
Iveta Radičová navštívila Liptovský Mikuláš
Premiérka Slovenskej republiky 

Iveta Radičová absolvovala v pia-
tok 6. mája návštevu metropoly 
stredného Liptova v sprievode pri-
mátora Alexandra Slafkovského. 

Po úvodnom privítaní a pozdra-
vení sa s vedením radnice a so za- 
mestnancami mestského úradu 
diskutovala so študentmi stred-
ných škôl na tému Slovensko v Eu-
rópskej únii. 

Následne si prezrela areál vodné-
ho slalomu a novostavbu lodenice. 
Priamo na mieste sa oboznámila  
s priebehom jej výstavby. Vyjad-
rila presvedčenie, že lodenica by 
mohla byť dokončená ešte pred 
začiatkom letnej olympiády v Lon-
dýne v roku 2012. „Pokúsime sa 
vyskladať potrebné zdroje tak, aby 
sme tento zámer dokázali splniť. 
Na Slovensku je veľa takýchto ro-
zostavaných stavieb bez finančné-
ho krytia. Preto nie je jednoduché 
rozhodovanie o najdôležitejších 

prioritách,“ uviedla. 
V Závažnej Porube navštívila zá-

vod spoločnosti Swedwood Slova-
kia, oboznámila sa s prevádzkou 
a výrobným programom závodu 
a rokovala s jeho vedením. Popo-
ludní sa predsedníčka vlády zú-
častnila na oslavách Dňa víťazstva 
nad fašizmom na Námestí oslobo-
diteľov. 

Pietny akt položenia vencov pri 
pamätníku Červenej armády za-
čala premiérka Iveta Radičová, po 
nej vzdali hold padlým predsta-
vitelia mesta, verejnej správy, po-
slanci zastupiteľstva a zástupcovia 
rôznych občianskych organizácií. 
Premiérke pri kladení vencov ro-
bila spoločnosť žiačka základnej 
školy, s ktorou sa zoznámila počas 
prehliadky detských výtvarných 
prác. Práve pre deti bola v rámci 
osláv pripravená výtvarná súťaž 
Nakresli pamätník.
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od ostatnej uzávierky mesačníka Mikuláš po-
značilo tridsiatku dní deliacu nové vydanie mno-
ho udalostí. Dúfam, že mesiace a roky, čo máme 
pred sebou, budú trocha menej rušné a náročné.

Hneď začiatkom uplynulého mesiaca sme mali 
dve mestské zastupiteľstvá. Prvé – neplánova-
né - som zvolal 4. mája na podnet členov klubu 
Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS. Väčšina poslancov však 
nepodporila zámer zvýšiť zaťaženie rozpočtu 
mesta v prospech opatrovateľskej služby. Po-
slanci potvrdili svoje rozhodnutie, podľa ktoré-
ho finančné náklady na opatrovateľstvo bude  
z dvoch tretín znášať mesto a z jednej tretiny 
opatrovaný. 

Zastupiteľstvo, ktoré sa konalo o deň neskôr,  
5. mája, sa natiahlo do pol druhej hodiny rannej 
nasledujúceho dňa. Ukazuje sa, že prítomnosť 
kamier mestskej televízie je kontraproduktív-
na pre efektívnosť rokovania. Pozdrav divákom 
na konci pätnásťminútového príspevku po-
chybnej kvality jedného poslanca nie je asi po-
trebné opakovane vysielať v televízii. Splnenie 
môjho predvolebného sľubu prinieslo bohužiaľ 
jeho zneužívanie niekoľkými poslancami a ne-
konečné rokovania s cieľom predviesť sa. Preto 
prehodnocujeme opakované vysielanie repríz 
záznamov rokovania poslancov zastupiteľstva. 

Výsledky hospodárenia mesta Liptovský Miku-

láš za rok 2010 boli hlavnou témou zastupiteľstva  
5. mája. Tak zlé výsledky mesto ešte v histórii 
slobodnej samosprávy nemalo. Viac ako 780-ti-
síc eur bol deficit na prevádzkových výdavkoch, 
ktoré tvoria mzdy, príspevky, dary, oslavy, nájmy 
atď. Deficit bol krytý neopakovateľnými príjma-
mi z predaja majetku a úverov, ktoré sa prejedli. 
Pozitívny výsledok 0,5 mil. eur na účtoch mesta 
bol dosiahnutý len tým, že schválené úvery za 
viac ako 3 mil. eur neboli vyčerpané do posled-
ného centu. 

Podľa protokolu Najvyššieho kontrolného úra-
du, ktorý som prevzal 13. mája v Žiline, sú celkové 
záväzky mesta 16,5 mil. eur, čo sa takmer rovná 
bežným príjmom za celý rok 2010. Smutné je, že to,  
čo mestu vyčítal NKÚ pri kontrole v roku 2007 
nebolo odstránené, ale výpočet nedostatkov  
v protokole z kontroly za rok 2010 sa zväčšil na 
dvojnásobok. Nesvedčí to o dobrej práci útvaru 
hlavného kontrolóra. Zarážajúce je, že NKÚ bol 
nútený konštatovať v troch prípadoch nehos-
podárnosť využitia mestských finančných pros-
triedkov.

Do nášho mesta zavítala v máji predsedníčka 
vlády. S pani premiérkou Ivetou Radičovou som 
navštívil aj Swedwood, kde nás zástupca majiteľa 
potešil informáciou, že plánuje mierne rozšírenie 
výroby. Má priniesť vytvorenie nových pracovných 
miest. Pri prehliadke rozostavanej lodenice pani 

premiérka vodákom prisľúbila, že sa bude snažiť 
zaistiť finančné prostriedky vo výške 0,7 mil. eur  
na dokončenie druhej etapy stavby z prostried-
kov rozpočtu v roku 2012. 

Náročné a neľahké rokovania muselo mesto 
absolvovať ako hlavný akcionár Liptovskej vo-
dárenskej spoločnosti, kde sa rozbiehajú projekty  
s podporou EÚ za približne 55 mil. eur. Viaceré 
nedoriešené detaily postavili proti sebe LVS-ku 
a starostov niektorých liptovských obcí. Ešte bu-
deme musieť prediskutovať veľa riešení, aby bola 
väčšia spokojnosť na oboch stranách, najmä pri 
asfaltovaní rozkopaných ciest.

Veľkú radosť mi urobili absolventské koncer-
ty Základnej umeleckej školy J. L. Bellu. Jej žia-
ci a absolventi opakovane – 31. mája a 3. júna 
- nadchli naplnenú sálu domu kultúry. Keď už 
hovoríme o umelcoch – s napätím som sledoval 
Česko Slovenskú SuperStar a posielal hlasy Mar-
tinovi Harichovi. Urobil pre zviditeľnenie nášho 
mesta veľa, za čo mu aj touto cestou ďakujem. 
Dosiahnutý úspech si zaslúži a budem mu aj  
v budúcnosti držať palce. Už teraz sa teším na 
jeho vystúpenie počas Stoličných dní.

Na záver chcem zaželať všetkým maturantom, 
ktorí v týchto dňoch dostávajú do rúk vysvedče-
nia, aby sa im v ďalšom štúdiu a živote darilo.

 Alexander Slafkovský,
 primátor mesta Liptovský Mikuláš

Vážení spoluobčania,

Mesačník pre občanov Mesta Liptovský MikuLáš
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Zastupiteľstvo počas rokovania, 
ktoré sa konalo vo štvrtok 5. mája, 
zobralo na vedomie aj odborné sta-
novisko hlavného kontrolóra k zá-
verečnému účtu mesta za rok 2010. 
Práve tento dokument patril medzi 
najviac diskutované, poslanci sa mu 
venovali približne dve hodiny. 

Zo záverečného účtu mesta vyplý-
va, že k 31. 12. 2010 skončil Liptov-
ský Mikuláš účtovne s prebytkom 
viac ako 500-tisíc eur. Rozpočet však 
skončil s deficitom 3,5 mil. eur a bol 
krytý finančnými operáciami. Tento 
deficit je preto potrebné považovať 
za reálny výsledok hospodárenia 
uplynulého roka, keďže účtovný pre-
bytok nepredstavuje reálne peniaze, 
ktorými by bolo možné hradiť zá-
väzky, prípadne z ktorých by sa dali 
financovať mzdy, nákup tovarov a 
služieb či investičné akcie.

„Stále pred sebou z vlaňajška tla-

číme balík neuhradených faktúr vo 
výške asi pol milióna eur,“ povedal na 
margo záverečného účtu a aktuálnej 
finančnej situácie mesta primátor 
Alexander Slafkovský. „Nielen v uply-
nulom roku sa naši predchodcovia 
správali nezodpovedne. Ako si vy-
svetliť napríklad nákup alkoholických 
nápojov za takmer 3-tisíc eur pre po-
treby sekretariátu primátora a odde-
lenia marketingu v roku 2010? Boli 
tieto výdavky naozaj nevyhnutné?“ 
kladie si rečnícku otázku primátor.

Bývalé vedenie mesta na rokovaní 
zastupiteľstva oponovalo, že hos-
podárilo dobre, keďže výsledkom 
je účtovný prebytok. Tomu opono-
val nezávislý poslanec a do októbra 
2010 aj zástupca primátora mesta 
Ján Droppa: „Za ten prebytok si ob-
čan Mikuláša nič nekúpi. Ja som bol 
tiež súčasťou vedenia radnice za 
Jána Blcháča. Musíme si jasne pri-

znať, že sme zlyhali.“
Hospodárenie mesta v uplynulom 

roku zhodnotil v záverečnom slove 
primátor Alexander Slafkovský slo-
vami: „V roku 2008 zmena zákona za-
čala umožňovať používať kapitálové 
príjmy na bežné výdavky. Mohli sa z 
toho platiť kalendáre, koncerty, alko-
hol... To nehovorí o sedliackom hos-
podárení, ale o reálnom prejedaní 
peňazí, s ktorými mohlo toto mesto 
hospodáriť. Neopakovateľné príjmy 
za predaj majetku mesta boli pre-
jedené. Takže beriem s nadhľadom 
vaše poučovanie, ako dobre a múd-
ro ste hospodárili,“ odkázal opozícii  
a dodal: „Výsledok je – a potvrdil  
to aj Najvyšší kontrolný úrad – že 
sme mali na bežnom účte mínus 784 
925 eur a na kapitálovom mínus 3,5 
mil. eur. A to je to sedliacke počítanie 
– čo mi prišlo a čo mi odišlo.“

 -red-

Počas poslednej májovej nedele sa 
na Námestí osloboditeľov uskutočni-
lo zábavné popoludnie pri príležitos-
ti blížiaceho sa Medzinárodného dňa 
detí. Asi poldruha tisícky návštevní-
kov si malo možnosť pozrieť ukáž-
ky výzbroje a techniky policajného 
zboru, zapojiť sa do rôznych súťaží 

či vychutnať si tanečné a hudobné 
ukážky krúžkov pôsobiacich v centre 
voľného času. 

Kým marionetová rozprávka s in-
teraktívnymi pasážami plná pohy-
bu, smiechu a pesničiek bola určená 
predovšetkým najmenším, ukážka 
záchranných prác Hasičského a zá-

S primátorom Alexandrom Slaf-
kovským sa vo štvrtok 26. mája 
stretli Juraj Turčan, člen prezídia 
Ústredného zväzu židovských nábo-
ženských obcí a výtvarník Jaroslav 
Uhel. Zhovárali sa o perspektívach 
rekonštrukcie mikulášskej synagógy 
i podrobnostiach týkajúcich sa za-
mýšľaného pamätníka v priestoroch 
bývalého židovského cintorína.

„Pôvodne sme zamýšľali v Lip-
tovskom Mikuláši otvoriť národ-
ný pamätník obetiam holokaustu. 
Miestna synagóga sa do projektu 
hodila,“ povedal Juraj Turčan. „Na-
koniec však tento pamätník bude 
v Seredi, prostriedky na obnovu sy-
nagógy bude treba hľadať,“ dodal. 

V tejto súvislosti navrhol, aby bol 
jej objekt prevedený do vlastníctva 
mesta. „Bude na to potrebný súhlas 
mestského zastupiteľstva,“ reagoval 
Alexander Slafkovský. „Počas prvých 
rokov sa na synagóge odviedol kus 
práce, ostatných osem rokov je to 
už slabšie,“ dodal. V prípade, ak by 
sa po súhlase poslancov dostala do 
vlastníctva mesta, bolo by možné na 
jej obnovu jednoduchšie získavať fi-
nancie z externých zdrojov – gran-
tov ministerstva kultúry, rôznych 
nadácií či eurofondov.

V súvislosti so synagógou sa sklo-
ňoval aj blížiaci sa termín jubi-
lejného ročníka podujatia Mosty 
– Gesharim. Podľa dostupných 

informácií sa uskutočnia 13. sep-
tembra a program sa bude od 
predošlých ročníkov odlišovať. „Pod-
robnosti budú známe po osobnom 
stretnutí s organizátormi v priebehu 
júna, mala by to byť prehliadka etno 
hudby účinkujúcich zo štátov Više-
grádskej štvorky reprezentujúcich 
židovskú a rómsku kultúru,“ vysvetlil 
A. Slafkovský.

Juraj Turčan sa na stretnutí vrátil 
k myšlienke, ktorú primátorovi pre-
zentoval už v januári. „Máme záujem 
v priestoroch mestského parku, kto-
rý sa rozkladá na území bývalého 
cintorína, postaviť symbolický pa-
mätník, ktorý by pripomínal ľuďom, 
kde sa nachádzajú.“ Jeho realizá-

torom bude mikulášsky výtvarník 
Jaroslav Uhel. „V našom meste sa 
všetky parky – až na asi jednu vý-
nimku – nachádzajú na území býva-
lých cintorínov. Bohužiaľ. Pamätník 
by mal park oživiť, ale hlavne pripo-
mínať. Predpokladám, že jeho kon-
cept a kreatívny zámer predložím do 
septembra,“ prezradil umelec.

Židovská náboženská obec ako 
nositeľ myšlienky pamätníka jeho 
realizáciu aj odfinancuje. Primátor 
Alexander Slafkovský Juraja Tur-
čana informoval, že mesto bude v 
súvislosti s projektom ústretové a 
podá pomocnú ruku. „Nevylučujem 
ani symbolický finančný príspevok,“ 
uzavrel primátor.  -red-

Poslanci si za 
názorom stoja

Na základe žiadosti poslancov 
klubu Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS 
zvolal na stredu 4. mája primátor 
Alexander Slafkovský zasadnutie 
mestského zastupiteľstva. Pred-
metom rokovania bolo podľa 
predloženej požiadavky zrušenie 
VZN č. 3/2011 o úhradách, spô-
sobe určenia a platenia úhrad 
za sociálne služby poskytova-
né v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta. Toto VZN prerokovávalo a 
schválilo zastupiteľstvo ešte 24. 
marca tohto roku. Jeho súčas-
ťou bola aj úprava poplatkov za 
opatrovateľské služby.

Členovia mestského parlamen-
tu hlasovaním neschválili navr-
hovaný program zastupiteľstva, 
primátor preto rokovanie ukončil.

Opatrovateľské služby zaťažujú 
mestský rozpočet ročne sumou 
viac ako 320-tisíc eur. Preto po-
slanci odmietli návrh na zníženie 
poplatkov za tieto služby. Trvajú 
na svojom názore, že v súčasnej 
ekonomickej situácii mesta si ne-
môžeme dovoliť hradiť viac ako 
dve tretiny nákladov na opatro-
vateľské služby.   

 -red-

Záverečný účet mesta za rok 2010 vyvolal diskusiu

Deň detí s rekordnou návštevnosťou

Pamätník na bývalom židovskom cintoríne o krok bližšie k odhaleniu

chranného zboru pri dopravnej ne-
hode - vyprosťovanie zranených, 
poskytovanie prvej pomoci, hasenie 
horiaceho automobilu – zaujala urči-
te každého. Zlatým klincom progra-
mu bol kopec peny na námestí, ktorý 
na veľkú radosť detí vystriekali hasiči.

 -red-
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Na základe incidentu, ktorý sa 
odohral ešte koncom marca po-
čas pracovnej cesty časti kolektí-
vu mestskej polície v družobnom 
meste Opava predložil vo štvrtok 5. 
mája poslancom zastupiteľstva pri-
mátor Alexander Slafkovský návrh 
na odvolanie Dalibora Šalplachtu 
z funkcie. 

Podľa prednesených informácií, 
listu primátora mesta Opava a dô-
vodovej správy mal počas spomí-
nanej pracovnej cesty odvolávaný 
náčelník D. Šalplachta spôsobiť mi-
moriadnu udalosť, kvôli ktorej mu-
seli zasahovať príslušníci opavskej 
mestskej polície. Následne bola 
privolaná aj rýchla zdravotnícka 
pomoc, ktorá D. Šalplachtu ošetrila.

Informácie o neprístojnom sprá-
vaní sa na verejnosti boli dostatoč-
ným dôvodom na to, aby poslanci 
s okamžitým odvolaním náčelníka 

mestskej polície súhlasili. Primátor 
potom poveril výkonom tejto funk-
cie dovtedajšieho zástupcu náčel-
níka Vladimíra Bellu. Vykonávať ju 
bude až do vyhlásenia výsledkov 
výberového konania na pozíciu 
prvého muža zboru, ktoré bude  
v dohľadnej dobe vypísané.

Dalibor Šalplachta bol tretím ná-
čelníkom mikulášskej mestskej po-
lície. Funkcie sa ujal v roku 2008 
a vystriedal v nej Ľubomíra Mar-
joviča. Ten ju vykonával od roku 
1994. Liptovskomikulášska mest-
ská polícia vznikla v roku 1991 a 
patrí medzi prvé obecné polície na 
Slovensku vôbec. Obecné polície 
sú orgánom samosprávy a poriad-
kovým útvarom zabezpečujúcim 
ochranu verejného poriadku v obci 
a spolupôsobia pri ochrane života  
a zdravia občanov a ochrane ma- 
jetku. -red-

Zastupiteľstvo sa pretiahlo dlho do noci
Na programe 9. riadneho zasad-

nutia zastupiteľstva 5. mája bolo aj 
niekoľko personálnych zmien. Na 
základe výsledkov výberového ko-
nania schválili poslanci do funkcie 
riaditeľa Verejnoprospešných slu-
žieb Jozefa Klepáča, ktorý bol po-
verený zastávať túto pozíciu od 29. 
decembra.  Mesto nominovalo a 
zastupiteľstvo schválilo aj nových 
zástupcov v predstavenstve Liptov-
skej vodárenskej spoločnosti. Stali 
sa nimi Rastislav Adamčák, Peter 
Jurčo a poslanec Vincent Kultán.

Počas rokovania zobrali poslan-
ci na vedomie jednotlivé správy o 
činnosti a hospodárení Centra Ko-
lomana Sokola, Verejnoprospeš-
ných služieb a Informačného centra, 
správu o sociálne pomoci v kompe-
tencii mesta, informáciu o činnosti 
klubov dôchodcov, detských jaslí 
a komunitného centra v Hlbokom. 
Mestský parlament si takisto vypo-
čul a schválil správu o výsledkoch 
inventarizácie majetku a záväzkov 
samosprávy a jeho organizácií.  

V súvislosti so zmenou legislatívy 
bolo potrebné novelizovať zásady 
hospodárenia mesta. Podmienky 
obchodnej verejnej súťaže tak po 
novom bude schvaľovať vždy za-
stupiteľstvo. Priame zadanie pri ve-
rejnom obstarávaní je možné iba 
pri jednorazových nákupoch a služ-
bách do sumy 500 eur a mesto plá-
nuje pri nich využívať elektronické 
aukcie. Nové zásady hospodárenia 
obmedzili pri nakladaní s majet-
kom mesta niektoré dovtedajšie 
právomoci primátora a určili aj mi-
nimálne sadzby cien pri predajoch 
a nájmoch pozemkov v jednotlivých 
častiach mesta v prípadoch, kedy 

nie je potrebný znalecký posudok. 
„Schválením takýchto zásad hospo-
dárenia získava zastupiteľstvo viac 
právomocí na úkor primátora. Je to 
ďalší krok k transparentnosti. Na-
vyše, pravidlá idú nad rámec, ktoré 
požaduje zákon,“ myslí si primátor 
Alexander Slafkovský.

Ďalším bodom programu bol ná-
vrh na prevod a nájom majetku 
mesta. Okrem viacerých predajov 
pozemkov súvisiacich s majetko-
voprávnym vysporiadaním stojí za 
zmienku odpredaj nehnuteľností v 
prospech Základnej školy Apoštola 
Pavla na ulici Jura Janošku, ktorá si 
ich doteraz od radnice prenajímala. 

Poslanci schválili aj dodatok k ná-
jomnej zmluve so spoločnosťou 
LMT, a. s., podľa ktorého má odte-
raz mesto právo nominovať svojho 
zástupcu do dozornej rady tejto 
firmy. V roku 2008 získala od mesta 
na dvadsať rokov do nájmu tepelné 
hospodárstvo Bytového podniku. 
Prostredníctvom schváleného zá-
stupcu, ktorým sa stala audítorka 
Dana Droppová, môže mesto kon-
trolovať činnosť tohto výrobcu tepla 
a teplej vody.

V neskorých nočných hodinách sa 
zastupiteľstvo venovalo aj schvá-
leniu zmeny rozpočtu v súvislosti 
s prefinancovaním časti nákladov 
rekonštrukcie ZŠ M. R. Martákovej. 
Následne primátor otvoril priestor 
poslaneckým interpeláciám. Jozef 
Gonda pripomenul potrebu úpravy 
toku rieky Jalovčianka, Jozef Bobák 
upozornil na potrebu upratať ne-
poriadok v niektorých častiach Pa-
lúdzky – popod diaľničný privádzač 
vedúci k nákupnému stredisku na 
Kamennom poli a v záhrade Valov-

ho domu a v Močiliakovej záhrade.
Ján Droppa požiadal o odstránenie 

zhoreniska za kultúrnym domom  
v Beniciach a požiadal, aby na chod-
níku vedúcemu na Kamenné pole 
umiestnila VPS-ka smetné koše.

Pavel Bobák upozornil na potrebu 
výmeny potrhaných sietí na ihrisku 
základnej školy na Podbrezinách.

Vladimír Rengevič v spojitosti s 
problematikou čiernych skládok na-
vrhol, aby ten, koho mestská polícia 
chytí pri vyvážaní odpadu na takúto 
skládku, musel na vlastné náklady 
takúto skládku zlikvidovať. Návrh sa 
stretol s ohlasom, boli však vyslove-
né pochybnosti, či je možné z práv-
neho hľadiska takto postupovať.

Na záver interpelácií zaznela pros-
ba, aby ďalšie zastupiteľstvá už TV 
Liptov nesnímala na záznam. Návrh 
vyvolal súhlasný aplauz všetkých 
21 prítomných poslancov, pretože 
ako odznelo, zastupiteľstvo sa pred 
televíznymi kamerami premenilo 
na tureckú telenovelu. Potvrdením 
tohto tvrdenia bola predovšetkým 
skutočnosť, že deviate riadne zasad-
nutie mestského parlamentu trvalo 
najdlhšie zo všetkých doterajších,  
a to napriek tomu, že už februárové 
i marcové prekonali všetky dovte-
dajšie časové rekordy. Vo štvrtok 
5. mája strávili poslanci rokovaním 
viac ako desať hodín. -red-

Poslanci zachránili 
vyučovanie 

v Demänovej
Rokovanie deviateho mestského 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo vo 
štvrtok 5. mája malo na programe 
aj problematiku z oblasti škol-
stva. Základná škola s materskou 
školou P. J. Kerna v Demänovej 
dlhodobo zaznamenáva pokles 
žiakov vo všetkých triedach pr-
vých štyroch ročníkoch. Takýto 
trend – v prípade, ak by pokra-
čoval – by predurčil túto školu  
z legislatívnych, organizačných 
a ekonomických dôvodov v naj-
bližších rokoch na zánik. Radnica,  
v ktorej zriaďovateľskej pôsob-
nosti táto základná škola je, sa 
preto po zrelej úvahe rozhodla 
predložiť poslancom návrh na rie-
šenie roky sa vlečúcej situácie. 

Výsledkom je po štvrtkovom sú-
hlasnom hlasovaní členov mest-
ského parlamentu rozhodnutie 
zlúčiť školu a škôlku v Demänovej 
so základnou školou v Palúdzke. 
Od 1. septembra 2012 tak vznik-
ne nový subjekt s názvom Zák-
ladná škola s materskou škôlkou 
Demänovská cesta. Tento krok 
zabezpečí lepšie podmienky na 
výchovu a vzdelávanie. Zároveň 
bude znamenať efektívnejšie vy-
nakladanie mestských peňazí  
v oblasti školstva. Školy dostáva-
jú v zmysle zákona peniaze podľa 
počtu žiakov. Ak peniaze, ktoré na 
nich škola získa, nepostačujú na 
krytie jej nákladov, musí mesto 
hľadať zdroje v rozpočtoch os-
tatných škôl. V roku 2010 preto 
muselo mesto ukrátiť ostatné 
základné školy a z ich rozpočtov 
prerozdeliť do Demänovej viac 
ako 17-tisíc eur. 

pokračovanie na str. 5

Vážení občania mesta Liptov-
ský Mikuláš, oznamujeme Vám že 
5. júla je štátny sviatok. Z tohto 
dôvodu budú zatvorené  zberné 
dvory Verejnoprospešných slu-
žieb na ulici Podtatranského a na 
ulici Žiarskej.  -žp-



Túlavých psov pribúda

Kontrola NKÚ: Závažné porušovanie zákona bývalým vedením mesta za státisíce eur
Kontrola Najvyššieho kontrolného 

úradu na mestskom úrade v Lip-
tovskom Mikuláši je uzavretá. Jej 
výsledkom je množstvo zásadných 
zistení - porušovanie viacerých zá-
konov i zásad hospodárenia mesta 
v roku 2010. Predošlé vedenie pod-
ľa nej vlani nakladalo alebo použilo  
v rozpore so zákonom prostriedky 
za viac ako sedemstotisíc eur. Radni-
ca zvažuje žaloby, zosobnenia škôd 
a trestné oznámenia.

Celkovo tridsať dva zistení hovo-
riacich o nedostatkoch počas vy-
konanej periodickej námatkovej 
kontroly hospodárenia s majetkom, 
majetkovými právami, finančnými 
prostriedkami, záväzkami a pohľa-
dávkami v roku 2010 – taká je zák-
ladná štatistika NKÚ. S dôvetkom,  
že kontrolný systém mesta ako taký 
je nedostatočný, konštatuje nezá-
vislý orgán. 

veľmi smutné čítanie
Vedenie radnice v tejto súvislos-

ti pripravuje analýzu na vyvodenie 
právnych krokov. Správu o kontrole 

radnica postúpi poslancom mest-
ského zastupiteľstva. Okrem toho sú 
v hre aj podnety, ktoré budú skúmať 
orgány činné v trestnom konaní.

„Kontrolný orgán nás zaviazal 
predložiť do konca minulého týždňa 
opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov,“ komentoval situá-
ciu primátor Alexander Slafkovský.  
„V septembri sa bude NKÚ zaujímať 
o účinnosť nami prijatých opatrení,“ 
dodal. K jednotlivým zisteniam ne-
závislej kontroly sa rozhodol bližšie 
nevyjadrovať: „Je to tak, ako to je. 
Protokol z kontroly bolo pre mňa 
veľmi smutné čítanie. A to bola len 
náhodná kontrola za jeden rok...“

bez súhlasu a vedomia poslancov
 „Vklady majetku obce do majet-

ku zakladaných alebo existujúcich 
obchodných spoločností schvaľuje 
zastupiteľstvo,“ hovorí zákon o ma-
jetku obcí. V roku 2010 však sa však 
preukázateľne podľa nálezu NKÚ  
v šiestich prípadoch udiali bez ve-
domia mikulášskych poslancov. 
Mestské peniaze vo výške 583 000 

eur tak boli použité nad rámec 
oprávnenia a došlo tým k porušeniu 
finančnej disciplíny v zmysle zákona 
o rozpočtových pravidlách samo-
správ, konštatuje správa NKÚ.

Kontrola, ktorá trvala od polovice 
januára do konca apríla preukázala, 
že v roku 2010 mesto ako verejný 
obstarávateľ obstaral tovary, služby 
a práce za 81 206 eur bez vykonania 
postupu obstarania, „čím porušil zá-
kon o verejnom obstarávaní“. 

obchádzali verejné obstarávanie
Predmetné zákazky sa týkajú na-

príklad aj nástenných kalendárov za 
14 994 eur. Tie dodávala spoločnosť, 
ktorá sa mala podieť na volebných 
kampaniach Jána Blcháča v roku 
2006 i 2010.

 Verejné obstarávanie bolo obíde-
né i v prípade zhotovenia lezeckej 
steny v priestoroch mestskej krytej 
plavárne za 25 915 eur. Celkovo sú 
v protokole NKÚ pomenované dve 
desiatky faktúr a zmlúv týkajúcich 
sa zákaziek v rozpore so zákonom o 
verejnom obstarávaní.

V dvoch prípadoch došlo k bez-
dôvodnému obohateniu získaním 
finančného prospechu z verejných 
prostriedkov mesta. Nezávislá kon-
trola zistila aj to, že počas roka 2010 
bolo nakúpených 375 fliaš alkoho-
lu v hodnote 2 331 eur. Nenašli sa 
žiadne doklady, ktoré by svedčili o 
potrebe nákupu takéhoto množ-
stva alkoholu, píše sa v náleze NKÚ. 
„Uvedené nákupy nie je možné 
považovať za konzumáciu v spolo-
čensky prijateľnej miere. Tým kon-
trolovaný subjekt nepoužil verejné 
prostriedky na krytie nevyhnutných 
potrieb a pri ich používaní neza-
choval hospodárnosť, efektívnosť a 
účinnosť ich použitia podľa zákona 
o rozpočtových pravidlách,“ píše sa 
v protokole NKÚ.

Predošlé vedenie podľa vykonanej 
kontroly v roku 2010 nakladalo ale-
bo použilo v rozpore so zákonom 
prostriedky za viac ako sedemsto-
tisíc eur. „Konkrétne škody budeme 
samozrejme riešiť zákonnými pros-
triedkami,“ dodal primátor na záver.

 -red-

- V súčasnom období na prís-
lušnom útvare MsÚ Lipt.Mikuláš 
je evidovaných 1929 psov z toho 
752 v bytových domoch, 1118 
v rodinných domoch a 59 vo fir-
mách.

- Oproti roku 2007 je to nárast 
o 464 psov pričom ide o početné 
zvýšenie v bytových domoch o 
266, v rodinných domoch o 145 a 
vo firmách o 44 psov.

- Úmerne s týmto vývojom stú-
pa i počet túlavých - volne sa 
pohybujúcich psov na verejných 
priestranstvách.

- Odchyt túlavých psov v súla-
de so Všeobecne záväzným na-
riadením č. 4/2009 mesta Lipt.
Mikuláš vykonáva odborné spô-
sobilý pracovník mestskej polície 
(pozn. čiže nie každý príslušník 
MsP ale len príslušník s certifiká-
tom odbornej spôsobilosti) v pra-
covných dňoch od 07.00 do 15.00 
hod., mimo pracovného času vrá-
tane soboty, nedele a sviatkov je 
odchyt vykonávaný v prípadoch 
kedy je ohrozený život, zdravie 
príp. hrozí iné nebezpečenstvo.

- Mestská polícia v roku 2010 
odchytila 97 a za 5 mesiacov  
r. 2011 odchytila 44 psov, ktoré 
boli umiestnené do karanténnej 
stanice na ul. Revolučná pri mest-
skej časti Lipt.Ondrašová.

- Operatívnym riešením kon-
krétnych prípadov volne sa po-

hybujúcich psov v súčinnosti  
s Regionálnou veterinárnou a po-
travinovou správou, Slovenským 
poľovníckym zväzom ale i občan-
mi sme nezaznamenali vážnejšiu 
udalosť napadnutia či ublíženia 
na zdraví.

- Početné zvýšenie túlavých 
psov na verejných priestran-
stvách nášho mesta a prímest-
ských častí však upozorňuje na 
nevyhnutnosť zlepšiť starostli-
vosť a zodpovednosť držiteľov 
psov tak ako to stanovuje čl. 4 
VZN č.4/2009 mesta Lipt. Mikuláš: 
„Za psa na verejnom priestran-
stve zodpovedá osoba, ktorá psa 
vedie alebo nad psom vykoná-
va dohľad. V prípade, že sa ne-
podarí túto osobu zistiť za psa 
zodpovedá držiteľ “. Sankcia za 
porušenie VZN č. 4/2009, príp. zá-
kona č.282/2002 Z.z.o držaní psov 
môže byť až do 33 eur. 

 - Mestský úrad v súčasnom ob-
dobí pripravuje vykonať technic-
kú úpravu pôvodnej karanténnej 
stanice v mestskej časti Okoličné 
(býv. mestské skleníky) s cieľom 
zlepšiť podmienky v súlade s Vy-
hláškou ministerstva pôdohospo-
dárstva SR č.123/2008 o ochrane 
spoločenských zvierat a o požia-
davkách na karanténne stanice a 
útulky pre zvieratá. 

 JUDr. Jaroslav Tomčík 
 ref. legislatívy MsP

4 spravoDaJstvo

Iveta Radičová navštívila L. Mikuláš

„Dejinná pamäť nie je dôležitá len 
preto, aby sme si pamätali, odkiaľ 
kráčame, ale najmä, aby sme ne-
zabúdali, poučili sa a neustále sa 
vystríhali hrozieb rozmáhania sa 
akýchkoľvek nebezpečných ideoló-
gií, ktoré môžu z našich životov uro-
biť neznesiteľné peklo,“ zdôraznila 
pri tejto príležitosti Iveta Radičová.

Premiérka sa v piatok zišla aj so 

starostami liptovských obcí a zá-
stupcami verejnej správy. Rozprá-
vali sa najmä o štátnom rozpočte, 
podielových daniach a aktuálnych 
reformách.

Na záver pracovného výjazdu do 
Liptovského Mikuláša absolvovala 
premiérka Iveta Radičová krátku 
prechádzku po pešej zóne a po-
zdravila sa s občanmi.                   -red-

dokončenie zo str. 1
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S primátorom Alexandrom Slaf-
kovským, jeho zástupcom Mi-
lanom Kružliakom a vedúcou 
sociálneho oddelenia Ľubomírou 
Glonekovou sa 12. mája stretli zá-
stupcovia Rady starších. Primátor 

oboznámil vedúcich klubov senio-
rov a ďalších prizvaných hostí s ak-
tuálnym dianím v meste. Hovoril aj 
o finančnej situácií, strategických 
rozhodnutiach i problémoch aktu-
álneho rozpočtu mesta. Informo-

val ich tiež o najbližších aktivitách 
radnice, investičných plánoch ale 
aj o súčasnom fungovaní nemoc-
nice s poliklinikou.  

Zástupcovia Rady starších Ale-
xandra Slafkovského oboznámili 

s aktuálnymi plánmi a potrebami 
klubov. Vedenie mesta sa bude  
so seniormi stretávať pravidelne 
ako s poradným orgánom primá-
tora. 

 -red-

Ovplyvňovať dianie v meste, dávať 
primátorovi návrhy a pripomien-
ky chcú aj študenti stredných škôl.  
Už niekoľko rokov sú preto zástup-
covia stredoškolákov členmi mest-
ského študentského parlamentu. 
Situácia v ňom sa často mení, lebo 
študenti väčšinou po štyroch ro-
koch opúšťajú lavice stredných škôl 
a tým pádom aj parlamentu.

Mestský študentský parlament v 
Liptovskom Mikuláši má v súčasnos-
ti členskú základňu iba spomedzi 
študentov hotelovej a obchodnej 
akadémie. Preto májové stretnutie 
s prizvanými stredoškolákmi bolo aj 

akýmsi náborom.
Podľa slov Dominiky Ratulovskej sa 

k členom parlamentu môže pridať 
každý študent ktorejkoľvek mikuláš-
skej strednej školy. 

Mesto aktivity študentského parla-
mentu víta a podporuje. Poskytuje 
mu aj priestory na činnosť. Vicepri-
mátor Milan Kružliak na stretnutí 
poznamenal, že ak študentský par-
lament správne funguje, stáva sa 
poradným orgánom primátora a 
má tak možnosť predkladať priamo 
jemu návrhy na zmeny týkajúce sa 
nielen samotných škôl a študentov.  
 -red-

Na ďalšom stretnutí so zástupcami 
Slovenského zväzu telesne postihnu-
tých (SZTP), ktorí pôsobia na území 
mesta, si primátor Alexander Slafkov-
ský vypočul ich aktuálne postrehy.

Zástupcovia telesne postihnutých 
informovali primátora o chýbajú-
com úseku cyklistického chodníka 
od Rachmaninovho námestia po 
novú križovatku, vyjadrili presved-

čenie o potrebnosti umiestniť sto-
jany pre bicykle pri dome služieb. 
Upozornili aj na šmykľavé schodisko 
v podchode počas daždivého a zim-
ného obdobia. V diskusii otvorili po-
žiadavku znížiť cestovné pre telesne 
postihnutých využívajúcich mestskú 
autobusovú dopravu. Zároveň by 
uvítali, aby v cestovných poriadkoch 
boli špeciálne vyznačené nízkopod-

lažné autobusy, ktoré v Liptovskom 
Mikuláši premávajú. 

Vedenie mesta sa bude podľa 
svojich možností pripomienka-
mi zástupcov SZTP zaoberať v čo 
najkratšom čase. V súvislosti s po-
strehom týkajúcim sa cyklotrasy 
primátor informoval, že príslušné 
oddelenie mestského úradu mo-
mentálne posudzuje a rieši možnosť 

nadviazania na existujúci cyklistický 
pás z Podbrezín prerušený na Rach-
maninovom námestí. „Ak to bude 
technicky možné a nevyskytnú sa 
ani žiadne legislatívne obmedze-
nia, napojením na existujúci cyk-
lopás vznikne už čoskoro ucelená 
trasa spájajúca oblasť pešej zóny pri 
dome služieb a najväčšie mikulášske 
sídlisko,“ povedal A. Slafkovský.

Stredoslovenská energetika, a. s., 
(SSE) mení svoje doterajšie sídlo 
svojho kontaktného miesta v Lip-
tovskom Mikuláši. To je od 1. júna 
presťahované do priestorov spo-
ločnosti na ulici kapitána Nálepku.

SSE v nadväznosti na svoju stra-
tégiu byť nablízku všetkým svoj-
im zákazníkom, ponúkať služby a 
produkty tak, aby sa k nim dostal 
pohodlne naozaj každý, otvorila  
v L. Mikuláši na deň detí samoob-
služné zákaznícke centrum. Na-

chádza sa v priestoroch budovy 
spoločnosti v blízkosti objektu Ži-
linskej univerzity. 

Samoobslužné zákaznícke cen-
trum poskytuje zákazníkom mož-
nosť vybaviť všetky požiadavky 
týkajúce sa dodávky elektrickej 
energie a ponúka riešenie pre do-
mácnosti i pre podnikateľov a or-
ganizácie. 

Počas pracovných dní sú obča-
nom k dispozícii všetky potrebné 
tlačivá a formuláre spolu s prehľad-

Mesto študentov podporuje

Telesne postihnutí navštívili primátora, diskutovali o nových možnostiach

Stredoslovenská energetika bližšie k občanovi aj vďaka samospráve

Rada starších vo svojej činnosti pokračuje, bude radiť primátorovi

nými návodmi na ich vyplnenie a 
miesto pre ich príjem. Každý pra-
covný deň môžu občania konzul-
tovať svoje požiadavky telefonicky 
využitím bezplatnej komunikačnej 
linky a dvakrát do týždňa, v stre-
du a v piatok, môžu využiť osobné 
konzultácie pracovníka SSE. Jeho 
úlohou je poradiť pri riešení požia-
daviek, vypĺňaní tlačív a preberať 
dokumenty pre spracovanie zákaz-
níckych požiadaviek. 

Na realizácii projektu samoob-
služného centra pre zákazníkov sa 
významne podieľala aj samosprá-
va. Milan Kružliak, druhý zástupca 
primátora mesta Liptovský Mikuláš, 
povedal počas slávnostného otvo-
renia, že ho výsledok komunikácie 
medzi radnicou a energetikmi ne-
smierne teší: „Centrum uľahčí život 
našim občanom i obyvateľom re-
giónu. Pod jednou strechou vyba-
via všetky potrebné náležitosti bez 
toho, aby museli cestovať do iného 
mesta.“ 

Zákaznícke centrum vybaví počas 
konzultačných hodín štyridsať až 
šesťdesiat zákazníkov denne. -leh-

Poslanci 
zachránili...

Kapacita školy v Demänovej  
je 97 žiakov, momentálne ju na-
vštevuje 46 detí. Ich klesajúci 
počet sa v zmenách prejaví už 
na budúci školský rok. Druháci  
a tretiaci sa budú učiť spolu. 

Materská škola bude vo svo-
jich terajších priestoroch slúžiť 
svojmu účelu i naďalej tak, ako 
doteraz. 

Zachovaná ostáva i prevádz-
ka výdajnej školskej jedálne. 
Radnica okrem toho plánuje 
investovať v Demänovej do re-
konštrukcie školskej kotolne. Tá 
momentálne vykuruje priestory 
školy a škôlky tuhým palivom. 
Investíciou v hodnote 83-tisíc 
eur ju zmodernizujú na plynovú 
kotolňu. 

 -red-

dokončenie zo str. 3
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Ak chceš čosi kúpiť, tak dobehni do kamenného obchodíku 
Horo Sport v OC Jasna SC.

HORO
SPORT

OBLEČENIE
    OBUV
        BATOHY
          SPACÁKY
               ŽĎARÁKY
                     ČELOVKY

POSTEĽNÉ
SÚPRAVY
POSTEĽNÉ
SÚPRAVY

NOČNÁ
BIELIZEŇ
NOČNÁ

BIELIZEŇ
METROVÝ

TEXTIL
METROVÝ

TEXTIL
BYTOVÝ
TEXTIL

BYTOVÝ
TEXTIL

TEX-MO ponúka široký sortimentTEX-MO ponúka široký sortiment

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

• banky
• pobočku
• služby advokátskej kancelárie 

• stávkové kancelárie
• realitnú kanceláriu
• herňu

pon. – pia. 9 – 19 h. FREE

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

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

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

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
 Bankový manažment 

 Informačné technológie
  Oceňovanie majetku 

 Právna administratíva v podnikateľskej sfére

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM
 Financie 

 Informačné technológie a manažment

2–ročné prípravné štúdium s pokračovaním 
na HOCHSCHULE MITTWEIDA v Nemecku

 Médiá, branding a marketing 
 Cestovný ruch, hotelierstvo a eventy

Prihlášky prijímame do 31. 8. 2011. 
Poplatok za prihlášku len v tento deň – 5 Eur!

Tešíme sa na Vás v konzultačnom stredisku:
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš | Tel.: 044/552 44 60
lmikulas@bivs.sk 

DEŇ OTVORENÝCH
DVERÍ

14. jún 2011

_L. Mikulas 91x248mm.indd   1 25.5.2011   11



7kuLtúra

23. - 26. 6. 2011
Liptovský Mikuláš

725. výroèie
prvej písomnej

zmienky

Comitatus
Liptoviensis

STOLIÈNÉ DNI

23. - 25.6. Tradièný jarmok
Múzeum Janka Krá¾a
22.6. o 16.00 h  Bonbóniky. To najlepšie zo zbierok MJK z rokov 2005 - 2010, vernisáž výstavy
                          Súèas�ou výstavy bude poèas Stolièných dní prezentácia kroniky mesta 
                          Liptovský Mikuláš od roku 1933 až po súèasnos�.
23.6. o 16.00 h  725. výroèie prvej písomnej zmienky o meste Liptovský Sv. Mikuláš 
                          oèami prof. Ferdinanda Ulièného
26.6. o 14.00 h  O Kukulíkovi, rozprávková nede¾a,
23. - 26.6.          Mesto oèami detí, výstavka detských prác žiakov ZUŠ
Liptovská knižnica G. F. Belopotockého
23. a 24.6. o 10.00 h  - spisovatelia Liptova od roku 1989 - prednáška s videoprezentáciou
                     12.00 h  - Milan Rúfus - život a dielo - prednáška s videoprezentáciou
                     14.00 h - Michal Miloslav Hodža - život a dielo - prednáška s videoprezentáciou
Liptovská galéria P. M. Bohúòa
23.6. o 17.00 h  Karol Feòveš, vernisáž výstavy
Centrum Kolomana Sokola
23.6. o 16.00 h  Francúzska klasická moderna, vernisáž výstavy
Cirkevný zbor ECAV, Tranovského 2, Liptovský Mikuláš
24.6. o 22.00 h  Noc v kostole, meditatívne pásmo spojené s hudbou
STOP.SHOP.LM 
26.6. 14.00 - 18.00 h  Deò plný zábavy a adrenalínu: exhibièná bike show, HIP-HOP, kangoo jumps,
                                   ma¾ovanie na tvár, ma¾ovanie na chodníky, mini lanová dráha, trampolína...

0  i o S13.3  Pram en k DF   

. 0  o  o i h d í14 0  Otv renie St l ènýc  n

     e s o p v l   t é p o
       Ako naš  me t  o sta o - drama ick  ásm  

    7 v è u p s mn  mie k s e       k 25. ýro i  1. í o ej z n y o me t

    o n  . n u t  v l  a p a  e
       Otv re ie 1  ko z lá u Ve¾ ys anectva Slnk  re pl nétu Z m

4 4  e  a - a y e t r1 . 5  Art Sept t Nicol us s lónn  orch s e

0  o o o a k u in  15.3  Bav na - s k li rs a sk p a

. 0  i e a l  b o z b v ý p g m16 3  Ka z r  Me uš - hudo n  á a n  ro ra

1 . 0 v  a  ú o v ¾ s ro7 3   Ži é š chy - s b j e maj t v

1  M n Ta k n  o d d9.00  oder  l i g Rel a e

0  M rti  c  s ta y20. 0  a n Hari h & Mu i n  Hope 

1 0 e s b o2 . 0  Freez  a maj tri eatb xu

2  A M O B n  n2 .00 . . . anna a Ba d

. 0   F23 0  DJ HB low

 u  10.00  Mitra - ¾ dová hudba
0  e11. 0 Fre ze

1 l o  3.00  Fo k R ck Tatry
 f18.00  Best of Ama ilm Nicolaus 

a i18.30  D nceman a
C m ra n19.00  hi e  - hudobná skupi a

0 i20.0   He¾enine oè
2 0  š  1. 0 Plo tín Punk

e22.30  DJ P ter Rak

Sprievodné podujatia

4.6.2

25.6.

 

Hlavný partner PartnerGenerálny partner
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TALEC - Rozprávať a správať sa ako európski občania

Prírodná záhrada v environmentálnej výchove 

Oznámenie vlastníkom pozemkov

V dňoch 1. – 6. mája 2011 sa v Gy- 
mnáziu Michala Miloslava Hodžu 
v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo 
druhé projektové stretnutie TALEC – 
rozprávať a správať sa ako európski 
občania. Koordinátorom tohto me-
dzinárodného projektu je talianska 
stredná škola v meste Foggia, kde 
boli v decembri 2010 zástupcovia 
gymnázia na prvom pracovnom 
stretnutí. Hostiteľom zástupcov 
partnerských škôl na druhom pra-
covnom stretnutí bolo tentoraz mi-
kulášske gymnázium. Prvý májový 
týždeň zavítalo do srdca Liptova 
spolu 12 pedagógov a 23 študentov 
z Talianska, Rakúska, Veľkej Británie 
a Francúzska. Spoločne so sloven-
skými  účastníkmi absolvovali boha-
tý program.

Dopoludňajšie aktivity sa obsaho-
vo viazali na tému stretnutia – his-
tória EÚ. Hneď v pondelok študenti 

Stredoslovenská energetika, a.s. 
(ďalej len „SSE, a.s.“) žiada o spolu-
prácu a informovanie občanov – 
vlastníkov pozemkov, na ktorých sa 
nachádzajú elektrické vedenia, aby 
zamestnancom SSE, a.s. poskytli po-
trebnú súčinnosť pri odstraňovaní 
a okliesňovaní stromov a porastov 
v blízkosti elektrických vedení, kto-
ré ohrozujú prevádzku elektrických 
vedení. Vlastníci pozemkov pod 
elektrickými vedeniami sú povinní 
umožniť zamestnancom SSE, a.s. 
(alebo osobám, ktoré sú na to po-
verené od SSE, a.s. písomným splno-
mocnením) vstup na ich pozemky. 
Drevná hmota, ktorá zostane po 
vykonaní odstránenia alebo oklies-

nenia stromov patrí vlastníkovi po-
zemku a bude mu ponechaná.

Podľa § 10 zákona o energetike č. 
656/2004 Z. z. držiteľ povolenia ale-
bo ním poverená fyzická alebo práv-
nická osoba sú oprávnené vstupovať 
na cudzie pozemky a do cudzích 
objektov a zariadení v rozsahu a 
spôsobom nevyhnutným na výkon 
povolenej činnosti. Predchádzajúci 
súhlas na vstup vlastníka nehnuteľ-
nosti sa nevyžaduje, ak ide o údržbu 
na zariadeniach sústavy alebo siete. 

SSE, a.s. upozorňuje, že podľa § 36 
ods. 4 zákona o energetike je zaká-
zané v ochrannom pásme vonkaj-
šieho nadzemného elektrického 
vedenia a pod elektrickým vedením:

vytvorili celkom 5 medzinárodných 
pracovných skupín, ktoré sa podie-
ľali na tvorbe loga projektu. Dorozu-
mievacím jazykom bola angličtina. 
Popoludní hostí privítal na MsÚ aj 
primátor mesta Alexander Slafkov-
ský a zároveň ich pútavou formou 
oboznámil s históriou i súčasnosťou 
mesta a regiónu. Súčasťou bola aj 
vizuálna prezentácia, ktorú pripra-
vilo Informačné centrum mesta. Po-
tom nasledovala prehliadka mesta 
v skupinách. Sprievodcovské slovo 
si pripravili študenti mikulášskeho 
gymnázia pod vedením vyučujú-

cich anglického jazyka. 
Popoludňajšie aktivity boli zame-

rané na poznávanie mesta a regió-
nu. Zahraniční hostia mali možnosť 
obdivovať krásy Demänovskej 
jaskyne slobody, ale aj relaxovať 
v Aquaparku  Tatralandia. Po spo-
ločne strávených dňoch nastal čas 
rozlúčkovej party. Jej súčasťou bol 
aj bohatý kultúrny program, ktorý si 
spoločne so záverečnou diskotékou 
pre svojich hostí pripravili študenti 
mikulášskeho gymnázia. V ďalších 
dňoch absolvovali účastníci projek-
tu spoločenskú hru EuroTrip, v rám-

ci ktorej získali potrebné vedomosti 
na záverečný kvíz. Ten sa uskutočnil 
vo štvrtok a bol vyvrcholením pra-
covnej časti programu.

Projekt TALEC je ďalším z radu 
úspešných medzinárodných pro-
jektov, ktorých partnerom je Gym-
názium M. M. Hodžu. Pokračuje  
v budúcom školskom a to aj zahra-
ničnými mobilitami do ostatných 
partnerských škôl. Naši študenti do-
kázali, že vďaka svojim vedomostiam 
a schopnostiam sú rovnocennými 
partnermi pre študentov ktorejkoľ-
vek európskej krajiny.   -hod-

Modrí rytieri 
aj v L. Mikuláši

Približne päťdesiatčlenná skupi-
na motorkárov z Belgicka brázdi 
tento týždeň aj liptovské cesty. 
Na svojich tátošoch križujú celú 
Európu a obdivujú krásy jednot-
livých krajín. Hovoria si Modrí 
rytieri a sú súčasnými alebo býva-
lými členmi belgického policajné-
ho zboru. 

História Modrých rytierov sa 
začala písať v roku 1974 v USA 
a dnes je členom tohto spolku 
celkovo 29 krajín. Vo väčších či 
menším skupinách jazdia do cu-
dzích krajín a spoznávajú tamojší 
kolorit či vzájomné rozdiely. Na 
cestách po kútoch Slovenska sa 
zastavili aj v Liptovskom Mikulá-
ši, kde ich prijal primátor Alexan-
der Slafkovský. Počas krátkeho 
stretnutia im plynulou francúz-
štinou a angličtinou predstavil 
históriu i súčasnosť mesta, jeho 
krásy a atrakcie.

Modrí rytieri si prezreli aj 
priestory mikulášskej mestskej 
polície. „Zaujali sme ich, pretože 
v Belgicku mestskú políciu nema-
jú, takže chceli vedieť, ako fungu-
jeme. Páčil sa im náš kamerový 
systém. Keďže má iba rok, po-
vedali nám, že vraj máme lepšiu 
kvalitu prenosu. Oni však majú 
nepomerne viac kamier v meste,“ 
povedal Vladimír Bella, náčelník 
mikulášskych mestských policaj-
tov. „Od motorkárov z mesta Lie-
ge sme sa napríklad dozvedeli, že 
u nich je na tisíc dvesto policajtov 
zhruba stodvadsať kamier,“ dopl-
nil náčelník.  

 (-kel-, -leh-)

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a 
skládky

b) vysádzať a pestovať trvalé po-
rasty s výškou presahujúcou 3 m

c) vysádzať a pestovať trvalé po-
rasty s výškou presahujúcou 3 m vo 
vzdialenosti 2 m od krajného vodiča 
vzdušného vedenia

d) uskladňovať ľahko horľavé ale-
bo výbušné látky

e) vykonávať činnosti ohrozujúce 
bezpečnosť osôb a majetku

f ) vykonávať činnosti ohrozujúce 
elektrické vedenie a bezpečnosť a 
spoľahlivosť prevádzky sústavy

V zmysle § 36 ods. 5 uvedené-
ho zákona je možné vysádzať a 
pestovať trvalé porasty s výškou 
presahujúcou 3 m vo vzdialenosti 
presahujúcej 5 m od krajného vo-
diča vzdušného vedenia len vtedy, 
ak je zabezpečené, že tieto porasty 
pri páde nemôžu poškodiť vodiče 
vzdušného vedenia.

V prípade, ak vlastník pozemku 
nebude rešpektovať oprávnenia 
SSE, a.s. so vstupom na pozemok, 
takéto konanie bude považované 
za porušenie zákona o energetike. 
Ak vznikne SSE, a.s. škoda spôsobe-
ná porušením povinností vlastníka, 
táto sa bude od vlastníka nároko-
vať v občiansko-súdnom konaní (§ 
420 ods. 1 Občianskeho zákonníka).  
V neposlednom rade porušenie po-
vinností vlastníka môže byť kvalifi-
kované ako trestný čin všeobecného 
ohrozenia podľa § 284 Trestného zá-
kona č. 300/2005 z. z. 

 Útvar ŽP 

Pod týmto názvom  sa skrýva spo-
ločný projekt ZŠ Janka Kráľa a OZ 
TATRY, ktorý bol vo výške 2 547 eur 
podporený Ministerstvom  školstva 
SR (MŠVVaŠ SR) v rámci  grantovej 
schémy   Enviroprojekt 2011.  MŠ SR 
podporilo 29 projektov zo 193 hod-
notených.  

Hlavným cieľom projektu je vy-
tvorenie prírodnej záhrady pri ZŠ 
Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, 
ktorej priestor bude využívaný pre 
praktické a medzipredmetové en-
vironmentálne vzdelávanie  žiakov 
školy, ako aj organizovanie rôznych 
vzdelávacích a metodických podu-
jatí pre ďalšie cieľové skupiny.  Prí-
rodná záhrada bude pozostávať  zo 
záhradného  jazierka, bylinnej špirá-

ly a výsadby tradičných  okrasných a 
ovocných druhov stromov v exterié-
roch školy.  

V rámci projektu bude, v spolu-
práci s OZ SOSNA , zorganizovaný  
2-dňový tréning k téme vytvárania 
prírodných záhrad, ktorý bude prí-
stupný aj verejnosti.  Ďalším podu-
jatím,  určeným pre verejnosť , bude 
„Deň prírodných záhrad“ ,  počas 
ktorého budú žiaci školy prezento-
vať najlepšie výstupy k danej téme 
-  výtvarné a literárne práce, power-
-pointové prezentácie, postery, 
ktoré vzniknú počas výchovno – 
vzdelávacieho procesu na jednotli-
vých predmetoch.    
 PaedDr. Július Lichardus 
 riaditeľ školy
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Mestská polícia žiada o pomoc
Dňa 25. mája v ranných hodinách v 
čase okolo 5.40 hod. došlo na par-
kovisku pred železničnou stanicou k 
poškodeniu vozidla Renault Clio še-
dozelenej farby. V tejto dobe sa na 
uvedenom mieste nachádzali viacerí 
občania, ktorí by mohli prispieť k ob-
jasneniu udalosti. 
Mestská polícia sa týmto obracia na 
možných svedkov , aby sa prihlásili 
na Mestskej polícii resp. na doprav-
nom inšpektoráte PZ a pomohli po-
škodenej občianke v ťažkej finančnej 
situácii v objasnení prípadu. 

prenájom skladu 
v Liptovskom Mikuláši cca 750 m2

(prípadne jeho časť)
tel.: 0911 185 491

Policajný zbor informuje
V rámci preventívnej činnosti Policaj-

ného zboru Vás týmto upozorňujem 
na začiatok letnej turistickej sezóny 
(ďalej len LTS). Počas LTS dochádza k 
väčšej koncentrácii turistov v rekreač-
ných zariadeniach, ako aj v samotných 
sídlach v služobnom obvode OO PZ 
Liptovský Mikuláš. 

 Vzhľadom na to, že počas tohto ob-
dobia dochádza k páchaniu rôznej 
trestnej činnosti, hlavne majetkového 
charakteru, žiadam Vás o upozornenie 
hostí, ktorí sú ubytovaní v rekreačných 
zariadeniach v rámci Vášho katastrál-
neho územia, aby nevytvárali vhodné 
podmienky pre páchateľov trestnej 
činnosti (napr. otvorené izby počas 
ich neprítomnosti, viditeľne ponecha-
né cenné veci v odstavených moto-
rových vozidlách a pod.). Je potrebné 
upozorniť hostí, aby si svoje osobné 
motorové vozidlá ako aj veci odkladali 
na miesta na to určené, vyššie obnosy 

nech umiestňujú v trezoroch ubyto-
vateľov. Taktiež je potrebné upozorniť 
na zvýšenú pozornosť v nákupných 
strediskách, kde je pri zvýšenom poč-
te osôb predpoklad páchania krádeží 
vecí na sebe a pri sebe. Letná turistic-
ká sezóna zahŕňa aj dovolenkové ob-
dobie s vycestovaním našich občanov 
mimo miesta bydliska. Týchto ľudí je 
potrebné upozorniť aby si riadne za-
bezpečili rodinné domy resp. byty 
proti krádežiam vlámaním (nedávať 
zjavne na vedomie svoju neprítom-
nosť, napr. nezaťahovať rolety, alebo 
obdobnú ochranu okien, zabezpečiť si 
vyberanie pošty z poštových schránok 
a pod.), prípadne požiadať susedov o 
kontrolu obydlia, nakoľko na základe 
týchto skutočností je možnosť pre pá-
chateľov vytypovať si vhodné objekty 
na krádeže vlámaním do bytov alebo 
priľahlých častí obydlia. Ubytovateľov 
je potrebné upozorniť na spoluzod-

povednosť za vytvorenie bezpečných 
podmienok pre hostí a tým aj zabez-
pečenie ich spokojnosti.

Zároveň Vás žiadam o informovanie 
občanov o týchto skutočnostiach, a to 

podľa vlastných možností, najmä zve-
rejnením vo výveskách, či vyhlásením 
v miestnych rozhlasoch.

 kpt. Mgr. Boris Ilavský,
 riaditeľ, Obvodné oddelenie PZ L. Mikuláš



Občiansky servis 
apríl  2011

Zo zápisníka mestskej polície 

Narodil sa človek, zapálila 
sa na oblohe nová hviezda. 
Tak vitaj človieč...
v Liptovskom Mikuláši sa v 
apríli  narodili:

Andrea REVAJOVÁ, Matej 
GERBOC, Laura BALCOVÁ, 
Martin ANTOŠKA, Patrícia 
PULKOVNÍKOVÁ, Ema JAN-
ČUŠKOVÁ, Matúš ŠEVČÍK, 
Filip BAČÍK, Nikola NÍZKA, 
Rebeka KOČTÚCHOVÁ, Tere-
za KUBEŠOVÁ, Matej BALCO, 
Nikola DERMEKOVÁ, Vanesa 
WEINEROVÁ, Matúš KIEBEL, 
Marcus ČONTOFALSKÝ, Zde-
no MURGOŠ, Kevin BALÁŽ, 
Filip BALÁŽ, Petra BAČÍKOVÁ.

Láska nie je len byť spolu, 
láska je ísť spolu. Nájsť hlinu 
pre svoje korene…  

Manželstvo uzavreli:
Igor VÍŤAZ – Gabriela 

GRÓFOVÁ, Edgar Guido KEL-
LER – Helena FRIANOVÁ, 
Rudolf KROŠČEN – Renáta 
FLIŤAROVÁ, Roman ČONKA 
– Denisa KOTLÁROVÁ, Adrian 
LAMPERT – Michaela KUR- 
CINOVÁ, Marián GAŽO – Jana 
KAČENGOVÁ, Martin PIATKA 
– Jana ŽÚBOROVÁ, Martin 
GALYAS - Marta VNENČÁKO-
VÁ.

Roztrhla sa niť, už sa nedá 
spojiť. Život blízkeho člove-
ka vyhasol a nám zostáva 
spomienka a smútok v srd-
ciach… 

opustili nás:
Božena VOZÁROVÁ – 86r., 

Anna BOSÍKOVÁ – 85r., Bo-
huš JANEK – 72r., Juliana 
HOŠALOVÁ – 77r., Robert 
STANISLAV – 76r., Božena JA-
NEKOVÁ – 65r., Ing. Jaroslav 
GUOTH – 78r., Július KOVÁČ 
– 90r., Ján DIAČIK- 82r., Pavel 
JURKOVIČ – 86r., Ondrej GOČ 
– 86r., Irena ŠEBEKOVÁ – 84r., 
Emília SRŠEŇOVÁ – 99r., Ven-
delín MALENČÍK- 82r., Oto 
HANKO- 72r., Anna KACIA-
NOVÁ – 79r., Jozef CÚT – 80r., 
Alexander TOHOL – 59r., Mar-
gita MANEKOVÁ – 72r., Karol 
CHUDOVSKÝ – 87r.   -matr-

1. 5. 2011 o 03.40 hod. mestská 
polícia prijala oznámenie, že na 
parkovisku pred objektom ČSOB 
nasadá opitý vodič do osobného 
motorového vozidla a odchádza  
s ním. Kamerovým systémom mest-
skej polície bolo zaznamenané a 
identifikované osobné motorové 
vozidlo, ktorého vodič v inkrimino-
vanom čase jazdil po ul. Garbiarska 
smerom na ul. Hollého. Prípad z hľa-
diska miestnej a vecnej príslušnosti 
prevzalo OO PZ Lipt. Mikuláš.

 1. 5. 2011 o 10.00 hod. na mestskú 
políciu bolo telefonicky oznámené, 
že na objekte evanjelického kostola 
ul. Tranovského niekto pomaľoval 
časť steny. Následne vyhodnote-
ním záznamu kamerového systé-
mu mestskej polície bolo zistené, 
že ku skutku došlo v ten istý deň  
o 00.52 hod. Pre dôvodné podozre-
nie z trestného činu poškodzovania 
cudzej veci objasňovanie prípadu 
vykonáva OR PZ Lipt. Mikuláš.

2. 5. 2011 o 12.25 hod. príslušní-
ci mestskej polície počas výkonu 
služby zistili, že piati občania zo za-
hraničia konzumovali alkoholické 
nápoje na verejnom priestranstve 
pred objektom Múzea J. Kráľa. Pre 
porušenie čl. 2 ods. 1 písm.b, VZN 
mesta Lipt. Mikuláš č. 8/1992 im 
bola uložená bloková pokuta, ktorú 
na mieste zaplatili.

3. 5. 2011 o 13.30 hod. mestská po-
lícia prijala telefonické oznámenie, 
že na ul. Priemyselná vedľa cintorí-
na niekto niečo spaľuje a čiernym 
dymom znečisťuje životné prostre-
die. Objasňovaním prípadu bolo 
zistené, že J. G. z Lipt. Mikuláša vy-
paľoval ochrannú izoláciu elektric-
kých káblov. Pre porušenie čl. 27 b, 
VZN č. 8/1992 menovaný zaplatil na 
mieste blokovú pokutu.

4. 5. 2011 o 08.50 hod. na autobu-
sovej stanici SAD ul. M. R. Štefánika 
prostredníctvom kamerového sys-
tému mestská polícia zistila, že štyri 
osoby E. Č. z Prešova, J. L. z Micha-
loviec, M. L. a I. Z. obaja z Východ-
nej fajčia cigarety. Za porušenie §7 
ods. 1 písm. a, zákona č. 377/2004 Z. 
z. o ochrane nefajčiarov menovaní 
zaplatili na mieste blokovú pokutu. 

5. 5. 2011 v čase 10.30 - 10.45 na ul. 
Pišúta príslušníci mestskej polície 
počas výkonu hliadkovej služby zis-
tili, že piati vodiči osobných moto-
rových vozidiel J. B. a W. Z., obaja zo 
zahraničia, K. M., B. M. a L. B., všet-
ci z Lipt. Mikuláša porušili doprav-
nú značku zákaz vjazdu všetkých 
motorových vozidiel. Za dopravný 
priestupok zaplatili blokovú poku-
tu.

6. 5. 2011 o 09.44 hod. mestská polí-
cia prijala telefonické oznámenie zo 
Špeciálnej školy na ul. J. Rumana, že 

10 servis

si nevedia rady so skupinou žiakov, 
ktorí sa medzi sebou bijú. Mest-
ská polícia po príchode zjednala 
nápravu a objasňovaním prípadu 
zistila, že iniciátorom incidentu bol 
maloletý M. K.(10 r.) z Lipt. Mikulá-
ša, ktorý počas veľkej prestávky na 
školskom dvore fyzicky napadol 
spolužiaka tak, že ho udrel rukou 
do tváre. Menovaný sa dopustil 
priestupku proti občianskemu 
spolunažívaniu podľa § 49 ods.  
1 písm. d, zákona č.372/1990 Zb. o 
priestupkoch. Prípad riešený pod-
ľa § 60 ods. 3 písm. d, citovaného 
zákona, rodičia o konaní žiaka boli 
vyrozumení.

13. 5. 2011 o 17.04 hod. na mestskú 
políciu bolo telefonicky oznámené, 
že pred bytovkou E3 na Nábreží Dr. 
A. Stodolu parkuje osobné motoro-
vé vozidlo na trávniku. Po preverení 
oznámenia mestská polícia zisti-
la, že priestupku podľa § 25 ods. 1 
písmena s, zákona č. 8/2009 Z. z. o 
cestnej premávke sa dopustil P. F. z 
Lipt. Mikuláša. Za tento priestupok 
zaplatil na mieste blokovú pokutu.

20. 5. 2011 v čase 13.00 – 13.55 
hod. prostredníctvom kamerové-
ho systému mestskej polície bolo 
zistené, že na parkovisku na ul. 1. 
mája vodiči osobných motorových 
vozidiel L. K. z Lipt. Mikuláša a P. J. 
z Dúbravy porušili ustanovenie §25 
ods. 1 písm. o, zákona č. 8/2009 Z. 
z. o cestnej premávke, pretože ne-
zaplatili parkovné. Za dopravný 
priestupok podľa §22 ods. 1 písm. k, 
zákona o priestupkoch zaplatili blo-
kovú pokutu.

24. 5. 2011 o 09.30 hod. mestská po-
lícia prijala oznámenie o poškodení 
osvetlenia momentu pamätníka na 
vojenskom cintoríne Háj Nicovô. 
Mestská polícia po preverení prípad 
zadokumentovala a vykonáva ob-
jasňovanie. Poškodením osvetlenia 
vznikla škoda približne za 2 433 eur.

25. 5. 2011 o 12.35 hod. na mestskú 
políciu bolo telefonicky oznámené, 
že niekto na mestskej tržnici predá-
va kvety bez registračnej pokladne. 
Po preverení oznámenia sa potvr-
dilo, že J. Š. z Lipt. Mikuláša neo-
právnene vykonávala obchodnú 
činnosť, čím sa dopustila priestup-
ku na úseku podnikania podľa §24 
ods. 1 písm. c, zákona č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch. Za uvedený 
priestupok na mieste zaplatila blo-
kovú pokutu.

V období od 1. 5. do 31. 5. 2011 MsP 
riešila 345 priestupkov, z toho na 
úseku dopravy 152, proti majetku 
25 priestupkov, 47 proti verejnému 
poriadku, 9 proti občianskemu spo-
lunažívaniu, 5 priestupkov týkajú-
cich sa vodenia psov na verejných 
priestranstvách, 28 priestupkov 
porušenia zákona o ochrane nefaj-
čiarov - fajčenie na autobusových 
zastávkach a iné. 

Za 5 mesiacov roku 2011 mestská 
polícia v súčinnosti s Okresným ria-
diteľstvom policajného zboru Lipt. 
Mikuláš vykonala štyri spoločné a 
ďalšie štyri vlastné policajno–bez-
pečnostné akcie „Alkohol“. Počas 
akcií bola vykonaná kontrola po-
hostinstiev, nočných zábavných 
podnikov a verejných priestranstiev 
za účelom zistenia, či nedochádza 
k predaju alkoholických nápojov 
mladistvým a či osoby do 18 rokov 
neporušujú §30 ods. 1, zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch a VZN 
mesta Lipt. Mikuláš č. 8/1992.

Celkom bolo kontrolovaných 314 
osôb v reštauračných zariadeniach, 
na verejných priestranstvách a 124 
vodičov motorových vozidiel. Zis-
tených a preukázaných bolo cel-
kom 38 priestupkov, z toho 19 na 
úseku ochrany pred alkoholizmom. 
Podobné akcie plánujeme aj v na-
sledujúcich mesiacoch, pretože sú 
súčasťou našej preventívnej čin-
nosti.  -msp-

Nájdenú peňaženku vrátili
Mestská polícia v poslednom období zaznamenala už druhý prípad 

odovzdania nájdenej peňaženky. V prvom prípade študenti mikulášskeho 
Gymnázia M. M. Hodžu - Alexander Sabo (16 r.) a Rastislav Blanský (15 r.) 
našli a odovzdali peňaženku, ktorú stratil M. P. z Dúbravy. Stalo sa tak ešte 
v marci. Nájdená peňaženka obsahovala 139 eur, telefónnu a dopravnú 
kartu. Za tento skutok dostali obaja mikulášski gymnazisti pamätný list 
mestskej polície.

Peňaženku s oveľa vyšším obnosom a kľúče stratil 13. mája iný obyvateľ 
mesta. Okrem platobnej karty obsahovala nájdená peňaženka aj hoto-
vosť - 620 eur. Čestnými nálezcami boli  Daniel Nevizánsky z Lipt. Mikuláša 
a Sandra Paluková z Nových  Zámkov.

V obidvoch prípadoch  ide o skutky hodné povšimnutia, pretože ná-
lezcovia prejavili vysoký stupeň morálky a etiky. Zároveň postupovali  
v zmysle občianskeho zákonníka, ktorý hovorí, ako sa správať pri nájde-
ní cudzej veci: „Kto  nájde stratenú vec je povinný ju vydať vlastníkovi.  
Ak  vlastník nie je známy, nálezca je povinný ju odovzdať  príslušnému 
štátnemu orgánu“.  JUDr. Jaroslav Tomčík, MsP



Podujatie pri príležitosti MDD

Radošinské naivné divadlo

27. kolo III. liga dorastu, starší a mladší

Nede¾ný filmáèik

Filmový klub Jeden svet

Vyhodnotenie najlepšej školy v šport. sú�ažiach a olympiádach

Èítanie s porozumením

Èítanie s porozumením

Predstavenie žiakov II. stupòa taneèného odboru ZuŠ

Víkend plný zábavy pre všetky deti

Preteky vo vodnom slalome

725. výroèie 1. písomnej zmienky o meste, oslavy mesta

Videoprezentácia

Majstrovstvá SR v nail-designe a III. roèník sú�aže Estétiques

Skvelý program a letné atrakcie v prevádzke

Kickbox juniorov a seniorov

Bežecké podujatie od 0 do 100 rokov

Z uèòa majster, prezentácia SoŠ

Celiakia, imunita a prírodné produkty - prednáška

15. kolo, 1. liga mladších žiakov

Pre športovú verejnos�

30. kolo III. liga dorastu

Taneèná sú�až v športovom tanci

Tematické podujatie pre deti

Pri príležitosti osláv 140. výroèia založenia prvej Po¾nohospo-
dárskej školy s vyuèovacím jazykom slovenským

Súbor zábavných i pouèných podujatí pre deti
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 JÚN 2011
PREH¼AD PODUJATÍ

Liptovské múzeum NKP Èierny orol 8,00 - 16,00 h

Centrum vo¾ného èasu 10,00 h

Futbalový štadión Podbreziny 10,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 16,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 19,00 h

Dom kultúry - ve¾ká sála 18,00 h

Aquapark Tatralandia

Areál vodného slalomu O. Cibáka

 Pešia zóna

 Liptovská knižnica GFB od 10,00 h

Liptovská galéria P. M. Bohúòa 8,00 h

Aquapark Tatralandia

Liptov Aréna 8,00 - 20,00 h

Ondrašová

Múzeum Liptovskej dediny Pribylina

Klub zdravia, zasadaèka OD Prior 16,00 h

Liptovská knižnica GFB - Podbreziny 13,45 h

Dom kultúry - klubová scéna 19,00 h

Dom kultúry - ve¾ká sála 16,00 h

Dom kultúry - klubová scéna 18,00 h

Dom kultúry - ve¾ká sála 17,00 h

Klub zdravia, zasadaèka OD Prior 16,00 h

Klub zdravia, zasadaèka OD Prior 16,00 h

Múzeum Liptovskej dediny Pribylina

Dom kultúry - ve¾ká sála 17,00 h

Liptovská knižnica GFB 18,00 h

Masáže a èajovòa pod hviezdami 18,00 h

Múzeum Liptovskej dediny Pribylina

Nádvorie Múzea Janka Krá¾a 14,00 h

Liptov Aréna 8,00 - 20,00 h

Areál vodného slalomu O. Cibáka

Liptovská knižnica GFB 10,40 h

Liptovská knižnica GFB 10,45 h

Dom kultúry - ve¾ká sála 19,00 h

Futbalový štadión Podbreziny 10,00 h

Liptov Aréna 8,30 - 20,00 h

Futbalový štadión Podbreziny 10,00 h

Dom kultúry - ve¾ká sála od 9,00 h

Liptovská knižnica GFB 10,00 h

Liptovská galéria PMB 16,00 h

Liptovská galéria PMB 16,00 h

Centrum vo¾ného èasu 9,00 h

Dom kultúry - ve¾ká sála 14,00 h

Liptovská knižnica GFB - Podbreziny 14,00 h

Liptovská knižnica GFB  od 10,00 h

NÁDVORIE PATRÍ DE�OM

MDD - PODUJATIA PRE DETI

MFK TATRAN - LAFC LUÈENEC

101 DALMATÍNCOV

SEDEM SVETIEL

MÔJ TANEC - MÔJ ŽIVOT

D  Ò DETÍ V TATRALANDII

MAJSTROVSTVÁ SR VO VODNOM SLALOME

STOLIÈNÉ DNI 

MILAN RÚFUS ŽIVOT A DIELO
MICHAL MILOSLAV HODŽA ŽIVOT A DIELO
LIPTOVSKÍ AUTORI

ESTÉTIQUES

OTVORENIE LETNEJ SEZÓNY

MAJSTROVSTVÁ SR V KICKBOXE

E

ONDRAŠOVSKÁ HORIÈKA

REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

ÈREVO, AKO ZRKADLO NÁŠHO ZDRAVIA

KAMARÁTKA ROZPRÁVKA

VŠETKO O MOJEJ MAME

TANCUJ, TANCUJ

MIMI SHOW

ROK V ÏUMBIERI

CESTY POZNANIA

REGENERÁCIA V PENTAGRAME

D  Ò PRE DETIE

MOVE, DANCE, BE BORN

KLUB MLADÝCH AUTOROV

ÈO MÔŽEŠ UROBI� DNES, NEODKLADAJ NA ZAJTRA

JÁNE, JÁNE, KDE �A PÁLI� MÁME

O KUKULÍKOVI

MAJSTR. SLOVENSKA V MODERNEJ GYMNASTIKE

SLOVENSKÝ POHÁR V RAFTÁRII

POPOLUŠKA

PSÍÈEK A MAÈIÈKA

NESLADÍM

Hlasné èítanie pre deti

Filmový klub mladých

Krajská sú�ažná prehliadka tvorivých choreografií

Príïte si uži� letný veèer s Miroslavom Kasprzykom

Závereèný koncert DFS Ïumbier

Prednáška Ing. Darina Jelínková

Prednáška Mgr. Viera Búliková

Programove podujatie pri príležitosti MDD

Závereèný koncert I. a II. stupòa taneèného odboru ZuŠ

Stretnutie èlenov klubu

Prednáška s Milošom Švihoríkom

Jánske zvyky, kosenie lúky

Rozprávková nede¾a

Pre športovú verejnos�

MFK TATRAN - DOLNÝ KUBÍN

VOLEJBALOVÝ TURNAJ

MFK TATRAN - KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

CENA LIPTOVA 2011

SEDEM DIVOV SVETA

KONCERT ABSOLVENTOV ZuŠ

KONCERT ABSOLVENTOV ZuŠ

ŠKOLA ROKA

E

SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA

FAREBNÝ SVET DETÍ

MDD V KNIŽNICI

0,50 € 

0,10 € 

2,- €

1,- €

5,- € 
2,- €

14,- € 
11,- €

G

RAFTING

11prograM
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KINO NICOLAUSVÝSTAVY - STÁLE EXPOZÍCIE

      ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !

Galéria P. M. Bohúòa, Ut-So 10,00-17,00 h

Dom fotografie, Ut-So 10,00-17,00 h

Ojedinelá fotografická inštalácia slovenského fotografa

Výstava pre deti v spolupráci s vydavate¾st. BUVIK a OZ Osmijanko

Výstava diel P.M. Bohúòa a ich detské interpretácie

Výstava keramických a porcelánových objektov, šperkov...

Drobné práce ve¾kých majstrov

Prierez dielom zakladate¾skej osobnosti slovenskej moderny

Medzinárodná výstava v spolupráci s PL

Tvorivá dielòa pre verejnos�

Tvorivá dielòa pre mladých

Materiál, pomôcky a šijacie stroje máme k dispozícii. 

Výstava drevených plastík Milana Mikoláša

Centrum Kolomana Sokola, Ut-So 10,00-17,00 h

VLADO ELIÁŠ: HVIEZDY / STAR

PÍSMENKOVO

P.M. BOHÚÒ - MALIAR, KTORÝ NÁS SPÁJA

MARTIN BENKA

MALÝ FORMÁT

MAGICKÁ ZÁHRADA - svetelné objekty v záhrade

VÝSTAVA ABSOLVENTOV ZuŠ

VÈELÁRSTVO V LIPTOVE

ZO ZBIEROK NÁŠHO MÚZEA, nové prírastky roky 2005 - 2010 

HOKEJ - OLD BOYS NICOLAUS

MILICA PODSTRELENCOVÁ

FRANCÚZSKA KLASICKÁ MODERNA

3,50 €
1,70 € 

1.- €

1.- €

1.- €

 12.- €   

8.- €

1.- €

1.- €

1.- €

1.- €

0,50 €

0,35 €
0,20 €

   1.- €
0,50 €

     1 € 
0,50 €
0,35 € 

   2.- € 
   1.- €

   2.- € 
   1.- €

   1.- € 
0,50 €

  
0,50 €
0,20 €  

dobrovo¾né

   0,50 € 
   

1,49 € 
0,66 €

VÝSTAVY

Galéria P. M. Bohúòa, Ut-So 10,00-17,00 h

STARÉ UMENIE - OD GOTIKY PO BAROK
SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 19.-20. STOROÈIA
NOVÁ EXPOZÍCIA 2. POLOVICA 20. STOROÈIA
OSOBNOSTI VÝTVARNÉHO UMENIA 20. STOROÈIA

Lipt. múzeum Èierny orol, Po-Pi 8,00-16,00 h, So-Ne 11,00-16,00 h

Klubovòa LKS v NKP Èierny Orol, 8,00-15,00 h

 

Gotický kostol sv. Petra z Alkantary, prístupná na požiadanie
 

Lipt. múzeum Èierny orol, Po-Pi 8,00-16,00 h, So-Ne 11,00-16,00 h

Centrum Kolomana Sokola, Ut-So 10,00-17,00 h

Múzeum Janka Krá¾a, Po-Pi 9,00-16,00 h, So 10,00-17,00 h

Múzeum Janka Krá¾a, Po-Pi 9,00-16,00 h, So 10,00-17,00 h

Stará ev. fara na ul. Tranovského, Ut-Pi 8,00-14,00 h

Rodný dom Rázusovcov na ul. Vrbickej, Ut a Pi 8,00-15,00 h

SMOPAJ, Po-Pi 8,00-17,00 h,  So-Ne 10,00-17,00 h
PO¼OVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE

MYŠLIENKY ZHMOTNENÉ DO DREVA

VYBRANÉ DIELA VIKTORA MYSKOVSZKÉHO

KOLOMAN SOKOL
ATELIÉR KABURABA

KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA LIPT. MIKULÁŠ
MIKULÁŠSKA MUÈIAREÒ

TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA

RÁZUSOVIE DOM

KRAS A JASKYNE SLOVENSKA
FAUNA BIOTOPOV SLOVENSKA

         26.5. - 1.7.

        3.6. - 30.9.

             9.6. - 30.6.  

               23.6. - 31.8.  

                        12.5. - 3.7.  

                      14.4. - 18.6.  

                    2.6. - 31.7.  

                        17.3. - 14.7.  

                        23.6. - 31.8.  

                        23.6. - 31.8. od 21,00 h  

                      7.6. - 

           28.4. - 15.6.

                  14.4. - 18.6.

                  23.6. - 31.8.

Dom kultúry è. 310, Každý štvrtok 16,00 - 20,00 h 

Centrum Kolomana Sokola, 16.6. 15,30 h 

Centrum Kolomana Sokola, 31.6. 8,30 h 

MA¼OVANIE NA HODVÁB

MA¼OVANIE NA HODVÁB

KURZ PATCHWORKU

TVORIVÉ DIELNE

   1.- € 
0,50 €

Synagóga, na objednávku

SYNAGÓGA 

15

12

15

U

U

U

“Keï sme sa stretli prvýkrát, takmer niè sme si nepovedali. Veèer som s jeho vôòou 
zaspávala. Zamilovala som sa. Život mi zmenila jedna letná búrka...” Ko¾kých mu-
žov môže skutoène milova� jedna žena? Podmanivý príbeh plný vášne, krutosti 
osudu a vône dozrievajúcich marhu¾, ktorý si získa aj Vás.

Na malebnom námestí stoja proti sebe dva znepriatelené domy. V jednom je èistiareò
peria, v druhom má svoj veštecký kabinet pani Hilda. Majite¾ èistiarne objavil spôsob, 
ako odstraòova� zlé sny. To sa pochopite¾ne nepáèi pani Hilde. Keï jedného dòa tento 
pán záhadne zmizne, musia sa všetci vyda� na dobrodružnú záchrannú výpravu. 

Prebudil sa v preplnenom prímestskom vlaku s cudzou identitou. Netuší ako sa tam 
dostal a na pochopenie nie je èas. Takýchto prebudení v paralelnom èasopriestore
a v tele neznámeho cestujúceho zažije viac. Teraz už presne vie, èo má robi�.
Prekvapujúco vydarený matrixovský thriller pre fanúšikov svižnej akcie.

Súžitie èlenov nieko¾kých generácií v jednom dome prináša denne kuriózne situácie.
Aj teraz rodinná rada rieši typické problémy: Ako sa zbavi� dobrej, ale príliš zvedavej 
susedky? Ako splodi� potomka? Ako dopadli Zdenìk s Káèou na taneèných kurzoch 
pre pokroèilých?  Príhody z domu, do ktorého sa vojdú všetci bez rozdielu veku.

Jacob práve konèil štúdiá, keï jeho rodièia tragicky zahynuli. Bez rodiny a  peòa-
zí ho osud zavial do cirkusu. Stal sa ošetrovate¾om koní krásnej krasojazdkyne.
Marlen sem priviedla láska k nesprávnemu mužovi - násilnickému principálovi. 
Puto, ktoré medzi nimi vzniklo,sa nakoniec stalo jedinou šancou na prežitie...

Ledva vyliezla z hniezda a už zažíva dobrodružstvá! Spoznáva malú Sally, ktorú
v zápätí stráca. Rozhodne sa pláva� naprieè oceánmi s jediným cie¾om - opä�
ju nájs�. Vydaj sa aj ty na ve¾kú podmorskú cestu za poznaním a dobrodružstvom.
Veselé príbehy malej korytnaèky v animovanom filme pre celú rodinu.

Skôr než sa z neho stal Profesor X, bol Charlesom. Predtým, než sa zrodil Magneto,
bol Erikom. 

Staòte sa svedkami toho, ako to kedysi všetko zaèalo a preèo sa liga
výnimoèných po uš¾achtilých predsavzatiach rozdelila na dva znepriatelené tábory.

V tej dobe boli obaja ve¾mi blízkymi priate¾mi pracujúci na spoloènom 
projekte. 

Všetci poznáte tie prihlúple mailové hoaxy, útoèiace na city: Ak túto správu neodoš-
leš ïalej aspoò desiatim známym, tak skrachuješ, ochorieš, stretne �a neštastie...
Aj skupina teenagerov dostala podobnú správu rovnakého obsahu. Trestom za
nerozoslanie je smr�. A tak sa rozpúta klasická stredoškolská vyvražïovaèka.

Panda Po si užíva slávu Draèieho bojovníka a spolu s Tigrom, Pelikánom, Modliv-
kou, Zmijou a Opièiakom chránia rodné údolie. Avšak krajinou sa šíria poplašné 
chýry o zlosynovi, ktorý chce doby� Èínu a znièi� umenie kung fu.

Obèas každého z nás premôže hlad, niekedy múdros�, ba dokonca i odvaha. V
to ráno premohlo filozofujúceho Macka Pu všetko naraz. Nazrime do Stoakrového 
lesa za známou postavièkou, ktorá sa vracia po rokoch na ve¾ké plátno. Milý 
rodinný film pre najmenších divákov.

Ostrí chlapci Dom, Brian a Mia sú opô� vo vynikajúcej forme a znova zbesilo roztá-
èajú rýchle kolesá. Brazílska metropola sa stáva kulisou pre novú akciu, poèas
ktorej zasviští mnoho guliek, padne ve¾a rán päs�ou a o asvalt sa rozpáli hodne 
pneumatík. Jednoznaène najlepšie pokraèovanie.

Boj sa skonèil pre ¾udskú rasu ví�azne. Aspoò to tak vyzeralo. Ale drsný zabiják v 
cirkevných službách èoskoro zistí, že všetko je v skutoènosti inak a ¾udstvo, ktoré
zaspalo na vavrínoch, bude ma� ve¾ké problémy... Béèkový postapokalyptický
horror, ktorý sa síce nestane kultom, ale ani nikoho neurazí.

1. - 5.6. (streda až nede¾a) - 18.00 a 20.00 h / od 2.6. len o 20.00 h   
Vstupné:  3,- €  

16. - 22.6.: 16. a 17.6. 20.00 h / 18. a 19.6. 18.30 h / 20. a 21.6. 20.00 h / 22.6. 18.00 h   
Vstupné: 3,- € / v pondelok: 2,30 €

14. - 15.6. (utorok, streda) - 18.30 h 
Vstupné: 3,- €

8. - 9.6. (streda, štvrtok) streda - 18.00 h / štvrtok - 18.00 h 
Vstupné: 2,80 € 

22. - 27.6. (streda až pondelok)  - 20.00 h  
Vstupné: 3,- € / v pondelok: 2,30 €  

25. - 26.6. (sobota, nede¾a)  - 16.00 h  
Vstupné: 3,- € 

2. - 15.6. (štvrtok až streda) 2. - 5.6. 18.00 h / 6. - 8.6. 20.00 h / 9. - 15.6. 20.15 h
Vstupné: 3,- € / v pondelok: 2,30 €

18. - 19.6. (sobota, nede¾a) - 20.15 h
Vstupné: 2,50 € 

9. - 21.6.: 9. - 12.6. 17.00 h / 13.6. 17.00 a 18.30 h / 14. a 15.6. 17.00 h / 
                16. a 17.6. 18.00 h / 18. a 19.6. 17.00 / 20. a 21.6. 18.00 h
Vstupné: 3,- € / v pondelok: 2,30 €

3. - 7.6. (piatok až utorok) 3.6. 16.30 h / 4. a 5.6. 15.00 a 16.30 / 6. a 7.6. 18.00 h
Vstupné: 3,- € / v pondelok: 2,30 €

23. - 27.6.. (štvrtok až pondelok) - 17.30 h 
Vstupné: 3,- € / v pondelok: 2,30 €

10. - 12.6. (piatok až nede¾a) - 18.30 h
Vstupné: 2,80 € 

MARHU¼OVÝ OSTROV

V PERINE

ZDROJOVÝ KÓD

RODINKA

VODA PRE SLONY

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÁ

X-MEN: PRVÁ TRIEDA

RE¯AZOVÁ SPRÁVA

KUNG FU PANDA 2

MACKO PU

RÝCHLA A ZBESILÁ PÄ¯KA

KAZATE¼

12

12

12

12

12

      ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !


