
Vážení Mikulášania,

máme za sebou prvý mesiac roku
2015. Verím, že ste ho začali oddých-
nutí a s úsmevom. Veľmi ma potešilo,
že sme dokázali za tento mesiac dva-
krát naplniť veľkú sálu Domu kultúry.
Stovky z vás si začiatkom januára vy-
chutnali prekrásny hudobný zážitok
počas tradičného Novoročného kon-
certu a rovnako bohatú účasť sme na
konci mesiaca zaznamenali na Miku-
lášskom plese, ktorý sa konal pod
mojou záštitou.

Pre nás všetkých bude rok 2015
veľmi dôležitým. Zo strany mesta urči-
te aj vďaka tomu, že sa nám začína
nové programovacie obdobie pre eu-
rofondy a máme záujem chytiť ten po-
myslený vlak od začiatku. Mesto po-

trebuje rozvoj a, povedzme si úprim-
ne, nemá také možnosti, aby iba
z vlastných príjmov dokázalo prefi-
nancovať všetky potrebné investičné
aktivity. Zároveň je dôležité, aby sme
nečakali na volebný rok, ale od začiat-
ku nášho mandátu zodpovedne plnili
sľuby, ktoré sme občanom dali. 

Poviem úprimne, mám veľkú ra-
dosť z toho, že isté obavy verejnosti
ale aj viacerých zamestnancov na
úrade sa nenaplnili. Od nášho nástu-
pu na úrad v polovici decembra až
doteraz sme nedali žiadnemu za-
mestnancovi výpoveď. Neprišli sme
tu od prvého dňa robiť čistky ako sa
to dialo pred štyrmi rokmi. Prioritou
pre nás bolo zabezpečiť plynulý chod
úradu. Každý zamestnanec a najmä
vedúci pracovníci mali možnosť pre-
svedčiť nás výsledkami svojej práce.

Je pochopiteľné, že s plynutím
času dôjde aj k zmenám v organizácii
úradu, pretože súčasné nadstavenie
nezodpovedá našim požiadavkám na
efektívne riadenie a taktiež nezohľad-
ňuje priority, ktoré máme záujem rea-
lizovať. A tými sú predovšetkým roz-
voj mesta a skvalitnenie služieb ob-
čanom.

Úrad tu musí byť pre potreby obča-
nov a my sa budeme snažiť Vaše po-
žiadavky realizovať čo najlepšie
a v čo najkratšom čase. Budeme radi,
ak nám pri spoluriadení mesta pomô-
žete napríklad aj Vašimi postrehmi
a nápadmi.

S úctou

www.m i ku l a s . s k2/2015

„Určite nebudeme súhlasiť s takým projektom,
ktorý by umožnil dovážanie odpadu z okolitých okre-
sov do nášho regiónu bez ohľadu na spôsob zhodno-
covania tohto odpadu,“ zdôraznil primátor Liptovské-
ho Mikuláša Ján Blcháč. Zámer spoločnosti, ktorá
má záujem vybudovať zariadenie na likvidáciu odpadu
plazmovou technológiou v katastri obce Podtureň,
predpokladá likvidáciou až 240 tisíc ton odpadu roč-
ne, čo niekoľkonásobne prekračuje množstvo vypro-
dukovaného odpadu v okrese Liptovský Mikuláš.
„Existuje teda opodstatnený predpoklad, že by v zá-
ujme vyťaženia zariadenia mohlo dôjsť k dovážaniu
veľkého množstva odpadu z okolitých okresov,“ do-
dal Blcháč.

Podľa jeho slov prevzal mesto v situácii, kedy nie
je vôbec vyriešená problematika odpadového hospo-
dárstva. „Môžeme pokojne povedať, že sme prišli
o približne 1,5 milióna eur, keď sme dostatočne ne-
využili kapacity existujúcej skládky a vďaka jej pred-
časnému uzavretiu musíme náklady hradiť z vlastných
zdrojov. Pritom v novom programovacom období by
bolo možné na to čerpať prostriedky z eurofondov,“
dodal.

mj

Cesty do Liptova 
by mali zdobiť turisti
a nie autá s odpadom
Vedenie mesta Liptovský Mikuláš považuje za
prioritu vyriešenie odpadového hospodárstva
mesta a okolitých obcí spoločným postupom.
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„Je to veľký prínos pre pa-
cientov aj z hľadiska zníženia
radiačnej záťaže približne až
o tretinu oproti analógovému
röntgenu. Zdravotníctvo je na-
šou prioritou. Patríme medzi
posledné dva kraje, ktoré si za-
chovali svoje nemocnice a zá-
roveň ich aj rozvíjajú. Aj zadová-
ženie tohto špičkového prístro-
ja je toho dôkazom,“ uviedol
predseda Žilinského samo-
správneho kraja Juraj Blanár.

„Digitálne snímky sa dajú
rýchlo posielať príslušným špe-
cialistom na jednotlivé oddele-
nia a dá sa s nimi oveľa lepšie
pracovať. Ročne ušetríme oko-
lo 12 tisíc eur na nákup filmov.
Imobilných pacientov nemusí-
me zaťažovať prevozom, ale

priamo na lôžku ich zosnímame
odnímateľnými detektormi,“ vy-
svetlila riaditeľka liptovskomiku-
lášskej nemocnice Ľudmila Po-
hančeníková. Náklady nemoc-
nica ušetrí aj pri skladovaní sní-
mok, keďže už nebudú musieť
byť v samostatných priesto-
roch, ale budú uložené digitál-
ne na disku. 

Primátor Liptovského Miku-
láša a župný poslanec Ján
Blcháč vyzdvihol zodpovedný
prístup k rozvoju poskytova-
ných zdravotníckych služieb
v Liptovskej nemocnici. „Pro-
striedky, ktoré župa získala pre-
dajom starej polikliniky vrátila
regiónu aj takouto formou. Teší
nás, že okrem investície do no-
vých prístrojov budeme mať

Pri riešení rómskej osady na Prie-
myselnej ulici môže mestská sa-
mospráva využiť pomoc štátu,
deklaroval to splnomocnenec vlá-
dy pre rómske komunity Peter
Pollák počas pracovnej návštevy
Liptovského Mikuláša. Osada su-
sedí s hlavným mestským cinto-
rínom. „Máme spustený program
svojpomocnej výstavby. Spočíva
v tom, že mesto dá pozemok,
my dáme peniaze na materiál
a Róm, budúci nájomca, si postaví
obydlie, ktoré bude vlastniť mesto.
Výrazne sa znížia vstupné náklady
a stavebník získa lepší vzťah
k svojmu novému obydliu a zá-
roveň zručnosti, ktoré bude môcť
uplatniť na pracovnom trhu,“ vy-
svetlil Pollák.

Súčasné vedenie mestskej
radnice chce tento problém riešiť
čo najskôr, nakoľko ku pôvodným
desiatim unimobunkám pribudlo
množstvo chatrných prístavieb.
„To, čo tam za posledné roky
vzniklo, bude treba nevyhnutne
riešiť, len musíme spolu s odbor-
níkmi nájsť najvhodnejší spôsob,“
skonštatoval primátor Ján Blcháč.

Rómska komunita žijúca na
území mesta tvorí päť percent
obyvateľstva. „Oceňujem záujem
splnomocnenca vlády, že prijal

naše pozvanie zblízka sa oboz-
námiť s aktuálnou situáciou v róm-
skej komunite. Dobrým príkladom
je spustenie dielne na separáciu
odpadu, ktorú zriadili miestni
rómski aktivisti a kde nájde za-
mestnanie viacero Rómov, po-
vedal Blcháč.

Podporu iniciatíve, ktorá vytvorí
pracovné miesta pre sedemdesiat
dlhodobo nezamestnaných oby-
vateľov, vyjadril aj splnomocnenec
vlády Pollák. „Podporujeme každú
aktivitu, ktorej výsledkom je za-
mestnaný človek. Osobitne ma
teší, že tu pracujú rómske ženy,
ktoré sa na trhu práce zamest-
návajú len veľmi ťažko. Pozitívne
vnímam i to, že iniciatíva prišla
zo strany samotných Rómov,“
dodal.

V súčasnosti v skúšobnej pre-
vádzke na separáciu odpadu pra-
cuje 17 dlhodobo nezamestna-
ných. „Hľadali sme cestu ako
pomôcť ľuďom, ktorí sa nevedia
celé roky zamestnať na pracovnú
zmluvu. Naša práca spočíva
v spracovaní plastových kompo-
nentov do osobných áut. Zatiaľ
spolupracujeme s jednou auto-
mobilkou,“ priblížil prevádzkovateľ
dielne Vladimír Čonka. Oficiálne
prevádzku spustia vo februári.

Pacientom Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana
Stodolu v Liptovskom Mikuláši sa vďaka novému modernému
digitálnemu röntgenu skrátia čakacie lehoty pri vyšetreniach.
Novinku za viac ako 200 tisíc eur zakúpil zriaďovateľ – Žilinský
samosprávny kraj.

Grantová výzva 
Mesto Liptovský Mikuláš vyhlásilo grantovú výzvu pre oblasť
kultúry, športu, sociálnej a humanitárnej pomoci. Uchádzať
sa o ňu môžu projekty, ktoré prispejú k zvýšeniu spoločenskej
kvality života v meste. Grant pokryje maximálne 70 percent
celkových finančných nákladov. 

Uzávierka žiadostí je 25. februára 2015. Schválené dotá-
cie z rozpočtu mesta budú zverejnené do 31. marca. Žiadosť
musí byť predložená na predpísanom tlačive, ktoré uchádzači
nájdu spolu s podrobnými informáciami na stránke mesta
www.mikulas.sk. Výška dotácie je na každý projekt maxi-
málne tisíc eur, pričom nesmie mať komerčný charakter.

v nemocnici aj vlastnú lekáreň,
ktorá bude generovať pre ne-
mocnicu zisk. Ten následne

použijeme na drobné nákupy
v našom zariadení,“ dodal
Blcháč.

Župa plní sľub, modernizuje Liptovskú nemocnicu

Dlhodobo nezamestnaní
nájdu v Mikuláši prácu
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Najväčšia spoločenská udalosť roka
v Liptovskom Mikuláši – Mikulášsky
ples pod záštitou primátora mesta
Jána Blcháča - opäť prilákala na
parket viac ako 230 hostí. Tohtoročná
atmosféra plesu sa aj vďaka Medzi-
národnému dňu komplimentov, ktorý
pripadá na 24. január, niesla práve
v tomto duchu.

„Som nesmierne rád, že v tradícii
mikulášskych primátorskych plesov
sme tento rok pokračovali s tak vysokou
účasťou hostí,“ uviedol primátor Ján
Blcháč.

Ťahákom večera bol nestarnúci Pavol
Hammel, ktorý so svojou Medulienkou
rozospieval celú sálu. Prekvapením
v rámci programu bolo vystúpenie spe-
váčky Marcely Laiferovej so svojimi naj-
väčšími hitmi, o ktorom prítomní dopredu
nevedeli. O príjemnú atmosféru plesa-
júcich sa starali aj tanečníci z tanečnej
školy PegaFun Dance Group Martin
a skupiny Jessy. Tradičné vystúpenia
kúzelníka Talostana opäť vykúzlili úsmevy
na tvárach. 

„Podarilo sa nám vyskladať zaujímavý
program. Ľudia sa dobre bavili a viacerí
hostia prisľúbili účasť aj o rok,“ dodal
riaditeľ Domu kultúry René Devečka.

V tradičnej polnočnej tombole rozdelili
viac ako 50 zaujímavých cien. Maximálny
možný výťažok – 1500 eur radnica venuje
na prípravu Mikulášskej fašiangovej zábavy
seniorov, ktorá sa uskutoční 6. februára
v Dome kultúry.

Mikulášsky ples 
s vysokou 
účasťou

PLES PODPORILI:



4 DETI A MLÁDEÎ

Do prvých ročníkov
zapísali 310 detí

V školskom roku 2015/2016
by malo do liptovskomikulášs-
kych školských lavíc zasadnúť
310 prvákov. Vyplýva to z vý-
sledkov dvojdňového zápisu do
mestských základných škôl.
V porovnaní s minulým rokom
tak rodičia zapísali o 17 detí
menej. 

Zápisy budúcich prvákov do
základných škôl (ZŠ) v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta sa
uskutočnili 16. a 19. januára.
„Do prvej triedy by malo prísť
173 chlapcov, ktorých je o 36
viac ako dievčat. Školy v súčas-
nosti spracovávajú rozhodnutia
o prijatí alebo odklade povinnej
školskej dochádzky,“ uviedla
špecialistka útvaru škôl a škol-
ských zariadení na Mestskom
úrade v Liptovskom Mikuláši
Zuzana Pavelicová.

Učitelia zo ZŠ Dr. A. Stodolu
v spolupráci s Centrom peda-
gogicko-psychologického po-
radenstva a prevencie v Liptov-
skom Mikuláši zorganizovali zá-
pis budúcich školákov aj v Ko-
munitnom centre v Hlbokom.
Do tejto školy by malo nastúpiť
deväť detí.

Viac ako šesť desaťročí si
v mikulášskom okrese
uchovávajú tradíciu mate-
matických olympiád. Mest-
ský úrad v Liptovskom Miku-
láši hostil 21. januára už 64.
ročník okresného kola pre
žiakov piatych a deviatych
ročníkov.

Zúčastnila sa ho sedemde-
siatka úspešných riešiteľov
školských kôl. „Takéto aktivity
jednoznačne podporujeme,

pretože je našou povinnos-
ťou dať deťom dostatočné
vzdelanie. Verím, že táto tra-
dícia bude v našom meste
živá aj v ďalších rokoch,“ po-
vedal primátor mesta Ján
Blcháč. 

Náročnosť príkladov sa
podľa organizátorov neustále
zvyšuje. „Spôsobuje nám to
postupné znižovanie počtu
súťažiacich. Odborná porota
však chce, aby zvíťazil naozaj
ten najlepší,“ vysvetlil riaditeľ

liptovskomikulášskeho Centra
voľného času Roman Králik.

Úspešní riešitelia postúpia
do krajského kola a následne
do celoslovenskej súťaže, kto-
rá umožní tým najlepším žia-
kom vycestovať do zahraničia
na celosvetové stretnutie. „Čo
si pamätám, žiaci z Liptova
do zahraničia ešte nevyces-
tovali, ale na celosloven-
ských kolách sa spravidla
umiestnia dobre,“ dodal Krá-
lik.

Múzeum Janka Kráľa v Lip-
tovskom Mikuláši otvorilo vý-
stavu, ktorá je oknom do sve-
ta detí. Expozícia zostavená
z takmer stovky historických
i súčasných hračiek tvorí
prierez ich vývoja v 20. storo-
čí. 

Výstavu zostavilo zo svojho
zbierkového fondu Slovenské
národné múzeum - Múzeum
bábkarských kultúr a hračiek

z Modrého Kameňa. Približuje
svet hračiek v niekoľkých men-
ších tematických celkoch, pod-
ľa prostredia ich výskytu, druhov
a funkcie, výrobcov či dizajné-
rov. „V minulosti sa hračky vý-
razne delili na dievčenské
a chlapčenské. V súčasnosti sa
na tento druh účelovosti až tak
neprihliada. Máme tu veľmi
vzácne stavebnice. Priniesli
sme aj zberateľsky neoceniteľ-
nú porcelánovú bábiku z roku 1894,“ priblížila kurátorka výsta-

vy Erika Antolová z múzea hra-
čiek počas otvorenia výstavy
v stredu 21. januára.

Svoje miesto tu našli i v za-
hraničí známe kyjatické hračky
z tvorby majstra Rudolfa Stehlí-
ka, štylizované skladačky výtvar-
níka Róberta Žilíka a drevené
vzorky od majstrov združených
v Cechu výrobcov hračiek. Vy-
stavovatelia nezabudli ani na
niektoré hity z čias českoslo-
venskej éry plastov. „Hračky sú
súčasťou života každého jedné-
ho z nás. Vystavené kusy sú
hrejivou spomienkou nielen na
naše detstvo, ale i detské časy

našich starých rodičov. Každý
kto sem príde, určite neodíde
sklamaný,“ zdôraznil primátor
mesta Ján Blcháč.

„S múzeom z Modrého Ka-
meňa sme nadviazali spoluprá-
cu už v minulosti, keď sme im
zapožičali naše zbierkové pred-
mety. Som rád, že prijali našu
ponuku a priniesli k nám skutoč-
ne vzácne historické kusy,“ po-
vedal riaditeľ Múzea Janka Krá-
ľa Zdenko Blažek.

Tematickú výstavu dopĺňa in-
teraktívny kútik pre najmenších
návštevníkov. Expozícia je verej-
nosti prístupná do 12. apríla
2015.

Matematická olympiáda pokračuje

Múzeum sprístupnilo zázračný svet hračiek
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Upozornenie pre prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

Liptovskomikulášska mestská časť Palúdzka
sa rozrástla o novú lokalitu s modernými
radovými domami. Práce na projekte „Domy
Liptovský Mikuláš“ sú v plnom prúde. Sta-
vebné mechanizmy sa do pozemkov vo vy-
chytenej lokalite (autom približne tri minúty
od centra mesta) zahryzli na jeseň v roku
2013. Projekt „Domy Liptovský Mikuláš“
prispeje k rozšíreniu Palúdzky, v ktorej v po-
sledných rokoch vyrástli desiatky moderných
domov. 

„Nízkoenergetické domy sú navrhnuté
pre 3 až 5-člennú rodinu. Myslíme aj na
tých najmenších, preto súčasťou bezpečnej
lokality bude aj oplotené detské ihrisko.
Domy môžu byť troj až päťizbové. Pri ich
navrhovaní sme mysleli na čo najefektívnejšie
využitie priestoru,“ prezradil manažér projektu

Ing. Ivan Kubáň. Celková podlažná plocha
domov je 108,8 m2 až 153 m2. Výmera
jednotlivých pozemkov je od 158,7 m2 do
279,9 m2, s pozemkom v prednej aj v zadnej
časti domu. Súčasťou každého domu sú
dve parkovacie miesta. „Každý z tehál mu-
rovaný dom je postavený ako samotný celok
bez spoločných častí so susedným domom,
má samostatné obvodové múry. Tie zaručia
vynikajúcu zvukovú izoláciu. Prízemie je na-
vrhnuté ako denný priestor, poschodie po-
skytne miesto pre odpočinok,“ vysvetlil
Ing. Ivan Kubáň. K pokojnému bývaniu
s nádherným výhľadom na Tatry, (napríklad
z terasy, ktorá je samozrejme súčasťou bo-
hatého vybavenia), prispeje fakt, že inves-
torská spoločnosť dom zariadi podľa vašich
predstáv. Vybavenie, ktoré je zahrnuté

v cene domu, je skutočne bohaté. Investor
nešetril na materiáloch od renomovaných
slovenských a svetových výrobcov, o čom
sa najlepšie môžete presvedčiť sami. „Lepšie
raz vidieť ako stokrát počuť platí nepochybne
aj v tomto prípade. Už počas februára veľmi
radi privítame záujemcov o moderné bývanie
na prehliadke vzorových domov, ktoré sú
už hotové a zariadené. V súčasnosti sú
obývania schopné 3 domy, v štádiu hrubej
stavby je 8 domov a na ďalších trochsú ho-
tové základové platne. „Všetky potrebné
informácie nájdete na našej internetovej
stránke www.domymikulas.sk, prípadne
ich radi poskytneme na telefónnom čísle
0911 996 442, na ktorom si môžete do-
hodnúť aj obhliadku,“ dodal Ing. Ivan Ku-
báň.

V Palúdzke vyrastá nová štvrť s modernými domami

www.domymikulas.sk

+421 911 996 442 info@domymikulas.sk

 bezpečná a dostupná lokalita
 najkvalitnejšie materiály na trhu
 50% výstavby zrealizovanej
 možnosť obhliadky vzorového domu
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Mesto Liptovský Mikuláš upo-
zorňuje právnické a fyzické oso-
by oprávnené na podnikanie,
ktoré prevádzkujú malé zdroje
znečisťovania ovzdušia (t.j. spa-
ľovacie zariadenia na pevné,
plynné a kvapalné palivo do prí-
konu 0,3 MW, dielne so spra-
covaním dreva do 50 m3 denne,
lakovne so spotrebou organic-
kých rozpúšťadiel do 0,5 t ročne,
skládky palív, surovín, produktov,
odpadov a iné) na povinnosť

v termíne do 15. 2. 2015 na-
hlásiť za každý malý zdroj zne-
čistenia ovzdušia spotrebu palív
a surovín, z ktorých znečisťujúce
látky vznikajú a ďalšie údaje po-
trebné na zistenie množstva
a škodlivosti znečisťujúcich látok
vypustených do ovzdušia za
uplynulý rok. Najmä o druhu
a kvalitatívnych ukazovateľoch
palív a surovín, počte prevá-
dzkových hodín malého zdroja
znečistenia ovzdušia a o druhu

a účinnosti odlučovacích zaria-
dení za rok 2014.

Za nesplnenie oznamovacej
povinnosti je mesto povinné uplat-
niť voči prevádzkovateľom sankč-
né postihy v zmysle zákona o po-
platkoch za znečisťovanie ovzdu-
šia.

Tlačivo je možné si prevziať
v kancelárii č. 111 na 1. posch.
MsÚ L. Mikuláš alebo je k dis-
pozícii na webovej stránke mesta
www.mikulas.sk v sekcii Občan

- Zoznam tlačív a formulárov. Oz-
námenie je potrebné doručiť pí-
somne na MsÚ L. Mikuláš, útvar
životného prostredia a poľno-
hospodárstva, Štúrova 1989/41,
L. Mikuláš alebo osobne do po-
dateľne úradu. Elektronicky je
možné podať len oznámenie,
ktoré je podpísané zaručeným
elektronickým podpisom.

útvar životného prostredia 
a poľnohospodárstva
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TRENDY BAGS
k o ž e n á  g a l a n t é r i a

kabelky•aktovky•peňaženky•šatky•dáždniky

Okrem obchodných prevádzok (obuv, textil, šport, ...)Okrem obchodných prevádzok (obuv, textil, šport, ...)
 U  N Á S  N Á J D E T E : U  N Á S  N Á J D E T E :

• banky
• pobočky
• služby advokátskej kancelárie 

• stávkové kancelárie
• realitnú kanceláriu
• 

pon. – pia. 9 – 19 h. FREE

w w w . j a s n a s c . s k

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

Voľné obchodné priestory NA PRENÁJOM
kontakt :  0903 295 148,  0911  106 640 

Oznámenie o zverejnení 
a prerokovaní

návrhu „Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu 
PEŠIA ZÓNA v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš“

a výzva fyzickým osobám a právnickým osobám, 
aby sa k návrhu vyjadrili. 

Mesto Liptovský Mikuláš, orgán územného plánovania a ob-
starávateľ územnoplánovacej dokumentácie, predkladá návrh
„Zmien a doplnkov č.1 územného plánu PEŠIA ŽÓNA
v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš“ za účelom zve-
rejnenia a verejného pripomienkovania.

Zmeny a doplnky územného plánu pešej zóny navrhujú do-
stavbu zadných traktov východnej strany Námestia oslobodite-
ľov v súvislosti s novou trasou obslužnej komunikácie. Návrh
rešpektuje vlastnícke vzťahy a jeho schválením bude vydané
územné rozhodnutie pre prístupovú komunikáciu, pešie trasy
a inžinierske siete. Riešené územie je ohraničené zo západnej
strany Námestím osloboditeľov, z južnej strany Ul.1. mája, z vý-
chodu Ul. Tranovského a zo severu peším chodníkom „Baťovou
uličkou“ spájajúcou Ul. Tranovského s Námestím osloboditeľov. 

Komplexný materiál návrhu zmien a doplnkov je zverej-
nený na stránke mesta www.mikulas.sk.

Mesto Liptovský Mikuláš vyzýva fyzické osoby a práv-
nické osoby, aby sa k predkladanému návrhu vyjadrili . 

Pripomienky je potrebné podať do 30 dní od dňa oznáme-
nia. Na námietky podané po uplynutí určenej lehoty sa nepri-
hliada. Pripomienky a podnety je možné predložiť písomne na
adresu: Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41,
031 42 Liptovský Mikuláš.

Prezident SR Andrej Kiska vy-
hlásil na sobotu 7. februára
2015 referendum, ktoré sa usku-
toční v čase od 7,00 do
22,00 hod. 

Právo hlasovať v referende
majú občania SR , zapísaní do
zoznamu oprávnených občanov
na hlasovanie podľa miesta svojho
trvalého pobytu, ktorí najneskôr
v deň konania referenda dovŕšili
18 rokov veku, zdržiavajú sa
v deň konania referenda na území
SR a u ktorých nenastala niektorá
z prekážok vo výkone práva hla-
sovať - obmedzenie osobnej slo-
body z dôvodu ochrany zdravia
ľudí, výkon trestu odňatia slobody
uložený za spáchanie obzvlášť
závažného zločinu a pozbavenie
spôsobilosti na právne úkony.
Občania, ktorí nemajú trvalý
pobyt v SR, majú právo zúčastniť
sa hlasovania v referende ak sa
dostavia do ktorejkoľvek miest-
nosti na hlasovanie a preukážu
sa slovenským cestovným do-
kladom. Hlasovanie im bude do
cestovného dokladu zazname-
nané. 

Prejav svojej vôle uskutoční
volič tak, že na hlasovacom lístku

vyznačí odpoveď ÁNO alebo NIE
na predložené otázky.

V referende je možné hla-
sovať aj na základe hlasova-
cieho preukazu, ktorý oprávňuje
na hlasovanie v referende v kto-
romkoľvek okrsku. Občania môžu
požiadať o vydanie hlasovacieho
preukazu najneskôr do 5. 2.
2015 a to:
• osobne alebo prostredníctvom

splnomocnenej osoby v úrad-
ných hodinách Centra služieb
občanom mesta u pani Pagá-
čovej, box č. 1 – preukaz
bude vydaný na počkanie,
splnomocnenie nemusí byť
úradne overené a splnomoc-
nená osoba prevzatie hlaso-
vacieho preukazu potvrdí svojim
podpisom 

• písomne – Mestský úrad Lip-
tovský Mikuláš, Štúrova
1989/41, Jana Pagáčová 

• alebo elektronicky (e-mailom)
na adresu j.pagacova@mi-
kulas.sk.

V žiadosti oprávnený občan
uvedie meno a priezvisko, rodné
číslo, adresu trvalého pobytu a aj
korešpondenčnú adresu, na ktorú

má byť hlasovací preukaz zaslaný.
Tento mu bude zaslaný doporu-
čenou zásielkou „Do vlastných
rúk“. Odporúčame občanom,
ktorí zvolia doručenie hlasovacieho
preukazu poštou, aby o jeho vy-
danie požiadali do 2. 2. 2015,
teda v dostatočnom časovom
predstihu tak, aby bolo možné
hlasovací preukaz doručiť najne-
skôr deň pred konaním referenda. 

Primátor mesta určil v meste
Liptovský Mikuláš celkom 22
okrskov pre hlasovanie, čo je
o 10 menej ako sme spravidla
zvyknutí pri ostatných voľbách.
Zákon o spôsobe vykonania re-
ferenda umožňuje vytvoriť okrsky
s väčším počtom oprávnených
občanov pre hlasovanie, až 2000
v jednom okrsku. 

V čase keď čítate tento prí-
spevok všetkým oprávneným ob-
čanom na hlasovanie v referende
už boli doručené do poštových
schránok oznámenia o čase
a mieste konania referenda.
Celkom bolo toto oznámenie do-
ručené pre 26 562 voličov. V prí-
pade, že sa tak nestalo kontaktujte
mestský úrad, evidenciu obyva-
teľov v Centre služieb občanom

mesta, pult č. 1 a skontrolujte si
údaje o svojom trvalom pobyte,
prípadne kontaktujte administra-
tívneho pracovníka príslušného
okrsku na hlasovanie podľa miesta
svojho trvalého pobytu. 

Informácie o okrskoch na hla-
sovanie v referende, miestnos-
tiach kde sa bude hlasovať ako
aj ďalšie informácie a oznamy
súvisiace s referendom sú prie-
bežne zverejňované na úradnej
tabuli mesta ako aj na webovej
stránke mesta www.mikulas.sk
v záložke Samospráva/Refe-
rendum 2015.

PhDr. Miroslava Almanová
oddelenie organizačné

REFERENDUM 2015
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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Oblastný výbor a Základná organizácia Liptovský Mikuláš 

Základná škola Okoličianska

Základná škola J. Kráľa

Vás pozývajú na

09.30 h

11.00 h

14.00 h

 

3. FEBRUÁRA 2015 (UTOROK)

OSLAVY                  VÝROCIA
OSLOBODENIA OKOLICNÉHO
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Oznámenie o rozšírení stránkových dní
na pracovisku dopravných evidencií

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši
oznamuje, že na pracovisku Okresného dopravného inšpekto-
rátu v Liptovskom Mikuláši, zabezpečujúcom agendu na úse-
ku evidencie vozidiel, dochádza k rozšíreniu rozsahu strán-
kových dní pre občanov.

ROZSAH STRÁNKOVÝCH DNÍ A HODÍN JE NASLEDOVNÝ:
PONDELOK 07.30 – 15.00 hod.
UTOROK 07.30 – 12.00 hod.
STREDA 07.30 – 17.30 hod.
ŠTVRTOK 07.30 – 12.00 hod.
(vo štvrtok sú stránkové hodiny vyhradené
pre evidenčné úkony žiadajúcich právnic-
kých osôb a fyzických osôb – podnikateľov
žiadajúcich o päť a viac evidenčných úkonov)
PIATOK 07.30 – 12.00 hod.

V súvislosti s rozšírením stránkových dní upozorňujeme, že
stránkový deň vyhradený pre evidenčné úkony žiadajúcich práv-
nických osôb a fyzických osôb – podnikateľov žiadajúcich o päť
a viac evidenčných úkonov, sa presúva z utorka na štvrtok. 

Kontrola údajov uvádzaných v osvedčení s údajmi priamo na
vozidle (tzv. obhliadka vozidla) bude vykonávaná na vyhrade-
nom parkovisku pred budovou Okresného riaditeľstva Policaj-
ného zboru v Lipt. Mikuláši, ul. Komenského 841 (pri hoteli Já-
nošík) počas stránkových dní nasledovne:
• v pondelok a v stredu v čase od 07.45 hod. a od 13.00 hod. 
• v ostatných dňoch (utorok, štvrtok a piatok) v čase od

07.45 hod.

SEPAROVANÝ ZBERSEPAROVANÝ ZBER
Plánovací kalendár 2015

1.  Zber plastov z vriec od rodinných domov – každý štvrtok v párnom týždni: Liptovská Ondrašová, Palúdzka, Iľanovo, Ploštín,
– každý štvrtok v nepárnom týždni: Demänová, Bodice, Okoličné, Vitálišovce, Stošice.

2.  Posledný párny štvrtok v mesiaci okrem novembra a prázdnin. Posledný zber 10. 12. – zber tetrapakov zo škôl.
3.  Zelený odpad – vývoz vriec bude od konca apríla do začiatku novembra 

v párny týždeň: Pondelok: Liptovská Ondrašová, Utorok: Palúdzka, Andice, Benice, Piatok: mesto – severne od cesty I/18,
v nepárny týždeň: Pondelok: Iľanovo, Ploštín, Vitálišovce, Stošice, Utorok: Bodice, Demänová, Okoličné, Piatok: mesto – južne od cesty I/18.
Zelený odpad odoberáme z vriec, v počte max. 5 na 1 RD, nezhnitý obsah. Konáre ukladať len ku veľkoobjemovým kontajnerov v čase ich vyloženia.

4.  Mobilný zber nebezpečného odpadu – zastávky podľa obvyklého harmonogramu.
5.  Kontajnery na separovaný zber 1100 l – PLASTY – sídliská 2 x týždenne, prímestské časti 1 x týždenne,

PAPIER – sídliská – 1 x týždenne.
6.  Zvony – SKLO 1x týždenne, PAPIER – Liptovská Ondrašová – 1 x týždenne.
7.  Vyložené veľkoobjemové kontajnery budú na jar a na jeseň po 2 týždne (v prípade nepriaznivého počasia bude termín posunutý). 
8.  Za sviatky sú na vývoz odpadu určené náhradné termíny.

Mesiac JANUÁR FEBRUÁR MAREC APRÍL MÁJ JÚN

Týždeň 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Pondelok 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Utorok 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Streda 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

Štvrtok 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Piatok 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Sobota 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Nedeľa 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Mesiac JÚL AUGUST SEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER

Týždeň 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 49 50 51 52 53

Pondelok 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

Utorok 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

Streda 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Štvrtok 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

Piatok 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

Sobota 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

Nedeľa 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
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Okrem Nemecka, Ukrajiny či
Británie k nám zavítali i turisti
z Nového Zélandu, Brazílie, Číny,
Japonska a Singapuru. V spolu-
práci s regionálnymi organizáciami
cestovného ruchu mikulášske
ICM každoročne zvyšuje počty
prenocovaní. Kým v roku 2011
prespalo v meste a jeho mest-
ských častiach viac ako 124 tisíc
turistov, v roku 2014 ich počet
presiahol 181-tisícovú hranicu.

„Jednou z našich hlavných
úloh je poskytnúť návštevníkom
kvalitný informačný servis pria-
mo v regióne. O to sa usilujeme
nielen pri ich osobnej návšteve,
kde im ponúkame programy
podľa individuálnych požiada-
viek, ale aj prostredníctvom na-
šich distribučných kanálov. Den-

ne vytvárame a distribuujeme
prehľady podujatí, aktuálnu
ponuku atraktivít a služieb pro-
stredníctvom web stránky
www.mikulas.travel, newslet-
trov a facebookovskej stránky.
Tvoríme a šírime ročne štyri
druhy propagačných materiá-
lov,“ priblížila riaditeľka ICM Jana
Piatková.

Už šesť rokov ponúka Infor-
mačné centrum vlastné sprie-

vodcovské služby. Vyhľadávanou
sa minulý rok stala trasa Miku-
lášski umelci. Novinkou bola
aj infokiosk s prezentáciou za-
ujímavostí a služieb v meste, lip-
tovskými atraktivitami, prehľadom
podujatí, mapami, aktuálnou pred-
poveďou počasia či cestovnými
poriadkami.

Informačné cen-
trum mesta (ICM)
tak otvorí sied-
mu sezónu
spr ievod-
covských
s l u ž i e b
v Liptov-
skom Mi-
k u l á š i .
Sprievod-
covia vo
svojom vý-
klade predsta-
via mliekaren-
stvo, bryndziarstvo,
garbiarstvo, kožušníctvo
a liehovarníctvo. Pripomenú mies-
ta, kde pôvodné prevádzky pô-
sobili, ako i mimoriadne osobnosti
majstrov, ktorí podniky založili
a viedli. „Hovoriť budeme o his-
tórii bryndze a mikulášskych
firmách zaoberajúcich sa výro-
bou tejto pochúťky. O Arminovi
Starkovi, ktorý tu v roku 1867
založil prvú rafinériu liehu a jeho
meno dodnes zdobí etiketu zná-
meho alkoholického nápoja.
Pripomenieme si rodinu Stodo-
lovcov, ktorým patrila jedna
z najväčších a najmodernejších
garbiarskych fabrík v meste Ko-
váč-Stodola,“ uviedla Darina Ho-

fereková, turistická
s p r i evo d k y ň a

ICM.
Jedno zo

zastavení
v historic-
kom cent-
re mesta
b u d e
v Múzeu
J a n k a

Kráľa, kde
záujemcovia

nahliadnu do
garbiarskej diel-

ne a jedálne Pavla
Žuffu, spolumajiteľa gar-

biarne.
Prehliadková trasa Mikulášske

tradície je nielen o histórii ale
poukazuje na ich konkrétne pre-
pojenie do súčasnosti. „Chceme
návštevníkom ukázať, že sú to
tradície dodnes živé. Prezento-
vať im konkrétnu ponuku tra-
dičných výrobkov a zároveň tým
podporiť domácich podnikate-
ľov“ dodala riaditeľka ICM Jana
Piatková. 

Bezplatná prehliadka s ochut-
návkou najtradičnejších syrových
výrobkov a likérov sa začína v pia-
tok 20. februára 2015 o 15.00
pred Informačným centrom.

V Mikuláši sa 
v roku 2015 budú 

ochutnávať tradície
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Informačné centrum v spolupráci s Mú-
zeom Janka Kráľa otvorí tento rok novú prehliadkovú trasu
mestom s podtitulom Mikulášske tradície. Návštevníkom pred-
stavia najsilnejšie mikulášske tradície, ich pôvod a to, ako sa
zachovali dodnes.

V minulom roku dominovali
turisti z Čiech a Poľska

Služby Informačného centra mesta (ICM) v Liptovskom Miku-
láši vlani využilo až 80 tisíc návštevníkov. Centrum Liptova sa
stalo vyhľadávanou destináciou najmä pre českých, sloven-
ských a poľských turistov.
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Zápis detí do materských škôl
Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl
bude prebiehať od 16. februára do 16. marca v čase prevá-
dzkových hodín materských škôl (MŠ). Rodič môže doniesť
vyplnenú žiadosť na prijatie dieťaťa do MŠ /na webovej
stránke školy i mesta/, potvrdenie o zdravotnom stave die-
ťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa dostane zákon-
ný zástupca do 30. apríla 2015. Spravidla sa prijímajú deti
od 3 do 6 rokov veku. Výnimočne možno prijať dieťa od dvoch
rokov, ak sú splnené osobitné požiadavky (hygienické, bezpeč-
nostné, personálne a kapacitné možnosti zariadenia).

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:
1) ktoré dovŕšili piaty rok veku,
2) s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochá-

dzky,
3) s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej škol-

skej dochádzky. 

Platby v materských školách
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej je-

dálni vo výške nákladov nákupu potravín na jedno dieťa a deň:
desiata - 0,28 €, obed - 0,68 €, olovrant – 0,23 € a režijné ná-
klady 0,10 €. Spolu 1,29 € na deň. 

Výška príspevku v MŠ na čiastočnú úhradu výdavkov za po-
byt dieťaťa je 12 €/mesiac.

Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré má rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky, ak je zákonný zástupca dieťaťa
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi, ak dieťa viac ako 30 po sebe nasledujúcich
dní nenavštevovalo MŠ z dôvodu choroby alebo rodinných dô-
vodov preukázateľným spôsobom a v čase prázdnin.

Ďalšie podmienky prijímania detí do materskej školy stano-
vuje riaditeľ zariadenia po prerokovaní s pedagogickou radou
a zverejní ich na webovom sídle školy. 

Zápis bude prebiehať:
MŠ Agátová e-mail: ms-agatova-lm@stonline.sk
web: www.agatik.sk
MŠ Kláštorná e-mail: msklastorna@centrum.sk
web: www.msklastorna.citycom.sk
MŠ Nábrežie 4. apríla e-mail: zirafka@zirafka.sk
web: www.zirafka.sk
MŠ Dr. A. Stodolu e-mail: msstodolu@gmail.com 
web: www.stodolacik.sk
MŠ Čs. brigády e-mail: m.s.brigady@centrum.sk
web: www.ms-bublinka.sk
MŠ Komenského e-mail: mskomenskeho@centrum.sk
web:www.mskomenskeho13.sk
MŠ Vranovská e-mail: msvranovska@gmail.com 
web: www.msvranka.sk
MŠ Palúčanská e-mail: mspalucanska@centrum.sk
web www.ms-palucanska.eu
MŠ Ondrašovská e-mail:msodrasova@gmail.com
ZŠ s MŠ Demänovská email: riaditel@zskerna.edu.sk
web: www.msdemanova.sk

Cieľom mesta je vyhovieť všetkým žiadostiam rodičov o prija-
tie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. V súčasnosti navštevu-
je materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 901 detí. 

V budúcom školskom roku 2015/2016 sa pripravuje zriade-
nie ďalšej dvojtriednej materskej školy pri ZŠ Okoličianska. Po
vyriešení všetkých technických, personálnych a legislatívnych
záležitostí zriaďovateľ vyhlási ďalší termín zápisu detí. 

PaedDr. Zuzana Pavelicová, oddelenie školstva, 
Mgr. Beáta Grešová, vedúca klubu riaditeliek MŠ
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Liptovská knižnica Gašpara
Fejérpataky-Belopotockého
v Liptovskom Mikuláši rozší-
rila služby čitateľom. Vypo-
žičané knihy môžu od za-
čiatku januára vrátiť aj pro-
stredníctvom praktického
biblioboxu.

Zariadenie na vrátenie kníh
leží vo vstupných vchodových

dverách do centrálnej budovy
knižnice na Štúrovej ulici. Jed-
noduchým vložením knihy do
boblioboxu je automaticky po-
važovaná za vrátenú. „Chceli
sme takto umožniť našim či-
tateľom vrátiť požičané knihy
aj v čase, keď je knižnica
z akýchkoľvek dôvodov za-
tvorená. Takto sme pre nich
otvorení 24 hodín denne.

Naše služby sa tak stali kom-
plexnejšie. Vyšší komfort sme
zabezpečili aj imobilným po-
užívateľom,“ uviedla riaditeľka
knižnice Marcela Feriančeko-
vá.

Čitatelia môžu do bibliobo-
xu vrátiť knihy zo všetkých
knižničných oddelení. „Ak
však čitateľ vráti knihy po
uplynutí výpožičnej doby, už
vygenerovaná upomienka na
jeho konte ostáva v platnosti,
a čitateľ ju bude musieť za-
platiť pri najbližšej osobnej
návšteve,“ upozornila Ferian-
čeková.

Bibliobox zakúpila Liptovs-
ká knižnica s finančnou pod-
porou Žilinského samospráv-
neho kraja a Dotačného systé-
mu Ministerstva kultúry Slo-
venskej republiky.

Hľadá sa 
kniha Liptova
za rok 2014 

Liptovská knižnica Gašpara
Fejérpataky - Belopotockého
v Liptovskom Mikuláši spustila
ôsmy ročník čitateľskej súťaže
o najkrajšiu knihu Liptova.

Jednou z podmienok pre no-
mináciu kníh je, že dielo musí
byť vydané v roku 2014 a jeho
obsah alebo osoba autora sú
späté s Liptovom. „Knihy musia
byť tlačené, graficky a knihársky
spracované do pevne zviazanej
formy alebo brožovanej publi-
kácie s prideleným ISBN,“ uvied-
la riaditeľka liptovskomikulášskej
knižnice Marcela Feriančeková.
Súťaží sa v kategóriách beletria
a odborná literatúra pre deti
a dospelých.

Knihy je možné prihlásiť do
28. februára prostredníctvom
nominačného lístka, ktorý zá-
ujemcovia nájdu priamo v knižnici,
alebo si ho stiahnu z webovej
stránky. Nominačný list je po-
trebné spolu s knihou doručiť
osobne do knižnice alebo na
adresu Liptovská knižnica GFB,
Štúrova 56, 031 80 Liptovský
Mikuláš.

Za prihlásené knihy budú či-
tatelia hlasovať od 2. marca do
10. apríla. V tomto čase knižnica
prihlásené knihy vystaví a po-
stupne ich predstaví aj na svojej
internetovej stránke. Výsledky
budú vyhlásené 23. apríla 2015.
„Autorovi víťaznej knihy ponúk-
neme bezplatnú spoluprácu
a priestor na prezentáciu svojej
publikácie na verejnosti,“ dodala
Feriančeková. Spoluorganizáto-
rom súťaže je mesto Liptovský
Mikuláš.

„Na kultúrnom dome sa
v našom meste od jeho po-
stavenia nerealizovali žiadne
väčšie rekonštrukčné práce.
Toto je jedinečná príležitosť
ako skultúrniť kultúru v na-
šom meste,“ povedal liptov-
skomikulášsky primátor Ján
Blcháč počas pracovného
stretnutia projektových tímov
na mestskom úrade.

„S poľskými partnermi
sme sa dohodil na harmono-
grame realizácie projektu,
v ktorom dôjde na našej stra-
ne k rekonštrukcii a moderni-

zácii veľkej sály. Dohodli sme
sa tiež na kultúrnych poduja-
tiach, ktoré budeme spoloč-
ne v rámci tejto aktivity orga-

nizovať, ako aj na ďalšej mož-
nej spolupráci,“ priblížil riadi-
teľ Domu kultúry René Deveč-
ka.

Pracovného stretnutia sa za
vedúceho partnera projektu zú-
častnili primátor mesta Jaslo Rys-
zard Pabian a riaditeľ tamojšieho
domu kultúry Janusz Szewczyk.

Radnice v Liptovskom Mikuláši a poľskom Jasle chcú v rámci
cezhraničného projektu Zvýšenie kvality poskytovaných
služieb prostredníctvom prestavby kultúrnej infraštruktúry
rekonštruovať kultúrne domy v oboch mestách.

Knihy Liptovskej knižnici 
môžete vrátiť aj v noci

Jaslo a Liptovský Mikuláš 
chcú rekonštruovať kultúrne domy

Aj v Liptove vieme variť zdravo,
chutne a rýchlo. Vo svojej prvej
knihe o tom presvedčil jej autora -
spisovateľ, výtvarník a publicista
Štefan Packa. Druhý diel tejto ob-
ľúbenej kuchárky pokrstia v piatok
13. februára o 16. hodine vo vý-
stavných priestoroch Domu Matice
slovenskej v Liptovskom Mikuláši.
Publikácia vzhľadom na vysoký zá-
ujem o prvý diel vyjde vo vysokom náklade. 

Na spoločenskom podujatí zároveň
otvoria výstavu obrazov pána Packu
pod názvom Život je koláž, koláž je
sen.

V knihe je liptovskej kuchyni veno-
vaná osobitná kapitola. Aj v kolekcii ko-
láží predstaví autor viacero obrazov
s motívom Liptova (Liptovské pastorá-
le, Pocta M. Martinčekovi...). V sprie-
vodnom programe okrem iných vystúpi

folkový pesničkár Ján Svetlan Majerčík.

Foto: ŽSK

Rýchlo, zdravo a chutne pokračuje
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Zápoleniu ôsmich tímov po-
čas druhej januárovej soboty
predchádzala minúta ticha. Tur-
naj nesie od tohto ročníka pod-
titul Memoriál Dušana Kutnára
mladšieho. Je venovaný pamiat-
ke veľkého športovca a fanúšika
mikulášskeho športu, ktorý nás
nečakane opustil na konci vla-
ňajšieho leta v nedožitých
45 rokoch...

Na turnaji, ktorý sa niesol
v duchu fair-play, obhájila vlaňaj-
šie prvenstvo partia Partisans
united. Vo finále zdolala FC
dream team 4:1. „Z víťazstva,
samozrejme, máme radosť.
Druhú polovicu turnaja sme
odohrali len šiesti, no zomkli
sme sa a zabojovali jeden za
druhého. Rozhodlo naše
srdiečko,“ povedal kapitán ví-
ťazného celku Jozef „Roger“
Laučík, ktorý poďakoval aj To-
mášovi „Papovi“ Paprčkovi za

bezchybnú organizáciu poduja-
tia. 

Najlepších dekoroval (spolu
s predsedom Fanklubu Tomá-
šom Šurym) čerstvý držiteľ
bronzovej medaily zo svetového
šampionátu hokejistov do 20 ro-
kov Michal Kabáč. Organizátori
tradične nezabudli ani na indivi-
duálne ocenenia. Najlepším
strelcom s deviatimi gólmi sa
stal Marek Vozárik zo Spartaku
Trnava. Najlepším brankárom
bol Tomáš Šury z FC 52%. Mi-
chal Luníček z FC dream team
triumfoval ako najlepší hráč. Za
najsympatickejší tím vyhlásili
TJ Márna snaha.

Na turnaji nechýbal ani vice-
primátor Rudolf Urbanovič, kto-
rý podujatie slávnostne otvoril.
Ocenil tradíciu turnaja i fakt, že
mladí ľudia nesedia za počítač-
mi a športujú.

Text a foto: Michal Paška

Juniori z Mestského basketbalového
klubu v Liptovskom Mikuláši si zahrajú
v skupine o 1. až 8. miesto. Cesta
k úspechu viedla cez Rožňavu a Koši-
ce. Rožňavu mladíci zdolali presvedči-
vo 89:51, no zápas s Košicami rozhodli
až dva infarktové predĺženia. Prvé za-
chránili trojkou v posledných sekun-
dách, bojovný a obetavý výkon bol na-
koniec korunovaný najtesnejšou vý-
hrou o jeden bod 83:82.

Mestský basketbalový klub sídli v prie-
storoch Základnej školy Janka Kráľa na
Podbrezinách. „Našli sme tu veľmi dobré
podmienky. Spolupráca so školou je pro-
spešná pre obidve strany,“ uviedol na de-
siatom valnom zhromaždení Mestského
basketbalového klubu jeho manažér Mar-
tin Králik.

Prítomných, medzi ktorými nechýbal
poslanec Národnej rady SR Ladislav An-
dreánsky, primátor mesta Ján Blcháč či

poslanec mestského zastupiteľstva za
Podbreziny Michal Paška, informoval o do-
siahnutých výsledkoch v minulej sezóne
i o tej aktuálnej. V klube pôsobia juniori,
starší žiaci, žiaci, prípravka chlapcov a prí-
pravka dievčat. Klub zastrešuje i zápasy
OLD Boys i Mini ZŠ ligu.

V sobotu 7. februára 2015 sa na domá-
cej palubovke na Podbrezinách predstavia
žiaci, keď o 10. hodine privítajú Banskú
Bystricu.

„Nepoznám lepší spôsob, ako
môže mesto našej veľkosti o sebe
šíriť dobrú zvesť po celom svete.
Verím, že práve táto mládež sa
postará o svetlú budúcnosť mi-
kulášskeho hokeja,“ povedal na
adresu úspešných juniorských
hráčov primátor.

Dvojica hráčov odohrala v Ka-
nade všetkých sedem zápasov.
Matúšovi Sukeľovi sa podarilo
skórovať v mimoriadne dôležitom
zápase v skupine proti Nemecku

(5:2), keď v 16. minúte zvýšil
priebežný stav na 3:0. „Zažili
sme tu nezameniteľnú atmosféru.
Naplno som tu mohol zúžitkovať
skúsenosti z minuloročných majs-
trovstiev sveta vo Fínsku v kategórii
do 18 rokov,“ zhodnotil talento-
vaný Mikulášan. Michal Kabáč
si na konto pripísal víťazný gól,
keď v 19. minúte otvoril skóre
súboja o postup medzi najlepšiu

štvoricu s Českom (3:0). Primátor
Blcháč venoval reprezentantom
plaketu a finančný dar.

Za dlhoročný prínos pri roz-
voji hokeja si ocenenie prevzal
pri príležitosti svojich 50. naro-
denín aj dlhoročný slovenský re-
prezentant Jerguš Bača, súčas-
ný predseda predstavenstva
MHK 32 Liptovský Mikuláš.
Okrem domáceho klubu pôso-
bil v Topoľčanoch, Košiciach,
vo švédskom Leksande, če-

skom Olomouci či v Revier Lö-
wen Oberhausen v nemeckej
DEL. Vybral si ho tím zámorskej
NHL Hartford Whalers a dva
ročníky strávil v drese Milwau-
kee Admirals v IHL. Najväčší
úspech zažil v roku 2002, keď
si so slovenskou reprezentáci-
ou vybojoval zlaté medaily na
svetovom šampionáte vo švéd-
skom Göteborgu.

Na turnaji spomínali 
na kamaráta

Telocvičňa Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši
bola dejiskom už ôsmeho ročníka futbalového turnaja O pohár
predsedu Fanklubu MHK 32 – Partizáni.

Z Kanady doviezli 
pod Tatry bronz

Odchovanci Mestského hokejového klubu (MHK) 32 Liptovský
Mikuláš Matúš Sukeľ (18) a Michal Kabáč (19) sa začiatkom
januára pričinili o bronzovú medailu na svetovom šampionáte
hráčov do 20 rokov v Kanade. Za reprezentáciu aj mikulášske-
ho hokeja ich ocenil aj primátor Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč.

Úspech basketbalových juniorov
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Vás pozýva na  

Mesto Liptovský Mikuláš

Vstup zdarma

VYHODNOTENIE 
ŠPORTOVCOV MESTA
ZA ROK 2014

18. februára 2015 o 15.00 h Dom kultúry, veľká sála

KING SHAOLIN
Najnovší singel FRIEND sa dostal do dennej hranosti Fun rádia, rádia Expres a ďalších siedmich slovenských rádií.
Začiatkom roka 2014 začala kapela pôsobiť aj ako kapela Celeste Buckingham.

HANDS UP CREW
Jediná freestylová skupina na Slovensku ponúka spojenie basketbalového a futbalového freestylu.

V programe vystúpi:

5 o 118. februára 201 5.00 h Dom kultúry, veľ5 o 1 ká sálaeľľk

„Na verejnosť prenikli infor-
mácie o zlej finančnej situácii
klubu. Súčasné vedenie mesta
si záväzky plní a schválenú dotá-
ciu nijako nekrátilo. Podľa do-

stupných informácií, ktoré sme
dostali v závere minulého roka,
mal klub dlžoby vo výške približ-
ne 145 000 eur. Išlo o nedo-
platky na výplatách a odmenách

hráčov, DPH a pôžičky mimo
účtovníctva, pôžičky od rôznych
fyzických a právnických osôb.
Neuhradené tiež boli faktúry
z rokov 2011 a 2014,“ potvrdil
viceprimátor Liptovského Miku-
láša Rudolf Urbanovič.

Mesto Liptovský Mikuláš ne-
bolo oficiálne zo strany MFK in-
formované o aktuálnej finančnej
situácii v klube. Vedeniu radnice
doručili zástupcovia MFK Tatran
list z 13. januára 2015, v ktorom

informujú iba o zvolaní najvyš-
šieho orgánu občianskeho
združenia - Konferencie MFK
na 13. februára, kde majú zá-
ujem zvoliť členov predstaven-
stva a dozornej rady na ďalšie
obdobie. „O aktuálnej finančnej
situácii nebola v liste ani zmien-
ka,“ dodal Urbanovič.

Vedenie radnice v Liptov-
skom Mikuláši požiadalo svojich
zástupcov mesta v MFK Tatran -
predsedu dozornej rady Jozefa
Repaského a člena dozornej
rady Jaroslava Čefa o vysvetle-
nie hospodárenia v klube, ke-
ďže z titulu svojich funkcií majú
právo vykonávať kontrolnú čin-
nosť hospodárenia a dohliadať
na všetky finančné operácie.
Ďalším zástupcom mesta v klu-
be je viceprezident MFK Tatran
Dušan Vinčur, poslanec mest-
ského zastupiteľstva.

Vedenie mesta musí v tohto-
ročnom rozpočte už teraz nájsť
dodatočné prostriedky vo výške
približne 200 tisíc eur na výdav-
ky, ktoré musíme uhradiť, no nie
sú kryté súčasným rozpočtom.
Ide napríklad o valorizáciu
miezd na základe kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa, úpravu
dotácie pre školské zariadenia
alebo úhradu pokút. Máme avi-
zované aj neoprávnené výdavky
pri minuloročnej výstavbe cyklo-
chodníka, ktoré v prípade potre-
by budeme musieť kryť z vlast-
ných zdrojov.

Občianske združenie MFK Tatran Liptovský Mikuláš vykazuje
záväzky vo výške približne 145 tisíc eur. Mesto Liptovský Miku-
láš nie je jeho členom a súčasné vedenie mesta nemôže zod-
povedať za túto hospodársku stratu. MFK Tatran má na tento
rok určenú dotáciu, ktorú schválilo ešte predchádzajúce
mestské zastupiteľstvo a to v rovnakej výške ako v roku 2014.
Súčasný poslanecký zbor z tejto sumy neubral ani jeden cent.

MFK Tatran má veľké dlžoby, 
súčasné vedenie mesta nenesie zodpovednosť
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Občansky servis 
december 2014

Narodil sa človek, zapálila
sa na oblohe nová hviezda.
Tak vitaj človiečik…

V mesiaci december 2014
sa v Liptovskom Mikuláši na-
rodili:
Oliver Čabaj, Tobias Divok, Ma-
tej Mihalovič, Liana Balážová,
Timea Čonková, Samuel Brdár,
Lenka Horvayová, Marek Puš-
ka, Jozef Baran, Petra Majero-
vá, Vivien Balážová, Stanislav
Patrik Hužvár, Adrián Baláž, To-
máš Filo, Juraj Botev, Nina
Opavská, Alica Chrapčiaková,
Jakub Hvizdoš, Maxim Pelach,
Eliška Lenártová, Anna Farka-
šová, Šárka Balážová. 

Láska nie je len byť spolu,
láska je ísť spolu. Nájsť hli-
nu pre svoje korene…

Manželstvo uzavreli:
Ľudovít Urban – Martina Nejed-
lá, Stanislav Strnisko – Mária
Ferjancová, Ing. Michal Uličný
– Mgr. Michaela Tomčíková. 

Roztrhla sa niť, už sa nedá
spojiť. Život vyhasol, zostá-
va spomienka … 

Opustili nás:
Helena Červeňová – 94r., Bo-
žena Rádyová – 91r., Eva Prav-
dová – 62r., Dušan Húšťava –
78r., Eva Jurkovičová – 72r.,
Jozef Cebecaver – 81r.,
Ing. Josef Spáčil – 86r., Ana
Rezmives – 58r., Anna Brtáňo-
vá – 93r., Želmíra Tekelová –
86r., Anna Gašperčíková –
65r., Margita Strečková – 76r.,
Juraj Mucha – 88r., Ladislav
Krčmárek – 74r., Juraj Vozárik
– 51r., Ján Ilavský – 94r., Viera
Kurandová – 60r., Peter Súke-
ník – 63r., Viera Čajková –
83r., Ján Gruska – 76r., Ľudo-
vít Kubányi – 81r., Július De-
večka – 79r., Ing. Viera Rázu-
sová – 73r., Eva Jambrichová –
87r., Anna Hybenová – 93r.,
Melánia Turanová – 85r., Zden-
ka Kubinčáková – 70r., Margita
Lacková – 72r., Jaroslav Tara-
geľ – 56r., Koloman Tuka –
83r., Emília Čonková – 86r.,
Vladimír Lubelan – 74r., Margi-
ta Cvopová – 85r., Mária Lovi-
chová – 80r., Božena Šuchtá-
rová – 89r., Karol Bistiak –
57r., Milan Gerik – 90r.

Alkohol je stále rizikom
Alkohol ohrozuje zdravie

a často aj životy. V zimnom ob-
dobí to vzhľadom na nízke te-
ploty platí dvojnásobne. Zvy-
šuje sa tak možnosť zranenia
alebo podchladenia osôb
s možným následkom smrti.
V predvianočnom období na-
šla hliadka mestskej polície
(MsP) ležiaceho muža v blíz-
kosti podchodu na Ul. Gar-
biarskej. Pod vplyvom alkoho-
lu ležal v ranných hodinách na
chladnej zemi. Za asistencie
hliadky MsP sa postavil, rozhý-
bal si stuhnuté telo a odišiel
domov. 

Podobný prípad sa stal
o pár dní neskôr, keď polícia
našla ráno ležiaceho skrehnu-
tého muža pod rampou sídla
Jednoty na Rachmaninovom
námestí. Museli mu privolať zá-
chrannú službu. Tá zasahovala
aj počas druhého vianočného
sviatku na Hodžovej ulici, kde
podnapitý muž spadol na hla-
vu. So zranením ho záchranári
odviezli na ošetrenie do ne-
mocnice. 

Obyvatelia mesta telefonic-
ky privolali príslušníkov mest-
skej polície na pomoc mužovi
na Ul. Pobrežnej, ktorý odpa-
dol neďaleko mosta. Asistovali
tiež pracovníkom rýchlej zá-
chrannej služby na Kuzmány-
ho ulici, keď krátko po jednej
hodine v noci ošetrovali pod-
napitého a agresívneho zrane-
ného muža. 

Koncom roka 2014 nahlási-
li pracovníci Vrbického cintorí-
na na centrálu mestskej polí-
cie nález nehybného tela vo
vodomernej šachte. Bezvládny
muž sa nehýbal a nekomuniko-
val. K usmrteniu muža, ktorý žil
ako bezdomovec, došlo prav-
depodobne 29. decembra.
Jeho telo našli nasledujúci deň
ráno o ôsmej hodine. Hliadka
po príchode na miesto privola-
la štátnu políciu a lekára.

Agresívni výtržníci 
Prejav agresívneho správa-

nia sa objavil 20. decembra
v reštauračnom zariadení
v centre mesta. Centrála mest-
skej polície prijala oznámenie,
že v podniku niekto hodil pe-
tardu a použil slzotvorný plyn.
Všetci návštevníci ihneď opus-
tili jeho priestory. Hliadka MsP

už na mieste páchateľa nenaš-
la. Zaevidovala však fyzický
útok nožom na pracovníka
podniku a použitie slzotvorné-
ho spreja do tváre mladej
ženy. Poškodeným okamžite
privolali rýchlu zdravotnú služ-
bu. Pre dôvodné podozrenie
zo spáchania trestného činu
vec prevzali privolaní príslušní-
ci Policajného zboru SR. Ope-
ratívnym zásahom a vďaka oči-
tým svedkom, ktorí si všimli ag-
resívnu dvojicu mužov nastu-
povať do ich motorového vo-
zidla, zadržali podozrivých pá-
chateľov po krátkom čase
v Ružomberku.

Nepovolený predaj, fingova-
né charitatívne zbierky a žo-
branie

Tieto praktiky predvádzajú
v poslednom období na území
mesta občania Rumunska. Žo-
branie vykonávala organizova-
ná skupina, proti ktorej rázne
zakročila liptovskomikulášska
mestská polícia pri obchod-
nom dome Prior. Občania by
mali byť neustále obozretní,
aby sa nestali terčom podvod-
níkov a podozrivé konanie
osôb bezodkladne nahlásili na
bezplatnú tiesňovú linku MsP
na číslo 159, prípadne štátnej
polícii na číslo 158.

Malí zlodeji 
Dvojica mladíkov odcudzila

na námestí SNP bicykel inému
chlapcovi. Občania aj prísluš-
níci mestskej polície reagovali
veľmi rýchlo a chlapcov chytili.
Udalosť nahlásili príslušníkom
Policajnému zboru SR, ktorí
mladíkov odovzdali po prejed-
naní činu na mieste do rúk ich
rodičov.

Vlámanie do predajne
Pol hodinu po polnoci 30.

decembra 2014 nahlásilo bez-
pečnostné zariadenie predaj-
ne Lippek Včela narušenie ob-
jektu. Po príchode na miesto
našli príslušníci mestskej polí-
cie rozbité dvere. Pre podo-
zrenie z trestného činu privolali
štátnu políciu. 

Trestný čin ničenia verejno-
prospešného zariadenia

K tomuto činu došlo v Lip-
tovskej Ondrašovej na Ul. Ma-
túšku, kde dosiaľ neznámy pá-

chateľ vylomil dve dopravné
značky a následne ich hodil do
koryta potoka Jalovčianka. Po-
škodenie dopravného znače-
nia nahlásil mestskej polícii
miestny poslanec mestského
zastupiteľstva. Opravu znače-
nia zabezpečili Verejnopros-
pešné služby. Vec je naďalej
v riešení MsP.

Lúpežné prepadnutie
V polovici januára popolud-

ní došlo na železničnej stanici
v Liptovskom Mikuláši k lúpež-
nému prepadnutiu mladistvé-
ho dievčaťa tromi občanmi.
Mladej dievčine z Važca
ukradli peňaženku s peniazmi
a osobnými dokladmi. Ktokoľ-
vek môže pomôcť, hoci aj
drobným poznatkom k identifi-
kovaniu páchateľov, nech sa
prihlási na mestskej polícii,
prípadne na bezplatnej tiesňo-
vej linke „159“. S jedlom ras-
tie chuť a takýto prípad by sa
mohol zopakovať. Tomu musí-
me spoločnými silami zabrá-
niť.

Odchytili agresívnych psov
Pracovníčka mesta s od-

bornou spôsobilosťou na od-
chyt psov zasahovala 15. ja-
nuára v osade Hlboké. Odchy-
tila dvoch agresívnych voľne
sa pohybujúcich psov, ku kto-
rým sa nikto dlhú dobu nehlá-
sil. Ohrozovali obyvateľov osa-
dy i okoloidúcich ľudí. Psov sa
podarilo odchytiť až po niekoľ-
kodennom zakrmovaní. Pra-
covníčka mesta zvieratá ná-
sledne odovzdala karanténnej
stanici.

V období od 16. decembra
2014 do 18. januára 2015 rie-
šili príslušníci MsP na území
mesta celkom 275 priestup-
kov, z toho na úseku dopravy
241 priestupkov, 7 priestupkov
proti majetku, 13 priestupkov
proti verejnému poriadku,
1 priestupok proti občianske-
mu spolunažívaniu, 1 priestu-
pok voľne pohybujúcich sa
psov, 1 priestupok porušenia
zákona o ochrane nefajčiarov,
1 priestupok podania alkoholu
a cigariet osobe mladšej ako
18 rokov, 2 priestupky požíva-
nia alkoholu na verejnom prie-
stranstve, 4 priestupky podo-
zrenia z trestného činu a iné.

Zo zápisníka mestskej polície 
od 16. decembra 2014 do 18. januára 2015
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