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Vážení spoluobčania, Mikulášania,

ak by som parafrázoval vetu z  filmu 
v roku 1967, konštatoval by som, že „tento 
spôsob zimy sa mi zdá akýsi neštandard-
ný“. Februárové dni pripomínali skôr jar 
a ťažko povedať, či sme sa z toho tešili, 
alebo smútili. Naše mesto a región Liptova 
sú známe ako cieľ turistov po celý rok, zimu 
si však bez lyžiarov nevieme predstaviť. Len 
vďaka technickému zasnežovaniu prežíva-
me zimné radovánky vo vyšších polohách  
bez väčších problémov. Mrzí nás, že dobrý 
úmysel prevádzkovať za podpory mesta 
kedysi široko - ďaleko známy zasnežova-
ný svah na Podbrezinách pre deti a blízku 
verejnosť túto zimu nenachádza podporu 
u „pani Zimy“ . Aj v tejto súvislosti možno 
väčšina z nás „lyžovaniachtivých“ bude 
rada, ak sa nepotvrdí ľudová pranostika 
„marcový sneh nie je dobrý, ani keby ho 
vo vreci vyniesli na chotár.“

V meste nám pribudla nová ekonomicky 

a ekologicky významná investícia finan-
covaná z eurofondov – separačná hala 
na Podbrezinách a s tým spojené ďalšie 
investície. Viac o projekte píšeme v strede 
čísla. Proces začatý v roku 2008 sa podarilo 
dotiahnuť do úspešného konca. Keby mi 
koncom roka 2012 niekto položil otázku 
akú šancu projektu dávam, odpoveď by 
bola 50:50. Náročný proces verejného ob-
starávania a problém ako osadiť stavbu 
v území ohrozenom zosuvom pôdy sme 
napokon vyriešili. Poďakovanie patrí naj-
mä v ostatnom čase výbornej spolupráci 
s riadiacim orgánom - ministerstvom život-
ného prostredia, dodávateľom stavby, tiež 
projektovým manažérkam z mestského 
úradu (súčasnej aj bývalej) a všetkým, ktorí 
sa na celom procese podieľali. Veľmi ma te-
ší, že sme opäť v hre o získanie eurofondov 
na cyklochodník, ktorý prepojí naše dve 
najväčšie sídliská Nábrežie a Podbreziny. 
Neprajníci, ktorí spochybňujú celé úsilie 
sa možno nepotešia. Nevadí. Mňa o to viac 

povzbudzujú priaznivé reakcie obyvateľov 
nášho mesta na to, že sme dlho očakávanú 
stavbu začali a súbežne s hrádzou Váhu 
nájdu priestor na vzájomné fungovanie 
športovci, rekreační bežci, cyklisti aj chodci. 

Na záver jedna milá udalosť. Už viac ako 
sto rokov si pripomíname na celom svete 
viac či menej honosne sviatok žien. Uzná-
vaný aj zaznávaný (s rôznymi prívlastkami) 
je to koniec koncov sviatok taký, akým ho 
najmä my, muži, ženám urobíme. Pre mňa 
je predovšetkým o mame - matke, ktorá je 
len jedna a tiež partnerke v akejkoľvek po-
dobe pre nás všetkých mužov – od chlapca 
až po starca. Stará múdrosť hovorí: „Zožne-
me len to, čo sme zasiali – lásku za lásku, 
obetavosť za obetavosť, ale aj ľahostajnosť 
za ľahostajnosť.“ Verím, že láska a objatie, 
ktoré nič nestojí spolu s kytičkou kvetov bu-
dú sprevádzať naše vzťahy nielen 8. marca, 
ale po celý nasledujúci rok.

Jozef Repaský,
zástupca primátora

Obyvatelia mesta sa ten-
to rok dočkajú opráv piatich 
cestných úsekov. Nový povrch 
dostane viac ako 1,5 kilomet-
ra mestských ciest a chodník 
na  Garbiarskej ulici. Na  síd-
lisku Nábrežie sa opraví roky 
zanedbávaná Majerská ulica. 

„Výber ciest určených 
na rekonštrukciu podmienili 
intenzita využívania a zlý 
technický stav,“ vysvetlil Ľubomír 
Hán, vedúci oddelenia dopravy 
mestského úradu. V tomto ro-
ku preto mesto nechá prejsť 
zásadnou premenou ulice Tra-
novského (úsek od Kuzmányho 
ulice po parkovisko pri galérii) 
a Kuzmányho (úsek od Pišúto-
vej ulice po Tranovského ulicu). 
Úpravy sa dotknú aj rozbitého 
chodníka na Garbiarskej ulici 
v úseku od križovatky s ulicou 
1. mája po Hollého ulicu.

Najstaršie sídlisko Nábrežie 
- Vrbica s novými cestami

Veľká časť opráv sa zrealizuje 
na sídlisku v mestskej časti  

Nábrežie - Vrbica. „Mnohokrát 
nám bolo vyčítané, že sa zame-
riavame viac na Podbreziny. Nie 
je to pravda, postupne sa dostá-
vajú na rad všetky mestské časti 
a preto sme sa rozhodli vo väčšej 
miere investovať do Nábrežia, kde 
sú cesty naozaj v zlom stave. Ulice 
na rekonštrukciu sme navrhli tak, 
aby korešpondovali s pôvodných 
návrhom projektu regenerácie 

sídliska,“ skonštatoval zástupca 
primátora mesta Jozef Repaský.

Peniaze na rekonštrukciu 
ciest vďaka dobrému 
hospodáreniu

Pod smelé zámery vedenia 
mesta investovať viac ako mi-
lión eur do zásadnej obnovy 
ciest a chodníkov sa podpisujú 
trojročné hospodárske výsledky 

mesta. Keďže hospodári s pre-
bytkom a za uvedené tri roky 
sa zbavilo úverových záväzkov 
za viac ako dva milióny eur, môže 
si dovoliť fi nancovať tohtoročné 
rekonštrukčné práce ciest a chod-
níkov z cudzích zdrojov. Za pri-
jatie účelového úveru hlasovalo 
všetkých dvadsaťštyri prítomných 
poslancov.                                   -red-

(Viac na strane 5) 

Tohto roku opravíme rozbité chodníky a cesty za viac ako milión eur
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Sieť materských škôl v na-
šom meste sa rozšíri. Na po-
trebu tohto kroku poukazu-
jú naplno využité kapacity 
existujúcich tried a stúpajúci 
trend pôrodnosti v meste. Zá-
mer schválilo koncom januára 
mestské zastupiteľstvo.  

Mesto spravuje desať mater-
ských škôl. Jedenástu schválilo 
mestské zastupiteľstvo a teraz sa 
čaká na ukončenie administratív-
neho procesu jej vzniku na minis-
terstve školstva. Nová dvojtriedka 
by mala následne slúžiť svojmu 
účelu od septembra 2015. Mesto 
pre ňu vybralo priestory v areáli 
základnej školy v Okoličnom. 

„Za posledných päť rokov 
nám počet detí v škôlkach stú-
pol z 849 na 893 a mierne nám 
rastie i počet narodených detí. Už 
dnes sú triedy obsadené naplno, 
preto sme zvolili toto konkrétne 

riešenie,“ uviedol Ján Jurkovič, 
vedúci oddelenia vzdelávania, 
mládeže, športu a kultúry Mest-
ského úradu.  „V rámci reorga-
nizácie učební základnej školy 
v Okoličnom sa uvoľnia priestory 

po školskom klube detí, ktoré 
môžeme ideálne využiť pre bu-
dúcu škôlku. Tá môže využívať 
aj tunajšiu jedáleň. Pavilón, kde 
bude umiestnená, je navyše za-
hrnutý do rekonštrukčných prác 

v rámci kapitálových výdavkov 
mesta na roky 2014 a 2015,“ 
vysvetlil zástupca primátora 
Jozef Repaský.                    

Slávka Kellová

Poslanci mestského zastu-
piteľstva vo štvrtok 30. januá-
ra rokovali na svojom prvom 
tohtoročnom zasadnutí. Té-
mou diskusií bolo otvore-
nie novej materskej školy 
v  Okoličnom, plánovaná re-
konštrukcia miestnych ciest 
a chodníka, výstavba bytovky 
v Hlbokom či sprísnenie pod-
mienok pri prideľovaní mest-
ských nájomných bytov.  

Od septembra 2015 budú 
môcť deti z Liptovského Mikuláša 
navštevovať novú materskú ško-
lu v Okoličnom. Mestské škôlky 
totiž hlásia stopercentnú obsa-
denosť a vyhliadky na najbližšie 

štyri roky ukazujú stúpajúci trend 
pôrodnosti.

Oprava nových ciest prioritou   
Poslanci mestského zastupi-

teľstva odsúhlasili rekonštrukciu 
piatich cestných úsekov v mes-
te a chodníka na Garbiarskej 
ulici. Nový vzhľad tak dostanú 
ulice Socháňová,  Partizánov, 
Tranovského, Kuzmányho a Ma-
jerská. Na realizáciu tohto plánu 
si mesto vezme úver vo výške 
1,3 mil. eur. 

Zelenú dostala výstavba 
novej bytovky s dvanástimi by-
tovými jednotkami v osade Hl-
boké. Mesto chce na tento účel 

využiť prostriedky zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania a dotáciu 
z ministerstva dopravy vo výške 
viac ako 274-tisíc eur, čo je 80% 
nákladov investície. Zámer vy-
budovať tieto byty je v súlade 
s koncepciou, ktorú defi nuje 
materiál pripravený mestom 
v roku 2009.

Ďalší bič na neplatičov
Poslanci zároveň v januári pri-

jali výrazné sprísnenie podmie-
nok pri prideľovaní mestských 
nájomných bytov. Jednou z dôle-
žitých zmien je rozšírenie kritérií, 
ktoré sa skúmajú pri rozhodovaní 
o pridelení bytu, ako dostatočný 

a pravidelný príjem pri výbere 
žiadateľov do žrebovania. Toto 
nové prísnejšie kritérium má eli-
minovať rizikových žiadateľov, 
z ktorých by sa časom mohli stať 
neplatiči.

    -kel-

Mestská časť Nábrežie–Vr-
bica už čoskoro dostane nové 
meno. K plánovanej zmene ná-
zvu existujúcej mestskej časti 
sa mohli vyjadriť aj obyvate-
lia na verejnom zhromaždení. 
V novom pomenovaní Vrbica–
Nábrežie dostane prednosť 
názov jedného z  najstarších 
sídiel v Liptove. 

Vrbica bola totiž do roku 1923 
samostatným mestom, podľa 
historických prameňov dispono-
vala mestským právom ešte skôr 
ako susedný Liptovský Svätý Mi-
kuláš. Podľa najstaršej písomnej 
zmienky existovalo toto pltnícke 
mestečko už pred rokom 1235. 

Najstaršia prvá písomná zmien-
ka o dnešnej metropole Liptova 
pochádza pritom až z roku 1286.

Mestská časť s názvom Nábre-
žie–Vrbica vznikla koncom roka 
2008. Vtedy mestské zastupiteľ-
stvo schválilo nový štatút mesta, 
na základe ktorého došlo okrem 
iného k vzniku aj tejto mestskej 
časti. Nie je však zapísaná v regis-
tri miest a obcí, ktorý spravuje mi-
nisterstvo vnútra. „Preto sme v ro-
ku 2011 začali so zosúlaďovaním 
schválených názvov s registrom. 
Terminologická komisia minis-
terstva nám odporučila, aby sme 
mestskú časť premenovali buď 
na Vrbicu alebo Vrbicu–Nábrežie, 

aby bol zachovaný jednotný ná-
zov so základnou sídelnou jed-
notkou v našom meste,“ uviedla 
Anna Rašiová, prednostka Mest-
ského úradu. 

Zmenu dokladov netreba
Návrh názvoslovnej komi-

sie, aby sa mestská časť volala 
Vrbica–Nábrežie, odsúhlasilo aj 
mestské zastupiteľstvo. „Súhla-
sím s touto zmenou. Pochádzam 
odtiaľto a je to spôsob ako za-
chovať kus našej histórie,“ po-
vedal jeden z obyvateľov na ve-
rejnom prerokovaní. „Zmena 
názvu mestskej časti nevyža-
duje okamžitú potrebu zmeny 

dokladov pre obyvateľov mesta. 
Názov mestskej časti sa stane sú-
časťou ich adresy až potom, keď 
bude ofi ciálne zaregistrovaná. 
Do dokladov sa bude zapisovať 
len tým občanom, ktorí si zme-
nu dokladov budú vybavovať 
z iných, napríklad osobných 
dôvodov,“ dodala A. Rašiová.

Verejné prerokovanie o zme-
ne názvu mestskej časti s obyva-
teľmi mesta bol posledný krok 
potrebný k dokumentácii. K za-
písaniu schválených mestských 
častí do registra ministerstva 
vnútra by malo dôjsť v priebehu 
tohto roka.                         

                                                -kel-

Opravy TV ANTÉN
a SATELITOV

POHOTOVOS� NONSTOP

0910 612 750

V Okoličnom bude ďalšia materská škola

Mestskú časť premenujú na Vrbica – Nábrežie

Z januárového rokovania poslancov zastupiteľstva
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Do odovzdania 47 mestských 
nájomných bytov v budove bý-
valej vojenskej ubytovne zná-
mej ako Dominanta ostáva už 
len niekoľko mesiacov. V stredu 
12. februára si ich bola pozrieť 
aj sociálna a bytová komisia 
pôsobiaca pri mestskom zastu-
piteľstve. Aktuálne pripravuje 
zoznam potenciálnych nájom-
níkov spomedzi evidovaných 
žiadateľov o mestské nájomné 
bývanie. Musia spĺňať konkrét-
ne kritériá. O tom, kto nakoniec 
od nových bytov kľúče dostane, 
rozhodne žrebovanie. Tak ako 

vždy sa uskutoční za prítomnos-
ti žiadateľov, aby boli vylúčené 
akékoľvek pochybnosti. 

„Sme radi, že sa nám po zdĺ-
havých rozhovoroch s majiteľom 
podarilo dohodnúť na vybudovaní 
takejto polyfunkčnej budovy,“ po-
vedal primátor mesta Alexander 
Slafkovský.  „Návšteva budúcich 
bytov je najmä o tom, aby ich videli 
všetci členovia sociálnej komisie 
a vedeli tak lepšie odhadnúť po-
treby našich žiadateľov. Určené sú 
predovšetkým pre mladé začínajú-
ce rodiny a tých záujemcov, ktorí si 
z rôznych dôvodov nekupujú byt 

do osobného vlastníctva,“ dodal.
Prízemné priestory vyčlenil sta-

viteľ na komerčné účely. Na piatich 
podlažiach budú radnici k dispozícii 
jednoizbové byty a garsónky a dvoj 
a trojizbové byty s výmerou od 23 
do 74 metrov štvorcových. Na vrch-
ných dvoch podlažiach budú by-
ty, ktoré staviteľ plánuje predávať 
do osobného vlastníctva. „V nájom-
ných bytoch nájdu nájomníci plnú 
vybavenosť s kuchynskou linkou, 
elektrickým sporákom, digestorom 
a kúpeľňu s vaňou alebo sprchova-
cím kútom,“ priblížil Daniel Lančarič, 
manažér stavby. Jej kolaudácia je 

predbežne naplánovaná na začiatok 
marca, žrebovanie nových nájomní-
kov bude nasledovať po ukončení 
tohto procesu.

Mesto Liptovský Mikuláš v ro-
koch 2000 až 2012 postavilo alebo 
nadobudlo takmer 630 mestských 
nájomných bytov. Na zozname žia-
dateľov je aktuálne zapísaných viac 
ako 270 mien. Takmer pätina z nich 
bude uspokojená práve vďaka 
aktivite vedenia mesta, na zákla-
de ktorej získa takmer pol stovky 
bytov v Dominante so zaujímavou 
polohou v centre Liptovského Mi-
kuláša.                                                      -kel-

Začiatkom februára uplynulo 
69. rokov od oslobodzovacích 
bojov o Okoličné, ktoré pred-
znamenali koniec II. svetovej 
vojny. Historické udalosti si 
liptovskomikulášska radnica 
pripomenula pietnym aktom 
v pondelok 3. februára pri pa-
mätníku v tejto mestskej časti.   

„Naša história je pretkaná 
množstvom smutných udalostí, 
niektoré z nich majú našťastie 
dobrý koniec. Sme tu, aby sme 
si pripomenuli udalosti, ktoré sa 
hlboko dotkli životov našich ot-
cov a starých otcov a aby sme im 
vzdali hold za to, že nám darovali 

slobodu,“ prihovoril sa prítomným 
Jozef Repaský, zástupca primá-
tora mesta. Historické súvislosti 
pripomenul Milan Martinka, zá-
stupca Slovenského zväzu pro-
tifašistických bojovníkov (SZPB). 
Pietnu chvíľu podčiarkol spevokol 
miestneho klubu seniorov. Ako 
podotýkajú členovia mikuláš-
skeho SZPB, hoci Okoličné bolo 
oslobodené začiatkom februára, 
samotný Liptovský Mikuláš až 
o dva mesiace neskôr – 4. apríla.  
„Účasťou členov našej organizácie 
sa začala reťaz akcií, ktoré vyvr-
cholia oslavami sedemdesiateho 
výročia Slovenského národného 

povstania v auguste 2014,“ pove-
dali. Priamych účastníkov SNP je 
už ako šafranu. „Väčšinu členov 
našej organizácie tvoria sym-
patizanti a pozostalé manželky 
po priamych účastníkoch II. sve-
tovej vojny a Povstania,“ dodali.  

A možno pri čítaní týchto 
riadkov vám  prebleskne  hlavou 
myšlienka - tak prečo, keď už niet 
priamych  účastníkov, vôbec táto 
organizácia existuje? Odpoveď 
je jednoduchá. Jej existencia  je 
opodstatnená aj dnes. Fašizmus 
bol  pred 69. rokmi porazený, ale 
nebol vykorenený.  „Takmer denne 
sa stretávame s jeho rozličnými 

prejavmi aj v našej krajine, nielen 
vo svete. Preto nesmieme zabúdať 
na význam oslobodzovacieho boja 
a pripomínať si, čo pre našu sú-
časnosť znamená.  Európske štáty, 
ktoré boli postihnuté II. svetovou 
vojnou, s patričnou úctou spo-
mínajú na tých, vďaka ktorým sa 
skončil doposiaľ najväčší vojnový 
konfl ikt  v dejinách ľudstva, aj keď 
spomienky priamych účastníkov 
sú už pre mladých ľudí a strednú 
generáciu  anachronické, ak nie 
neskutočné,“ vyznali sa členovia 
mikulášskej základnej organizácie 
Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov.                           -red-

Rozvoj Palúdzky a Iľanova 
prešiel verejnou diskusiou

Obyvatelia Palúdzky a Iľanova hovorili s predstaviteľmi mesta 
o rozvoji týchto mestských častí. Urbanistické štúdie navrhujú 
ďalšiu výstavbou rodinných domov v Iľanove a revitalizáciou ná-
mestia v Palúdzke či vybudovanie kultúrneho zázemia a rozvoja 
sídelnej výstavby.   

Svoje prvotné pripomienky vzniesli obyvatelia mestských častí 
na verejnom prerokovaní v utorok 11. februára. Predchádzalo mu 
doobedňajšie prekovanie štúdií s odbornou verejnosťou.  

Urbanistická štúdia navrhuje v Palúdzke úpravu okolia tamoj-
šieho evanjelického kostola. Uvažuje sa tu aj nad ďalšou výstavbou 
rodinných domov. Pozemok v okolí  Valovho domu vo vlastníctve 
mesta by mal slúžiť ako priestor s kultúrnym zázemím a prírodným 
letným amfi teátrom. V dome, ktorý stojí na pozemku, by mohlo 
byť zriadené zariadenie pre seniorov. Architektom leží na srdci aj 
osud známeho Hotela Bocian, ktorý potrebuje nielen rekonštrukciu 
budov, ale aj úpravu okolia. „Navrhovanými riešeniami chceme 
vrátiť pôvodnému jadru niekdajšej samostatnej obce spoločenskú 
atmosféru a históriu,“ uvádza sa v urbanistickej štúdii profesora 
Michala Šarafína.      

V Iľanove sa v častiach Pod vrškami a Ponad ohrady uvažuje nad 
výstavbou rodinných domov a občianskej vybavenosti. O tomto 
riešení územia budú obyvatelia hovoriť ešte na rokovaní rady ob-
čanov. Na základe ich žiadosti sa preto možnosť pripomienkovania 
urbanistickej štúdie predĺžila do 21. marca. Palúčania môžu svoje 
pripomienky a návrhy na skvalitnenie bývania v ich mestskej časti 
vzniesť do 5. marca.                                                                                    -kel-

Mesto sa postavilo za občanov, investor ustúpil
Liptovskomikulášska radnica vstúpila do rokovaní so súk-

romným investorom, ktorý plánuje na parkovisku supermar-
ketu v mestskej časti Palúdzka výstavbu malej čerpacej stanice 
pohonných látok. Po minuloročných námietkach dotknutých 
obyvateľov a návrhoch mesta investor upravil jej umiestnenie. 

Pozmenený projekt výstavby čerpacej stanice prezentoval investor 
na verejnom prerokovaní s obyvateľmi mesta vo štvrtok 6. februára. 
Tí vlani namietali najmä nedostatočnú vzdialenosť medzi rodinnými 
domami a uvažovaným umiestnením čerpacej stanice. Nepáčila sa im 
ani myšlienka čiastočnej redukcie existujúcej zelene.  „Tieto pripomienky 
sme vzali do úvahy. Na rozdiel od pôvodného návrhu, ktorý mal zli-
kvidovať 4,5 metra z existujúcej zelene  v blízkosti Demänovskej ulice, 
nová verzia návrhu uberie len 45 centimetrov z tejto plochy,“ vysvetlil 
architekt Andrej Drgoňa, zástupca investora. Obyvatelia mestskej časti 
Palúdzka vyjadrili obavy aj zo zvýšenej frekvencie áut a rušenia nočné-
ho pokoja. Zástupca investora vysvetlil, že čerpacia stanica tohto typu 
s jedným obojstranným stojanom nevyvolá takú intenzitu áut, akej sa 
obyvatelia obávajú. Supermarket chce jej výstavbou rozšíriť služby pre 
svojich zákazníkov, nie priťahovať ďalších.  „Rušenie nočného pokoja je 
zbytočná, hoci pochopiteľná obava, nakoľko stanica bude v prevádzke 
len počas otváracích hodín Kaufl andu,“ dodal A. Drgoňa. 

„Som rád, že investor vypočul naše návrhy na zmeny napriek to-
mu, že stavia na súkromnom pozemku a zákon aj územný plán mesta 
mu umožňujú  tento druh výstavby v danej  lokalite. Oceňujem, že 
na základe iniciatívy občanov, ktorých názory sme pochopili, investor 
začal s mestom o novom riešení komunikovať,“ uviedol primátor mesta 
Alexander Slafkovský.                                                                                                -kel-

Takmer päťdesiat rodín dostane od mesta nové byty v centre

Spoločne vzdali hold osloboditeľom Okoličného
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V  pondelok 17. februára 
2014 sme spustili prvé vzde-
lávacie aktivity projektu 
„Aktívne starnutie seniorov 
v  meste Liptovský Mikuláš“, 
ktorý je podporený  z Operač-
ného programu Vzdelávanie 
prostredníctvom Agentúry 
Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR pre štruk-
turálne fondy EÚ. Na realizáciu 
projektu celoživotného vzde-
lávania seniorov získalo mesto 
nenávratný fi nančný príspevku 
z Európskeho sociálneho fondu 
a štátneho rozpočtu  vo výške 
viac ako 102-tisíc eur. Celkové 
náklady projektu predstavujú 
sumu takmer 108-tisíc eur. 

V učebniach Domu kultúry sa 
po prvýkrát stretli účastníci jazy-
kového vzdelávania. V štyroch sku-
pinách kurzu angličtiny, vo dvoch 

skupinách vzdelávania v ruskom 
jazyku a dvoch skupinách kurzu 
nemčiny sa celkom vyškolí 96 
seniorov. Je to o 54 seniorov viac 
oproti pôvodnému zámeru pro-
jektu. Radi sme vyhoveli väčšiemu 
záujmu o tento druh vzdelávania 
a náš návrh na zmenu projektu 
podporil a schválil  aj riadiaci orgán. 

Podľa zámeru projektu sa ja-
zyková vzdelávacia aktivita bude 
uskutočňovať  dynamickou  disku-
siou v cudzom jazyku v skupinách 
pre začiatočníkov i pokročilých. 
Gramatika bude vysvetľovaná 
počas komunikácie, čo je rýchlejší 
proces učenia sa jazyka v porovna-
ní s tradičnými metódami.  Podľa 
potreby účastníkov bude možné 
vzdelávací program priebežne 
inovovať  a v praxi overovať jeho 
vhodnosť.  Výsledkom vzdeláva-
nia bude úroveň nadobudnutých 

znalostí absolventa, ktoré zodpo-
vedajú Spoločnému európskemu 
referenčnému rámcu pre jazyky.  

V tom istom týždni zahájilo 
svoju teoretickú prípravu vo dvoch 
skupinách aj 24 záujemcov o akti-
vity v oblasti voľnočasových aktivít 
zameraných na hudbu. Tento mo-
dul vzdelávania prispeje k rozvoju 
kľúčových kompetencií „naučiť sa 
učiť“ a kultúrneho povedomia 
a vyjadrovania. Absolvent vzdelá-
vania bude mať vedomosti o zák-
ladných pojmoch z periodizácie 
vážnej i modernej populárnej 
hudby a hudobnej teórie, bude 
sa vedieť orientovať  v notovom 
zázname, ovládať základné hlaso-
vé techniky potrebné pre zborový 
spev. Výstupom snaženia oboch 
skupín bude spoločný nácvik hu-
dobnej skladby.  

Lektori, ktorých sme vyberali 

veľmi starostlivo, pútavé metó-
dy vzdelávania, na druhej strane 
úprimný záujem účastníkov vzde-
lávať sa sú  dobrou kombináciou 
pre úspešný výsledok – vzdelaný 
a spokojný absolvent. 

O začiatku ďalších vzdeláva-
cích aktivít, ktorými sú fi nančná 
a právna gramotnosť, informačné 
a komunikačné technológie, zdra-
vý životný štýl, osobnostný rozvoj, 
či spoznávanie regiónu a okolia,  
budeme účastníkov i verejnosť 
priebežne informovať. Dobrou 
správou pre organizátorov projek-
tu i záujemcov je, že riadiaci orgán 
schválil všetky naše požiadavky 
na zmenu projektu, čím z pôvod-
ných 430 záujemcov môžeme 
vzdelávacími aktivitami uspokojiť 
o 60 záujemcov viac. 

Anna Rašiová,
projektová manažérka 

Centrum Kolomana Sokola: Mesto bude prispievať krajskej galérii na prevádzku viac

Primátor mesta sa vo štvrtok 
13. februára stretol so zástup-
cami splnomocnenca vlády pre 
rómske komunity. Hlavnými té-
mami rozhovorov boli situácia 
v osade Hlboké a potreby mesta 
pri riešení rómskej otázky. 

Liptovskomikulášska radnica 
by chcela v blízkej budúcnos-
ti rozšíriť priestory komunit-
ného centra v osade Hlboké. 
Osemročné pôsobenie sa totiž 
ukazuje viac ako prospešné. 
„Deti k nám veľmi rady chodia, 
vidíme na nich, že napredujú. 
Dopoludnia tu máme škôlkarov 
a popoludní školopovinné deti 
do 17 rokov. Najväčší zmysel to 
má pre predškolské deti, ktoré sa 
naučia slovenský jazyk a základ-
ným hygienickým návykom. Ľah-
šie sa tak integrujú v školskom 
prostredí,“ povedala Jaroslava 
Veiszová, vedúca komunitného 
centra. „Chceli by sme otvoriť 
aj materské centrum a učiť tak 

budúce alebo mladé mamičky. 
Veľmi sa nám osvedčila i spo-
lupráca s terénnymi sociálnymi 
pracovníčkami, ktorých práca 
je neoceniteľná. Dôležité je, že 
ľudia nás prijali a spolupracujú 
s nami,“ dodala.  

 Pozitívne zmeny v Hlbokom
„Napriek tomu, že aktivity 

smerované na rómsku komuni-
tu nie sú v našom meste príliš 
populárne, vidíme ich výsledok. 
O polovicu nám klesla pôrodnosť 
v tejto komunite, pomerne veľmi 
dobre je tu dodržiavaná školská 
dochádzka, v novších formách 
bývania v Hlbokom stúpla kul-
túra bývania. Zavedením inšti-
tútu osobitného príjemcu, kedy 
mesto vstupuje do vyplácania 
sociálnych dávok, dokážeme 
postupne znižovať pohľadávky 
mesta na nájomnom. Tu je vidieť, 
že aj nepopulárne kroky majú 
svoj význam,“ povedal počas 

návštevy z Bratislavy primátor 
Alexander Slafkovský. 

Komunitné centrum 
je originálne

„Situáciu v Liptovskom Miku-
láši vnímam ako veľmi pokojnú 
v porovnaní s inými mestami 
a obcami. Rómska komunita má 
vo vašom meste veľmi dobré 
zázemie. Moji kolegovia tu boli 
s odstupom roka alebo pol roka 
niekoľkokrát a zakaždým pocí-
tili zmeny, ktoré sa urobili. Vaše 

komunitné centrum je na Slo-
vensku skutočne originálnym 
zariadením,“ zhodnotila Kvetosla-
va Kucharovičová z úradu spol-
nomocnenca vlády pre rómske 
komunity. 

Komunitné centrum veľmi 
úzko spolupracuje s Katolíckou 
charitou a Červeným krížom. 
Jeho súčasťou je celoročne prí-
stupná nocľaháreň pre ľudí bez 
domova a stredisko osobnej hy-
gieny s práčovňou.

Slávka Kellová

Projekt vzdelávania  seniorov je spustený

V polovici januára tohto roka uzavrela Liptovská galéria 
P. M. Bohúňa, prevádzkujúca Centrum Kolomana Sokola, jeho 
priestory pre verejnosť. Galéria informovala, že kultúrny stá-
nok uzatvára kvôli nedostatku fi nančných prostriedkov. Vede-
nie mesta preto s galériou vstúpilo do intenzívnych rokovaní. 
Centrum totiž považuje za dôležitú súčasť kultúrnych inštitúcií 
v Liptovskom Mikuláši.

Na základe dohody z roku 2003 mesto poskytovalo doteraz 
galérii krytie asi pätiny nákladov súvisiacich s chodom Centra K. 
Sokola. „Je pýchou a spomienkou na nášho rodáka. Urobíme všetko 
preto, aby ostala jeho prevádzka zachovaná,“ povedal Jozef Repaský, 
zástupca primátora mesta. Začiatkom februára došlo k dohode, 

podľa ktorej si galéria a mesto delia náklady po novom. „Galéria 
bude odteraz hradiť iba mzdy zamestnancov, všetky prevádzkové 
náklady a energie preberá na seba mesto,“ spresnil J. Repaský.

„Chceme aj naďalej sprístupňovať diela darované významným 
slovenským grafi kom a maliarom širokej verejnosti, tak ako tomu 
bolo od roku 2002 doposiaľ,“ dodala Monika Sedliaková, riaditeľka 
Liptovskej galérie.  „Náhle rozhodnutie galérie nás zaskočilo, teší 
ma však skutočnosť, že sme rovnako rýchlo našli spoločné riešenie,“ 
dodal Jozef Repaský. Podľa novej dohody bude mesto fi nancovať až 
polovicu nákladov spojených s chodom Centra Kolomana Sokola, 
svetoznámeho výtvarníka pochádzajúceho z Liptovského Mikuláša.

-kel-

Podľa vlády je komunitné centrum v Hlbokom originálnym zariadením
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Tohto roku opravíme rozbité chodníky 
a cesty za viac ako milión eur

(Dokončenie zo strany 1)
Mesto v roku 2014 pokračuje v rozsiahlych opravách ciest 

a chodníkov. Na svojom januárovom zasadnutí poslanci schválili 
konkrétne úseky a zdroje fi nancovania. Rekonštrukčné práce 
na nich budú stáť 1,3 milióna eur, mesto na ne nemusí použiť 
vlastné peniaze, využije cudzie zdroje.

„Splácanie tohto úveru je v našich silách. Za posledné dva roky sa 
nám podarilo splatiť istiny za dva milióny eur, takže celková zadlženosť 
mesta sa výrazne nezvýši,“ ozrejmil poslanec Dušan Vinčur, predseda 
fi nančnej komisie zastupiteľstva.

„Teší ma, že sa do balíka rekonštrukcií miestnych komunikácií 
dostali aj ulice Socháňova, Partizánov a tiež dlhý úsek ulice Majerskej, 
kde by malo dôjsť aj k rozšíreniu parkovacích kapacít. Škoda len, že 
na tento účel  si musí mesto zobrať ďalší úver,“ uviedol opozičný 
poslanec Pavel Bobák. 

Eurofondy na opravu ciest už nedávajú
„Európske ani štátne zdroje využiť nemôžeme. Posledná výzva 

z eurofondov na opravu miestnych komunikácií bola vyhlásená v ro-
ku 2009, okrem výzvy z januára 2013, kde Liptovský Mikuláš nebol 
oprávneným žiadateľom,“ spresnil primátor mesta Alexander Slaf-
kovský. „V novom programovom období sa neplánujú opravy škôl či 
miestnych komunikácií z európskych zdrojov, preto musíme hľadať 
iné zdroje fi nancovania,“ dodal.

Cesty opravujeme postupne už tri roky, stáli takmer dva milióny
Od roku 2011 prebehli v meste rekonštrukcie a opravy niekoľkých 

kilometrov ciest a chodníkov. Medzi najviditeľnejšie patrí kompletná 
rekonštrukcia Štúrovej ulice od začiatku pešej zóny popred mestský 
úrad až po kruhový objazd pri poliklinike. Kompletnou premenou 
prešla aj Školská ulica. Na obe použilo mesto peniaze z eurofondov. 
Z vlastných zdrojov dalo do lepšieho stavu najkritickejšie časti ulíc 
Pišútova, Nová, Komenského či Štefánikova i vjazd do križovatky 
z ulice J. Janošku na Rachmaninovom námestí. Z novej cesty sa 
môžu tešiť aj obyvatelia ulice Pavla Straussa v Palúdzke i obyvatelia 
Stošíc či ľudia navštevujúci okresný súd a prokuratúru na Tomášiko-
vej ulici. Od roku 2011 však okrem týchto aktivít mesto realizovalo 
aj nespočetné menšie opravy. Celkovo uvedené práce stáli takmer 
dva milióny eur.                                                                                                          -red-

Školskú ulicu radnica zrekonštruovala v roku 2012 za peniaze 
z eurofondov. Takto ulica vyzerala počas prác...

...a takto vyzerá vynovená Školská ulica dnes.

Vlani bola opravená aj Vrlíkova a Kollárova ulica.

Na snímke z jesene 2011 primátor Alexander Slafkovský a riaditeľ 
Liptovskej vodárenskej spoločnosti Miroslav Trizna kontrolujú priebeh 
prác počas rekonštrukcie Štúrovej ulice. Jej súčasťou bola aj výmena 
kanalizačného a vodovodného potrubia.

Oprava úseku ulice Jura Janošku na vjazde do križovatky 
s Garbiarskou ulicou prispela k lepšej bezpečnosti cestnej premávky. 
Opravu realizovali Verejnoprospešné služby.

Tomášikova ulica, ktorá sa napája na Štúrovu ulicu zrekonštruovanú 
za peniaze z eurofondov nebola síce zahrnutá do europrojektu, 
radnica ju však dala opraviť z vlastných zdrojov v roku 2012.
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Na  svete je kniha o  prvej 
dáme slovenského výtvar-
ného umenia. Pri príležitos-
ti jej nedožitých 105-tych 
narodenín uviedli do  života 
knihu o Ester Martinčekovej 
Šimerovej v priestoroch Lip-
tovskej galérie P. M. Bohúňa. 
Zostavila ju historička umenia 
Ľudmila Peterajová. Osobne 
sa s Ester Martinčekovou Ši-
merovou poznala a  prežila 
s  ňou pol storočia blízkeho 
priateľstva. 

„Bol to pre mňa veľmi vzácny 
človek. Dlhé roky, keď ona žila 
v Liptovskom Mikuláši, sme si 
písali listy. Tak ako chcem knižné 
dielo odovzdať všetkým, ktorí 
vzhliadajú k jej tvorbe a životu, 
tak chcem naše listy odovzdať 
tunajšiemu Múzeu Janka Kráľa, 
aby sa zachovali pre budúce 
generácie,“ povedala Ľudmila 
Peterajová. 

Kniha približuje život a dielo 
umelkyne – manželky slávneho 
fotografa Martina Martinčeka. 
Po porážke demokratického re-
žimu v našej krajine v roku 1948 
ich komunisti vyhnali z Bratisla-
vy, z centra umeleckého života. 
Utiahli sa do Martinčekovho 
rodného Liptova, kde našli novú 
chuť do života a inšpiráciu pre 
ich tvorbu.

„Dostal som množstvo 
ohlasov od svojich známych 

a znalcov, že lepšiu kunsthisto-
rickú knihu nečítali. Nesmierne 
oceňujem tvorivosť pani Pete-
rajovej, ktorá dokáže odborné 
veci písať tak, aby tomu rozumel 
každý,“ zdôraznil  vydavateľ Peter 
Chalupa.

Ester M. Šimerová dodnes 
ostáva v živých spomienkach 
mnohých ľudí ako človek 
s veľkým srdcom, rozhľadom 

a tvorivosťou. „Spomínam si 
na množstvo príhod a spoloč-
ných stretnutí u Martinčekovcov. 
Som veľmi rád, že napriek rane 
osudu, ktorá ju hlboko zasiahla 
po smrti prvého manžela, ktoré-
ho popravili fašisti, našla silu žiť 
i tvoriť,“ zaznelo z úst primátora 
mesta Alexandra Slafkovského. 

Umelkyňa, ktorá sa narodila 
v roku 1909 v Bratislave, odišla 

po maturite načerpať nové tren-
dy vo výtvarnom umení do vte-
dajšieho európskeho centra 
umeleckého života – do Pariža. 
Od roku 1954 spolu s druhým 
manželom žila a tvorila v Liptov-
skom Mikuláši, kde v lete 2005 
zomrela.              

    -red-

Slávnej umelkyni venovali výpravnú knihu

Knihu o slávnej umelkyni uviedli do života spoločne autorka Ľ. Peterajová, 
vydavateľ P. Chalupa a primátor A. Slafkovský. 

Organizácia festivalu Sú-
hvezdie hôr – snaha, fantá-
zia, let sa stala v Liptovskom 
Mikuláši dobrou tradíciou. 
Tento rok oslávi okrúhle de-
saťročné jubileum.   

Od 23. do 25. marca sa Lip-
tovský Mikuláš stane mestom 
detskej tvorivosti. Účastníci z 25 
krajín Európy a Ázie sa stretnú  
na jednom pódiu v Dome kul-
túry, aby ukázali svoj talent ve-
rejnosti a porote. Organizátormi 
festivalu sú veteráni detského 
festivalového hnutia  - pred-
sedkyňa organizačného výboru 
festivalu Galina Skopa a Larisa 
Satirova – riaditeľka  festivalu 
a riaditeľka Medzinárodnej na-
dácie podpory a rozvoja detskej 
kreativity „Barvinok“. Sú to práve 
ony, kto festivalom spojil nielen 
talentovaných  mladých ľudí, ale 
aj významné kultúrne osobnos-
ti a novinárov z celého sveta. 

„Pridať sa  k nám môže každý 
kto rád spieva, tancuje, maľuje, 

nevie si predstaviť svoj život bez 
divadelnej scény a stále sa chce  
naučiť niečo nové a zaujímavé,“ 
povedala Galina Skopa. 

Čestným predsedom a záro-
veň duchovným otcom podu-

jatia je pedagóg, dirigent, 
zbormajster, víťaz mnohých 
národných a medzinárodných 
ocenení Anatolij Avdiyevsky. 

Do porotcovských kresiel zasad-
nú slávni a talentovaní učitelia, 
muzikanti, choreografi , umelci 
či divadelníci. 

Slávnostné otvorenie fes-
tivalu sa uskutoční 23. marca 
o 18:00 h v Dome kultúry, kde 
festival uzavrie slávnostný ga-
laprogram 25. marca o 18:00 h. 

-red-

Do mesta sa vracia festival detskej tvorivosti Súhvezdie hôr
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KLUB FILATELISTOV  53 – 06 LIPTOVSKÝ  MIKULÁŠ 
DOM  MATICE  SLOVENSKEJ 

 
VÁS   SRDEČNE  POZÝVAJÚ  NA 

 

VÝSTAVU  POŠTOVÝCH ZNÁMOK 
 

PRI PRÍLEŽITOSTI   70. VÝROČIA  ORGANIZOVANEJ  FILATELIE  V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 
V DOME  MATICE  SLOVENSKEJ  NA  NÁBREŽÍ  DR. AURELA  STODOLU 

 
SLÁVNOSTNÉ  OTVORENIE  VÝSTAVY  BUDE  18. MARCA 2014  O 16.00  

 
VÝSTAVA  POTRVÁ  DO  27. MARCA 2014  V PRACOVNÉ  DNI  OD 9.00 – 15.00  

 
SPRIEVODNÉ  AKCIE:  NEDEĽA  23. MARCA  OD 8.00 – 12.00 DOM MATICE SLOVENSKEJ 

 

BURZA  POŠTOVÝCH  ZNÁMOK 
 

STREDA  26. MARCA  O 16.00 hod. DOM MATICE  SLOVENSKEJ  PREDNÁŠKA PaedDr. JOZEFA OŠKA 
 
 
 

VÝZNAMNÉ  OSOBNOSTI  LIPTOVSKÉHO  MIKULÁŠA  NA  POŠTOVÝCH  ZNÁMKACH 

  

o  
 

vyhlasuje 

 
o  : 

 1780,  - 989/2, 
druh pozemku   
pozemky  parcela KN-C 989/1  vo ere 2059 m2 a parcela 
KN-C 989/2 vo 2  

Mesto  1897. 
 

403.400,00 EUR 

v  
     -  626 m2       za cenu 133.400,00 EUR 
     - 270.000,00 EUR 

  7:00 do 14:30 Ing. 
0905 453 491, e-mailom: miroslav_kohut@lvsas.sk alebo 

osobne v  

 podmienky obcho
www.lvsas.sk 

: do 14.03.2014 
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Liptovský Mikuláš patrí medzi najviac separujúce mestá 
na Slovensku. Kvalitu triedenia odpadu zvýši separačná hala 
na sídlisku Podbreziny, ktorú slávnostne otvorili v piatok 31. 
januára. Mestu tak slúži v súčasnosti jedna z najmodernejších 
triediacich liniek. 

Spustenie linky na triedenie separovaného odpadu je vyvrchole-
ním projektu „Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okre-
se Liptovský Mikuláš“. Jeho cieľom je skvalitniť separovanie nielen 
v  meste, ale aj v 21 spádových obciach a znížiť množstvo ukladaného 
odpadu na skládku pod Veternou Porubou. 

Otvorenie novej separačnej haly prinieslo zefektívnenie spraco-
vania vyseparovaného odpadu a lepšie pracovné podmienky pre 
pracovníkov v klimatizovaných podmienkach. Nová linka spracuje 
štyrikrát viac odpadu ako jej predchodkyňa. „Koncovka tejto triediacej 
linky, plnoautomatický balíkovací lis, má desaťnásobne väčšiu kapaci-
tu. Kombinácia týchto technológií umožňuje spracovať počas jednej 
zmeny také množstvo odpadu ako predtým spracovali dve zmeny,“ 
uviedol Augustín Vrábel, dodávateľ technológie. „Podobná linka je iba 
v Bratislave. Je to maximálny štandard manuálneho triedenia vysepa-
rované odpadu na Slovensku,“ dodal A. Vrábel. V rámci projektu mesto 
zakúpilo päť špeciálnych automobilov na zber separovaného odpadu, 
päť veľkokapacitných kontajnerov a sto zberných nádob a hardvér 
i softvér. Realizáciou projektu sa vytvorilo šesť pracovných miest 
obsadených ženami a znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie.  

Hala plní estetické aj ekologické kritériá 
Hala na triediacu linku bola navrhovaná tak, aby zapadla do krajin-

ného prostredia sídliska, aby efektívne spĺňala svoju funkciu, ale svojou 
prevádzkou nenarúšala svoje okolie. „Snažili sme sa halu navrhnúť 
tak, aby sme eliminovali všetky negatívne vplyvy a skvalitnili životné 
prostredie. Strecha bude mať časom zelený trávnatý povrch, z diaľ-
kových pohľadov by sa mala hala  stratiť v krajine. Západná fasáda, 
ktorá je dnes urobená z prírodného kameňa, obrastie zeleňou. Viac 
ako 90 percent použitých materiálov je recyklovateľných, takže sme 
splnili aj ekologické kritéria. S estetickými nám pomôžu čas a príroda,“ 
uviedol architekt  Stanislav Barényi.

„Mám dobrý pocit z dobre vykonanej práce. Projekt sa začal ešte 
v roku 2008, kedy bola podaná žiadosť o finančnú podporu na mi-
nisterstvo životného prostredia. Samotnú realizáciu tejto myšlienky 
nám pozdržal následný ťažký proces verejného obstarávania a menšie 
problémy so zosuvom pôdy. Dotiahli sme to však do úspešného konca 
a dnes sa môžeme pochváliť jedným z najmodernejších riešení separo-
vania na Slovensku,“ povedal Jozef Repaský, zástupca primátora mesta. 

 Projekt v celkovej hodnote takmer 2,5 milióna eur bol spolufi nan-
covaný Európskou úniou z Kohézneho fondu v rámci Operačného 
programu Životné prostredie, zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu 
mesta Liptovský Mikuláš. To prispelo na projekt separačnej haly 
piatimi percentami. 

-kel-

Na Podbrezinách otvorili separačnú halu, podobnú linku má iba Bratislava
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moderné stolovanie, bývanie, darčeky

V NOVOM ROZŠÍRENOM PRIESTORE NA 1. POSCHODÍ

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
• herňu

pon. – pia. 9 – 19 h. FREE

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

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

Voľné obchodné priestory NA PRENÁJOM
kontakt :  0903 295 148,  0911  106 640 
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V súvislosti s blížiacimi sa voľbami prezidenta Slovenskej republiky 
chceme informovať občanov mesta o aktuálnych prípravách na tieto 
voľby. Voľby prezidenta sú vyhlásené predsedom NR SR na sobotu 
15. marca 2014. Primátor mesta v zmysle zákona č. 46/1999 Z.z. 
o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom 
hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení nie-
ktorých ďalších zákonov (ďalej len zákon) 
určil pre tieto voľby 32 volebných okrskov 
a volebných miestností. V určených voleb-
ných okrskoch a volebných miestnostiach sa 
v meste Liptovský Mikuláš  voľby uskutočnia 
v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. V prípa-
de, ak ani jeden z kandidátov na preziden-
ta nezíska nadpolovičnú väčšinu platných 
hlasov oprávnených voličov, druhé kolo 
voľby prezidenta sa uskutoční v sobotu, 
29. marca 2014. 

Pôvodný počet kandidátov uchádza-
júcich sa o funkciu hlavy štátu sa zmenil 
z pôvodných 15 na 14 kandidátov, keďže 
pán Peter Osuský sa kandidatúry vzdal. 

Právo voliť prezidenta Slovenskej repub-
liky majú občania Slovenskej republiky, ktorí 
v deň voľby dovŕšili 18 rokov veku a zdr-
žiavajú sa v deň volieb na území Slovenskej republiky. V týchto 
voľbách je možné voliť na základe voličského preukazu, ktorý 
oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek 
volebnom okrsku. Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území 
SR a v deň konania voľby nebude môcť hlasovať v mieste svojho tr-
valého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených 
voličov je zapísaný, môže požiadať o vydanie voličského preukazu.  

Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu súčasne 
na obe kolá voľby prezidenta Slovenskej republiky súčasne, pokiaľ 
vopred vie, že sa nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu. 

O vydanie voličského preukazu môže požiadať:
1. osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (spl-
nomocnenie nemusí byť úradne overené); splnomocnená osoba 
prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí svojim podpisom - v Cen-

tre služieb občanom mesta u pani Pagáčo-
vej, box č. 1

2. písomne – Mestský úrad Liptovský Mi-
kuláš, Štúrova 1989/41, Jana Pagáčová 

3. alebo elektronicky (e-mailom) na ad-
resu j.pagacova@mikulas.sk.

V žiadosti oprávnený volič uvedie meno 
a priezvisko, rodné číslo a adresu trvalé-
ho pobytu. V písomne alebo elektronicky 
podávanej žiadosti je potrebné uviesť aj 
korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má 
byť voličský preukaz zaslaný. Tento mu bude 
zaslaný doporučenou zásielkou „Do vlast-
ných rúk“.

V čase keď čítate tento príspevok všet-
kým voličom v meste už boli doručené 
do poštových schránok oznámenia o ča-
se a mieste konania volieb. Celkom bolo 

toto oznámenie doručené pre 26 700 voličov. 
V prípade, 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 pobyt, prípadne kontaktujte zapisovateľa okrskovej 
volebnej komisie v okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu. 

Informácia o volebných okrskoch a volebných miestnostiach, ako aj 
ďalšie informácie a oznamy súvisiace s voľbou prezidenta Slovenskej 
republiky, sú priebežne zverejňované na úradnej tabuli mesta ako aj 
na webovej stránke mesta www.mikulas.sk v záložke Samospráva/
Voľby prezidenta SR 2014.                         PhDr. Miroslava Almanová,

vedúca organizačného oddelenia

Voľba prezidenta Slovenskej republiky

Mesto Liptovský Mikuláš 
oddelenie správy majetku mesta 

 
P O N Ú K A    N A   P R E N Á  J O M 

N E B Y T O V É   P R I E S T O R Y 
 

→  Obchodné priestory na Ulici 1. mája 1945 – lokalita    
Rachmaninovo námestie ( 154 m², 162 m² a 529 m²) 

 
→  Kancelárske  priestory na Námestí osloboditeľov 1 – 

bývalý Župný dom (rôzne veľkosti od 18 do 72 m²) 
 
→  Nebytové  priestory v objekte občianskej vybavenosti 

Nábrežie Aurela Stodolu č.s. 1577 ( 127 m² – bývalá 
knižnica) 

 
Bližšie informácie na tel. čísle: 044 5565420, 0908 961 800 

 
 

 
 

-  
 

v , , . 
 

Kontakt: 044/552 26 48 
www.vpslm.sk 

 
! 

Prispejte 
 

 
 

! 
 

 
V 

 v Liptovskom 

percentami Z

www.mikulas.sk.  
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Spomienkovým podujatím 
si Múzeum Janka Kráľa pripo-
menulo 120 rokov od  naro-
denia mikulášskeho rodáka 
- akademického maliara a spi-
sovateľa Janka Alexyho. Najdô-
ležitejšie medzníky jeho života 
a tvorby si verejnosť vypoču-
la počas prednášky v  stredu 
12. februára. 

Janko Alexy bol všestranný 
umelec a organizátor, ktorý sa 
celý život zaujímal o dianie v Lip-
tovskom Mikuláši a svojim spôso-
bom ho posúval dopredu. Práve 
z tohto uhla pohľadu pripravila 

historička z Múzea Janka Kráľa 
Iveta Blažeková prezentáciu Jan-
ko Alexy a jeho aktivity pri záchra-
ne a využití kultúrnych pamiatok 
v Liptovskom Mikuláši. „Chcela 
som, aby fotografi e, kresby a ko-
rešpondencia z našich zbierok 
a úryvky z biografi ckých diel ilu-
strovali tridsaťročné úsilie Janka 
Alexyho o obnovu a využitie mi-
kulášskych historických budov. 
Je zaujímavé, že Alexy už vtedy 
videl rekonštrukciu a revitalizáciu 
pamiatok v súvislosti s turistickým 
ruchom. Vedel, že Liptovský Miku-
láš má potenciál zaujať turistov, 

preto rozmýšľal ako návštevníkov 
mesta zdržať čo najdlhšie,“ pove-
dala Iveta Blažeková.

Alexy napísal stovky koreš-
pondenčných lístkov i obsiahlej-
ších listov (ilustrovaných kresba-
mi a návrhmi) činovníkom mesta 
a okresu, umelcom, organizáto-
rom cestového ruchu. „Jemu 
vďačíme za to, že v júni 1948 
bola v centre meste postavená 
socha šľachtica Pongráca, neskôr 
aj básnika Janka Kráľa, knihára Be-
lopotockého, evanjelických kňa-
zov Tranovského a Hodžu či ľu-
dového hrdinu Jánošíka,“ uviedla 

historička. Inicioval osadenie 
farebných vitrážových okien 
do kostola sv. Mikuláša podľa ná-
vrhov popredných slovenských 
umelcov, záchranu Pongrácovskej 
kúrie či opravu prvého stoličné-
ho domu. Janko Alexy stál pred 
šesťdesiatimi rokmi aj pri vzniku 
Múzea Janka Kráľa a Galérie Petra 
Michala Bohúňa.

Podujatie bolo súčasťou pro-
jektu Liptovský Mikuláš - Mesto 
umenia, ktorý v tomto roku priblí-
ži všetky formy umenia  a predsta-
ví známych i neznámych umelcov.

Mgr. Iveta  Blažeková, MJK

Janko Alexy vedel, že naše mesto má potenciál zaujať turistov

Svetový pohár veteránov 
v behu na lyžiach v rakúskom 
stredisku Hochfilzen – Pil-
lerseetal priniesol výborné 
výsledky aj liptovským prete-
károm. Najlepšie umiestnenie 
dosiahol na prelome januára 
a  februára Vladimír Staroň 
pôvodom zo Závažnej Poruby, 
ktorý pre Slovensko vybojoval 
vzácny bronzový kov.

Kitzbűhelské Alpy hostili pri-
bližne 1 200 účastníkov z tridsia-
tich krajín sveta. Zo Slovenska 
vycestovalo na najprestížnejšie 
svetové preteky veteránov 23 
pretekárov, z toho viac ako po-
lovica bola z Liptova. „Štartovali 
sme v deviatich vekových ka-
tegóriách na 10, 15, 30 a 45 ki-
lometrov a štafetách 4x5 kilomet-
rov. Výsledok Vladimíra Staroňa 
v kategórii na 10 kilometrov 

klasicky bol náš najlepší. Trochu 
sme to aj očakávali, pretože Vla-
dovi sa takmer vždy podarí do-
raziť do desiateho miesta. Okrem 
neho liptovskí športovci zazna-
menali ďalších osem umiestnení 
do desiateho miesta,“ povedal 
Pavel Šiarnik, predseda Zdru-
ženia športových klubov (ZŠK) 
Jasná Liptovský Mikuláš.

Slovenské farby hájilo v Ra-
kúsku päť liptovských klubov. 
Okrem piatich pretekárov z lip-
tovskomikulášskeho Klubu be-
žeckého lyžovania ZŠK Jasná aj 
pretekári z Lyžiarskeho klubu 
Opalisko zo Závažnej Poruby, Tat-
ranu Hybe, z  Liptovského Hrád-
ku a Važca. „Vzhľadom na pod-
mienky, ktoré tu máme, sme do-
siahli skvelé úspechy. Paradoxné 
je, že čím sú naši veteráni starší, 
tým dosahujú lepšie výsledky, aj 

napriek tomu, že túto zimu boli 
lyžiarske podmienky skutočne 
zlé. Škoda, že pri obrovských 
investíciách v Jasnej, nemáme 
v Liptove aspoň dvojkilometrový 
trvalo upravovaný zasnežovaný 
bežecký okruh, “ dodal P. Šiarnik.

Výsledky (umiestnenia 
do 10. miesta): Vladimír Sta-
roň  (M 60-65 roční) 3. miesto 
na 10 km klasicky, Anna Sta-
roňová (Ž  65-70 r.) 4. miesto 
15 km klas. a 6. miesto 10 km 
klas., Július Ľupták (M 70-75 r.) 
5. miesto 10 km voľne, Oľga Ko-
nupková (Ž 50-55 r.) 5. miesto 
15 km voľne a 6. miesto 10 km 
voľne, Dana Bartalská (Ž 40-
45 r.) 7. miesto 10 km voľne, Da-
niel Bartko (M 55-60 r.) 7. miesto 
15 km klas., Eva Gregussová 
(Ž 55-60 r.) 8. miesto 15 km kla-
sicky.                                              -kel-

Vlado Staroň je najlepším slovenským bežcom na lyžiach z veteránov

Siedmy ročník halového 
futbalového turnaja „starých 
pánov“ z regiónu Liptova, kto-
rý zorganizoval TJ Družstevník 
Východná, pozná svojich víťa-
zov. Šesť mužstiev si zmeralo 
sily vo vzájomných zápasoch. 
Najlepším bola zostava hráčov 
mužstva „Old Boys“ z Liptov-
skej Ondrašovej, ktoré prešlo 
turnajom bez prehry a zaslú-
žene zvíťazilo. Na  druhom 
a treťom mieste sa umiestnili 
obe domáce mužstvá z  Vý-
chodnej. Zemiakovú medailu 
získal Ďumbo team, predpo-
sledný skončil Peško team. 
Šieste miesto obsadili hráči 
z Kráľovej Lehoty.

Old Boys, dres ktorých oblieka 
už tri roky aj mestský poslanec 

Martin Krajčí, prekvapili súperov 
dobrou defenzívou a efektivitou 
streľby. Veríme, že túto úspešnú 
športovú reprezentáciu nášho 
mesta potvrdia svojimi výkon-
mi aj v jarnej časti futbalovej 
ligy „Old Boys“ Liptova v sezóne 
2013-2014.                                 -leh-

Futbaloví špílmachri z Liptova si zmerali sily

Zostava víťazného mužstva 
Old Bo ys s turnajovou trofejou

Zápasy play-off prvej ho-
kejovej ligy priniesli hráčom 
HK 32 Liptovský Mikuláš sériu 
troch víťazstiev. Mužstvo Du-
kly Senica utrpelo na domácom 
ľade dve porážky (3:4 Ts a 2:5), 
v treťom zápase na ľade Liptov-
ského Mikuláša potvrdili domáci 
svoje kvality a Senicu porazili 
3:2. Výhrou tretieho zápasu sa 
tak pre Duklu Senica prvoligo-
vá sezóna skončila a Liptovský 
Mikuláš postúpil do semifi nále. 

V čase uzávierky vydania me-
sačníka Mikuláš vedenie a hráči 
klubu HK 32 spolu s fanúšikmi 
netrpezlivo očakávali, s kým sa 
naši hráči v ďalších zápasoch 
stretnú. Najbližšie domáce sú-
boje sú naplánované na piatok 

28. februára a sobotu 1. marca. 
Keďže v piatok večer 21. februára 

Bardejov po piatich zápasoch semi-
fi nále play-off  pokoril Spišskú Novú 
Ves - hralo sa na tri víťazné zápasy 
- sa favorit prvej ligy stretne v ďal-
ších bojoch práve s mikulášskym 
mužstvom HK 32. Jeho hráči už 
teraz ďakujú fanúšikom za to,   že ich 
prídu na domácom ľade podporiť.

Výborný záver sezóny mikuláš-
skeho hokeja podľa šéfa klubu Jer-
guša Baču podčiarkuje aj skutoč-
nosť, že väčšina mužstva sú domáci 
odchovanci HK 32 a vo štvrťfi nále 
pomohli aj hosťujúci hráči Matej 
Síkela zo Zvolena a René Školiak, 
odchovanec Liptovského Miku-
láša, ktorý momentálne pôsobí 
v Skalici.                                      -leh- 

Mikulášski hokejisti postúpili 
do semifi nále 1. ligy, zdolali Senicu
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Desiatky športovcov z lip-
tovskomikulášskych klubov 
zaznamenali v  minulom ro-
ku svetové, európske, ale aj 
domáce výsledky. Nezabúda 
na  ne ani mesto Liptovský 
Mikuláš, ktoré 23 jednotliv-
com a kolektívom odovzdalo 
v  stredu 29. januára ocene-
nie za  úspešnú reprezen-
táciu svojho klubu, mesta 
i Slovenska.  

Najvýraznejšie sa medzi špor-
tovcami do 18 rokov vlani darilo 
vodným slalomárom Jakubovi 
Grigarovi, Pavlíne Matulániovej 
a Petrovi Blasbalgovi, ktorí zazna-
menali úspechy počas Majstrov-
stiev sveta juniorov (MSJ) na do-
mácej vode. Bežkyňa na lyžiach 
Aneta Smerčiaková bola celko-
vou víťazkou seriálu pretekov 
Slovenského pohára a moderná 
gymnastka Karolína Turčiaková 
sa stala majsterkou Slovenska. 
Lukostrelcovi Borisovi Balážovi 
sa darilo natoľko, že si vybojo-
val historicky prvú miestenku 
na mládežnícke olympijské hry 
2014 v Číne.

Spomedzi športovcov nad 
18 rokov dosiahli vynikajúce 
úspechy vodáci Alexander Slaf-
kovský ml., Martin Halčin, Pat-
rik Gajarský a Michal Martikán, 
akrobatická lyžiarka v disciplíne 
slopestyle Natália Šlepecká, ktorá 
hneď po odovzdávaní ocenení 
cestovala do Bratislavy, odkiaľ 
jej kroky viedli priamo na zim-
nú olympiádu v Soči. „Vážim si 
každé jedno ocenenie. Je to pre 
mňa menšie povzbudenie pred 
olympiádou, hoci nemám vysoké 
očakávania, nakoľko som vlani 
absolvovala niekoľko operácií ko-
lien,“ povedala po ceremoniáli 
úspešná športovkyňa.

 Majstri sveta a Európy 
v neolympijských športoch

Zahanbiť sa v minulom roku 
nedala ani Dominika Multáňová, 
ktorá sa stala majsterkou sveta vo 
fi tness žien i junioriek. „Rok 2013 
bol pre mňa časom splnených 
prianí, som neskutočne šťastná, 
že sa mi to podarilo a verím, že 
tento rok bude na oplátku obdo-
bím úspešných obhajob titulov,“ 
uviedla Dominika. Úspešný bol 
aj jej klubový kolega, kulturista 
Erik Halaška. Martin Navrátil zís-
kal titul profesionálneho majstra 
sveta v štýle kickbox lowkick. 

Mesto ocenilo najlepších športovcov za rok 2013

Silový trojbojár Pavel Balážik 
stihol v minulom roku prekonať 
22 svetových a 29 európskych 
rekordov, zaznamenal dva tituly 
majstra Európy a štyri tituly maj-
stra sveta v tlaku na lavičke.

V kategórii kolektívy dosiah-
li najlepšie úspechy členovia 
juniorskej hliadky kanoistov 
Martin Mračna, Tomáš Džurný 
a Marko Gurecka z Kanoe Tatra 
klubu (KTK) Liptovský Mikuláš, 
hokejoví dorastenci z mest-
ského HK 32 Liptovský Mikuláš 
a družstvo mládeže Liptovskej 
šachovej školy.

Špeciálne ocenenie získali 
z rúk primátora mesta tenista 
Marian Poláček (71), stále ak-
tívny bežec maratónov Dušan 
Kutnár (72) a Marián Ligda, ktorý 
ako hendikepovaný športovec 
zdolal cestu na handbiku z Lip-
tovského Mikuláša do Paríža. 
„Prajem našim športovcom, aby 
ich neopúšťalo šťastie ani chuť 
zdolávať prekážky. Som hrdý 
a vďačný za každý jeden väčší 
či menší úspech. Na trojici, kto-
rú som sa rozhodol navrhnúť 
na špeciálne ocenenie, si vážim 
najmä chuť aktívne žiť. Napriek 
fyzickým prekážkam alebo veku 
idú ďalej a prekonávajú samých 
seba,“ povedal primátor mesta 
Alexander Slafkovský.            -kel-

Ocenení športovci, ich rodiny, priatelia a priaznivci zaplnili zasadačku mestského úradu a počas 
odovzdávania ocenení vytvorili príjemnú atmosféru.

Natália Šlepecká patrí takisto medzi ocenených športovcov. Na snímke 
s Patrikom Gajarským, Ivanom Cibákom a Alexandrom Slafkovským 
mladším. Primátor Alexander Slafkovský im za ich vlaňajšie úspechy 
vyjadril uznanie.

Dušan Kutnár dosal od mesta špeciálne uznanie.
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Aj marec prinesie v TV 
Liptov novinky

Počas tretieho mesiaca roku 2014 čakajú na divákov 
TV Liptov okrem pravidelných premiér Liptovských novín (každú 
stredu o 18.00) plných aktuálneho obrazového spravodajstva 
z mesta a regiónu aj diskusné relácie. Relácia Zaostrené na... 
strojárstvo priblíži súčasnú situáciu v tomto odvetví priemyslu 
v našom meste. Jej premiéru nachystá TV Liptov na 19. marca. 
V tradičnej 14-minútovke pod arkádami sa pozrie so svojim 
hosťom moderátorka Michaela Košová na už 25. ročník súťaže 
a výstavy neprofesionálneho výtvarného umenia – Jarný salón. 
Premiéra je naplánovaná na nedeľu 23. marca. 

Na divákov čakajú v marci aj premiéry cestopisných a iných 
dokumentárnych fi lmov. TV Liptov pripravuje tiež pôvodné 
dokumenty o zaujímavých osobnostiach, miestach či udalostiach 
z Liptova. V marci si zoberie na mušku separovaný zber odpadu 
v Liptovskom Mikuláši.

V marci bude TV Liptov pokračovať aj vo vysielaní publicis-
tických relácií My... v Európe, Zdravo, Ryby, rybky, rybičky, 
AutoMoto News či Bývajme bezpečne. Od februára je vo vysielaní 
súťažná šou Zmeň svoje telo, zmeníš svoj život. Traja súťažiaci 
v desiatich dieloch relácie pod vedením odborníkov desať týž-
dňov bojujú o lepšiu fi gúru a zdravý životný štýl. Diváci sa tiež 
môžu tešiť na novú reláciu o novinkách zo sveta informačných 
technológií – Like IT.

Vysielanie TV Liptov môžete sledovať prostredníctvom služieb 
spoločností Imafex a Mipas. Obe spoločnosti dokážu pre bytové 
domy výhodne zabezpečiť aj kvalitný digitálny signál pre spoločné 
televízne antény. Súčasťou programového balíka pre spoločné te-
levízne antény v bytových domoch je okrem vysielania TV Liptov 
aj program ďalších obľúbených staníc. Podrobnosti vám radi po-
skytnú zástupcovia oboch spoločností. O možnostiach sledovania 
vysielania TV Liptov prostredníctvom internetu nájdete informácie 
na webovej stránke televízie www.tvliptov.sk                               -red-

Jednotlivci do 18 rokov:
Jakub Grigar (DUKLA – KTK LM) – K1M
Pavlína Matulániová (DUKLA – KTK LM) – K1Ž
Peter Blasbalg (DUKLA – KTK LM) – K1M
Aneta Smerčiaková (Klub bežeckého lyžovania JASNÁ L.  Mikuláš)
Ondrej Mráz (Atletický klub Kriváň L. Mikuláš)
Gabriela Gajanová (Atletický klub Kriváň L. Mikuláš)
Karolína Turčiaková (Športový klub L. Mikuláš) – moderná 
gymnastika
Boris Baláž (Liptovský školský lukostrelecký klub)
Martina Tarageľová (Liptovská šachová škola)
Michal Tuchyňa (BMX TEAM LIPTOV) – BMX
 
Jednotlivci nad 18 rokov:
Alexander Slafkovský (DUKLA – KTK LM) – C1M
Martin Halčin (DUKLA – KTK LM) – K1M
Patrik Gajarský (DUKLA – KTK LM) – C1M
Michal Martikán (DUKLA – KTK LM) – C1M
Natália Šlepecká (Freeski academy) – slopestyle
Dominika Multáňová (VTJ Technika FBC L. Mikuláš) – fi tness
Erik Halaška (VTJ Technika FBC L. Mikuláš) – kulturistika
Martin Navrátil (KICKBOX KLUB L. Mikuláš) – kickbox
Elena Kaliská (DUKLA – KTK LM) – K1Ž
Pavel Balážik (ŠK Kriváň L. Ondrašová) – silový trojboj a tlak 
na lavičke

Kolektívy:
Hliadka 3×C1M do 18 rokov – KANOE TATRA KLUB (Mračna, 
Džurný, Gurecka)
Družstvo MHK 32 – dorast – U18
Družstvo mládeže Liptovskej šachovej školy

Olympijská medailistka Elena Kaliská patrí medzi popredných 
športovcov spojených s Liptovským Mikulášom.

Športovci mesta za rok 2013

Mestský futbalový klub 
Tatran   Liptovský Mikuláš sa 
v piatok 14. februára ohliadol 
za predchádzajúcimi mesiacmi. 
Na konferencii vedenia klubu 
 prebrali plány do nového roka. 
Najdôležitejšími predsavza-
tiami sú záchrana A mužstva v 
II. lige a rozšírenie klubového 
zázemia.    

Mužstvo dospelých sa po je-
sennej časti súťaže umiestnilo 
ako posledné družstvo II. ligy. 
Intenzívnejšia práca s mládežou 
priniesla ovocie v podobe viac než 
dobrých výsledkov a umiestnení 
v tabuľkách. „Túto sezónu môžeme 
hodnotiť pozitívne, pretože sme sa 
zachránili v druhej lige a určite ju 
chceme pre náš klub zachovať aj 
naďalej,“ začal svoje hodnotenie 
Milan Mikušiak, prezident klubu. 
„Po materiálno-technickej stránke 
sa nám podarilo vybudovať par-
kovisko a spravili sme prvé kroky 
pre zveľadenie areálu rozšírením 
hracej plochy na severnej strane,“ 
dodal. 

V tomto roku čakajú práce juž-
nú časť ihriska, ktoré sa posunie 
bližšie k železničnej trati. „Rozší-
renie o šestnásť metrov vytvorí 
riadnu šírku trávnatého ihriska 
na druhej strane, ktoré bude slú-
žiť mládeži. V mesiacoch júl – au-
gust pribudne oplotenie. Ihrisko 
by mohlo byť naplno využívané 
od novej sezóny,“ skonštatoval 
M. Mikušiak. 

Veľkou pomocou je pre miku-
lášsky futbal spolupráca so žilin-
ským klubom založená na zapoži-
čiavaní si hráčov a úzkou spoluprá-
cou pri výchove mládeže. „Tento 
spôsob je pre nás ekonomicky 
najvýhodnejší. Myslím, že po fi -
nančnej stránke sme na tom lepšie 
než väčšina klubov, o čom svedčí aj 
to, že máme svoje záväzky vyrov-
nané, nedlhujeme hráčom, ušetrili 
sme na prevádzkových nákladoch,  
dokonca sme sa pustili do rozvo-
jových aktivít. Za všetko vďačíme 
pochopeniu mesta a sponzorov,“ 
povedal Dušan Vinčur, viceprezi-
dent klubu.                                   -red-

Tatran bilancoval a diskutoval nové plány
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Občiansky servis 
Január 2014

Vitaj na tomto svete…

V januári 2014 sa v Liptov-
skom Mikuláši narodili:
Matúš Vitáliš, Damián Puška, 
Lucia Kubančoková, Adela 
Blaščíková, Damián Puš-
ka, Maximilián Dokoupil, 
Oliver Volček, Jakub Ora-
vec, Roman Iľanovský, Da-
niel Harych, Sarah Noemi 
Pauková, Filip Hetteš, Ivana 
Pačanová, Vivien Štrkolco-
vá, Nelly Hudecová, Sarah 
Janovičová, Jonáš Matejka, 
Roman Anthony Kraus, Mi-
chal Fenik, Miroslav Málik, 
Oto Gross, Tomáš Stavač.

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

Manželstvo uzavreli:
Koloman Baláž – Libuše 
Balážová, Marek Kompiš 
– Petra Piovárová, Ing. Jo-
zef Kralovič – Mgr. Lenka 
Petrýdesová.

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

Opustili nás:
Pavel Greguš – 84r., Ľudmila 
Lahodová – 89r., Anna Uhe-
lová – 84r., Margita Gulejová 
– 66r., Dušan Sochor – 86r., 
Dušan Mistrík – 60r., Anna 
Ferjančeková – 80r., Július 
Zahradník – 88r., Viera Svo-
bodová – 83r., Margita Bis-
tiaková – 80r., Katarína Hrn-
čiariková – 87r., Ing. Štefan 
Vavrovič – 70r., Ivan Sýkora 
– 73r., Mgr. Janka Vlhová 
– 71r.. 

Krádeže železa a iných 
surovín ešte stále pokračujú

Dňa 14. 1 .2014 o 11:44 hod. 
hliadka MsP na základe tele-
fonického oznamu pozorného 
občana prichytila pri krádeži 
zlodeja železného materiá-
lu v bývalom vojenskom are-
áli na ul. Revolučnej. Vyslaná 
hliadka MsP podozrivého ob-
čana zadržala a odovzdala ho 
priamo na mieste príslušníkom 
Policajného zboru SR.

Zachraňovali život
Dňa 23. 1. 2014 o 13:37 hliad-

ka Mestskej polície zachraňo-
vala život občanovi, ktorý sedel 
na zemi v budove Okresného 
úradu. Slušne oblečený muž ne-
javil známky vedomia a neko-
munikoval. Mužovi bola poskyt-
nutá prvá pomoc a okamžite 
bola privolaná rýchla záchranná 
služba, ktorá ho ihneď odviezla 
do nemocnice, kde sa ho ujali 
lekári.

Rovnako dňa 25. 1. 2014 
o 1:22 hod. hliadka Mestskej 
polície našla na zemi ležiaceho 
muža pri OD Billa za Kožiarskym 
učilišťom, ktorý už nekomuniko-
val a musela mu byť poskytnutá 
prvá pomoc a musela byť pri-
volaná rýchla záchranná služ-
ba, ktorá musela pána odviesť 
na vyšetrenie do nemocnice. 

Dňa 1. 2. 2014 o 18:30 hod 
ležala na zemi zase zranená 
žena na ul. Vrlíkovej. Privolaná 
Rýchla záchranná služba ženu 
musela odviezť na ošetrenie 
do nemocnice.

Ako tradične – alkohol 
a následne domáce násilie

Alkohol úradoval po návrate 
domov u rodiny v m. č. Ploštín, 
keď po návrate z krčmy pod-
napitý občan predvádzal svoju 
silu na vlastnej manželke, ťahal 
ju za vlasy a vláčil ju po zemi. 
Len jej útek z domu a privolanie 
príslušníkov Mestskej polície 
pomohlo zabrániť ďalšiemu 
domácemu násiliu pod vply-
vom alkoholu, ktoré mohlo gra-
dovať až do ťažkého ublíženia 
na zdraví. 

Nebezpečné konanie
Veľmi nerozvážni boli obča-

nia, ktorí v mestskej časti Lip-
tovská Ondrašová odstránili 
štyri kanalizačné poklopy z ich 

pôvodného miesta na ceste 
a umiestnili ich vedľa na krajni-
cu cesty. Za pomoci pracovní-
kov Hasičského a záchranného 
zboru boli poklopy umiestnené 
na svoje miesto. Dňa 31. 1. 2014 
bol na Mestskú políciu nahlá-
sený iný prípad krádeže kana-
lizačného poklopu na Nábreží 
Dr. A. Stodolu pri garážach. Zlo-
deji, ktorým išlo zrejme o pe-
niaze za poklop, ktorý odnesú 
do zberných surovín, sa vôbec 
nezamýšľajú nad možnými ná-
sledkami, ak by si to niekto ne-
všimol a náhodou by do kanála 
spadol, pritom sa mohol veľmi 
vážne zraniť a automaticky sa 
tak tieto osoby dopúšťajú pro-
tiprávneho konania. Pozornému 
občanovi ďakujeme touto ces-
tou za upozornenie!

Nebezpečný pes
K útoku psa na iného psa 

došlo dňa 4. 2. 2014 na Nábreží 
– v priestoroch areálu vodného 
slalomu. Majiteľ, ktorý je povin-
ný svojho psa ovládať pri vodení 
a tým sa myslí aj v čase, keď je 
takýto pes pustený voľne, bol 
riešený na mieste v blokovom 
konaní s uloženou zákonnou 
povinnosťou nahlásiť svojho 
psa na príslušnom oddelení 
Mestského úradu, kde tento bu-
de zaevidovaný ako nebezpeč-
ný, keďže došlo k bezdôvodné-
mu nevyprovokovanému útoku 
na iné zviera.

Len v  priebehu posledné-
ho mesiaca odchytil pracovník 
mesta oprávnený k odchytu 
zvierat 7 psov, ktoré boli umiest-
nené do karanténnej stanice.

Havrany a hluk z miest kde 
sídlia – aké sú možnosti

Havrany trápia občanov 
žijúcich v blízkosti ich hniez-
denia. Útvar životného pros-
tredia Mestského úradu po-
skytol informácie týkajúce sa 

úmyselného rušenia havranov 
poľných.

Na základe opakovanej žia-
dosti mesta ministerstvo život-
ného prostredia dňa 10. októbra 
2012 vydalo rozhodnutie, kto-
rým povolilo výnimku umožňu-
júcu žiadateľovi úmyselne rušiť 
havranov poľných a úmyselne 
poškodzovať, ničiť alebo odstra-
ňovať jeho hniezda v intraviláne 
mesta Liptovský Mikuláš. Toto 
je možné uskutočňovať v čase 
mimo hniezdenia a vyvádza-
nia mláďat, teda od 1. augusta 
do 31. marca v príslušnom kalen-
dárnom roku. Rozhodnutie pla-
tí do 31. marca 2015. Občania 
v rámci uvedenej výnimky môžu 
plašiť havrany, môžu ich ohro-
zovať vyhadzovaním drevených 
špalkov (v žiadnom prípade nie 
kameňmi), poškodzovať hniezda 
alebo ich odstraňovať v čase 
mimo hniezdenia a vyvádzania 
mláďat. Ako ďalšia efektívna me-
tóda plašenia sa v súčasnosti javí 
použitie laseru, ktorý je podľa 
skúseností zo zahraničia vysoko 
účinný, nehlučný a šetrný voči 
okoliu, t.j. je ho vhodné pou-
žiť v zastavanom území obce. 
Nie je možné používať petardy, 
húkačky či delobuchy a podob-
ne, spôsobujúce nadmerný hluk 
a obťažujúci obyvateľov. 

V období od 15. 1. 2014 
do 12. 2. 2014 riešili prísluš-
níci MsP 271 priestupkov, 
z toho na úseku dopravy 
165 priestupkov, 10 priestup-
kov proti majetku, 22 priestup-
kov proti verejnému poriadku, 
2 priestupky proti občianskemu 
spolunažívaniu, 7 priestupkov 
voľne pohybujúcich sa psov, 
5 priestupkov porušenia zá-
kona o ochrane nefajčiarov, 
1 priestupok podania alkoholu 
a cigariet osobe mladšej ako 
18 rokov, 7 priestupkov pitia al-
koholu na verejnom priestran-
stve a iné.                                              msp-

Zo zápisníka Mestskej polície od 14. 1. 2014 do 13. 2. 2014

Skúška 
sirén

V piatok 14. 3.  2014 
o 12.00 h bude 

v Liptovskom Mikuláši 
kontrola skúšky 

vyrozumenia obyvateľstva 
dvojminútovým stálym 

tónom sirén.
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