadovo počíta s výstavbou asi 800 no-
vých bytov. Urbanistická štúdia pre bytovú
výstavbu sa spracováva v mestskej časti De-
mänová, pre individuálnu bytovú výstavbu sú
spracované štúdie v lokalitách mestských
častí Ploštín, Stošice, Palúdzka. Mesto plá-
nuje riešiť aj otázky bývania rómskej komuni-
ty. Pripravujú sa projekty revitalizácie býva-
nia rómskych občanov formou nízkoštan-
dardných nájomných bytov v lokalitách Palú-
dzka, Okoličné, Vrbica a v osade Hlboké. 

Polyfunkčné bytové objekty sa navrhujú
aj v severnej časti lokality Južné mesto – po-
pri rieke Váh. Víziou radnice je integrovať
rieku Váh do obytnej zástavby a vytvoriť pe-
šiu promenádu od areálu vodného slalomu
až po hotel Jánošík. Východne od nového
obchodného centra sa vytvára priestor na
vybudovanie nového všešportového areálu,
vrátane nového zimného štadióna. Ten mal
byť pôvodne zrealizovaný do februára 2011
pri príležitosti konania zimných deaflympij-
skych hier. Pre nedostatok finančných pro-

striedkov sa pravdepodobne tento zámer
nepodarí naplniť do určeného termínu.

Nové investície obchodu a služieb v cent-
re mesta sa chystajú v priestoroch bývalých
fabrík, v ktorých chcú súkromní investori vy-
budovať obchodné centrá Jasná - II a Stop-
Shop. Realizáciou projektu sa tak vytvorí pri-
bližne 300 nových pracovných príležitostí.
Spoločnosť Stavoindustria v súčasnosti
ukončuje byty, obchodné a kancelárske
priestory v centrálnej mestskej zóne – západ
pri obchodnom centre Hypernova. Južne od
daňového úradu sa pripravuje dobudovanie
polyfunkčného objektu firmy BD Liptov.

Priemysel 
Vedenie mesta si uvedomuje, že ekono-

mický rozvoj Liptovského Mikuláša nemôže
byť založený výlučne na cestovnom ruchu,
o čom svedčí snaha vytvárať podmienky pre
rozvoj priemyslu. Disponibilné plochy pre
rozvoj priemyslu a výrobných služieb sa na-
chádzajú v mestskej časti Okoličné - východ
a tiež v nadväznosti na budúcu preložku
cesty 1/18 v južnej časti mesta - za Váhom.
V lokalite Okoličné pripravuje spoločnosť
IPEC na ploche približne 3 hektáre výstavbu
malého priemyselného parku, ktorý predpo-
kladá vytvorenie približne 200 nových pra-
covných miest. Projekt je v štádiu prípravy
pre územné rozhodnutie. Ďalšie územie na
rozvoj priemyselnej výroby s rozlohou pri-
bližne 10 hektárov sa pripravuje v lokalite
priemyselnej zóny „Za Váhom“. 

Regenerácia sídlisk, zeleň, lesopark 
Veľké mestské sídliská Podbreziny, Ná-

brežie, ako aj „Staré mesto“ (Hurbanova,
Komenského, Jilemníckeho, Štefánikova,
Čsl. brigády, Stodolovcov) už nezodpoveda-
jú nárokom na zdravé a kultúrne bývanie.
Mnohé bytovky sa už úspešne pustili do mo-
dernizácie - zatepľovania, čo prinieslo aj fa-
rebné oživenie „šedivých“ sídlisk. Jedným
z nosných projektov, s ktorým sa chce mes-
to uchádzať o finančnú podporu z fondov
európskej únie, je obnova sídlisk s cieľom
skvalitniť obytné prostredie liptovskomiku-

lášskych obyvateľov všetkých vekových ka-
tegórií. Dôraz sa kladie aj na dobudovanie
chýbajúcich parkovacích miest, revitalizáciu
zelene, peších chodníkov a priestranstiev,
odstavných plôch - prístreškov pre kontajne-
ry, vzniknú nové detské ihriská, altánky pre
starších občanov a pod. Tento zámer sa
bude projektovo pripravovať v tomto roku.
Na každom sídlisku sa predpokladá inves-
tičný náklad v hodnote približne 2,3 mil. eur.

Súčasťou skvalitňovania životného pro-
stredia mesta vrátane prostredia v mest-
ských častiach budú aj projekty rekonštruk-
cie všetkých mestských parkov, ktoré bude
tiež možné realizovať za pomoci európskych
fondov. Na Petrovičovom nábreží sa pripra-
vuje realizácia Parku umenia. V spolupráci
s fakultou architektúry v Bratislave mesto
pripravilo projekt Lesoparku Háj - Nicovô,
ktorý uspokojí celoročné aktivity trávenia
voľného času občanov mesta či návštevní-
kov. Projekt bude predstavený verejnosti
v mesiaci február tohto roku. 

Školstvo a vzdelávanie
V rámci Nórskeho Finančného mecha-

nizmu boli schválené finančné prostriedky
vo výške približne 433 000 eur na rekon-
štrukciu športovísk na ZŠ Čsl. Brigády a ZŠ
Janka Kráľa. Rekonštrukcia sa bude realizo-
vať v priebehu tohto roka.

V oblasti školstva boli tiež podané žia-
dosti o podporu finančných zdrojov z fondov
EÚ na projekty stavebných úprav piatich ZŠ
a jednej MŠ. Stavebné úpravy majú zahŕňať
zateplenie a výmenu okien na budovách
škôl.

Odpadové hospodárstvo
V priebehu tohto roka chce mesto riešiť

problém likvidácie zeleného odpadu v Oko-
ličnom, v lokalite Za Váhom. Zámerom mes-
ta je zriadiť kompostáreň, uložiť dva kontaj-
nery – fermentory. V tomto areáli by sa mala
nachádzať spevnená plocha na uloženie
kompostu s odvodnením. Jej súčasťou
bude aj záchytná nádrž na odvedenie zne-
čistených vôd. 

PRÍPRAVA PROJEKTOV MESTA 



9TÉMA

V rámci projektu Zvýšenie kvality separo-
vaného zberu odpadov je plánované vybu-
dovať v areáli Zberného a triediaceho stre-
diska na Podbrezinách novú halu. Hala
bude určená na separáciu odpadov,
kde bude umiestnená nová triediaca lin-
ka. Tá zabezpečí v lepších podmien-
kach a kvalitnejšie vytriediť a odovzdať
vyseparované suroviny na ďalšie spra-
covanie. Projekt zahŕňa aj digitalizáciu
systému zberu odpadov. Súčasťou žia-
dosti o nenávratný finančný príspevok
zo štrukturálnych fondov EÚ bude aj po-
žiadavka na finančné zabezpečenie šty-
roch zberných vozidiel, jedného špecia-
lizovaného nakladača a približne 400
kontajnerov určených na separovaný
zber.

Sociálna oblasť
Koncom roku 2008 vznikla z bývalej

MŠ v Okoličnom budova určená na spo-
ločenské stretávanie obyvateľov mest-
skej časti a členov klubu dôchodcov.
Rozsiahle rekonštrukčné práce predsta-
vovali náklady 170 087 eur. 

Radnica chce ďalej v rámci sociálnej
oblasti zabezpečiť prípravu projektu „Do-
mov dôchodcov a Domov sociálnych
služieb Liptovský Mikuláš“, ktorého reali-
zácia dopomôže k zlepšeniu možnosti
umiesťovania a poskytovania starostli-
vosti v zariadeniach sociálnych služieb.
Tým sa umožní rozšíriť kapacitu súčas-
ného Domova dôchodcov a domova so-
ciálnych služieb na Podbrezinách o 64
lôžok. Projekt bude financovaný sumou
približne 1 500 000 eur s možnosťou
realizácie v rokoch 2010 - 2011. 

Klientské služby
Pre skvalitnenie práce a bližšieho

kontaktu pracovníkov mestského úradu
s občanmi mesta sa pripravuje rekon-
štrukcia priestorov mestského úradu.
Priestory na prízemí, ktoré využívala
stredná zdravotnícka škola, obsadí
mestská polícia. Na prvom poschodí po
rekonštrukcii nájdu občania stavebný
úrad, mestského architekta, Liptovskú
rozvojovú agentúru a Klaster Liptov.

Súčasne sa v Centre služieb obča-
nov mesta zriadi „Podnikateľské cen-
trum“, ktoré začne fungovať v závere
polroka 2009. 

Miestne komunikácie
V rámci financovania projektov z eurofon-

dov sa pripravuje aj rekonštrukcia dopravne
významných ciest. Ide o úpravy chodníkov,
vozovky, cestnej zelene, verejného osvetle-
nia, zastávok verejnej autobusovej dopravy,
parkovacích stojísk a iných súčastí miest-
nych komunikácií v približnej sume
1 887 000 eur. Mesto chce realizovať z fon-
dov EU rekonštrukcie nasledovných ulíc:
Štúrova, Komenského, Školská, P. P. Zgút-
ha – Vrbického. 

Z vlastných prostriedkov mesta v zmysle
schváleného rozpočtu mesta na roky 2009-
2011 pôjde o nasledovné akcie:

Kultúra a pamiatky
Mesto plánuje rekonštrukciu objektu Mú-

zea Janka Kráľa. Rozšíri sa priestor pre ex-
pozície, vybudujú sa sociálne zariadenia pre
návštevníkov a vznikne aj priestor pre admi-
nistratívu a klubovú činnosť. Múzeum sa sprí-
stupní aj pre imobilných návštevníkov. Sta-
vebné úpravy sa budú týkať aj hospodárskej
budovy vo dvore múzea, kde sa v navrhova-
nej prístavbe a nadstavbe vytvorí miesto pre
depozit a knižnicu. Predpokladané celkové
náklady stavby sú približne 1 457 000 eur.

Existencia Centra Kolomana Sokola si
vyžiadala potrebu stavebných úprav aj na

najstaršej budove v L. Mikuláši, na kultúrnej
pamiatke - Pongrácovskej kúrii. Predpokla-
dané náklady vo výške 1 381 000 eur sú ur-

čené na dobudovanie centra
o časť ateliérov, ktoré budú prena-
jímateľné, projekt zahŕňa aj vybu-
dovanie libressa, tvorivých dielní
a expozíciu E. M. Šimerovej a M.
Martinčeka.

Po viac ako dvadsiatich rokoch
prevádzky sa prejavujú aspekty,
ktoré vyvolali potrebu obnovy Domu
kultúry v L. Mikuláši. Kvôli nadmer-
nému úniku tepla z priestorov kul-
túrneho domu sa budú realizovať
úpravy strechy a fasády, projektová
dokumentácia zahŕňa aj vytvorenie
priestorov pre usporiadanie kon-
gresových podujatí, zvýši sa i kom-
fort sociálnych zariadení. Financie,
ktoré sú potrebné na rekonštrukciu
domu kultúry, predstavujú približne
1 140 000 eur.

V tomto roku mesto počíta aj
s uskutočnením rekonštrukcie
chodníka, ktorý vedie cez bývalý
židovský cintorín. Náklady na
úpravu bývalého židovského cin-
torína sú predpokladané vo výške
66 400 eur.

Súčasne sa bude riešiť aj úpra-
va okolia domu kultúry, pri ktorej
sa počíta aj s úpravou parkova-
cích plôch, s riešením dopravy
a výsadbou zelene v okolí kultúr-
neho domu a synagógy. Ide o pro-
jekt v rámci cezhraničnej spolu-
práce L. Mikuláša s partnerským
mestom Žywiec v hodnote asi
500 000 eur.

Aktívne sa pripravuje aj spraco-
vanie projektu na rekonštrukciu sa-
motnej synagógy v centre mesta. 

Mesto, ktoré žije 
Aktivity radnice smerujú k tomu,

aby sa naplnila vízia „Mesto ktoré
žije a kde sa dobre žije“. Vedenie
mesta chce pre občanov vytvoriť
podmienky vhodné pre spokojný
a komfortný život a pre turistov
a návštevníkov jedinečné zážitky
a neopakovateľnú atmosféru.

Jednou z priorít mesta je do-
siahnuť, aby občania L. Mikuláša mali kvalit-
né prostredie na kultúrne a športové vyžitie
a plnohodnotné trávenie voľného času.
V tomto roku plánuje radnica pripraviť pre
občanov Kalendárium podujatí – prehľadne
spracovaný celoročný program akcií pripra-
vovaných mestom L. Mikuláš. Občania si
budú môcť vybrať z bohatej ponuky poduja-
tí Mikulášskeho leta, nebudú chýbať už tra-
dične organizované Stoličné dni, Mikulášs-
ky jarmok, Deň rodiny a iné akcie.

Informácie poskytol viceprimátor
mesta L. Mikuláš Pavel Bobák,
spracovala Viktória Čapčíková

NA ROKY 2009 -  2011

Návrh

rozpočtuNázov

2009

Návrh 2010 Návrh 2011

Ekonomická oblasť - pozemné komunikácie 1 281 285 2 448 052 2 316 936

Parkovisko Kemi - Podbreziny-západ 165 970 0 0

Odstavné plochy - ul. Cédrová 0 0 23 236

Rozšírenie odst. plôch - ul. Jabloňová 9 958 0 0

Aut. prístrešok -zastávka Podbreziny, JUH 2x 11 950 0 0

Chodník+zastávka Vitálišovce-ul.Žiarska 53 110 0 0

Autobusová zástavka Vrbický cintorín I. etapa 0 33 194 0

Parkovisko ul. Vrlíkova 33 194 0 0

Parkovisko Kollárova+odvod. Vrbica - sever 39 833 0 0

Aut. prístrešok - zast. Hurbanova, MŠ 1x 6 307 0 0

Účelová komunikácia - kostol Bodice 0 0 82 985

Spomaľovacie prahy 16 597 0 0

Prvky dopravného upokojovania na MK 13 278 0 0

Chodník ku ihrisku - Palúdzka 26 555 0 0

Chodník Okoličné - SWEDWOOD 0 0 99 582

Chodník cintorín - L. Ondrašová 29 875 0 0

Chodník Hroboňova - po Matúškovu ul. 0 49 791 0

Účelová komunikácia k cintorínu Demänová 0 23 236 0

Autobusová zástavka Demänová - rázcestie 73 027 0 0

Rekonštrukcia ul. Mirka Nešpora 165 970 132 776 199 164

Rekonštrukcia chodníka Vrbická ul. 0 59 749 0

Rekonštrukcia Vrlíkova - Nábrežie II. etapa 0 136 095 0

Rekonštrukcia chodníka Nábrežie-Majerská 8 298 0 0

Rekonštrukcia chodníka ul. 1. mája 66 388 99 582 0

Rozšírenie odstav. plôch - Veľká kolónia 0 33 194 0

Chodník - Malá kolónia 0 4 979 0

Rekonštrukcia ul. Kuzmányho 0 165 970 0

Rekonštrukcia ul. Štefánikova 0 0 414 924

Rek. spevnených plôch Jilemnického 136 095 0 0

Rekonštrukcia Tranovského I. úsek 0 182 567 0

Rekonštrukcia ul. Tomášikovej 0 49 791 0

Rekonštrukcia chodníka ul. kpt. Nálepku 0 39 833 0

Stavebné úpravy Hodžova 0 315 342 0

Rekonštrukcia ul. Gôthova + chod. II. etapa 0 165 970 0

Rekonštrukcia ul. Široká - Demänová 0 0 165 970

Rekonštrukcia ul. Stošická 0 0 132 776

Rekonštrukcia ul. Andická 16 597 33 194 0

Rekonštrukcia ul. Zádvorie - Palúdzka 165 970 0 0

Rekonštrukcia ul. Matejkovej 0 0 69 707

Rekonštrukcia ul. Tehliarska 0 43 152 0

Rekonštrukcia ul. Švermovej - Palúdzka 0 248 954 0

Rekonštrukcia ul. Dechtárskej 0 0 116 179

Rekonštrukcia Žuffovej - I. etapa 0 149 373 0

Rekonštrukcia ul. Priemyselná - I. etapa 0 0 298 745

Rekonštrukcia ul. Partizánov 0 0 199 164

Rekonštrukcia chodníka Kláštorná - Swedwood 0 49 791 0

Rekon. chodníka Palúdzka ul. Vranovská 26 555 0 0

Stavebné úpravy Mk Iľanovo - ul. Oslobodenia 0 116 179 0

Rekonštrukcia chodníka ul. Nová 0 0 26 555

Rekonštrukcia chodníka Iľanovo 16 597 0 0

Rekonštr. Ul. Poza školu - Ploštín 23 236 0 0

Rekonštr. Ul. Do malého poľa -Ploštín 23 236 0 0

Rekonštrukcia ul. Jánošíkova 0 0 149 373

Rekonštr. ul. Za štadiónom - Demänová 0 0 116 179

Rekonštrukcia ul. Bodická 66 388 99 582 0

Rekonštrukcia Lesníckej ul. - Palúdzka 0 0 116 179

Rekonštr. kom. L. Ondrašová - Pod Čerencom 29 875 0 0

Rekonštrukcia ul. Okružná - Palúdzka 0 66 388 0

Rekonštrukcia ul. Michalovská - Demänová 0 0 26 555

Rekonštrukcia ul. Odbojárska - Demänová 0 149 373 0

Rekonštrukcia MK Riečna III. Ucelená časť 56 430 0 0

Rekonštrukcia MK Riečna IV. Ucelená časť 0 0 79 665
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OBUV PRAVÁ
KOŽA

K O Š E L E
KRAVATY

A.M.J®

košele pre každého muža

nezabudnite nezabudnite 
na Sv. Valentínana Sv. Valentína
zľavy do 20%zľavy do 20%

nezabudnite nezabudnite 
na Sv. Valentínana Sv. Valentína
zľavy do 20%zľavy do 20%

Valentínsky
Valentínsky

týždeňtýždeňValentínsky
Valentínsky

týždeňtýždeň
1 + 1 za 1/21 + 1 za 1/2
platí do 14. 2. 2009platí do 14. 2. 2009
len na dioptrické okuliarelen na dioptrické okuliare

1 + 1 za 1/21 + 1 za 1/2
platí do 14. 2. 2009platí do 14. 2. 2009
len na dioptrické okuliarelen na dioptrické okuliare

30 obchodov, Ázijská reštaurácia, kaviarne, banky, solárium...
w w w . j a s n a s c . s k

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

Obchodné centrum otvorené 7 dní v týždni, vrátane pobočiek: 

FREE

ZLOSOVACIA ZLOSOVACIA 
SÚŤAŽ SÚŤAŽ 
Vyplňte kupón, 

vhoďte do urny na prízemí
a zúčastnite sa zlosovania

o darčekové koše a poukážky.

Zlosovanie sa uskutoční každý
PONDELOK, STREDU A PIATOK 

o 14:00 hod.!

Nakúpte tovar nad 10 €
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Keby o niečom podobnom ktorýkoľvek
skalný fanúšik nahlas uvažoval pred rokom,
dvoma, určite by sa ocitol v paľbe nechápa-
vých pohľadov okolia. Dnes je to však veľmi
príjemná realita. Zverenci trénerského dua
Mojmír Trličík, Pavol Paukovček sa od za-
čiatku aktuálnej sezóny 2008/2009 usadili
v popredí extraligovej tabuľky. Partia okolo
kapitána Juraja Halaja išla trpezlivo krok za
krokom, kolo za kolom za svojou tajnou mé-
tou. Po 48. kole Slovnaft extraligy, keď sa
dvanásťčlenný peletón definitívne rozdelil na
dve polovice, trónila značka MHk 32 Liptov-
ský Mikuláš na vynikajúcej štvrtej priečke.
Znamená to po dlhšom čase istotu účasti
v play off.

Prvá šestka za osemdesiat bodov 
„Mali sme priam geniálny štart do sezó-

ny, po ktorom sme sa dlho-predlho držali
v tesnom závese vedúcich Košíc. Naše bo-
dové konto sa pravidelne rozrastalo. Priro-
dzene, každá sezóna je dlhá a na každý tím
doľahnú aj slabšie chvíle. K zákonitému pre-
chodnému poklesu formy sa pridružili aj zra-
nenia a choroby, ale ani vtedy sme nezľavili
z nastúpenej cesty,“ hodnotil predchádzajú-
ce mesiace, ktoré sa zapíšu výrazným pís-
mom do bohatej histórie mikulášskeho ho-
keja, Ľubomír Bubniak riaditeľ MHk 32, a.s.
Liptovský Mikuláš. „Pred touto sezónou sme
si všetci zainteresovaní spoločne povedali,
že takto to nemôže ísť ďalej. Zodpovedne
sme sa rozhodli zainvestovať do nášho, mi-
kulášskeho, hokeja a každá premyslená in-
vestícia by predsa mala smerovať k nejaké-
mu výsledku. Základným cieľom bola mies-
tenka najlepšou osmičkou klubov, ktoré si
to medzi sebou rozdajú v play off. Nemám
rád alibizmus, vypočítavé držanie sa pri zemi
mi je proti srsti.“

Ľ. Bubniak od začiatku tohto extraligové-
ho ročníka okolo seba neústupčivo šíril
chytľavý optimizmus, že v prvej časti súťaže
získame osemdesiat bodov. Pri spomienke
na skromné minulosezónne 38-bodové
konto to vyzeralo dosť trúfalo. „Ani na oka-
mih som si neprestal stáť za týmto presved-
čením. Som rád, že sa do bodky vyplnilo.
Sme v šestke a dostalo nás do nej presne
tých osemdesiat poctivo vydretých bodov.
Keby sme skončili siedmi či ôsmi, bol by
som to pokladal za neúspech, jednak môj
osobný a samozrejme celého nášho klubu.
Niekam sme sa už tvrdou prácou dostali, ale

chceme ísť ďalej. Pred nami sú nové, smel-
šie výzvy.“ 

Hokejisti ďakujú radnici
„Už náš názov Mestský hokejový klub 32

Liptovský Mikuláš prezrádza, že najväčším
garantom našej existencie je
Mesto Liptovský Mikuláš. Vrcho-
lový manažment radnice na čele
s primátorom Jánom Blcháčom
a tímom okolo neho hľadí na ho-
kej dobrým okom. Je iniciátorom
rozvoja mikulášskeho hokeja.
Ako rukolapný príklad uvediem,
že okrem toho, čím prispieva
mestský rozpočet, vyvíja primá-
tor veľké úsilie pri intenzívnom zí-
skavaní ďalších partnerov, ktorí
nám pomôžu uniesť bremeno fi-
nančnej náročnosti, akú si táto
úroveň bez pardonu vyžaduje.
Za to, že využíva v prospech hokeja svoj
vplyv a postavenie, mu patrí naša veľká vďa-
ka a úprimný obdiv,“ úprimne ďakoval
v mene celého MHk 32 L. Mikuláš Ľ. Bub-
niak. „Hokeju sa všeobecne dobre darí tam,
kde je úzkym putom prepojený s hlavným
akcionárom čiže mestom. Vtedy sa dá robiť
na úrovni, ktorú si zaslúži. Keby to nefungo-
valo, o našom dnešnom postavení by sme
mohli iba snívať. Nesmiem zabudnúť na
množstvo sponzorov, väčších či menších.
Sme im vďační, že neľutujú siahnuť do svo-
jich prostriedkov. Verím, že ich dôveru splá-
came tým najlepším spôsobom, ktorého
sme schopní. Nemám na mysli len naše ex-
traligové áčko, ale aj všetky mládežnícke
družstvá, ktoré rovnako tvrdia muziku v naj-
vyšších súťažiach.“

Malý veľký športový zázrak
„Nebojím sa povedať, že to, čo sa

podarilo dosiahnuť tomuto súdržné-
mu tímu, sa rovná malému športové-
mu zázraku,“ skonštatoval po posled-
nom zápase základnej časti Slovnaft
extraligy tréner MHk 32 Mojmír Trli-
čík. Spolu so svojím nerozlučným ko-
legom Pavlom Paukovčekom doslova
zdravo pobláznili hokejový Liptov.
„Obrovský kus zásluh na tom, čo sa
nám spoločne darí, majú naši fanúši-
kovia. Stačí letmý pohľad na plné tri-
búny, ktoré nás neustále ženú dopre-
du. Neváhajú za nami vycestovať za

súpermi, zaplnili náš štadión aj napriek ne-
dávnym treskúcim mrazom. Jednoducho,
za ten čas, čo som tu, som sa presvedčil, že
Liptáci sú úžasní fanúšikovia tejto fantastic-
kej hry a rozumejú jej zákonitostiam.“

Mikulášska hokejová 
revolúcia pokračuje

„Čo dodať? Som šťastný, spoločne sme
spravili takú malú revolúciu v tom našom mi-
kulášskom hokeji. Postupne sa k nám pridá-
vali aj diváci, ktorí sú naším ďalším hráčom,
bez nich by to nešlo,“ žiaril spokojnosťou zo
splnenia čiastkového cieľa útočník Ján Ci-

buľa, ktorý sa pred touto sezónou vrátil po
rokoch zo Zvolena. „Priznám sa, v kútiku
duše som sa obával, že sa vrátim domov
a budeme hrať o spodné priečky. Stal sa
však opak, prišiel som z jedného špičkové-
ho klubu do ďalšieho, v ktorom sa hrá rovna-

ko o špicu. Som šťastný, maximálne spokoj-
ný, že som tu, doma. Chcem sa aj z tohto
miesta úprimne poďakovať všetkým, ktorí
priložili ruku k dielu, aby sa náš, mikulášsky,
hokej pohol smerom hore.“ Práve Ján Cibu-
ľa bol jedným z kľúčových postáv prvého
duelu nadstavbovej časti. Na ľade jeho bý-
valého klubu pod Pustým hradom sa našim
podaril ďalší husársky kúsok, keď napriek
výrazne oklieštenej zostave zdolali silný Zvo-
len. Dobre naladený orchester pod značkou
MHk 32 L. Mikuláš čaká v polovici februára
unikátny domáci záber. V priebehu piatich
dní sa v srdci Liptova predstavia Slovan
13. 2., Zvolen 15. 2. a Trenčín 17. 2. Potom
22. 2. privítame ešte Košice. Štvrťfinále play
off, samozrejme, s našou účasťou štartuje
od 28. 2. Jaro HRIC 

PR manažér MHk 32

Fantázia, sme v elitnej šestici a poškuľujeme ešte vyššie

Pozor, výtržnosti
budú drahé

Výsledkom nepríjemných incidentov
na slovenských futbalových, ale aj ho-
kejových štadiónoch, bolo nedávne pri-
jatie sprísneného zákona o organizova-
ní masových verejných podujatí. Mimo-
chodom, výtržnosti môžu stáť klubovú
pokladňu až 2000 eur, prípadne vypra-
tanie jednotlivých sektorov či uzatvore-
nie štadióna. Kluby budú následne spô-
sobené škody vymáhať od identifikova-
ných páchateľov. „Zákon musíme reš-
pektovať, aj keď, klopem na drevo,
s našimi priaznivcami nemáme v tomto
smere podstatnejšie problémy. Sme
povinní zabezpečiť monitorovací kame-
rový systém, ktorý detailne identifikuje
nespratníkov a vyradí ich z návštev na-
šich štadiónov. Nemalé prostriedky,
ktoré to celé bude stáť, by sa dali použiť
aj inak, ale robí sa to so zámerom, aby
normálni diváci mali nerušený kultúrno-
športový zážitok,“ dodal Ľ. Bubniak.

Foto: G. Lipták
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V meste Liptovský Mikuláš
a v mestských častiach sa na
zber skla využívajú kontajne-
ry zelenej farby. 

Sklo, pred vhodením do kon-
tajnera zelenej farby, je potreb-
né zbaviť akýchkoľvek kovových
a umelohmotných uzáverov.
Čistota suroviny má zásadný
vplyv na to či odberateľ takúto
surovinu odoberie alebo nie. 

Analýza vykonaná počas fe-
bruára 2008 ukázala, že prie-
merne sa v 1 100 litrových ná-
dobách na komunálny odpad
nachádzalo 9,6 kg skla, čo
predstavuje 998,40 kg z jednej
nádoby za jeden rok. 

Prečo zbierať akékoľvek
sklenené fľaše? 
• Na výrobu dekoračnej vázy

potrebujeme 5 sklenených
fliaš.

• Recykláciou skla ušetríme až
25 % energie oproti jeho vý-
robe z primárnych surovín.
Recykláciou jednej vínovej

fľaše sa môže ušetriť až 400
Wh elektrickej energie (100
W žiarovka svietiaca cca 4
hodiny). 

• Ak sa vráti do sklárne 1 milión
sklenených fliaš a pohárov,
ušetrí sa pri výrobe nových vý-
robkov až 300 ton sklárskeho
piesku, 1 000 ton sódy, 60
ton vykurovacieho oleja
a 0,76 mil. m3 zemného ply-
nu.

• Výroba jednej tony sklene-
ných obalov z črepov môže
znížiť zaťaženie životného pro-
stredia emisiami CO2 až
o 400 kg. 
Zapamätajme si, že medzi se-

parované sklo nepatrí porcelán,
sklo s drôtenou vložkou, zrkadlá,
televízne obrazovky, žiarovky
a výbojky, mliečne a kombinova-
né tabuľové sklo, varné sklo,
sklobetónové tvárnice.

Mgr. Rudolf PADO,
predseda a projektový 

manažér OZ TATRY

Zber skla

Cenník LIPTOV ARÉNY na rok 2009
(platný od 19. 1. 2009)

Prenájom ihrísk
(ceny za 1 hodinu používania športoviska vrátane použitia 

šatní s uzamykateľnou skrinkou a sociálnych zariadení)
TENIS Zimná sezóna Letná sezóna
po - pi 7 - 14 hod 13 EUR 11 EUR

14 - 21 hod 16 EUR 13 EUR
so - ne 7 - 21 hod 16 EUR 14 EUR
BASKETBAL a VOLEJBAL Zimná sezóna Letná sezóna
po - pi 7 - 14 hod 10 EUR 8 EUR

14 - 21 hod 16 EUR 10 EUR
so - ne 7 - 21 hod 16 EUR 12 EUR
BEDMINTON Zimná sezóna Letná sezóna
po - pi 7 - 14 hod 7 EUR 5 EUR

14 - 21 hod 8 EUR 6 EUR
so - ne 7 - 14 hod 9 EUR 6 EUR
FUTSAL - SÁLOVÝ FUTBAL
FLORBAL (vrátane zapožičania športových pomôcok)
po - ne 7 - 14 hod 16 EUR celoročne

14 - 21 hod 24 EUR celoročne
STOLNÝ TENIS
po - ne 7 - 21 hod 5 EUR celoročne

Prenájom LIPTOV ARÉNY na celodenné podujatia: 7.00 – 21.00 hod. – 500 EUR
Rezervácia: 0915 297 271

Multifunkčná 
kultúrno-športová hala 

LIPTOV ARÉNA
OTVORENÁ

mesto Liptovský Mikuláš pripravilo pre občanov 

UVÁDZACIU AKCIU do 28. februára 
vstup zadarmo pre občanov s trvalým pobytom na území mesta

zľavu 50 % z ceny vstupného pre obyvateľov regiónu Liptov
Rezervácia: 0915 297 271

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 28. februára
Program:

9,00 futsalový turnaj žiakov základných škôl mesta Liptovský
Mikuláš

11,30 basketbalové exhibičné stretnutie žien MBK Liptovský
Mikuláš proti BK Ružomberok B 

13,30 exhibičné vystúpenie gymnastiek ŠK Liptovský Mikuláš,
oddiel modernej gymnastiky 

15,00 exhibičné vystúpenie tenistov 
14,30 koncert skupiny Ploštín Punk na parkovisku pred halou

Pri príležitosti dňa otvorených dverí v Liptov Aréne
pripravil Aquapark Tatralandia regionálnu akciu 

Aqua Gold Paket (3-hodinové vstupy):
Dospelý 5,- EUR (150,63 Sk)
Študent, dieťa nad 140 cm, dôchodca 3,50 EUR (105,44 Sk)
Dieťa do 140 cm 2,50 EUR (75,32 Sk)
Príplatok za saunový svet 6,50 EUR (195,82 Sk)

Využite aj do Liptov Arény dopravu 
AQUA-SKI BUSOM zadarmo do 28. 2. 2009

Odchody autobusov 
z autobusovej stanice (zástavka č. 5) do Tatralandie: 

10:10, 11:25, 14:30, 14:50, 15:45, 16:45 hod.
Odchody autobusov z Tatralandie (Holiday Village Tatralandia):

8:45, 9:25, 10:30, 13:30, 14: 45, 15:05, 17:00 hod.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

V LIPTOV ARÉNE

28. februára 
2009

Relaxujte v Tatralandii
Regionálna akcia 23. 2. až 8. 3. 2009 

návštevníci s trvalým bydliskom 
v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok 

zaplatia za 3-hodinové vstupy 
Aqua Gold Paket nasledovné ceny:

Dospelý 5,- EUR (150,63 Sk)
Študent, dieťa nad 140 cm, dôchodca 3,50 EUR (105,44 Sk)
Dieťa do 140 cm 2,50 EUR (75,32 Sk)
Príplatok za saunový svet 6,50 EUR (195,82 Sk)

Doprava AQUA-SKI BUSOM zadarmo.
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Na základe Rozhodnutia pred-
sedu Národnej rady Slovenskej
republiky, ktoré je uverejnené
v Zbierke zákonov č. 1/2009,
bola vyhlásená voľba prezidenta
Slovenskej republiky na sobotu
21. marca 2009. V prípade, že
v prvom kole volieb nezíska ani je-
den z kandidátov na prezidenta
Slovenskej republiky zákonom
stanovený počet platných hlasov
oprávnených voličov, bol určený
termín konania druhého kola voľ-
by prezidenta Slovenskej republi-
ky na sobotu 4. apríla 2009.

Primátor mesta určil v jednotli-
vých mestských častiach celkom
31 volebných okrskov a voleb-
ných miestností. V súvislosti s no-
vým štatútom mesta L. Mikuláš,
ktorý nadobudol účinnosť 1. ja-
nuára 2009, nastali zmeny v niek-
torých mestských častiach, ktoré
sa premietli do volebných obvo-
dov. Najdôležitejšou zmenou bolo
prerozdelenie mestskej časti L.
Mikuláš na mestské časti Nábre-
žie – Vrbica a Staré Mesto.
Mestská časť Nábrežie – Vrbica
začína od palúčanského mosta
po most Okoličné smerom na juh
od Garbiarskej ulice a ulice 1.
mája. Mestská časť Staré Mesto
začína od palúčanského mosta
po most v Okoličnom smerom na
sever od Garbiarskej ulice a ulice
1. mája až k železničnej trati. Vo-
lebné miestnosti pre voľbu prezi-
denta Slovenskej republiky budú

otvorené v čase od 7.00 do
22.00 hod. Bližšie informácie
o volebných okrskoch a voleb-
ných miestnostiach sú zverejnené
na úradnej tabuli pred budovou
mestského úradu a na webovej
stránke mesta – www.mikulas.sk.

Do 1. marca 2009 doručíme
každému voličovi zapísanému
v zozname voličov oznámenie
o čase konania volieb, volebný
okrsok a miesto, kde môže volič
voliť. Prosíme občanov, ktorí ne-
dostanú oznámenie o čase
a mieste konania volieb v uvede-
nom termíne, aby sa vo vlastnom
záujme obrátili na evidenciu oby-
vateľstva na Mestskom úrade v L.
Mikuláši v Centre služieb občanov
mesta, čím sa vyhnú problémom
pri voľbách a tým pomôžu odstrá-
niť prípadné nejasnosti a nezrov-
nalosti v zoznamoch voličov. 

Oprávnenému voličovi, ktorý
nebude môcť voliť vo volebnom
okrsku, v ktorom je zapísaný do
zoznamu oprávnených voličov,
vydá mesto po vyhlásení voľby na
jeho vlastnú žiadosť na Mestskom
úrade v L. Mikuláši na evidencii
obyvateľstva voličský preukaz a zo
zoznamu oprávnených voličov ho
vyčiarkne. Voličský preukaz
oprávňuje na zápis do zoznamu
oprávnených voličov v ktoromkoľ-
vek volebnom okrsku a zápis platí
iba na čas vykonania voľby.

Jozef Fiedor
vedúci odboru vnútornej správy

Mestský úrad v Liptovskom
Mikuláši upozorňuje právnické
osoby a fyzické osoby – podni-
kateľov prevádzkujúcich malé
zdroje znečisťovania ovzdušia
(t. j. prevádzky vykurované pev-
ným palivom aj plynom do príko-
nu 0,3 MW, prevádzkovateľov
teplovzdušných agregátov na
opotrebovaný olej, dielne so
spracovaním dreva do 20 t roč-
ne, čerpacie stanice LPG), že
termín pre oznámenie údajov
potrebných na zistenie škodli-
vosti vypúšťanej znečisťujúcej
látky do ovzdušia a o veľkosti
zdroja prevádzkovaného v uply-
nulom roku je do 15. februára.

Nenahlásenie údajov je po-
rušením zákona č. 401/1998
Z.z. o poplatkoch za znečisťova-
nie ovzdušia a v zmysle § 8 ods.
3 uvedeného zákona uloží mes-
to pokutu do 663,88 EUR
(20 000 Sk). Tunajšiemu úradu
je potrebné písomne nahlásiť
kotolne, kotly slúžiace na vy-
kurovanie priestorov urče-
ných na podnikanie – príkon,
výkon a účinnosť kotlov, druh

a množstvo paliva za minulý rok,
pri LPG - množstvo distribuova-
ných pohonných hmôt za pred-
chádzajúci rok a emisný faktor
(kg.m-3) - množstvo emitova-
ných prchavých uhľovodíkov na
1 m3 pohonnej látky,  stolárske
dielne – množstvo spracované-
ho dreva v t, účinnosť odsáva-
cích zariadení a množstvo pilín
a prachového odpadu. 

Oproti minulým rokom sa
v zmysle schváleného VZN
mesta Liptovský Mikuláš
č. 5/1993/VZN v znení
VZN č. 4/2008/VZN zo dňa
13. 5. 2008, s účinnosťou od
1. 1. 2009 vypočítava poplatok
aj za spaľovanie zemného
plynu a propán butánu. Sa-
dzba poplatku za 1000 m3 spá-
leného plynu je 0,16 EUR
(5 Sk).

Ohlasovanie údajov je po-
trebné zasielať na Mestský úrad
v Liptovskom Mikuláši, odbor
ÚR, SP a ŽP, oddelenie životné-
ho prostredia a poľnohospodár-
stva.

odd. žp

Mesto Liptovský Mikuláš
vyhlasuje obchodnú verejnú 

súťaž na predaj nehnuteľností
•Rekreačné zariadenie v Liptovskom Mikuláši, mestská

časť Demänová, ulica Revolučná, súp. č. 149, postavené
na pozemku p. č. 157/5

• Sklad súp. č. 456 postavený na pozemku p. č. 156/15
• Pozemok parc. č. KN-C 157/5 o výmere 472 m2, zastavané

plochy a nádvoria
• Pozemok parc. č. KN-C 157/6 o výmere 229 m2, záhrada
• Pozemok parc. č. KN-C 156/5 o výmere 1182 m2, záhrada
• Pozemok parc. č. KN-C 156/15 o výmere 72 m2, zastavané

plochy a nádvoria Zapísané na Katastrálnom úrade v Žiline,
Správa katastra Liptovský Mikuláš, Katastrálne územie De-
mänová v liste vlastníctva č. 355

Minimálna cena: 330 611,- EUR
Termín na predloženie súťažných návrhov: 
do 27. februára 2009 do 12.00 hod.

Obhliadka nehnuteľností:
v dňoch 10. 02. 2009 – 17. 02. 2009

termín dohodnúť osobne na tel. č. 044/5565267
(p. Almanová), e-mail: m.almanova@mikulas.sk

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú, meniť uverejnené podmienky 

súťaže, alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené 

na internetovej stránke www.lmikulas.sk
Bližšie informácie: j.fiedor@mikulas.sk, tel. 0911 511 749

Na základe rozhodnutia Minis-
terstva životného prostredia SR
číslo 8768/2008-2,1 zo dňa
21. 08. 2008 o povolení výnimky
zo zákazov ustanovených v § 35
ods. 1 písm. b), c) zákona, ktorou
bolo povolené plašenie a reduko-
vanie počtu hniezd havranov poľ-
ných v intraviláne mesta Liptovský
Mikuláš, pracovníci VPS v spolu-
práci s profesionálnym horolez-
com začali s realizáciou prác na
území mesta. Povolenie je platné
do 28. 02. 2009, teda je časo-
vo obmedzené. Realizácia prác
sa načasovala na obdobie, keď
sa vtáci ešte len pripravujú na
hniezdenie.

Práce začali 20. januára v lo-
kalite Chrenoviská, kde bolo od-
stránených 16 hniezd. Pokračo-
vali  hniezdami v parku pri križo-
vatke ul. Štefánikova – Hurbano-
va, kde bolo odstránených 14
hniezd. Na parkovisku pri OD Hy-
pernova bolo odstránených dňa

23. 01. spolu 14 hniezd. Ďalšie
hniezda boli odstránené 26. 01.
2009 pri mestskom úrade –
17 ks a 27 hniezd sa odstránilo
na ulici Štefánikovej 27. januára.
Do konca februára sa ešte od-
stráni okolo 40 hniezd v parku
Márie Rázusovej – Martákovej,
na Nábreží Kolomana Petrovi-
ča a v areáli cintorína vo Vrbici.

Pri prácach, ktoré zabezpeču-
jú štyria zamestnanci VPS a jeden
profesionálny horolezec sa použí-
va vysokozdvižná plošina do vý-
šky 13 m. Do väčších výšok vy-
stupuje podľa potreby horolezec.
Niektoré hniezda sa odstraňujú
teleskopickou palicou a konáre
stromov sa opilujú tak, aby sa od-
stránili tzv. parôžky, v ktorých si
vtáci stavajú hniezda. Opílené ko-
náre a pozhadzované hniezda sú
odvážané ihneď, väčšie konáre sa
budú odvážať v krátkom čase na
miesto likvidácie, prípadne skla-
dovania.

Voľby prezidenta 
Slovenskej republiky 2009

Zhadzovanie havraních hniezd

Upozornenie pre právnické 
a fyzické osoby – podnikateľov
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Občiansky servis 
DECEMBER 2008

Človek sa narodil 
aby dýchal, videl, 

počul a cítil – aby žil...
V Liptovskom Mikuláši

sa narodili:
Tamara MARKOVÁ, Da-

niel HÚSKA, Juraj GMIT-
TER, Leonidas VEVERICA,
Adela NEDEĽKOVÁ, Laura
BALÁŽOVÁ, Shannon VY-
ŠNÁ, Vanesa BAGĽÁŠOVÁ,
Karin MURGOŠOVÁ, Kevin
MURGOŠ, Karin PAČANO-
VÁ, Michal TEKEL, Dávid
DEVEČKA, Natália PLEVO-
VÁ, Norbert MIHÁLY, Tatiana
PERONČÍKOVÁ, Liliana BÁ-
NIKOVÁ, Enriko ZUBAJ, Fre-
derika Emilia PEERLINGS,
Natália BALÁŽOVÁ, Peter
PIOVARČI, Kristína MUR-
GOŠOVÁ, Sára SÝKORO-
VÁ, Nikolas MIRGA, Nina
BALCOVÁ, Michal ŠPANKO.

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

ktorému vždy pomôžem
a hlavne ktorého navždy 

milujem... 
Manželstvo uzavreli:
Ján VYPARINA – Ing. Dana

PLICHTOVÁ, Boris SRDOŠ –
Ivana MIKYTOVÁ, Peter KO-
NEČNÝ – Eva STUPKOVÁ,
Vladimír MASTELA – Jana
KRIŽKOVÁ, Peter MORAVČÍK
– Eva LABAŠKOVÁ.

Dych – slovko krátke, 
nenápadné.

Bez neho však 
končí život ...

Zomreli:
Václav CHVÁLA – 59 r.,

Milan JAMBRICH – 60 r.,
Jozef ŠOLTÉS – 79 r., An-
gela PAŠKOVÁ – 81 r., Ing.
Ladislav VITEKER – 46 r.,
MUDr. Mária ZACHAROVÁ
– 61 r., Božena ROMANO-
VÁ – 73 r., Zuzana GREŠO-
VÁ – 87 r., Marta PETRA-
NOVÁ – 68 r., Bernard GA-
LICA – 85 r., Eva DZÚROVÁ
– 76 r., Mária POZOROVÁ –
87 r., Mária CHOMOVÁ –
78 r., Pavel JAVORNICKÝ –
61 r., Doc.RSDr.Emil DE-
VEČKA, CSc. – 78 .r, Adela
JANÍČEKOVÁ – 84 r., Anna
GEMZICKÁ – 81 r., Viera
WERNEROVÁ – 70 r., Ladi-
slav PARDEL – 75 r., Ján
MLYNARČÍK – 83 r.

1. 1. 2009 o 03.34 hod. poľ-
ský občan M. P. P. vykopol vcho-
dové dvere do baru hotela Bo-
cian v Palúdzke. V zmysle miest-
nej a vecnej príslušnosti pre po-
dozrenie z trestného činu - § 245
Trestného zákona, prípad pre-
vzala k riešeniu štátna polícia.

3. 1. 2009 o 10.57 hod. ob-
čan S. K. z ul. Senická, znečistil
verejne prístupné miesto na ul.
Podtatranského, čím sa dopustil
priestupku proti verejnému po-
riadku podľa § 47 ods. 1 písm.d)
zákona č. 372/1990 Zb. o prie-
stupkoch. Vec je riešená doho-
vorom podľa § 11 ods. 1 písm.a)
citovaného zákona.

5. 1. 2009 o 23.17 hod. hla-
sitou hudbou občan T. B. v byto-
vom dome na ul. Penkala rušil
nočný kľud, čím sa dopustil prie-
stupku podľa § 47 ods. 1 písm.
b) zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch. Vec je riešená
dohovorom.

8. 1. 2009 o 21.20 hod. pri
ul. Senická vodič P. D. z Trstené-
ho odstavil osobné motorové vo-
zidlo na ploche, ktorá nie je
miestom určeným na parkovanie. 

Mestská polícia prípad zado-
kumentovala ako podozrenie
z porušenia VZN mesta LM
č. 8/1992 o vytváraní podmie-
nok kvalitného životného prostre-
dia a postúpila na správne kona-
nie.

17. 1. 2009 o 12.12 hod. na
ul. Vranovská, maloletí J. J. z ul.
J.Švermu a J. B. z ul. Janošíko-
va, použili zábavnú pyrotechniku
/petardy/. Týmto konaním poru-
šili ust. čl. 4 ods. 2 písm. a) VZN
mesta LM o používaní pyrotech-
nických predmetov. 

O konaní maloletých boli vyro-
zumení rodičia. Vec je v riešení.

23. 1. 2009 o 19.45 hod.
mladiství na ul. Tranovského M.
S., ul.Stodolova J. Č., ul. Senic-
ká P.Z., ul. Morušová D. P., ul.
Kemi I. I. z Lipt.Hrádku, na verej-
nom priestranstve požívali alko-
holické nápoje, čím porušili ust.
čl. 2 ods.1 písm.b) VZN mesta
LM č. 8/1992. Vec riešená
v blokovom konaní podľa § 84
ods. 1) zákona č.372/1990 Zb.

V období od 1. 1. 2009 do
28. 1. 2009 mestská polícia rie-
šila celkom 137 priestupkov,
z toho 45 na úseku dopravy, 8
priestupkov volne pohybujúcich
sa psov, 33 priestupkov proti ma-
jetku, 21 priestupkov proti verej-
nému poriadku, 2 priestupky pro-
ti občianskemu spolunažívaniu, 2
prípady parkovania motorovými
vozidlami na verejnej zeleni, 3
prípady o nakladaní s komunál-
nym odpadom a drobnými sta-
vebnými odpadmi, 3 prípady po-
dozrenia z trestného činu a iné. 

Jaroslav Tomčík
MsP Lipt. Mikuláš

Zo zápisníka mestskej polície

MESTSKÝ HOKEJOVÝ KLUB 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ o.z.
tel: 044/5524345, fax: 044/5521738, www.mhk32lm.sk

SAMI SA MOŽETE ROZHODNÚT,
KAM PÔJDU 2% Z VAŠICH DANÍ
Venujte dve percentá na rozvoj mladých adeptov hokeja v Lip-

tovskom Mikuláši. Občianske združenie Mestský Hokejový
klub 32 Liptovský Mikuláš združuje len mladých hráčov vo
veku od 3 do 14 rokov. Prijaté finančné prostriedky budú po-
užité na rozvoj nášho mládežníckeho hokeja.

Postup ako venovať 2% mládeži:
V mzdovej učtárni vyzdvihnite tlačivo „Potvrdenie o zaplatení

dane z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných pôžitkov“ a do-
ručte ho do 30. 4. 2009 na príslušný daňový úrad v meste sídla
organizácie. Vyplnte tlačivo, ktoré obdržíte na daňovom úrade.

Právnické a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie
sami uvedú príjemcu dane priamo v daňovom priznaní.

Údaje o prijímateľovi: 
obchodné meno prijímateľa 2% dane: 

Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš 
sídlo: Partizánov 14, 031 01  Liptovský Mikuláš
IČO: 37809032
právna forma:občianske združenie 
číslo účtu: 2625714723/1100, Tatrabanka L. Mikuláš

ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU!

Zo štatisktiky 
matričného úradu

Skúška sirén
Oznamujeme občanom

nášho mesta, že v piatok 13.
februára o 12. hodine bude
v Liptovskom Mikuláši vyko-
naná kontrola skúšky vyrozu-
menia obyvateľstva dvojmi-
nútovým stálym tónom sirén.

Kúpim obrazy, 
starožitnosti, 

staré vojenské 
i turistické odznaky, 

pohľadnice,
porcelánové figúrky, 

staré striebro.

Starožitnosti Haluška
Pavel, ul. 1. mája 19

Liptovský Mikuláš
tel. 044/5522415

0905 381 761
antikliptov@gmail.com

V uplynulom roku sa v matrič-
nom obvode Liptovský Mikuláš
narodilo 644 detí, 335 chlapcov
a 309 dievčat. Matrika eviduje až
päť dvojčiat. Oproti roku 2007 sa
narodilo o 64 novorodencov viac. 

Rodičia dávajú svojim ratoles-
tiam najčastejšie slovenské
mená. Obľúbeným menom pre
chlapcov je Adam, Michal a Sa-
muel. U dievčat sú obľúbené
mená Natália, Viktória a Sofia.
V matrike však evidujú aj mená
ako Shannon, Leonidas, Ella, Ne-
lly, Samantha, Vivien, či Matthias
a Kevin.

V uplynulom roku uzatvorilo
manželstvo v meste Liptovský Mi-
kuláš 154 párov. Na matričnom
úrade evidujú 98 civilných a 56
cirkevných sobášov. 

Úmrtnosť v porovnaní s pred-
chádzajúcim rokom poklesla,
v roku 2007 zomrelo 415 ľudí,
v roku 2008 eviduje matričný
úrad o 36 zomretých menej.
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Výstava tradiènej ¾udovej tvorby v Kašubách, Po¾sko
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