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Slávili sme sviatok
práce a lásky

Takéto a podobné prívlastky zvykneme
dávať prvému dňu mesiaca, ktorý mnohí
považujú za najkrajšie obdobie v kolobehu
roka. Tohtoročný máj má pre nás osobitné
čaro. Stávame sa hostiteľmi mnohých ľudí
zblízka i zďaleka, ktorí prídu do ulíc nášho
mesta a do areálu piety v Háji-Nicovô oslá-
viť okrúhle jubileum jednej z najvýznamnej-
ších udalostí v histórii ľudstva – ukončenia
Druhej svetovej vojny. Jej kruté udalosti,
písané ľudskou krvou, dosahujúce úroveň
apokalypsy, poznačili životy a ďalšie osudy
miliónov jednotlivcov, rodín i celých náro-
dov u nás i vo svete. Keď sa zobudíme do
ôsmeho májového dňa, naše mesto bude
plné príjemne naladených hostí, bude mu
vládnuť sviatočná, mierová atmosféra
a spomienky na padlých i žijúcich hrdinov,
ktorí priniesli nášmu mestu, našej domovi-
ne i svetu pokoj zbraní, život v mieri, život
zbavený fašistickej ideológie a zloby, slo-
bodu národa i jednotlivca.

V prvý májový deň sme spoločne oslá-
vili hneď dva významné sviatky: šieste výro-
čie vstupu Slovenska do rodiny demokra-

tických krajín Európskej únie a 92. výročie
historickej prvomájovej manifestácie liptov-
skomikulášskych robotníkov. Obidve tieto
udalosti si prišli s nami pripomenúť hostia
najvzácnejší... A tak to má byť – veď aj sta-
ré slovenské príslovie hovorí, že „to je
dobrý dom, čo sú hostia v ňom“. 

Máj u nás i v celom svete sa však spája
predovšetkým s oslavami Sviatku práce.
Ibaže mnohí z nás si hovoria: čo už naosla-
vujeme, keď bez práce sú tisícky práce-
schopných živiteľov rodín, mladých ľudí,
čerstvých absolventov škôl, ktorí si svoj ži-
vot predstavovali úplne inak – s prácou,
ktorá ich uživí a dá im pocit osožnosti pre
spoločnosť, pre svoju rodinu, pocit spo-
kojnosti zo statočne vykonanej roboty. No
napriek tomu, že prácu mnohí stratili, je
práve 1. máj tým sviatkom, ktorý neradno
odpísať, pretože dáva práci i jej oslave
vznešenosť a pietu. Veď práve v boji o ňu
– o tú prácu a o podmienky, za ktorých
práca stále je a zostane matkou pokroku
a nie ťaživým bremenom, zaplatili v roku
1886 životom piati najaktívnejší odboroví
predáci z amerického Chicaga. Mnohí po-
znáte ten príbeh, keď pred 124 rokmi ame-
rickí robotníci poslúchli výzvu na generálny
štrajk za uzákonenie osemhodinového

pracovného dňa a zaplnili v mohutnej ma-
nifestácii námestie Haymarket v Chicagu.
Nechceli toho veľa, ale odpoveďou im
bola streľba.

Na prvých oslavách Sviatku práce
v roku 1890 v Bratislave, Bardejove, Koši-
ciach i u nás, Liptovskom Svätom Mikuláši,
žiadali robotníci znížiť pracovný čas zo
štrnásť na desať hodín. 

Aj po tých 120 rokoch, čo uplynuli od
vôbec prvých prvomájových osláv na Slo-
vensku, trvá platnosť mnohých princípov,
na ktorých vyhlásili 1. máj za Sviatok prá-
ce. A to nielen u nás, ale v celej Európe,
na celom svete. 

Aj preto prijmime výzvu svetového génia
Wiliama Shakespeara a nebráňme sa ná-
kaze májovou chorobou, ktorá má meno
– Láska. S vierou vo vzájomnú lásku všet-
kých ľudí našej domoviny, celej našej pla-
néty, vítajme medzi nami našich hostí, ktorí
k nám, do nášho krásneho, sviežozeleným
májom rozvoniavajúceho mesta, v dobrom
prichádzajú... Potvrdíme tak svoju dôstoj-
nosť a toleranciu.

Váš primátor
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„Definitívny stav prihlášok sme uzatvorili
na poslednom organizačnom výbore s poč-
tom 624 účastníkov. Počet prihlásených je
rekord, predchádzajúci šampionát sa konal

v Čechách v roku 2008 a zúčastnilo sa ho
28 krajín. Samozrejme, vzhľadom na ne-
predvídané okolnosti výbuchu sopky pod
islandským ľadovcom, sa nepodarilo všet-
kým výpravám pricestovať,“ potvrdil primá-
tor.

Na štartovú čiaru školských majstrovstiev
sa v stredu 21.apríla postavilo 303 bežcov.
Účastníci súťažili v štyroch kategóriách.
Chlapci a dievčatá bežali za školské tímy
alebo za svoju krajinu.

Chlapci museli zvládnuť 5100 metrovú
trať, dievčatá bežali 3400 metrov. „Skutoč-
ne kvalitný výkon podala Austrálčanka Tessa
Craig zo školského klubu Haileybury, keď
do cieľa dobehla s časom 11 minút a 56 se-
kúnd, čo je skutočne obdivuhodné,“ prezra-
dil primátor Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč.

Austrálčania museli pre problémy s letmi
cestovať na Slovensko kombinovanou do-
pravou až 56 hodín, no cesta sa im skutoč-
ne oplatila. Z L. Mikuláša si do rodnej krajiny
odniesli dve zlaté a jednu bronzovú medailu.
Zlato im totiž zabezpečil aj Kyle Martin Alcai-
de z klubu Marcellin Collage. 

V kategórii národných tímov dievčat ob-
sadila prvé miesto s časom 12 minút 7 se-

kúnd Margot Gibson z Nového Zélandu. Do
tejto krajiny poputujú tiež tri medaily, keď
v rovnakej kategórii obsadila druhú priečku
Rebekah Greene. Za chlapčenský národný

tím z Nového Zélandu do-
vezie domov bronz Michael
Sutton.

Anglicko obsadilo prvé
miesto v kategórii národ-
ných tímov chlapcov vďaka
bežcovi Richardovi Good-
manovi. Slovensko sa
umiestnilo v chlapčenskej
kategórii až na 25. priečke,
dievčatá sa prebojovali na
16. miesto. Za kategóriu
školských tímov chlapcov
skončil Lukáš Lovas na 48.
pozícii, za dievčatá Martina
Suchá na 63. mieste.

„Do cieľa
z 303 bežcov nedobehlo iba 13
pretekárov. Niektorí prepálili
prvé kolo a ďalej neboli schopní
bežať, bolo i pár drobných zra-
není ako vytknutý členok, problé-
my s dýchaním či oškreté koleno
od pádu, nič vážnejšie sa však
neprihodilo,“ priblížil generálny
sekretár organizačného výboru
preteku Roman Králik.

Štart a cieľ preteku umiestnili
organizátori na veľkoplošné par-
kovisko pred Aquaparkom Tatra-
landia, kde bol dostatok priesto-
ru pre organizátorov, rozhodcov i divákov.
Bolo to tiež vhodné miesto na prípravu pre-
tekárov pred štartom i na dobehnutie do cie-
ľa.

Samotný pretek zabezpečovalo viac ako
200 ľudí. Plné ruky práce malo 30 rozhod-
cov a sedem členov medzinárodnej technic-
kej komisie, o občerstvenie a stravovanie sa
staralo 20 ľudí. K dispozícii bolo 80 hoste-
siek, dve desiatky šoférov autobusov, desať
ľudí z červeného kríža a štyria hasiči. 

Od novembra 2008 na organizácii prete-
ku robil 20-členný pracovný tím. Prípravný
výbor tvorili špecializované komisie, naprík-

lad ekonomická, propa-
gačná, kultúrna, doprav-
ná či zdravotná. Podľa
každej oblasti, ktorú
bolo potrebné v spojitos-
ti s prípravou podujatia
zabezpečiť. „Organizač-
ný výbor mal sídlo
v Centre voľného času
L. Mikuláš. Riešili sme
skutočne rozsiahlu ob-
lasť. Začali sme propa-
govaním, vydali sa tri bul-

Mesto olympijských víťazov patrilo 
Školským majstrovstvám sveta ISF v cezpoľnom behu 2010
Liptovský Mikuláš sa na šesť dní stal dejiskom školských majstrovstiev sveta

v cezpoľnom behu. Stretli sa tu účastníci 26 krajín z piatich kontinentov. V počte
prihlásených krajín dosiahol pretek v Liptovskom Mikuláši rekordnú účasť. Prihlá-
sených bolo totiž 30 krajín. Informoval o tom na tlačovej konferencii liptovskomi-
kulášsky primátor Ján Blcháč.

letiny pre účastníkov. Vybavovali sme víza,
športovo technickú časť, otvárací a závereč-
ný ceremoniál, hostesky, marketing, spon-
zoring,“ priblížil prácu členov generálny se-
kretár organizačného výboru Roman Králik.

Zmluvu na usporiadanie majstrovstiev
podpísali zástupcovia Slovenskej asociácie
športu na školách a Medzinárodnej federá-
cie športu na školách už v marci minulého
roku. „Kandidatúra mesta L. Mikuláš bola
natoľko konkurencieschopná, že sme boli
úspešní vo výberovom konaní na miesto rea-
lizácie školských majstrovstiev. Mali sme naj-
lepšie vypracovaný projekt, aktívnych ľudí so
záujmom na spoluprácu. Najviac zavážilo, že
v našom meste vieme zorganizovať preteky
na jednom mieste bez nadmerných požiada-
viek na dopravu. Teda otváracie i záverečné
ceremoniály, pretek, festival národov, stra-
vovacie, ubytovacie kapacity i priestor pre
voľnočasové aktivity boli na jednom mieste,
ktorým bol Aquapark Tatralandia, Liptov Aré-
na a ich blízke okolie,“ priblížil primátor mes-
ta olympijských víťazov Ján Blcháč. 

Priestory haly Liptov Aréna, kde sa usku-
točnil otvárací a záverečný ceremoniál či

festival národov, ešte pred podpísaním
zmluvy na usporiadanie školských majstro-
vstiev preverili dvaja komisári z ISF - Belgi-
čan Johan Faveere a Jaroslav Koukal z Če-
skej republiky. Kontrole sa nevyhli ani ubyto-
vacie a stravovacie kapacity, ktoré boli k dis-
pozícii zúčastneným súťažiacim. Inšpekto-
rom nebola ľahostajná ani trať preteku
v areáli Aquaparku Tatralandia.

VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ:
Školské tímy chlapci:
1. Kyle Martin/Alcaide, Austrália 16:38.948
2. Nuri Komur, Turecko 16:44.795
3. Ahmet Hisan, Turecko 16:47.399
Školské tímy dievčatá:
1. Tessa Craig, Austrália 11:56.670
2. Ruth Haynes, Anglicko 12:10.932
3. Emine Natun Tuna, Turecko 12:18.103
Národné tímy chlapci:
1. Richard Goodman, Anglicko 16:02.880
2. Ibrahim Azzouz, Španielsko 16:29.567
3. Michael Sutton, Nový Zéland 16:35.926
Národné tímy dievčatá:
1. Margot Gibsom, Nový Zéland 12:07.046
2. Rebekah Greene, Nový Zéland 12:07.422
3. Eleanor Wardleworth, Austrália 12:14.630

red.

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Bývalý primátor L. Mikuláša
Alexander Slafkovský zneužil svo-
ju funkciu na prospech svojej rodi-
ny. Závažnú skutočnosť zistili
predstavitelia liptovskomikulášskej
radnice. Slafkovský sa podpisoval
pod verejné zákazky na poskyto-
vané právne služby pre Verejno-
prospešné služby mesta L. Miku-
láš (VPS) svojej manželky Dagmar
Slafkovskej. Tá vykonávala právne
služby pre VPS v rokoch 2004 až
2006, v prvom roku dokonca bez
výberového konania.

Spôsob uskutočnenia výbero-
vého konania na tieto služby pre
VPS práve v rokoch 2005 a 2006
má vážne znaky manipulácie. Ví-
ťazkou bola pritom vždy Dagmar
Slafkovská. Pod objednávkami
a zmluvami na vykonávanie práv-
nych služieb pre VPS sa objavuje
súhlasný podpis vtedajšieho pri-
mátora Alexandra Slafkovského,
manžela Dagmar Slafkovskej. 

Dnes sú Verejnoprospešné
služby mesta L. Mikuláš v súťaž-
nom dialógu na obstaranie part-
nera. Prostredníctvom jedinečnej
formy verejného obstarávania cez
PP projekt vznikne z VPS nový ve-
rejno-súkromný podnik. Veríme,
že ak v budúcnosti vytvoríme ve-
rejno-súkromný podnik VPS, kto-
rého vytvorenie pán Slafkovský
ostro ktitizuje, jeho vedenie bude
presadzovať efektívne poskytova-
nie kvalitných služieb pre mesto
a nebude pri výbere svojich práv-
nych služieb presadzovať osobné
záujmy primátora, tak ako to bolo
v rokoch 2004 až 2006. 

Na otázku redaktora z denníka
SME, či poskytovanie právnych

služieb svojou manželkou považuje
Slafkovský za konflikt záujmov, od-
povedal: „Za isté riziko som to po-
važoval, ale bol tam špeciálny spor,
do ktorého nikto nechcel ísť a man-
želka im v začiatkoch v tejto proble-
matike bezplatne pomáhala.“

Verejnoprospešné služby sú
príspevkovou organizáciou. Zna-
mená to, že na svoju činnosť po-
užívajú najmä verejné zdroje, kto-
ré dostanú ako transfer od mes-
ta L. Mikuláš. Ich zdrojom sú pe-
niaze daňových poplatníkov. 

Pochybnosti o netransparent-
ných zákazkách pre Slafkovské-
ho manželku potvrdzujú vyjadre-
nia účastníčky verejnej súťaže
Anny Járošovej. Podľa jej slov pre
týždenník MY Liptovské noviny ju
priamo oslovil pracovník Verejno-
prospešných služieb, ktorý za
ňou prišiel už s pripravenou ponu-
kou. Akosi zázrakom si každý
z troch advokátov navrhol sumu
presne zaokrúhlenú na tisíckoru-
ny a s odstupom vždy o jednu ti-
sícku. Pri takomto spôsobe ob-
starávania nie je vylúčené, že po
získaní dvoch ponúk bola tretia
– najnižšia – spísaná práve s Dag-
mar Slafkovskou.

Taktiež je zarážajúce, ako
chceli Verejnoprospešné služby
v tom čase podriadené primátoro-
vi Slafkovskému urobiť transpa-
rentnú súťaž na výber právnych
služieb, keď ponuky zbierali
u nimi vybraných advokátov a bez
možnosti, aby sa do súťaže zapo-
jili viac ako tri subjekty. V Mikuláši
pritom v tom čase pôsobilo viac
ako 30 advokátov. 

Viac ako tisíc ľudí strávilo prí-
jemné aprílové popoludnie
v historickom centre Liptovské-
ho Mikuláša počas Dňa
s Ozbrojenými silami a zbormi
Slovenskej republiky.

Pešiu zónu zaplnila moderná
vojenská, policajná a hasičská
technika, ktorú si s radosťou pre-
zerali najmä deti. Najväčším lá-
kadlom boli dynamické ukážky
činnosti ozbroje-
ných síl – armády,
polície a hasičov,
ktoré niektorí sle-
dovali len so zata-
jeným dychom.
Nechýbala ani pre-
zentácia práce
Slovenského Čer-
veného kríža či
ukážky stredove-
kých bojov. K vy-
darenej akcii prispel aj zaujímavý
kultúry program, v ktorom účinko-
val Peter Cmorik, Laci Strike so
skupinou a Funkiez.

Podujatie navštívil aj minister
obrany Jaroslav Baška, ktorého
sprevádzal liptovskomikulášsky
primátor Ján Blcháč. „Takýmito
akciami chceme verejnosti pri-
blížiť a prezentovať náročnú prá-
cu mužov a žien pracujúcich
v uniformách,“ priblížil minister
obrany.

„Na Slovensku máme viac
ako štyri roky profesionálnu ar-
mádu, ale nie každý má o jej
práci dostatočné informácie.
Najmä pre deti je veľmi pútavá
ukážka zásahu vojakov, policaj-
tov či hasičov, s ktorou sa ne-

majú možnosť stretnúť. Som
veľmi rád, že v L. Mikuláši dnes
bolo super počasie a veľa ľudí,“
dodal spokojný minister.

Primátor Ján Blcháč pozna-
menal, že pred 65 rokmi sa
v meste a v okolí bojovalo inými
zbraňami a dnes mohli ľudia vi-
dieť najmodernejšiu techniku.
„Som veľmi rád, že Mikulášania
i návštevníci nášho mesta prežili

príjemné popoludnie. Videli naj-
modernejšiu techniku ozbroje-
ných zložiek, ktorá zaujala nie-
len tých najmladších. Zaslúže-
ným potleskom odmenili aj ne-
ľahkú prácu policajtov, vojakov
a hasičov, ktorí prezentovali svo-
ju činnosť,“ skonštatoval primá-
tor, ktorý ministrovi obrany po-
ďakoval za spoluprácu a podpo-
ru nášho mesta.

„Stovky ľudí z rôznych orga-
nizácií môžu využívať Posádkový
dom armády. Začne sa aj s vý-
stavbou novej lodenice. Minis-
terstvo obrany významne pod-
poruje našich vodákov. Som
rád, že ďalší rozvoj čaká aj Aka-
démiu ozbrojených síl,“ dodal
Ján Blcháč. red.

Škandál. Bývalý primátor Liptovského Mikuláša 
dával verejné zákazky svojej manželke

Prácu ozbrojených zložiek 
si pozrel aj minister obrany

Pri tradičnom obstarávaní sú
podmienky súťaže oznámené ve-
rejne a uchádzači napríklad zasie-
lajú cenové ponuky v zalepenej
obálke. Tie sa v stanovený čas
otvoria za prítomnosti členov vý-
berovej komisie prípadne verej-
nosti, aby nebolo možné s ponu-
kami manipulovať. Ďalšou z trans-
parentných možností sú aj elek-
tronické aukcie, čo odporúča aj
riaditeľ Transparency Internatio-
nal Slovensko Gabriel Šípoš.
„Práve elektronické aukcie sú

agendou Slafkovského SDKÚ-
DS. Len škoda, že sa k nim ne-
hlásil v čase, keď mesto zadávalo
s podpisom pána Slafkovského
zákazky pre jeho manželku Dag-
mar,“ konštatoval primátor Ján
Blcháč.

Celá podstata kauzy, ktorú
v meste nazývajú Slafkovského
nástenkový tender, spočíva v tom,
že ju schvaľoval svojim súhlasným
podpisom práve niekdajší primá-
tor L. Mikuláša Alexander Slafkov-
ský. lm.

Opravu bytov pre 17 róm-
skych rodín z osady Hlboké  za-
bezpečilo počas uplynulých
dvoch mesiacov mesto Liptov-
ský Mikuláš. Finančné pro-
striedky vo výške 26 500 eur zí-
skala radnica z Úradu vlády SR.

„Do bývania marginalizova-
ných rómskych komunít, ale aj
pre občanov, ktorí sa ocitnú
v nepriaznivej životnej situácii, je
nutné investovať značné finanč-
né prostriedky. Využívame všet-
ky možnosti, aby sme získali fi-
nancie z národných zdrojov ale-
bo dotácie z eurofondov. Snaží-
me sa zlepšiť  podmienky býva-
nie pre tých, ktorí nie sú schop-
ní zo svojich príjmov akumulovať
dostatočné zdroje na opravy
a bežnú údržbu,“ prezradil zá-

stupca primátora Liptovského
Mikuláša Pavel Bobák.

Domy boli vekom ale i spô-
sobom užívania opotrebované
a vyžadovali nutnú opravu. Mes-
to nechalo v bytoch vymeniť
vchodové dvere, okná, zábrad-
lia. Aby sa neroznášalo blato
v osade, okolie domov spevnili
štrkovým materiálom.

„Aj do budúcnosti máme po-
dané projekty, v ktorých sa
uchádzame o nenávratné fi-
nančné zdroje smerujúce do
oblasti bývania. Tie výrazne od-
ľahčujú rozpočet mesta,“ do-
plnil odborník na rómsku pro-
blematiku v meste a poslanec
Mestského zastupiteľstva v Lip-
tovskom Mikuláši Dušan Pla-
ček. red.

Rómom zrekonštruovali byty

STRETNUTIE S UBYTOVATEĽMI A PODNIKATEĽMI V CR
12. mája 2010 (streda) 15,00 zasadačka MsÚ L.Mikuláš
Program: Zľavová karta Liptov, Centrálny rezervačný systém, 
Distribúcia letákov poskytovateľov služieb pre ubytovateľov.

Foto: archív MsÚ
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Pozemky pod lodenicou
v Areáli vodného slalomu On-
dreja Cibáka v Liptovskom Mi-
kuláši ponúklo mesto Liptovský
Mikuláš na odpredaj Kanoe Tat-
ra klubu Liptovský Mikuláš
(KTK). Lodenica na pravom bre-
hu Váhu, ktorú vlastní KTK, je
postavená na pozemkoch mes-
ta.  Radnica by chcela odpredať
pozemky za komerčnú cenu. 

„Vzhľadom na to, že v lodeni-
ci sa realizuje komerčná činnosť
ako je napríklad ubytovávanie či
stravovacia činnosť, ponúklo
mesto tieto i priľahlé pozemky
Kanoe Tatra klubu. V najbližších
dňoch tiež mesto predloží KTK
ponuku a zmluvu o výpožičke
40 – percentného podielu, kto-
ré máme na kanáli, “ pozname-
nal primátor Blcháč.

Podmienkou výpožičky pre
KTK bude, že predstavitelia klu-
bu budú radnicu dostatočne in-
formovať o všetkých príjmoch,
ktoré plynú z komerčných aktivít

areálu vodného slalomu. „Na-
šim cieľom je, aby sa podnika-
nie na majetku mesta stranspa-
rentnilo. Príjmy KTK z komerč-
ných aktivít, ako sú reštauračné
služby či rôzne druhy komerč-
ných športových aktivít na ma-
jetku mesta, môžeme vlastne
zahrnúť do pomoci mesta pre
našich vodákov,“ vysvetlil primá-
tor.

Areál vodného slalomu On-
dreja Cibáka v Liptovskom Mi-
kuláši spustili do prevádzky
v roku 1978. Nachádza sa na
ľavom brehu rieky Váh, ktorej
odrazením vody je napájaný.
Trať prešla rekonštrukciou
v roku 2002 a dnes je samotný
kanál vhodný na konanie medzi-
národných súťaží a majstro-
vstiev.

Šesťdesiatpercentný podiel
na areáli vodného slalomu má
KTK. Mesto vlastní 40 percent
kanálu a sto percent pozemkov
areálu vodného športu. red.

Mesto ponúka KTK pozemky 
pod lodenicou a výpožičku kanálu

Rád priateľstva celého sveta
za priamu účasť v boji proti ne-
meckým okupantom v 2. sveto-
vej vojne udelil prezident Ruskej
federácie Di-
mitrij Medve-
dev Mikuláša-
novi Antonovi
Droppovi. Le-
tec si toto vy-
znamenanie
prevzal spolu
s tromi ďalší-
mi slovenský-
mi veteránmi
začiatkom ap-
ríla počas ná-
vštevy ruské-
ho prezidenta
v našej kraji-
ne.

„ P o v a ž u -
jem to za naj-
väčšiu česť
a hodnotenie mojej bojovej čin-
nosti v rámci sovietskej armády
proti okupantom. Na ocenenie
ma navrhla Ústredná rada Slo-
venského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov, za čo som im
veľmi vďačný, nečakal som to,“
vyjadril nadšene pilot Anton
Droppa.

Ocenený pilot – stíhač z dru-
hej svetovej vojny sa narodil
v júli 1920 v Lazisku v L. Mikulá-
ši. „Som obyčajný dedinský

chlapec. Ba-
vieval som sa
okolo mlyna,
behal po lú-
kach a nahá-
ňal motýle.
Ako 24-ročný
som sa zú-
častnil oslo-
bodzovacích
bojov,“ pre-
zradil Droppa.
Letec vyštu-
doval gymná-
zium a absol-
voval dve pod-
dôs to jn ícke
školy. Dva
roky strávil na
vojenskej aka-

démii v Bratislave.
Z priamych účastníkov, ktorí

bojovali o oslobodenie Česko-
slovenska, žijú už len piati.
Okrem letca Antona Droppu oce-
nila Ruská federácia aj Jána Mi-
nárika za mínometné jednotky
a za pozemské vojsko si odniesol
Rád priateľstva Karol Schwarz.v.

Ruský Rád priateľstva 
získal Anton Droppa

Kondolenčnú knihu so stov-
kami sústrastných podpisov od
obyvateľov L. Mikuláša odovzdal
primátor Ján Blcháč veľvyslan-
covi Poľskej republiky na Slo-
vensku Andrzejovi Krawczykovi. 

„V mene všetkých Poliakov
úprimne ďakujem obyvateľom
L. Mikuláša za takýto prejav spo-
lupatričnosti. Vážim si prístup
mesta, ktoré je aj sídlom hono-
rárneho konzulátu. O tejto pre

nás vzácnej aktivite Mestského
úradu v L. Mikuláši som informo-
val aj poľskú vládu,“ s vďačnos-
ťou odkázal obyvateľom mesta
veľvyslanec Krawczyk.

Mikulášania prostredníctvom
knihy kondolovali Poľské-
mu národu, ktorý prišiel pri
tragickej udalosti pri ru-
skom Smolensku o prezi-
denta a ďalších vysokých
predstaviteľov krajiny. Zá-
ujem prejaviť sústrasť mali
i mnohí starostovia z okre-
su.

„Táto tragická udalosť
ukázala blízkosť našich kra-
jín. Vzťahy medzi naším
mestom, celou krajinou
a Poľskom sa akosi emo-
cionálne utužili,“ prezradil
svoje dojmy primátor
Blcháč.

Kondolenčné knihy
z celého sveta odovzdávajú

predstaviteľom Poľskej republi-
ky. Tí ich sústreďujú vo Varšave.
Začiatkom mája ich Poliaci ulo-
žia v prezidentskom paláci, kde
budú mať svoje dôstojné mies-
to. v.

S Poľským národom 
súcitia stovky Mikulášanov

Ocenenie za zásluhy o verej-
nú správu získal na II. medziná-
rodnej konferencii o starostlivos-
ti o vojnové hroby primátor miku-
lášskej radnice Ján Blcháč. Pa-
mätnú medailu udelilo prvému
občanovi L. Mikuláša Minister-
stvo vnútra SR za aktívny prístup
pri riešení starostlivosti
o vojnové hroby. Cena
mu patrí aj za dlhodobú
spoluprácu s minister-
stvom vnútra na úseku
vojnových hrobov. 

„Vážime si históriu ná-
šho mesta i krajiny
a máme úctu k životom
padlých, ktorý zahynuli
v bojoch za oslobodenie pred
65. rokmi. Starostlivosť o vojno-
vé hroby na Háji Nicovô považu-
jeme za istý záväzok voči obe-
tiam, ktoré bojovali za to, aby
sme my mohli byť slobodní.
Hnacím motorom sú tiež žijúci
pamätníci, ktorí nás motivujú za-
ujímať sa o túto problematiku.
Pietne miesto na Háji Nicovô sa
každoročne stáva dejiskom ak-
tov, kde si pripomíname pamiat-
ku stratených životov a preto sa
o toto miesto aj náležite stará-
me,“ priblížil Blcháč.

V roku 2009 investovalo
mesto okrem bežnej údržby do
miestneho vojnového cintorína
bezmála 60 tisíc eur. Viac ako

polovica týchto peňazí išla na
opravy oplotenia, terénnych
schodov a schodiska či doplne-
nie travertínových prvkov. Mesto
využilo v minulom roku aj projekt
Obnovme si svoj dom. Z granto-
vého systému ministerstva kultú-
ry získalo 14 tisíc eur na projek-

tovú dokumentáciu obnovy tejto
kultúrnej pamiatky,  ktorú radni-
ca realizuje priebežne. 

II. medzinárodná konferencia
o starostlivosti o vojnové hroby sa
konala 14. apríla v Smoleniciach.
Zúčastnili sa na nej predsedovia
a členovia spoločných medzivlád-
nych komisií, s ktorými má naša
krajina uzavretú medzivládnu do-
hodu o vojnových hroboch. Na
konferencii vystúpil napríklad
nmimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec Rumunska v SR Jev-
genij Florin Vodita, generálny ria-
diteľa Vojenských memoriálov
z Moskvy Jevgenij A. Piljajev či
veľvyslanec Srbskej republiky
v SR Danko Prokić. lm.

Jánovi Blcháčovi udelili ocenenie
za zásluhy o verejnú správu

Foto: archív MsÚ
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Tretí najlepší informatik sa-
mospráv Slovenska za rok
2009 a zároveň prvý najlepší in-
formatik samospráv v Žilinskom
kraji je zamestnanec liptovsko-
mikulášskeho magistrátu Dušan
Močarník. Ocenenie získal od
Združenia informatikov samo-
správ Slovenska na ich 11. kon-
ferencii v Mojmírovciach. 

Do súťaže o najlepšieho sa-
mosprávneho informatika sa za-
pojilo viac ako 200 súťažiacich.
Hodnotila ich odborná porota
podľa 12 kritérií. „Mám šťastie,
že robím to, čo som vyštudoval
a čo ma baví a napĺňa. Práca
v informačných technológiách

je oblasť s fascinujúcim techno-
logickým vývojom, vyžaduje si
sústavné učenie sa. Ide o zvlá-
danie novej techniky, postupov,
technológii, systémov, tvorba
koncepcií, postupov či práca
s užívateľmi,“ priblížil ocenený
informatik.

Dušan Močarník vyštudoval
Strednú priemyselnú školu elek-
trotechnickú v Liptovskom
Hrádku. Pokračoval v získavaní
odbornosti na katedre počíta-
čov Vysokej technickej školy
v Bratislave. Informatika na
Mestskom úrade v Liptovskom
Mikuláši robí už 18 rokov.

v.

Najlepší informatik samospráv
je z nášho mesta

Okuliare s ružovými sklíčka-
mi nasadil na oči redaktorke
Beate Chrenkovej z týždenníka
My Liptov primátor Liptovského
Mikuláša Ján Blcháč. Urobil to
pred otvorením aprílového mi-
moriadneho mestského zastupi-
teľstva. Rozhodol sa takto sym-
bolicky poukázať na fakt, že
niektorí novinári vidia realitu
v príliš tmavom svetle a nevšíma-
jú si pozitívne stránky veci. 

„Všimol som si, že pani re-
daktorka chodí pravidelne na
zasadnutia poslancov s tmavými
okuliarmi na očiach. Keď som si
po každom takomto zastupiteľ-
stve prečítal správy pani Chren-
kovej v aktuálnych číslach týž-
denníka, postrehol som, že jej
správy sú rovnako pochmúrne,
ako musí byť videnie cez jej tma-
vé okuliare,“ vysvetlil primátor,
prečo novinárke nasadil na oči
ružové okuliare.

Prekvapená novinárka sa pri-
mátorovi poďakovala a skonšta-

tovala, že okuliare, ktoré neus-
tále nosí, sú dioptrické. 

Chrenková podľa Blcháča
neobjektívne informovala o prie-
behu rokovania posledných
mestských zastupiteľstiev.
V spravodajstve sa neobjavili na-
príklad dôležité informácie
o tom, ako úspešne si mesto
počínalo v investičných akciách
v roku 2009 napriek hospodár-
skej kríze. „Do rôznych aktivít
sme investovali vyše 235 milió-
na eur. Až 85 percent akcií rea-
lizovali firmy z nášho mesta, čím
sme sa podieľali aj na udržaní
zamestnancovi v týchto firmách.
Transparentným obstarávaním
investícií sme ušetrili v minulom
roku viac ako 700 tisíc eur. Ale
toto novinári nevidia. Pozitívne
udalosti ich nezaujímajú a mňa
to trápi, pretože naši občania
majú právo vedieť aj to, čo dob-
ré sa v ich meste deje,“ vysvetlil
primátor.

lm.

Cenu mesta udelil súčasný
šéf mikulášskej radnice Ján
Blcháč niekdajšiemu primátoro-
vi Vladimírovi Stankovianskemu.
Ten sa 1. apríla dožil okrúhleho
70-ročného životného jubilea.
Pri tejto príležitosti mu cenu
schválili poslanci miestneho za-
stupiteľstva za zveľaďovanie
mesta. 

„Pán Stankoviansky je legen-
dou našej mestskej samosprá-
vy. Bol primátorom v najťažšom
období, keď zdedil zadĺžené
mesto. Ako primátor však doká-
zal svoju odbornosť a ľudské

kvality. Privítal tiež prvého liptov-
skomikulášskeho olympijského
víťaza  olympijských hier v Atlan-
te,“ poznamenal o ocenenom
Blcháč.

Vladimír Stankoviansky je ro-
dákom z Liptovského Mikuláša.
Po skončení Vysokej školy les-
níckej a drevárskej vo Zvolene
nastúpil do Ústavu pre hospo-
dársku úpravu lesov vo Zvolene.
V roku 1967 sa vrátil späť do
rodného mesta. Tu 34 rokov
pracoval vo verejnej správe.
Viac ako dve desaťročia praco-
val ako pracovník a vedúci od-

Chcel by zmeniť 
pohľad novinárky na svet

boru poľnohospodárstva, lesné-
ho a vodného hospodárstva na
Okresnom národnom výbore
v Liptovskom Mikuláši. Bol tiež
prednostom Obvodného úradu
životného prostredia v Liptov-
skom Mikuláši.

V rokoch 1986 – 1990 ho
zvolili za predsedu Mestského
národného výboru v Liptovskom
Mikuláši. Začal spoluprácu
s partnerským mestom Kalama-
ria v Grécku a zrealizoval prvé
výmenné pobyty detí z Liptov-
ského Mikuláša s gréckymi deť-
mi.

V rokoch 1994 – 1998 si ho
Liptovskomikulášania zvolili za
primátora. Už  dvanásty rok vy-
konáva funkciu poslanca miest-
neho mestského zastupiteľstva.

Počas svojho pôsobenia na
týchto postoch realizoval dôleži-
té stavby v prospech svojich
spoluobčanov. Významnou bola
napríklad preložka cesty 1/18,
prívod vody do Liptovského Mi-
kuláša z Liptovskej Porúbky či
rekonštrukcia mosta do Palú-
dzky. Zásluhou vtedajšieho pri-
mátora Vladimíra Stankovian-
skeho je tiež výstavba základnej
i materskej školy a detských jas-
lí v na Podbrezinách alebo škôl-
ky v Palúdzke. Počas jeho pô-
sobenia v samospráve zrealizo-
vali plynofikáciu uhoľných kotol-
ní, rekonštrukciu ľadovej plochy
na zimnom štadióne. V roku
1995 odovzdal do užívania

skládku tuhého komunálneho
odpadu vo Veternej Porube.
Ako primátor v roku 1997 odkú-
pil liptovskomikulášsky Dom kul-
túry od Jednotného majetkové-
ho fondu zväzov odborných or-
ganizácií Slovenska.

Ocenenie odovzdal poslan-
covi Stankovianskemu prvý ob-
čan metropoly Liptova počas
spoločensko-športového podu-
jatia Šport v meste. 

Mestské zastupiteľstvo ude-
ľuje Cenu mesta Liptovský Mi-
kuláš občanom či kolektívom za
mimoriadne výsledky za rozvoj
mesta, za šírenie dobrého
mena doma i vo svete prípadne
za vynikajúce výsledky v oblasti
vedy, kultúry a športu, vzdeláva-
nia, spoločenského i duchovné-
ho života.

red.

Vzhľadom na to, že v posled-
nej dobe rôzne médiá prinášajú
nekorektné informácie zo za-
sadnutí poslancov miestneho
mestského zastupiteľstva, po-
važujem za potrebné informovať
Vás, vážení spoluobčania, o ro-
kovaniach mestského zastupi-
teľstva objektívne.

Poslanci na poslednom mi-
moriadnom zasadnutí, ktoré sa
konalo 29. apríla, schválili získa-
nie kontokorentného úveru pre
mesto. Ten bude slúžiť pre prí-
pady omeškania platieb, z kto-
rých mesto pokrýva bežné vý-
davky.

Podarilo sa nám tiež predať
majetok mesta, ktorý neslúžil na
realizovanie samosprávnych
funkcií, a tak môžeme podľa
plánu pokračovať v našom za-
čatom programe. Sme v očaká-
vaní nerovnomerných daní z prí-
jmov fyzických osôb pre zabez-
pečenie bežnej agendy mesta,
ako sú napríklad odvody, mzdy

či sociálne zabezpečenie na-
šich zamestnancov.

Informoval som poslancov
mestského zastupiteľstva o zis-
teniach pri zabezpečovaní práv-
nych služieb mestských organi-
zácií v rokoch 2003 až 2006
a o fakte, že pani Dagmar Slaf-
kovská okrem právnych služieb
pre VPS poskytovala na objed-
návku aj právne služby Bytové-
mu podniku a TV Liptov.

Mimoriadne mestské zastupi-
teľstvo som zvolal na žiadosť sku-
piny deviatich poslancov (SDKU-
DS a KDH), ktorí si vyžiadali infor-
mácie o aktuálnom stave projek-
tu „Zabezpečenie poskytovania
komplexných komunálnych slu-
žieb na území mesta L. Mikuláš.“
Vzhľadom na práve prebiehajúcu
verejnú obchodnú súťaž na výber
partnera sa diskusia neviedla,
aby nedošlo k ovplyvneniu verej-
nej súťaže. Ústnu informáciu po-
dal predseda výberovej komisie
Jaroslav Lehotský. JB

Primátor informuje

Vladimírovi Stankovianskemu udelili cenu mesta

Foto: archív MsÚ
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Bezmála 150 bežcov z celého
Slovenska sa uplynulý víkend zú-
častnilo 30. ročníka Behu oslo-
bodenia Bodíc. Otvoril ho primá-
tor L. Mikuláša Ján Blcháč, ktorý
pri príležitosti okrúhleho výročia
preteku odovzdal za jeho organi-
záciu dve medaile. Za jeho zalo-
ženie pred 30 rokmi dostal oce-
nenie od mesta Jozef Gallo. Kva-
litnú organizáciu počas posled-
ných desiatich rokov ocenilo
mesto u poslanca za mestskú
časť Bodice Štefana Ganoczyho.
Odovzdávalo sa aj tretie ocenenie
– Olympijský klub Liptova udelil
cenu Telovýchovnej jednote Bodi-
ce za dlhoročnú prácu a organi-
zovanie behu oslobodenia.

„Význam tohto preteku spočí-
va hlavne v tom, že sa jeho uspo-
riadaním neustále udržiava komu-
nita cezpoľných bežcov v rámci
celej našej krajiny. Tento beh
stmeľuje ľudí, ktorí sa každoroč-
ne do Bodíc vracajú zabehnúť si
už desiatky rokov. Sú tu skalní

účastníci, ktorí pricestujú, aby sa
zúčastnili dokonca už 25-ty krát,“
prezradil Ganoczy.

Do preteku sa aktívne zapojilo
142 bežcov, ktorí súťažili v 20  ka-
tegóriách. Najstarší účastník pre-
teku mal 75 rokov. Najsilnejšie
bolo zastúpené Slovensko prete-
kármi z Popradu, Liptovského Mi-
kuláša a Ružomberka, prišli však
aj cezpoľní bežci z Košíc, Spišs-
kej Novej Vsi, Považia či Dolnia-
kov. 

Víťazom 30. ročníka Behu
oslobodenia Bodíc sa stal Jozef
Dubašák z Popradu, ktorý zabe-
hol 15 kilometrovú trať za 57 mi-
nút 55 sekúnd. Martinčanka Ka-
tarína Pavlínyová zasa získala
prvé miesto medzi ženami, ktoré
bežali štvorkilometrový úsek.
Zdolala ho za 18 minút 14 se-
kúnd.

Beh oslobodenia Bodíc je jed-
ným z deviatich pretekov seriálu
Majstrovstiev Slovenska v cezpoľ-
nom behu. lm.

Svetovému dňu zdravia, ktorý
je zapísaný na 7. apríla v kalen-
dároch takmer všetkých krajín
sveta, sa rozhodla mikulášska
radnica venovať celý týždeň.
V spolupráci s Regionálnym úra-
dom verejného zdravotníctva
v Liptovskom Mikuláši pripravili
pracovníci z miestneho mest-
ského úradu zaujímavé aktivity. 

Tie boli určené pre rôzne cie-
ľové skupiny, niektoré pre mlá-
dež, seniorov, iné pre širokú ve-
rejnosť. „Týmito aktivitami sme
sa snažili upozorniť občanov na
to, aby si vážili svoje zdravie
a prevenciou predchádzali rôz-
nym civilizačným chorobám, “
vysvetlila Darina Bartková z od-
delenia stratégie, marketingu
a regionálneho rozvoja na Mest-
skom úrade v L. Mikuláši.

Na stredu 7. apríla pripravili
organizátori Deň zdravia na
Mestskom úrade v Liptovskom
Mikuláši. Záujemcovia mohli na-
vštíviť poradňu optimalizácie po-
hybovej aktivity. Dozvedeli sa
tiež viac o zdravej výžive, odbor-
níci im poradili aj to, ako sa zba-
viť návyku od fajčenia. Vítaní boli
všetci, ktorí chceli zlepšiť svoju
životosprávu, poradne boli urče-
né pre širokú verejnosť.

V nasledujúce dva dni organi-
zátori zrealizovali tieto poradne

pre mládež na školách. Odbor-
níci dávali informácie na Gymná-
ziu Michala Miloslava Hodžu
v Liptovskom Mikuláši i na tunaj-
šej obchodnej akadémii.

Prednáška o Alzheimerovej
chorobe zaujímala predovšet-
kým seniorov, ale tiež rodiny,
v ktorých sa takáto choroba vy-
skytuje. Prednášku o rizikových
faktoroch spôsobu života viedla
odborníčka Monika Švandová
z Regionálneho úradu verejné-
ho zdravotníctva. 

V súvislosti so Svetovým
dňom zdravia zrealizovali pra-
covníci z mestského úradu po-
dujatie Šport v meste. „So zdra-
vím súvisia športové aktivity.
Šport je výborná prevencia proti
rôznym civilizačných ochore-
niam. Považujeme ho tiež za
prevenciu proti drogám, pretože
mladí ľudia pestovaním športu
trávia svoj voľný čas zmyslupl-
nejšie a neostáva im priestor na
venovanie sa socio-patologic-
kým javom,“ priblížila Bartková.

red.

Týždeň zdravia v našom meste V Bodiciach bežali 
30. ročník behu oslobodenia

Vedenie mesta Liptovský Mikuláš dôraz-
ne nesúhlasí so zavádzaním občanov o sku-
točnostiach súvisiacich s vytvorením efektív-
nejšieho podniku komunálnych služieb – vy-
tvorením verejno-súkromného podniku.

Každý, kto tvrdí, že ide o transformáciu
alebo privatizáciu mestských Verejnopros-
pešných služieb, hrubo zavádza verejnosť
s cieľom spochybňovať nevyhnutné kroky
mesta pri správe verejného majetku. Je po-
ľutovaniahodné, že tieto aktivity vyvíjajú prá-
ve tí, ktorí v minulosti pri riadení mesta zlyha-
li. Iniciatíva pravicovej opozície je o to pre-
kvapujúcejšia, že smeruje sama proti sebe,
keď spochybňuje úlohu súkromného part-
nerstva. Bývalé vedenie mesta vo farbách
SDKÚ-DS už v roku 2003 totiž uvažovalo za-
ložiť obchodnú spoločnosť, teda pretrans-
formovať VPS-ku, z čoho vyplýva, že zrejme
ani oni neboli spokojní s pôvodnou formou
subjektu – ani pán Slafkovský, ani pán Re-
paský.

Efektívnejší podnik, nižšie ceny
Cieľom našej iniciatívy je práve zvýšenie

efektivity pri znižovaní cien za komunálne
odpady a zvýšenie transparentnosti vynakla-
dania finančných prostriedkov na údržbu
a čistotu mesta.

To, že VPS aj v súčasnosti hospodári so
ziskom neznamená, že hospodári efektívne.

Vždy je možné tento zisk navýšiť pri zacho-
vaní poskytovaných služieb občanom.
K tomu aj prispeje nový charakter podniku,
ktorý bude verejno-súkromný. Ceny za do-
dávky všetkých služieb vygeneruje súťaž,
takže občania sa nemusia obávať neopod-
statneného zdražovania. Práve so zvyšova-
ním cien strašila opozícia aj v prípade tepel-
ného hospodárstva, ktoré prevzal do správy
súkromný subjekt. Realita je však taká, že
k došlo k znižovaniu cien za teplo a občania
nám teraz prejavujú vďaku za náš profesio-
nálny prístup.

Prepúšťať nebudeme, víťaz vyjde zo
súťaže 

Taktiež chceme ubezpečiť, že nehrozí
žiadne prepúšťanie. Každý súčasný pracov-
ník nájde uplatnenie aj v novej forme podni-
ku. Bude predsa potrebné zabezpečiť po-
rovnateľný rozsah služieb, ktoré už poskyto-
vali VPS aj teraz.

Do súťaže sa prihlásili siedmi záujemco-
via, pričom štyria splnili stanovené podmien-
ky. Mesto sa bude snažiť vybrať tú najlepšiu
možnosť pre budúcnosť VPS.

Nie je možné súhlasiť s vyjadreniami pani
Beblavej z Transparency International Slo-
vensko, ktorá tvrdí, že pri zmluve uzavretej
na 20 rokov by malo dôjsť ku korupcii. Vyja-
druje sa totiž k niečomu, čo si nenaštudova-

la. Uvedená odborná problematika vyžaduje
nielen fundovanosť v tejto oblasti, čo pani
Beblavá nemá, ale aj znalosť konkrétnych
údajov zo spisu. A ten pani Beblavá nevide-
la. O zmluve sa bude každoročne rokovať,
preto budú možné jej každoročné korekcie.

PPP projekt vo Villachu je vzor
O efektivite PPP projektu (verejno-sú-

kromného partnerstva) sme sa presvedčili
v rakúskom mestečku Villach, kde takýto
model funguje už viac ako 10 rokov. O tom,
že to môže fungovať aj na Slovensku, pre-
sviedčajú mestá ako Trnava, Poprad, Rož-
ňava, Martin, Trenčín či desiatky ďalších,
kde táto forma funguje roky a tiež efektívne.
Aby sme sa vyhli rôznym spochybňovaniam
do budúcnosti, oslovili sme Úrad pre verej-
né obstarávanie. Ten nám odporučil metódu
obstarávania, ktorú realizujeme.

Pri výbere partnera pre podnik komunál-
nych služieb mesto využilo aj pomoc profe-
sionálnej externej poradenskej firmy. Ide
o jedinečný a komplikovaný proces, ktorý
musí byť odborne kontrolovaný, aby nedoš-
lo k žiadnym pochybeniam. Preto bola prí-
tomnosť odborného externého poradcu ne-
vyhnutná. Údajná výška odmeny, ktorú mé-
diá uverejnili nezodpovedá realite, nepohy-
buje sa vôbec v takých výškach.

Vedenie mesta Liptovský Mikuláš

Tí, čo v minulosti zlyhali, teraz spochybňujú nevyhnutné kroky mesta

Hovory primátora s občanmi mesta
V termíne od 17. mája do 11. júna 2010 sa v Liptovskom Mikuláši a jeho jednotlivých mestských

častiach uskutočnia hovory občanov s primátorom Jánom Blcháčom. Jednotlivé termíny budú zverej-
nené v TV Liptov, na webovej stránke mesta a prostredníctvom mestského rozlasu.
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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
• pobočka 

• služby advokátskej kancelárie
• stávkové kancelárie

Ak chceš čosi kúpiť, tak dobehni do kamenného obchodíku 
Horo Sport v OC Jasna SC.

HORO
SPORT

OBLEČENIE
    OBUV
        BATOHY
          SPACÁKY
               ŽĎARÁKY
                     ČELOVKY

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 

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ

PROFESIONÁLNA MONTÁŽ

T. Vansovej 1319
(Rachmaninovo nám.)
Liptovský Mikuáš
Mobil: 0905 523 731
Mobil: 0911 523 731
tel./fax: 044 / 552 35 55

offi  ce@euro-mont.skwww.euro-mont.sk

ŽIADNE PREKVAPENIA - ŽIADNE ZĽAVYŽIADNE PREKVAPENIA - ŽIADNE ZĽAVY
STÁLE NAJNIŽŠIE CENYSTÁLE NAJNIŽŠIE CENY

VÝRAZNÉ ZĽAVY PRE VÝRAZNÉ ZĽAVY PRE 
BYTOVÉ SPOLOČENSTVÁBYTOVÉ SPOLOČENSTVÁ

OKNÁ • DVEREOKNÁ • DVERE
• TIENIACA TECHNIKA - MALOOBCHOD, VEĽKOOBCHOD
   (ŽALÚZIE, ROLETKY, SIEŤKY, MARKÍZY)
• ZASKLIEVANIE BALKÓNOV
• ZATEPĽOVANIE BUDOV
• PRENÁJOM LEŠENIA

Z
Á

RUKA

  K V A L I T
Y

Info-
linka

08001
44528

Vážení ob-
čania, všetky
svoje podnety
a otázky týkajú-
ce sa mestskej
s a m o s p r á v y
môžete adreso-
vať zamestnan-
covi Mestské-
ho úradu v L.
Mikuláši na
bezplatnej info-
linke, na ktorú
sa dovoláte
z Vašej pevnej
telefónnej linky
nášho mesta
v čase od 7.30
do 15.00 hod.
Radi Vám zod-
povieme na
Vaše otázky
a prijmeme
Vaše postrehy
a podnety ohľa-
dom samosprá-
vy.
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Roky 1939 až 1945 sú jednou z najtragic-
kejších a najdramatickejších kapitol novodo-
bých dejín ľudstva. Väčšina z nás to pozná
z učebníc histórie, poniektorí, žijúci vojnoví vete-
ráni, to skúsili na vlastnom osude. Vojnový po-
žiar obrovských rozmerov poznačil osudy nie-
koľkých generácií ľudí. Mnohé národy prežívali
najtragickejšie okamihy svojej existencie a roz-
hodovalo sa o ich budúcnosti na dlhé desaťro-
čia. Európska civilizácia sa stretla s doposiaľ
nevídanou vlnou násilia nielen na frontoch, ale
najmä v zázemí. Prvý raz v histórii sa jedna časť
civilizovaného obyvateľstva pokúsila celkom vy-
hubiť niektoré iné národy a etniká.

8. mája 1945 nadišiel čas víťazstva. Víťaz-
stva nad najkrutejšou ideológiou, aká sa kedy
zrodila v dejinách ľudskej civilizácie. Prišiel Deň
víťazstva nad fašizmom. 

Či sa to niektorým tieždemokratom páči, ale-
bo nie, Slovensko oslobodila Červená armáda,
1. československý armádny zbor a Rumunská
armáda. Taká je história a nikto ju nemôže zme-
niť. Naši mladí muži umierali v bojoch na Blíz-
kom východe, v severnej Afrike, pri oslobodzo-
vaní Belgicka, Holandska, Spojeného kráľo-
vstva Veľkej Británie, pri oslobodzovaní Fran-
cúzska. Oslobodzovali aj Taliansko, Juhosláviu,
Maďarsko, Grécko a bojovali v Svobodovej ar-
máde v Sovietskom zväze. Museli precestovať
veľké diaľky, aby mohli aj vo vzdialených, ale
priateľských krajinách, spoločne so spojencami
ničiť hnedý mor fašizmu. Do pamäti demokratic-
kej Európy sa Slováci natrvalo zapísali aj – a naj-
mä – ozbrojeným Slovenským národným po-
vstaním v roku 1944, ktorým preukázali svoje
demokratické myslenie a postoje.

Je to tak – aj Slováci oslobodzovali Európu,
oslobodzovali svoju vlasť, ochraňovali slobodu
svojich rodín i svoju osobnú slobodu. Pred 65
rokmi sa Sloboda natrvalo vrátila do sloven-
ských miest, dedín i príbytkov. 

Naše generácie na toto ťažké obdobie v his-
tórii našich národov i nášho mesta spomínajú
a nezabúdajú. Tragické udalosti celosvetového
vojnového konfliktu musia zostať v našej pamäti
i vo vedomí budúcich generácií ako dôsledné
varovanie a trvalé poučenie – a to aj práve
v tomto čase, keď Slovensko, stredná Európa,
celý náš kontinent, ba celá naša planéta potre-
buje viac porozumenia a súdržnosti. 

Idea usporiadať centrálne oslavy 65. výročia
oslobodenia a víťazstva nad fašizmom sa zrodila
počas môjho pracovného stretnutia so Stanisla-
vom Mičevom, riaditeľom Múzea SNP v Banskej
Bystrici a priklonil sa k nej aj riaditeľ Vojenského
historického ústavu v Bratislave podplukovník
Miloslav Čaplovič. Túto myšlienku si osvojil
a podporu jej prisľúbil aj predseda vlády Robert
Fico, a tak sa blížiace sa oslavy budú 8. mája
konať za podpory vlády SR a pod osobnou zá-
štitou premiéra. 

Po prvých centrálnych oslavách oslobode-
nia spod fašizmu v Liptovskom Mikuláši navrhu-
jeme zaviesť tradíciu ich opakovania v našom
meste každých päť rokov, vždy pri okrúhlych vý-
ročiach. Aj založenie tejto novej tradície by do-
kazovalo významný zástoj nášho mesta v histórii
rozhodujúcich vojenských operácií 2. svetovej
vojny.

Vychádzajúc z názoru vojenských historikov,
i z môjho osobného presvedčenia, usporiada-
nie centrálnych osláv 65. výročia ukončenia
druhej svetovej vojny v Európe a víťazstva nad
fašizmom v Liptovskom Mikuláši, má svoju histo-
rickú paralelu a tým aj opodstatnenosť. Pri kaž-
dom výročí oslobodenia si občania nášho mes-
ta uvedomujú, akou živou a citlivou súčasťou ná-
šho národného povedomia je – a dúfajme, že aj
navždy zostane – tento významný medzník v his-
tórii Slovenskej republiky. 

Napriek tomu, že od tejto významnej udalos-
ti, ktorá ovplyvnila históriu a činy celých generá-
cií, uplynie o pár dní už 65. rok, my, občania
Liptovského Mikuláša na ňu nezabúdame a kaž-
dý rok svojou účasťou, vrátane veteránov – prí-
slušníkov I. československého armádneho zbo-
ru na slávnostnej pripomienke Oslobodenia do-
kazujeme, že vo všetkých nás bije veľké srdce
spoločenstva ľudí a národov, ktoré sa postavili
do zápasu proti fašizmu. 

Boje v okolí Liptovského Mikuláša patrili
v čase 2. svetovej vojny medzi najťažšie na Slo-
vensku a po karpatsko-dukelskej operácii boli
najvýznamnejšou bojovou operáciou pri oslobo-
dzovaní Československa. Bojovalo sa tu od 31.
januára do 4. apríla, teda 62 dní. Až potom do
nášho mesta definitívne zavítala sloboda. Za
obeť jej padlo 4 563 príslušníkov Sovietskej ar-
mády a 1. čs. armádneho zboru. Fašisti zane-
chali veľké materiálne škody v sedemdesiatich
zo sto liptovských obcí. 

Občania Liptovského Mikuláša si ctia pa-
miatku a hrdinstvo slovenských, českých, bielo-
ruských, ruských a ukrajinských vojakov, ktorí
za našu slobodu, za toto mesto, obetovali to naj-
cennejšie a nenahraditeľné – svoj život. S úctou
si pripomíname aj obete našich českých bratov,
ktorí majú svoj rov tu, pod nebotyčným Krivá-
ňom, symbolom nášho národného odporu proti
neprávosti a neslobode. Mladí muži i ženy
z Čiech, Slovenska a ďalších krajín splnili vojen-
ský rozkaz brániť slobodu svoju, slobodu svojich
najbližších i slobodu svojich národov. Milióny
z nich položili svoje životy, aby tí druhí, čo vojnu
prežili, mohli žiť slobodný život v mieri. 

Čas plynie rýchlo a neúprosne. Odo dňa,
keď si Európa a celý svet vydýchli po hromobi-
tiach 2. svetovej vojny, uplynie už 65 liet. Ale my
nezabúdame na strasti a obete, ktorými zaplatili
osloboditelia i samotní vtedajší obyvatelia nášho
mesta a tejto krajiny za vytúženú slobodu, za ži-
vot v mieri. Dôkazom našej hlbokej úcty a vďaky
je i pripravované stretnutie na kóte, v historic-
kých vojenských mapách označovanej číslicou
746. 

Položením vencov k pamätníku pripomínajú-
cemu obete najväčšieho vojnového konfliktu
v dejinách ľudstva, známeho ako 2. svetová voj-
na, verme, že posledného, si nielen u nás, ale
aj v celej Európskej únii, ale azda i vo svete, pri-
pomenieme víťazstvo nad fašizmom. 8. máj
1945 našim rodičom a prarodičom priniesol ko-
niec vojnových strastí a novú mierovú nádej na
lepší život. Tešíme sa, vážení občania, že túto
významnú udalosť v našej i európskej histórii
oslávime spolu s našimi hosťami zo všetkých
končín Slovenska i sveta – u nás, v našom mes-
te.                                Ján BLCHÁČ, primátor

Mesto utrpenia a hrdinstva Pád Berlína 
a kapitulácia Nemecka

Ústredné múzeum Veľkej vlastenec-
kej vojny 1941 1945 v Moskve

A Múzeum SNP v Banskej Bystrici

Výstava 30. 4. – 30. 6. 2010 
Mestský úrad Liptovský Mikuláš

Výstava Pád Berlína a kapitulácia Nemec-
ka je venovaná 66. výročiu víťazstva nad hitle-
rovským Nemeckom. Na výstave sú predsta-
vené fotografie, kópie unikátnych dokumen-
tov, plagáty, frontové kresby z fondov Ústred-
ného múzea Veľkej vlasteneckej vojny, zachy-
távajúce udalosti posledných dní 2. svetovej
vojny na území Európy. Na výstave sú taktiež
predstavené doteraz nezverejnené dokumen-
ty a fotografie nadporučíka Jefimovského I. I.,
ktorý sa zúčastnil oslobodzovania Slovenska. 

Oživili sme
Pancierový vlak Štefánik

Povstavnie 1944 na koľajniciach
Pod zástitou prezidenta 

Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča
Lipt. Mikuláš 3. 5. 2010 – 8. 5. 2010 

koľaj 7a denne 9.00 – 18.00

Povstalecký improvizovaný pancierový vlak
Štefánik (IPV Štefánik) pri príležitosti 65. výročia
oslobodenia Slovenska zavítal i do nášho mesta.

Zrekonštruovaná súprava Pancierového
vlaku Štefánik pozostáva z: predsunutého ty-
kadlového vozňa, delového vozňa, tankového
vozňa, parného rušňa 422 0108, guľometné-
ho vozňa

Novinkou roku 2010 sú tri expozičné voz-
ne, ktoré obsahujú výstavu o Slovenskom
národnom povstaní a pancierových vlakoch:
• doborý expozičný vozeň s výstavou o SNP

a pancierových vlakoch patriaci Múzeu SNP
• dobový expozičný vozeň s veľkoplošnou

obrazovkou a video dokumentáciou patriaci
Múzeu SNP

• dobový expozičný vozeň s výstavou o stav-
be a rekonštrukcii IPV patriaci KHT Zvolen

ŠTEFAN PELIKÁN: 
CEZ LIPTOV K SLOBODE

Výstava venovaná padlým i žijúcim účastní-
kom protifašistického odboja, veteránom zá-
pasu o slovodný Liptovský Mikuláš v slobod-
nej Slovenskej republike

pod záštitou predsedu vlády 
slovenskej republiky Roberta Fica

Vernisáž: 8. mája 2010 o 15.hodine
Múzeum Janka Kráľa

Námestie osloboditeľov 31, L. Mikuláš

Organizátor: Mesto L. Mikuláš a Múzeum
Janka Kráľa. Kurátor výstavy Mgr. Fedor Mikovič

Výstavná kolekcia obrazov a sôch Cez Lip-
tov k slobode je dôkazom, že Štefan Pelikán,
držiteľ Ceny Európskej únie umenia si nadov-
šetko váži a ctí padlých a žijúcich hrdinov, kto-
rí pred 65 rokmi aktívne prispeli k víťazstvu
mierového dobra, slobody a rozkvetu nad voj-
novou zlobou, tyraniou a nenávisťou.

Vysielanie Slovenského
rozhlasu z mesta

Počas osláv víťazstva nad fašizmom
bude v sobotu 8. mája Slovenský rozhlas

vysielať z budovy Múzea Janka Kráľa.
Zaznejú živé vstupy z osláv, rozprávať

budú vojenskí historici, pamätníci, 
organizátori a účastníci osláv.
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Štvrtok, 6. mája - disciplíny „Show Dance“ – 10,30 hod. - vylučovacie kolá, semifinále; 17,00 hod. - slávnostné otvorenie MS, finále
Piatok, 7. mája - disciplíny „Hip Hop“, „Show Dance“ – 09,00 hod. - vylučovacie kolá, semifinále; 17,30 hod. - finále
Sobota, 8. mája - disciplíny „Hip Hop“ – 09,00 hod. - vylučovacie kolá, semifinále; 18,00 hod. - finále

PROGRAM:
VSTUPNÉ: 1 deň – 3 €;  2 dni – 5 €;  3 dni – 7 €  |  REZERVÁCIE VSTUPENIEK: e-mail: mojtova@skv-agency.sk; tel.: 0905992532
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Z dôvodu výstavby okružnej
križovatky Jánošík – na ceste
č. I/18 bude do 31. 05. 2010
vykonaná uzávierka na Štúro-
vej ul. – pri lekárni Avicena
a vedľa Belopotockého par-
ku (západná strana MsÚ) na
ceste č. I/18 – pravá polovica
vozovky v smere Liptovský Mi-
kuláš – Liptovský Trnovec.
V tomto mieste na ceste č. I/18
bude zároveň presmerovaná
doprava do ľavej polovice vo-
zovky – obojsmerne. Podobne
so severnej strany cesty č.I/18
– v križovatke s Komenského

ul. bude presmerovaná dopra-
va po miestnych komuniká-
ciách: ul. Komenského, Hurba-
novou a Štúrovou. Autobusy
SAD Liorbus budú presmerova-
né na ul. Jilemnického (zo se-
vernej stany NsP). Vjazd vozid-
lám do centra mesta z južnej
strany bude umožnený po
miestnej komunikácii ul. Hollé-
ho. Z uvedeného dôvodu polí-
cia žiada vodičov, aby rešpek-
tovali dočasné prenosné do-
pravné značenie a tak prispeli
k bezpečnosti a plynulosti cest-
nej premávky. Odbor DVP

Križovatka Jánošík

Zber nebezpečných 
odpadov v meste

Dňa 29. mája 2010 (sobota) sa uskutoční pravidelne sa
opakujúci jarný zber nebezpečného odpadu od obyvateľov
mesta prostredníctvom firmy DETOX podľa nasledovného har-
monogramu:

ULICA UMIESTNENIE ZASTÁVKY ČAS
Lipt. Ondrašová zast. autobusu pri kostole 8.40 - 8.55
Mesto-severná časť zberný dvor VPS L.Mikuláš 9.00 - 16.30
Andice-Benice pri potravinách v Beniciach 9.05 - 9.15
Palúdzka bytovka 672 Palúčanská/Priehradná 9.20 - 9.35
Palúdzka pri Dyname FC 34 štadión 9.40 - 9.55
Demänová kultúrny dom 10.05 - 10.20
Bodice pred domom č.55 10.25 - 10.40
Ploštín pred kultúrnym domom 10.50 - 11.05
Iľanovo pred kultúrnym domom 11.15 - 11.30
Nábrežie 4.apríla parkovisko za Billou Belopotockého ul. 12.00 - 12.15
Nábrežie Aurela Stodolu pri predajni Jednota-Vrbica 12.20 - 12.35
Rachmaninovo námestie plocha vedľa svetelnej križovatky 12.40 - 12.50
Veľká kolónia pri garážach 12.55 - 13.05
Okoličné, Sihoťská 298 vedľa ihriska 13.10 - 13.25
Stošice otočka autobusu 13.35 - 13.45
Vitališovce - obchod ul. Lipová kontajnery 13.55 - 14.05
Podbreziny za vodou medzi domami KEMI 14.10 - 14.20
Podbreziny pri trhovisku pred TJ TATRAN 14.25 - 14.35

Ďalší termín zberu: jeseň 2010
Informácie: MÚ, L. Mikuláš Tel.: 044 / 556 53 42

Detox, s.r.o. Tel.: 048 / 416 11 12

Správa Katastra L. Mikuláš, ako
príslušný orgán v zmysle § 3 ods. 2
písm. a) zákona NR SR
č. 180/1995 Z.z. o niektorých
opatreniach na usporiadanie vlast-
níctva k pozemkom v znení neskor-
ších predpisov začala dňom
27. 4. 2010 t.j. vyvesením verejnej
vyhlášky v zmysle § 5 uvedeného
zákona konanie o obnove evi-
dencie niektorých pozemkov
a právnych vzťahov k nim v kata-
strálnom území Palúdzka. Verej-
ná vyhláška – oznámenie pod
č. 1937/2010 o začatí konania pre
k.ú. Palúdzka je vyvesená na úrad-
nej tabuli Mesta L. Mikuláš. V kona-
ní o obnove evidencie niektorých
pozemkov a právnych vzťahov
k nim sa zisťujú dostupné údaje
o pozemkoch a právnych vzťahov
k nim a na ich základe sa zostavuje
a schvaľuje register obnovenej evi-
dencie pozemkov (ROEP). Pred-
metom konania sú pozemky vyme-
dzené plošne vlastníckymi vzťahmi
alebo držbou, ktoré nie sú evidova-
né alebo sú evidované neúplne
podľa osobitných predpisov v sú-
bore geodetických informácií
a v súbore popisných informácií.
Zákon č. 180/1995 Z. z. o niekto-
rých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom v znení ne-
skorších zmien a doplnkov sa za-

meriava na tri základné okruhy pro-
blémov:
– obnova evidencie pozemkov

a právnych vzťahov k nim,
– umožnenie určitých právnych

dispozícií potrebných na hospo-
dárske využitie značnej časti
vlastnícky neusporiadaných po-
zemkov,

– obmedzenie drobenia poľnohos-
podárskych a lesných pozem-
kov.

Výsledkom konania bude
schválený register obnovenej evi-
dencie pozemkov (ROEP), ktorý
má charakter verejnej listiny a na
jej základe sa údaje registra zapíšu
do katastra nehnuteľností na listy
vlastníctva. Register sa založí do
zbierky listín katastra nehnuteľnos-
tí.

Vlastníci, nájomcovia pozemkov
a ďalšie oprávnené osoby môžu
dopĺňať a poskytovať údaje o po-
zemkoch v ich užívaní a o právnych
vzťahoch k nim, a predkladať listiny
o právnych vzťahoch k pozemkom
komisii na obnovu evidencie
a právnych vzťahov k nim zriadenej
pre k.ú. Palúdzka v lehote do
1.3.2012, a to vždy v stredu od
9.00 hod. do 16.30 hod. v budove
Mestského úradu Liptovský Miku-
láš, II. poschodie, č. dverí 203,
p. Popročová.

Usporiadanie 
pozemkového vlastníctva

PREVÁDZKA IHRISKA 
na Základnej škole Janka Kráľa na Podbrezinách

Pracovné dni: 
08,00 – 15,00 hod. – základné školy 
15,00 – 18,00 hod. – Centrum voľného času v L. Mikuláši
18,00 – 21,00 hod. – verejnosť 

Víkendy a sviatky, obdobie školských prázdnin
08,00 – 21,00 hod. verejnosť, športové kluby

V prípade nepriaznivého počasia (dážď, silný vietor, sneženie)
je zakázané vykonávať športovú činnosť v priestoroch ihrísk.

Za rezerváciu termínov ihriska zodpovedá správca, ktorým je
Základná škola Janka Kráľa.

Pri používaní je potrebné dodržiavať prevádzkový poriadok.
Nájdete ho na webovej stránke mesta Liptovský Mikuláš.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 
v spolupráci s Detským domovom v Liptovskom Hrádku 

oznamuje záujemcom, že v rámci

Národného projektu XXIV – 2 
Zvyšovanie zamestnateľnosti 

profesionálnych rodičov
je možné v termíne do 30.05.2010 zasielať 

písomné Žiadosti na profesionálne vykonávanie 
náhradnej starostlivosti na adresu:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Odbor sociálnych vecí a rodiny
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Ul. M. M. Hodžu 30, 031 80  Liptovský Mikuláš, 
www.upsvarlm.szm.sk, fax: 044/2440109

Kontaktné osoby: PhDr. Dana Sedláčková, t. č. 044/2440600
e-mail: dana.sedlackova@upsvar.sk, kancelária č. 403

Mgr. Dana Olejníková, t. č. 044/2440601
e-mail: olejnikova.dana@upsvr.gov.sk, kancelária č. 405

Parlamentné voľby 2010
Na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej re-

publiky zverejnenom v zbierke zákonov č. 36/2010 boli vyhlásené
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia v
sobotu 12. júna 2010. 

Bližšie informácie a oznamy súvisiace s voľbami do NR SR sú
zverejnené aj na webovej stránke mesta – www.mikulas.sk/samo-
správa/voľby 2010. PhDr. Jozef Fiedor

vedúci odboru vnútornej správy
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Základná umelecká škola 
Jána Levoslava Bellu Liptovský Mikuláš 

oznamuje, že v školskom roku 2010/11 otvárame nasledovné predmety:
Hudobný odbor

prijímacie pohovory 18. – 19. mája
od 14,00 – 17,00 hod. na ul. M. M. Hodžu 5

prípravné hudobné štúdium, hra na: husle, viola, violončelo,
kontrabas, cimbal, klavír, organ, cirkevná hudba,  akordeón, he-
ligónka, gitara, basová gitara, flauta priečna-zobcová-altová, kla-
rinet, trúbka, lesný roh, spev, zborový spev, v tanečnej a jazzovej
skupine, kompozícia, bicie nástroje

Tanečný odbor
prijímacie pohovory 18. mája

od 14,00 – 17,00 hod. na ul M.M.Hodžu 5
(prijímacie pohovory na TO v MŠ Podbreziny Agátova ul. 

18. mája od 14,00-17,00 hod.)
prípravné tanečné štúdium, klasický tanec, ľudový tanec, mo-

derný tanec, moderný scénický tanec, súčasný tanec, tanečná
prax, dejiny tanca

Výtvarný odbor
prijímacie pohovory 18. – 19. mája
od 14,00-16,00 hod. na ul. Pišútova 3

kreslenie, maľovanie, grafika, typografia, grafický design, tex-
til, akcie a projekty viazané na plochu, keramika, tvorba šperku
a odevu, práca s fotografiou, PC grafické aplikácie

Upozornenie: Priniesť 10 výtvarných prác uchádzača o štúdi-
um. Prijímacia skúška začína o 14,00 a trvá do 16,00 hod. Je
potrebné si doniesť výtvarné potreby a prezuvky. 

Literárno-dramatický odbor
prijímacie pohovory 18.- 19.mája

od 14,00-17,00 hod. na ul. Pišútova 3
prípravné dramatické štúdium,  dramatická príprava, dramati-

ka a slovesnosť, pohyb, štúdium rolí a umelecký prednes, práca
v súbore, základy dramatickej tvorby, dejiny dramatickej tvorby,
fonetika

Ďalšie prípadné informácie získate osobne na riadite-
ľstve ZUŠ J. L. Bellu na Hodžovej 5, na t.č. 56 215 80,
resp. na www.liptov.sk/zus v rubrike podujatia.

Expozície Múzea Janka Kráľa
Liptovský Mikuláš, Námestie osloboditeľov 31

Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš
Mikulášska mučiareň

s platnosťou od mája 2010 sú otvorené
september – jún 

pondelok – piatok 9.00 – 16.00 hod.
sobota 10.00 – 17.00 hod.

júl – august 
utorok - nedeľa 10.00 – 17.00 hod.

Posledný vstup do expozícií je 30 minút pred uzatvorením múzea.

Informácie pre ubytovateľov
Poskytovanie služieb prechodného ubytovania 
a reštauračného stravovania z pohľadu daní

Daňovníci, ktorí poskytujú služby prechodného ubytovania
a reštauračného stravovania, vykonávajú túto podnikateľskú čin-
nosť na základe živnosti. Príjmy z takejto podnikateľskej činnosti
sú zdaňované v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003
Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zá-
kon o dani z príjmov). Príjmy dosiahnuté z týchto činností sú da-
ňovníci povinní zdaňovať za príslušné zdaňovacie obdobie poda-
ním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B,
v oddiele VI. Daňovníci, ktorí nie sú platiteľmi DPH a ktorí ne-
uplatňujú preukázateľné výdavky si môžu v zmysle § 6 ods. 10
zákona o dani z príjmov uplatniť výdavky vo výške 40% z úhrnu
príjmov. Daňovníci pri uplatňovaní výdavkov týmto spôsobom sú
povinní viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách
a pohľadávkach. Ak sa daňovník rozhodne uplatňovať preukáza-
teľné výdavky, môže ich uplatňovať tromi spôsobmi:

1. účtuje v jednoduchom účtovníctve, 
2. účtuje v podvojnom účtovníctve,
3. vedie daňovú evidenciu v zmysle § 6 ods. 14 a 15 zákona

o dani z príjmov.
Spôsob preukazovania výdavkov, ktorý si daňovník zvolí, ne-

môže počas zdaňovacieho obdobia meniť. Pri zmene spôsobu
uplatňovania výdavkov medzi jednotlivými zdaňovacími obdobia-
mi je daňovník povinný upraviť základ dane postupom, ktorý je
uvedený v § 51a zákona o dani z príjmov.

Daňovníci, ktorí poskytujú služby prechodného ubytovania,
nie sú povinní na účely evidencie tržieb používať elektronickú re-
gistračnú pokladňu. Povinnosť evidovať tržby v elektronickej re-
gistračnej pokladni sa vzťahuje na daňovníkov, ktorí poskytujú
služby reštauračného stravovania.

Akékoľvek bližšie informácie týkajúce sa uvedenej problema-
tiky poskytne daňovníkom Daňový úrad Liptovský Mikuláš.

JUDr. Elena Balážová
vedúca oddelenia registrácie a administratívy DIS

Každoročne počas
jarných a letných me-
siacov dochádza
v okrese Lipt. Miku-
láš k zintenzívneniu
cestnej premávky.
Na cestách je viac
motorových vozidiel,
priaznivé počasie využíva-
jú motorkári, bicyklisti, chodci,
korčuliari. V tomto období teda
Polícia zaznamenáva nielen zvý-
šenie počtu účastníkov cestnej
premávky na našich komuniká-
ciách, ale zároveň dochádza aj
zvýšeniu rizika dopravných ne-
hôd. 

S cieľom predchádzať do-
pravnej nehodovosti a zabrániť
škodlivým následkom na živote,
zdraví a majetku Polícia v Lipt.
Mikuláši vyzýva všetkých účast-
níkov cestnej premávky, aby
rešpektovali pravidlá cestnej

premávky, správali sa na
cestách ohľaduplne
a zodpovedne.

Dodržiavanie do-
pravných predpisov
by malo byť samo-

zrejmosťou a heslo
„pomaly ďalej zájdeš“

tu platí viac ako kdekoľvek
inde. Na cestách dochádza
k skratovým situáciám, reakcie
iných sú nepredvídateľné.

Vodiči by nemali zabúdať na
dodržiavanie stanovených rý-
chlostí, odstupu a jazdiť radšej
pomalšie. Nemotoroví účastníci
cestnej premávky – chodci
a cyklisti, majú povinnosť nosiť
za zníženej viditeľnosti reflexné
prvky. Cyklisti sú povinný počas
jazdy chrániť si hlavu riadne
upevnenou prilbou. A na záver
ešte jedno dôležité pravidlo - al-
kohol za volant nepatrí.

Zodpovedne a ohľaduplne 
aj na cestách

Skúška sirén V piatok 14. mája o 12:00 hod.
bude v Liptovskom Mikuláši vykonaná kontrola skúšky vyro-
zumenia obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom sirén.

PRÁZDNINUJ NA SLOVENSKU
Námestie osloboditeľov, 30. mája 2010 od 10,00 – 14,00 hod.

Zábavný program pre deti, 
prezentácie remeselníkov a zariadení cestovného ruchu

DEŇ DETÍ A RODINY, KAMPAŇ 
NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE

Námestie osloboditeľov, 
30. mája 2010, od 14,00 – 18,00 hod.

Vystúpenie skupiny SENZUS o 17.00 hodine
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Ďalší krok k ozdraveniu ho-
kejového klubu MHK 32 Liptov-
ský Mikuláš urobili miestni po-
slanci, keď pomerom hlasov
18 ku šiestim schválili zvýšenie
základného imania tejto akcio-
vej spoločnosti. 

„Aby sme mohli bez obáv po-
kračovať a prihlásiť naše A muž-
stvo do prvej ligy, musíme sa
s minulosťou vysporiadať. Zá-
kladné imanie sme zvýšili kvôli
vyrovnaniu bilancie, keďže v mi-
nulosti sme ho museli znižovať,
lebo sme z neho kryli straty,“
priblížil predseda predstaven-
stva MHK 32 Ján Blcháč.

Od svojho vzniku v roku
2003 zaznamenával klub straty.
Keď nové vedenie mesta v lete
2008 preberalo zodpovednosť
za spoločnosť hokejového klu-

bu, záväzky a strata predstavo-
vali sumu asi 855 tisíc eur. 

„Posledné dve sezóny sa
nám podarilo pokryť príjmami
z mestského rozpočtu a od
sponzorov. Ale pôvodné nega-
tívne číselné sumy stále ohrozo-
vali klub,“ povedal Blcháč a do-
dal, že vzhľadom na túžbu po-
stupu mužstva do extraligy pre-
vzal zodpovednosť a funkciu
predsedu predstavenstva klubu.

„Dúfam, že sa nám tento rok
podarí dosiahnuť vyrovnanú bi-
lanciu, k čomu prijali dôležité
rozhodnutia aj poslanci na svo-
jich posledných dvoch zasadnu-
tiach. Paralelne spolupracujú aj
naši manažéri na koncepcii
mužstva, ktorá počas nasledov-
nej sezóny zabojuje opäť o ex-
traligu,“ ukončil.

Mesto robí všetko 
pre ozdravenie hokeja

Mikulášski futbalisti v závere
marca na domácom trávniku
privítali Lučenec, ktorý zdolali
4:1. 

Víťazstvo Liptovského Miku-
láša nad kvalitným Lučencom
bolo, najmä vďaka výkonu v dru-
hom polčase, zaslúžené.

Liptovský Mikuláš – Luče-
nec 4:1 (1:1)

Góly: 41. Pitoňák, 56. Vido,
69. Bella, 73. Bezák.

Zostava: Šavol – Kandera,
Pekár, Kapláň, Blaščík (86.

Budvesel), Šupej, Bezák, Líšiv-
ka, Pitoňák (79. Ďanovský),
Vido, Virgala (39. Bella).

V 25. kole našej druhej naj-
vyššej futbalovej súťaže sa hráči
Mestského futbalového klubu
Tatran AOS Liptovský Mikuláš

predstavili na ihrisku favorizova-
nej Rimavskej Soboty.

Rimavská Sobota – Liptov-
ský Mikuláš 1:0 (1:0)

Zostava: Šavol – Pekár,
Kandera (61. Ďanovský), Ka-
pláň, Blaščík (35. Virgala), Šu-
pej, Bezák, Líšivka, Bella (46.
Chovanec), Pitoňák, Vido.

V 26. kole – pre vylúčenie
Prievidze zo súťaže, mali hráči
Liptovského Mikuláša voľno.
V nasledujúcom kole sa pred-

stavili v Šali. V tomto zápase sa
diváci po výsledku 0:0 gólu ne-
dočkali.

Šaľa – Liptovský Mikuláš
0:0

Zostava: Šavol - Pekár, Kan-
dera, Majerník (67. Chovanec,
Kapláň - Šupej, Bezák (88. Re-

Druhá najvyššia futbalová súťaž sa pomaly bude blížiť k záveru
Prvá futbalová liga, ktorá je druhou najvyššou futbalovou

súťažou na Slovensku, pokračuje v rýchlom tempe. Naše
mesto v nej reprezentuje Mestský futbalový klub Tatran AOS
Liptovský Mikuláš. Prinášame vám prehľad zápasov našich
futbalistov v uplynulom období.

zer), Lišivka, Bella - Pitoňák,
Vido (57. Virgala).

Žreb 28. kola proti sebe po-
stavil Liptovský Mikuláš a ružom-
berskú rezervu. Mikuláški funk-
cionári zmenili úvodný výkop zá-
pasu z pôvodnej 16:00 hod na
14:30 hod. „Futbal robíme pre
ľudí. V Ružomberku hrala
o 17:30 hod Trnava a vedeli
sme, že tento zápas chcú navští-
viť aj viacerí priaznivci nášho klu-
bu. Rovnako sme chceli, aby čo
najviac fanúšikov z Ružomberka
mohlo prísť na náš štadión

v Okoličnom,“ vysvetlil Rudolf
Urbanovič, prezident Mestského
futbalového klubu Tatran AOS
Liptovský Mikuláš a prednosta
liptovskomikulášskej radnice.
Domácim zápas nevyšiel, ružom-
berskej rezerve podľahli 1:2.

Liptovský Mikuláš – Ru-
žomberok B 1:2 (1:1)

Gól: 8. Pekár.
Zostava: Šavol – Kandera,

Pekár, Majerník (62. Chova-
nec), Kapláň, Šupej (73. Dem-
ko), Bezák, Bella, Pitoňák, Vido
(46. Danovský), Virgala.

www.mfktatran.sk

DEŇ MATIEK
„Jej pohladenie,
jej úsmev i jej vráska,
sú ako modlitba, čo do nej vložil Boh.
Mama je láska...“ 

Milan Rúfus

Za výchovu vašich detí, za lásku, starostlivosť 
a každú obetu, srdečne vám blahoželám k sviatku, 

ktorý slávite 9. mája.

primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.

MÍĽA PRE MAMU
Námestie osloboditeľov

sobota, 8. mája 2010 ŠTART o 16.00 h, pri Liptáčiku

V uplynulom období sa začali
hrať aj nižšie futbalové súťaže.
Naše mesto v nich reprezentujú
tímy, ktorým na činnosť prispie-
va radnica. Prinášame súhrn vý-
sledkov i program. 

PIATA LIGA: 14. kolo: Palú-
dzka – Lisková 2:1. 15. kolo:
Liptovské Sliače – Palúdzka
1:0. 16. kolo: Palúdzka – Lu-
drová 1:0. 17. kolo: Palúdzka
– Martin 0:2. 18. kolo: Trstená
– Palúdzka 1:1.

Program: 9. mája o 16:30
hod: Oravský Podzámok – Palú-
dzka. 16. mája o 17:00 hod:
Palúdzka – T. Štiavnička. 23.
mája o 17:00 hod: Or. Veselé
– Palúdzka. 30. mája o 17:00
hod: Palúdzka – Vrútky.

PRVÁ TRIEDA: 15. kolo:
Kvačany – Iľanovo 1:0, Demä-
nová – Svätý Kríž 5:2. 16. kolo:
Iľanovo – Likavka 1:1, Smreča-
ny/Žiar – Demänová 1:1. 17.
kolo: Komjatná – Iľanovo 0:6,
Demänová – Likavka 2:2.

18. kolo: Iľanovo – Demänová
1:4.

Program: 9. mája o 16:30
hod: Iľanovo – Pribylina, Demä-
nová – Beňadiková. 16. mája
o 17:00 hod: Podtureň – Iľano-
vo, Švošov – Demänová. 23.
mája o 17:00 hod: Iľanovo
– Beňadiková, Demänová – L.
Ján. 30. mája o 17:00 hod: L.
Teplá – Iľanovo, Kvačany – De-
mänová.

III.B TRIEDA: 10. kolo: Ploš-
tín – L. Ondrašová 0:4. 11.
kolo: P. Lehota – Ploštín 3:0, L.
Ondrašová – K. Lehota 1:1. 12.
kolo: Jakubovany – L. Ondrašo-
vá 0:3, Ploštín – Dovalovo 0:6. 

Program: 9. mája o 16:30
hod: L. Ondrašová – Dovalovo,
Ploštín – L. Trnovec. 16. mája
o 17:00 hod: V. Poruba – Ploš-
tín, Galovany – L. Ondrašová.
23. mája o 17:00 hod: L. Ondra-
šová – L. Trnovec, Ploštín – L.
Ondrej. 30. mája o 17:00 hod:
Ploštín – Jakubovany, V. Poruba
– L. Ondrašová. red.

Hrajú sa aj nižšie súťaže

Foto: www.mfktatran.sk
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Občiansky servis 
MAREC 2010

Narodil sa človek, 
zapálila sa na oblohe

nová hviezda. 
Tak vitaj človiečik…

V marci 2010 sa v Lip-
tovskom Mikuláši naro-
dili:
Ivan VERÉB, Samuel ŠIM-
ČEK, Laura PUŠKOVÁ, Ja-
kub BARTOŠ, Adam BRA-
BENEC, Petra TOMČÍKO-
VÁ, Adam LUPTÁK, Jaro-
slav BALÁŽ, Andrej KUS-
KA, Petra KATERINCOVÁ,
Lea MIKOVÁ, Emma ĎURI-
KOVÁ, Michal MAZÁNEK,
Andrej DLUŽANSKÝ, Lu-
káš STRCULA, Zoja Natália
KOVÁČOVÁ, Noemi ČA-
TLOŠOVÁ.

Láska nie je 
len byť spolu, 

láska je ísť spolu. 
Nájsť hlinu 

pre svoje korene…

Manželstvo uzavreli:
MUDr. Ondřej LUDKA
– PharmDr. Andrea KRA-
HULCOVÁ, Juraj OGIN-
ČUK – Monika STANČE-
KOVÁ, Alexander BARCZI
– Karin KORYTKOVÁ,
Ing. Róbert HLINIČAN
– Petra MAREČKOVÁ. 

Roztrhla sa niť, 
už sa nedá spojiť. 

Život vyhasol, 
zostáva spomienka … 

Opustili nás:
Etela GAJDOŠOVÁ – 89 r.,
Ján MIKULÁŠ – 75 r., Vla-
dimír REPA – 66r., Mária
ŽIARANOVÁ – 80 r., Ema
REPČÍKOVÁ -82 r., Mária
ČUPKOVÁ – 89 r., Ľudevit
ŠEBO – 74 r., Anna LA-
GOVSKÁ – 86 r., Ján DÓ-
ZSA – 83 r., Marie TRNEČ-
KOVÁ – 74 r., Branislav
KUBOVČÍK – 49 r., Eva
RADÚCHOVÁ – 49 r., Milo-
ta MÚRANICOVÁ – 84 r.,
Želmíra PUCHÁ – 90 r., Jo-
zef HRDKO – 86 r.

24. 3. 2010 o 07.40 hod. zo
Základnej školy Okoličné na
mestskú políciu bolo telefonicky
oznámené, že počas prestávky
v areáli ZŠ došlo k bitke medzi
dvoma žiakmi. Po preverení oz-
námenia sme zistili, že priestupku
proti občianskemu spolunažíva-
niu podľa § 49 ods. 1 písm. d)
zákona 372/1990 Zb. o prie-
stupkoch sa dopustil štrnásťroč-
ný žiak M.P. Vzhľadom na vek pá-
chateľa vec bola odložená zázna-
mom podľa § 60 ods.3 písm.a,
citovaného zákona. Rodičia prie-
stupcu boli o skutku vyrozumení.

30. 3. 2010 o 01.52 hod.
Ľ.K. z Lipt. Mikuláša na čerpacej
stanici ul. Garbiarska sa vulgárne
správal a osočoval obsluhu. Me-
novaný bol pod silným vplyvom
alkoholu, z toho dôvodu je pred-
volaný na MsP k doriešenie prie-
stupku. Svojím správaním sa do-
pustil hrubej neslušnosti podľa §
49 ods. 1, písm. d Zák. 372/90
Zb. o priestupkoch.

10. 4. 2010 o 00.55 hod. na
ul. Jilemnického, na mieste verej-
nosti prístupnom, hrozil plynovou
pištoľou J.Š. na T.P. obaja
z Lipt. Mikuláša. Objasňovaním

skutku bolo zistené, že J.Š. je
majiteľom plynovej pištole. Za
priestupok podľa § 49 ods.
1 písm. d) zákona č. 372/1990
Zb. mu bol vydaný blok na pokutu
na mieste nezaplatenú podľa
§ 85 ods.3 citovaného zákona.

12. 4. 2010 o 07.31 hod. za-
mestnanec príslušnej firmy z ul.
Družstevná telefonicky oznámil,
že v objekte sa nachodí divožijú-
ce zviera – jazvec. V súčinnosti
mestskej polície, Poľovníckeho
zväzu, Tanapu a veterinárneho
lekára MVDr. V. Majera bol
v priebehu dopoludnia vykonaný
odchyt jazveca a jeho zaslanie
na veterinárne vyšetrenie.

24.4.2010 o 05.56 hod.
P. P. z Lipt. Mikuláša, rozbil vý-
klad na predajni ul. Námestie
Osloboditeľov. Podozrivú osobu
podľa získaného popisu hliadka
mestskej polície zastihla na čer-
pacej stanici na ul. Garbiarska.
Za priestupok podľa § 50 ods. 1,
zákona č. 372/90 Zb. o prie-
stupkoch menovanému bol vyda-
ný blok na pokutu na mieste ne-
zaplatenú.

Mgr. Dalibor Šalplachta
náčelník mestskej polície

Zo zápisníka mestskej polície

Príslušníci mestskej polície
plnia úlohy aj na úseku ochrany
obyvateľov pred voľne pohybujú-
cimi zvieratami na území nášho
mesta. Po úspešnom odchyte
ich odovzdajú do karanténnej
stanice, čím je eliminované ne-
bezpečenstvo možného napad-
nutia, ujmy na zdraví príp. vznik
infekčných ochorení kde najrizi-
kovejšiu skupinu tvoria deti.

Za obdobie od 1. 1. do
20. 4. 2010 mestská polícia vy-
konala 36 odchytov túlavých
psov, ktoré sa bez kontroly
a dozoru svojich majiteľov voľne
pohybovali po verejných prie-
stranstvách nášho mesta.
Z uvedeného počtu sme odchyt
v 20 prípadoch vykonali v Sta-
rom meste, 8 na sídlisku Pod-
breziny a 8 v mestských čas-

tiach. Všetky odchytené psi boli
umiestnené do karanténnej sta-
nice na ul. Revolučná. K takto
odchyteným psom sa doteraz
neprihlásilo 26 majiteľov. Trend
počtu odchytených psov sa
mierne zvýšil oproti II. polroku
2009, kedy mestská polícia od-
chytila 55 psov.

Za všetky prejavy psa voči
občanom, životnému prostrediu
a možné následky zodpovedá
držiteľ psa. V podmienkach
mesta Lipt. Mikuláš podrobnosti
o vodení psov a všetko čo s tým
súvisí upravuje Všeobecne zá-
väzné nariadenie č. 4/2009.
Na dôsledné dodržiavanie uve-
deného nariadenia mestská po-
lícia i touto formou upozorňuje.

JUDr. Jaroslav Tomčík,
ref. legislatívy MsP.

Túlavých psov pribúda

Kto pomáha 
nezamestnaným?

Disponibi lná
miera nezames-
tnanosti na Lipto-
ve je podľa po-

sledných štatistík v priemere
11,8%, čo predstavuje viac ako
9 000 uchádzačov o prácu. Väčšiu
z toho časť tvoria nezamestnaní
z okresu Liptovský Mikuláš, menšiu
z okresu Ružomberok. Nezames-
tnanosť v našom regióne je vysoká
a táto téma je stále aktuálna. Za šta-
tistikami a číslami sa totiž skrýva
viac ako 9 tisíc ľudských osudov -
ľudí, ktorí potrebujú pomoc. 

Personálna agentúra LINK den-
ne hľadá možnosti a riešenia ako
nezamestnaným pomôcť. Stretáva
sa s rôznym prístupom subjektov
a organizácií, ktoré oslovila so žia-
dosťou pomôcť. Mnohí pomoc od-
mietajú, akoby si neuvedomovali
vážnosť problému nezamestnanos-
ti, ktorý má priamy, alebo nepriamy
dosah aj nich. Nezaujímajú ich
ohrození ľudia v našom regióne, ich
problémy a aj keď majú potenciál
pomôcť, otáčajú sa k nim nevšíma-
vo chrbtom.

Našťastie sú aj takí, ktorí majú
záujem a snahu pomáhať Ak nema-
jú voľné finančné prostriedky, po-
núknu nefinančnú, alebo materiál-
nu pomoc, či odporučenie, kde so
žiadosťou uspieť. Tým všetkým patrí
veľká vďaka. Medzi našich najaktív-
nejších partnerov patria Mestá Lip-
tovský Mikuláš a Liptovský Hrádok
a v tomto období pribúda aj Akadé-
mia ozbrojených síl M. R. Štefáni-
ka, ktorá má záujem zapojiť sa do
Pilotného projektu pomoci neza-
mestnaným v oblasti vzdelávania
bezplatným poskytnutím dvoch
učební s výpočtovou technikou.

V súčasnosti vrcholia prípravy so
zahájením vzdelávacích aktivít pre
nezamestnaných. Personálna agen-
túra získala pred niekoľkými dňami
akreditáciu MŠ SR na vzdelávacie
aktivity. Školenia budú zamerané na
zdokonalenie tvrdých a mäkkých
zručností uchádzačov o prácu. 

O tom, že je nevyhnutné zaobe-
rať sa problematikou nezamestna-
nosti svedčí aj nominácia personál-
nej agentúry s projektom bezplat-
nej pomoci nezamestnaných pre
oblasť Liptova a následne celého
Slovenska na ocenenie Via Bona
Slovakia pre rok 2009 v kategó-
riách „Za odvahu podporiť inovatív-
ny projekt realizovaný v neprebáda-
nej oblasti alebo netradičnou for-
mou“ a „Za inovatívne riešenie so-
ciálnej inklúzie“.

LINK – personálna agentúra
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