
Chlapci, ďakujeme!
Triumfálne výkony slovenskej 

hokejovej reprezentácie na 
tohtoročných majstrovstvách 
sveta upriamili pozornosť nielen 
na našu krajinu, ale aj na Liptov-
ský Mikuláš. Práve z nášho mesta 
pochádza najlepší brankár šam-
pionátu Ján Laco a asistent tré-
nera Jerguš Bača. Obaja sú navy-
še odchovancami mikulášskeho 
hokejového klubu HK 32. 

Po návrate do rodného mesta 
čakalo oboch naozaj vrelé pri-
vítanie. V stredu 23. mája ich 
pred Domom kultúry zdravilo 
neutíchajúcim jasotom takmer 
dvetisíc fanúšikov. Jerguš Bača 
dostal od primátora Alexandra 
Slafkovského obrovský črpák na 
žinčicu, Ján Laco „liptovského 
predchodcu hokejky“ v podobe 
valašky.

Aj napriek daždivému počasiu 
bola vďaka moderátorovi Mare-
kovi Pavlíkovi a skupine Ploštín 
Punk pred Domom kultúry fan-
tastická atmosféra. Symbolické 
poďakovanie dvom zo striebor-
ných hrdinov tohtoročného sve-
tového šampionátu v ľadovom 
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V našom meste máme dlhodobú skúsenosť 
pri komunikácii s Rómami a riešení problémov. 
Darí sa nám vyhýbať najhoršiemu  vďaka tomu, 
že sa ku nim nestaviame chrbtom, ale snažíme 
sa postupovať podľa pravidla „prísne, ale spra-
vodlivo“. Nehádžeme všetkých do jedného vre-
ca a tí, ktorí si svoje základné povinnosti plnia, 
sú plnohodnotní občania nášho mesta. 

Za ostatných štrnásť rokov zanikli také škare-
dé lokality obývané prevažne Rómami ako boli 
„verejný dom“ pri okresnom súde, Moyzesova 
ulica, Kmeťová ulička pri Shellke, časť starej 
Vrbickej ulice, alebo „obecný dom“ v Palúdzke. 

V najbližšej budúcnosti bude potrebné sa za-
merať znova na Palúdzku a lokalitu Námestia 
SNP. Chcem, aby sme vyriešili problém, ktorý 
tam mesto má použitím úspešných postupov 
z minulosti.

Vždy, keď som bol primátorom, tak sme uplat-
nili prístup, že staré sme zváľali a dávali pozor, 

aby v náhradnom bývaní bol dodržiavaný po-
riadok. Podmienkou pridelenia náhradného 
bývania bol trvalý pobyt v meste. Nikdy sme 
nedali možnosť na migráciu problémových 
rodín ku nám. Preto môžeme  povedať, že na-
priek obavám, najmä vďaka pracovníkom By-
tového podniku a zamestnancom mesta - či už 
na sociálnom oddelení, alebo  komunitného 
centra  - sa nám Hlboké nepremenilo na geto 
plné problémov. Aj keď od ideálneho stavu sme 
ešte ďaleko.

Funguje tam Rada občanov Hlbokého, s ktorou 
sa snažíme riešiť problémy prinášané životom. 
Sociálna komisia starostlivo zvažuje všetky žia-
dosti o bývanie v bytoch nižšieho štandardu.  
Do bytu bežného štandardu sa má šancu do-
stať len rodina s trvalým príjmom a maximálna  
dĺžka nájomného vťahu je dvanásť mesiacov. 
Pred ich uplynutím je možnosť zasiahnuť a do-
siahnuť nápravu, pretože  s problémovým klien-

tom Bytový podnik nájomnú zmluvu nemusí 
predĺžiť a tento sa musí vysťahovať. 

Zlepšila sa školská dochádzka aj vďaka tomu, 
že mesto uplatňuje princíp osobitného prí-
jemcu v rizikových rodinách. Je to ťažká práca  
v problémovom prostredí, kedy mesto štátne 
dávky kotroluje a uvoľňuje ich tak, že rodičia 
ich do rúk nedostanú. Školy aj mesto spolupra-
cujú s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
pri riešení školskej dochádzky. Dobrú prácu 
odvádza Komunitné centrum, ktoré priamo  
v Hlbokom a s rómskymi aj nerómskymi vycho-
vávateľmi  pracuje  s deťmi aj mládežou. Potre-
bovali by sme takýchto centier viacej. 

Do budúcna mesto nechce ustúpiť od princí-
pu „prísne, ale spravodlivo“. Som presvedčený, 
že s podporou aktívnych občanov hľadajúcich 
konštruktívne riešenia sa nám to podarí.    

 Alexadner Slafkovský, 
primátor mesta

Mesačník pre občanov Mesta Liptovský MikuLáš

hokeji pokračovalo po úvodnej 
časti autogramiádou. Prišlo na 
ňu asi osemsto fanúšikov, pod-
pisy sa rozdávali na pohľadni-
ce, dresy, hokejky i plagáty. Ján 

Laco a Jerguš Bača radi zapózo-
vali mnohým fanúšikom na spo-
ločných fotografiách a nedali na 
sebe vidieť únavu z množstva 
rozdaných podpisov. Za strie-

borný kov z Helsínk, skvelú re-
prezentáciu Slovenska i Liptov-
ského Mikuláša im patrí jedno 
veľké – chlapci, ďakujeme!       
  -red-

Ruže prináša trpezlivosť
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Križovatka na Rachmaninovom námestí prešla zásadnou opravou

Výročie skončenia vojny spestrili historické ukážky

Iba jeden pracovný deň trvali re-
konštrukčné práce na križovatke 
spájajúcej ulicu J. Janošku a Rachma-
ninovo námestie. V piatok 11. má- 
ja pracovníci Verejnoprospešných 
služieb (VPS) položili na vjazde do 
križovatky viac ako štyristo štvor-
cových metrov nového povrchu. 
Investícia stála približne 8-tisíc eur.

„Tento úsek si už dlhé roky pýtal 
zásadnú opravu, bohužiaľ, po zime 
sa vždy iba opravili výtlky. Ďaku-

jem Jozefovi Klepáčovi, riaditeľovi 
VPS za jeho iniciatívu pri realizácií 
tejto rekonštrukcie. Určite ju naši 
motoristi ocenia,“ uviedol primátor  
Alexander Slafkovský. 

Podľa jeho slov by bolo v tejto čas-
ti mesta potrebné opraviť aj chod-
níky, či sa tak stane bude jasné po 
ďalších diskusiách s J. Klepáčom.  
„Potrebujeme nájsť na to ďalšie 
zdroje, osobne by som bol rád, aby 
pracovníci našej organizácie naplni-

Aj napriek chladnejšiemu a daž-
divému počasiu si občania mesta 
v pondelok 7. mája pripomenuli 
67. výročie ukončenia 2. svetovej 
vojny v Európe. 

Oslavy začali živou výstavou s 

ukážkami historického vojenského 
výstroja a výzbroje, ktoré sa usku-
točnilo aj vďaka Múzeu Janka Krá-
ľa a Klubu vojenskej histórie Ostrô 
z Ružomberka. Jeho členovia sa 
predstavili v origináloch a repli-

Palúčanov zmobilizovala dezinformácia, všetko je inak...

... s mestom sa dohodli takto

kách historických uniforiem, pred-
viedli použitie výzbroje, výstroje  
a techniky vojakov slovenskej, čes-
kej, nemeckej a sovietskej armády. 
Záujemcovia sa mohli previezť  
na historickom vojenskom vozidle.

 Pri príležitosti ukončenia 2. sve-
tovej vojny primátor Liptovského 
Mikuláša Alexander Slafkovský 
spolu so zástupcom Jozefom Re-
paským zablahoželali k deväťde-
siatinám príslušníkovi 1. česko-
slovenského armádneho zboru 
Jánovi Iľanovskému. 

Oslavy 67. výročia víťazstva nad 
fašizmom sa v popoludňajších 
hodinách presunuli spred múzea 
k pamätníku Červenej armády na 

Námestí osloboditeľov. Tu sa prí-
tomným prihovoril zástupca pri-
mátora Jozef Repaský, predstaviteľ 
Únie vojnových veteránov Jozef 
Ulian, zástupca Slovenského zvä-
zu protifašistických bojovníkov a 
priamy účastník bojov o L. Miku-
láš Pavel Chrapčiak. Slovo dostala 
aj prednostka obvodného úradu 
Janka Hapčová. 

Po príhovoroch spoločne položili 
vence a kytice k pamätníku. Pridali 
sa ku nim aj predstavitelia Akadé-
mie ozbrojených síl M. R. Štefánika, 
poslanci mestského zastupiteľstva 
a ďalší občania. Slávnostný akt po-
kračoval už tradične na vojenskom 
cintoríne Háj Nicovô.                  -leh-

Pred časom sa medzi obyvateľmi 
mestskej časti Palúdzka začala šíriť 
fáma o tom, že tu mesto pri evan-
jelickom kostole plánuje postaviť 
bytovku pre neprispôsobivých ob-
čanov. Podľa spomínanej informá-
cie mali byť do nej presťahovaní 
občania osady Hlboké. 

„Je to dezinformácia, žiadna níz-
koštandardná bytovka v Palúdzke 
nevyrastie,“ hovorí primátor mesta 
Alexander Slafkovský. Podľa neho 
je zámer mesta opačný. „Chce-
me Námestie SNP skultúrniť, je 
to predsa centrum tejto mestskej 
časti,“ vysvetľuje. Zároveň si cení 
aktivitu občanov, ktorí iniciovali 
petíciu za vytvorenie územného 
plánu zóny v tejto lokalite. „Ak sa 
všetci majitelia dotknutých parciel 
zhodnú, čo má v budúcnosti na 
území vyrásť, bude to znamenať 
jasné pravidlá,“ tvrdí.

Alexander Slafkovský sa už nie-
koľkokrát stretol s členmi petič-
ného výboru. Vysvetlil im, že oba-
vy signatárov petície, ktorá má  
v lokalite regulovať ďalšiu výstav-
bu, sú zbytočné. „Podľa informácií  
z mikulášskeho stavebného úradu 

nie je momentálne vydané žiadne 
stavebné povolenie na výstavbu 
bytovky pri kostole, a ani taká žia-
dosť nebola stavebnému úradu 
doručená. Majiteľ jedného rodin-
ného domu a susedného pozemku 
začiatkom mája požiadal o povole-
nie na rekonštrukciu a nadstavbu 
svojej nehnuteľnosti,“ informoval 
ďalej primátor. Výsledkom staveb-
ných prác má byť radový dvojdom. 
Či a kedy bude stavebné povolenie 
vydané musí v zákonných lehotách 
rozhodnúť mikulášsky stavebný 
úrad.

„Môžem  potvrdiť,  že do Palúdzky  
mesto žiadne sťahovanie Rómov  
z Hlbokého ani odinakiaľ nechys-
tá. Pokiaľ budem primátor nášho 
mesta ja,  ani sa konať nebude,“ 
uzavrel Alexander Slafkovský.    

 Vo štvrtok 24.5. prebehlo ostatné 
rokovanie  medzi vedním  mesta a 
petičným výborom. Po opakova-
ných výmenách názorov  sa členo-
via výboru a primátor dohodli  na 
postupných krokoch, ktoré  može 
mesto urobiť a zároveň uspokojiť 
ich požiadavky. V prvom rade by 
mala byť do 30. septembra spra-

• Spracovať urbanisticko-archi- 
tektonický zámer, v ktorom budé 
obsiahnuté Hotel Bocian, evan-
jelická fara, kaštieľ Vranovo, ul. 
Okružná a Námestie SNP z vý-
chodnej strany po Demänovku. 
Termín je 1. október 2012.

• Zvolať do 14 dní po spracova-
ní zámeru vlastníkov pozemkov  
v dotknutej lokalite (vlastníkov zistí 
mesto) a podľa výsledkov rokova-
nia bude stanovený rozsah rieše-
ného územia pre územný plán zóny 

(ÚPN Z). V prípade nesúhlasu vlast-
níkov sa ÚPN Z nebude obstarávať.

• Mesto Liptovský Mikuláš vyhla-
suje, že nepredá ani neprenajme 
svoje pozemky do ukončenia pro-
cesu prípravy ÚPN Z; vyzve majite-
ľov pozemkov, na ktorých sú čierne 
stavby na ich odstránenie; zamiet-
lo žiadosť o výstavbu 4 rodinných 
radových domov, na stavebnom 
úrade je len žiadosť na rodinný 
dom na pozemku J. P., parc. číslo 
1999.  -red-

covaná architektonicko-urbanis-
tická štúdia širšieho územia v okolí 
evanjelického kostola vrátane 
ulice Okružnej a kaštieľa Vranovo.  
V nasledujúcom kroku mesto vy-
zve vlastníkov pozemkov v defi-
novanom území na spracovanie 
uzemného plánu zóny (ÚPZ). V prí-
pade dohody všetkých vlastníkov 
vznikne záväzný dokument o sile 
územného rozhodnutia a s defino-
vaním viacerých detialov stavieb. 

Primátor dal svoje slovo petičné-

mu výboru aj v písomnej podobe, 
že mesto nepredá  ani neprenajme 
pozemok  v susdestve pozemku  
s p. č. 1999, vo vlastníctve J. P. po-
čas prípravy a spracovávania ÚPZ. 
Rokujúce strany sa rovnako zhodli 
na potrebe odstránení čiernych 
stavieb a všetkých obydlí nevyho-
vujúcich požiadakám hygienických 
noriem.  Poľa vyjadrenia primátora 
A.Slafkovskkého je predpoklad 
asanácie  koncom roku 2013, alebo 
začiatkom roka 2014.                  -red-

li primátorove predstavy a oprávne-
né dlhoročné očakávania občanov  

už v tomto roku,“ povedal riaditeľ  
VPS.  -leh-
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Návšteva francúzskeho veľvyslanca na Slovensku

V máji rokovali poslanci o hokeji i vodákoch
Ostatné mestské zastupiteľstvo sa 

konalo netradične v pondelok 14. 
mája. Poslanci počas jeho rokovania 
schválili novú riaditeľku Zariadenia 
pre seniorov a domova sociálnych 
služieb. Zariadenie na základe vý-
sledkov výberového konania a ná-
sledného rozhodnutia poslancov 
povedie Jana Hapčová.

Zastupiteľstvo schválilo aj príse-
diacich okresného súdu. Stali sa 
nimi M. Kotian, O. Husárová a A. 
Oberučová. Poslanci prediskuto-
vali novú organizačnú štruktúru 
mestskej polície, predkladal ju jej 
náčelník Vladimír Bella, vypočuli 
si stanovisko hlavnej kontrolórky 
k návrhu záverečného účtu mesta 
za rok 2011, ktorý nakoniec schválili. 

Dôležitou informáciou boli aj 
správa o stave odpadového hos-
podárstva mesta, správa o činnosti 
v združeniach, v ktorých má mesto 
účasť či správy o výsledkoch hospo-
dárenia príspevkových organizácií 
L. Mikuláša. 

Vzhľadom na to, že Kanoe Tat-
ra klub (KTK) požiadal mesto  
o prenájom plochy 65-tisíc metrov 
štvorcových pod vodnoslalomár-
skym areálom na Nábreží, poslanci 
prerokovali aj túto otázku. Priamy 
nájom bez verejnej súťaže mohol 
byť schválený nie nadpolovičnou, 
ale až trojpätinovou väčšinou po-
slaneckého zboru. Ten sa rozhodol 
požiadavku podporiť. KTK tak bude 
môcť areál ďalej rozvíjať aj pros-
tredníctvom eurofondov, ak sa mu 
ich podarí získať. Teraz môže žiadať 
o granty na výstavbu malej vod-
nej elektrárne s haťou. Elektráreň 
má zvýšiť bezpečnosť obyvateľov 
Nábrežia počas prívalových dažďov 
a vodákom priniesť nové zdroje na 

krytie nákladov spojených s pre-
vádzkou klubu a areálu.

KTK získal pozemky do prenájmu 
na 20 rokov za euro ročne. Jednou 
z podmienok nájmu však je, že 
vodáci môžu prenajať areál len so 
súhlasom mesta. Konečnú podobu 
nájomnej zmluvy musia ešte odob-
riť poslanci.

Ďalšími diskutovanými bodmi boli 
dve správy hlavnej kontrolórky. 
Prvá skúmala nesúlad medzi vôľou 
poslaneckého zboru a uzatvorený-
mi zmluvami v rokoch 2007 až 2010. 
Druhá informovala o činnosti hlav-
nej kontrolórky v uplynulom roku. 
Obe rozsiahle správy sú verejnosti 
k dispozícii na internetovej stránke 
mesta.

Poslanci schválili aj nových členov 
predstavenstva akciovej spoločnos-
ti Mestský hokejový klub L. Mikuláš. 
Tandem Richard Muchy, Juraj Hala-
hija a Ivan Droppa odvolali členo-
via dozornej rady spoločnosti, na 
základe rozhodnutia zastupiteľstva 
bol nahradený trojicou Jerguš Bača, 
Richard Muchy a Vlastimil Škandera.

Posledný bod rokovania ostatné-
ho zastupiteľstva sa takisto týkal 
hokejového klubu. Poslanci schválili 
zmenu stanov spoločnosti a zníže-
nie základného imania spoločnosti 
o 227-tisíc eur. Účelom zníženia zá-
kladného imania je finančné zdroje 
získané týmto znížením použiť na 
neuhradené straty z rokov 2007 až 
2010. Zmenou stanov spoločnosti 
došlo k obmedzeniu právomocí 
členov predstavenstva MHK 32 Lip-
tovský Mikuláš, a. s., pri nakladaní 
s majetkom spoločnosti. Po novom 
bude na takéto kroky potrebný sú-
hlas akcionára.                             

   -red-

Navštíviť Gymnázium Michala Mi-
loslava Hodžu a Liptovskú mliekareň 
– to boli hlavné ciele pracovno-pria-
teľskej návštevy francúzskeho veľvy-
slanca na Slovensku Jean Marie Bru-
noa v Liptovskom Mikuláši. V utorok 
22. mája ho najskôr prijal primátor 
Alexander Slafkovský. Jeho excelen-
cia pricestovala v sprievode ekono-
mického atašé Patricea Dautela a ata-
šé pre jazykovú spoluprácu Pascala 
Schallera. Veľvyslanec prezradil, že 
cesty na sever Slovenska sú pre neho 
vždy veľmi príjemným spestrením 
pracovných povinností. Do Liptova 
pricestoval druhýkrát. 

„Prišli sme pozdraviť pána Slafkov-
ského. Vieme, že je priateľom Fran-
cúzska a že aj celé mesto má k našej 
krajine pozitívny vzťah. Našim cieľom 
je navštíviť Gymnázium M. M. Hodžu, 
kde sa vyučuje francúzština v roz-

Zmluva sa líši od uznesenia, mesto čelí žalobe

Vlani sme hospodárili s prebytkom 

Nitrianska spoločnosť Zipcity žaluje 
mesto o približne 1,2 milióna eur za 
to, že odmietlo naplniť podmienky 
sporného zmluvného záväzku. Ešte 
v júli 2009 ho podpísal vtedajší pri-
mátor Ján Blcháč v podobe zmluvy o 
budúcej zmluve. Jej obsah je pritom 
v príkrom rozpore s uznesením mest-
ského zastupiteľstva z februára toho 
istého roku.

„Poslanci schválili predaj 12,5-tisí-
ca metrov štvorcových v Palúdzke.  
V zmluve sa však hovorí o predaji iba 
3 750 metrov štvorcových s tým, že na 
zvyšné pozemky zriadi mesto v pro-
spech spoločnosti Zipcity bezodplat-
né vecné bremeno. Dané pozemky by 
tak mesto nemohlo využívať,“ vysvet-
ľuje Alexander Slafkovský, primátor 
mesta. Ich hodnota bola v danom čase 
skoro 576-tisíc eur. Schvaľovať zmluvy 
o vecnom bremene patrí podľa naj-
vyššieho súdu do pôsobnosti posla-
neckého zboru mesta, poslanci túto 
právomoc nemôžu preniesť na nikoho 
iného.

Podľa slov primátora mala byť podľa 
uznesenia poslancov za pozemky cel-
ková kúpna cena 825-tisíc eur, v zmluve 
je však uvedená suma iba 249-tisíc eur. 

S uznesením poslancov nekorešpon-
dujú ani čísla a výmery predávaných 
parciel uvádzaných v zmluve. 

„Celú záležitosť sme dali preveriť 
orgánom činným v trestnom konaní 
ešte v januári. Vyšetrovatelia teraz 
skúmajú, či v súvislosti so spornými 
pozemkami mohlo dôjsť k zneužitiu 
právomoci verejného činiteľa alebo 
porušeniu povinnosti pri správe cu-
dzieho majetku.

„Zmluvu, ktorej naplnenie sa Zip-
city domáha prostredníctvom súdu 
považujeme za neplatnú, pretože jej 
obsah je iný než to, čo odsúhlasilo 
mestské zastupiteľstvo. Vôľa mesta 
tak nebola podľa nás prejavená zá-
konným spôsobom,“ objasňuje po-
stoj radnice A. Slafkovský. Podľa jeho 
slov počas celého minulého roka 
komunikoval so Zipcity na urovnaní 
celej záležitosti rozumnou dohodou. 
V rámci nej spoločnosti mesto vrátilo 
vyplatenú zálohu vo výške 64-tisíc 
eur. „Čudujem sa, že do toho sporu 
idú, majú však na to právo. Verím, že 
súd rozhodne v náš prospech, bolo 
by absurdné, aby nás zaviazal naplniť 
neplatnú zmluvu,“ uzavrel primátor A. 
Slafkovský. -red-

Medzi dôležité body ostatného ro-
kovania mestského zastupiteľstva 
patrila správa o výsledkoch hospo-
dárenia mesta za rok 2011. Poslan-
com ju predložila vedúca oddelenia 
ekonomiky Jana Mikušiaková. Ako 
povedala, mesto dosiahlo minulý rok 
celkové príjmy vo výške takmer 23,55 
mil. eur a celkové výdavky skoro 22,24 
mil. eur. Výsledok bežného a kapitá-
lového rozpočtu je schodok takmer 
860-tisíc, ale po zapojení finančných 

operácií je výsledkom hospodárenia 
prebytok viac ako 811-tisíc eur.

Z tejto sumy sa majú rozdeliť peniaze 
napríklad na rekonštrukcie miestnych 
komunikácií a odstavných plôch na 
Podbrezinách, rekonštrukcie ulíc Pavla 
Straussa, Tomášikova, Čerenec a Što-
šická. Dočkajú sa aj v Ploštíne a De-
mänovej, kde sa za 20-tisíc zrealizujú 
protipovodňové opatrenia a rovnaká 
čiastka pôjde aj na začatie stavby cy- 
klochodníka na nábreží Váhu.           -ker-

šírenom režime. Takisto si chceme 
pozrieť francúzsku investíciu skupi-
ny Bongrain v L. Mikuláši Liptovskú  
mliekareň,“ vysvetlil Jean Marie Bruno 
v úvode svojej návštevy médiám. Ďa-
lej dodal, že na Slovensku je takmer 
štyristo francúzskych investorov. Vy-
slovil presvedčenie, že tu našli to, pre 
čo sem prišli – priaznivé podnikateľské 
prostredie a podnikateľský úspech.

Po návšteve gymnázia a mliekarne 
si francúzska návšteva bola prezrieť 
aj dve historické pamiatky nášho 
mesta - kostol sv. Petra z Alkantary  
v Okoličnom a kostol Obetovania 
pána v Smrečanoch.

Primátor A. Slafkovský vyzdvihol 
neodškriepiteľný pozitívny význam 
takejto a podobných návštev. „Je nes-
mierne dôležité, aby sme sa prezento-
vali smerom von. S jeho excelenciou 
Brunom je tu aj ekonomický atašé a 

tiež atašé pre vzdelávanie a jazyky. 
Počas tejto návštevy sme hovorili  
o možnostiach spolupráce vo všet-
kých týchto troch oblastiach – dip-
lomacia, ekonomika a vzdelávanie,“ 

opísal význam návštevy primátor. 
Povzbudiť a motivovať mala aj žia-
kov francúzštiny, a to v tom zmysle, 
že Francúzsko je tu prítomné a má 
záujem o Liptov.  Mario Kermiet
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Rok 2011 sa v meste Liptovský 
Mikuláš v oblasti tvorby komunál-
neho odpadu výrazne v porov-
naní s predchádzajúcimi rokmi 
nelíšil, obyvatelia vyprodukovali  

Separácia odpadu v minulom roku

Potvrdené: TV Liptov na obrazovkách opäť od 6. júna

V dňoch 26. a 27. apríla mohli obyvatelia Podbrezín postrehnúť 
pohyb malého vozidla po trávnatých plochách, kde sa najčastejšie 
pohybujú ľudia so psami. 

Pri čistení najazdili viac ako 86 km a vysávačom povysávali množ-
stvo nečistôt, hlavne psích exkrementov, ktorých bolo vyše tridsať 
vriec odpadu. Mestský úrad pri kontrolovaní prác využíval monito-
rovanie mechanizmov prostredníctvom GPS. Celé vyčistenie Pod-
brezín stálo tisíc eur.             -žp-

Obce hľadajú 
spoločné  riešenie

Mesto má povolenie 
odstreliť medveďa 

14 907 t komunálneho odpadu, čo 
v prepočte na jedného obyvateľa 
predstavuje 461 kg. Z toho bolo 
na skládkach zneškodnených 
viac ako 78% odpadu. Separova-
ne obyvatelia dokázali odovzdať  
3 288, 26 t, z uvedeného množstva 
bolo opätovne využitých 3 189,34 t 
odpadu, čo na jedného obyvateľa 
vychádza 98,7 kg. 

Je potešiteľné, že bolo samo-
statne odovzdaných 88,8 t nebez-
pečného odpadu či už na zberné 
strediská alebo prostredníctvom 
mobilného zberu. Uvedené  
množstvo naznačuje, že do pove-
domia ľudí sa dostáva povinnosť 
oddeľovať  škodlivý odpad. 

Pri tejto príležitosti je potrebné 
upozorniť na fakt, že napriek  sna-
he a možnostiam, ktoré máme 
na separáciu odpadu, 78,35% 
skládkovaného odpadu nie je 
dôvodom na radosť vzhľadom  
k pripravovanej novele zákona  
o odpadoch, kde sú pripravova-

né rapídne  nárasty poplatkov  
za skládkovaný odpad.

Sú rezervy v zbere odpadového 
papiera. Dnes už papier do kon-
tajnera nemusíme dávať rovný, 
čistý, poskladaný. VPS majú za-
bezpečeného odberateľa, ktorý  
opätovne zhodnotí aj znečis-
tený papier. Preto je potrebné 
v domácnostiach prehodnotiť, čo 
všetko dávame do kontajnerov 
určených na separáciu a naučiť sa 
ešte efektívnejšie separovať. 

Tým, že mesto dokáže pre-
ukázať, kde sú ďalej odpady 
odovzdávané, získava finančné 
prostriedky, ktoré využíva na po-
krývanie zvyšujúcich sa nákladov  
na separovaný zber. V roku 2011 
sme získali od  Recyklačného fon-
du 34 969 eur a od  ENVI-PAKu  
14 203 eur. 

Z časti získaných finančných 
prostriedkov sme zakúpili 20 
nových kontajnerov a vrecia na 
separovaný zber.                          -žp-

Po päťmesač-
nej odmlke sa 
na televízne 
obrazovky vra-
cia vysielanie 
TV Liptov.  

V stredu 6. júna o 18.00 hod. 
bude nová etapa v histórii tejto 
televízie odštartovaná premiérou 
Liptovských novín. Okrem osved-
čených formátov pribudnú aj 
nové relácie a rubriky. „Veríme, že 
divákov zaujmú,“ hovorí Peter Le-
hotský, predseda predstavenstva 
akciovej spoločnosti Televízia Lip-
tov, ktorá TV Liptov prevádzkuje.

Pôvodná analógová licencia 
stratila platnosť 31. decem-
bra minulého roku. Vzhľadom 
na vysokú ekonomickú nároč-
nosť investície do digitalizácie 
vysielania rozhodli vlani v sep-
tembri poslanci mestského zastu-
piteľstva o ukončení vysielania. 
 „Od januára sme pôvodne uva-
žovali o zachovaní videospravo-
dajstva šíreného prostredníctvom 
internetových stránok. V druhej 
polovici októbra však prišla spo-
ločnosť Mipas s ponukou takého 
riešenia digitalizácie vysielania, 
ktorú si mesto mohlo dovoliť. Pre-
to dalo v decembri zastupiteľstvo 
vedeniu televízie mandát pokra-
čovať v existencii televízie a tým 
pádom požiadať o novú licenciu 
a urobiť všetky kroky potrebné  

k prechodu na digitálne vysiela-
nie,“ vysvetľuje zástupca primáto-
ra Jozef Repaský. 

Podľa jeho slov bolo uplynulých 
päť mesiacov maratónom príprav 
na novú éru. Na konci marca na-
dobudla právoplatnosť nová vy-
sielacia licencia pridelená Radou 
pre vysielanie a retransmisiu. „Až 
potom mohla televízia začať riešiť 
súvisiace praktické kroky a opat-
renia,“ hovorí Jozef Repaský. 

„Tušili sme, že to bude náročný 
proces, som rád, že ho máme na-
priek úskaliam za sebou. Chcem 
sa touto cestou poďakovať všet-
kým, ktorí sa na ňom podieľali. Te-
ším sa, že počas odmlky TV Liptov 
v éteri sme stále zaznamenávali 
záujem občanov o to, kedy zase 
opäť začneme,“ dopĺňa Peter Le-
hotský zástupcu primátora.

Signál TV Liptov je po novom 
šírený vzduchom digitálne v štan-
darde DVB-T prostredníctvom 
technológie MMDS. Zaujímavos-
ťou je, že aj kvôli TV Liptov vznikol 
Televízny multiplex Liptov, o kto-
rom sme už v mesačníku Mikuláš 
informovali. Multiplex ponúka 
okrem TV Liptov programy ďal-
ších 14 televíznych a 10 rozhla-
sových staníc v digitálnej kvalite. 
Celý programový balík je bez me-
sačných poplatkov či viazanosti. 
Na jeho sledovanie je potrebné 
vlastniť špeciálnu anténu MMDS. 

Jej predajcom v L. Mikuláši je spo-
ločnosť Mipas. 

Pokrytie územia Liptova signá-
lom multiplexu, ktorého súčas-
ťou je aj TV Liptov, je lepšie ako 
keď televízia vysielala analógovo. 
„Obyvatelia Stošíc, Andíc, Beníc, 
Bodíc, Demänovej, Smrečian, 
Ploštína, Iľanova, Ondrašovej,  Lip-
tovského Jána či Závažnej Poruby 
nás tak odteraz budú môcť určite 
sledovať v rovnakej kvalite ako 
diváci na Podbrezinách,“ hovorí 
Peter Lehotský. „Sme radi, že ná-
vrat TV  Liptov na obrazovky pri-
náša divákom aj pridanú hodnotu  
v podobe Televízneho multiplexu 
Liptov. V ňom je ďalších štrnásť 
televíznych a desať rozhlasových 
staníc v digitálnej kvalite, za ktoré 
divák mesačné poplatky neplatí,“ 
hovorí Peter Lehotský. 

Multiplex je dielom spoločnosti 
Mipas, ktorá divákom poskytne 
všetky potrebné informácie a 
služby spojené s prijímaním tele-
vízneho signálu. Program TV Lip-
tov šíri okrem spoločnosti Mipas 
aj spoločnosť Imafex. Tento káb-
lový operátor zaradil TV Liptov 
do štandardnej ponuky svojich 
programových balíkov ImaVízia 
a ImaPlay.  Mipas aj Imafex budú 
ostatným kálovým operátorom 
poskytovať signál TV Liptov pre 
potreby ich koncových zákazni-
kov.  -red-

V Podturni sa zišli všetci traja 
liptovskí primátori u starostu  
Mariana Vojtíka. Prerokovali spo-
lu návrh vzniku technologicko-
-investičnej spoločnosti na vy-
budovanie moderného závodu 
na likvidáciu odpadov  v katastri  
Podturne. Realizácia na náklady 
invesora prichádza do úvahy až 
v rokoch 2014 - 15.  Pre mesto L. 
Mikuláš je tento návrh zaujímavý 
aj prísľubom, ktorý dalo mesto L. 
Hrádok - a to ukladať  komunálny 
odpad aj z mesta L. Mikuláš (až 
do dokončenia nového techno-
logického zariadenia) na skládke  
v Podturni.                                                    -red-

Na základe medializovaného 
opakovaného výskytu medveďa 
v záhradkárskej osade na Pod-
brezinách požiadala radnica mi-
nisterstvo životného prostredia 
o povolenie na ochranný odstrel 
tohto zákonom chráneného ži-
vočícha. 

Ministerstvo odstrel listom z 
23. mája povolilo na základe 
podkladov ktoré radnica získala 
vďaka aktívnej pomoci záhrad-
károv. Všetko teraz závisí od 
toho, či sa bude do záhradkár-
skej osady a jej okolia medveď 
vracať a či sa ho podarí poľov-
níkom, v ktorých revíri sa osa-
da nachádza, uloviť. Povolenie 
striehnuť na medveďa platí do 
15. októbra.                                       -žp-

Po psoch museli Podbreziny čistiť strojmi
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EKO sa žije v Liptovskom Mikuláši Jarné upratovanie 
opäť úspešné

Oznamy

Skládka odpadov Veterná Poruba – oznam o platbe v hotovosti

Inventarizačná analýza dopa-
dov separovaného zberu pa-
piera, plastov a skla od občanov  
v slovenských mestách a ob-
ciach na životné prostredie vy-
pracovaná v spolupráci  s odbor- 
níkmi na posudzovanie životné-
ho cyklu (LCA) vystavila mestu 

Liptovský Mikuláš certifikát
Preukazuje, že obyvatelia sa 

významne podieľajú na ochrane 
životného prostredia zapojením 
sa do systému zberu, zhodno-
covania  a recyklácie odpadov  
z obalov  oprávnenej organizá-
cie ENVI-PAK. Celková úspora 

emisií skleníkových plynov a 
energie je v systéme za rok 2011 
vyčíslená v množstvách 27,2-tis. t 
CO2 a 450,8 mil. MJ energie.

Ocenenie patrí všetkým oby-
vateľom, ktorí sa intenzívne 
zapájajú do systému separácie 
odpadu.   -žp-

Obyvatelia mesta získali ďalšie ocenenie za separáciu

skúška sirén
V piatok 8. júna 2012 o 12.00 

hod. bude v Liptovskom Miku-
láši vykonaná kontrola skúšky 

vyrozumenia obyvateľstva 
dvojminútovým stálym tónom 

sirén.

V stredu 2. mája sa v rámci pro-
jektu  „Európskej únii záleží na 
tom, EKO sa žije v Liptovskom 
Mikuláši“ uskutočnila akcia reali-
zovaná v spolupráci s Európskou 
komisiou, Informačnou kancelá-
riou Európskeho parlamentu a 
ministerstva zahraničných vecí, 
ako aj v spolupráci s mikuláš-
skou radnicou.

Projekt sa prioritne zameriava 
na ochranu a zlepšenie kvality 
životného prostredia, starost-
livé a rozumné zaobchádzanie  
s prírodnými zdrojmi. Cieľom 
projektu je prostredníctvom 
aktivít a informačnej kampa-
ne zvýšiť povedomie občanov 
o environmentálnej politike EÚ.

Program určený špeciálne pre 
deti sa uskutočnil s interaktív-
nym divadelným predstavením. 
V areáli Základnej školy a Centra 
voľného času na Nábreží Dr. Au-
rela Stodolu  vysadili 9 stromov 
primátor mesta Alexander Slaf-
kovský a vedúci komunikácie 
Zastúpenia Európskej komisie 
na Slovensku, zástupca Euro-
pe Direct Infocentra pán Pavol 
Magyar. Asistovali im dvaja 
úspešní slovenskí športovci - 

V sobotu 21. apríla sa stretli 
ľudia, ktorým záleží na prí-
rode. Prišli vyčistiť nánosy 
odpadu, ktoré odkryla nízka 
hladina vody na Liptovskej 
Mare.  Akcie okolo celého 
vodného diela sa zúčastnilo 
okolo tristo ľudí a naplnili asi 
deväťsto vriec odpadu. 

Mestu Liptovský Mikuláš ve-
novalo voľnú sobotu takmer 
šesťdesiat ľudí, ktorí vyzbie-
rali cez dvesto vriec odpa-
du. Najstarší dobrovoľník 
bol z Liptovskej Ondrašovej, 
78-ročný pán Jaroslav, kto-
rému pri tejto činnosti nikto 
neuveril jeho vek. Organi-
zátorov potešili deviataci zo 
ZŠ na Nábreží 4. apríla, ktorí 
získali cenu – voľný vstup na 
plaváreň pre svoju triedu a 
entuziazmus kolektívu z Lip-
tovskej mliekarne. Tých prišlo 
skoro tridsať. 

Vekový priemer účastníkov 
pri čistení brehov z miku-
lášskej strany bol 30 rokov, 
najmladší dobrovoľník mal  
4 roky.  -žp-

Mestský úrad 
Dňa 21. júna 2012 o 13:00 

hod sa v malej zasadačke 
mestského úradu   uskutoč-
ní stretnutie najlepších 
študentov s primátorom 
mesta pri príležitosti ich oce-
nenia. Ocenení budú žiaci 
základných škôl a študenti 
stredných škôl, ktorí aktívne 
reprezentovali školu na škol-
ských, ale aj mimoškolských 
aktivitách a dosahovali dobré 
študijné výsledky. -red-

Žilinská univerzita
Rozhodnutím Akademické-

ho senátu Elektrotechnickej 
fakulty Žilinskej univerzity 
(EF ŽU) došlo k zmene názvu 
Detašovaného pracoviska EF 
ŽU v Liptovskom Mikuláši na 
inštitút aurela stodolu. Viac 
informácií o inštitúte nájdete 
na www.lm.uniza.sk. -red-

 Na Skládke odpadov Veter-
ná Poruba v roku 2011 bolo 
zneškodnené 15 466 t odpadov. 
Je to odpad, ktorý pochádza od 
niekoľko desiatok pôvodcov 
odpadu.  Sú pôvodcovia odpa-
dov, ktorí na skládku privážajú 
odpad každý mesiac, ale sú aj 
takí, ktorí odpad na skládku 
privezú len raz. Za účelom zjed-

Marek  Uram – majster sveta 
v hokeji a Martin  Cibák – vitaz 
Stanley Cup-u.

Program pre dospelých tvorila 
prednáška, premietanie filmov 
a ďalšie zaujímavosti. Projekt 
sprevádza informačná kampaň 
v regionálnych médiách ako aj 
PR kampaň, ktorá s projektom 
oboznamuje širokú verejnosť na 
Slovensku.

Filmy z produkcie Európskej 
komisie doplnili krátke filmy 
s ekologickou problematikou 
študentky Natálie Jurenkovej  
z Evanjelického gymnázia Juraja 
Tranovského, ktoré pútavou for-
mou vedia osloviť mladých ľudí. 
Večer zavŕšilo premietanie filmu 
Pavla Barabáša  s názvom Pyg-
mejovia.          

   -žp-

nodušenia úhrady  za  danú 
službu, Verejnoprospešné služ-
by Liptovský Mikuláš, vytvorili 
podmienky na platbu v hoto-
vosti.

Každý  kto privezie  na skládku 
odpad v pracovné dni v čase od 
7,00 do 14,30 hod.  bude môcť 
zaplatiť za jeho zneškodnenie 
v hotovosti do registračnej po-
kladne skládky. Platba v hoto-
vosti sa bude vyžadovať najmä 
od tých, ktorí na zneškodnenie 
odpadov nemajú uzatvorenú 
zmluvu s prevádzkovateľom za-
riadenia.

 Prevádzkovateľ Skládky odpa-
dov Veterná Poruba upozorňu-
je, že odpad od tých pôvodcov 
odpadu, ktorí nemajú uhradené 

faktúry za služby vykonané da-
nou prevádzkou,  bude prevza-
tý len vtedy, ak za uloženie pri-
vezeného odpadu na skládku  
bude vopred uhradené v hoto-
vosti do pokladne prevádzky.  

Cena za uloženie odpadov 
na Skládke odpadov Veterná 
Poruba je:

- Stavebná sutina: 16,67 eur/t
- Miešaný odpad zo stavieb:
  29,21 eur/t
- Komunálny odpad: 42,92 eur/t
- Objemný odpad: 54,41 eur/t

V cene je započítaná  20% DPH 
i poplatok za uloženie odpadu 
podľa zákona 17/2004 Z. z. o po-
platkoch za uloženie odpadov.   

 -vps-
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Pod týmto názvom zorgani-
zovali seniori z Ploštína výsta-
vu oblečenia, obuvi a rôznych 
odevných doplnkov. Zamerali sa 
na obdobie spred druhej sveto-
vej vojny až do osemdesiatych 

rokov minulého storočia. Všetky 
artefakty, ktoré ponúkli širokej 
verejnosti boli dôkazom vývoja 
a sociálneho zaradenia ich nosi-
teľov a vlastníkov. 

Výstava sa uskutočnila v kultúr-

nom dome v deň divadelného 
predstavenia a tešila sa veľkej 
pozornosti návštevníkov.

  
 Darina Betková,

 Klub seniorov Ploštín

Výstava: Bolo to dávno...

Seniori z Rady starších u primátora
Ešte koncom apríla sa uskutoč-

nilo pravidelné stretnutie členov 
Rady starších s vedením mesta. 
Primátor Alexander Slafkovský a 

jeho zástupca Milan Kružliak in-
formovali o aktuálnych plánoch 
radnice, starostiach i očakáva-
niach, vypočuli si pripomienky a 

návrhy členov rady. Patrili medzi 
ne upozornenia na rôzne nedo-
statky či potrebu úpravy alebo 
opravy niektorých chodníkov 
a ciest v jednotlivých mest-
ských častiach. Pri požiadavke 
na opravu cesty na cintorín vo 
Vitališovciach primátor konšta-
toval, že túto úlohu majú Verej-
noprospešné služby tento rok  
v pláne.

Primátor poďakoval čle-
nom rady i všetkým seniorom 
v meste za opakovanú iniciatívu 
z ich strany. Týka sa starostlivosti  
o vojenský cintorín na Háji Nico-
vô. Spolupráca medzi seniormi 
a mestom má v tejto oblasti už 
dlhšiu tradíciu. -red-

Nedeľa 24. júna 2012 bude 
patriť podujatiam venovaným 
spomienke na židovské obyva-
teľstvo Liptovského Mikuláša.   
O 14.00 hod. začne pred Infor-
mačným centrom bezplatná 
prehliadka mesta so sprievod-
com s témou „Mikulášski židia“. 
Pozývame všetkých započúvať 
sa do histórie židovskej komuni-
ty, ktorá v Liptovskom Mikuláši 
pôsobila  vyše dvoch storočí.

Dozvedieť sa o miestnych 
židovských rodinách a osob-
nostiach, ktoré v nich vyrástli, 
spoznať pokrokových podnika-
teľov, šikovných obchodníkov aj  
ich kvalitné vzdelávanie. Vrátiť 
sa do doby, kedy sa Mikuláš vo 
vtedajšej literatúre  spomína ako 
„Židovské Atény“ či „mesto plné 

mudrcov a znalcov Písma“.  Záver 
sprievodcovských služieb bude 
venovaný prehliadke interiéru 
synagógy a na tomto mieste  
o 15.30 hod. začne podujatie SZ 
Tatran a  Art collegium Nicolaus 
orchestra - Amim ve širim (Ľudia 
a piesne), ktorým si pripomenie-
me židovských spoluobyvateľov 
cez ich piesne a tance. 

Bezplatnou prehliadkou mes-
ta so sprievodcom otvoríme už 
štvrtý ročník pravidelných sprie-
vodcovských služieb v Liptov-
skom Mikuláši, ktoré sa konajú 
v mesiacoch júl a august. Počas 
tejto letnej turistickej sezóny 
bude prezentovaný prehliadko-
vý okruh s názvom „Mikulášski 
židia“. Vždy v nedeľu o 15.00 
hod. budú v Informačnom cen-

Bezplatná prehliadka mesta so sprievodcom a koncert v synagóge

tre turistom k dispozícii sprie-
vodcovia  hovoriaci nielen slo-
vensky,  ale aj anglicky a poľsky. 
Sprievodcovské služby si však 
záujemcovia môžu objednať  
na ktorýkoľvek termín a vybrať 

si z ďalších troch prehliadkových 
okruhov, ktoré mapujú rôzne 
obdobia histórie Liptovského 
Mikuláša.

Viac na www.mikulas.travel  
 -ic-

Šanca pre základnú 
školu v Demänovej
Do prvého ročníka Základ-

nej školy v Demänovej sa 
prihlásili 16 žiaci a tak prvý 
ročník v Demänovej bude 
otvorený.  Po troch rokoch 
stáleho poklesu záujmu 
o návštevu tejto školy došlo 
po personálnych zmenách  
v jej vedení k výraznému  ná-
rastu záujmu rodičov umiest-
niť svoje deti v tejto škole.  
Škola bude od 1. septembra 
organizačnou súčasťou ZŠ na 
Demänovskej ceste. V prípade 
pretrvávania záujmu aj v bu-
dúcich dvoch rokoch zo strany 
rodičov prihlásiť deti do prvej 
triedy  škola ostane natrvalo 
zachovaná.                                                  
 -red-

Vedenie mesta
blahoželá...

 Akadémia ozbrojených síl 
generála Milana Rastislava 
Štefánika v Liptovskom Miku-
láši udelila prof. Ing. Mirosla-
vovi Líškovi, CSc. čestný titul 
doctor honoris causa za jeho 
zásluhy.

 Vedenie liptovskomikuláš-
skej radnice pri tejto príleži-
tosti pánovi profesorovi bla-
hoželá a praje pevné zdravie a 
veľa inšpirácie pri ďalšej práci.                                                
 -red-
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Kinderiádu v Liptovskom Mikuláši vyhralo družstvo z  Ružomberka

Oslava futbalovej storočnice sa vydarila, prišiel aj prezident SFZ

Šieste regionálne kolo atletic-
kých pretekov Kinderiáda, kto-
ré sa uskutočnilo 3. mája 2012  
v Liptovskom Mikuláši, vyhra-
lo družstvo zo ZŠ Zarevúca  
z Ružomberka. 

Na Kinderiáde, určenej pre 
deti druhých až piatych tried 
základných škôl, sa na športo-
vom ihrisku ZŠ M. R. Martákovej 
stretli žiaci z 30 škôl Žilinské-
ho kraja. Prvé miesto získala 
ZŠ Zarevúca z Ružomberka, na 
druhom mieste skončili domáci 
zo ZŠ M. R. Martákovej a na tre-
ťom mieste žiaci zo ZŠ J. Kráľa  
z Liptovského Mikuláša. Všetky 
tri školy postupujú do finále,  
v ktorom môžu zabojovať spolu 
o 4 980 EUR venovaných spoloč-
nosťou Ferrero na obnovu škol-
ských športovísk a nákup špor-
tových potrieb.

Až 240 detí z liptovského regió-

nu si na Kinderiáde užilo s atleti-
kou deň plný zábavy a férového 
súťaženia. Deti mali príležitosť 
zažiť atmosféru skutočných pre-
tekov a obľúbiť si tak napríklad 
atletiku alebo šport vo všeobec-
nosti. Osemčlenné zmiešané 
družstvá z 30 škôl súťažili v hode 
plnou a kriketovou loptou, v sko-
ku do diaľky z miesta a z rozbehu 
a v šprinte na 60 m. Záverečnou 
napínavou disciplínou bol šta-
fetový beh 4 x 60 m, ktorý v ne-
malej miere rozhodol o finálnom 
hodnotení. Medzi pozoruhod-
né výkony nesporne patrili vý-
sledky tretiaka Adriana Petrufa  
z víťaznej ZŠ Zarevúca z Ru-
žomberka, ktorý zvíťazil v behu  
na 60 m aj v hode plnou loptou 
do diaľky. Z dievčat dosiahla naj-
lepší výkon piatačka Lenka Bru-
ňová zo ZŠ J. Kráľa z Liptovského 
Mikuláša najlepším umiestnením  

Mikulášsky futbal si pripomí-
na sto rokov od momentu, ako 
ho začali v metropole Liptova 
hrávať organizovane. Pri tejto 
príležitosti sa v stredu 25. aprí-
la uskutočnil v dome kultúry 

slávnostný program. Vystúpili 
na ňom tanečníčky Základnej 
umeleckej školy J. L. Bellu i spe-
vák Martin Harich s klaviristom 
Marekom Masarikom. 

Počas slávnosti dostala z rúk 

v disciplínach beh na 60 m a skok 
do diaľky s rozbehom. Za najlep-
ší čas 32,84 s získali prvé miesto 
v štafetovom behu domáci zo ZŠ 
M. R. Martákovej.

Voľné chvíle medzi jednotli-
vými súťažami  si deti vypĺňali 
mimosúťažnými disciplínami 

atletickej sady Kids´ Athletics. 
Vďaka ním si dokážu predstaviť, 
aký môže byť olympijský hod oš-
tepom, vytrvalostný prekážkový 
beh alebo skok ďaleký o žrdi.  
V týchto disciplínach na deti ča-
kala odmena v podobe sladkostí 
Kinder.    Lenka Lendacká

funkcionárov klubu i primáto-
ra Liptovského Mikuláša Ale-
xandra Slafkovského ocenenia 
šesťdesiatka ľudí, ktorí sa pod-
písali pod úspešnú históriu i 
súčasnosť futbalu v Liptovskom 
Mikuláši. Podujatie organizoval 
MFK Tatran v spolupráci s radni-
cou. Pozvanie prijal aj prezident 
Slovenského futbalového zväzu 
Ján Kováčik. 

Zaujímavosťou slávnostného 
podujatia bolo uvedenie knihy 
Sto rokov organizovaného fut-
balu v Liptovskom Mikuláši do 
života. Jej autorom je Ľubomír 
Belan starší. 

Prezident MFK Tatran Jozef Re-
paský vyjadril s priebehom pod-
ujatia spokojnosť. „Budúcnosť 

futbalu v klube i v našom meste 
vidím realisticky. Od detstva sa 
aktívne venujem športu, k fut-
balu mám preto blízko,“ dodal.

Súčasťou osláv storočnice 
organizovaného futbalu sa 
uskutočnili aj ďalšie podujatia.  
V pondelok 30. apríla pritiahol 
na štadión MFK Tatran divákov 
exhibičný zápas medzi interna-
cionálmi mestského klubu a in-
ternacionálmi Slovenska.

Podľa funkcionárov klubu 
bude vyvrcholením osláv sto-
ročnice organizovaného futbalu 
v našom meste exhibičný zápas 
s popredným prvoligovým klu-
bom Spartakom Trnava. Usku-
toční sa v sobotu 16. júna. 

 Peter Lehotský
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Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad v súlade so zákonom č.369/90 
Zb.§ 4 ods.ch/ v znení neskorších zmien a doplnkov a zákonom č. 
50/1976 Zb. § 22 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov 

p r e d k l a d á
návrh

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš “ Zmeny a doplnky č.1 “
/ návrh  ZaD  č.1  ÚPN mesta Liptovský Mikuláš /

za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania.

           Navrhované zmeny sa týkajú zmien funkčného využitia a inten-
zity využitia vymedzených lokalít. Nepredstavujú koncepčnú zmenu 
schváleného územného plánu, ich predmetom je upresnenie územ-
noplánovacej dokumentácie mesta na základe konkrétnych zámerov 
v riešených lokalitách 1 – 6.  Ich spracovateľom je AUREX, spol. s r.o., 
Bratislava.

      Komplexný materiál návrhu Územný plán mesta Liptovský Mikuláš “ 
Zmeny a doplnky č.1 “  je k nahliadnutiu na útvare hlavného architekta 
Mestského úradu Liptovský Mikuláš a na internete www.mikulas.sk.

     Verejnosť je oprávnená podať pripomienky v termíne do 30. júna 
2012 písomne na adresu: Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 
1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.   
Na námietky podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada. 

Číslo :  3603/2012                                                                                         Dňa 10.05.2012
v e r e J n á    v y H L á š k a

Katastrálny úrad v Žiline, Správa katastra Liptovský Mikuláš príslušný na 
konanie podľa § 3 ods. 2. písm. b) zákona č.180/1995 Z.z. o niektorých opat-
reniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (ďalej len „zákon“), v nad-
väznosti na ustanovenia § 12,13 a 14 zákona č.222/1996 Z.z. o organizácii 
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súlade 
so zákonom č.71/1967 Zb. o správnom konaní

zverejňuje
register obnovenej evidencie pozemkov

podľa § 7 zákona pre všetkých účastníkov konania registra obnovenej evi-
dencie pozemkov v katastrálnom území

p a L Ú D z k a.
Nahliadnuť do registra obnovenej evidencie pozemkov a mapových 

podkladov je možné v budove Mestského úradu, Štúrova 1989/41, Liptov-
ský Mikuláš,  2. poschodie, č. dverí 204.

Výpis z registra obnovenej evidencie pozemkov bude doručený všetkým 
účastníkom, ktorých pobyt je známy.

Proti horeuvedeným písomnostiam môžu účastníci konania podať pí-
somné námietky na komisiu zriadenú pri Mestskom úrade, oddelenie práv-
ne, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš po dobu 30 dní odo dňa 
doručenia výpisu a do 30 dní  odo dňa uverejnenia návrhu registra, ak  ide 
o neznámych vlastníkov alebo účastníkov konania, ktorým výpis z návrhu 
nebolo možné doručiť, lebo ich pobyt alebo sídlo nie je známe.

Toto zverejnenie sa oznámi verejnou vyhláškou tak, že po dobu 30 dní sa 
vyvesí na úradnej tabuli Mestského úradu, Štúrova 1989/41, v Liptovskom 
Mikuláši, v Mestskom spravodaji a na internetových stránkach mesta. 

Oznámenie o zverejnení a prerokovaní  návrhu:
Územný plán mesta  Liptovský Mikuláš “ 

 Zmeny a doplnky  č.1 “

K A T A S T R Á L N Y    Ú R A D    V     Ž I L I N E
Správa katastra Liptovský Mikuláš

Milí čitatelia,
plánujete vycestovať do zahraničia a 

vychutnať si exotickú dovolenku? Ale-
bo máte radšej európske destinácie u 
našich susedov? Nech sa už vyberiete 
kamkoľvek, je najvyšší čas, aby ste si 
zabezpečili bezstarostnú dovolenku a 
vrátili sa z nej spokojní, oddýchnutí a s 
úsmevom na tvári.

Mnohí naši partneri sa už presvedči-
li, že vycestovať do cudziny bez ces-
tovného poistenia je obrovské riziko, 
ktoré sa nevypláca. A mnohí, ktorí 
poistenie uzavreli, sa šťastne vrátili 
aj napriek zdanlivo neprekonateľným 
problémom. Cestovné poistenie veľa 
nestojí, no v prípade núdze dokáže 

Užitočný návod, ako si užiť bezstarostnú dovolenku
každého dovolenkára zachrániť pred 
tým najhorším.

Málokto vie, ako sa v cudzine zachovať, 
keď dôjde k úrazu alebo ak ochorie. Aby 
ste sa vyhli zložitým situáciám a zbytoč-
ne nehazardovali so zdravím, životmi a 
vlastnými úsporami, je užitočné uzatvo-
riť kompletné cestovné poistenie, kto-
rým sa zabezpečíte proti viacerým neže-
laným udalostiam. Ochránite tak seba aj 
ľudí, na ktorých vám najviac záleží.

V kompletnom cestovnom poistení 
je zahrnuté poistenie liečebných ná-
kladov vrátane asistenčnej služby.  
V praxi to znamená, že máte nárok na 
bezplatné ambulatné ošetrenie pri úraze 
alebo chorobe, akútne zubné ošetrenie, 
vydanie liekov, hospitalizáciu, transport 
do nemocnice v rámci krajiny, ktorú ste 
navštívili, a prípadne aj prevoz späť na 
Slovensko. poistené máte aj náklady 
na záchrannú činnosť a poplatky zá-
chrannej služby spojené s pátraním po 
nezvestnej osobe.

Taktiež získavate poistenie v prípade 
úrazu. Tu si môžete nárokovať jedno-
razové odškodné, ktoré vám pomôže 
najmä pri trvalých následkoch. A zabez-
pečíte sa aj pre prípad smrti, čo zvyčajne 
komplikuje situáciu pozostalým.

Ďalším bonusom cestovného poiste-
nia je poistenie batožiny. Pomôže vám 
poľahky prekonať peripetie pri strate či 
odcudzení vecí, ktoré ste si na cestu na-

balili, aj oveľa zložitejšie problémy pri 
strate dokladov.

Užitočnou súčasťou komplexnej 
poistky je poistenie zodpovednos-
ti za škodu. Pomáha vám finančne 
kryť škodu, ktorú môžete spôsobiť 
iným ľuďom na majetku alebo zdraví. 
A ďalšou výhodou je poistenie stor-
novacích poplatkov a predčasného 
návratu. Toto poistenie sa vzťahuje 
na poplatky, ktoré musíte zaplatiť 
cestovnej kancelárii, ak sa rozhodnete 
zrušiť zájazd, alebo ak odmietnete re-
zervovaný let a máte na to oprávnený 
dôvod.

Výška poistky závisí od dĺžky pobytu, 
vybraných rizík, destinácie a ďalších 
kategórií. Poistiť sa môžete krátkodo-
bo, aj na jeden deň, alebo celoročne, 
a to i vo veku nad 70 rokov. Osobitnú 
sadzbu majú športovci a priaznivci 
rizikových a adrenalínových športov, 
napríklad horolezci či paraglidisti. Toto 
poistenie sa pritom nevzťahuje len na 
dovolenkárov, ale aj na pracujúcich  
v zahraničí, stážistov a praktikantov.

S užitočným cestovným poistením 
vám radi poradíme v našom centre na 
Belopotockého ulici 4192/4 v Liptov-
skom Mikuláši.  Xénia Tereštíková

finančná sprostredkovateľka spoločnosti MIPS
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podľa § 4 ods. 1 zákona  NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a 
§ 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov

v y h l a s u j e     
výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky

1. Základná škola Okoličianska 404, Liptovský Mikuláš  
2. Základná škola, Nábrežie A.Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš  

 Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
• odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 

437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobité kvalifikačné 
predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných za-
mestnancov v znení neskorších predpisov 

• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
• vykonanie 1. atestácie a jej náhrady v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
• občianska a morálna bezúhonnosť
• ovládanie štátneho jazyka
• predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
• vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

 Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná prihláška do výberového konania
• overené kópie dokladov o vzdelaní 
• doklad o dĺžke pedagogickej praxe
• štruktúrovaný profesijný životopis
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy 
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
• doklad o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činností podľa § 10 odds.2 zákona č. 

317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov

• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového kona-
nia v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov

 Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Prihlášku do výberového konania doručte do  31.5.2012 do 13,00 hod.   na adresu:
Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.
Obálku označte heslom „ VK – (adresa školy) - neotvárať „.
Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú po-
žadované predpoklady písomne  rada školy.
Ďalšie informácie: Školský úrad v Liptovskom Mikuláši: 044/5565361

V Liptovskom Mikuláši 25.4.2012  MUDr. Alexander Slafkovský
                                                                                                                       primátor mesta

podľa § 4 ods. 1 zákona  NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a § 5 ods. 3 zákona NR 
SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e     
výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky

Materská škola Vranovská 601, Liptovský Mikuláš 

 Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
• Ukončené úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru pre 

materské školy v zmysle zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a od-
borných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 
predpoklady a osobitné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odbor-
ných zamestnancov v znení neskorších predpisov 

• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
• občianska a morálna bezúhonnosť
• ovládanie štátneho jazyka
• znalosť práce s PC vítaná
• zdravotná spôsobilosť
• znalosť a orientácia v školskej legislatíve materskej školy
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
• vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

 Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná prihláška do výberového konania
• overené kópie dokladov o vzdelaní 
• doklad o dĺžke pedagogickej praxe
• štruktúrovaný profesijný životopis
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max. 4 strany)
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
• doklad o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činností podľa § 10 odds.2 zákona č. 

317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov

• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového kona-
nia v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov

 Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Prihlášku do výberového konania doručte do  31.5.2012 do 13,00 hod.   na adresu:
Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš. Obálku označte hes-
lom „ VK – (adresa školy) - neotvárať „. Termín a miesto výberového konania oznámi prihlá-
seným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady  rada školy najmenej 7 dní pre 
jej uskutočnením. Termín nástupu do funkcie: 1.7.2012
Ďalšie informácie: Školský úrad v Liptovskom Mikuláši: 044/5565361

V Liptovskom Mikuláši 25.4.2012  MUDr. Alexander Slafkovský
                                                                                                                       primátor mesta

Mesto Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš

Týždeň Janka Kráľa pripomenul okrúhle výročie narodenia básnika
Liptovskí matičiari spoločne 

s mikulášskym Múzeom Janka 
Kráľa si pripomenuli 190. vý-
ročie narodenia významného 
slovenského romantika Janka 
Kráľa. Oslavy sa začali 24. apríla 
v deň narodenia tohto sloven-
ského básnika pri jeho soche na 
Námestí osloboditeľov v Liptov-
skom Mikuláši. 

Dňa 26. apríla sa v malej zasa-
dačke Mestského úradu usku-
točnil seminár pod názvom 
Janko Kráľ, najvýznamnejší štú-
rovský básnik. V dopoludňajších 
hodinách bolo toto podujatie 
určené študentom mikuláš-
skych stredných škôl. Študenti 
zaplnili malú zasadačku do po-
sledného miesta. Prítomným 
sa prihovoril primátor mesta 

Liptovský Mikuláš Alexandrer 
Slafkovský. Ako prvý zo svoj-
im príspevkom vystúpil Pavol 
Parenička, riaditeľ Národného 
biografického ústavu Sloven-
skej národnej knižnice v Marti-
ne. Zameral sa hlavne na menej 
známe rukopisy básni Janka 
kráľa, priblížil genézu ich zhro-
mažďovania v archíve Matice 
slovenskej a následne ich vy-
dania v knižnej podobe. Janko 
Kráľ svoje básne nerád púšťal  
z ruky, poväčšine si ich uchová-
val v pamäti. 

Potom svoj príspevok pred-
niesla bývalá dlhoročná správ-
kyňa expozície Tatrína a Žiados-
tí slovenského národa Daniela 
Fiačanová. Jej vstup bol venova-
ný rodostromu Janka Kráľa. Pri-

blížila jeho rodičov, súrodencov 
deti, vnukov a vnučky. Konšta-
tovala, že potomkovia tohto vý-
znamného slovenského básnika 
už rozprávali len po maďarsky a 
slovensky vedeli len veľmi málo. 
Ďalší príspevok bol od odbornej 
pracovníčky Múzea Janka Kráľa 
Zuzany Nemcovej. V obrazovej 
prezentácii priblížila zbierky 
múzea, ktoré sú venované Krá-
ľovi. Jeho busty, obrazy sloven-
ských umelcov, posteľ, fajka, 
vydania kníh. 

Ako posledný vystúpil hosť 
z Lučenca Jozef Drenko, ktorý 
priblížil účastníkom seminára 
životné osudy Kráľa v Novohra-
de, jeho pobyt v Lučenci, jeho 
aktivity, a menej známe fakty, 
ktoré prednášateľ získal v bu-

dapeštianskych  archívoch. Štu-
denti, kultúrni pracovníci i pe-
dagógovia si z tohto podujatia 
odnášali nové a menej známe 
poznatky zo života najvýznam-
nejšieho štúrovského básnika 
Janka Kráľa.

V popoludňajších hodinách 
sa spomienkové stretnutie 
uskutočnilo aj pre matičiarov 
a širokú verejnosť v Dome MS  
v Liptovskom Mikuláši. Mikuláš-
ski matičiari spolu s pracovníkmi 
Múzea Janka Kráľa, Slovenskou 
národnou knižnicou a Mestom 
Liptovský Mikuláš si dôstojným 
spôsobom pripomenuli vý-
znamné výročie básnika, revo-
lucionára, ktorý svoje slová pre-
tavoval do činov – Janka Kráľa.             
      -dms-
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21. - 23. júna 2012
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

STOLIČNÉ DNI

Generálni partneri: Hlavní partneri: Partneri podujatia:Mediálni partneri:

www.mikulas.sk

Štvrtok 21. júna 2012
10.00   Začiatok jarmoku spojený s tradičným predajom a ľudovými remeslami

Piatok 22. júna 2012 - Nám. osloboditeľov
14.30   Detský folklórny súbor Ďumbier - „Aha deti, tu je pľac, tu sa hrajme“ 
15.00    Matičná divadelná ochotnícka scéna - „Slávna Stolica Liptovská“,
   k 335. výročiu odvtedy, čo sa Sv. Mikuláš stal stoličným mestom

OTVORENIE STOLIČNÝCH DNÍ
15.30    AIKIDO - ukážky bojových umení
16.00    Tanečná škola Včely Vandy - príďte si deti zatancovať so včeličkou Vandou
16.30    Art Septet Nicolaus - rocková klasika v podaní salónneho orchestra
    z Liptovského Mikuláša
17.30    Živé šachy - šachové �gúrky v ľudskej veľkosti, dvaja veľmajstri a skvelá
    šachová partia
19.00    Freeze - hip-hopové vystúpenie z L. Mikuláša, pri ktorom určite nezamrznete
19.45    The Paranoid - mladá rock-screamová kapela, ktorá si so svojím najnovším
    albumom  „Dva svety“  veľmi rýchlo získava veľa poslucháčov
21.00    Martin Harich + Musitany Hope - koncert nášho mladého talentovaného
    speváka a jeho kapely, plný energie a dobrej nálady
22.15   Polemic - „Ona je taká, ooóóo “ - skupina, ktorá nepotrebuje komentár
23.00   Ear Drum Kru  (DJ + kapela) - kapela z Banskej Bystrice hrajúca
    elektronickú tanečnú hudbu

Sobota 23. júna 2012 - Nám. osloboditeľov
15.30    Freeze - vystúpenie mladších žiakov hip-hopovej skupiny z L. Mikuláša
16.00    Matičná divadelná ochotnícka scéna - „Slávna Stolica Liptovská“, 
   k 335. výročiu odvtedy, čo sa Sv. Mikuláš stal stoličným mestom 
16.30    Janko Majerčík - rodofolkový pesničkár z Liptovského Mikuláša
17.15    Tri tvorivé tvory „3T“ – známa šialená improvizačná trojica, ktorá si užíva
   adrenalín na javisku
18.15    Carstensz - „Siedma hora” - premietanie �lmu Pavla Barabáša    
   o najexotickejšej a zároveň najťažšie dostupnej hore sveta
19.30    Trippin trio - medzinárodná spolupráca hudobníkov zo štyroch krajín
    (Rakúsko, Taliansko, Brazília, Slovensko), ktorá prezentuje svoj pohľad na
    hudbu cez okná niekoľkých žánrov (soulu, ambientu, funku, R&B)
20.30    Keen Sample - domáca rocková skupina, ktorá poteší vaše uši tými 
     najznámejšími hitmi 
21.30    Unplugged Vratka Rohoňa - koncert lídra skupiny INÉ KAFE   
22.30    SUNSHINE  JTBIG ako TLAMA - diskotéka v stane do 1. hodiny rannej

Sprievodné podujatia
20. júna 2012 

16.00 Ľadová história - vernisáž výstavy pri príležitosti 80. výročia 
 organizovaného hokeja v Liptovskom Mikuláši 
 (Múzeum Janka Kráľa - výstavná sieň) 

21. júna 2012
09.30 Škôlkarovo okienko - rozprávkové dopoludnie pre deti materských škôl
 (Liptovská knižnica G. F. Belopotockého - podkrovie)
10.00 - 18.00   Knižničné video prezentácie - M. M. Hodža, Pavol Strauss, 
 Milan Rúfus, kniha Liptova, 180 rokov verejnej knižnice v Liptovskom 
 Mikuláši, nonstop projekcia 
 (Liptovská knižnica G. F. Belopotockého - úsek beletrie)
16.00 Jarmila Sabová Džuppová – Maľba - vernisáž výstavy  v cykle 
 „Nové mená“ (Centrum Kolomana Sokola)
17.00 Ako sa Mikuláš stoličným mestom stal - na kus reči s historikom 
 Prof. Ferdinandom Uličným, pri príležitosti 335. výročia rozhodnutia
  Liptovskej stolice, že jej sídlom sa stane Svätý Mikuláš 
  (Múzeum J. Kráľa - expozícia Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš)
20.30   Slávnosti svetla I.  – Magická záhrada - vernisáž výstavy svetelných
 objektov, bubnová show so skupinou Babyluzaru, premietanie �lmov
 študentov a absolventov animovanej tvorby a dokumentárneho �lmu 
 (Liptovská galéria P. M. Bohúňa - záhrada)

22. júna 2012
22.00 Noc v kostole - pásmo  komornej hudby a slova 
 (Evanjelický kostol, Tranovského ulica)

22. - 23. júna 2012
9.00 -  17. 00 Tvorivosť bez hraníc a času – Liptovský remeselný dvor - 
 tvorivé dielne ľudových remeselných výrobcov, predvádzanie poľského 
 a slovenského tradičného remeselného umenia a prezentácia amatérskych
 folklórnych a divadelných kolektívov (NKP Čierny orol - nádvorie)

23. júna 2012  
16.00 Slávne vily Slovenska - vernisáž výstavy (Synagóga, Hollého ulica)

24. júna 2012  

14.00 Mikulášski židia  - bezplatná prehliadka mesta so sprievodcom
 (začiatok pred Informačným centrom mesta, Námestie mieru)
15.30 Amim ve širim „Ľudia a piesne“ – spomienka na židovských spoluobčanov 
 cez ich piesne a tance, k 70. výročiu najväčšieho transportu z L. Mikuláša.
 Účinkujú: učiteľský spevokol Tatran, Art collegium Nicolaus orchestra
 (Synagóga, Hollého ulica)
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13vítanie striebornýcH cHLapcov

Strieborných medailistov zo svetového hokejového šampionátu v Helsin-
kách prišli privítať zástupy Mikulášanov.

Jerguš Bača, asistent reprezentačného trénera si tiež vychutnával atmosfé-
ru, ktorú pred Domom kultúry vytvoril jasajúci dav.

Jerguš Bača, primátor Alexander Slafkovský a Ján Laco s dcérou.

Ján Laco sa zdraví s fanúšikmi počas príchodu na pódium. Najlepší brankár 
šampionátu je odchovancom mikulášskeho hokejového klubu.

Obidvaja mikulášski rodáci vďačne zapózovali pred fotoaparátmi nadše-
ných priaznivcov slovenského hokeja.

Autogramiáda trvala takmer tri hodiny. Hokejisti sa podpísali každému.

Text a foto: Peter Lehotský
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Občiansky servis 

apRíl 2012
Zo zápisníka Mestskej polície od 16. 04. 2012 do 21. 05. 2012

Človek sa narodil aby dýchal, 
videl, počul a cítil – aby žil...
v apríli  2012  sa v Liptov-
skom Mikuláši narodili:

Lucia KOTyKOVá, Martin HE-
RICH, Viktória BALáŽOVá, Nina 
ŠTRBáKOVá, Michaela ŠTEVKO-
Vá, Damian ADAMOVIČ, Gré-
ta LACKOVá, Adam STAROň, 
Nela HUSARČíKOVá, Radovan 
KRASS, Adela KRASSOVá, Zoe 
SEKUCIOVá, Mário MATULA, 
Maelle DE BURGHGRAEVE, Au-
relia DE BURGHGRAEVE, Šimon 
ŠEVČíK, Martin STANKOVIAN-
SKy, Paulína FIEDOROVá, Tobi-
áš KAJAN, Natália BEREŠOVá, 
Dušan LICHARDUS, Matúš TA-
LAJ, Barbora GAŽOVá, Bianka 
PRIEBRACHOVá, Júlia FENIKO-
Vá, Alex Peter PROKOPČáK, Da-
niel ŠMIČEK.

... teraz už nie si len priateľ,
teraz si ten, ktorého neopustím, 
ktorému vždy pomôžem a hlav-
ne ktorého navždy milujem...  
Manželstvo uzavreli:

Rudolf OPAVSKý – Eva PLEVO-
Vá, Ing. Zoltán PROKEIN – Ing. 
Mariana DAUBNEROVá, Luis Ce-
sar VILA JR – Amor LUKAC, Ing. 
Pavol BERO – Silvia VARGOVá, 
Michal KOTLáR – Margita ČON-
KOVá, Radoslav HARVAN – Zuza-
na BALáŽOVá, Ľuboš ULIČNý – 
Kateřina CVEŠPEROVá.

Dych – slovko krátke, nenápad-
né. Bez neho však končí život ... 
opustili nás:

Zuzana HÚSKOVá 82r., Miloš 
GRIEŠ 59r., Darina JURČOVá 
82r., Ján VOZáRIK 86r., Helena 
KOVAĽOVá 80r., Božena TUR-
ZOVá 85r., Daniel MATEJKA 
83r., Ľudovit MIK 90r., Augustin 
DRUSKA 83r., Božena BERNí-
KOVá 91r., Jozef HRONSKý 92r., 
Albín STANKOVIANSKy 50r., Se-
rafína GLONČáKOVá 83r., Milan 
MARKO 80r., Juraj JURáŠ 49r., 
Milan BOBUĽA 65r., Alžbeta NA-
KLADOVOVá 90r., Dušan ŠARA-
FíN 62r., Vilma PAČANOVá 84r., 
Milan KUŠIAK 76r., Milan MA-
LACKý 83r., Katarína KAPLáRO-
Vá 85r., František SEREK 79r., Ján 
DROPPA 69r., MUDr. Oľga ŽUF-
FOVá 78r., Jaroslav BENDíK 76r.

                                                       -matr-

19. 4. 2012  o 23.39 hod. rušil 
nočný kľud hlasným správaním 
pán Tomáš P. z ul. Pod slivkou na 
Podbrezinách v prenajatom byte 
na uvedenej adrese. Uvedeným 
konaním bol porušený § 47 ods. 
1, písm. b) zák. č. 372/90 Zb. o 
priestupkoch. Menovaný bol na 
mieste riešený hliadkou MsP blo-
kovou pokutou.

21. 4. 2012 o 23.35 hod. močil na 
ul. 1. mája p. Tomáš U. z Lipt. Hrád-
ku, ktorý svojim konaním porušil 
§ 47 ods. 1, písm. d) zák. č. 372/90 
Zb. o priestupkoch. Menovaný bol 
na mieste riešený hliadkou MsP 
blokovou pokutou.

23. 4. 2012 o 21.21 hod. hodil vaj-
ce z okna internátu Strednej zdru-
ženej školy na Demänovskej ceste 
do okoloidúceho cyklistu študent 
spomínanej školy Jakub B. z Dol-
ného Kubína. Hliadka MsP za prí-
tomnosti vychovávateľov prípad 
objasnila a menovaný študent za 
porušenie § 49 ods. 1, písm. d) zá-
kona č. 372/90 Zb. o priestupkoch 
bol riešený blokovou pokutou.

27. 4. 2012 o 07.38 hod. sa v 
areáli ZŠ na Nábreží Dr. A. Stodolu 
pohyboval pod vplyvom alkoho-
lu pán Branislav O. z ul. Vrbickej. 
Svojím konaním porušil § 47 ods. 
1, písm. c) zákona č. 372/90 Zb. o 
priestupkoch. Menovaný bol na 
za porušenie právnych predpisov 
riešený hliadkou MsP v blokovom 
konaní. 

29. 4. 2012 o 11.35 hod. jazdila 
na bicykli po chodníku na ul. De-
mänovská cesta pani Jana K. z ul. 
Medze a týmto konaním porušila 
VZN č. 8/92, čl. 2, ods. 2, písm. b) 
mesta. Hliadka MsP menovanú 
riešila  napomenutím.

2. 5. 2012 o 01.00 hod. rušili noč-
ný kľud hlučným správaním na ul. 

Štefánikovej páni Juraj P. z L. Mi-
kuláša, Juraj B. z Bodíc a Vladimír 
P. z Lipt. Mikuláša. Svojím konaním 
porušili § 47 ods. 1, písm. b) záko-
na č. 372/90 Zb. o priestupkoch. 
Hliadka MsP navodila na mieste 
právny stav a všetci menovaní boli 
na mieste riešení hliadkou MsP.

2. 5. 2012 o 07.31 hod. bolo cez 
kamerový systém MsP zistené, že 
na ul. Žiarskej na stredných Pod-
brezinách pri autobusovej zastávke 
horí odpadkový kôš. Na miesto bol 
privolaný HaZZ, ktorý oheň uhasil.

4. 5. 2012 o 00.27 hod. občania 
na ul. Pišútovej rušili nočný kľud 
hlasnou hudbou. Majiteľ bytu pán 
Miroslav P. z ul. Sládkovičovej bol 
za priestupok porušenia § 47 ods. 
1, písm. b) zákona č. 372/90 Zb. 
o priestupkoch riešený hliadkou 
MsP a po jej príchode bol nasto-
lený kľud.

8. 5. 2012 o 22.44 hod. na ul. 
Pálenickej rušili nočný kľud tým, 
že sa medzi sebou bili páni Ján P. 
a Roman B. z Podbrezín. Menova-
ní svojim správaním porušili § 47 
ods. 1, písm. b) zákona č. 372/90 
Zb. o priestupkoch. Hliadka MsP 
na mieste zistila, že obidvaja 
priestupcovia sú pod silným vply-
vom alkoholu, z toho dôvodu 
budú predvolaní na MsP na dorie-
šenie priestupku.

10. 5. 2012 o 10.55 hod. ležal na 
tráve pán Peter O. z Bobrovca s po-
dozrením na zranenie. Na miesto 
bola privolaná RZP, ktorej lekárka 
pána na mieste ošetrila.

12. 5. 2012 o 00.31 hod. rušili 
nočný kľud na Nám. SNP v Palúdz-
ke hlučným správaním pán Zoltán 
G. a pani Justína P. z Palúdzky. 
Obidvaja svojim správaním po-
rušili § 47 ods. 1, písm. b) záko-
na č. 372/90 Zb. o priestupkoch,  

za ktorí boli hliadkou MsP na mies-
te vyriešení.

15. 5. 2012 o 11.15 hod. ležal  
na zemi na Nábreží Dr. A. Stodolu 
za garážami pán Anton V. z Nábre-
žia Dr. A. Stodolu, ktorý bol pod 
silným vplyvom alkoholu, nebol 
viditeľne zranený, ale s hliadkou 
MsP nekomunikoval. Na miesto 
bola preto okamžite cez centrálu 
MsP telefonicky privolaná rých-
la zdravotná pomoc, ktorá ho na 
mieste ošetrila a za asistencie MsP 
ho previezla do nemocnice.

18. 5. 2012 o 07.09 hod. pobeho-
val voľne pustený pes na ul. Senic-
kej na sídlisku Podbreziny. Hliadka 
MsP na mieste zistila, že majiteľom 
psa je pani Jana G., ktorá bola za 
porušenie VZN č. 4/09, čl. 6, ods. 1, 
písm. e) riešená hliadkou MsP.

20. 5. 2012 o 07.32 hod. bolo 
cez kamerový systém MsP, zistené, 
že na ul. Štefánikovej na SAD fajčí 
Radovan S. z Ružomberka, ktorý 
porušil § 7 ods.1, písm. a) zákona 
č. 377/04 Zz. Bol na mieste riešený 
hliadkou MsP blokovou pokutou.

V období od 16. 04. 2012 do 
21. 05. 2012 bolo príslušník-
mi mestskej polície riešených 
372 priestupkov,  z toho na úse-
ku dopravy 221 priestupkov, 
17 priestupkov proti majetku, 
61 priestupkov proti verejnému 
poriadku, 7 priestupkov proti 
občianskemu spolunažívaniu, 
15 priestupkov voľne pohybu-
júcich sa psov, 8 priestupkov 
porušenia zákona o ochrane ne-
fajčiarov, 7 priestupkov podania 
alkoholu a cigariet osobe mlad-
šej ako 18 rokov, 20 priestupkov 
požívania alkoholu na verejnom 
priestranstve, a iné.

      -msp-

Upozornenie pre vodičov na dopravné obmedzenia
Vážený spoluobčania, dovoľuje-

me si Vás touto cestou upozorniť 
na dopravné obmedzenia, ktoré 
budú z dôvodu konania sa 1. a 2. 
etapy cyklistických pretekov. 56. 
ročník okolo slovenska prebeh-
ne v meste Liptovský Mikuláš a 
jeho okolí v dňoch 5. a 6. júna.

Najväčšie obmedzenia dyna-
mickej dopravy budú v utorok 
5. júna. Vtedy sa uskutoční prvá 
etapa okolo Liptovskej Mary. Jej 
štart je o 13:00 hod. a počas troch 
okruhov okolo priehrady prejdú 
cyklisti dvakrát cez mesto. Prvý-

krát v rámci rýchlostnej prémie, 
druhýkrát do cieľa etapy pred 
Domom kultúry na Hollého ulici. 
Predpokladaný čas cieľových do-
jazdov je okolo 16:45 hod.

Na základe tejto skutočnosti 
žiadame všetkých obyvateľov 
Liptovského Mikuláša ako aj 
okolitých obcí o porozumenie a 
zhovievavosť, nakoľko budú mu-
sieť strpieť niektoré obmedzenia.
Doprava bude regulovaná prís-
lušníkmi štátnej a mestskej polí-
cie. Obmedzenia budú od centra 
mesta smerom do mestskej časti 

Palúdzka po ceste č. 18, násled-
ne od obce Liptovský Trnovec, 
cez Ondrašovú, Bobrovec, Trs-
tené a Mútnik a hlavne cez ulice 
Revolučnú, Štefánikovu, Jáno-
šíkovo nábrežie, Jilemnického, 
Komenského Hodžovu, Hollého, 
Štúrovu a Garbiarsku. Čiastočné 
obmedzenia sa budú týkať aj 
niektorých priľahlých ulíc.

Čiastočné obmedzenia budú 
aj v stredu 6. júna pri prejazde 
mestom smerom na L. Hrádok

Ďakujeme za pochopenie.
  -msp-





MIKULáŠ - informačný mesačník pre občanov. Vydáva Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989, tel.: 55 65 222, fax: 56 21 396, e-mail: mesacnik@mikulas.sk. 
Registroval: Okresný úrad Liptovský Mikuláš pod č. 5/1995. Evidenčné číslo v MK SR: EV 3834/09. Uzávierka vydania: 25. 5. 2012.

 Z dodaných podkladov vytlačil TELEM Liptovský Mikuláš. Náklad: 12 500 výtlačkov. Distribúcia: Slovenská pošta, a.s. 


