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Mikulášania mali opäť svoje dni. Mesto ožilo. Začiatok Stoličných
dní ohlásil „hlásnik“ v dobovom úbore. Na čele sprievodu Stolič-
ných dní priviedol delegáciu prezidenta Ivana Gašparoviča a part-
nerských miest na Námestie osloboditeľov a zábava sa mohla za-
čať. Vystúpenia folklórnych súborov z Liptova a z poľského Zywca
striedali dobové scénky zo zasadnutia Liptovskej stolice, Jánoší-

kove dobrodružstvá, vystúpenie šermiarskej skupiny Cassanova,
huncútske hry a koncertné vystúpenia.

Návštevníci si mohli pochutnať na špecialitách liptovskej kuchy-
ne, potešiť sa pohľadom na výrobky ľudových remeselníkov a vy-
chutnať si pravú jarmočnú atmosféru s medovinou, cukrovinkami
a inými jarmočnými dobrotami.

Mesto opäť ožilo počas Stoličných dní
Foto: Gabriel Lipták



Partnerskú zmluvu o cezhra-
ničnej spolupráci podpísali pri-
mátori poľského mesta Žywiec
Antoni Szlagor a Liptovského
Mikuláša Ján Blcháč. Svojím
podpisom vyjadrili súhlas rozví-
jať vzájomné vzťahy a kontakty. 

Mikulášsky primátor Ján
Blcháč tento krok vníma pozi-
tívne aj preto, že Žywiec je
spomedzi ostatných partner-
ských miest k metropole Lipto-
va najbližšie. „Chceme spolu-
pracovať s poľským partnerom
na investičných a neinvestič-
ných projektoch mestského
cestovného ruchu, rekonštruk-
cii Synagógy a počas Kultúr-
neho leta,“ uviedol J. Blcháč. 

Hlavným cieľom spoluprá-
ce je získať do liptovského regiónu prostriedky
z fondov cezhraničnej spolupráce Intereg.

Okrem Žywca v Poľskej republike spolupracu-
je L. Mikuláš aktívne aj s partnerskými mestami

v susednej Českej republike, Maďarsku, Grécku,
Holandsku, Fínsku, Francúzsku, a v Slovinsku.

G

2 SPRAVODAJSTVO

O strategickom smerovaní mes-
ta a histórii metropoly Liptova in-
formoval liptovskomikulášsky

primátor Ján Blcháč prezidenta
SR Ivana Gašparoviča na stret-
nutí so zástupcami samosprávy

Prezident navštívil Stoličné dni
a podnikateľmi. Región Liptova
by mal čo najlepšie využiť po-
tenciál na rozvoj cestového ru-
chu. „Slovensko i celý Liptov má
veľa termálnych prameňov, čo
je priestor pre zahraničných in-
vestorov,“ zdôraznila hlava štá-
tu. 

Prezident na záver návštevy
v Liptovskom Mikuláši zavítal aj
do centra mesta, kde sa zúčast-
nil kultúrneho programu Stolič-
ných dní. „Výnimočnú atmosfé-
ru tohto podujatia dotvárala prvá
oficiálna návšteva prezidenta
SR Ivana Gašparoviča, bohatý
zábavný program a priazeň po-
časia“, uviedol J. Blcháč. G

Liptovský Mikuláš podpísal zmluvu so Žywcom

Nová služba
občanom

Obyvatelia Liptovského Mikulá-
ša a okolia majú nové samoob-
služné zákaznícke centrum
Stredoslovenskej energetiky
(SSE). Slávnostne ho dnes
otvorili primátor Ján Blcháč
a riaditeľ divízie Korporátne
a spoločné zákaznícke služby
SSE Jaroslav Hanzel. 

Mesto Liptovský Mikuláš po-
skytlo pri vytvorení nového kon-
taktného miesta priestory v bu-
dove Liptovskej vodárenskej
spoločnosti na Štefánikovej ulici. 

Občania už nemusia cesto-
vať do Dolného Kubína. Každý
pracovný deň môžu konzultovať
svoje požiadavky telefonicky vy-
užitím bezplatnej komunikačnej
linky a dvakrát do týždňa môžu
využiť aj osobné konzultácie
pracovníka Stredoslovenských
elektrární. Ten im poradí pri rie-
šení požiadaviek, vypĺňaní tlačív
a prevezme od nich dokumenty
pre spracovanie zákazníckych
požiadaviek. G

Projekt infraštruktúry
cestovného ruchu 

pokračuje 
Objekty Mostu Aquapark a Prí-
stupovej komunikácie k parko-
visku I., ktoré sú súčasťou pro-
jektu Infraštruktúra strediska
cestovného ruchu medzinárod-
ného významu Liptovský Miku-
láš – Liptovská Mara – Ráztoky
už od 3. júla slúžia nielen obyva-
teľom Liptovského Mikuláša ale
aj jeho návštevníkom.

Vybudovaním objektov mosta
a prístupovej komunikácie chce
Liptovský Mikuláš prispieť k zvý-
šeniu spokojnosti domácich
a zahraničných návštevníkov Lip-
tova počas tohtoročnej letnej tu-
ristickej sezóny. Projekt je spolu-
financovaný z európskych štruk-
turálnych fondov (ERDF) v rámci
Sektorového operačného pro-
gramu Priemysel a služby. Cel-
ková hodnota poskytnutého ne-
návratného finančného príspev-
ku pre mesto je 170 miliónov Sk.
Práce na ostatných objektoch
stavby pokračujú v rámci schvá-
leného harmonogramu vďaka
úzkej súčinnosti a ústretovosti
mesta a zhotoviteľa stavby. Na
objekte Multifunkčnej haly sú
práce v plnom prúde, vztýče-
ných je všetkých šesť nosných
drevených väzníkov, ktoré boli
následkom požiaru koncom aprí-
la 2008 úplne zničené. LC

Primátor v zahraničí
Primátor Liptovského Miku-
láša Ján Blcháč sa v uply-
nulých dňoch zúčastnil na
dvoch významných poduja-
tiach v zahraničí: 18. a 19.
júna bol v Bruseli na 75.
plenárnom zasadnutí Výbo-
ru regiónov pri Európskej
únii. 25. júna sa primátor
ako člen slovenskej dele-
gácie zúčastnil na vernisáži
výstavy „Tváre pražskej jari“
a spomienkovom koncerte
k 40. výročiu augusta
1968. Pri tejto príležitosti
sa pred fotoobjektívom
Drahoslava Machalu
stretli publicista Juraj Ve-
reš, prvý šéfredaktor Ná-
rodnej obrody v roku 1990,
ponovembrový česko-slovenský minister zahranič-
ných vecí Jiří Dinsbier a primátor Liptovského Miku-

láša Ján Blcháč. V pozadí vľavo najstarší syn Ale-
xandra Dubčeka MUDr. Pavel Dubček. FM

Foto: Gabriel Lipták

Foto: Gabriel Lipták



aby sme o tejto téme nerokovali
až v septembri.

Viete, že v meste prebieha
petícia „Zachráňme naše tep-
lo“. Budete rešpektovať jej vý-
sledky?

Petičné právo je legitímne
právo občanov, zakotvené
v Ústave Slovenskej republiky.
S výsledkami petície budeme za-
chádzať zodpovedne, sú to ná-
zory našich občanov, ktoré reš-
pektujeme. Chcel by som ubez-
pečiť všetkých občanov, že bu-
deme postupovať podľa platných
zákonov a v zmysle demokratic-
kých princípov tejto spoločnosti.
Budeme podrobne analyzovať
text petície, ktorý sa už na prvý
pohľad javí ako čiastočne zavá-
dzajúci.

Aký bude postup pri výbe-
re spoločnosti, ktorá bude ná-

j o m c o m
tepelné-
ho hos-
p o d á r -

stva mesta a budúcim dodá-
vateľom tepla? 

Zatiaľ mestské zastupiteľstvo
rozhodlo, že prebehne verejná
obchodná súťaž na výber spo-
ločnosti, ktorá bude dodávate-
ľom tepla. Menoval som výbero-
vú komisiu, pripravujú sa súťaž-
né podmienky na verejnú ob-
chodnú súťaž, ktorá bude
v zmysle zákona zverejnená
a všetci záujemcovia budú mať
dostatok času na vypracovanie
svojich obchodných ponúk. Ná-
vrh zmluvy s vybratým dodávate-
ľom posúdi a schváli mestské za-
stupiteľstvo. Osobne dohliad-
nem na to, aby celý proces vý-
beru dodávateľa tepla bol trans-
parentný a prebehol podľa plat-
nej legislatívy. Urobím všetko
preto, aby sme týmto krokom
prispeli k naplneniu cieľa dosiah-
nuť trvalo udržateľnú cenu tepla
a zlepšenie služieb pre občanov.
Môžem garantovať, že pristúpi-
me len na také podmienky, ktoré
zaručia stabilizáciu cien tepla
a vody. Strašenie občanov o de-
saťpercentnom zvýšení tepla
a vody je nezmysel. DB
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Ocenili najlepších
študentov

Pamätnou listinou za výborné
študijné výsledky a mimoškols-
ké aktivity ocenil liptovskomiku-
lášsky primátor Ján Blcháč 31
najlepších študentov základ-
ných a stredných škôl a 4 štu-
dentov z miestnej Akadémie
ozbrojených síl. „Reprezentuje-
te nielen seba, ale aj mesto Lip-
tovský Mikuláš. Úspech tvorí len
päť percent talentu, avšak 95%
tvorí systematická práca na
sebe. O to lepšie budete pripra-
vený na život v konkurenčnom
prostredí,“ zdôraznil J. Blcháč.

Oceňovanie študentov v zá-
vere školského roka nie je v Lip-
tovskom Mikuláši novinkou.
Tento rok to bolo už po 17. krát.
Okrem pamätných listov si oce-
není študenti prevzali aj knižné
poukážky. 
Zoznam ocenených študentov:

ZŠ: Samuel Trizna, Lucia Bu-
ková, Silvia Korčeková, Bibiana
Petrová, Šimon Cupra, Nina Vy-
šná, Ondrej Ličko, Katarína
Benčová, Petra Dubská, Vladi-
mír Porubiak, Marek Petráš, Ka-
tarína Kubániová, Jana Tlamko-
vá, Kristína Petríková, Miriam
Babjaková, Pavel Sluka, Mi-
chaela Pallová, Lenka Balážová.

SŠ: Simona Kapálková, Ka-
tarína Nemtušiaková, Petra De-
večková, Andrej Vlček, Alexand-
ra Javoreková, Barbora Valková,
Deana Ondrejková, Anna Bob-
čáková, Karolína Turková, Zuza-
na Rošťáková, Matej Alman, To-
máš Fris, Vladimíra Goňová,
Aleš Chovan, Jakub Kiska. 

VŠ: Zuzana Niková, Peter
Kubáľák, Vladimír Duľa, Jana
Tchúrová. G

ZBYTOČNÁ HYSTÉRIA O TEPLE

Pán primátor, čo vás osob-
ne viedlo k tomu, aby ste ini-
ciovali transformáciu mest-
ských podnikov Bytový pod-
nik (BP) a Verejnoprospešné
služby (VPS)?

Veľa vecí v riadení mestských
podnikov BP a VPS nefungova-
lo, nie sú dostatočne orientova-
né na poskytovanie služieb ob-
čanom mesta. Audit v Bytovom
podniku vykonaný v roku 2007
potvrdil, že zmena je nevyhnut-
ná. Zmeny nás posúvajú vpred
od „zabehnutých koľají k naplne-
niu vyšších cieľov“. Chceme,
aby sa Bytový podnik po trans-
formácii
špeciali-
zoval na
činnosti
súvisiace s bytovým hospodár-
stvom a začal poskytovať niekto-
ré nové služby. Chceme zlepšiť
servis pre nájomníkov bytových
a nebytových priestorov, posky-
tovať spoločenstvám vlastníkov
bytov nové komplexnejšie služby
pri príprave projektov zatepľova-
nia bytových domov, ktoré sú
podkladom na získavanie pro-
striedkov z rôznych zdrojov. By-
tový podnik by mal začať riešiť aj
nové problémy v meste. Ide
o technické zabezpečenie šíre-
nia internetu a TV Liptov, natiah-
nutie káblových rozvodov tak,
aby podľa možností každá do-
mácnosť mohla komunikovať
prostredníctvom internetu a prijí-
mať signál TV Liptov a ďalšie ser-
visné činnosti. 

Tepelné hospodárstvo
v Liptovskom Mikuláši je kva-
litne prevádzkované a postup-
ne rekonštruované. Prečo ste
navrhli „dobre fungujúcu vý-
robu tepla„ dať do správy for-
mou nájmu?

Chcel by som zdôrazniť, že
navrhujeme riešenie, ktoré bude
pre mesto a občanov výhodné
a rozhodlo o ňom legitímne
Mestské zastupiteľstvo. Chceme
skvalitniť procesy pri dodávaní
tepla a teplej vody.

Výroba tepla je špecifická ob-
lasť, ktorej sa v ostaných mes-
tách venujú samostatné špeciali-
zované spoločnosti. Liptovský
Mikuláš je jedným z posledných
miest, kde výrobu tepla spravuje
mesto v pôsobnosti Bytového

podniku. Outsorcing zariadení
na výrobu a dodávku tepla je
bežná záležitosť v Bratislave
(Rača, Ružinov, Podunajské Bi-
skupice, Karlova Ves), kde roky
vládla „SDKU-DS“, ale aj v iných
mestách ako napríklad v Banskej
Bystrici, Skalici, Veľkom Krtíši,
Zvolene, či Martine .... Takýchto
príkladov je veľa na celom Slo-
vensku. Očakávame, že ak sa
výrobe tepla bude venovať profe-
sionálna privátna spoločnosť,
ktorá má potrebné know – how,
využíva synergické efekty, vyplý-
vajúce z prevádzkovania iných
projektov, dlhodobé dodávateľs-

ko-odberateľské vzťahy, výhod-
né ceny materiálov a prác, ako aj
záručný servis a ľudské kapacity,
bude sa cena tepla stabilizovať
a možno aj znižovať. A navyše
mesto nemusí vstupovať do úve-
rových vzťahov.

Nie je zanedbateľný ani fakt,
že v minulosti, keď sa realizovala
rekonštrukcia kotolne na Nábre-
ží, Bytový podnik musel získať
bankovú záruku od mesta. Tento
postup mestu vyčítal Najvyšší
kontrolný úrad v záverečnej sprá-
ve ako porušenie zásad hospo-
dárenia s majetkom mesta.

Neobstojí ani príklad Ružom-
berka, pretože my nepredávame
majetok, len chceme skvalitniť
procesy pri dodávaní tepla a te-
plej vody.

Prečo ste sa rozhodli tak
na rýchlo a zvolali mimoriad-
ne mestské zastupiteľstvo,
aby prerokovalo tak závažné
otázky ako je výroba tepla?

Projekt zlepšovania procesov
poskytovania služieb Bytového
podniku a Verejnoprospešných
služieb sme pripravovali už dáv-
no. Transformácia a reorganizá-
cia týchto spoločností je nároč-
ný proces. Predpokladali sme
obšírnu diskusiu k tejto téme na
Mestskom zastupiteľstve. V me-
siaci júni sme museli zvolať za-
stupiteľstvo kvôli konečnému
rozhodnutiu o prevode športo-
vých zariadení z BP na VPS. Do
programu mimoriadneho zastu-
piteľstva sme zaradili aj transfor-
máciu tepelného hospodárstva,

TEPLO BEZDÔVODNE NEZDRAŽIE

Mesto zachvátila zbytočná „petičná hystéria o teple“, ktorá
účelovo manipuluje verejnú mienku pričom využíva centrál-
ne i regionálne médiá. Na otázky prečo sa vedenie mesta
rozhodlo iniciovať proces transformácie Bytového podniku
a. s. a Verejnoprospešných služieb a aký bude ďalší postup
odpovedal Ján Blcháč, primátor mesta.

VATRA ZVRCHOVANOSTI
sa uskutoční

v sobotu 26. júla 2008
o 18. hodine
v Háji-Nicovô 

Kyvadlová doprava je za-
bezpečená z parkoviska pri

podchode od 17.00 hod.

Darcovia krvi 
odmenení na slávnostnom

aktíve bezpríspevkových

darcov krvi v L. Mikuláši

dňa 5. mája 2008.

Diamantová plaketa

Dr. Jánského:

Lýdia Székelyová

Zlatá plaketa 

Dr. Jánského:

Jozef Frajkor, 

Ing.Tibor Žiaran,

Ing. Pavol Vidiečan, 

Rastislav Nič
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Ktorá z vašich inscenácií
bola výnimočná?

Takto by som asi neoznačil
ani jednu z nich. Ja som však
miloval všetky, pretože do kaž-
dej som dal kus zo seba. My-
slím si, že najväčší divácky
ohlas získali štyria mušketieri –
Edko Madliak ako D’Artagnan,
Dušan Slovík ako Athos, Vlado
Urban ako Porthos a Braňo
.Barborík ako Aramis – v hre
Čestné mušketierske bulhar-
ského autora Valeri Petrova. Ro-
bili sme ju v roku 1983 ako po-
kus o muzikál s hudbou M. Ko-
nečného a s textami piesní od
Margitky Dobrovičovej. To že sa
páčila, potvrdil aj náš najväčší
úspech – získali sme s ňou dru-
hé miesto v celoštátnej súťaži
umeleckej tvorivosti v juhoče-
skej Běchyni.

Piťo hraj! Fragmenty zo ži-
vota cigánskeho primáša Jo-
zefa Piťa v podaní členov Li-
terárno-hudobno-dramatic-
kého miestneho odboru Ma-
tice slovenskej v Liptovskom
Mikuláši. Pre akého diváka je
hra určená?

Toto predstavenie asi skôr
osloví staršieho diváka, preto-
že ten lepšie pochopí udalosti
v hre zobrazované. Ale ak
budú chcieť, nájdu v nej to, čo
hľadajú, aj mladí ľudia so záuj-
mom o slovenskú históriu. My-
slím si však, že mládež odkoje-
ná akčnými titulmi súčasnej fil-
movej produkcie a internetom
nebude mať toľko trpezlivosti,
aby vydržala na predstavení
bezmála poldruha hodiny sú-
stavne sledovať rozprávanie
o dejoch relatívne dávnominu-
lých.

Aká je hlavná dejová línia?
Dejová línia v retrospektíve

usiluje priblížiť životné osudy to-
hoto virtuózneho hudobníka,
striedajú sa v nej situácie reálne
s ireálnymi, ktoré sa snáď moh-
li odohrať len vo sne. Hra sama
je zreťazením anekdotických
príbehov, ktoré sa zachovali
v pamäti súčasníkov, pretože
presných skutočností z jeho ži-
vota je zachovaných pomerne
málo. 

Herecké obsadenie?
V inscenácii účinkuje 28 her-

cov. Sú tu zastúpené všetky ve-
kové kategórie - od osemroč-
ných detí po temer sedemde-
siatnikov. Najmladší herci pred-
stavujú Piťove deti, vytvárajú
jeho fiktívnu rodinu. Hra bola
pôvodne autorom zamýšľaná
ako rozhlasová, obsahovala
anekdotky z Piťovho života,
sprevádzané komentárom. Do
súčasnej podoby ju dramatur-
gicky upravil Ing. Andrej Opále-
ný. Hlavný hrdina – cigán Piťo –
bol vynikajúcim muzikantom,
ktorý sa stal mešťanom niekdaj-
šej obce Nižný Hušták. Na
mieste jeho domčeka stojí dnes
Hypernova. Už samotný fakt, že
liptovskí zemania ho po smrti
odniesli na cintorín na vlastných
pleciach (i keď túto udalosť
v hre neuvidíte) tiež čosi vypove-
dá. Aj podobizeň Piťa, ktorú na-
maľoval P. M. Bohúň, ho zachy-
táva ako dôstojného pána,
o ktorom by nikto nepovedal, že
je – povedané dnešnou termi-
nológiou – rómskeho pôvodu.
A najväčšia pikoška je v tom, že
po smrti svojej ženy sa oženil
s vdovou Felixovou, ktorá bola
hrdou meštiankou, dcérou uči-
teľa. Takže Piťo určite nebol ci-
gán v pejoratívnom zmysle tohto
slova. Mohol by byť inšpiráciou
aj pre súčasných Rómov, keby
našli odvahu navštíviť naše
predstavenie. Veď v závere hry
Piťo ako svoje najväčšie tajom-
stvo prezrádza: „Jekh daj, jekh
dad, but čhave – oda le Ro-
mengery zor – čo v preklade
znamená: „Jedna matka, jeden
otec a veľa detí – v tom je sila
Rómov.“

O čom sníva mikulášsky
režisér?

Snov je veľa, ktovie či nás
však nepredbehne čas, starne-
me. Vymiera posledná generá-
cia členov divadelného
súboru G.F. Belopotockého. Aj
keď nás tešia úspechy mladých
tvorcov, ktorí Belopotockého
odkaz nesú v súčasnosti, akoby
vädla tradícia mikulášskeho
amatérskeho divadla, tkvejúca
v tom, že starší popri sebe vy-
chovávali mladších, že hrať di-

Správa katastra Liptovský Mikuláš,
ako príslušný orgán v zmysle § 3
ods. 2 písm. a) zákona
č. 180/1995 Z. z. o niektorých
opatreniach na usporiadanie vlast-
níctva k pozemkom v znení neskor-
ších zmien a doplnkov začala
dňom 11.6.2008 t. j. vyvesením
verejnej vyhlášky v zmysle § 5 uve-
deného zákona konanie o obno-
ve evidencie niektorých pozem-
kov a právnych vzťahov k nim
v katastrálnom území: Liptovs-
ká Ondrašová. Verejná vyhláška
– oznámenie pod č. 5299/2008
o začatí konania pre k. ú. Liptovs-
ká Ondrašová je vyvesená na úrad-
nej tabuli mesta Liptovský Mikuláš.
V konaní o obnove evidencie niek-
torých pozemkov a právnych vzťa-
hov k nim sa zisťujú dostupné úda-
je o pozemkoch a právnych vzťa-
hoch k nim a na ich základe sa zo-
stavuje a schvaľuje register obno-
venej evidencie pozemkov. Pred-
metom konania sú pozemky
vymedzené plošne vlastníckymi
vzťahmi alebo držbou, ktoré nie sú
evidované alebo sú evidované ne-
úplne podľa osobitných predpisov
v súbore geodetických informácií
a v súbore popisných informácií.
Zákon č. 180/1995 Z. z. o niekto-
rých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom v znení ne-
skorších zmien a doplnkov sa za-

meriava na tri základné okruhy pro-
blémov: 

- obnova evidencie pozemkov
a právnych vzťahov k nim, 

- umožnenie určitých právnych
dispozícií potrebných na hospo-
dárske využitie značnej časti vlast-
nícky neusporiadaných pozemkov,  

- obmedzenie drobenia poľno-
hospodárskych a lesných pozem-
kov.

Výsledkom konania bude
schválený register obnovenej evi-
dencie pozemkov, ktorý má cha-
rakter verejnej listiny a na jej zákla-
de sa údaje registra zapíšu do ka-
tastra nehnuteľností na listy vlast-
níctva. Register sa založí do zbier-
ky listín katastra nehnuteľností. 

Vlastníci, nájomcovia pozem-
kov a ďalšie oprávnené osoby
môžu dopĺňať a poskytovať údaje
o pozemkoch v ich užívaní
a o právnych vzťahoch k nim,
a predkladať listiny o právnych
vzťahoch k pozemkom komisii na
obnovu evidencie pozemkov
a právnych vzťahov k nim zriadenej
pre k. ú. Liptovská Ondrašová v le-
hote do 15.3.2009, a to vždy
v stredu od 9.00 hod. do 16.00
hod. v budove Mestského úradu
Liptovský Mikuláš, II. poschodie,
č. dverí 204 (resp. č. 203). 

Ing. Renáta Todáková

Koníček Emila Hižnaya
Mikulášsky herec a režisér, ktorý si vďaka divadlu našiel aj man-
želku. Ako sám hovorí, je s ním spojený celý jeho „hobby život.“
Akoby aj nie. Emil Hižnay privoňal k divadlu už ako šestnásťroč-
ný. Najväčším zadosťučinením pre neho je potlesk spokojného
diváka. Presne takým ho odmenilo vďačné publikum na premié-
re jeho novej inscenácie s názvom „Piťo hraj!“ (Pokračovanie
z minulého čísla.)

vadlo sa považovalo za bežnú
súčasť života. Dnes je divadlo
skôr okrajovou záležitosťou, naj-
mä v amatérskych podmien-
kach. Pamätám sa ešte na diva-
delný krúžok, ktorý vznikol kon-
com štyridsiatych rokov pri mi-
kulášskej nemocnici. Spojili sa
v ňom inteligentní ľudia, ktorí
prostredníctvom divadelnej vý-
povede dávali životu v meste
svojské čaro, pôvab a našli
v tom aj vlastnú sebarealizáciu.
To dnes chýba. Tí ľudia vzťah ku
kultúre niesli so sebou ako ge-
neračné posolstvo a dokázali ho
odovzdať aj nám, mladším.
Dnes je nezriedka divadlo po-
denkovou záležitosťou. Nájde sa
skupina podobného zmýšľania
či veku, pripravia inscenáciu,
hrajú rok či dva, no čoskoro zis-

tia, že Fero musí zarábať, Anička
je v druhom stave, Zuzana je
slúžkou – pardon – „au pair“
v Paríži, chvíľu hľadajú náhradu
a keď sa to nepodarí, vykašlú sa
na divadlo. Životnosť takého sú-
boru je maximálne trojročná.
A to je chybou. Nenechajú po-
kračovateľov a tradícia hynie... 

Hľadiac v ústrety budúcnosti
neslobodno však prepadať pe-
simizmu. Doba sa zmenila, zme-
nili sa podmienky pre amatérs-
ke divadlo, no ono žije. Žije inak
a po svojom, hľadá cesty a ces-
tičky k divákovi a verím, že ešte
neraz nás svojou výpoveďou prí-
jemne prekvapí. Preto želám
všetkým, ktorí sa snažia, aby pa-
hreba amatérskeho divadla ne-
vyhasla, divadelnícke: „Zlomte
väz...!“ G

VÝZVA NA USPORIADANIE 
POZEMKOVÉHO VLASTNÍCTVA

Infolinka 0800 144 528
Vážení občania, aby sme čo najlepšie poznali vaše potreby a pro-
blémy týkajúce sa mestskej samosprávy zriadili sme pre vás bez-
platnú infolinku, na ktorú sa dovoláte iba z pevnej telefónnej linky
z nášho mesta. Radi zodpovieme na vaše otázky a podnety.
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7ÎIVOTNÉ PROSTREDIE

Ako sú Verejno-pro-
spešné služby (VPS) pri-
pravené zvládnuť zvýše-
né požiadavky obyvate-
ľov na zber a likvidáciu
stavebného odpadu?

Drobný stavebný od-
pad mohli občania mesta
odviezť do zberného dvora

na Ulici Podtatranské-
ho. Už dlhšiu dobu sa ob-
čania sídliska Podbreziny pro-
stredníctvom volených zástup-
cov (poslancov za tento volebný
obvod) domáhali zberného dvo-
ra. Vedenie Mesta Liptovský Mi-
kuláš a VPS Liptovský Mikuláš
sa rozhodli vyhovieť tejto požia-
davke občanov a zriadili pri se-
paračnom stredisku na Podbre-
zinách nový zberný dvor, ktorý
začal svoju činnosť v máji tohto
roku.

Ktoré druhy odpadov
môže občan odovzdať v tom-
to zbernom dvore?

V zbernom dvore sú umiest-
nené štyri veľkoobjemové kon-
tajnery určené na:

stavebný odpad, drevený od-
pad, bielu techniku a elektros-
potrebiče.

Občan dovezie odpad do
zberného dvora, kde ho po za-
evidovaní zamestnancom VPS
uloží do príslušného kontajnera.
K evidencii je potrebný preukaz
totožnosti (zberný dvor slúži pre
občanov nášho mesta, nie pre
podnikateľské subjekty)

Okrem týchto druhov odpa-
dov je možné v zbernom dvore
odovzdať aj nefunkčné neónové
trubice, výbojky a olovené aku-
mulátory.

Kedy sa odpad zbiera?
Občan bude obslúžený kaž-

dý deň okrem nedele a sviatku
a to v stredu od 8.30 do17.00
hodiny, v sobotu od 8.30 do
12.00 hodiny a v ostatné pra-
covné dni od 8.30 do 14.00
hodiny. (r, g)

Udržiavanie trávnikov v meste po-
čas leta a turistickej sezóny je pro-
blémom, ktorý trápi viacerých ob-
čanov, ale aj vedenie mesta.

Kosenie zabezpečujú pre mes-
to Verejnoprospešné služby v mes-
te na ploche 97 hektárov a cintorí-
ny 20 hektárov podľa harmonogra-
mu. Ako nám povedal Ing. Dušan
Grešo: „Prioritné plochy v centre
mesta kosíme štyri až päťkrát roč-
ne, ide o plochy na Námestí oslo-
boditeľov, Námestí mieru, MsÚ,
diaľničný privádzač a priľahlé ulice.
Sídliská spravidla dva-trikrát ročne,
ostatné okrajové plochy a prí-
mestské plochy raz do roka. V sú-
časnosti prebieha druhé kosenie
na sídliskách Podbreziny a Nábre-
žie. Často krát si občania sťažujú
na nepokosené trávnaté plochy,
ktoré ktoré nie sú majetkom mesta
a mal by sa o ich kosenie postarať
ich vlastník (ako napríklad priestor
pri križovatke pri Hypernove, v Pa-
lúdzke za Jánošíkovým väzením, ži-
dovský cintorín a pod.).“

V súvislosti s tým, mesto Lip-
tovský Mikuláš odbor ÚR, SP

a ŽP upozorňuje fyzické a práv-
nické osoby, ktoré majú vo vlast-
níctve resp. v užívaní trávnaté plo-
chy, že v zmysle zákona 369/90
Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov
v súlade so Všeobecným záväz-
ným nariadením mesta
č. 8/1992/VZN o vytváraní pod-
mienok kvalitného životného pro-
stredia o verejnom poriadku
v plnom znení, sú povinní starať
sa a ošetrovať tieto plochy od-
stránením buriny a pravidelne
kosiť.

Na základe miestnych obhlia-
dok mesta Liptovský Mikuláš bolo
k dnešnému dňu t.j. 25.6.2008
odoslané približne štyridsať výziev
vlastníkom pozemkov s podmien-
kou oznámenia o splnení tejto po-
vinnosti.

Odbor ÚR, SP a ŽP – oddele-
nie životného prostredia a poľno-
hospodárstva súčasne upozorňu-
je, že nesplnenie tejto povinnosti
môže mať za následok sankcie
podľa všeobecne platných predpi-
sov. DB

Nový zberný dvor na Podbrezinách
Každý rok v letnom období dochádza k zvýšenej stavebnej
aktivite na sídliskách nášho mesta. Súvisí to s rekonštrukci-
ou a modernizáciou bytov a rodinných domov. O názor sme
požiadali riaditeľa Verejnoprospešných služieb Liptovský Mi-
kuláš Ing. Dušana Greša.

Nepokosené trávnaté plochy

Primátor mesta inicioval začiat-
kom júna pracovné stretnutie za
účelom riešenia problematiky ha-
vranov, ktorého sa zúčastnili zá-
stupcovia Odboru územného plá-
novania, stavebného poriadku
a životného prostredia, Odboru
dopravy, Odvodného úradu, Sprá-
vy TANAP-u, Riaditeľstva úradu ve-
rejného zdravotníctva na MsÚ.

Predmetom bol podnet obyva-
teľky mestskej časti Palúdzka na
obťažovanie havranmi v tomto
roku, ktoré sa po uskutočnených
výruboch presťahovali do lokality
vedľa obchodného centra Kauf-
land. 

Riešiť problematiku sústrede-
ných havranov v meste nie je jed-
noduché vzhľadom na to, že ha-
vran je chránený druh a preto ho
nemožno chytať, zraňovať, usmrtiť
, rušiť v jeho prirodzenom vývine
alebo ničiť alebo poškodzovať
jeho biotop, hniezdo a miesto roz-
množovania, pri jeho likvidácii
hrozí pokuta päťtisíc korún za je-
dinca.

Odborníci potvrdili, že havrany
na území mesta nie sú choré a nie
sú prenášateľmi chorôb, fungujú
ako sanitári, likvidujú napr. choré

holuby
Regionálny úrad verejného

zdravotníctva v Liptovskom Miku-
láši nezaznamenal zdravotné pro-
blémy medzi obyvateľmi. Regio-
nálna veterinárna a potravinová
správa v Liptovskom Mikuláši
z epizootologického hľadiska ne-
zaznamenala výskyt ochorení spô-
sobených havranmi kvôli ich pre-
množeniu.

Odborníci na svojom stretnutí
navrhli možné cesty ako elimino-
vať dopady premnožených havra-
nov v niektorých mestských loka-
litách. Ide skôr o dlhodobé pro-
jekty, ktorých výsledok bude vidi-
teľný v horizonte niekoľkých ro-
kov. Môžu byť použité dostupné
metódy rušenia pri zakladaní
hniezdnych kolónií v intraviláne
mesta, na základe povolenia Mi-
nisterstva ŽP SR. Bude potrebné
riešiť náhradnú výsadbu vysoko-
rastúcich drevín na okraji mesta
v lokalitách, kde sa neplánuje roz-
voj s tým, aby sa tam perspektív-
ne havrany sťahovali. Mesto pri-
praví projekt použitia poľovných
dravcov, ktorý budeme môcť rea-
lizovať na základe povolenia Mi-
nisterstva ŽP SR. DB

Neporiadne havrany

Občianske združenie TATRY
dokončilo návrh optimalizácie
separovaného zberu v meste L.
Mikuláš, ktorý zaslalo primáto-
rovi mesta J. Blcháčovi a Verej-
noprospešným službám.

Počas niekoľkotýždňového
terénneho prieskumu OZ TAT-
RY hľadalo slabé stránky v zave-
denom separovanom zbere –
chýbajúce kontajnery na sepa-
rovaný zber (papier, sklo, plas-
ty), nevhodné umiestnenie ná-
dob z hľadiska ich dostupnosti
občanmi a pod. 

Návrh optimalizácie, ktorý po-
zostáva z textovej a mapovej časti,
popisuje 215 navrhnutých zmien
– doplnenie jednotlivých typov
kontajnerov na už zriadené zber-
né body, vytvorenie nových zber-
ných bodov, premiestnenie exi-
stujúcich zberných bodov na opti-
málnejšie miesto z hľadiska celko-
vej logistiky separovaného zberu. 

Podľa názoru OZ TATRY opti-
malizácia separovaného zberu
v meste L. Mikuláš vyžaduje roz-
miestnenie 449 nových nádob
na separovaný zber (196 na pa-
pier, 123 na sklo a 130 na plas-
ty), čo predstavuje investíciu
cca 6 mil. korún. 

Tento návrh je v súlade s vý-
sledkami ankety k separované-
mu zberu v meste L. Mikuláš,
v ktorej občania označili za naj-
častejšie dôvody prečo nesepa-
rujú: v bytových domoch to bola
nedostupnosť kontajnerov na
separovaný zber (42 % respon-
dentov) a preplnenosť kontajne-
rov, v rodinných domoch to bola
veľká vzdialenosť kontajnerov od
domov (52 %).

Táto aktivita sa udiala v rámci
projektu OZ TATRY „Neseparuj-
te sa! Separujte s nami“
(http://www.ekopolis.sk), ktorý
je spolufinancovaný z Finančné-
ho mechanizmu Európskeho
hospodárskeho spoločenstva,
Nórskeho finančného mecha-
nizmu a štátneho rozpočtu Slo-
venskej republiky.

Mgr. Rudolf PADO, predseda
a projektový manažér OZ TATRY

Optimalizácia 
separovaného zberu

Ilustračné foto 
z dňa otvorených dverí.
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Stovky objektov na Slovensku získali vďaka Operačnému programu Základná infraštruktúra novú tvár 
prostredníctvom zrealizovaných projektov lokálnej infraštruktúry v hodnote 4,65 miliardy korún. Podpora 
Európskej únie pokračuje.  Aj vy máte možnosť využiť Regionálny operačný program a dať svojej obci novú tvár.

www.build.gov.sk
www.strukturalnefondy.sk

Operačný program Základná infraštruktúra

Tento projekt je financovaný z prostriedkov EÚ.

Stovky projektov obohatili
naše regióny

Šanca meniť

regióny k lepšiemu

pokračuje
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Hokejový klub v Liptovskom Mi-
kuláši posilnil svoj káder o ďal-
šieho hráča. Po Jánovi Cibuľovi
sa do Liptova vrátil aj tridsaťose-
mročný útočník Juraj Halaj, kto-
rý dnes s klubom podpísal dvoj-
ročnú zmluvu. 

Svoj návrat na mikulášsky ľad

zdôvodňuje jednoducho: „Bol
som preč sedem rokov a blíži sa
taká sezóna, kde ide o veľa,“
prezradil. Návrat Halaja a Cibuľu
na liptovský ľad víta i primátor
mesta Liptovský Mikuláš Ján
Blcháč: „Pritiahnuť do klubu
a uzatvoriť zmluvy s takými vý-

b o r n ý m i
h r á č m i ,
ktorí sú
n a v y š e
i naši ro-
dáci, je
ďalšia po-
z i t í v n a
s p r á v a
pre mes-
to.“ pove-

dal Blcháč. Od mikulášskych
odchovancov okrem gólov oča-
káva aj trochu lokálpatriotizmu.
„Juraj sa do tréningového pro-
cesu zapojil už v stredu,“ pre-
zradil prezident MHK 32 Liptov-
ský Mikuláš Vladimír Poliak a zá-
roveň poznamenal, že klub
v najbližšom období už neplánu-
je angažovať nových hráčov. 

Halaj po odchode z klubu po
sezóne 2001/02 pôsobil v bra-
tislavskom Slovane a v HK Po-
prad. V drese Slovana získal
dva majstrovské tituly. V Popra-
de odohral v uplynulom ročníku
52 stretnutí, kde si na svoje
konto pripísal 17 gólov a 34
asistencií. G

Halaj podpísal zmluvu

Liptovská šachová škola sa
v termíne 21. - 26. júna 2008
stala organizátorom medziná-
rodného Detského šachové-
ho festivalu V4 LIPTOV
2008. Išlo o najvýznamnejšiu
detskú a mládežnícku šachovú
udalosť na Slovensku. Jej hlav-
nú myšlienku najlepšie vystihuje
jej motto: „Vyhrávať je super,

ale stretávať sa a spoznávať
je väčšia zábava“. V dvoch tur-
najoch sa tu stretli deti, ktoré
v tejto športovej disciplíne dosa-
hujú obdivuhodné výsledky, len
verejnosť o nich vie veľmi málo.
Na súťaži sa zúčastnili deti z 8
krajín - Slovensko, Čechy, Poľ-
sko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva,
Bielorusko a USA. Slovensko
budú zastupovať viacerí Majstri
Slovenskej republiky v jednotli-
vých detských a mládežníckych
kategóriách. To, že ide o výni-
močné talenty, dokazuje fakt,
že deti sa zúčastňujú medziná-
rodných súťaží, ako sú Majstro-
vstvá Európy, Majstrovstvá Eu-
rópskej Únie a Majstrovstvá sve-
ta, a to veľmi úspešne. Festival
doplnil turnaj dospelých a dva
semináre (jeden pre trénerov,
druhý pre rodičov), ktorých lek-
tormi boli medzinárodne uzná-

vaní odborníci. 
Kvalitná zahraničná konkuren-
cia bola veľkou výzvou pre naše
mladé talenty. Takúto koncen-
tráciu detských šachových ta-
lentov s medzinárodnou účas-
ťou stretnete na Slovensku
zriedkavo. Viac sa o festivale
môžete dozvedieť na jeho web-
stránke http://v4.chess.sk

V ne-
deľu 22.6.
sa hrali len
doobedné
kolá festi-
valu. Po-
po ludn ie
bolo vy-
h r a d e n é
pre hru na
námes t í .
O 14,00
sa účast-
níci festi-

valu presunuli do centra mesta,
kde na nich čakali veľmajster Ti-

moščenko a veľmajster Socko.
Páni veľmajstri odohrali simul-

tánky. GM Timoščenko hral
s účastníkmi B turnaja (do 9 ro-
kov). Simultánka sa skončila su-
verénnym víťazstvom vo všet-
kých partiách. Najdlhšie doká-
zali veľmajstrovi odolávať: Mar-
tin Uličný (Bardejov) a Paula Eg-
lite (Riga).

Po ukončení simultánky
s GM Timoščenkom sa za ša-
chovnice posadili účastníci
A turnaja, ktorým čelil GM Bar-
tosz Socko (POL) FIDE ELO
2644. Z celkového počtu 38
hráčov do 18 rokov pán Socko
povolil len 3 remízy. Všetky
ostatné partie s prevahou vy-
hral.

Šachové popoludnie spestri-
la hra naslepo talentovaného do-
máceho mladého šachistu Mate-
ja Hrabušu (ŠK Liptov) proti
dvom účastníkom turnaja Klárke
Zemkovej z Českej republiky
a Bela Nadasdimu z Maďarska
(partia sa odohrávala na veľkej

šachovnici) – obe zvládol majs-
trovsky a porazil svojich súperov.

Detský šachový festival

Plavecké preteky
o pohár primátora
Mikulášska krytá plaváreň sa
v piatok trinásteho stala deji-
skom plaveckých pretekov,
ktoré slávnostne otvoril pred-
nosta MsÚ Rudolf Urbanovič. 

Presne päťdesiatštyri plav-
cov všetkých vekových kategórií
zápolilo o tradičný pohár primá-
tora mesta. Hlavným organizáto-
rom súťaže bol Mestský plavec-
ký klub Delfín. S vydarenými
piatkovými plaveckými pretekmi
bol spokojný aj jeho predseda
a riaditeľ pretekov v jednej oso-
be – Peter Ferko: „Veľa plavcov
si zlepšilo osobné rekordy, čo je
dobrý predpoklad na kvalitné
výkony pre blížiace sa Majstro-
vstvá Slovenska,“uzavrel Ferko.
Spomedzi všetkých súťažiach
dosiahli najlepšie výsledky a zí-
skali tak pohár primátora mesta
Julka Gregussová a Ján Kuska. 

ŠPORTOVÉ DNI
PRIMÁTORA

areál MFK Tatran NAO 
Podbreziny

Sobota, 12. júla 2008, 
9,00 – MESTSKÝ FUTBALOVÝ TURNAJ 

„O POHÁR PRIMÁTORA“ 

10,00 – BEACH CUP 2008
„O PUTOVNÝ POHÁR LIPTOVA“

Nedeľa, 13. júla 2008
10,00 – Atrakcie a súťaže pre

deti (lezecká stena, skákací
hrad, šmýkačky...)

DIVOZEL, koncert hudobnej
skupiny ocenenej na ZAHRA-

DĚ 2006, PORTE 2006,
Country Lodenica Piešťany

2005

10,00 – BEACH CUP 2008
„O PUTOVNÝ POHÁR LIPTOVA“ 

15,30 – MESTSKÝ FUTBALO-
VÝ TURNAJ „O POHÁR PRI-

MÁTORA“
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Občiansky servis
máj 2008

Človek sa narodil aby dýchal,
videl, počul a cítil – aby žil...

V L. Mikuláši sa narodili:
Adam OLEJNÍK, Sofia BIELE-
NÁ, Adam FRNIAK, Michaela
RENKOVÁ, Melisa BALÁŽOVÁ,
Alžbeta BEDNÁROVÁ, Alžbeta
ŠVANDOVÁ, Miroslav LIZOŇ,
Martin FRONKO, Pavol KOR-
ČEK, Dominika KOČKOVÁ,
Martin STOLÁR, Tomáš GRI-
VALSKÝ, Linda VRBKOVÁ, Ri-
chard ROZBOŘIL, Michaela
CHEBANOVÁ, Ruth FLIŤARO-
VÁ, Selina KAŠČÁKOVÁ, Mi-
chaela ČONKOVÁ, Laura KO-
KYOVÁ, Sofia PAČAJOVÁ, Kris-
tián RYPÁK, Filip PRONČÁK.

... teraz už nie si len priateľ,
teraz si ten, ktorého neopustím,
ktorému vždy pomôžem a hlav-

ne ktorého navždy milujem... 
Manželstvo uzavreli:
Matej LEŠKO – Lenka LAZOŇO-
VÁ, Juraj KOVÁČ – Tatiana KOS-
TENKO, Pavel BARANOVIČ – Sil-
via SLEZÁKOVÁ, Miloš DOMA-
NICKÝ – Mgr. Veronika MAJS-
NIAROVÁ, Marian KRIVOŠ – Bc.
Jana JURÁŠOVÁ, Lukáš MED-
VECKÝ – Lenka KOKAVCOVÁ,
Roland Tomasz BUDNIK – Ewa
Maria DĄBROWSKA, Ján GÁ-
BOR – Ingrid BADLÍKOVÁ, Tibor
FRIČ – Katarína MAJDIAKOVÁ,
Ing. Štefan ŠEVELA – Zuzana
BREZINOVÁ, Matúš DROPPA –
Alexandra ILAVSKÁ, Reginald
Siokatame GALLAGHER – Ľubi-
ca ŠŤASNÁ, Ľuboš SALAJ – Pe-
tronela PRAVDOVÁ, Martin KEL-
LO – Karin HUDECOVÁ, Jaroslav
SALAJ – Ivana KOHÚTOVÁ, Peter
KOVÁČ – Monika KLEPÁČOVÁ.

Dych – slovko krátke, nenápadné.
Bez neho však končí život ...

Zomreli:
Jaromír PETRÍK – 88 r., Július
BEŤKO – 63 r., Ľudmila KONVI-
TOVÁ – 79 r., Milan ČENKA – 51
r., Terézia GAŠŠOVÁ – 70 r.,
Anna PÁLKOVÁ – 71 r., Štefan
FRIČ – 85 r., Milan DOBRÍK – 72
r., Etela ČATLOCHOVÁ – 90 r.,
Ing. Ján JANČUŠ – 56 r., Anna
GENDEROVÁ – 81 r., Koloman
MURGOŠ – 41 r., Marie MARGE-
TAJOVÁ – 66 r., Blažena PANČU-
ŠKOVÁ – 78 r., Róbert BREZAN-
SKÝ- 72 r., Josef SVOBODA –
83 r., Ľudovít ŠTEVČEK – 74 r.,
Ing. Rudolf DOLEŽAL – 78 r., Pa-
vol KOREŇ – 67 r., Viera MIŠÍ-
KOVÁ – 78 r., Ján ŠINAĽ – 51 r.,
Ľudovit VEŠČIČÍK – 64 r..

19. 5. o 09.35 hod. vodič
D. K. zo svojho vozidla pri
Vrbickom cintoríne vyhodil
na verejné priestranstvo
dve pneumatiky z motoro-
vého vozidla. Za spáchaný
priestupok mu príslušníci
MsP udelili blokovú pokutu. 

19. 5. o 23.40 hod. na
základe telefonického ozna-
mu, že pred podnikom Kozel
Pub na Nám. osloboditeľov
leží zranená žena a na hlave
krváca, príslušníci MsP na
miesto privolali RZP, ktorá
I. B. ošetrila a odviezla na
pozorovanie do NsP. 

20. 5. o 9.47 h pred Hy-
pernovou vykonávali nedovo-
lený ambulantný predaj na
verejnom priestranstve A. B.
a Z. H. MsP im udelila bloko-
vú pokutu. 

21. 5. o 7.52 h na Ul. 1.
mája pri stavebných úpra-
vách pán J. V. nedodržal
podmienky rozhodnutia vy-
dané MsÚ. Stavebný odpad
hádzal na dlažbu, na ktorej
nebolo nič podložené, pri-
čom hrozilo aj jej poškode-
nie. Bol riešený v blokovom
konaní. 

22. 5. o 17.50 h boli cez
kamerový systém spozorova-
ní M. M. a Š. Č., ktorí zo
svojho ruksaku na Nám.
osloboditeľov pred Slovens-
kou sporiteľňou vysypali sklo
z rozbitej pivovej fľaše pod
stromček. Po zásahu vysla-
nej hliadky MsP a po doho-
vore sklo pozbierali a odho-
dili do odpadovej nádoby.
Boli riešení dohovorom.

28. 5. o 2.30 h hliadka
MsP v Demänovej zistila po-
čas obhliadky pokus o odcu-
dzenie väčšieho množstva
nafty zo zaparkovaného ka-
miónu. Páchateľ sa už na
mieste nezdržiaval. O súčin-
nosť sme požiadali štátnu
políciu, ktorá prípad zdoku-
mentovala a prípad pre po-
dozrenie z trestného činu
prevzala. 

30. 5. o 8.58 h na zákla-
de tel. oznamu hliadka MsP
vo Vitálišovciach pri strelnici
zistila, že majiteľ psov S. Š.
má v kotercoch tri psy, ktoré
sú zanedbané a jeden z nich
má na lebke nádor. Vec bola
odstúpená na Okresnú vete-
rinárnu správu.

7. 6. o 11.15 h I. M.
a M. M. brali zo stavby na
Bellovej ul. staré železo.

Hliadka MsP podozrivé oso-
by zadržala a keďže išlo
o podozrenie z trestného
činu sme na miesto privolali
hliadku OOPZ, ktorá prípad
prevzala.

11. 6. o 14.35 h vodič vo-
zidla M. B. pri zásobovaní
v pešej zóne poškodil lavič-
ku. Na miesto sme privolali
nehodovku. VPS poškodenú
lavičku dočasne previezla,
aby predišla možnému odcu-
dzeniu. Vec bola odstúpená
na OOPZ.

11. 6. o 22.20 h na Gar-
biarskej ul. v podniku Alka-
traz bola roztržka medzi hos-
ťami B. B. a M. P., ktorý sa
hádali a nadávali. Po prícho-
de hliadky na miesto dostali
obaja blokovú pokutu. 

16. 6. no 18.33 h M. R.
mal na Hodžovej ul. voľne
pusteného psa bojového
plemena, ktorý pohrýzol psa
občana M. Členovia MsP vy-
konali potrebné úkony a vec
odstúpili na ďalšie riešenie.

20. 6. o 19.38 h hliadka
MsP na Smrečianskej ul.
spozorovala skupinku mla-
dých ľudí, ktorí robili vý-
tržnosti, kopali do smetných
košov. Jednalo sa o: B. D.,
J. K., K. T., J. P. a P. P..
Všetci dostali blokovú poku-
tu. 

21. 6. o 01.30 h hliadka
MsP na Nám. osloboditeľov
zaregistrovala fyzickú potýč-
ku. Pán P. K. neuposlúchol
výzvu verejného činiteľa
a z miesta sa pokúsil utiecť.
Následne ho hliadka MsP
chytila a udelila mu blokovú
pokutu. 

V období od 15. 5. 2008
– 22. 6. 2008 príslušníci
MsP riešili 439 priestupkov,
z toho na úseku dopravy rie-
šených 67 priestupkov, 26
priestupkov za voľne sa po-
hybujúcich psov, 15 prie-
stupkov proti majetku, 100
priestupkov proti verejnému
poriadku, 15 priestupkov
proti občianskemu spoluna-
žívaniu, 11 prípadov parko-
vania motorovými vozidlami
na verejnej zeleni, 36 prípa-
dov riešenia konzumácie al-
koholu na verejnom prie-
stranstve, 10 prípadov rieše-
nia podozrenia z trestného
činu a iné.

Mgr. Dalibor Šalplachta
Náčelník MsP

MsP informuje

Materské školy 
budú otvorené 

aj počas prázdnin
V čase letných prázdnin, počas
čerpania dovoleniek pedago-
gických pracovníkov bude ob-
medzená prevádzka mater-
ských škôlok. Bol spracovaný
harmonogram prevádzky škôlok
na obdobie letných prázdnin.
Ak mali rodičia svoje deti
umiestnené počas školského
roka v materskej škole, majú
možnosť umiestniť svoje deti
v čase letných prázdnin v iných
škôlkach podľa harmonogramu. 
Harmonogram prevádzky:

od do MŠ v prevádzke

30.6. 4.7. všetky

7.7. 11.7. A. Stodolu, Agá-
tová14.7. 18.7.

21.7. 25.7. 4. apríla, Komen-
ského28.7. 1.8.

4.8. 8.8. Čs. brigády, Kláš-
torná11.8. 15.8.

18.8. 22.8.
Vranovská

25.8. 28.8.

2.9. všetky

Verejné prerokovanie 
ÚZEMNÉHO GENERELU

DOPRAVY
mesta Liptovský Mikuláš

s orgánmi štátnej správy za
účasti autorov sa uskutoční

dňa 9. júla 2008 (streda)
o 10.00 hod.

na Mestskom úrade L. Mikuláš, 
III.poschodie č. 305

Verejné prerokovanie
ÚZEMNÉHO GENERELU

DOPRAVY 
mesta Liptovský Mikuláš

s fyzickými a právnickými
osobami, ktoré majú vlastníc-
ke alebo iné práva k pozem-

kom za účasti autorov sa
uskutoční

dňa 9. júla 2008 (streda) 
o 16.00 hod.

na Mestskom úrade L.Mikuláš,
III.poschodie č. dv. 305

Pripomienky a podnety je
možné predložiť do 30 dní
odo dňa doručenia tejto
vyhlášky.

Na námietky podané po
uplynutí určenej lehoty sa ne-
prihliada.
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