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Vo februárovom vydaní spravodaja Mikuláš,
položil primátor mesta L. Mikuláš niekoľko
otázok niekdajším členom vedenia mesta. 

Bývalý pán primátor:
V našej nemocnici, o budúcnosť ktorej

úspešne lobujeme, ste po neúspechu v pri-
mátorských voľbách obsadili miesto leká-

ra. Vysvetlite verejnosti, ako je možné, že
po viac ako 7-ročnej lekárskej nečinnosti
(neboli ste na detskom oddelení zamestna-
ný), môžete bez straty atestácie liečiť deti
našich občanov?

Nikomu som neobsadil miesto vrátil som sa
na detské oddelenie na 1/4 úväzok v súlade so

zákonom. Splnil som požiadavku zák.
č. 587/2004, ktorý hovorí, že ak mal lekár/le-
kárka prerušenú prax dlhšie ako 4 roky, tak musí
prejsť doškolením v dĺžke 480 hodín, čo som
splnil skôr ako som nastúpil do prvej samostat-
nej služby. Pomohol som tak zlepšiť kádrovú si-
tuáciu na detskom oddelení. 

Pokračovanie na 2. strane.

Viac ako dvetisíc nadšencov z blízkeho i ďalekého okolia za účasti premiéra
Roberta Fica, predsedu SNS Jána Slotu a primátora L. Mikuláša J. Blcháča,
si 10. mája spoločne pripomenulo pamätné výročie Žiadostí Slovenského ná-
roda.

„Je to jeden z významných dokumentov, kde sa účastníci prihlásili k slo-
venskému národu a presne povedali čo chcú. Je to začiatok našej štátnosti,“

povedal zhromaždeným R. Fico. Podľa predsedu Slovenskej národnej strany
Jána Slotu sú Žiadosti Slovenského národa veľmi živým pamätníkom národa.
„Tu je jeden z mnohých pilierov našej skutočnej pamäti národa,“ povedal. 

Tohtoročná slávnosť bola niečím výnimočná. Po vyše 40 ro-
koch sa obnovila tradícia sprievodov cez mesto. Presne pred 160 

Pokračovanie na 2. strane.

Oslavy 160. výročia Žiadostí slovenského národa

Bývalí členovia vedenia mesta odpovedajú na otázky z Mikuláša č. 2
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Dokončenie z 1. strany.
rokmi na evanjelickej fare u Mi-
chala Miloslava Hodžu predsta-
vitelia slovenského národného
života prijali a sformulovali žia-
dosti slovenského národa. 

Od vtedajšej uhorskej vlády
požadovali nielen zrušenie pod-
danstva či zavedenie všeobec-
ného volebného práva, ale tiež
i riešenie jazykovej a národnost-
nej otázky.

Napriek tomu, že od tejto
udalosti uplynulo už 160 rokov,
premiér Róbert Fico sa nazdá-
va, že o nej mladí ľudia príliš ne-
vedia. Ako uviedol, snahou vlá-
dy je, aby sa tento rok zvyšova-
la národná hrdosť a sebavedo-
mie. Dôkazom toho bolo aj toto
podujatie.

Účastníci spomienkovej sláv-
nosti sa od evanjelickej fary pre-
sunuli k pamätníku v bývalých
Ondrášovských kúpeľoch.
Predseda vlády spolu s ďalšími
účastníkmi položili k pamätníku
vence. 

/g/

Oslavy 160. výročia 
Žiadostí slovenského národa

Dokončenie z 1. strany.

Počas svojho pôsobenia
v kresle primátora bolo jednou
z Vašich priorít lobovanie v pro-
spech Kanoe Tatra Klubu, kto-
rého ste boli a naďalej ste
predsedom. Tento klub získal
neuveriteľných niekoľko desia-
tok miliónov korún z rôznych
štátnych úradov na investície.
Prečo ste sa rovnako intenzív-
ne nevenovali hokeju, futbalu
a iným športom v meste?

Vždy som sa snažil pomáhať
všetkým mikulášskym športom.
Vodný slalom však mal objektívne
najlepšie výsledky (dvaja olympijskí
víťazi) a tak bol aj najúspešnejším
žiadateľom o dotácie na minister-
stve, spolu takmer 25 mil. Sk. Ho-
kej a futbal dostali občas mojej
funkcie viacej ako 100 miliónov Sk
podpory z mestskej pokladne. 

Čo ste ako poslanec NR SR
urobili pre Liptovský Mikuláš
napríklad v roku 2007?

Ako poslanec Národnej
rady hlasujem vždy v súlade
s mojím svedomím v prospech
občanov môjho volebného ob-
vodu.V Aquaparku prišlo mesto
aj z Vašej iniciatívy o 10%ný
podiel na majetku (akcie)
v hodnote takmer 100 miliónov
korún. Môžete vysvetliť, prečo
ste toto podporili?

Aquaparku hrozilo vytunelova-
nie. Celú vec stále vyšetruje polí-
cia. Bez toho aby aquapark prešiel
zložitým právnym procesom by ne-
bolo pre mesto možné získať eu-

rópsky grant 170 miliónov Sk
v roku 2006, ktorým sa dnes tak
rado hrdí.

Prečo nemá mesto dokon-
čené majetko-právne vysporia-
danie pozemkov zapísané
v zmluvách, čo je pre nové ve-
denie mesta bariérou pri podá-
vaní žiadosti o financie z EÚ?

Majetko-právne pomery ku po-
zemkom pod verejnými priestran-
stvami a budovanie sú následkom
činnosti komunistického režimu
v druhej polovici 20. storočia. Ča-
kajú na rozhodnutie parlamentu už
15 rokov!

Bývalý pán zástupca primá-
tora Jozef Repaský:

Mohli by ste vysvetliť našim
občanom, čo ste robili celé tie
roky na Mestskom úrade, keď
ste svojím nástupcom ne-
odovzdali žiadnu agendu?

Úzko som spolupracoval s pri-
mátorom Slafkovským a protoko-
lárne sme vám odovzdali podrobnú
mestskú agendu, aj s osobnými
poznámkami nič sme nezatajili.
Podotýkam, že som odišiel bez
akéhokoľvek odstupného a aj bez
práv a nárokov, ktoré mi vznikli
podľa Zákonníka práce v súvislosti
so skončením funkcie po ôsmych
rokoch poctivej práce v prospech
občanov mesta Liptovský Mikuláš.

Mohli by ste vysvetliť obča-
nom, prečo sa svojím trucova-
ním počas zasadania Mestské-
ho zastupiteľstva, skresľova-
ním informácií a zavádzaním

snažíte odviesť pozornosť od
skutočných výsledkov, ktoré
nové vedenie mesta dosahuje? 

Ja si zodpovedne plním svoj
poslanecký mandát, rešpektujem
demokratické princípy a uplatňu-
jem zákonné práva poslanca mest-
ského zastupiteľstva. Ctím si de-
mokratické tradície nášho mesta.
Pán  primátor nezabúdajte, že úlo-
hou opozície je verejná kontrola
výkonnej moci. Niekedy je možno
nepríjemná, ale z mojej strany nie
je samoúčelná, ale zásahová.

Prečo ste sa ako zástupca
primátora vo svojej pozícií čle-
na štatutárneho orgánu spo-
ločnosti TDG a.s, nemo prizera-
li na to,  ako mesto prichádza
o majetok v hodnote takmer
100 mil. korún v Aquaparku?

Dvaja členovia predstavenstva
sa pokúsili o vytunelovanie Aqua-
parku. Mesto a Dozorná rada TDG
a.s, postupovali v súlade so záko-
nom a jediným možným legálnym
spôsobom bránili svoj majetok.
Bohužiaľ celý proces bude mať
zrejme ešte dohru na súde a tak
malí akcionári asi o svoj majetok
prídu. 

Prečo ste sa prizerali na
predražené verejné obstaráva-
nie v projekte infraštruktúry
cestovného ruchu a teraz sa
bojíte, že sa verejnosť dozvie,
ako ste pri tom „šafárili“?

Je hrubou lžou obviňovať z pri-
zerania sa a“šafáreniu“ toho, kto
ako spolu štatutár mesta s primáto-
rom Slafkovským pre podozrenie

z neprimeranej navrhovanej ceny
prác zrušil proces verejného ob-
starávania. Dnes z toho, že sme
zabránili „šafáreniu“ ťaží konzor-
cium mikulášskych firiem...

A nakoniec – investovali ste
niekoľko miliónov korún do
zriadenia Centra služieb obča-
nom mesta. Pravdepodobne
zbytočne. Občania tak či tak
navštevujú pracovníkov mest-
ského úradu v kanceláriách
a naši pracovníci  sú im k dis-
pozícií počas úradných hodín.
Môžete vysvetliť plytvanie tými-
to finančnými prostriedkami?

Snaha kritizovať vytvorenie
Centra služieb občanom mesta za
1,8 mil. Sk je nepochopenie toho,
že mestský úrad je tu predovšet-
kým pre občana a až potom pre
úradníka. Ten koho obťažuje ob-
čan, ktorý hľadá riešenie svojho
problému, nemá čo robiť na dob-
rom mestskom úrade.

Verím, že moje odpovede ob-
jasnili niekoľko súvislostí terajšie-
mu primátorovi a predovšetkým
upokojili obyvateľov liptovského
Mikuláša. Ako ich poslanec som
pripravený zodpovedať i ďalšie
otázky, pokiaľ sa  s nimi na mňa
obrátia. A môžu sa týkať nielen mi-
nulosti, ale aj aktuálnej práce sú-
časného vedenia mesta a problé-
mov, ktoré s tým súvisia. 

Pozn.red.:
Odpovede A. Slafkovského

a J. Repaského uverejňujeme
v plnom znení, bez štylistických
a gramatických úprav.

Bývalí členovia vedenia mesta odpovedajú na otázky z Mikuláša č. 2

Hystéria pokračuje
„Ideológia do mesta nepatrí“

Vážení občania,
opäť sa vám prihovárame novým vydaním mesačníka „MIKULÁŠ“.

Prinášame vám množstvo nových informácií o zodpovednej, aktívnej
a cieľavedomej práci vedenia mesta, mestského úradu, mestských
inštitúcií a podnikov. Úspešne sa nám darí napĺňať volebný program
v každej oblasti, tak aby bol Liptovský Mikuláš vzorom pre ostatné
mestá.

Nie je vôbec jasné, akým právom sa snažia dehonestovať našu
poctivú prácu v prospech mesta tí, ktorí mali dosť času na svoju rea-
lizáciu a ktorí boli vo voľbách 2006 neúspešní.

Nie je vôbec jasné, ako tieto aktivity financujú, kto platí všetku tú
zlobu.

Nemienime sa nechať vyprovokovať ku konfrontácii a budeme na-
ďalej pracovať na rozvoji nášho milovaného mesta – mesta pre všet-
kých. Cítime, že máme vašu plnú podporu a podporu mnohých dô-
ležitých ľudí, ktorí nám fandia a pomáhajú v našich snahách priniesť
lepšiu kvalitu života do Liptovského Mikuláša.

Naším mottom stále zostáva zásada, že ideológia do mesta nepat-
rí. Vážime si každého poctivého mikulášana, ktorý to s naším mestom
myslí vskutku dobre.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta
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Euro už čoskoro
Mestské zastupiteľstvo na

sedemnástom zasadnutí zhod-
notilo stav príprav mesta na pri-
jatie Eura. Vstupom Slovenska
do Európskej únie v roku 2004,
sme sa stali členom Európskej
hospodárskej a menovej únie.
Aby sme sa mohli stať plnohod-
notným členom eurozóny, je po-
trebné zaviesť jednotnú menu
euro. 

Tento fakt si uvedomuje aj
mesto Liptovský Mikuláš. Pre-
berá preto zodpovednosť za or-
ganizačnú a obsahovú prípravu.
Zároveň sa zaväzuje vyčleniť na
tento účel dostatočné finančné
a materiálne prostriedky. Mesto
chce tak prispieť k plynulému
prechodu zavedenia novej
meny.  

Primátor mesta J. Blcháč
v máji 2007 zveril túto úlohu
pracovnej skupine pre zavede-
nie eura. Skupina na čele s M.
Gutraiovou vypracovala akčný
plán, ktorý sa dotýkal hlavne fi-
nančnej prípravy prechodu
mesta na novú menu. Podľa
hlavnej koordinátorky, je to len
otázkou času. Dnes sú eurá zá-
konným platidlom v štrnástich
členských krajinách eurozóny.
Na Slovensku sa zavedie euro
v hotovostnej aj bezhotovostnej

forme už od 1. januára budúce-
ho roka. 

Poplatky za znečisťovanie 
Poslanci mestského zastupi-

teľstva sa v 11 bode rokovania
zaoberali aj poplatkami za zne-
čisťovanie ovzdušia. Upravuje
ich novela zákona č. 401/1998
Z.z. 

Znečisťujúcimi látkami sú
tuhé, kvapalné a plynné látky,
ktoré zhoršujú životné prostre-
die a majú škodlivé účinky na
zdravie ľudí, alebo životné pro-
stredie. Návrh zmeny poplatku
je pri zdrojoch spaľujúcich zem-
ný plyn a kvapalných palivách.
Maximálna ročná sadzba za je-
den malý zdroj znečistenia by
nemala presiahnuť 20 000,-
SKK. Tieto poplatky sa nedotý-
kajú sociálnych a charitatívnych
organizácií, školských zariadení
a organizácií zriadených mes-
tom.

Mesto odkúpilo akcie v LVS
Mestské zastupiteľstvo na

svojom zasadnutí 13. mája
2008, schválilo odkúpenie akcií
Liptovskej vodárenskej spoloč-
nosti (LVS) vo výške 91 287.-
Sk. LVS vznikla po rozdelení Se-
veroslovenskej vodárenskej
spoločnosti na viacero subjek-

tov V súčasnosti je mesto Lip-
tovský Mikuláš najväčším akcio-
nárom tohto podniku. Jeho po-
diel predstavuje 44 percent. 

Podľa názoru primátora Lip-
tovského Mikuláša J. Blcháča,
je v LVS stabilizovaná situácia
spoločnosť je schopná plniť
svoje úlohy. Schválený dlhodo-
bý plán počíta s minimálnym ná-
rastom ceny vody v budúcnosti.
„Očakávam, že budeme môcť
riadiť vývoj spoločnosti tak, aby
nedochádzalo k nejakým dra-
matickým zvyšovaniam cien
vody,“ spresnil J. Blcháč a vylú-
čil možnosť predaja spoločnos-
ti. „O niečom takom sa vôbec
neuvažuje. Nie je to naším zá-
merom,“ povedal.

Liptovská vodárenská plánu-
je rozsiahlu rekonštrukciu čis-
tiarne odpadových vôd, tak aby
spĺňala limity v rokoch 2010-
2011. Mesto je na rekonštruk-
ciu pripravené a môže takmer
okamžite reagovať na výzvy
k podávaniu projektov, ako
i čerpaniu prostriedkov z euro-
fondov. 

„Ak všetko dobre dopadne,
výzva by mala byť každú chvíľu
vyhlásená. To znamená, že kon-
com tohto roka budeme vedieť
či sa rekonštrukcia v rokoch
2009-2010 uskutoční.“ (g)

Z rokovania Mestského zastupiteľstva Aktuality
Až 200 nových 

pracovných miest
Nový investor IPEC real,

ktorý odkupuje priemyselný
areál bývalých skleníkov,
chce začať s výstavbou svo-
jich hál už do jedného roka
od podpísania zmluvy. Dve
obchodno-priemyselné haly
by mali stáť na ploche 20
000 m2. Investor sa zaoberá
ľahkou priemyselnou výrobou
a má v pláne vytvoriť  minimál-
ne 200 nových pracovných
miest. Súčasná miera neza-
mestnanosti v Liptovskom Mi-
kuláši bola v decembri 2007
5,4%. Preto vytvorenie no-
vých pracovných miest týmto
investorom, by nezamestna-
nosť mohlo čiastočne znížiť.
Podľa prieskumov verejnej
mienky je nedostatok pracov-
ných príležitostí jedným z
hlavných problémov, ktoré by
malo vedenie mesta riešiť. Z
tohto dôvodu vedenie mesta
vyvíja maximálne úsilie, aby
naplnilo jednu z hlavných pri-
orít volebného programu –
znížiť nezamestnanosť a pri-
spieť tak k vytváraniu nových
pracovných príležitostí. (g)

Gastrofest 2008
Liptov – Tatry

V dňoch 16. – 17. mája
2008 sa v priestoroch Domu
kultúry a Synagógy konal už
IV. ročník medzinárodného
gastronomického festivalu
Gastrofest 2008 Liptov –
Tatry. 

Na festivale predviedli svo-
je odborné zručnosti kuchári,
čašníci i barmani, reprezentu-
júci 48 zúčastnených reštau-
račných, hotelových zariade-
ní, škôl, cateringových spo-
ločnosti a pod. Prítomní gur-
máni sa v priestoroch Syna-
gógy mohli pokochať pohľa-
dom na nádherné slávnostné
tabule, ktoré zároveň boli
inšpiráciou aj pre prípravu ro-
dinných slávnostných hostín.
Na pódiu Domu kultúry pred-
vádzali svoje umenie súčasní
i budúci kuchárski majstri.
Pripravené špeciality mali
možnosť ochutnať aj prítomní
návštevníci. Na Gastrofeste
nechýbala ani originálna čes-
ká reštaurácia, ktorá hosťom
núkala jedlá z pravej českej
kuchyne.

Ing. Marta Jančoková

Napriek požiaru z 29. apríla 2008 sa s výstavbou
Multifunkčnej kultúrno-spoločenskej haly v Rázto-
kách bude pokračovať na základe uzatvorenej
Zmluvy o dielo so zhotoviteľom, ktorým je Združe-

nie Hala Ráztoky a Zmluvy o poskytnutí nenávrat-
ného finančného príspevku z fondov EÚ.

Mesto vyvíja neustále úsilie o úspešné ukonče-
nie projektu. Požiadalo o predĺženie termínu reali-
zácie a vytvorilo akčný plán postupu ďalších prác
na objekte haly. Práce na ostatných objektoch
stavby pokračujú v zmysle schváleného harmono-
gramu. V súčasnosti sa pripravuje preberacie ko-
nanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom na
ukončené objekty mosta, prístupovej komuniká-
cie a plynovodu Liptovský Trnovec - Ráztoky. Plá-
novaný termín kolaudácie haly sa posúva z augus-
ta na december 2008. (g)

Hlavný kontrolór mesta Ján
Bonko, predložil na rokovanie
MsZ výsledky  kontrol, ktoré boli
vykonané v období od 24.1.2008
do 30.4.2008 útvarom hlavného
kontrolóra mesta. Bola vykonaná
kontrola dodržiavania zásad hos-
podárenia s majetkom mesta Lip-
tovský Mikuláš, pri verejnom ob-
starávaní zamestnancami MsÚ a
štatutárnymi zástupcami mesta za
obdobie rokov 2005-2007 v ce-
novom ohodnotení zákazky nad
20 mil. Sk. Ján Bonko, hlavný
kontrolór mesta bol poverený tou-
to úlohou od Mestského zastupi-

teľstva. Výsledky poukázali na 22
závažných nedostatkov pri do-
držiavaní zásad hospodárenia s
majetkom mesta a zákona o ve-
rejnom obstarávaní a zákona o fi-
nančnej kontrole.  

Mestské zastupiteľstvo odsú-
hlasilo vytvorenie trojčlennej ko-
misie. Jej úlohou je do 20. októb-
ra 2008 pripraviť návrh opatrení k
zisteným nedostatkom. Pri kon-
trole konania zástupcov mesta v
obchodných spoločnostiach,
kde má mesto Liptovský Mikuláš
majetkovú účasť, bolo po nahliad-
nutí do spisu zistené, že v právnej

veci vyhláseného konkurzu
TDG, a.s., bol podaný návrh kon-
kurzu spoločnosti dlžníkom a na-
vrhovateľom TDG,a.s. Tento ná-
vrh bol podpísaný aj členkou
predstavenstva TDG,a.s.za mes-
to Liptovský Mikuláš. Spomínaný
návrh na vyhlásenie konkurzu v
TDG,a.s. nebol predmetom roko-
vania MsZ. 

Pravdepodobne došlo k poru-
šeniu zásad hospodárenia s ma-
jetkom mesta, a pričom hodnota
o ktorú mesto prišlo sa približuje
k niekoľko desiatkam miliónov
korún. -r- 

S výstavbou haly sa bude pokračovať

Výsledky kontrol hlavného kontrolóra
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V ňom sa obyvatelia mesta vy-
jadrili, že za najväčší problém
považujú rómsku komunitu. Pre-
to mesto s agentúrou Eurocoop
vypracovalo komplexnú stratégiu
riešenia problémov rómskej ko-
munity. 

Dôvodom tohto rozhodnutia
sú narastajúce problémy s ne-

platičmi nájomného v sociálnych
bytoch. Všetky doterajšie poku-
sy o riešenie tohto závažného
problému prostredníctvom legál-
nych postupov vymáhania nedo-

platkov neboli dostatočne efek-
tívne. Každý rok mesto Liptovský
Mikuláš prichádza o niekoľko
stotisíc korún, ktoré by mohli byť
použité na iné účely.

V rámci komplexného strate-
gického rozvoja mesta Liptovský
Mikuláš, sa jeho vedenie roz-
hodlo pre vypracovanie jednot-
ného strategického rozvojového
dokumentu. Ten sa detailne za-
oberá nielen s problémom ne-
platičstva, ale rieši i všetky pro-
blémové oblasti rómskej komuni-
ty vrátane navrhnutia vhodných
riešení a dostupných zdrojov. 

Cieľom tohto strategického
dokumentu je analýza existujú-
ceho stavu, hľadanie východísk
pre čo najlepšie a najefektívnej-
šie zabezpečenie a posilnenie
spolupráce a najmä zmysluplné
usmerňovanie finančných pro-
striedkov a činností zameraných
na zlepšenie životných podmie-
nok Rómov vo všetkých problé-
mových oblastiach.

Bývanie a infraštruktúra, vzde-
lávanie, zamestnanosť rómskej
komunity či riešenie problému
s neplatičmi nájomného v sociál-
nych bytoch. Všetky tieto aspek-

ty by mala pomáhať riešiť Kom-
plexná stratégia riešenia problé-
mov rómskej komunity v Liptov-
skom Mikuláši, nad ktorou má
záštitu splnomocnenkyňa vlády
pre rómske komunity Anina Boto-
šová. Na prezentácií výsledkov
záverečného stretnutia spomína-
ného projektu, ktorý sa uskutoč-

nil 28. mája 2008, Botošová
uviedla: „Veľmi podporujem Váš
program a bola by som rada,
keby prešiel v rámci celého Slo-
venska.“ Zároveň splnomocnen-

kyňa vlády vyjadrila obdiv a poďa-
kovanie vedeniu mesta Liptovský
Mikuláš, za jeho aktívny záujem
o túto problematiku.

Primátor mesta J. Blcháč si
uvedomuje dôležitosť dobrého

vzájomného spolunažívania s róm-
skymi spoluobčanmi. Preto na
prezentácií výsledkov stratégie
riešenia miestnej rómskej komuni-
ty vyzval k tímovej spolupráci a zá-
roveň podotkol:„Dnešným dňom
sa práca nekončí, len začína.“

Komplexná stratégia rozvoja
riešenia problémov rómskej ko-
munity má charakter dlhodobé-
ho až strednodobého rozvojové-
ho a plánovacieho dokumentu.
Poskytuje celkový pohľad pro-
blematiku rómskej komunity
z pohľadu rozvoja mesta Liptov-
ský Mikuláš, pričom sa podrob-
nejšie zaoberá spôsobom živo-
ta, tradíciami, kultúrou a hlavne
ekonomickými a sociálnymi as-
pektmi rómskej komunity žijúcej
na území mesta. Zmyslom kom-
plexnej stratégie je zabezpeče-
nie  systémovosti a trvalej udrža-
teľnosti  pri hľadaní  riešení
v identifikovaných problémových
oblastiach v kooperácii všetkých
zainteresovaných subjektov.

Komplexná stratégia riešenia
problémov v rómskej komunite je
prepojená aj s inými programami
a projektmi. Sú to napríklad Pro-
gram hospodárskeho a sociál-
neho rozvojova Žilinského samo-
správneho kraja, Program hos-
podárskeho a sociálneho rozvo-
ja mesta L. Mikuláš i s Územným
plánom mesta. Pri vypracovaní
programového dokumentu boli
zohľadnené aj priority Národné-
ho strategického a referenčného
rámca Slovenskej republiky
2007-2013, ako priority Vlády
SR v otázkach integrácie róm-
skych komunít. „Pripomienkovať
uvedený dokument bude možné
tri týždne, so začiatkom od 11.
júna 2008. Pripomienky môžu
občania podávať priamo na
MsÚ, prípadne na adrese: z.bla-
zek@mikulas.sk,“ objasňuje po-
slanec Mestského zastupiteľstva
D. Plaček, ktorý sa podrobne za-
oberal rómskou problematikou
na území Liptovského Mikuláša

a dodáva: „Všetky pripomienky
budú následne doplnené a ma-
teriál pripravený ako doplnok
PHaSR na schválenie na MsZ
dňa 4. septembra 2008.“

(g)
*Pokračovanie v budúcom čísle. 

Rómska otázka

Aktuality
Primátor odovzdával 

vysvedčenia
Liptovský Mikuláš 3. júna

– Z rúk primátora mesta
Jána Blcháča si v pondelok
2. júna prevzalo maturitné
vysvedčenia a malé darčeky
na pamiatku stopätnásť ma-
turantov z Gymnázia M. M.
Hodžu v Liptovskom Mikulá-
ši. 

„Najlepšia investícia v ži-
vote je do vzdelania. Tým, že
ste zložili skúšku dospelosti,
splnili ste základnú podmien-
ku pre vysokoškolské štú-
dium. Dúfam, že na svoje
stredoškolské časy budete
spomínať len v tom najlep-
šom a to, čo ste sa naučili,
v budúcnosti využijete“, uvie-
dol primátor Ján Blcháč.

Končiacim študentom sa
prihovoril i riaditeľ gymnázia
Jozef Škorupa a predseda
rodičovskej rady Milan
Trnovský. Oceňovanie štu-
dentov z tohto Gymnázia má
už dlhoročnú tradíciu. Je to
nielen slávnostná rozlúčka
so školou, ale predstavuje
i vstup do ďalšej etapy živo-
ta.

Stredná zdravot-
nícka škola mení

svoje sídlo
Po osemnástich rokoch

sa Stredná zdravotnícka ško-
la /SZŠ/ sa sťahuje do no-
vých priestorov.  Nové sídlo
školy bude od budúceho
školského roka na Vrbickej
ulici, kde nie je dostatočne
využitá kapacita školy. Roz-
hodlo o tom zastupiteľstvo
Žilinského samosprávneho
kraja  (ŽSK), ktoré chce tým-
to krokom znížiť svoje nákla-
dy na prenájom priestorov.
Primátor mesta Liptovský Mi-
kuláš Ján Blcháč konštatuje:
„Boli sme  pripravení tejto
škole aj  naďalej prenajímať
priestory v budove mestské-
ho úradu,  ale chápeme
a rešpektujeme  racionálne
rozhodnutie ich nadriadené-
ho orgánu.  Želáme našim
kolegom  a študentom na
novom pôsobisku príjemnú
pracovnú klímu a priestor na
sebarealizáciu,“ dodal J.
Blcháč. db

Liptovský Mikuláš sa zaraďuje medzi mestá, kde občania po-
ciťujú problém Rómov. Vyplynulo to i z výsledkov výskumu,
ktorý v spolupráci s mestom uskutočnila agentúra Polis. 

Foto: Z. Blažek 

Foto: D. Plaček
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Deň rodiny

(Pokračovanie z minulého čísla.)
Ako to bude s prekládkou

železničnej trate a železnič-
nej stanice?

V súčasnosti pripravujeme
projekt pre územné rozhodnu-
tie. Trasu železnice navrhujeme
vytýčiť popri južnej strane diaľni-
ce. Nová železničná stanica by
mohla vyrásť za Váhom na pre-
dĺženej Vrlíkovej ulici. Táto pre-
ložka je súčasťou projektu Mo-
dernizácia železničnej trate. Fi-
nančne ju pokryjú fondy Európ-
skej únie. Predpokladáme, že
k realizácii stavby môže dôjsť
v rokoch 2013 až 2015. Na
uvoľnenom koridore po koľajni-
ciach plánujeme vybudovať se-
verný cestný obchvat mesta.

A ako bude vyzerať nový
generel dopravy? Kadiaľ pô-
jdu hlavné cestné ťahy?

Momentálne máme k dispo-
zícii podrobné prieskumy a roz-
bory. Ďalšie kroky súvisiace
s riešením dopravy  závisia od
spracovania novej urbanistickej
koncepcie. Prioritou je pre nás
preložiť štátnu cestu 1/18
zvnútra mesta a existujúcu
štvorprúdovku na Garbiarskej
ulici premeniť na cestu mest-
skej triedy. Odbremeniť dopra-
vu z centra by pomohol severný
obchvat z Podbrezín až do On-
drašovej. Okrem toho plánuje-
me prehodnotiť riešenie mest-
ských križovatiek a statickú do-
pravu. S financovaním nám

Na realizáciu projektu obnovy sa
môže tešiť aj mestská časť Ná-
brežie. V súčasnosti  v tejto ob-
lasti prebieha vysporiadanie po-
zemkov, čo je základným pred-
pokladom pre podávanie žia-
dosti a čerpanie finančných pro-
striedkov z euro fondov. Ako nás
informovala R. Todáková  pro-
ces vysporiadavania pozemkov
je z časového hľadiska náročný.
Jednou z priorít v tejto mestskej
časti je rekonštrukcia školských
zariadení. Sú pripravené projek-
tové dokumentácie na zlepšenie
energetickej hospodárnosti tý-
chto objektov. Jedná sa o výme-
nu okien, dverí a plánuje sa i re-
konštrukcia striech na Základnej
škole Márie Rázusovej Martáko-
vej a v Materskej škole 4. apríla.
Ďalším projektom, ktorý výrazne
zlepší športové vyžitie občanov
v tejto mestskej časti je nový
16 km dlhý cyklochodník. Vedie
z Liptovského Trnovca do Žiaru
a prechádza i cez Nábrežie. Ako

uviedol Ľ. Hán, jeho výstavbu
spomaľuje vysporiadanie po-
zemkov. „Máme spracovanú
projektovú dokumentáciu, ktorej
súčasťou sú geometrické plány
spolu s výpisom vlastníkov,“
spresnil Hán. Prioritou v desia-
tich problematických úsekoch
trasy, je trasa od mosta v Okolič-
nom až po križovatku pri hoteli
Jánošík. Konečný termín samot-
nej realizácie výstavby nového
cyklochodníka ešte nie je zná-
my. (g)

Obnovené mesto bude pre všetkých

Vynovené Nábrežie

môžu pomôcť taktiež eurofon-
dy.

Uvažovalo sa aj o vybudo-
vaní podhorskej električky
z Liptovského Mikuláša do
Jasnej. Je táto alternatíva ak-
tuálna?

Keďže tento zámer nebol do-
poručený na schválenie v územ-
nom pláne vyššieho územného
celku Žiliny ani Demänovskej
Doliny, náš územný plán s nim
nepočíta. (JKK)

Rekonštrukcia ulíc
Riadiaci výbor mesta Liptovský Mikuláš na svojom zasadnutí 2.
júna 2008, vyhodnotil i súčasný stav rekonštrukcie ulíc. Pred
ukončením sú dve a ich obnovu financuje mesto.

Ako uviedol M. Berník, do konca prvého júnového týždňa by
mala byť hotová Pálenická ulica. V procese rekonštrukcie je mo-
mentálne Obchodná ulica. Plánované ukončenie druhej etapy je
koncom tohto mesiaca. V súčasnosti mesto plánuje obnovu ďal-
ších ulíc, ktoré budú financované z eurofondov. Obnovy chodní-
kov, osvetlenia a komunikácií sa dočkajú ulice Nešporova, Štú-
rova, P. Zgútha – Vrbického, Komenského Hodžova, a Štefáni-
kova ulica. (g)

Teplé slnečné júnové počasie prilákalo do ulíc nielen deti, ale
aj celé rodiny. Nečudo, veď prvý júnový deň vždy patril deťom.
A inak tomu nebolo ani tento rok. V bohatom kultúrnom pro-
grame si prišli na svoje nielen deti ale aj rodičia.

Foto: G. Lipták
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Festival amatérskeho divadla sa
blíži. Od 13. do 15. júna sa
v Dome kultúry v Liptovskom Mi-
kuláši predstavia súbory ochot-

níckeho divadla z celého Slo-
venska. Belopotockého Miku-
láš je nesúťažný festival amatér-
skeho divadla bez rozdielu na

Pod naštudovaním režiséra Emi-
la Hižnaya v sobotu 10. mája pri
príležitosti 160. výročia osláv
Žiadostí slovenského národa
uviedli v Dome kultúry v Liptov-
skom Mikuláši divadelnú hru
Piťo hraj!. Amatérskych miku-
lášskych umelcov si prišli po-
zrieť aj členovia Matice sloven-
skej - predseda Jozef Markuš
a podpredseda Miroslav Bielik.

Autor hry Peter Vrlík spraco-
val fragmenty zo života význam-
ného cigánskeho primáša  Jo-
zefa Piťa. V hre pripomenul nie-
len významného mešťana mes-
ta, ktorým Piťo bol, ale aj iné
osobnosti tej doby: Michala Mi-
loslava Hodžu, Gašpara Fejér-

pataky-Belopotockého či Petra
Michala Bohúňa. V hre autor zo-
brazil nielen primášovu životnú
púť, ale aj ťažké roky národno-
oslobodzovacieho hnutia vo vte-
dajších horných Uhrách. Autor
o ňom píše: “Keď sa zdvihne
opona, budete vidieť príbeh
muža, ktorý napriek rôznym
predsudkom, ktoré vládli vo vte-
dajšej spoločnosti, dokázal si
zachovať svoju tvár a dôstoj-
nosť, ktorá mu bola odopiera-
ná.“ 

Piťove „sólo na husliach“
prevzal Viliam Farkaš a hlavnú
úlohu primáša zahral Eduard
Madliak.

v.s.

Belopotockého Mikuláš

Piťo hraj!

rôznorodosť druhov a žánrov
dramatického umenia. Počas
dvoch festivalových dní sa pred-
stavia tri divadelné súbory. Do-
máci Literárno-hudobno-drama-
tický odbor zahrá na „legendár-
nych“ doskách, ktoré znamena-
jú svet, pod režijnou taktoukou
Emila Hižnaya, hru Piťo hraj! 

Predstaví sa i oravský det-
ský divadelný súbor Prvosien-
ka zo Zákamenného a divadel-
ný súbor Jána Chalupku

z Brezna. V rámci festivalu je
pripravený i vzdelávací seminár
a tvorivé dielne v oblasti drama-
turgie. Podujatie začalo písať
svoju históriu v roku 1954 pri
príležitosti 80. výročia úmrtia
popredného dramatika Gašpa-
ra Belopotockého (Fejérpata-
ky). Do roku 1972 sa konalo
nepravidelne a odvtedy má
v tomto meste ročnú pravidel-
nosť.

/g/

Mesto opäť ožije
Ako po minulé roky,  aj teraz mesto Liptovský Mikuláš  opäť oži-
je. Opäť  sme pre občanov a návštevníkov mesta pripravili  tra-
dičné podujatie 

STOLIČNÉ DNI 
ktoré sa uskutočnia 19. - 22. júna 2008.

Otvorenia Stoličných dní sa zúčastní aj prezident SR Ivan
Gašparovič. Tento rok sme pre Vás pripravili  bohatý kultúrny
program pre deti, dospelých a aj tých najstarších. Nenechajte
si ujsť vystúpenia  Zdenky Prednej,  skupiny Hex,  Ploštín Pun-
ku,  Helenine oči  či laserovú show a iné podujatia.

Atmosféru  spríjemnia  dobové scénky zo zasadnutia liptov-
skej stolice,  Jánošíkove dobrodružstvá na Liptove ale aj ľudo-
ví remeselníci, tradičné liptovské droby a iné prekvapenia. Te-
šíme sa na Vás na námestí.

Aký máte vzťah k divadlu?
Mám rád amatérske divadlo,

len škoda, že mu moderná
doba veľmi nepraje. Nemyslím
to tak, že by ľudia v tejto oblasti
nemohli robiť, čo chcú. Určite
padli mnohé bariéry a obme-
dzenia, ale vymizla podpora štá-
tu. Ako príklad poviem, že po-
stup v súťaži kedysi znamenal
pre divadelníka - amatéra odme-
nu a zároveň sa v rámci sprie-
vodných podujatí aj čosi naučil.
Žiaľ, dnes je pre mnohých po-
stup na vyššiu súťaž za trest. Ľu-
dia si musia vziať dovolenku,
musí s tým súhlasiť zamestnáva-
teľ, účastníci si musia sami hra-
diť dopravu a všetky náklady,
ktoré s tým súvisia... 

Liptovský Mikuláš je kolís-
kou divadla. Aká atmosféra
tu panuje dnes?

Myslím si, že stále je tu veľa
priateľov amatérskeho divadla.
Už síce nie je taká situácia, ako
voľakedy, že stačilo vyvesiť pla-
gát a sála v evanjelickom Kultúr-
nom dome pre 400 ľudí sa na-
plnila. Dnes amatéri - aj napriek
pretrvávajúcej priazni najmä
starších divákov - ťažko naplnia
polovicu zo šesťstomiestnej sály
v Dome kultúry. Do divadla sa
treba obliecť a prekonať nejaké
tie cestičky. A tak radšej sedíme
v pohodlí domova. Myslím si, že
vo všeobecnosti dochádza
k úpadku kultúrneho povedo-
mia, k znižovaniu nárokov na to,

Koníček Emila Hižnaya
Mikulášsky herec a režisér, ktorý si vďaka divadlu našiel aj
manželku. Ako sám hovorí, je s ním spojený celý jeho „hobby
život.“ Akoby aj nie. Emil Hižnay privoňal k divadlu už ako šest-
násťročný. Najväčším zadosťučinením pre neho je potlesk
spokojného diváka. Presne takým ho odmenilo vďačné publi-
kum na premiére jeho novej inscenácie s názvom „Piťo hraj!“

čo za kultúru v širokom slova
zmysle možno považovať.
Okrem toho sa mi zdá, že
z mesta sa postupne vytráca
pozitívny lokálpatriotizmus, po-
cit hrdosti na svoje mesto.

Dnes existuje v dôsledku in-
formačnej explózie príliš veľa
iných podnetov, iných možností
sebarealizácie a - priznajme si -
ani súčasná honba za „zlatým
teľaťom“ amatérskej kultúre veľ-
mi neprospieva. 

V amatérskom divadle na
Liptove (česť výnimkám) sa –
povedané po záhorácky – vy-
tvára situácia „Enem pro nás
a pro naše deti.“ Ľudia žijúci
v jednej dedine pod vplyvom
a tlakom starších ochotníkov,
často len z nostalgie, urobia ne-
jaké predstavenie, zahrajú ho
na Vianoce dva, tri krát a ko-
niec. Uspokoja sa s tým. Do sú-
ťaže sa neprihlásia, meranie síl,
ani vzájomné poznávanie súbo-

rov sa nekoná. Ochotníčenie
ako keby sa pomaličky vytráca-
lo, podobne ako nosenie ľudo-
vých krojov...

V čom tkvie tajomstvo
úspechu inscenácie?

Hra je dobrá vtedy, keď sú
s ňou spokojní diváci aj herci.
Dlhé roky pôsobím v porote pre
okres Liptovský Mikuláš a v tejto
funkcii som videl množstvo ama-
térskych divadelných predsta-
vení. Ťažko povedať, ktorá ins-
cenácia je dobrá. Predstavenie
vás musí osloviť, ba priam sa vás
musí zmocniť - či už ako inter-
preta, tvorcu, alebo diváka –
naplniť očarením, radosťou so
vzájomnej spolupráce. Keď vás
ako tvorcu divák prijme a ocení
potleskom, je to pocit, ktorý ne-
nahradia žiadne peniaze na sve-
te. /g/

Pokračovanie 
v budúcom čísle.

5/2008
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Človek sa narodil aby dý-
chal, videl, počul a cítil –

aby žil...

V Liptovskom Mikuláši 
sa v máji narodili:

Tibor Labuzík, Dušan Čonka,
Sofia Krassová, Marek Mráz,
Timea Čatlochová, Randy Be-
láčik, Šimon Letovič, Alexej
Srpoň, Simona Srpoňová,
Marko Saniga, Dorota Staro-
ňová, Rebeka Tkáčová, Natá-
lia Moravčíková, Alex Ocelák,
Kevin Bujna, Martina Radičo-
vá, Tomáš Alman, Michal Ma-
cho.

... teraz už nie si len pria-
teľ, teraz si ten, ktorého

neopustím, ktorému
vždy pomôžem a hlavne

ktorého navždy milu-
jem... 

Manželstvo v máji uzavreli:
Ján Krátky – Anna Hornáčko-
vá, Milan Polák – Renata Sta-
roňová, Ivan Šoltýs – Katarí-
na Paveleková, Ivan Kubík –
Miroslava Kráľová, Marek
Čonka – Zuzana Balážová,
Roman Straka – Ing. Denisa

Míšová, Roman Holaza –
Dana Grešíková, Ing. Brani-
slav Staroň – Mgr. Edita Kol-
lerová, PhD., Branislav Trizna
– Zlatica Gajancová, Ivan Ši-
kula – Miroslava Majerová,
Dušan Baláž – Renáta Pu-
šková, Ing. Martin Kultan –
Mgr. Ivana Stehlíková,
Ing. Michal Hreha – Bc. Zu-
zana Trnková.

Dych – slovko krátke, ne-
nápadné. Bez neho však

končí život ...

V máji zomreli:
Mária Kráľová – 57 r., Richard
Bobka – 42 r., Eva Žiarová –
88 r., Ján Mudroň – 75 r.,
Emília Franková – 84 r., Sil-
vester Štric – 83 r., Helena
Jarošová – 85 r., Ján Kráľ –
75 r., Vladislav Smieško – 49
r., Hermína Kusková – 83 r.,
Dušan Bátory – 83 r., Viola
Mudroňová – 76 r., Mária Mi-
kulášová – 82 r., Eva Dobešo-
vá – 74 r., Ján Medzihradský
– 64 r., PaedDr. Vladimír Fraj-
kor – 47 r., Zuzana Lacová –
95 r., Anna Podhorányová –
79 r.

Z činnosti MsP
17.4.08 o 18.50 hod. maloletý
P.R. na Štraussovej ulici hádzal
petardy. Príslušníci MsP na
mieste zadržali zodpovedné
osoby a vec zdokumentovali.
Priestupok bol odložený zázna-
mom, nakoľko sa jednalo o ma-
loleté osoby a o veci boli upove-
domení rodičia – zákonní zá-
stupcovia maloletých. 

18.4.08 o 17.00 hod. v Oko-
ličnom pani T. K. mala najatého
pilčíka na vypilovanie 5-6m vy-
sokého stromu, pričom nemala
povolenie z MsÚ – vec je v rie-
šení MsP.

18.4.08 o 21.19 hod. malole-
tá M.K. ležala pred nočným pod-
nikom na Štúrovej ul. pod silným
vplyvom alkoholu, na miesto
bola privolaná záchranka, ktorá
ju odviezla na ošetrenie. O veci
boli upovedomení rodičia. 

18.4.08 o 21.40 hod. bol
v nočnom podniku na Štúrovej
ul. napadnutý mladistvý M.P.
pánom U., pričom mu vybil dva
predné zuby. Páchateľ bol na
mieste zadržaný hliadkou MsP
a nakoľko sa jednalo o podozre-
nie z trestného činu, vec bola
odstúpená na OOPZ.

21.4.08 o 20.26 hod. pri
stánkoch SAD sa M.K. vyhrážal
zabitím M.B. Hliadka MsP zjed-
nala na mieste nápravu
a na M.K. bolo na OOPZ poda-
né trestné oznámenie pre podo-
zrenie z trestného činu.

25.4.08 o 12.52 hod. A.G.
nedovolene parkoval s náklad-
ným  vozidlom v obytnej zóne na
ulici Hony. Bol riešený hliadkou
MsP v blokovom konaní. 

27.4.08 o 23.21 hod. v byte
na Komenského ul. R.K. bil
svoju manželku. Hliadka po prí-
chode na miesto navodila práv-
ny stav a pre podozrenie z tr.
činu bola na miesto privolaná
hliadka OOPZ, ktorá vec pre-
vzala.

28.4.08 o 15.25 hod. ležal
na futbalovom ihrisku na Prie-
hradnej ul. pod vplyvom alkoho-
lu mladistvý M.U. Na miesto
bola hliadkou MsP privolaná sa-
nitka, ktorá menovaného od-
viezla na detské oddelenie
a o veci boli oboznámení zákon-
ní zástupcovia maloletého.

28.4.08 o 15.20 hod. na
Morušovej ul. pán J.T. zbil a do-
kopal pani J.H. Hliadka MsP za-
istila miesto a na miesto bola
privolaná sanitka a hliadka
OOPZ, ktorá prípad prevzala. 

5.5.08 o 18.33 hod. na
Nám. oslob. K.G. bol v neprí-
četnom stave, agresívny, útočil
na hliadku MsP. Proti agresívne-
mu občanovi boli použité donu-
covacie prostriedky a na miesto
bola privolaná sanitka, ktorá
menovaného chorého muža od-
viezla na ošetrenie. 

13.5.08 o 18.00 hod.
v krčme na stanici J.K. v podna-
pitom stave rozbíjal zariadenie -
pult. Hliadka MsP po príchode
podozrivého spacifikovala a pre
podozrenie z tr. činu, bola na
miesto privolaná hliadka OOPZ,
ktorá prípad prevzala. 

15.5.08 o 08.24 hod. v De-
mänovej J.P. nedovolene spaľo-
val polystyrén. Bol riešený prí-
slušníkmi MsP v blokovom ko-
naní za porušovanie zákona
o odpadoch.

Mestské zastupiteľstvo na
svojom 17. zasadnutí
uviedlo do funkcie nového
náčelníka Mestskej polície.
Je ním Dalibor Šalplachta. 

1. Vaše meno nie je ob-
čanom Liptovského Miku-
láša neznáme. Môžete
v skratke predstaviť svoje
pôsobenie v tomto meste?

Na Mestskú políciu v Lipt.
Mikuláši som nastúpil v roku
1991. Na každej pracovnej
pozícii som zotrval niekoľko
rokov.  Najskôr ako radový prí-
slušník MsP, veliteľ smeny
a neskôr ako zástupca náčel-
níka MsP, kde som zotrval nie-
koľko rokov. Teda mám dlho-
ročnú prax či už  v priamom vý-
kone služby, ako  aj v rámci

riadiacej, kontrolnej a organi-
zátorskej činnosti.

2. Aká je Vaša vízia do
budúcnosti na tomto po-
ste?

Budem sa usilovať cestou
riadiacej, organizátorskej
a kontrolnej činnosti zlepšiť a
zefektívniť činnosť príslušníkov
Mestskej polície pri zabezpe-
čovaní verejného poriadku na
území nášho mesta a jej spo-
lupôsobení pri ochrane života,
zdravia a majetku občanov ale
i návštevníkov Liptovského Mi-
kuláša.

3. S čím novým chcete
prispieť k efektívnejšiemu
fungovaniu Mestskej polí-
cie?

Jedným z mojich cieľov je
zabezpečiť prípravu, tvorbu
a realizáciu preventívnych pro-
gramov vplývajúcich na zabrá-
neniu škodlivého vplyvu návy-
kových omamných a psycho-
tropných látok, jedov a pre
kurzorov. Tieto ciele chcem
naplniť najmä prednáškovou a
osvetovou činnosťou v školách
na území mesta. V neposled-
nom rade  aj zvýšenou kontrol-
nou činnosťou v reštaurač-
ných zariadeniach, zamera-
nou na zákaz podávania alko-
holu mladistvým a maloletým
osobám. Tým by sa malo
predísť ich protiprávnemu ko-
naniu, zapríčinenému konzu-
máciou návykových látok.

/g/

Policajti majú nového náčelníka OZNAM
Od 12. mája 2008 sú po-

hrebné a cintorínske služby
mesta Liptovský Mikuláš uvede-
né do prevádzky. Rozhodol o tom
regionálny úrad Verejného zdravot-
níctva. 

Týmto rozhodnutím bola na-
plnené snaha Verejno-prospeš-
ných služieb /VPS/ umožniť tak
obyvateľom mesta L. Mikuláš, širší
výber služieb pri zabezpečovaní
dôstojnej rozlúčky s ich zosnulými.
Cintorínske a pohrebné služby
mesta L. Mikuláš majú svoje sídlo
na Priemyselnej ulici č. 1. (Domu
smútku na hlavnom cintoríne mes-
ta).

Ponúkajú kompletné služby od
zabezpečenia súvisiacej agendy
(doklady, smútočné oznámenia)
cez prevoz zosnulého pohrebným
vozidlom, jeho úpravu, výkop hro-
bu po dôstojný výkon pietneho aktu
podľa požiadaviek pozostalých.

Skúška sirén
Oznamujeme obyvateľom

mesta L. Mikuláš, že v piatok
13. júna 2008 o 12 hod. bude
na území mesta vykonaná skúš-
ka prevádzkyschopnosti systé-
mu varovania obyvateľstva dvoj-
minútovým stálym tónom sirén.
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Liptovský Mikuláš je pre každé-
ho vzdelaného a rozhľadeného
Slováka mestom pravdy, v kto-
rom sa dve storočia zápasilo
o národnú slobodu. Potvrdzuje
to aj naše stretnutie v tomto
meste pred desiatimi dňami pri
príležitosti 90. výročia Prvomá-
jovej rezolúcie. Prišiel som si
v mene koaličnej vlády, sloven-
skej koaličnej vlády, do Mikulá-
ša pripomenúť štátnický čin
štúrovskej generácie. Práve
10. mája 1848 vstupovali tvori-
vo do formulovania Žiadostí slo-
venského národa okrem sláv-
nej trojice aj Štefan Marko Dax-
ner a Ján Francisci – teda ďalší
dvaja výrazní mladí intelektuáli
z Gemera, z Hnúšte a z Tisov-
ca, z významných ohnísk ná-
rodného pohybu. Mikuláš udal
Žiadosťami slovenského náro-
da smer ceste za sebaurčenie
Slovákov. Štrnásť bodov Žia-
dostí obsiahlo všetko podstat-
né pre bytie a slobodu Slová-
kov. Slováci žiadali právo použí-
vať v administratíve a na ško-
lách všetkých stupňov sloven-

ský jazyk. My si dnes slovenči-
nu ctíme zákonom ako štátny
jazyk republiky. Otázka je, či sa
k slovenčine správame vždy
s dostatočnou úctou. Slováci
v roku 1848 žiadali uznanie ná-
rodnej zástavy a organizovanie
slovenskej národnej stráže. My
sa hrdíme prekrásnou štátnou
vlajkou, bielo-modro-červenou
s dvojkrížom na trojvrší a máme
aj vlastné ozbrojené sily, ale
správame s k štátnej vlajke tak,
ako sa na vzdelaných občanov
Slovenskej republiky patrí? My-
slím si, že je čas, aby sme sa
zamysleli aj nad novou právnou

úpravou používania štátnych
symbolov. Politici, verejní čini-
telia by mali byť ešte väčším
vzorom ako nakladať a používať
štátnu vlajku Slovenskej repu-
bliky. Ak mladí ľudia nemajú

problém nosiť na oblečení
americké vlajky, britské vlajky,
prečo by mala byť hanba alebo
nemalo by byť cťou nosiť na ob-
lečení aj vlajku slovenskú? Ja ju
nosím rád a budem ju vždy rád
nosiť. Prečo toľko zdôrazňujem
potrebu poznania slovenského
jazyka, prečo toľko zdôrazňu-
jem potrebu nakladania so štát-
nymi symbolmi? Odpoveď je
veľmi jednoduchá – obávam sa
fideszovského Maďarska, obá-
vam sa toho, čo sa môže udiať
v krátkom čase, pokiaľ ide
o nával extrémizmu a naciona-
lizmu. Slovensko musí byť po-

Prejav predsedu vlády Roberta Fica

hromade, Slováci musia byť pri-
pravení na rôzne útoky. Verím,
že táto koalícia bude mať do-
statok síl odolávať všetkým úto-
kom, ktoré môžu proti Slovens-
ku v krátkom čase prísť. V roku

1848 Slováci
žiadali aj úplnú
slobodu tlače
a slobodu
spo lčovan ia
sa. My žijeme
v dobe, kedy
je sloboda tla-
če a médií, ale
aj sloboda vy-
tvárania spol-
kov, združení
a verejných vy-
stúpení samo-
zrejmosťou –
práve naopak,
zdá sa, že do-
chádza asi
k zneužívaniu
rozsahu slobo-
dy tlače, vidí-

me to pri rôznych útokoch proti
viacerým predstaviteľom slo-
venského verejného života.
Štúrovci v Mikuláši o slobode
verejne prehovorili a my sme tí
šťastní potomkovia, ktorí nimi
vysnívanú slobodu žijeme už
pätnásty rok vo vlastnom demo-
kratickom štáte. Viem, že slo-
boda nie je iba slovo, skutočnú
hodnotu slobody pre mňa
predstavuje taký občan, ktorý
pre vlasť koná nezištné skutky
z vlastného slobodného roz-
hodnutia. Slobodní občania
Slovenskej republiky, drahé
Slovenky, Slováci, vážme si
svoju ťažko vybojovanú slobo-
du, vážme si svoj vlastný štát,
Slovenskú republiku. Volám
vás všetkých k zodpovedným
skutkom pre Slovenskú republi-
ku, ktorá je domovom našich
detí.

Pozn.: Krátené, bez štylistic-
kých aj gramatických úprav.

Nevysporiadané pozemky na Nábreží 
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov sídliska Nábrežie realizo-
val v minulosti štát zastúpený Stavoinvestou, ktorý nezabezpečil vy-
značenie zmien vlastníckych vzťahov. Tým nastala situácia, že listiny
dokazujúce zmenu vlastníctva nikdy neboli predmetom zápisu do
evidencie nehnuteľností resp. katastra nehnuteľností. V súčasnosti,
ak chceme dať zapísať vlastnícke právo k uvedeným pozemkom
v prospech mesta na základe pôvodných výkupových zmlúv, resp.
vyvlastňovacích konaní, je potrebné všetky tieto doklady preskúmať
a prekontrolovať.  Zároveň je nevyhnutné  dať vypracovať geometric-
ké plány k majetkovoprávnemu usporiadaniu. V minulosti možno sta-
čilo posilniť majetkovoprávne oddelenie o pracovníka, ktorý by sa ve-
noval len vysporiadaniu pozemkov na sídlisku Nábrežie. d.b.
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Som potešený, že vo vašom i vo
svojom mene môžem už po dru-
hýkrát v priebehu desiatich má-
jových dní privítať medzi nami
predsedu vlády SR Roberta
Fica s ďalšími členmi vlády SR,
podpredsedníčku Národnej
rady SR Annu Belousovovú s

poslancami NR SR,biskupa Sla-
vomíra Sabola so skupinou du-
chovných. V tento slávnostný
deň medzi nás zavítala aj dele-
gácia Matice slovenskej s pred-
sedom Jozefom Markušom,
predseda Slovenskej národnej

strany Ján Slota, poslanci Mest-
ského zastupiteľstva a VÚC. 

Teším sa, pravdaže aj záuj-
mu, ktorý ste o zlomové chvíle
našej národnej minulosti svojou
účasťou tu, na týchto historic-
kých miestach, prejavili aj vy,
občania nášho mesta.

Táto na prvý pohľad skromná
a nenápadná budova, pred kto-
rou stojíme je skutočným kleno-
tom nielen nášho mesta, ale aj
celého národa. Nevyniká archi-
tektonickými ozdobami, ale bo-
hatá je svojím duchom, svojou

atmosférou. V nej sa v auguste
roku 1844 na návrh Ľudovíta
Štúra stretli významní muži svo-
jej doby, aby založili Tatrín,
„vzdelávací spolok na prebú-
dzanie, podporovanie a rozširo-
vanie duchovného života Slová-
kov“. S ním sú späté mená na-
šich velikánov ducha – Michala
Miloslava Hodžu, Gašpara Fe-
jérpataky-Belopotockého, Jo-
náša Bohumila Guotha, Ľudoví-
ta Štúra, Karola Kuzmányho,
Sama Chalupku, Ctibora Zocha
a ďalších vzdelancov, ktorí svoj
život zasvätili duchovnému
i hmotnému povzneseniu svojho
národa. Založením Tatrína vznik-
lo centrum slovenských kultúr-
nych a národných snáh, ktoré
cez vydávanie kníh v štúrovskej
stredoslovenčine malo prispieť
k zjednoteniu všetkých sloven-
ských vzdelancov, hlásajúcich
sa k myšlienke národnej svoj-
bytnosti. Posledným edičným
činom Tatrína pred jeho záni-
kom boli Žiadosti slovenského
národa , ktoré vyšli v náklade 5-
tisíc výtlačkov. Žiadosti sa stali
prvým a základným národnore-
volučným a demokratickým pro-
gramom Slovákov, vyhláseným
na celonárodnej porade pred-

staviteľov slovenského národné-
ho hnutia v dome, pred ktorým
sme sa dnes zišli v tomto sláv-
nostnom naladení. A máme na
slávnostné pocity dôvod: stalo
sa tak v našom meste, 10. mája
1848, teda presne pred 160
rokmi. 

V ten historicky zlomový deň
vyvrcholilo úsilie pokrokových
síl o národné obrodenie a uplat-
nenie práv slovenského ľudu.
Štrnásť bodov Žiadostí sloven-
ského národa patrí k najpokro-
kovejším prejavom vtedajšej
doby. Nebojím sa povedať, že
Žiadosti slovenského národa
stáli na počiatku nášho snaže-
nia o vlastnú demokratickú štát-
nosť, ktorú si v súčasnosti užíva-
me spolu s ostatnými národ-
nostnými spoločenstvami v kra-
jine, ktorá sa pýši názvom Slo-
venská republika.

Vážení hostia, dobre a prí-
jemne sa v našom meste cíťte
a plnými dúškami si spolu
s nami, obyvateľmi hrdého his-
torického mesta Liptovský Miku-
láš, užívajte krásy tohto sláv-
nostného májového dňa.

Pozn.: Krátené, bez štylistic-
kých aj gramatických úprav.

Dnes sme sa tu v Liptovskom sv.
Mikuláši stretli presne na deň
160. výročia spomienky a osláv
jedného z najdôležitejších do-
kumentov štátoprávnych požia-
daviek Slovákov.

Pripomíname a oslavujeme
jeden z rodných listov našej
štátnosti, dokument, ktorý mô-
žeme považovať za prvý kom-
paktný národný program revo-
lučného meruôsmeho roka
1848, ktorý Slováci jasne de-
klarovali vyspelosť a vôľu po
vlastnej správe vecí verejných
a aj štátnych. Okolnosti jeho pri-
jatia sú príkladom aj pre dne-
šok. Národné sily sa musia spo-
jiť v zápase o národ a v službe
za vlasť. Pomníky nestaviame
preto, aby len nemo stáli a klád-
li sme k nim vence z dôvodu
úcty.

Aj tento monument Žiadostí
slovenského národa je predo-
všetkým živým pamätníkom ná-
roda. Tu je jeden z mnohých pi-
lierov našej skutočnej pamäti
národa!Nezabudnite na tieto
slová, keď presne o rok budete
posielať svojich vyslancov do
Európskeho parlamentu, preto-

že práve tam musí mať sloven-
ský národ  práve takých poslan-
cov, ktorí národ a Slovensko ne-
zradia, ani nepredajú. Za najra-
dikálnejší a najaktuálnejší preto
považujem aj pre súčasnosť 9.
bod Žiadostí. Čo je teda pod-
statné pre politiku aj pre národ?
V každom zápase je najdôleži-
tejšie byť zjednotený. Politické
zjednotenie Slovákov sa začalo
zjednotením za spisovný jazyk.
Dnes, v ére samostatnej SR
môžeme konečne slovenčinu
označiť aj za štátny jazyk. Na-
priek tomu je aktuálne zasadzo-
vať sa za to, aby bol skutočne
štátnym jazykom na celom úze-
mí Slovenska bez výnimky! Je
hrôzostrašné dnes počuť od
niektorých podmienky na to,
aby každý občan dokonale na
komunikačnej úrovni ovládal
štátny jazyk Slovenskej republi-
ky. Ako vidíme, Slovanstvo nie
je len prežitá idea romantizmu.
Bola aj je silnou zbraňou proti
akémukoľvek otroctvu, nech sa
skrýva za čokoľvek aj v súčas-
nosti.
Pozn.: Krátené, bez štylistic-
kých aj gramatických úprav.

Prejav primátora mesta Liptovský Mikuláš J. Blcháča

Prejav predsedu SNS Jána Slotu
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Bytový podnik Liptovský Mi-
kuláš a.s., už od roku 2007
realizuje rekonštrukcie by-
tových domov. Cieľom tý-
chto prác je predovšetkým
zníženie nákladov energie
za vykoruvanie, ktorej
cena m vzrstajúcu tenden-
ciu. Snahou Bytového pod-
nik je tiež prispeiť k zlepše-
niu kvality bývania i samot-
nej estetiky panelového
domu a celých sídlisk. 

Aj preto bolo potrebné
vzhľadom na trvalo rastúcu
cenu zemného plynu, na báze
ktorého kotolne vyrábajú a do-
dávajú do bytových domov
teplo a teplú úžitkovú vodu pri-
stúpiť k riešeniu rekonštrukcie
celého bytového domu. Išlo
o výmenu okien na spoloč-
ných schodištiach a pivnič-
ných priestoroch, výmenu
vchodových dverí, balkónov,
zaizolovanie obvodového pláš-
ťa a striech. Niekoľko praktic-
kých rád ponúka M. Kaššák.

„Aby sme sa vyhli chybám
pri zatepľovaním budov musí-
me sa sústrediť predovšetkým
na kvalitnú prípravu, materiál
a napokon i na dobre odvede-
nú prácu. Začať môžme od
okien. Tie je vhodné meniť
pred zateplením ako prvé. Po-
mocou hodnotiacej stupnice
sa otvorové konštrukcie radia
do energetickej triedy v rozsa-
hu od a po G. Klasické dreve-
né okná, ktoré sú napr. na pa-
nelákoch sú až v triede F. Pri
zatepľovaní potrebujeme po-
užiť okná minimálne triedy B. 

Žiaľ v praxi sa stretávame

s nekvalitným osadením
okien. Najčastejšie sú zle za-
merané. Tu hrozí riziko, že
vzniknuté špáry vo veľkosti
5 cm a viac sa zvyčajne „zape-
nia“. Nevýhodou je fakt, že
takto nechránený tepelnoizo-
lačný materiál starne. Ďalšie
nebezpečenstvo pre okná
predstavuje vodná para. 

Pri zatepľovaní obvodových
plášťov je potrebné postupo-
vať systémovým prístuom. Tre-
ba preto urobiť diagnostikáciu
stavby, spraocvať projekt, do-
kumentáciu pre stavebné po-
volenie. Veľmi nápomocná
môže byť i webová stránka
www. zpzb.sk.

Netreba zabúdať na to, aby
sa pri zatepľovaní obvodových
plášťov používali certifikované
systémy teplnej ochrany, aby
práce realizovali firmy, ktoré
majú na to licencie. Okrem
toho s prácami nezačínať, ak
teplota klesne pod 5C a aby
bol podklad očistený, odmas-
tený, zbavený uvoľnených
častí. Nesmieme zabudnúť,
aby sa zatplené dosky lepili
súvisle po obvode s troma ter-
číkmi, aby bolo križoanie sty-
kových špár striedané. Tiež
dôležité je prdržnosť lepidla
nakonkrétny podklad. Ďalšia
dôležitá vlastnosť je odolnosť
hmoždinky proti vytrhnutiu
z podkladu.“

V budúcom čísle sa bude-
me venovať možnostiam finan-
covania rekonštrukcie bytové-
ho domu. /g/
Pokračovanie v budúcom
čísle.

Foto G. Lipták

Zatepľovanie bytov Mestské firmy čakajú na potrebné reformy
Podniky, prostredníctvom kto-

rých zabezpečuje mesto služby
svojim občanom musia dostať
novú dynamiku a prispôsobiť svoje
podnikanie potrebám mesta

Mesto LM vykonáva svoje služ-
by pre občanov ale aj návštevníkov
mesta prostredníctvom samotného
Mestského úradu, rozpočtových
a príspevkových organizácií a pro-
stredníctvom podnikov – obchod-
ných spoločností. Niektoré vlastní
na 100%, niekde (napr. Liptovská
vodárenská spoločnosť, a.s.) je
akcionárom s rôznym podielom ak-
cií.

V roku 2007 sa nám podarilo
získať cca 46% akcií LVS, a.s.,
čím sme získali právo k viac než
štvrť miliardovému majetku (samo-
zrejme aj primeranú mieru zodpo-
vednosti). Nasledovali zmeny vo
vedení a štatutárnych orgánoch
spoločnosti. V súčasnosti je táto
akciovka stabilizovaná, má dlho-
dobý plán rozvoja vrátane význam-
ných investícií. Majetok sa nepre-
dáva, očakávame jeho ďalšie
zhodnocovanie a zlepšovanie slu-
žieb občanom aj investorom, ktorí
k nám do regiónu prichádzajú čo-
raz intenzívnejšie.

Bytový podnik je 100% akcio-
vou spoločnosťou mesta. Je a zos-
tane. A posilnený o nové výzvy
a silnejší vo svojom základnom ka-
pitáli. Z auditu, ktorý bol vykonaný
v roku 2007 vyplynulo, že sa musí
podriadiť významnej transformácii
s jediným cieľom zlepšenia služieb
občanom, ktorí majú s týmto pod-
nikom zmluvné vzťahy.

Musí prijať nové úlohy, ktorými
ho poverí mesto či je to v manažo-
vaní informačno-komunikačných
technológií alebo implantovaní fi-
nančných pomocí, ktoré očakáva-
me z eurofondov (rekonštrukcie
škôl, regenerácie sídlisk...) a ďal-
ších nových činností. Navyše musí
zvládnuť napraviť deformácie, kto-
ré boli v jeho činnosti založené
v minulosti. 

Bytový podnik musí zlepšiť svo-
je služby v servise spoločenstvám
vlastníkov bytov, musí lepšie mana-
žovať prenájom nebytových prie-
storov a vylúčiť akékoľvek neplatič-
stvo.

Bytový podnik musí odčleniť so
svojej činnosti prevádzkovanie
športových zariadení (zimný štadi-
ón, plaváreň,...) Je neprijateľné,
aby prevádzka týchto zariadení
bola dotovaná zo zisku tepelného
hospodárstva, ktoré navyše neslú-
ži všetkým obyvateľom mesta! Na
dodávku tepla sú mnohokrát pripo-
jené nižšiepríjmové rodiny. Pri

hlbších analýzach sme zistili, že
presunom správy športových zaria-
dení na VPS-ku, kam prirodzene
ako ku príspevkovej organizácii
patrí, ušetrí mesto cca 6 miliónov
Slovenských korún, ktoré sa dote-
raz rozplývali v akciovke.

Tepelné hospodárstvo musí
svoje výnosy investovať do ďalšie-
ho rozvoja (nové kotolne v lokali-
tách, kde sa pripravuje výstavba
bytových domov, rozvody a výmen-
níky tepla,..). V blízkej minulosti sa
takýto rozvoj zanedbal a nové byto-
vé domy či už v centrálnej mest-
skej zóne alebo v Palúdzke posta-
vené v rokoch 2005 – 2007, sú
vykurované elektrinou.

Bytový podnik nemá možnosť
čerpať rôzne fondy na potrebné in-
vestície (cca 200 mil. Sk v najbliž-
ších rokoch, aby bolo konkuren-
cieschopné), muselo by cenu tep-
la zaťažiť splácanými úvermi aj
s úrokmi.

V tomto čase je nanajvýš zod-
povedné podľa príkladu mnohých
miest na Slovensku, uvažovať
o prenajatí tejto činnosti Bytového
podniku subjektu, ktorý možnosti
investovať bez odrazu na fixnú
zložku ceny má a pre ktorého je vý-
roba a distribúcia tepla takpove-
diac hlavným remeslom. 

Nové vedenie mesta má jed-
noznačný cieľ – v najkratšej mož-
nej dobe zlepšovať služby, ktoré si
objednáva u svojej príspevkovej or-
ganizácie  - Verejnoprospešných
službách. Časté sú ponosy obča-
nov na logistiku likvidácie komunál-
neho odpadu, problém je tiež v mi-
nulosti zle manažovanom rozširo-
vaní skládky, kde mesto pravdepo-
dobne zbytočne investovalo viac
než 20 miliónov Sk. A navyše boli
pri investovaní porušované pravidlá
verejného obstarávania! V súčas-
nosti sa trápime s kosením, opra-
vou výtlkov po zime ...

Vedenie spoločnosti sa veľmi
snaží zlepšovať situáciu, existujúca
štruktúra sa zdá byť skostnatelá.
Musíme hľadať a nachádzať nové
know-how (vedieť ako) a spolupra-
covať s partnermi, ktorí ho prinesú.
Stabilným cieľom, a opakujeme to
už v tomto príspevku niekoľko krát,
je zlepšená služba občanom mes-
ta a jeho návštevníkom a následne
aj spokojnosť, ktorá určite príde. 

Musíme mať čoraz menej dôvo-
dov na zamračené tváre a zlé hod-
notenia a čoraz viac dôvodov na
úsmev na tvári a ocenenie dobrých
výsledkov, ktoré po tom, ako zod-
povedne vykonáme reformy
a transformácie mestských podni-
kov, určite prídu.
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V rámci kampane „Nese-
parujte sa! Separujte
s nami“ majú základné,
stredné a materské školy
možnosť navštíviť separač-
né (triediace) stredisko Ve-
rejnoprospešných služieb
(VPS) mesta. Občianske
združenie TATRY zaslalo
túto ponuku 32 školským
subjektom. Jedným z cie-
ľov exkurzií je aj odstráne-
nie mýtu: „Načo separo-
vať, aj tak to všetko končí
na skládke.“

V rámci jednej hodiny
sa žiaci okrem iného do-
zvedia, aké odpadové ko-
modity sa v meste Liptov-
ský Mikuláš zbierajú, aké
typy kontajnerov sa pre ich
zber využívajú, k čomu slú-
ži triediace stredisko VPS
a aké je následné zhodno-
tenie vytriedených zložiek
odpadu. 

Cieľovou skupinou Ob-
čianskeho združenia TAT-
RY sú predovšetkým žiaci
základných a stredných
škôl, ktorí môžu následne
významným spôsobom

ovplyvňovať postoje rodi-
čov, susedov či priateľov.
Cieľom exkurzií je taktiež
vytvoriť pozitívny vzťah mla-
dých ľudí k pracujúcim
v odpadovom priemysle
a naučiť sa chápať i poplat-
ky za odpady, ako popla-
tok za reálne vykonanú
službu. 

Spolupráca OZ TATRY,
mesta a Verejnoprospeš-
ných služieb významné sy-
nergické efekty. V ostat-
ných dňoch Recyklačný
fond oznámil, že projekt
VPS, zameraný na regio-
nálny systém separované-
ho zberu komunálneho
odpadu v oblasti stredné-
ho a horného Liptova, zís-
ka dotáciu viac ako 4,3 mi-
lióna Sk. OZ Tatry zasa zí-
skalo 1,387 mil. Sk na
projekt Neseparujte sa!
Separujte s nami“ v rámci
blokového grantu Podpora
enviromentálnych organi-
zácií pre udržateľný rozvoj
(EMVO-TUR). 

Mgr. R. Pado

Aj v tomto čísle našich novín Mikuláš, budeme pokračovať ďalšou
časťou príspevkov a poradíme vám ako užitočne separovať biood-
pad. 

Odpad zo zelene – bioodpad je biologicky rozložiteľný odpad,
ktorý odoberá na kompostovanie Zberné stredisko mesta, ktoré sa
nachádza na Podtatranskej ulici, ale tiež i Verejnoprospešné služby
mesta priamo od rodinných domov, podľa práve aktuálneho harmo-
nogramu zberu. 

Odporúča sa aby obyvatelia vlastniaci pozemok zo záhradkou, by
mali tento druh odpadu kompostovať. Informačné materiály nielen
o tom, ako si zhotoviť pri dome kompostovisko, je možné získať na
internetovej adrese www.spz.sk. V časti informácie sa nachádzajú
materiály na stiahnutie vo formátoch pdf a word. Mgr. R. Pado

Pri poplatku za komunálny
odpad nastali v tomto roku
zmeny, na ktoré nestihli niek-
torí daňovníci zareagovať,
preto aj touto formou chce-
me na tieto zmeny daňovní-
kov upozorniť. Okrem zvýše-
nia sadzby poplatku z dôvo-
du zvýšenia nákladov na zber
prepravu a skladovanie od-
padu sú schválené aj zníže-
nia a oslobodenie od plate-
nia poplatku. Oslobodenie
od platenia poplatku sa týka
občanov, ktorí sa dlhodobo
zdržiavajú alebo zdržiavali
v zahraničí, mimo územia
mesta z dôvodu výkonu za-
mestnania , alebo prechod-
ného pobytu v inej obci. Po
predložení žiadosti a dokladu
nie je povinný občan za to
obdobie kedy nebýval v mes-
te poplatok platiť. Zníženia vo
výške 30% sa týka skupiny
občanov, ktorí navštevujú
školu mimo mesta, s výnim-
kou denne dochádzajúcich,
držiteľov preukazu ŤZP
a ŤZP/S, občanov, ktorí po-
berajú príspevok v hmotnej
núdzi, za deti rodinám so

štyrmi a viac neplnoletými
deťmi (len za tieto deti) a ob-
čanom nad 70 rokov veku.
Podobne ako pri oslobodení
je potrebné podať žiadosť
a priložiť doklad potvrdzujúci
nárok na zníženie. Úprava sa
dotýka aj poplatníkov podni-
kajúcich v cestovnom ruchu.
Znížil sa na 1.40 Sk poplatok
za lôžko a deň v zariadeniach
poskytujúcich ubytovacie
služby a pri pohostinských
zariadeniach (bez ubytova-
nia) sa poplatok stanovil vý-
ške 1.40 Sk za deň a miesto
na poskytovanie týchto slu-
žieb. K tomu sa pripočítava
poplatok 1.40 Sk za deň
a počet zamestnancov. Na
túto zmenu boli tí, ktorých sa
to týka upozornení vo výzve
na podanie priznania k po-
platku. Záverom uvádzame,
že prijaté zmeny sú v súlade
so zák. č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miest-
nom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších
predpisov.

Mgr. R. Proč

Exkurzie 
do separačného strediska

Poplatok za komunálny odpad

Neseparujte sa! Separujte s nami.

V rámci kampane „Neseparujte
sa, separujte s nami„ mesto
Liptovský Mikuláš v spolupráci
s Občianskym združením Tatry
realizovalo v marci tohto roka
dotazníkový prieskum separo-
vania odpadov v meste. Do
prieskumu sa zapojilo viac ako
931 domácností, čo predsta-
vuje 8 % domácností v meste.
Zaujímalo nás, aké sú najčas-
tejšie príčiny prečo občania
neseparujú odpad a čo by ob-
čania zlepšili na separácii od-
padov meste. Z výsledkov vy-
beráme:

Výsledky prieskumu ukáza-
li, že mesto potrebuje viac kon-
tajnerov, ich častejšie vyprázd-
ňovanie, zlepšenie informova-
nosti občanov o separovaní. 

Ako sú Verejnoprospešné
služby pripravené na skvalitne-
nie procesov separácie komu-
nálneho odpadu sme sa opýta-
li Ing. Dušana Greša, riaditeľa
VPS.

VPS- ka získala prostriedky

z recyklačného fondu vo výške
4, 3 milióna korún, ktoré s čas-
ti použijeme aj na nákup zbero-
vých kontajnerov, zberového
vozíka pre pešiu zónu a plasto-
vých kuka nádob ale aj nákup
dvojkomorového hydraulického
lisu a vysokozdvižného vozíka. 

Tieto prostriedky nám po-
môžu pri skvalitňovaní procesu
separácie, zvýšia jeho efektív-
nosť a prispejú tiež k skvalitne-
niu pracovného prostredia za-
mestnancov separačného
strediska. 

Touto cestou ďakujeme
všetkým občanom , ktorí sa za-
pojili do prieskumu. Výsledky
prieskumu nám pomohli pri
identifikácii hlavných problé-
mov v separovaní komunálne-
ho odpadu v našom meste
a zároveň usmernia naše kroky
v ďalšom zvyšovaní efektívnosti
procesu separácie. 

DB

Mesto potrebuje viac kontajnerov
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Tatranský vodný slalom
Kaliská pôjde do Pekingu

Dejiskom už 60. ročníka Medzi-
národného Tatranského slalomu
sa od piatku do nedele /16. –
18. mája 2008/ stal vodný Areál
Ondreja Cibáka. Do Liptovské-
ho Mikuláša si prišlo zmerať sily
220 vodákov zo štrnástich kra-
jín. 

Na jedno z najstarších vod-
noslalomárskych podujatí na
svete,  pricestovalo i kompletné
olympijské družstvo z Francúzka
spolu s dvojnásobným olympij-
ským víťazom v C1 Tonym Es-
tanguetom. Vrcholom podujatia
bol nedeľný súboj dvojice skú-
sených slovenských kajakárok
Eleny Kaliskej a Jany Dukátovej
v rozhodujúcich pretekoch

o účasť na augustových hrách
XXIX. Olympiády v Pekingu. 

Kaliská využila výhodu domá-
cej vody a zvíťazila nad Dukáto-
vou o 3,07 s. Už po semifinále
viedla o vyše dve a pol sekundy,
vo finále svoj náskok už len zvý-
šila. Olympijská víťazka z Atén
2004 a svetová šampiónka
z MS 2005 si svojím nedeľným
víťazstvom zaistila miestenku na
Olympiáde v Pekingu. „V tejto
chvíli ešte neviem, ako bude vy-
zerať moja ďalšia príprava. Teraz
cítim najmä obrovskú únavu, po-
trebujem vypnúť, oddýchnuť si.
Potom budeme konkretizovať
spolu s trénerom tréningy na
olympiádu,“ hovorí spokojná Ka-
liská. 

Mladá 24-ročná majsterka
sveta 2006 z Prahy nie je so
svojím výkonom spokojná. 

O všetkom vraj rozhodla prvá
jazda, kde Dukátová urobila
v štrnástej bránke hrubú chybu.
„Verila som si do poslednej chví-
le. Vedela som, že mám na to,
aby som s Elenou zohrala vyrov-
nanú partiu. Určite, že Elena
mohla ťažiť zo svojich obrov-
ských skúseností. Má za sebou
už tri olympiády. Dnes sa to na-
pätie dalo doslova krájať. Veľmi
ma mrzí, že mi to nevyšlo. Ďalšia
olympiáda bude až o štyri roky
a to je veľmi ďaleko,“ skonštato-
vala Jana Dukátová. 

Suverénny triumf Martikána
Na jubilejnom Tatranskom

vodnom slalome, nenašiel Mi-
chal Martikán premožiteľa. 

Bez najmenšieho zaváhania
triumfoval v C1. Papierový favorit
pretekov, dvojnásobný olympij-
ský víťaz Tony Estanguet skončil
napokon na zemiakovom
štvrtom mieste. Na margo svoj-
ho víťazstvo Martikán skonštato-
val: „Určite je to príjemné vyhrať
na domácom podujatí. Som rád,
že som mohol absolvovať takéto

preteky, ktoré mi zapadli do prí-
pravy na vrchol - olympijské hry.
Viem však, že tento výsledok sa
do olympijských pretekov nebu-
de počítať. Dovtedy ma ešte
čaká veľa náročných a ťažkých
tréningov.“

Darilo sa i v súťaži debloviek,
kde domáci reprezentanti obsa-
dili všetky tri medailové priečky.
Tesne zvíťazili dvojnásobní olym-
pijskí víťazi Pavol a Peter Ho-
chschornerovci pred Tomášom
Kučerom s Jánom Bátikom,
bronz si vybojovali bratranci Ladi-
slav a Peter Škantárovci. V prete-
koch kajakárov zvíťazil Francúz
Fabien Lefevre. Minuloročný
majster Európy Ján Šajbidor sa
musel napokon uspokojiť s tretím
miestom.

čestný predseda pretekov 
J. Blcháč, /g/

Ondrášovská horička
Tradičný beh Olympijského dňa, v rámci podujatia Ondrá-
šovská horička sa uskutoční 22. júna 2008. Preteky sú sú-
časťou Liptovskej bežeckej ligy a sú zaradené do súťaže
o najlepšieho bežca Liptova. 

Už len do 14. júna 2008 máte
možnosť vidieť v priestoroch mú-
zea Janka Kráľa v Liptovskom
Mikuláši jedinečnú výstavu svoj-
ho druhu. Viac ako 80 fotografií
Silvestra Štrica mapuje históriu
šesťdesiatich ročníkov Medziná-
rodného Tatranského vodného
slalomu. Ide o najstaršie preteky
nielen na Slovensku, ale i vo sve-
te. Konajú sa bez prerušenia od
roku 1949. Čiernobiele i farebné
fotografie zachytávajú majstrovs-
ké umenie na vode nielen slo-
venských, ale aj svetových kaja-
károv a kanoistov. Návštevníci
môžu vidieť fotografie z pretekov
ešte na prírodnej vode Belej
a Váhu. Najstaršia je z roku
1962. Podobne i z neskoršieho
obdobia, keď bol otvorený nový
slalomársky areál Ondreja Cibá-

ka. Dnes už neodmysliteľne pat-
rí k charakteru mesta a každo-
ročne je dejiskom medzinárod-
ných súťaží vo vodnom slalome.
Na jeho vodách vyrástlo množ-
stvo kvalitných slovenských pre-
tekárov, ktorí stáli na stupňoch
víťazov i na Olympijských hrách.
Nemožno nespomenúť Michala
Martikána (olympijský víťaz
z roku 1996) a Elenu Kaliskú
(olympijská víťazka z roku
2004). Aj vďaka nim sa mesto
môže od roku 2004 chváliť čest-
ným titulom – Mesto olympij-
ských víťazov, ktorý mu udelil
Slovenský olympijský výbor. 

Silvester Štric sa otvorenia
svojej výstavy nedožil. Ale jeho
odkaz v podobe fotografií pre-
trváva. /g/

Výstava fotografií 
Silvestra Štrica

Na jubilejný 60. ročník Tatranského vodného slalomu zavítal aj prezident
SR Ivan Gašparovič, spoločnosť mu robil primátor mesta Liptovský Miku-
láš J. Blcháč, prednosta mesta R. Urbanovič a riaditeľ Kanoe Tatra klubu
Ivan Cibák.
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Optimizmom nešetrí ani prezident klubu HK
32 Vladimír Poliak. K dispozícií pre novú sezónu
bude mať 28 hráčov, z toho osem nových. Šty-
ria z nich prišli do Liptovského Mikuláša z Mo-
ravskej ligy a extraligy, jedným je najproduktív-
nejší útočník prvej slovenskej ligy. „S Ľubom Va-
škovičom máme urobenú zmluvu a momentálne
je na príprave v Mikuláši,“ spresnil Vladimír Po-
liak. 

Príprava na nadchádzajúcu sezónu sa zača-
la už koncom apríla. „V prvý týždeň sme sa za-
merali na aerobnú vytrvalosť, cvičíme na fit lop-
tách a kúpili sa i pomôcky na posilňovanie,“ pre-
zradil asistent trénera Pavel Paukovček. Hoke-
jisti v rámci tréningovej prípravy absolvujú i vy-
trvalostné behy na Žiarsku chatu, alebo do Jas-
nej. Každý pondelok ráno cvičia aj
aerobic.„Budeme trénovať deväť týždňov a po-
tom majú chlapci trojtýždňovú pauzu,“ povedal
Paukovček.

V súčasnosti je hlavným partnerom hoke-
jového klubu mesto Liptovský Mikuláš i za ak-
tívnej účasti a podpory primátora. „Vďaka tej-
to podpore i sponzorom sú vytvorené všetky
predpoklady aby sa nám mikulášsky hokej
podarilo dostať na úroveň, ktorú si zasluhuje,“

uviedol riaditeľ L. Bubniak. Boliestkou klubu
je fakt, že dosiaľ sa stále nepodarilo získať
generálneho sponzora, ktorý by bol finanč-
ným garantom klubu na dlhšie pôsobenie.
Ako povedal L. Bubniak, klub počíta pre túto
sezónu s rozpočtom 33 - 35 mil. Sk, bez pre-
vádzky zimného štadióna. Jeho vedenie pre-
to dúfa v dobrý štart pred náročnou sezónou. 

Na ľad by mikulášski hokejisti mali vykorču-
ľovať už 21. júla a o týždeň neskôr si zmerajú
sily s bieloruským klubom Dynamo Minsk. 

/g/

MHK 32 mieri vysoko
Mikulášsky hokejový klub má túto sezónu vysoké ambície. Rád by totiž prerazil v Play off. 

Biskup František Tondra oceňuje uplatňovanie 
princípov demokracie a slobody vedením mesta

Mons. František TONDRA,
biskup Spišskej katolíckej die-
cézy a predseda Konferencie
biskupov Slovenska prijal v máji
v Spišskej kapitule primátora
mesta Jána Blcháča.

Počas audiencie biskup
František Tondra ocenil prístup
nového vedenia mesta aj preto,
že ako jediné väčšie mesto na
Slovensku umožnilo demokra-
ticky svojim občanom odkáza-
ným na opatrovateľskú službu,
aby sa mohli slobodne rozhod-
núť, akú formu opatrovania si
zvolia – civilnú alebo konfesnú.
Tú poskytuje aj naďalej na úze-

mí mesta Liptovský Mikuláš Eva-
nielická diakonia a Spišská ka-
tolícka charita. Riaditeľ Spišskej
katolíckej charity Peter Maľuč-
ký, ktorý audienciu sprostredko-
val, urobil tak práve z vďaky
k prístupu vedenia mesta pri
konkrétnom napĺňaní princípov
slobody a demokracie.

Od 1. januára 2008 stálo aj
naše mesto pred rozhodnutím,
akú formu podpory občanom
odkázaným na opatrovateľskú
uplatniť. Rozhodli sme sa, a ná-
sledne zmluvne ošetrili, že pod-
poríme všetky vyššie spomína-
né formy sociálnej pomoci rov-

nakou hodinovou čiastkou. My-
slíme si, že aj toto je jeden z ka-
mienkov do mozaiky nášho pro-
jektu sociálneho, solidárneho
a tolerantného mesta, mesta
Liptovský Mikuláš, ktoré sa tými-
to atribútmi v histórii vždy hrdilo.

V priebehu audiencie mal
primátor mesta Ján Blcháč mož-
nosť diskutovať s biskupom
Františkom Tondrom, pomoc-
ným biskupom F. Sečkom a ria-
diteľom Spišskej katolíckej cha-
rity Petrom Maľučkým viaceré
aktuálne témy, ktorými slovens-
ká spoločnosť a v jej rámci aj
mesto Liptovský Mikuláš žije,

akými sú napríklad téma
rodiny, mládeže a pod.

Cestu k na audienciu
v Spišskej kapitule využil
primátor mesta na návšte-
vu viacerých zariadení,
spravovaných Spišskou
katolíckou charitou. Začala
návštevou Domu Charitas
sv. Kláry v Liptovskom Mi-
kuláši stretnutím so ses-
trou Júliou, jej spolupra-
covníčkami a chovankyňa-
mi, pokračovala prehliad-
kou Hospicu sv. Alžbety
v Ľubici a návštevou Domu
Charites sv. Rodiny v Já-
novciach.

-r-

Havrany v meste
V období hniezdenia havra-

novitých vtákov požadujú obyva-
telia od mesta riešenie problé-
mu nazývaného „Havrany“. Oby-
vatelia namietajú v jednotlivých
lokalitách premnoženie a hniez-
denie havranov, znečisťovanie
okolia a obťažovanie hlukom.
Vzhľadom k tomu, že sa jedná
o problematiku, ktorú obce
a mestá nemajú v kompetencii
riešiť, zvolalo Mesto Liptovský
Mikuláš - Mestský úrad, odbor
územného rozhodovania, sta-
vebného poriadku a životného
prostredia pracovné stretnutie
kompetentných organizácií, na
ktorom bude opakujúca sa si-
tuácia posúdená a kde sa bude
hľadať vhodné riešenie uvede-
ného problému.  

Podobne sú obmedzené
kompetencie mesta vo vzťahu
k oblastiam sledovaným špecia-
lizovanou štátnou správou. Na
základe množiacich sa sťažností
obyvateľov Nábrežia Dr. A. Sto-
dolu na šíriaci sa zápach v tom-
to období dáva mesto podnet
Obvodnému úradu životného
prostredia v Liptovskom Mikuláši
na preverenie firiem, ktoré majú
umiestnené prevádzky východ-
ne od sídliska Nábrežie z hľadis-
ka odpadového hospodárstva,
ochrany ovzdušia a štátnej vod-
nej správy. odd. žp

Nová služba zákazníkom
Od 1. 7. 2008 bude slúžiť obča-

nom Liptovského Mikuláša nové kon-
zultačné stredisko Stredoslovenských
elektrární SSE. Nájdete ho v budove
Liptovskej vodárenskej spoločnosti na
Štefánikovej ulici. Občanom mesta
Liptovský Mikuláš budú k dispozícií
dva krát do týždňa pracovníci SSE, na
ktorých sa môžu obrátiť so svojimi
otázkami ohľadom platieb, faktúr či
dodávky elektrickej energie.
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