
Vážení spoluobčania,
opäť k vám prichádzame s najnovšími

správami o dianí v našom meste. Napriek
tomu, že existuje množstvo prekážok či
horších životných situácií, žijeme aj viace-
rými pozitívnymi hodnotami, o ktorých vás
chceme informovať aj v tomto vydaní Mi-
kuláša.

My, ktorí sme pred takmer štyrmi rokmi
prevzali zodpovednosť za verejné veci
v našom meste, sme vo svojej každoden-
nej činnosti zameraní hlavne na výsledok.
Snažíme sa všetky veci usporiadať podľa
obyčajného zdravého rozumu. Čo najviac
sa chceme vyvarovať rôznych virtuálnych
„právd“, ktoré sa snažia prezentovať buď
nekompetentní redaktori, alebo dobre ma-
zaní manipulátori prostredníctvom niekto-
rých médií či internetu. Sme odhodlaní

prekonať všetky úskalia, ktoré nám život
prináša, aby sme mohli s naším mikulášs-
kym optimizmom hľadieť do budúcnosti.

Všetko, čo verejne činíme, je o vzťahu.
V našom prípade najmä o vzťahu k nášmu
milovanému mestu a vám, milí občania.
Náš vzťah k histórii a tradícii Liptovského
Mikuláša dokazujeme pravidelne tým, že
prostredníctvom osláv rôznych výročí
a štátnych sviatkov sa snažíme do nášho
mesta vnášať ducha dôstojnosti a toleran-
cie, ktorým oplývali naši predkovia a za-
nechali nám ho.

Neustále sa snažíme o to, aby bol Lip-
tovský Mikuláš každý deň lepším mes-
tom. Určite ním bude, ak dotiahneme do
konca mnohé začaté projekty. Mnohé ak-
tivity, ktoré sme už zrealizovali, nám den-
ne prinášajú výsledky, ktorými je Mikuláš
skutočne lepší, a to každým dňom. 

V týchto dňoch opäť prežívame obdo-
bie, keď si nás naši parlamentní politici
všímajú o čosi bližšie, ako je to bežné
a keď na nás z každej strany doliehajú no-
vinové, televízne či rozhlasové posolstvá.
Držme sa tvrdenia, že najlepšími slovami
sú skutky. Premietnime si v mysli vlastný
historický film a položme si otázku, kto je
ten pravý, kto myslí predovšetkým na
ľudí. Rozhodnime sa pri blížiacich sa voľ-
bách poslancov do Národnej rady SR
správne, aby všetko dobré, čo je načaté,
mohlo byť aj dokončené, aby dostali šan-
cu tí, ktorých priority sú blízke predovšet-
kým vám.

Váš primátor

6/2010

Liptov navštívili 
veľvyslanci päťdesiatich

krajín sveta
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O aktivitách mesta Liptovský Mikuláš
a celého regiónu Liptov informoval predse-
da Združenia miest a obcí Liptova (ZMOL)
Ján Blcháč vyše sedemsto delegátov
a hostí jubilejného Združenia miest
a obcí Slovenska (ZMOS). Na výročnom
20. sneme vyzdvihol snahu samosprávy
posilňovať vlastenecké povedomie obča-
nov. Upozornil na dôstojné oslavy 160.
výročia vyhlásenia Žiadostí slovenského
národa, ktoré si v Liptovskom Mikuláši
pripomenuli v roku 2008. Vyzdvihol tiež
slávnosti 90. výročia 1. mája, počas kto-
rých sa v roku 2009 prvýkrát vo svojej
histórii stal Liptovský Mikuláš miestom
stretnutia popredných postáv slovenskej
politiky a troch najvýznamnejších ústav-
ných činiteľov – prezidenta SR Ivana Gašpa-
roviča, predsedu Národnej rady SR Pavla
Pašku a premiéra Roberta Fica. Za rok
2010 nezabudol snemu delegátov predsta-
viť významné centrálne oslavy 65.výročia

Dňa víťazstva nad fašizmom. Celonárodné
oslavy sa opäť konali práve v srdci Liptova
na vojnovom cintoríne Háj Nicovô.

„Vo svojom príhovore som sa tiež poďa-
koval ZMOS-u a jeho predstaviteľom predo-
všetkým za úspešnú prácu, ktorej výsled-
kom je aj zákon o podpore cestovného ru-
chu a novelizácia zákona o obecnom zriade-

ní. Tie majú pre naše mesto i región veľký
význam. Reagoval som aj na návrh poslanca
Národnej rady Slovenskej republiky Ale-

xandra Slafkovského, ktorý sa dožado-
val, aby zákon o obecnom zriadení riešil
otázky dovolenky primátorov, starostov
a ich zástupcov. Táto otázka nie je všeo-
becnou potrebou miest a obcí. Ťažko ju
môže vyriešiť zákon, je to skôr otázka
morálky,“ povedal predseda ZMOL-u
a primátor Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč.

Slafkovský sa toho času súdi s mes-
tom o preplatenie dovolenky aj za rok
2006. V tomto roku pritom viac ako 70
dní nepracoval pre mesto, pretože sedel
v pléne Národnej rady SR a na jej výbo-

roch, zúčastňoval sa zastupiteľstiev Žilinské-
ho samosprávneho kraja a jeho komisií či
rokovaní výborov regiónov v obecných mes-
tách Slovenska.

red.

Ján Blcháč vyzdvihol pred stovkami delegátov 
národné povedomie Mikulášanov 

Rekonštrukcie dvoch základ-
ných škôl v Liptovskom Mikuláši
sú v plnom prúde a mesto sa
chystá odovzdať stavebným fir-
mám na zrekonštruovanie aj
ďalšiu základnú a materskú ško-
lu. Príspevok vo výške viac ako
3,5 milióna eur získal zriaďova-
teľ z eurofondov začiatkom
októbra minulého roka. 

„Zateplením na všetkých šty-
roch budovách získame takmer
50 percentné zníženie energe-
tickej náročnosti, teda znížime
náklady na vykurovanie. Dobu-
dujú sa prvky debarierizácie
tam, kde chýbajú. Pri rekon-
štrukciách myslíme aj na deti,
ktoré majú zníženú pohybovú
schopnosť či iné postihnutie.

Hlavným cieľom všetkých týchto
projektov je zlepšenie podmie-
nok vzdelávacieho a výchovné-
ho procesu pre naše deti,“ vy-
svetlil primátor Ján Blcháč.

Stavebníci práve pracujú na
Základnej škole Janka Kráľa
a na Základnej škole na Demä-
novskej ceste. V týchto dňoch
odovzdá mesto externým fir-
mám stavenisko aj na Základnej
škole Márie Rázusovej Martáko-

vej a v Materskej škole na ulici
Československej brigády. 

„Stavebné práce sa realizujú
v súčinnosti s výchovno-vyučo-
vacím procesom, tak aby do-
chádzalo k jeho minimálnemu
narušeniu. Na Základnej škole
na Demänovskej ceste vymieňa-
jú okná a zatepľujú strechu. Na-
sledovať bude aj zateplenie fa-
sády. Okrem toho pribudne nad
pavilónom C nová nadstavba,
kde by mali vzniknúť priestory
pre ďalšie tri učebne,“ priblížila
projektová manažérka miestnej
radnice Lucia Cukerová. Škola
mala nedostatok priestorov pre
vzdelávací proces. Chýbali tu
miestnosti určené pre klub detí
a poloodborné učebne pre prvý

stupeň. Odstránia sa bariéry na
prízemí a v hygienických zaria-
deniach.

Na Základnej škole Janka
Kráľa realizujú stavbári zateple-
nie budovy, výmenu okien. Ško-
la sa špecializuje na výučbu cu-
dzích jazykov a prírodovedných
predmetov. 

Okrem zateplovacích prác
a výmeny okien na ZŠ M.
R. Martákovej radnica zabezpe-

Miestna samospráva začala s rekonštrukciami škôl
čí školám aj vnútorné vybavenie
a vybavenie informačnými tech-
nológiami.

Radnica v najbližších dňoch
zabezpečí aj úpravy na budove

škôlky na ulici Československej
brigády, ktorá je jedinou svojho
druhu v meste – špecializuje sa
na pohybovú prípravu a posky-
tuje svoje služby aj deťom s roz-
ličným stupňom zdravotného
postihnutia. K jej priestorom

patrí aj bazén, ktorý slúži hlavne
pre postihnuté deti. Dnes je
však nefunkčný. „Po zateplení
chceme na tejto škôlke zrekon-
štruovať aj detské integračné

centrum a bazén, čo vylepší
podmienky výchovy pre integro-
vané zdravotne postihnuté deti,“
prezradil primátor.

Stavebné práce budú na
školách ukončené v priebehu
tohto roka. v.

PROJEKTY:
• Rekonštrukcia ZŠ Janka Kráľa, 
Liptovský Mikuláš – Podbreziny

• Rekonštrukcia a nadstavba Základnej školy 
Demänovská cesta, Liptovský Mikuláš

• Rekonštrukcia Základnej školy M. R. Martákovej, 
Liptovský Mikuláš

• Stavebné úpravy Materskej školy na ulici Čsl. brigády, 
Liptovský Mikuláš

Tieto projekty sú spolufinancované Európskou úniou vo vý-
ške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Dva frekventované chodníky
v Liptovskom Mikuláši sú od
uplynulých dní osvetlené. Zvýši
sa tak najmä bezpečnosť chod-
cov.

„V rámci projektu modernizá-
cie a rozšírenia verejného osvet-
lenia sme nasvietili chodník
z idúci z mesta k obchodnému
centru na Kamennom poli,“ in-
formoval viceprimátor Pavel Bo-
bák. Na Kamennom poli je päť
veľkých obchodných prevá-
dzok, chodník vo večerných ho-

dinách využívajú nielen zákazní-
ci, ale i zamestnanci jednotli-
vých prevádzok. Spoločnosť si
v minulosti dala urobiť prieskum
a takmer 40 percent respon-
dentom prekážalo práve chýba-
júce osvetlenie.

Niekoľko dní je už nasvetlený
aj chodník v parku na Rachma-
ninovom námestí. Postupne ča-
kajú úpravy aj celý park. Opra-
vený bude aj chodník s lavička-
mi.

lm.

Chodci sa cítia bezpečnejšie

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Liptovský Mikuláš vďaka
efektívnym opatreniem hospo-
dáril v roku 2009 s prebytkom
približne 1,1 milióna eur. Tieto
prostriedky budú môcť byť po-
užité na prípadné vykrytie straty
v ďalšom roku.

Výsledky hospodárenia mes-
ta za uplynulý rok schválili na ro-
kovaní liptovskomikulášski
mestskí poslanci. Príjmy tak tvo-
rili 23,2 milióna eur a výdavky
22,1 milióna eur. Rozpočet
mesta za posledných 5 rokov
vzrástol o 50 percent, či už vply-
vom nových samosprávnych

úloh mesta, ale i vplyvom inflá-
cie a rastu cien.

„Šetrili sme v rôznych oblas-
tiach. Rok 2009 bol poznačený
hospodárskou krízou, no na-
priek tomu sme neobmedzili sa-
mosprávne funkcie mesta. Hos-
podárenie mesta je najmä vý-
sledkom prijatých opatrení, pri-
čom sme našli aj potrebné re-
zervy. Určite v takýchto situá-
ciách nepôjdeme cestou pre-
púšťania zamestnancov. Posky-
tované služby chceme nielen
zachovať, ale aj zdokonaľovať,“
zdôraznil primátor Ján Blcháč.

Vďaka efektívnym opatreniam mesto hospodárilo s prebytkom
Mesto v roku 2009 zabezpe-

čovalo úlohy, ktoré vo finanč-
nom vyjadrení predstavujú 677
eur na jedného obyvateľa, pri-
čom 17 percent výdavkov sme-
rovalo do oblasti nových investí-
cií. Celkove sa preinvestovalo
takmer 3,8 milióna eur. Časť in-
vestícií bola financovaná príjma-
mi z predaja majetku, časť
z úverov, ktoré mesto každoroč-
ne využíva na dofinancovanie
svojich potrieb. Pozitívne je
možné hodnotiť i každoročný
nárast hodnoty majetku mesta,
ktorý je dosahovaný investova-

ním a zhodnocovaním majetku.
Za posledných päť rokov vzrás-
tol majetok mesta o viac ako 40
miliónov eur, čo predstavuje prí-
rastok 1326 eur na jedného
obyvateľa. za toto obdobie vo
výške 1 326 eur.

Napriek dopadom finančnej
krízy, meškajúcim výzvam na
predkladanie žiadostí o financo-
vanie zámerov mesta z eurofon-
dov, všetky samosprávne funk-
cie boli v roku 2009 riadne
splnené. Opravovali a rekon-
štruovali sme cesty a chodníky,
budovali nové parkovacie mies-
ta, autobusové prístrešky, zre-
konštruovali sme detský bazén,
šatne a sociálne zariadenia na
futbalovom štadióne v Okolič-
nom. Nový vzhľad dostali aj
uvoľnené priestory v budove
úradu mesta, kam sa presťaho-
vala mestská polícia. Vybudovali
a odovzdali sme 15 nájomných
bytov, ďalších 59 bytov dokon-
čujeme. Riešili sme úlohy v ob-
lasti dopravy a hľadali riešenia
na záchranu židovskej synagó-
gy. Významné boli aj viaceré re-
konštrukcie školských zariadení
a vybudovanie nových multi-
funkčných ihrísk. Pripravili sa
podmienky pre výstavbu moder-
nej lodenice v Areáli vodného
slalomu. red.

Vyhlásenie Žiadostí sloven-
ského národa si v L. Mikuláši
miestni radniční pripomenuli aj
tento rok. Vence k niekdajšej
evanjelickej fare, kde sa pred
162 rokmi zrodil dokument Žia-
dostí položil primátor L. Mikuláša
Ján Blcháč. Výročie deklarácie si
prišiel k budove dnešného Tatrínu
pripomenúť aj poslanec Národnej
rady SR a predseda Slovenskej
národnej strany Ján Slota. Pamät-
ný deň vyhlásenia tohto doku-
mentu bol dôležitým dňom aj pre
Matičiarov.

„Nebojím sa povedať, že Žia-
dosti slovenského národa stáli na
počiatku nášho snaženia o vlast-
nú demokratickú štátnosť, ktorú
si v súčasnosti užívame spolu
s ostatnými národnostnými spolo-
čenstvami a etnickými skupinami
v našej krajine,“ poznamenal po-
čas svojho príhovoru primátor
mesta, v ktorom štrnásťbodový
dokument uzrel svetlo sveta. Pod-
ľa prednostu miestnej radnice
Rudolfa Urbanoviča Žiadosti svo-
jím obsahom a celkovým význa-
mom predstavujú najpokrokovejší
slovenský politický program v 19.

storočí. „Tento základný progra-
mový dokument štúrovskej gene-
rácie sa stal aj politickým a štáto-
právnym programom slovenské-

ho národa,” povedal Urbanovič.
Slávnostné zhromaždenie sa

od budovy Tatrínu na Tranovské-
ho ulici presunulo k pamätníku
Žiadostí v Ondrašovej, kde 11.
mája 1848 slovenskí národovci
verejne vyhlásili zhrnuté požiadav-
ky slovenského národa. 

Predstavitelia radnice by
chceli podľa významnej historic-
kej udalosti vyhlásenia Žiadostí
pomenovať aj námestie pri Tra-
novského ulici. Názov Námestie
Žiadostí slovenského národa by
mali schváliť poslanci na svojom
júnovom zasadnutí.

Žiadosti zhrnuli do 14 bodov
národovci ako Štefan Daxner, Jo-
zef Miloslav Hurban, Michal Milo-
slav Hodža či Ľudovít Štúr a ďal-

ších 40 osobností z celého Slo-
venska. Načrtli v nich okrem iné-
ho aj možnosti riešenia slovens-
ko-maďarských vzťahov na zákla-
de princípu rovnoprávnosti.

V súvislosti so snahou o pripo-
menutie si národoveckých aktov
našich predkov vedenie mesta
pobúril fakt, že poslanec Alexan-
der Slafkovský, ktorý zastupuje
v Národnej rade SR naše mesto,
bol jediný z dvoch poslancov, kto-
rí hlasovali proti novelizácii záko-
na o štátnom občianstve. Prevaž-
ná väčšina poslancov SDKÚ-DS
sa hlasovania zdržala. lm.

Vývoj rozpočtových ukazovateľov mesta za posledných 5 rokov ukazovatele v eur
Ukazovateľ 2005 2006 2007 2008 2009 Index 09/05

99,59%

Celkové príjmy na 1 obyvateľa 495 620 601 894 711 143,79%

Celkové výdavky na 1 obyvateľa 441 591 572 872 677 153,38%

Bežné príjmy na 1 obyvateľa 369 457 475 541 533 144,60%

Bežné výdavky na 1 obyvateľa 327 379 407 472 528 161,71%

Kapitálové príjmy na 1 obyvateľa 68 48 24 277 62 90,90%

Kapitálové výdavky na 1 obyvateľa 99 200 136 325 115 116,18%

Zostatok  komerč. úverov k 31.12.
Prírastok na 1 obyvateľa rok/spolu – 84 -1 -25 72 – 

ĺženosti (max 60%) 24,49% 43,80% 35,24% 28,50% 38,41% 156,85%

Pripomenuli si vyhlásenie Žiadostí slovenského národa Cestujúci 
sa nemusia 

tlačiť
Cestujúci, ktorí využívajú za-

stávku mestskej hromadnej do-
pravy na Hurbanovej ulici, sa už
nemusia tlačiť pri čakaní na au-
tobus pod prístreškom. Miestna
samospráva nechala prístrešok
zväčšiť o plochu celej jednej za-
stávky.

Podľa Tatiany Smolíkovej
z odboru výstavby na mestskom
úrade existujúca zastávka kapa-
citne nepostačovala. „Bola plne
využívaná návštevníkmi blízkej
polikliniky a hlavne v období
školského roka žiakmi. Pôvodný
prístrešok nestačil a v prípade
nepriaznivého počasia sa muse-
li ľudia pod ním počas čakania
na svoj spoj tlačiť,“ povedala.

Pod prístreškom položila sta-
vebná firma novú zámkovú dlaž-
bu. Prístrešok je zhotovený tak,
že ho môžu využívať aj osoby
s obmedzenou pohybovou
schopnosťou. Rozšírenie prístreš -
ku stálo radnicu 400 eur. v.

Foto: archív MsÚ
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Podľa historika a archivára Ferdinanda
Uličného z Ploštína nebola tabuľa, ktorá do-
kumentuje miesto súdu národného hrdinu
Juraja Jánošíka, osadená na správnej budo-
ve. Historik vyslovil presvedčenie, že nebolo
možné, aby zbojníka súdili v dnešnej budo-
ve Múzea Janka Kráľa (MJK), na ktorej do-
nedávna tabuľa visela. Mesto sa preto roz-
hodlo zvesiť ju z budovy riaditeľstva MJK
a po konzultácii s Krajským pamiatkovým
ústavom ju chcú osadiť na Pongrácovskú
kúriu.

„Donedávna sa názory historikov, odbor-
níkov i amatérov prikláňali k možnosti, že sa
súd Jánošíka z marca 1713 konal v Hanze-
lyho dome, ktorý dnes slúži ako Múzeum
Janka Kráľa. Túto budovu však v roku 1713
stavebne upravovali, aby bola spôsobilá pre
úradné výkony Liptovskej stolice, ktorá ju od
Hanzelyovcov odkúpila. Z tohto jednoznač-
ne vyplýva, že v marci 1713 nemohol byť
súdny proces v tejto budove a teda Jánošík

tu nebol odsúdený,“ prezradil historik Ulič-
ný.

Podľa odborníkov a bádateľov sa súd ná-
rodného hrdinu konal v budove rodu Pon-

grácovcov. V mestečku sa vtedy nenachá-
dzala iná budova, v ktorej sa konali úradné
rokovania. Ostatné domy boli totiž súkrom-
né, meštianske. „Pre historikov vyplýva po-
vinnosť uvažovať a hľadať, kde sa proces
odsúdenia Jánošíka konal. Do úvahy prichá-
dza Pongrácovská kúria, ktorá mala použi-
teľný priestor na poschodí a kde vtedy býval
a úradoval podžupan Liptovskej stolice. Na

99 percent Jánošíka nesúdili v Hanzelyho
dome. Na 99 percent ho súdili v Pongrácov-
skej kúrii,“ vyslovil Uličný presvedčenie. 

Dôkaz na učenie budovy, kde sa konal
proces, historici nikdy nenájdu. Neexistuje
totiž zápis o presnom mieste odsúdenia slo-
venského zbojníka. Jednoznačné je len to,
že tabuľa ako symbol súdu Jánošíka patrí do
mesta Liptovský Mikuláš. Zachovala sa totiž
zápisnica zo 16. – 17. marca 1713, keď sa
konal súdny proces. Obsahuje obvinenia,
výpovede Jánošíka a rozsudok. Ako miesto
konania je uvedený Liptovský Mikuláš. 

„Podstatné je to, že tabuľa s miestom ko-
nania súdu ostáva v našom meste, pretože
tu skutočne Jánošíka súdili. Po odkonzulto-
vaní problematiky s viacerými historikmi,
ktoré budeme rešpektovať, a po schválení
Krajského pamiatkového ústavu osadíme ta-
buľu na Pongrácovskú kúriu,“ doplnil primá-
tor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.

red.

Jánošíka odsúdili v Pongrácovskej kúrii

Prestavba križovatky pri ho-
teli Jánošík na okružnú križovat-
ku je vo svojej druhej a zároveň
náročnejšej etape. Stavebné
práce si vyžiadali opatrenia, kto-
ré istý čas obmedzujú motoris-
tov, cyklistov i chodcov. 

„Cesta patrí pod Slovenskú
správu ciest v Žiline, naše mes-
to nie je investorom tejto stavby.
Okružná križovatka by mala byť
ukončená podľa zmluvy v au-
guste tohto roku. Dodávateľ sta-
vebných prác sa však zaviazal,
že v prevádzke už bude začiat-
kom júla,“ priblížil vedúci odbo-

ru dopravy na Mestskom úrade
v Liptovskom Mikuláši Miroslav
Tuli.

Predstavitelia mesta prosia
v mene investora stavby obča-
nov o zhovievavosť počas vý-
stavby. Cesta je totiž na Štúrovej
ulici uzavretá. Zamestnanci
Cestných stavieb Liptovský Mi-
kuláš tiež museli presmerovať
dopravu na ceste č. I/18 v sme-
re na Liptovský Trnovec obojs-
merne do ľavej polovice vozov-
ky. Vodiči môžu vojsť do centra
mesta z južnej strany po ulici
Hollého. v.

Križovatku pri Jánošíku 
dokončia už v júliNa realizáciu rekonštrukcie

ulice Zádvorie v Palúdzke si po-
čas kontrolného dňa na Mest-
skom úrade v Liptovskom Miku-
láši posvietilo vedenie miestnej

radnice. Hlavným dôvodom
opráv bol nevyhovujúci stav kry-
tu vozovky, ale aj vstupov k ro-
dinným domom, ktoré boli po-
prepadávané a rozpadnuté.

„Na vozovke sme pred re-
konštrukciou mohli vidieť defor-
máciu oproti pôvodnej výške ko-
munikácie až 10 centimetrov.
Opravami sa vozovka vyrovná
a uľahčí sa tak nie len prejazd
motorových vozidiel, ale aj prí-

stup obyvateľov k rodinným do-
mom, ktorých je na tejto ulici
takmer päťdesiat,“ priblížil pri-
mátor Blcháč, ktorý bol členom
kontrolnej komisie.

V miestach
vstupov k do-
mom zriaďuje
mesto bezba-
riérové úpra-
vy. Tie budú
zo zámkovej
dlažby. Sa-
motný povrch
vozovky bude
zo živičných
vrstiev.

„Súčasťou
rekonštrukcie
cesty je aj vý-
mena hlavné-
ho vodovod-

ného rádu, ktorú realizovala Lip-
tovská vodárenská spoločnosť,“
priblížil vedúci odboru výstavby
na miestnom mestskom úrade
Miloš Berník.

S rekonštrukciou ulice zača-
lo mesto v marci tohto roku.
Obyvatelia by ju mohli naplno
využívať už koncom júna. Z roz-
počtu na ňu mesto vyhradilo
cez 173 tisíc eur.

lm.

Zádvorie bude hotové podľa plánu

Od 17. mája má TV Liptov dvoch šéfre-
daktorov. Jeden šéfuje spravodajstvu, jeden
publicistike. Pre organizačné zmeny sa ve-
denie spoločnosti rozhodlo kvôli zlepšeniu
kvality vysielaného programu.

„V poslednej dobe sme zaznamenali pro-
gres v obsahu i štruktúre vysielania. Podstat-
ne sa zvýšil objem spravodajstva, správy sa

denne aktualizujú, ešte rýchlejšie sa vyvíja
oblasť publicistiky. Myslím si, že túto zmenu
v organizačnej štruktúre už čoskoro diváci TV
Liptov ocenia. Predpokladám, že budú ešte
vo vyššej miere informovaní o všetkom, čo sa
deje v našom meste a televízia zaznamená
ďalší progres,“ vyslovil dôveru v uskutočnené
novoty v televízii primátor Ján Blcháč.

Spravodajstvo má teraz na starosti zatiaľ
poverený šéfredaktor, ktorý je zároveň za-
mestnancom televízie – Mario Kermiet. Šéf-
redaktorom publicistiky je Karel Ilja Dvořák,
s ktorým má televízia podpísanú aj autorskú
zmluvu. Riaditeľom akciovej spoločnosti
i naďalej zostáva Peter Bestvina.

red.

Televízia Liptov má dvoch šéfredaktorov

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Napriek stále pretrvávajúcej
hospodárskej kríze sa podarilo
Múzeu Janka Kráľa v L. Mikuláši
(MJK) zvýšiť kvalitu služieb, ktoré
poskytuje občanom a návštevní-
kom metropoly Liptova. Počas
uplynulého roku prešli pracovníci
múzea na najmodernejší spôsob
dokumentácie zbierok.

„Postupne sprístupňujeme
zbierky múzea verejnosti pro-
stredníctvom jednotného portálu
slovenských múzeí. Kým predtým
sme museli využívať evidenciu na
lístkoch, teraz to robíme priamo
cez internej. Systém sa zelektro-
nizoval a tým zjednodušil,“ pre-
zradil riaditeľ MJK Zdenko Bla-
žek. 

Ďalšou novinkou v múzeu,
ktoré existuje už 55 rokov, je za-
bezpečenie všetkých pobočiek
a expozícií internetom. Podarilo
sa tiež elektronicky zabezpečiť
všetky budovy. „Nemali sme elek-
tronický zabezpečovací systém
v dvoch z piatich expozícií. Tiež
sme vymenili nefungujúcu tele-
fónnu ústredňu a múzeum sa na-
pojilo na metropolitnú sieť zriaďo-

vateľa,“ priblížil Blažek. To všetko
skvalitnilo a zvýšilo bezpečnosť
internetového pripojenia.

V minulom roku tiež vybavilo
múzeum svoje pracovisko foto-
grafa svetlami a odborné praco-
viská o potrebné skenery. Pri-
budla tiež nová prezentačná
technika. 

Mesto L. Mikuláš tiež pro-
stredníctvom múzea spopularizo-
val poznatky z regionálnej histó-
rie. „Urobili sme tak prostredníc-
tvom výstav či publikačnou čin-
nosťou. Len v roku 2009 sme
v našich priestoroch predstavili
sedem výstav. Videlo ich spolu
takmer 2600 návštevníkov. Ďal-
ších sedem výstav sme prezento-
vali v priestoroch iných inštitúcií,“
dodal riaditeľ MJK.

Múzeum pravidelne uskutoč-
ňuje tradičné vernisáže, ktoré do-
pĺňa o organizáciu podujatí lokál-
neho i celoslovenského význa-
mu. 

Tento rok pripravuje MJK
novú expozíciu Aurela Stodolu
v Stodolovom dome na Ulici
1. mája. v.

Múzeum Janka Kráľa 
skvalitnilo svoje služby

Mesto Liptovský Mikuláš vy-
dalo už viac ako 400 voličských
preukazov pre voľby do Národ-
nej rady Slovenskej republiky
a žiadosti stále pribúdajú. Vo-
ličské preukazy pre prvé kolo
volieb vydávajú na radniciach
od 13. mája.

„Voliči, ktorí sa budú nachá-
dzať v deň volieb mimo svojho
trvalého bydliska a budú sa
chcieť zúčastniť na voľbách,
musia písomne požiadať obec
o vydanie voličského preukazu.
Voličské preukazy pre obyvate-
ľov s trvalým bydliskom v Miku-
láši sa vydávajú na evidencii
obyvateľstva v Centre služieb
občanom mesta na Mestskom
úrade v Liptovskom Mikuláši,“
vysvetlil vedúci odboru vnútor-
nej správy Jozef Fiedor.

Žiadosť na vydanie voličské-
ho preukazu si môže volič stiah-
nuť aj z webovej stránky mesta
a vybaviť poštou, prípadne pro-
stredníctvom splnomocnenca.
Pre prvé kolo volieb do Národ-
nej rady SR ich bude mesto vy-
dávať do 9. júna do 9.30 hod.
Preukaz oprávňuje voliča voliť
v ktorejkoľvek volebnej miest-

nosti na celom území Slovens-
ka.

Okrem voličských preukazov
zabezpečovala miestna radnica
aj voľbu poštou. Tento spôsob
môžu využívať tí voliči, ktorí sú
síce občanmi Slovenskej repu-
bliky, zdržiavajú sa však počas
volieb v zahraničí. Písomnú žia-
dosť o voľbu poštou doručilo na
Mestský úrad v Liptovskom Mi-
kuláši 53 občanov.

V Liptovskom Mikuláši je 31
volebných okrskov a volebné
miestnosti budú v deň volieb ob-
čanom k dispozícii od 7. do 22.
hodiny.

Voľby do Národnej rady Slo-
venskej republiky sa uskutočnia
v sobotu 12. júna. Voliči budú
vyberať150 poslancov Národnej
rady Slovenskej republiky. Kan-
didátne listiny predložilo 18 poli-
tických strán a koalícií.

Všetky informácie o voľbách
nájde volič aj na úradnej tabuli
mesta pred budovou mestské-
ho úradu, ako aj na webovej
stránke mesta. Získa ich tiež na
telefónnych číslach 044/556
52 60 a 044/556 52 66.

red.

V Mikuláši už vydali viac ako 400
voličských preukazov

Najvyššie ocenenie darcov
krvi – Kňazovického medailu
a plakety profesora MUDr. Jana
Janského udelil Územný spolok
Slovenského Červeného kríža
pri príležitosti Svetového dňa
Červeného kríža, ktorý je v ka-
lendároch zapísaný na 8. mája.
Za bezpríspevkové darcovstvo
krvi sa tak dočkalo ocenia vyše
päťdesiat dobrovoľných darcov
z okresu Liptovský Mikuláš. 

„Sme vďační za každú kvap-
ku a hlavne pravidelnosť darco-
vstva. Plakety sú odrazom dob-
ra, ktoré majú darcovia v sebe,“
povedala riaditeľka Slovenské-
ho Červeného kríža Územného
spolku Liptov Marika Kubíková.
Podľa primátora mesta Jána
Blcháča je práve darcovstvo krvi
spôsobom, ako môžu občania
čo najjednoduchšie pomôcť du-
hým, ktorí to v danej chvíli potre-
bujú. 

Kňazovického medailu za sto
odberov udelil spolok dvom Mi-
kulášanom – Milanovi Kružliako-
vi a Jozefovi Peťovskému. Dia-
mantovú Janského plaketu si za
80 odberov odniesli traja muži

z okresu Liptovský Mikuláš, me-
dzi nimi aj Pavel Socháň z Lip-
tovského Mikuláša. Ženy, ktoré
majú vo svojej zbierke 30 odbe-
rov a muži, ktorý darovali krv 40-
krát dostávajú zlatú plaketu. Tá
oddnes patrí ďalším dvanástim
darcom. „Striebornú plaketu
získa každý dobrovoľný darca
bez rozdielu pohlavia za 20 od-
berov. Tento rok sme ju udelili
za okres Liptovský Mikuláš 15
občanom. Ďalších 21 získalo
bronzovú Janského medailu za
10 odberov,“ prezradila Dana
Vrbeľská z Územného spolku
Liptov.

Červený kríž nezabudol ani
na členov miestnych spolkov,
ktorým odovzdal vyznamenania
druhého stupňa za obetavosť,
humanitu a dobrovoľnú službu.
Evanjelické gymnázium Juraja
Tranovského a Základná škola
Československej brigády v Lip-
tovskom Mikuláši si zaslúžili za
spoluprácu zápis do Knihy cti. 

Tento rok oslavuje Červený
kríž na Slovensku i v Liptovskom
Mikuláši 91 rokov.

lm.

V Galérii Petra Michala Bohúňa
rozdávali plakety a medaile

Vystúpenia hudobných sku-
pín a sólistov z celého Slovens-
ka si počas tretieho májového
víkendu mohli vychutnať účast-
níci 20. ročníka hudobnej pre-
hliadky Folk Rock Tatry 2010.
Na festivale sa predstavilo 45
účinkujúcich z deviatich hudob-
ných skupín. 

„Tento rok bol oproti ostatným
najkvalitnejší. Obrovské ovácie si
vyslúžili svojim vystúpením na-
príklad Prešovský Dixieland Jazz
Band, ľudia boli veľmi spokojní.
Podujatie malo úspech,“ prezra-
dil vedúci Posádkového klubu
Ozbrojených síl SR v L. Mikuláši
Vladimír Slavík.

Na svoje si prišli fanúšikovia
folku, jazzu či metalu. Vystúpili
pesničkári z L. Mikuláša – Ľu-
bomír Hečko a Ján Majerčík,
hosťovala prešovská kapela
Edo Klena & KLENOTY. 

Kvôli upršanému počasiu vy-
stúpili kapely v budove bývalého
Posádkového domu armády. Aj
tento rok podujatie zorganizoval
Posádkový klub Ozbrojených síl
SR v spolupráci s mestom L. Mi-
kuláš. Za mesto L. Mikuláš otvo-
rila podujatie vedúca oddelenia
kultúry a ZPOZ na Mestskom
úrade v L. Mikuláši Antónia Pap-
čová.

red.

Jubilejný ročník Folk Rock Tatry
navštívili stovky nadšencov

Foto: archív MJK
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Za dlhoročné zásluhy o bu-
dovanie a rozvoj požiarnictva
osobne poďakoval primátor Lip-
tovského Mikuláša Ján Blcháč
zaslúžilému členovi Dobrovoľnej

požiarnej ochrany SR Cyrilovi
Hrnčiarovi z L. Ondrašovej. Pri-
mátor prijal dobrovoľného po-
žiarnika pri príležitosti udelenia
medaily, ktorú dostal spoločne

s titulom zaslúžilého člena
Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR so stužkou na
návrh Okresného výboru
Zväzu požiarnej ochrany. 

„Práca v dobrovoľnom
hasičskom zbore nie je
mysliteľná bez účasti žien,
mládeže a žiakov. V orga-
nizácii bol dobrý kolektív
zanietených hasičov,
niektoré mená nikdy neza-
budnem,“ pripomenul si
ocenený dobrovoľník Cyril
Hrnčiar.

Členom zväzu požiar-
nej ochrany je od roku
1956. Bol predsedom

Štvrtého ročníka mestského
kola Olympiády ľudských práv
základných škôl sa tretí májový
štvrtok zúčastnilo 62 žiakov
z desiatich základných škôl.
Tento rok sa do súťaže v Liptov-
skom Mikuláši zapojili už aj ško-
ly z Liptovského Hrádku a Svä-
tého Kríža.

„Olympiáda sa každoročne
uskutočňuje len na stredných
školách. My sme s ňou na zá-
kladných školách začali pred
tromi rokmi ako prvé mesto.
Chceme kategóriu ľudských
práv zaradiť aj do myslí základo-
školákov, sú už vo veku, kedy sú
schopní vnímať demokratické
práva a ľudské práva každého
človeka na Zemi. Už v tomto
veku je dôležité, aby sme na
naše deti pôsobili myšlienkami
eliminácie násilia či už vzájom-
ného medzi deťmi, či násilia pá-
chaného na deťoch,“ pozname-
nal primátor mesta Ján Blcháč
na otvorení súťaže.

Deti súťažili podľa ročníkov
v troch kategóriách. Prváci až
štvrtáci mali za úlohu stvárniť
problematiku ľudských práv vo
výtvarnom prevedení na témy
„Mamka, ocko, poďme sa spo-
lu hrať“, „Takto trávim voľný
čas“ a „Svet okolo mňa“. Porota
vybrala ako najlepšie tri práce -
Lenky Lubeľanovej zo Základ-
nej školy M. R. Martákovej,
prácu Moniky Žiaranovej zo Zá-
kladnej školy Aurela Stodolu
v Liptovskom Mikuláši a Janky
Ďurikovej z liptovskomikulášs-

kej Základnej školy Janka Krá-
ľa. 

Piataci až deviataci písali lite-
rárnu prácu. Deti si mohli vybrať
z tém „Ži a nechaj žiť“, „Láska je
keď...“, „Na svete je toľko skve-
lých vecí“ a „Život s prekážka-
mi“. Odborná porota vybrala tri
najlepšie literárne diela, medzi
nimi prácu Alžbety Zemančíko-
vej z Evanjelickej spojenej školy
v Liptovskom Mikuláši, Stanisla-
va Kučeru zo Základnej
školy M. R. Martákovej v Liptov-
skom Mikuláši a Simony Slačko-
vej zo ZŠ s MŠ Svätý Kríž.

Osobitnou cenou porota
ocenila Patrika Brdára zo
ZŠ M.R.Martákovej.

Najstarší žiaci museli zvlád-
nuť vedomostnú súťaž zamera-
nú na problematiku ľudských
práv a zároveň riešili modelové
situácie s tematikou ľudských
práv. Najlepšie znalosti preuká-
zala Barbora Bohušová z miest-
neho Gymnázia M. M. Hodžu.
Druhé miesto získala Natália Fa-
šánková z toho istého gymnázia
a umiestnila sa tiež Martina Ko-
záková zo Základnej školy J.
Kráľa v Liptovskom Mikuláši.

V rámci olympiády deti voľne
diskutovali s riaditeľom Infor-
mačnej kancelárie Rady Európy
v Bratislave Viliamom Figu-
schom, ktorý prevzal nad súťa-
žou v Liptovskom Mikuláši zášti-
tu. Rozprávali sa o vzťahoch
medzi žiakmi a učiteľmi, medzi
deťmi navzájom či o rasovej ne-
znášanlivosti. lm.

Narastá záujem študentov
o Olympiádu ľudských práv

O vyše 400 titulov z beletrie,
krásnej i náučnej literatúry pre
deti aj dospelých rozšírila svoj
knižný fond Liptovská knižnica
Gašpara Fejerpataky Belopo-
tockého v Liptovskom Mikuláši.
Na nákup kníh dostali 3300 eur
z miestnej radnice.

„V dnešnej dobe sa stále
menej pozornosti venuje čítaniu
kníh. Deti najradšej sedia pri po-
čítačoch a mnohí z rodičov si
radšej pozrú film na DVD ako by
si mali prečítať dobrú knihu. Ja
som počas svojho života prečí-
tal stovky kníh a dalo mi to sku-
točne veľa. Neteší ma, že sa
dnešné deti, mládež či my
ostatní oberáme o rozvoj našich
osobností touto cestou spozná-
vania sveta,“ vysvetlil šéf radni-
ce v L. Mikuláši Ján Blcháč dô-
vody, prečo mesto podporilo
miestnu knižnicu nákupom kníh.

Čitatelia sa môžu tešiť na
strhujúci príbeh moslimky v titu-

le Zneuctená, ktorý napísala
Saira Ahmed. Knižnica ponúka
aj mafiánsky román Jozefa Kari-
ku V tieni mafie, z nových kníh
sú tiež k dispozícii stále žiadané
knihy s tematikou manažmentu,
marketingu a riadenia či tituly
s dianím z obdobia 2. svetovej
vojny. 

„Pri výbere sme sa snažili
z ponuky vyberať tak, aby boli
zastúpené knihy zo všetkých
odborov a odvetví pri náučnej li-
teratúre a žánrov pri krásnej lite-
ratúre. Pre každý úsek knihy vy-
berajú pracovníčky z toho ktoré-
ho oddelenia a zameriavajú sa
na nové tituly s prihliadnutím na
požiadavky čitateľov,“ priblížila
Tatiana Moravčíková z Liptov-
skej knižnice. Dnes si môžu či-
tatelia v knižnici G. F. Belopo-
tockého vyberať z viac ako 95 ti-
síc kníh. Zaregistrovaných je tu
vyše 5 700 čitateľov.

red.

Radnica podporila rozširovanie
čitateľských obzorov

Etapovým mestom v Medzi-
národných cyklistických prete-
koch Okolo Slovenska sa už
siedmykrát stane Liptovský Mi-
kuláš. Zmluvu na uskutočnenie
preteku pred stretnutím prvého
organizačného výboru podpísal
primátor Liptovského Mikuláša
Ján Blcháč a Juraj Takáč z ob-
čianskeho združenia Medziná-
rodných cyklistických pretekov
Okolo Slovenska.

„Cestná cyklistika má v Lip-
tovskej kotline dlhoročnú tradí-
ciu. Naše mesto v minulosti
bolo šesťkrát etapovým mestom
týchto najstarších cyklistických
pretekov u nás. Som rád, že sa
nám opäť naskytla možnosť pre-
zentovať naše mesto ako mesto
športu,“ poznamenal primátor
Blcháč.

Pravdepodobne šesťdňový
pretek bude mať šesť etapových
miest. Začať by mal v Nitre, cy-
klisti by mali prvú etapu ukončiť
vo Veľkom Krtíši. Tu sa začne
druhá etapa, ktorá privedie cy-

klistov do Liptovského Mikulá-
ša.

„Naše mesto sa stane cie-
ľom kráľovskej etapy 3. sep-
tembra, o deň neskôr sa stane
štartom kráľovskej etapy,“ pre-
zradila Dana Guráňová z odde-
lenia športu na Mestskom úrade
v Liptovskom Mikuláši. Kráľovs-
kou sa nazýva iba jedna z etáp
preteku. Je to tá najdlhšia a naj-
náročnejšia trasa. Tu budú môcť
cyklisti získať najviac horských
prémií. Kráľovská etapa by mala
mať okolo 180 kilometrov.

Z Liptovského Mikuláša cy-
klisti predbežne prejdú cez Čer-
tovicu do Čadce a posledným
etapovým mestom medzinárod-
ného preteku by mohli byť Ja-
slovské Bohunice. Organizátori
očakávajú účasť viac ako 120
cyklistov z 22 krajín a štyroch
kontinentov. 

Naposledy bol Liptovský Mi-
kuláš etapovým mestom v roku
2007. Zúčastnilo sa na ňom
250 pretekárov. lm.

Liptovský Mikuláš sa opäť
stane etapovým mestom

Okresného výboru Zväzu po-
žiarnej ochrany a pracoval aj
ako vedúci odboru výstavby
Okresného národného výboru
v Liptovskom Mikuláši. Organi-
zoval výstavby desiatok požiar-
nych zbrojníc vo veľkom okrese

Liptovského Mikuláša. Spoloč-
ne s funkcionármi miest okresu
Liptovský Mikuláš vytvárali pod-
mienky na budovanie stavieb
pre garážovanie a ochranu ha-
sičskej techniky a materiálu
v rámci vtedajšej akcie „Z“. v.

Člen dobrovoľnej požiarnej ochrany dostal ocenenie

Foto: archív MsÚ
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Stan Mikita, vlastným menom
Stanislav Guoth, sa v uplynulých
dňoch dožil sedemdesiateho
roku svojho života. Tento známy
kanadský hokejista pochádza
z Liptova. K jeho jubileu mu gra-
tuloval prostredníctvom blaho-
prajného listu aj šéf miestnej rad-
nice Ján Blcháč.

„Na nášho slávneho rodáka
sme hrdí, jeho meno, ktoré je pri-
rodzene spájané s ľadovým ho-
kejom, vyslovujeme v Liptove
vždy s úctou. Aj v našom meste
sa snažíme podľa našich mož-
ností hokejové tradície udržiavať
a rozvíjať. V tomto roku si pripo-
míname 78. výročie organizova-
ného ľadového hokeja, v uplynu-
lom roku sme slávili 30 rokov od
zriadenia prvých hokejových
tried na ZŠ Márie Rázusovej Mar-
tákovej,“ poznamenal primátor
Blcháč v blahoprajnom liste a zá-
roveň pozval Mikitu na návštevu
do rodného kraja.

Stan Mikita sa narodil v Sokol-
čiach, ktoré sú dnes zatopené
Liptovskou Marou. Ako osemroč-
ného ho rodičia poslali za jeho
strýkom do Kanady. Tu prijal jeho
priezvisko Mikita. Vyrástol v pro-
vincii Ontário, kde začal hrať ho-
kej. Od roku 1959 pôsobil v NHL
za klub Chicago Blackhawks. Už

vo svojej druhej sezóne odohra-
tej celej v drese jastrabov získal
s tímom Stanley Cup. Stal sa tak
prvým rodákom zo Slovenska,
ktorý zdvihol nad hlavu túto cen-
nú trofej.

V šesťdesiatych rokoch sa
stal najviac obávaným útočníkom
a v tom čase bol aj štyrikrát vyhlá-
sený za najlepšieho strelca ligy.
Dvakrát vyhral Lady Byng Memo-
rial Trophy, určenú pre najsluš-
nejšieho hráča ligy. V roku 1983
bol Stan Mikita uvedený do Ho-
kejovej siene slávy NHL a v roku
2002 do Siene slávy slovenské-
ho hokeja.

Svoju hokejovú kariéru ukon-
čil počas sezóny 1979/80 kvôli
zdravotným problémom, ktoré
mu spôsobovali staré zranenia.
Pripisuje sa mu objavenie zahnu-
tých čepelí hokejok. „Niekedy mi
ostala čepeľ v medzere mantine-
lu - a ostala ohnutá. Do kabíny
viedlo 21 schodov, kým by som
šiel po novú, bolo by po tréningu
- na každý zápas som mal tri.
V snahe zlomiť ju som prudko od-
paľoval puky. Všimol som si, že
letia rýchlejšie a majú iný zvuk,“
prezradil pre médiá Stan Mikita.
V súčasnosti pracuje vo svojom
bývalom klube Chicago Black-
hawks v oblasti marketingu. v.

Slávny Lipták Stan Mikita 
sa dožíva sedemdesiatky

Nočné vstupy v Múzeu Jan-
ka Kráľa v sobotu 15. mája pri-
tiahli deti, dôchodcov, jednotliv-
cov i celé rodiny. Na sprievodné
podujatie Dňa múzeí a galérií -
Noc v Múzeu Janka Kráľa sa pri-
šlo pozrieť takmer 250 ľudí.

„Aktivity Noci múzeí a galérií
sú orientované na také činnosti,
ktoré počas celého roka zostá-
vajú pred verejnosťou ukryté.
V tomto čase múzeá otvárajú ve-
rejnosti svoje skryté komnaty.
My sme napríklad vystavili po-
čas tejto noci kroj Márie Rázu-
sovej Martákovej, ktorý je po iné
bežné obdobie ukrytý v depozi-

toch,“ prezradil riaditeľ Múzea
Janka Kráľa Zdenko Blažek.

Prvý večerný vstup bol
o 20. hodine, zvedavci si nene-
chali ujsť expozíciu Kapitoly
z histórie mesta aj o 22.hodine.
Expozíciu rozšírili o premietanie
filmov s muzeálnou tematikou.
Múzeum ponúklo návštevníkom
pohľad do Mikulášskej mučiar-
ne, počas podujatia si divadelní-
ci zo súboru Mladých matičiarov
Miestneho odboru Matice Slo-
venskej v Liptovskom Mikuláši
zahrali divadlo Jánošík po na-
šom v réžii Mareka Nemca.

red.

Noc v Múzeu Janka Kráľa
otvorila skryté komnaty

Dôkazom, že L. Mikuláš je
mesto, v ktorom to nepochybne
žije, bola v poslednú májovú ne-
deľu aj účasť niekoľkých stoviek
Mikulášanov i návštevníkov
mesta na dvoch zaujímavých
podujatiach.

Dopoludnia sa v historickom
centre mesta uskutočnilo podu-
jatie Prázdninuj na Slovensku,
ktoré podporilo rozvoj cestovné-
ho ruchu nielen v L. Mikuláši,
ale i v celej republike. Návštev-
níci sa dozvedeli o najväčších
slovenských atrakciách, nechý-
bali tvorivé dielne, vedomostné

súťaže i súťaže pre deti a kultúr-
ny program. K dispozícii boli de-
siatky zaujímavých propagač-
ných materiálov z jednotlivých
slovenských destinácií. 

„L. Mikuláš je mestom, ktoré
ťaží z turistického ruchu. Tejto
oblasti venujeme veľkú pozor-
nosť. Ako prví sme na Slovens-
ku založili združenie cestovného
ruchu Klaster Liptov. Aj dnešné
podujatie nám môže pomôcť
k tomu, aby sme upriamili po-
zornosť na zaujímavosti, ktoré
ponúkame nielen v L. Mikuláši,
ale v celom prekrásnom Lipto-
ve,“ skonštatoval liptovskomiku-
lášsky primátor Ján Blcháč.

„L. Mikuláš a Liptov patria
k motorom cestovného ruchu
nielen v našom kraji, ale i v rám-
ci celého Slovenska,“ zdôraznil
vo svojom príhovore predseda
Žilinského samosprávneho kra-
ja Juraj Blanár. Podujatie Prázd-
ninuj na Slovensku pripravila
Slovenská agentúra cestovného
ruchu, Žilinský samosprávny
kraj a Liptovské kultúrne stredis-
ko.

Veľkej obľube sa najmä
u mladých rodín s deťmi tešil po-
poludňajší program osláv Dňa
rodiny – Na kolesách proti rako-
vine. Bohatý sprievodný pro-
gram, v ktorom nechýbalo ani
vystúpenie populárnej skupiny
Senzus, vy-
šperkovali via-
ceré atrakcie
pre tých naj-
menších. Ne-
chýbali ukáž-
ky výzbroje
m e s t s k e j
i štátnej polí-
cie, modernej
h a s i č s k e j
techniky. Deti si zasúťažili aj
v jazde na bicykli, kolobežkovej
dráhe, nechýbala ani dopravná
výchova.

Svoju prácu v jednotlivých
stánkoch odprezentovali aj ob-
čianske združenia, ktoré sa ve-
nujú telesne postihnutým spolu-
občanom, Slovenský Červený
kríž, Všeobecná zdravotná pois-
ťovňa a Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny, ktorý sa venoval

problematike profesionálneho
rodičovstva. Symbolickú jazdu
v rámci kampane Na kolesách
proti rakovine odštartovali na bi-
cykloch mladí hokejisti z Mest-
ského hokejového klubu 32 v L.
Mikuláši.

„Pre mňa osobne je rodina
priorita. Som rád, že aj v L. Mi-
kuláši žijeme ako jedna veľká
rodina. Opäť sa nám podarilo
pripraviť podujatie, ktoré prilá-
kalo stovky ľudí. V L. Mikuláši to
opäť raz žilo a nás všetkých teší,
že deti so svojimi rodičmi dnes
ochádzali spokojné a zo súťaží
si za šikovnosť odniesli domov
aj pekné ceny,“ skonštatoval
primátor Ján Blcháč. lm.

Podporili sme rozvoj cestovného ruchu a oslávili Deň rodiny

Foto: archív MJK

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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príďte si oddýchnuť a zrelaxovaťpríďte si oddýchnuť a zrelaxovať

Sypané čaje Sypané čaje 
z rôznych kútov svetaz rôznych kútov sveta
Sypané čaje 
z rôznych kútov svetaČAJOVŇAČAJOVŇA

ŠPECIALITY
ÁZIJSKEJ
KUCHYNEKUCHYNE

ŠPECIALITY
ÁZIJSKEJ
KUCHYNE obedové menu 

obedové menu 3,50 €

príďte si oddýchnuť a zrelaxovať
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

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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Región Liptov a mesto Liptovský Mikuláš
predstavil 20. mája primátor Ján Blcháč
veľvyslancom z päťdesiatich krajín, ktorí sú
akreditovaní na Slovensku. Diplomati, ktorí
sídlia v Bratislave, Viedni či Prahe a Buda-
pešti sa v rámci dvojdňovej pracovnej cesty
tento rok vybrali do Liptova, aby sa obozná-
mili s jeho históriou, súčasnými pomermi
a perspektívami tohto regiónu. „Diplomatic-
kému zboru sme odprezentovali nielen svo-
ju pohostinnosť. Týchto vzácnych hostí sme
zoznámili s reáliami Liptova. Očakávame,
že informácie, ktoré diplomati dostali, môžu
viesť k novým príležitostiam vzniku nových
investícií či už do priemyslu, turizmu alebo
ďalších oblastí, ktoré sú pre mesto dôleži-
té,“ poznamenal šéf radnice v Liptovskom

Mikuláši, ktorý delegáciu symbolicky privítal
na zrekonštruovanom hrade v Liptovskom
Hrádku.

Hostia, ktorí na veľvyslanectvách zastu-
pujú napríklad Egypt, Líbyu, Japonsko,
Kubu, Srí Lanku alebo Macedónsko v rámci
svojho programu navštívili so sprievodcami
z miestneho informačného centra turistami
najnavštevovanejšie miesta v Liptovskom Mi-
kuláši. 

Diplomatom predstavili Liptovskú galériu
P. M. Bohúňa a následne expozíciu Tatrín
a Žiadosti slovenského národa. Tu sa veľvy-
slanci a celá delegácia dozvedeli o prelo-
movom období vzniku spolku Tatrín i spísaní
Žiadostí slovenského národa. Znalosťami
a jazykovo pripravení mestskí sprievodcovia

začali prehliadku mes-
ta na Tranovského uli-
ci. Prechádzali ulicou
1. mája na Námestie
osloboditeľov. Počas
cesty im sprievodcovia
rozpovedali mnohé za-
ujímavosti z histórie
i súčasného života
v meste. „Pri kostole
sv. Mikuláša sa dozve-
deli o najstaršej histó-
rii Liptovského Mikulá-
ša a mnohých zaujali
náznaky opevnenia
okolo kostola. Prekva-
pila ich informácia, že

pôvodné opevnenie
sa tiahlo až k Pongrá-
covskej kúrii,“ prezra-
dila riaditeľka Infor-
mačného centra v Lip-
tovskom Mikuláši Jana
Piatková. Prehliadku
ukončili návštevou Mú-
zea Janka Kráľa
a Centra Kolomana
Sokola. S mestom
a jeho osobitosťami sa
oboznámil napríklad

švédsky veľvyslanec
Mikael Westerlind
s manželkou Monikou,
veľvyslankyňa Indie
Homai Saha či veľvy-
slanec Mexika Ale-
jandro Diaz.

Zaujímavé bolo pre
diplomatov aj predsta-
venie dvoch priemy-
selných parkov v re-
gióne – Nera Networx
a Eltek Valere. Dele-
gáciu zaujala aj pripra-
vená prehliadka Demänovskej jaskyne Slo-
body a pozreli si aj skanzen v Pribyline, kde
ich čakal dvojhodinový program spojený

s ochutnávkou tradičných liptovských výrob-
kov.

Primátor Ján Blcháč privítal počas akcie
medzi veľvyslancami aj ministra zahraničných
vecí Miroslava Lajčáka s manželkou Jarmilou
Hargašovou. Delegácia navštívila Liptov prá-
ve na základe pozvania ministra Lajčáka.
Táto tradícia návštev regiónov veľvyslancami
je dlhodobá. Diplomati z desiatok krajín sa
stretávajú raz ročne na ceste po Slovensku
a spoznávajú rôznorodosť jeho regiónov.

„Keď som pri jednej spoločenskej príleži-
tosti v Bratislave koncom minulého roku di-

skutoval s predstaviteľmi ministerstva zahra-
ničných vecí, reč prišla aj na pripravovanú
tohtoročnú diplomatickú cestu. Minulý rok

boli delegáti vo Vysokých Ta-
trách a tak som navrhol zá-
stupcom ministerstva, aby sa
cesta tento rok uskutočnila do
Liptova. Keď som im opísal
všetko, čo tento región ponú-
ka, neváhali a pozvanie ihneď
prijali. Podmienkou bolo už
len konečné rozhodnutie pána
ministra Lajčáka. Využil som
jeho prítomnosť a náklonnosť
nášmu regiónu a akcia bola
zrazu reálna,“ popísal primátor
počiatky smerovania delegá-
cie do Liptova.

lm
Foto: archív MsÚ

Liptov navštívili veľvyslanci 50 krajín sveta



11DIPLOMATI V LIPTOVE

Delegácii odprezentoval región Liptov primátor Liptovského Miku-
láša Ján Blcháč na hrade GrandCastle v L. Hrádku.

Návšteva v Nera Networks priblížila účinnosť nórskych investícií
v Liptove. Zúčastnila sa jej aj veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva
na Slovensku Trine Skymoen.

Informačné centrum pripravilo pre diplomatov prehliadku mestom.

Výlet lanovkou na Lukovú mal napriek nepriaznivému počasiu veľ-
ký úspech.

Artikulárny drevený kostol vo Sv. Kríži patril k jednej z najzaujímavej-
ších zastávok významnej návštevy v Liptove.

Najvýznamnejšie firmy regiónu predstavili veľvyslancom svoje vý-
robky a pripravili ochutnávku.

Srdečnému privítaniu v Múzeu Liptovskej dediny v Pribyline sa po-
tešil aj ministerský pár.

V kostolíku pribylinského skanzenu si delegáti vypočuli hru na tra-
dičné slovenské hudobné nástroje. Foto: archív MsÚ
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Predaj prebytočného majetku
Mesto L. Mikuláš vyhlasuje obchodné verejné súťaže na

predaj prebytočného majetku mesta. Bližšie informácie
o objektoch a súťažných podmienkach sú zverejnené na
úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta
www.mikulas.sk a na internetovej stránke Bytového podniku
www.bplm.sk. Ďalšie info na tel. 0918 888 735 (Bc. Kollár)

Debutové účinkovanie miku-
lášskych futbalistov v prvej lige
sme zhodnotili s prezidentom
klubu Rudolfom Urbanovičom,

ktorý je zároveň aj prednostom
Mestského úradu v Liptovskom
Mikuláši.

S akými cieľmi ste pred
úvodným prvoligovým výko-
pom vstupovali do súťaže?

– Ako nováčik sme po histo-
rickom postupe do prvej ligy
nemali veľké oči. Priznám sa,

že sme si kládli veľa otáznikov
– či súťaž zvládneme po tech-
nickej, organizačnej i ekono-
mickej stránke. Predsa len,

v prvej futbalovej lige sú aj tímy,
ktoré roky hrávali najvyššiu slo-
venskú súťaži. Našim prvora-
dým cieľom bolo udržať sa
v súťaži, čo sa nám aj podarilo.

Jesenná časť súťaže vám
vyšla výborne a hráči v ta-
buľke zimovali na štvrtom
mieste.

– Jeseň z nášho pohľadu
dopadla nad očakávania
a všetky spomínané obavy sa
rozplynuli. Umiestnenie v ta-
buľke na štvrtom mieste bolo
výborné, osobne ma tešila do-
máca neporaziteľnosť. Navyše,
potvrdzovalo sa to, čo bolo na-
šim jednoznačným zámerom
– v Liptovskom Mikuláši robíme
futbal pre ľudí a tí si v jesennej
časti súťaže nachádzali cestu
do nášho futbalového stánku
v Okoličnom v hojnom počte.
Viac ako tisíc ľudí na zápase
nám robilo skutočnú radosť.

Jar bola ale v podaní vý-
sledkov diametrálne odliš-
ná.

– V úvodnom zápase jarnej
časti sme vyhrali s Lučencom
4:1. Potom v súťaži skončila
Prievidza a tým sa pre nás ako
keby skončila súťaž. Cieľ, ktorý
sme si dali pred súťažou, teda
udržať sa v prvej lige, sa nám
podarilo naplniť. Prvá liga sa
tak v Liptovskom Mikuláši bude
hrať i v nasledujúcom súťaž-
nom ročníku. Všetkých, čo
v klube pracujeme, teda funk-
cionárov, hráčov i trénerov sa-
mozrejme neteší skutočnosť,
že sme na jar nezopakovali vý-
sledky z jesene. Jarná časť sú-
ťaže nám totálne nevyšla.

Na jar v klube postupne
skončili svoje pôsobenie
tréneri Páleník a Rusnák
starší. Tím v posledných zá-
pasoch viedol Ján Pleva.
Máte už jasno v trénerskej
otázke?

– Novým trénerom bude Ju-
raj Bútora. Ten bol naposledy
asistentom trénera Jankecha
v Dukle Banská Bystrica. V mi-
nulosti v našej najvyššej futba-
lovej súťaži trénoval aj mužstvo
Dubnice.

Aký majú program hráči
po poslednom zápase, ktorý
v závere mája odohrali
s Trenčínom?

– Po spomínanom stretnutí
hráči dostali dva týždne dovo-
lenky. S letnou prípravou na
nasledujúcu sezónu začneme
14. júna.

Budú funkcionári počas
prestávky pracovať aj na prí-
padnom doplnení kádra?

– Samozrejme. Našou sna-
hou je káder doplniť o hráčov,
ktorí prispejú k zlepšeniu her-
ného prejavu mužstva. Práve
zlepšenou hrou chceme opäť
na náš štadión prilákať divákov,
tak, ako to bolo v jesennej časti
súťaže. red.

Foto: www.mfktatran.sk

Posledná májová sobota bola zároveň posledným hracím
dňom prvej futbalovej ligy, ktorá je druhou najvyššou futbalo-
vou súťažou na Slovensku. Naše mesto v nej po prvýkrát pre-
zentovali hráči Mestského futbalového klubu Tatran AOS Lip-
tovský Mikuláš. Tí vlani postupom do prvoligovej spoločnosti
dosiahli historický úspech.

Súťaž mala pôvodne tucet účastníkov, no v úvode sa z nej
odhlásila Podbrezová a neskôr vylúčili Prievidzu. Prvú ligu
tak nakoniec dohralo desať tímov. Našim hráčom v koneč-
nom účtovaní patrí deviata priečka. Znamená to, že sa v Lip-
tovskom Mikuláši bude hrať prvá futbalová aj v nasledujú-
com ročníku.

Futbalový nováčik z Liptovského Mikuláša splnil cieľ 
a udržal sa v druhej najvyššej súťaži
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Poslanci Mestského zastupi-
teľstva v L. Mikuláši na svojom
poslednom rokovaní prerokovali
správu o výsledku kontrol vy-
konaných od 15. januára
2010 do 5. mája 2010 útva-
rom hlavného kontrolóra mes-
ta L. Mikuláš. Predmetom fi-
nančnej kontroly bol Dom kultúry
L. Mikuláš. Správu predložil hlav-
ný kontrolór mesta L. Mikuláš Ján
Bonko.

Poslanci Mestského zastupi-
teľstva v L. Mikuláši zobrali na ve-
domie odborné stanovisko
hlavného kontrolóra k záve-
rečnému účtu mesta L. Miku-
láš za rok 2009. Predkladate-
ľom  správy bol hlavný kontrolór
mesta L. Mikuláš Ján Bonko. 

Poslanci Mestského zastupi-
teľstva v L. Mikuláši po preroko-
vaní schválili záverečný účet
mesta L. Mikuláš za rok 2009
v obsahovom usporiadaní
podľa § 16 Zákona č.
583/2006 Z. z. s tým, že sú-
hlasí s celoročným hospodá-
rením bez výhrad. Poslanci ďa-
lej v tomto bode schválili prídel
do sociálneho fondu z prebyt-
ku finančných operácií po
usporiadaní výsledku vo výške
10 tisíc eur. Mestské zastupiteľ-
stvo v L. Mikuláši schválilo tiež
Zostatok finančného prebytku
z finančných operácií z roku
2009 na použitie v roku 2010
vo výške 499 992,33 eur. Po-
slanci na rokovaní mestského za-
stupiteľstva 13. mája 2010
schválili účtovný výsledok hos-
podárenia za rok 2009 – stra-
tu vo výške 789 440eur a jej
vysporiadanie zúčtovaním voči
účtu 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minu-
lých rokov. Správu predložila ve-
dúca odboru financií, daní
a miezd Marta Gutraiová.

Mestské zastupiteľstvo v L. Mi-
kuláši prerokovalo a schválilo vý-
sledok hospodárenia príspev-
kovej organizácie Informačné-
ho centra mesta L. Mikuláš za
rok 2010. Správu predložila ria-
diteľka Informačného centra mes-
ta L. Mikuláš Jana Piatková.

Mestské zastupiteľstvo v L.
Mikuláši zobralo na vedomie
správu k výsledkom hospodá-
renia VPS L. Mikuláš za rok
2009 a schválilo rozdelenie vý-
sledku hospodárenia vo výške
144 364,83 eur. Správu predlo-
žil riaditeľ VPS Dušan Grešo.

Poslanci Mestského zastupi-
teľstva v L. Mikuláši konštatovali,

že v roku 2009 bola zvýšená
kvalita a rozšírený rozsah slu-
žieb poskytovaných Informač-
ným centrom mesta L. Miku-
láš. Ďalej zobrali na vedomie
správu zvýšenia kvality služieb
poskytovaných Informačných
centrom mesta L. Mikuláš za
rok 2009. Správu predložila ria-
diteľka Informačného centra
mesta L. Mikuláš Jana Piatková.

Mestské zastupiteľstvo v L.
Mikuláši zobralo na vedomie
správu zvýšenia kvality služieb
poskytovaných organizáciami
v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta L. Mikuláš – Zariadenie
pre seniorov a domov sociál-
nych služieb mesta L. Mikuláš
v roku 2009. Správu predložil
riaditeľ Zariadenia pre seniorov
a domovu sociálnych služieb Mi-
lan Strnisko.

Mestské zastupiteľstvo v L.
Mikuláši zobralo na vedomie
správu zvýšenia kvality služieb
poskytovaných organizáciea-
mi v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta L. Mikuláš – Dom
kultúry za rok 2009. Mestské
zastupiteľstvo uložilo riaditeľovi
Domu kultúry venovať zvýšenú
pozornosť digitalizácii kina Nico-
laus a informovaťč zastupiteľstvo
o možnostiach realizácie v kine.
Správu predložil riaditeľ Domu
kultúry René Devečka.

Mestské zastupiteľstvo v L.
Mikuláši zobralo na vedomie
správu zvýšenia kvality služieb
poskytovaných organizáciea-
mi v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta L. Mikuláš – Mú-
zeum Janka Kráľa za rok
2009. Správu predložil riaditeľ
MJK Zdenko Blažek. 

Mestské zastupiteľstvo v L.
Mikuláši zobralo na vedomie
správu zvýšenia kvality služieb
poskytovaných organizáciea-
mi v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta L. Mikuláš – TV
Liptov, s. r. o. Mestské zastupi-
teľstvo konštatovalo, že TV Liptov
v predchádzajúcom období vý-
razným spôsobom zvýšila kvalitu
poskytovaných služieb. Hospo-
dárila efektívne so zverenými pro-
striedkami a plnila svoje poslanie.
Správu predložil konateľ TV Lip-
tov, s. r. o. Peter Bestvina.

Mestské zastupiteľstvo v L.
Mikuláši zobralo na vedomie
správu zvýšenia kvality služieb
poskytovaných Verejnopros-
pešnými službami mesta L. Mi-
kuláš. Poslanci skonštatovali, že
VPS sa usilujú o permanentné

zvyšovanie úrovne poskytova-
ných služieb pre občanov a ná-
vštevníkov mesta. Správu predlo-
žil riaditeľ VPS Dušan Grešo.

Mestské zastupiteľstvo v L.
Mikuláši zobralo na vedomie
správu vyhodnotenia zimnej
údržby 2009-10 a prípravu na
letnú sezónu 2010. Správu
predložil riaditeľ VPS Dušan Gre-
šo.

Mestské zastupiteľstvo v L.
Mikuláši skonštatovalo, že plne-
nie Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta L.
Mikuláš ako centra regiónu
Liptov do roku 2013 s výhľa-
dom do roku 2020 pokračuje.
Poslanci mestského zastupiteľ-
stva zobrali na vedomie informa-
tívnu správu o plnení PHSR
mesta L. Mikuláš. Správu pred-
ložila vedúca odboru marketingu,
stratégie a regionálneho rozvoja
Darina Bartková.

Mestské zastupiteľstvo v L.
Mikuláši skonštatovalo, že
v meste L. Mikuláš napriek ne-
gatívnym vplyvom vonkajšieho
prostredia mesto realizovalo
významné aktivity na podporu
rozvoja cestovného ruchu. Pri-
pravilo významné investičné
projekty v celkovej hodnote
troch mil. euro na doburovanie
infraštruktúry cestovného ru-
chu v meste, ktoré sú podané
a pripravené na financovanie
z externých zdrojov. Poslanci
zobrali na vedomie informatívnu
správu o rozvoji cestovného
ruchu v meste L. Mikuláš a čin-
nosti Klastra Liptov. Správu
predložila vedúca odboru marke-
tingu, stratégie a regionálneho
rozvoja Darina Bartková.

Mestské zastupiteľstvo v L.
Mikuláši prerokovalo a schválilo
Všeobecne záväzné nariade-
nie mesta L. Mikuláš o trho-
vom poriadku a podmienkach
predaja výrobkov a poskytova-
nia služieb na trhovom mieste
– príležitostné trhy na území
mesta L. Mikuláš. Správu pred-
ložila vedúca odboru marketingu,
stratégie a regionálneho rozvoja
Darina Bartková a vedúci oddele-
nia implementácie stratégie
a podnikania Ján Krajčí.

Mestské zastupiteľstvo v L.
Mikuláši schválilo Predloženie
žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci výzvy Regio-
nálneho operačného progra-
mu, Opatrenie 3.2b –
2010/01 Podpora a rozvoj inf-
raštruktúry cestovného ruchu

za účelom realizácie projektu
s názvom Rozvoj cestovného
ruchu v L. Mikuláši a regióne
Liptov, ktorého ciele sú v súla-
de s platným územným plá-
nom mesta a s Programom
hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta L. Mikuláš ako
centra regiónu Liptov do roku
2013 s výhľadom do roku
2020. Poslanci Mestského za-
stupiteľstva v L. Mikuláši schválili
zabezpečenie realizácie pro-
jektu Rozvoj cestoného ruchu
v L. Mikuláši a regióne Liptov
po schválení žiadosti o NFP
a tiež financovanie projektu vo
výške 5 percent z celkových
oprávnených výdavkov na pro-
jekt, teda vo výške do 7 500
eur z vlastných zdrojov žiada-
teľa. Poslanci na rokovaní uložili
Ing. Lucii Cukerovej, projekto-
vej manažérke, vykonať úkony
súvisiace s plnením schvaľo-
vacej časti uznesenia. Správu
predložila vedúca odboru marke-
tingu, stratégie a regionálneho
rozvoja Darina Bartková.

Mestské zastupiteľstvo v L.
Mikuláši schválilo návrh na na-
dobudnutie, predaj majetku
mesta a nakladanie s majetko-
vými právami mesta. Správu
predložila vedúca odboru práv-
nych služieb Alena Oberučová.

Mestské zastupiteľstvo v L.
Mikuláši skonštatovalo, že komi-
sia finančná a majetkovopráv-
na MsZ dňa 14. 5. 2010
a Mestská rada dňa 30. 4.
2010 prerokovala návrh zmien
a doplnkov k Zásadám hospo-
dárenia s majetkom mesta L.
Mikuláš. Poslanci schválili zme-
nu Zásad hospodárenia s ma-
jetkom mesta L. Mikuláš. Zme-
na nadobúda účinnosť dňom
schválenia mestským zastupiteľ-
stvom. Správu predkladala vedú-
ca odboru právnych služieb Ale-
na Oberučová.

Mestské zastupiteľstvo v L.
Mikuláši schválilo zmenu roz-
počtu súvisiacu so zapojením
poskytnutej dotácie na zákla-
de uznesenia z vlády č. 260 zo
dňa 21. 4. 2010. Správu o zme-
ne rozpočtu mesta predložila ve-
dúca odboru financií, daní
a miezd Marta Gutraiová.

Mestské zastupiteľstvo v L.
zobralo na vedomie správu o či-
nosti združení, v ktorých má
mesto účasť. Správu predložil
Miroslav Babka z kancelárie ve-
denia mesta L. Mikuláš.

lm

Komuniké z 51. rokovania poslancov 
Mestského zastupiteľstva v L. Mikuláši z 13. mája 2010
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Mesto Liptovský Mikuláš
v spolupráci s Informačným cen-
trom a Múzeom Janka Kráľa Vás
pozýva na bezplatnú prehliadku
historického centra mesta. Pri-
pravili sme pre Vás novú tému
sprievodcovskej služby s ná-
zvom „Tajomstvá ukryté za múr-
mi domov v pešej zóne“. Sprie-
vodca Vám odhalí, ako plynul ži-
vot mestečka Liptovský Svätý
Mikuláš do polovice 20. storo-
čia. Počas jeho výkladu budú
ožívať obrazy z minulosti - kaž-
dodenný život prostých obyvate-
ľov i osobností. Dozviete sa aj
to, kde vyrástla anglická pri-
ncezná Mária Valéria, ktorý hotel
bol považovaný za mestský elit-
ný hotel s vyberanou klientelou
i mnohé zaujímavosti zo spomie-
nok mikulášskych rodákov. Pre-

hliadka sa uskutoční v nedeľu
27. júna 2010 so začiatkom
o 15.00 hod. pred Informač-
ným centrom mesta na Ná-
mestí mieru. Všetkých Vás
srdečne pozývame. Zoberte so
sebou detičky, starých rodičov,
priateľov, známych a príďte sa
nadýchať atmosféry tej doby,
keď tu žili slávni garbiari, obuvní-
ci, kožušníci. Keď remeselníci
a obchodníci nemali v domoch
len svoje prevádzky, ale tu i žili
a bývali a v lete cukrári na ulici
predávali zmrzlinu zo svojich vo-
zíkov... Touto prehliadkou otvorí-
me pravidelné sprievodcovské
služby, ktoré budú v mesiacoch
júl a august začínať každú nede-
ľu o 15.00 hod. vždy pred Infor-
mačným centrom mesta.

Informačné centrum mesta

Tajomstvá ukryté za múrmi
domov v pešej zóne

Skúška sirén 11. júna (piatok) o 12:00 hod.
bude v L. Mikuláši vykonaná kontrola skúšky vyrozumenia
obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom sirén.

Informácie pre ubytovateľov
Niektoré legislatívne podmienky poskytovania 

ubytovacích a pohostinských služieb

V mysliach mnohých vlastníkov domov (chát,bytov) ako poten-
ciálnych poskytovateľov ubytovacích služieb často rezonuje otázka
ako sa z právneho hľadiska vyrovnať s problematikou ich poskyto-
vania. Jadrom problému je predovšetkým neistota, či je na túto čin-
nosť potrebné živnostenské oprávnenie (živnostenský list). V pole-
mike sa prevažne vychádza z názoru, že vzhľadom na danú činnosť,
ktorá môže byť aj nesystematická - len občasná alebo náhodná, živ-
nostenské oprávnenie potrebné nie je, prípadne sa argumentuje aj
tým, že ide len o prenájom bytových (a nebytových) priestorov, ktorý
zo zákona živnosťou nie je.

Správnu odpoveď na prvú výhradu dáva § 2 zákona
č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení podľa
ktorého živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne,
vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnu-
tia zisku a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom.
Pod sústavnosťou pritom treba rozumieť trvalú alebo opakujúcu sa
činnosť, pričom periodicita a opakovanie činnosti môžu byť aj ne-
pravidelné a náhodné a rozhodujúci je vlastne len úmysel živnostní-
ka činnosť vykonať kedykoľvek sa naskytne vhodná príležitosť.

Odpoveď na druhú výhradu vyplýva zo vzájomnej previazanosti
niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka - o nájme bytu (§685
a nižšie) a zmluve o ubytovaní (§ 754 a nižšie), živnostenského zá-
kona – činnosti spojené s prenájmom nehnuteľností (§4) a zákona
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach – daň za ubytovanie (§2),
predmet dane za ubytovanie (§37) a vyberanie dane (§41). To, zjed-
nodušene povedané, znamená, že pri poskytovaní ubytovacích slu-
žieb je účelom poskytnutie prechodného ubytovania (nie dlhodobý
prenájom bytových priestorov, hoci i na dobu určitú). Pri prechod-
nom ubytovaní prevádzkovateľ zariadenia musí vyberať daň z ubyto-
vania (miestna daň) a ten kto vyberá daň z ubytovania prevádzkuje
ubytovacie zariadenie na základe živnostenského zákona. Okrem
základných služieb spojených s prenájmom (dodávka vody, tepla,
elektriny, plynu, odvoz odpadu) je obvyklé aj poskytovanie ďalších
služieb – uprato-vanie, poskytovanie lôžkovej bielizne, osušiek, uží-
vanie spotrebných predmetov ako sú TV, chladnička, nábytok, ku-
chynský riad (je to skrytý prenájom hnuteĺných vecí započítaných už
v cene za ubytovanie). Zo všetkých vyššie uvedených dôvodov
je preto poskytovanie prechodného ubytovania – ubytovacích slu-
žieb (ubytovania v súkromí) živnosťou a na vykonávanie tejto činnosti
je potrebné živnostenské oprávnenie (živnostenský list).

Vo svojej jednoduchšej forme sú ubytovacie služby živnosťou
voľnou (nevyžaduje sa odborná spôsobilosť), stačí splniť všeobec-
né podmienky prevádzkovania živnosti podľa §6 živnostenského zá-
kona (vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť)
a zaplatiť správny poplatok 3,- EUR. Bezúhonnosť sa dokladuje vý-
pisom z registra trestov a tento úkon je už započítaný v cene správ-
neho poplatku a obstaráva ho živnostenský úrad. Správny poplatok
je možné zaplatiť formou kolku alebo aj v hotovosti do pokladne na
úrade. Vyššou formou je poskytovanie ubytovacích služieb s prevá-
dzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach. Tu ide
o viazanú živnosť, kde sa okrem všeobecných podmienok prevá-
dzkovania živnosti vyžaduje aj preukázanie spôsobilosti. Tá je podľa
zákona určená ako: 1. vysokoškolské vzdelanie v odbore alebo
ekonomickom odbore + 2 roky praxe v odbore, 2. vyššie odborné
vzdelanie v odbore + 3 roky praxe v odbore a 3. úplné stredné
vzdelanie v odbore alebo ekonomickom odbore + 5 rokov praxe
v odbore. Správny poplatok činí 16,50 EUR.

Pokračovanie v budúcom čísle. Ing.Dušan Šutara
vedúci odboru živnostenského podnikania

ObÚ Liptovský Mikuláš

OZNAM
Počas podujatia Stoličné dni v termíne od 17. – 19. júna

2010 bude zakázaný vstup vozidiel na Námestie oslobodite-
ľov v L. Mikuláši. Prosíme podnikateľov, ktorí majú svoje prevá-
dzky v pešej zóne, aby si zásobovanie predajní uskutočnili počas
trvania Stoličných dní vždy do 10.00 hodiny.

VYUŽITE PONUKU MASÉRSKYCH SLUŽIEB
ZA DOBROVOĽNÝ PRÍSPEVOK

Kde? Stredná zdravotnícka škola, Vrbická 632, 
L. Mikuláš (za Billou)

Kedy? V mesiaci jún – každý pondelok: 8.00 – 13.45 hod
- každý štvrtok: 12.00 – 17.45 hod

Čo? Klasická masáž čiastočná (20 min), klasická masáž 
celková (50 min), reflexná masáž (15 min), reflexná 

masáž chodidiel (50 min).
Objednávky: vopred na sekretariáte školy 

alebo telefonicky na t. č. 044/5522497 
(v čase 7.00 – 15.00 hod)

HĽADÁTE RELAX?

Zmena termínu hovorov 
s primátorom v Ondrašovej
Hovory primátora L. Mikuláša s občanmi mestskej časti Ondra-

šová sa uskutočnia 8. júna o 16.30 hodine v Kultúrnom dome
v Ondrašovej

Poklepanie základného kameňa
výstavby novej lodenice

7. júla o 10.00 hod
V Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka 

Za účasti ministra obrany SR Jaroslava Bašku, predsedu ŽSK
Juraja Blanára, primátora L. Mikuláša Jána Blcháča 

a ďalších významných hostí.
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Zabezpečiť psíkom dostatok
voľného pohybu je pre každého
zodpovedného držiteľa psa nie-
len morálnou, ale aj právnou
povinnosťou vyplývajúcou zo
znenia § 22 zákona
č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej
starostlivosti.

Prípady, s ktorými sa stretá-
va mestská polícia pri výkone
služby, signalizujú, že nie každý
držiteľ psa je schopný náležite
sa starať a vychovávať psa naj-
mä náročnejšieho plemena. Tak
ako ľudia aj psy majú rôzne po-
vahové vlastnosti. Niektoré sú
pokojné, iné temperamentné.
U mnohých absentuje prvok vý-
chovy k správaniu sa na verej-
nom priestranstve,  v priestore
bytového či rodinného domu.
Hlasitý, dlhotrvajúci neodôvod-
nený štekot, nárek , zavýjanie
v noci alebo pri odchode do
práce doslova znepríjemňuje ži-
vot, znervózňuje susedov a čas-
to býva príčinnou narušenia su-
sedských vzťahov. Tento zloz-
vyk majú často psy, ktoré ako

šteniatka nemali dostatočný
kontakt s ľuďmi, ale môže to byť
problém i tzv. kobercových
psov. Chýba im prirodzený po-
hyb na čerstvom vzduchu, vý-
beh v prírode spojený s hrou či
výchovou. Horšie je, ak sa kňu-
čať naučil pes už ako šteniatko
a vo svojom zlozvyku pokračuje
v dospelosti. Dôležité je slovom
alebo gestom vyjadriť čo smie
a čo nie. Výchovne pôsobiť na
jeho správanie.

Naše zvýraznenie zodpoved-
nosti majiteľa psa za jeho sprá-
vanie k okoliu vyplýva aj z požia-
daviek a často opakujúcich
oprávnených sťažností spoluob-
čanov bývajúcich v susedstve.
Naším základným poslaním je
preventívne predchádzať všet-
kému, čo môže byť príčinou po-
rušovania právnych predpisov
v podmienkach nášho mesta
a predpokladáme, že i táto for-
ma pôsobenia povedie k posu-
nu zodpovednosti majiteľov
psích miláčikov.
JUDr. Jaroslav Tomčík, MsP

Prečo Dunčo 
budí svojich susedov

27.4.2010 o 08.50 hod. na
centrálu mestskej polície bolo
telefonicky oznámené, že na
cintoríne v Demänovej niekto
ukradol okrasné stromčeky
– tuje, ktoré boli vysadené po
obvode cintorína popri plote. Po
preverení oznámenia sme zistili,
že doteraz nezistený páchateľ
odcudzil 11 ks tují vysokých cca
50-70 cm, čím spôsobil škodu
cca 68 eur. Neznámy páchateľ
sa týmto konaním dopustil prie-
stupku proti majetku podľa § 50
ods.1, zákona č.372/1990 Zb.
o priestupkoch. Prípad objasňu-
je MsP.

29.4.2010 o 19.20 hod.
mestská polícia bola požiadaná
o poskytnutie pomoci invalidné-
mu dôchodcovi I.L. z Lipt.Miku-
láša, ktorý dostal epileptický zá-
chvat. V súčinnosti so službou
rýchlej zdravotníckej pomoci
mestská polícia poskytla asis-
tenciu pri jeho odvoze až na prí-
slušné oddelenie Nemocnice
s poliklinikou.

1.5.2010 o 23.10 hod. na
ul. 1. mája , v pešej zóne L.R.
z Lipt. Mikuláša požíval alkoho-
lické nápoje. Menovaný sa svo-
jím konaním porušil ust. čl.2,
ods.1, písm.b) Všeobecne zá-
väzného nariadenia Mesta

Lipt. Mikuláš č. 8/1992 o vytvá-
raní podmienok kvalitného život-
ného prostredia. Hliadka MsP
vyriešila prípad uložením bloko-
vej pokuty na mieste.

2.5.2010 o 13.23 hod. MsP
prijala oznámenie, že niekto na
štátnej ceste č. 18 v Okoličnom
hádže skaly do okoloidúcich
motorových vozidiel. Objasňo-
vaním skutku mestská polícia
zistila páchateľa 4-ročného
chlapca G. B. z Okoličného.
Vzhľadom na vek páchateľa
skutok bol odložený záznamom
a vyrozumení rodičia. 

6.5.2010 o 19.15 hod. na
mestskú políciu bolo telefonicky
oznámené, že na ul. Kmeťová je
3-ročný chlapček, ktorý nevie,
kde býva ani kde má rodičov.
Mestská polícia následne zistila
potrebné osobné údaje. Nakoľ-
ko sa v tom čase nepodarilo
nadviazať kontakt s rodičmi,
o udalosti bola informovaná so-
ciálna pracovníčka UPSVaR
a za jej prítomnosti mestská po-
lícia odovzdala chlapčeka blíz-
kej rodine.

7.5.2010 o 22.30 hod. maji-
teľ miestnej pivárne oznámil na
mestskú políciu poškodenie
drevenej ohrady a okrasného
oplotenia. Mestská polícia zisti-

Zo zápisníka mestskej polície
la, že prietupku proti majetku sa
dopustil M.M. z Bratislavy, ktorý
škodu uhradil majiteľovi na
mieste.

9.5.2010 o 03.28 hod.
mestská polícia prijala oznáme-
nie, že na ul. Kmeťovej spadla
zdravotne postihnutá osoba
z invalidného vozíka. Mestská
polícia poskytla potrebnú po-
moc a zabezpečila vyrozumenie
príbuzných. 

14.5.2010 o 09.48 hod. na
ul. Pálenícka vodič nákladného
vozidla zn. Avia, EVČ LM-306BI
červenej farby znečistil vozovku
blatom. Mestskou políciou zis-
tený vodič J. S. z Lipt. Porúbky,
týmto konaním porušil VZN
8/92 čl. 2 ods. 4, písm. Mesta
Liptovský Mikuláš. Za uvedené
konanie bol riešený podľa § 84
zákona č. 372/1990 Zb. o prie-
stupkoch.

17.5.2010 o 11.02 hod. voľ-
ne pobehoval veľký čierny pes
po ul. Pod Dielom. Hliadka MsP
psa odchytila a umiestnila do
karanténnej stanice na ul. Revo-
lučná. Majiteľka K. V. z Bobrov-
ca, za porušenie VZN č.4/09,
čl. 4, ods. 7 Mesta Lipt. Mikuláš
ktorým sa ustanovujú podrob-
nosti o vodení psov na verej-
ných priestranstvách zaplatila
blokovú pokutu.

22.5.2010 o 19.44 hod. ka-
merovým systémom mestskej
polície bolo zistené, že Š.
K. z Ul. Kemi požíval alkoholický
nápoj na verejnom priestranstve
- ul. Tranovského. Uvedeným
konaním porušil VZN č.8/1992
Mesta Lipt. Mikuláš. Prípad je
v riešení MsP.

V období od 27.04.2010
– do 24.5.2010 MsP riešila
294 priestupkov z toho na úse-
ku dopravy 126 priestupkov, 25
proti majetku, 39 proti verejné-
mu poriadku, 12 proti občian-
skemu spolunažívaniu, 7 prie-
stupkov voľne pohybujúcich sa
psov, pričom všetkých 7 psov
bolo umiestnených do karan-
ténnej stanice, 10 priestupkov
porušenia zákona o ochrane
nefajčiarov - fajčenie na autobu-
sových zastávkach, 40 prie-
stupkov pre požívanie alkoholu
na verejných priestranstvách
a iné. Mestská polícia za obdo-
bie od 1.1. do 24.5.2010 v súvi-
slosti s bezdomovcami riešila
a vykonala potrebné opatrenie
v 28 prípadoch.

Mgr. Dalibor Šalplachta 
náčelník mestskej polície

Občiansky servis 
APRÍL 2010

Človek sa narodil 
aby dýchal, videl, 

počul a cítil – aby žil...

V Liptovskom Mikuláši sa
v apríli narodili:
Michaela Mazalánová, Ta-
deáš Šichta, Daniel Tom-
čík, Lea Švihrová, Šimon
Lukáč, Karina Halušková,
Laura Mia Majerčíková, Si-
mona Vyšňanová, Adam
Perončík, Ján Hric, Timea
Laura Hadbavná, Maroš
Laučík, Michelle Štrkolco-
vá, Tamara Húsková.

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

ktorého neopustím,
ktorému vždy pomôžem

a hlavne ktorého 
navždy milujem... 

Manželstvo uzavreli:
Petr Labaj – Petra Kubišto-
vá, Jozef Plch – Lucia On-
drejková, Ján Buzák – Jana
Lubelcová, Jozef Gdovin –
Mgr. Denisa Kováčiková,
MUDr. Michal Kováčik –
Veronika Reiffová, Ján Su-
bulý – Silvia Baranová,
Martin Slovík – Martina Ná-
pravníková, Marek Mydliar
– Miriama Valentová. 

Dych – slovko krátke,
nenápadné.

Bez neho však 
končí život ...

Zomreli:
Anna Koniarová – 83 r., La-
dislav Puška – 53r., Ján
Kubíček – 66r., Jozef Te-
kel – 88r., Vincent Záruba
– 87r., Ľubomír Chrapčiak
– 34r., Zuzana Krotáková –
81r., Vilma Vicianová –
86r., Ladislav Hošala –
76r., Ján Vyparina – 83r.,
Anna Krutošíková – 89r.,
Jarmila Kufčáková – 78r.,
František Mach – 86r., Ka-
rolína Babulicová – 71r.,
Darina Líšková – 77r., Jar-
mila Sochorová – 83r.,
František Polena – 71r.,
Želmíra Rohoňová – 63r.,
Ján Hanzel – 84r., Miloš
Devečka – 84r.
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