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Vážení spoluobčania,
máme tu čas prázdnin, na ktoré sa ne-

trpezlivo tešili určite všetci školáci. Pred
pár dňami si prevzali vysvedčenia a teraz si
užívajú dva mesiace voľna. To určite ne-
hrozí v našom meste ani počas leta, dôka-
zom čoho je čulý stavebný ruch v Liptov-
skom Mikuláši. Nemám na mysli teraz len
tri školy a jednu materskú školu, ktoré prá-
ve v čase školských prázdnin zažívajú roz-
siahlu modernizáciu, na ktorú samospráva
získala peniaze z fondov Európskej únie.

Všetci motoristi si už nepochybne všimli
rekonštrukciu križovatky pri hoteli Jánošík
na kruhovú. Hoci niektorí kritizovali nevyh-
nutné dopravné obmedzenia počas vý-
stavby, v týchto dňoch sa už všetci môže-
me tešiť z modernej križovatky. Už v prvých
prázdninových dňoch nepochybne prispe-
la k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cest-
nej premávky na frekventovanom úseku.
Motoristom i chodcom ďakujem za trpezli-
vosť, ktorú vynaložili počas stavebných
prác.

V meste sa nerealizujú stavby a opravy
len z peňazí Európskej únie či Slovenskej
správy ciest. Všetci si určite všimli aj vý-
stavbu novej lodenice na Nábreží, ktorú fi-
nancuje ministerstvo obrany.

Mesto investuje aj peniaze zo svojho
rozpočtu. Obyvatelia Zádvoria sa už môžu
tešiť z novej cesty, rovnaký pocit zažijú aj
ľudia na Nešporovej ulici, ktorú rekon-
štruujeme. Myslíme aj na kvalitnejšie pod-
mienky na cestovanie, nová autobusová
zastávka pribudla pri Vrbickom cintoríne,
rozšírili sme aj prístrešok na Hurbanovej
ulici. Naše mesto sa teda rozvíja aj v čase
panujúcej hospodárskej krízy, o ktorej in-
formujú médiá na každom kroku. Radnica
sa snaží šetriť najviac, ako sa dá. Viac ako
60-tisíc eur sme ušetrili v prvom polroku
pri siedmich investičných akciách vďaka
transparentnému výberovému konaniu.
Prácu sme navyše dali ľuďom v domácich
stavebných spoločnostiach.

Ušetrené prostriedky používame na
ďalšie investičné akcie či zachovávanie
tradičných kultúrnych a športových hod-

nôt. Máme za sebou Športový deň primá-
tora mesta a naplno rozbehnuté Mikulášs-
ke leto, ktoré ponúka program naozaj pre
každého.

Preto nechápeme snahy opozície na
čele s bývalým primátorom o neustále spo-
chybňovanie našich úspechov. Klamlivo
a kšeftársky sa snažia priživiť na všetkom,
čo súčasné vedenie mesta robí pre svojich
obyvateľov. Osobný neúspech bývalého
primátora v parlamentných voľbách, keď
v našom meste získal len deväťpercentnú
podporu, sa snaží zakryť zavádzajúcou pe-
tíciou a ďalšími klamlivými informáciami. 

Objektívny občan vie, koľko pre neho
urobilo súčasné vedenie mesta od svojho
nástupu pred štyrmi rokmi. Chcem vás, vá-
žení Mikulášania, ubezpečiť, že i naďalej
budem robiť všetko pre rozvoj nášho Lip-
tovského Mikuláša. 

Príjemné leto vám želá váš primátor  

Križovatku pri hoteli Jánošík
zrekonštruovali v predstihu.
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Alexander Slafkovský kandi-
doval v parlamentných voľbách
v júni 2010 na kandidátke
SDKÚ–DS na 34. pozícii. Po
zverejnení kandidátov na minis-
trov a štátnych tajomníkov v bu-
dúcej vláde je zrejmé, že sa
A. Slafkovský stane jedným z 28
poslancov NR SR za SDKÚ DS.
Srdečne gratulujeme.

V Liptovskom Mikuláši
v 31 volebných okrskoch mohlo
voliť 26 524 občanov, platné
hlasy odovzdalo 15 573 z nich.

Volebná účasť dosiahla v Liptov-
skom Mikuláši 58,71 percent.
Zvíťazila strana SMER-SD, kto-
rej odovzdalo hlas 5699 voličov
a získala 36,59 percent plat-
ných hlasov. SDKÚ-DS v meste
získala 3179 hlasov – teda
20,41 percent z celkového
počtu odovzdaných hlasov.

Alexanderovi Slafkovskému
voliči odovzdali 1448 preferenč-
ných hlasov, čo je len 9,58 per-
cent všetkých hlasov od voličov
v Liptovskom Mikuláši. lm.

Zníženie cien tepla a teplej
úžitkovej vody v Liptovskom Mi-
kuláši zabezpečí už v krátkej bu-
dúcnosti nová kotolňa na drevo-
štiepku na Podbrezinách.

„V roku 2006 sme prisľúbili
našim spoluobčanom zníženie
ceny tepla o 20 percent. Keďže
v roku 2009 cena klesla 17 per-
cent a v tomto roku je to o ďal-
šie štyri percentá, môžeme ten-
to náš cieľ považovať za splne-
ný. Zároveň však očakávame,
že po doplnení možností spaľo-
vať okrem plynu aj drevoštiep-
ku, bude tento trend znižovania
cien pokračovať a cena bude
od budúceho roku ešte nižšia,“
prezradil primátor Liptovského
Mikuláša Ján Blcháč.

Tri pôvodné plynové kotolne
na Žiarskej ulici zrušia. Vymenia
ich za nové výmenníkové stani-
ce tepla, ktoré budú napojené
na nový zdroj tepla – biomasu.
„Plynovú technológiu štvrtej ko-
tolne ponecháme za účelom
pokrytia špičkového výkonu. Pri
extrémnych zimách budeme za-

pínať aj plyn, aby sa zvýšil vý-
kon,“ vysvetlil Ivan Mikuš, riadi-
teľ spoločnosti LMT, ktorá je ná-
jomcom tepelného hospodár-
stva v Liptovskom Mikuláši. 

Investorom rekonštrukcií ko-
tolne je spoločnosť LMT. Do vý-
stavby investujú približne 2 900
tisíc eur, polovicu z tejto sumy
získala spoločnosť z eurofon-
dov.

Výhodou využívania drevo-
štiepky je zníženie emisií a tiež
použitie obnoviteľného zdroja
ako paliva. Pozitívnom bude aj
nárast pracovných príležitostí
v okolí Liptovského Mikuláša za
účelom jej výroby. Kotolňu by
mali spustiť do skúšobnej prevá-
dzky na jeseň tohto roku. Obča-
nia môžu očakávať nižšie faktúry
za teplo a teplú vodu už od ja-
nuára 2011. LMT zásobuje te-
plom takmer tri štvrtiny Mikulá-
šanov. V budúcnosti má v pláne
spoločnosť vybudovať kotolňu
na drevoštiepku aj na sídlisku
Nábrežie.

red.

Stavebný ruch z ťažkých me-
chanizmov je neklamným zna-
kom toho, že
liptovskomiku-
lášska radnica
plní ďalší zo
svojich záväz-
kov. V Areáli
vodného slalo-
mu Ondreja Ci-
báka už začali
s výstavbou mo-
dernej lodeni-
ce. V prvej eta-
pe bude pôvod-
ný zámer zrealizovaný z troch
štvrtín.

„Som veľmi rád, že sa začalo
s potrebnou výstavbou lodeni-
ce, ktorá radikálnym spôsobom
zlepší po viac ako troch desiat-
kach rokov podmienky na prí-
pravu našich úspešných slalo-
márov. Tí, čo nám neverili, dnes
majú možnosť vidieť, že nám
skutočne záleží na skvalitnení
podmienok pre vodných slalo-
márov. Mesto v spolupráci s mi-
nisterstvom obrany, vyvinulo
v posledných mesiacoch maxi-

málnu snahu na to, aby v areáli,
ktorý bol svedkom mnohých vý-

borných športových výkonov,
začali s výstavbou lodenice,“
povedal liptovskomikulášsky pri-
mátor Ján Blcháč.

Investor, ktorým je rezort ob-
rany prostredníctvom Vojenské-
ho športového centra Dukla
Banská Bystrica, na stavebné
práce vyčlenil 1,5 milióna eur.
Dielo by malo byť hotové na jar
v roku 2011. Moderná lodenica
bude mať štyri poschodia, lep-
šie podmienky budú mať okrem
pretekárov vytvorené aj ich fa-
núšikovia. v.

Radniční z Liptovského Mi-
kuláša aktívne zlepšujú bezpeč-
nosť na cestách, zároveň berú
ohľad na peňaženky vodičov.
Pri vjazde do mesta z diaľ-
ničného privádzača dali
namontovať merače, kto-
ré informujú vodičov
o momentálnej rýchlosti
ich motorového vozidla. Tí
sa vďaka informácii na
elektronickom paneli
môžu vyhnúť pokute od
policajtov za rýchlosť, kto-
rú meriavajú niekoľko sto-
viek metrov ďalej.

„Tento úsek privádza-
ča z diaľnice vodičov čas-
tokrát priam láka nevšim-
núť si dopravné značenie,
že sa už nachádzajú
v obci. Uvítaním v meste
im preto niekedy bola po-
kuta vybratá od policajtov,
ktorí stavajú dvesto me-
trov nižšie. Elektronický panel
na meranie rýchlosti má predísť
takýmto sankčným postihom vo-
dičov, upozorniť ich na ich rých-
losť a ušetriť im eurá v peňažen-
ke na príjemnejšie veci, ako sú
pokuty, napríklad na príjemne
strávený pobyt v našom meste,“
vysvetlil primátor Liptovského
Mikuláša Ján Blcháč dôvody,

prečo vedenie miestnej radnice
iniciovalo inštaláciu meračov. 

Včasnú informáciu o okamži-
tej rýchlosti vozidla získavajú vo-

diči z dvoch panelov, pre každý
jazdný pruh určuje rýchlosť je-
den merač. Radnica zo svojho
rozpočtu vyčlenila na inštaláciu
zariadení približne 6 800 eur.
Merače umiestnili v spolupráci
s dopravnou políciou a na zákla-
de povolenia obvodného úradu
pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie. lm.

Pri Váhu už rastie nová lodenicaSlafkovský opäť poslancom

Teplo zlacnie, budujú 
kotolňu na drevoštiepku

Radniční šetria 
vodičom eurá za pokuty

Foto: archív MsÚ
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Mesto bude mať primátora
na plný úväzok

Poslanci miestneho mestského zastupiteľstva na svojom po-
slednom mimoriadnom zasadnutí rozhodli o tom, že v období ro-
kov 2010 – 2014 bude funkcia primátora vykonávaná na plný
úväzok. red.
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Slávnostným poklepaním základného ka-
meňa v mestskej časti Palúdzka odštartovali
výstavbu 27 bytových jednotiek. Hotové by
mali byť v priebehu budúceho roka. Z minis-
terstva výstavby a regionálneho rozvoja
mesto na stavebné práce získalo dotá-
ciu 366-tisíc eur, ďalších 40-tisíc eur na
technickú vybavenosť. Práce budú fi-
nancované aj prostredníctvom úveru zo
Štátneho fondu rozvoja bývania.

„Urobili sme krok pre začiatok
dlhoočakávanej akcie. Začíname reali-
zovať posledné nosné investičné akcie
v tomto funkčnom období. Posilňovanie
bytového fondu v meste berieme veľmi
zodpovedne. Teší ma, že ďalších 27
rodín bude môcť získať už čoskoro
nové bývanie. Nový bytový dom vhodne za-
padne do celkovej výstavby bytov v Palú-
dzke,“ zdôraznil primátor Liptovského Miku-
láša.

Štefan Škríp, poradca ministra výstavby
a regionálneho rozvoja ocenil aktivitu mesta
v bytovej výstavbe. „Jednoznačne ju kvitu-
jem. Ide o dôležitý prvok pre podporu rozvo-

ja mesta. Jeho vedenie a poslanecký zbor
prijali správnu stratégiu. Dôležité je, že vý-
stavba prebieha aj v časoch hospodárskej
krízy, čo má vplyv aj na zamestnanosť vo via-

cerých odvetviach,“ povedal poradca mi-
nistra. „Mesto Liptovský Mikuláš patrí v tom-
to smere medzi najlepšie v celej krajine.
V rokoch 2010-2011 je zabezpečené finan-
covanie 131 bytových jednotiek,“ dodal Šte-
fan Škríp.

Bytovku postavia panelovou metódou zo
špeciálnych zateplených panelov. Väčšina

bytov bude dvojizbových, deväť z nich po-
stavia ako trojizbové. Ubytovať sa tu budú
môcť aj občania so zníženou pohybovou
schopnosťou, jeden z bytov bude bezbarié-
rový. Nájomcovia budú môcť využívať tri vý-
ťahy. Byty budú vykurované elektricky. K by-
tovým jednotkám bude patriť 27 nových par-
kovacích miest. 

„V Palúdzke spoločnosť Stavoindustria
stavia 34 bytov, ktoré potom mesto odkúpi.
Hotové by mali byť ešte v tomto roku.
V Hlbokom chceme v tomto roku začať s vý-
stavbou dvanástich nízkoštandardných do-
mov,“ skonštatoval viceprimátor Liptovského
Mikuláša Pavel Bobák.

Záujemcovia o dvojizbové byty by mohli
zaplatiť v novej bytovke v Palúdzke mesačné
nájomné bez služieb do výšky 130 eur, za
väčšie byty predpokladá radnica nájom oko-
lo 182 eur.

Nájomcov bytov budú na Mestskom úra-
de v Liptovskom Mikuláši žrebovať už na je-
seň tohto roku. Miestna radnica eviduje viac
ako 400 žiadostí o nájomné byty.

red.

Patríme medzi najlepších vo výstavbe bytov

O viac ako 2,3 milióna eur
z fondov Európskej únie sa
uchádza liptovskomikulášska
samospráva na projekt Lokálna
stratégia komplexného prístu-
pu, ktorý je zameraný na rieše-
nie rómskej problematiky.

„V projekte, okrem iného,
riešime aj vzdelávanie rómskej
menšiny, zamestnanosť a so-
ciálnu inklúziu. Mysleli sme aj
na skvalitnenie životných pod-
mienok pre rómsku komunitu
v osade Hlboké. V prípade
úspešnosti projektu chceme in-

vestovať do výstavby miestnych
komunikácií, chodníka či vybu-
dovať chýbajúce osvetlenie,“
prezradil Dušan Plaček, koordi-
nátor rómskych projektov mes-
ta Liptovský Mikuláš a odborník
na rómsku problematiku. V prí-
pade schválenia bude mesto
projekt spolufinancovať len vo
výške päť percent celkových
nákladov, zvyšné prostriedky
poskytnú fondy Európskej
únie. 

Na radnici sa uskutočnilo
stretnutie projektového tímu.

„Mesto Liptovský Mikuláš sa rie-
šeniu rómskej problematiky ve-
nuje už dlhodobo. Oceňujeme,
že k tejto oblasti pristupuje kom-
plexne a citlivo,“ povedal Miro-
slav Sklenka, projektový konzul-
tant regionálnej kancelárie Úra-
du splnomocnenca vlády Slo-
venskej republiky pre rómske
komunity v Banskej Bystrici. Aj
jeho kolegu Mariána Baloga pri-
mátor Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč informoval o aktivitách
mesta pri riešení rómskej pro-
blematiky. 

„V našom meste sa dlhodo-
bo systematicky venujeme kom-
plexu problémov, ktoré súvisia
s rómskou komunitou. Už v roku
2008 sme za účasti viac ako sto
odborníkov a zástupcov rómskej
menšiny spracovali stratégiu,
teraz pokračujeme v projekte
Lokálna stratégia komplexného
prístupu. Veríme, že s projek-
tom uspejeme a naďalej bude-
me môcť pracovať na tom, aby
spolužitie majoritnej a minoritnej
skupiny obyvateľstva bolo čoraz
lepšie,“ uviedol Ján Blcháč. v.

Ocenili prístup radnice pri riešení rómskej problematiky

Lacné a zdravé mlieko majú Mikulášania
k dispozícii na dvoch miestach. Prvý mlieko-
mat v meste vlastní mliekarenská firma Agro-
racio z Liptovského Mikuláša a umiestnený
je v obchodnom centre Jasna Shopping
City na Garbiarskej ulici. Druhý mliečny au-
tomat otvorili pri predajni Liptovských pekár-
ní a cukrární Včela Lippek na najväčšom síd-
lisku Podbreziny.

„Ľudia na Podbrezinách nás požiadali
o umiestnenie mliečneho automatu aj na
tomto sídlisku. Oceňujeme, že Poľnohospo-

dárske družstvo v Smrečanoch sa rozhodlo
investovať do tejto aktivity,“ povedal primátor
Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. 

Čerstvé kravské mlieko vydáva automat
za 50 centov na liter. Ľudia si môžu v prípa-
de potreby zakúpiť z automatu za 20 centov
aj plastovú fľašu. Stroj je plneautomatizova-
ný, s kapacitou 600 litrov. Má chladiaci sys-
tém a čerstvo nadojené kravské mlieko
udržiava na potrebnej štvorstupňovej teplo-
te. Zariadenie je k dispozícii 24 hodín denne
a nemôže sa stať, že sa vyprázdni. Je zabez-
pečené tak, že prostredníctvom sms upo-
zorní zootechnika na stav a teplotu mlieka.

„Chceme prispieť k tomu, aby ľudia žili
zdravšie a zvýšila sa spotreba mlieka. Kvalita
čerstvého kravského mlieka je zaručená.
Dá sa z neho dorobiť maslo, tvaroh či syr,“
prezradil Ján Janíček, predseda Poľnohos-
podárskeho družstva v Smrečanoch.

Mlieko by ste mali konzumovať prevarené
a spracovať či spotrebovať do 48 hodín. Na-
priek tomu, že je tento prírodný produkt
zdravý, neodporúča sa v surovom stave piť

deťom ani tehotným ženám. „Surové kravské
mlieko nie je vhodné na konzumáciu pre
ľudí, ktorí sú alergickí na kravské mlieko či
jeho zložku - mliečny cukor - laktózu. Preto
by som rád upozornil spotrebiteľov, aby pred
konzumáciou dodržali upozornenie, ktoré je
uvedené na predajných automatoch, teda
aby pred konzumáciou mlieko prevarili. Do-
držaním tejto zásady si môže spotrebiteľ ten-
to produkt naplno vychutnať,“ povedal Ján
Stupka z Regionálnej veterinárnej a potravi-
novej správy v L. Mikuláši. lm.

Mliečny automat majú už aj Podbrezinčania

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Stavebné povolenie na výstavbu cyklochodníka od mosta v Pa-
lúdzke až po Okoličné môže byť už čoskoro vydané. Kompetentní
z radnice už majú v rukách zmluvu o zriadení vecného bremena me-
dzi mestom a Národnou diaľničnou spoločnosťou v Bratislave.

Ide o posledný dokument, ktorý mesto potrebovalo získať k de-
finitívnemu vysporiadaniu 4,8 kilometra pozemkov pod cyklochod-

ník. Predstavitelia z mestského úradu už podali žiadosť na financo-
vanie tejto veľmi významnej a potrebnej investície z fondov Európ-
skej únie.

Ak mesto bude s projektom úspešné, so stavebnými prácami sa
začne už počas tohtoročnej jesene. Dielo by potom malo byť hoto-
vé v nasledujúcom roku. red.

V Liptovskom Mikuláši pri-
budne od 1. decembra tohto
roka nové námestie – Námes-
tie Žiadostí slovenského náro-
da. S pomenovaním priestran-
stva pri Liptovskej galérii Petra
Michala Bohúňa, Farskom úra-
de Evanjelickej cirkvi augsbur-
ského vyznania a evanjelické-
ho kostola súhlasili poslanci
mestského zastupiteľstva.

Poslanecký zbor odsúhlasil
VZN o určení názvu verejného
priestranstva mesta Liptovský
Mikuláš. „K tomuto kroku sme
pristúpili na základe podnetu
Cirkevného zboru Evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania
v Liptovskom Mikuláši a histo-
rických faktov. Sme hrdí na to,
že práve v priestoroch starej
fary bol v roku 1844 založený
prvý slovenský kultúrny spolok
Tatrín. O štyri roky neskôr boli
práve tu v štrnástich bodoch
sformulované Žiadosti sloven-
ského národa, ktoré sú pova-

žované za prvý politický pro-
gram Slovákov. Aj týmto spôso-
bom dokazujeme, že si vysoko
vážime kultúrne a národné tra-
dície nielen nášho mesta, ale
i štátu,“ povedal primátor.

Vzdelávací spolok Tatrín za-
ložili na fare v Liptovskom Miku-
láši v auguste v roku 1844 na
návrh Ľudovíta Štúra. S týmto
spolkom, ktorý mal za cieľ pre-
budiť, podporovať a rozvíjať du-
chovný život Slovákov, sú späté
mená velikánov ducha – Mi-
chala Miloslava Hodžu, Gašpa-
ra Féjerpataky – Belopotocké-
ho, Sama Chalupku a ostat-
ných významných vzdelancov.

Žiadosti slovenského náro-
da boli národnorevolučným
programom Slovákov i progra-
mom ďalšej slovenskej činnosti
nielen v revolučných rokoch
1848-1849. I v ďalších rokoch
sa stali cieľom slovenských tú-
žob – až do národného oslo-
bodenia v roku 1918. lm.

V meste bude Námestie 
Žiadostí slovenského národa

Terasy na pešej zóne v histo-
rickom centre Liptovského Mi-
kuláša môžu byť už počas tohto-
ročnej letnej turistickej sezóny
otvorené až do polnoci. Zmenu
príslušného všeobecne záväz-
ného nariadenia schválili na po-
slednom riadnom rokovaní po-
slanci mestského zastupiteľstva.

„Doteraz mohli byť terasy
v historickom centre mesta
otvorené mimo obdobia nočné-
ho pokoja – od šiestej hodiny
ráno do desiatej večer. Nariade-
nie sa týka len pešej zóny v his-
torickej časti mesta a platí po-
čas letnej turistickej sezóny,
teda od 1. júla do 31. augusta,“
vysvetlil Miroslav Tuli, vedúci od-
boru dopravy a verejných prie-
stranstiev Mestského úradu
v Liptovskom Mikuláši.

„Liptovský Mikuláš je mes-
tom cestovného ruchu. Smerujú
k tomu naše viaceré aktivity
a robíme všetko preto, aby nás

každý rok navštívilo čoraz viac
turistov. V tejto zmene všeobec-
ne záväzného nariadenia sme
vyšli v ústrety prevádzkovateľom
letných terás v historickom cent-
re nášho mesta. Tí sa dožado-
vali, aby v lete mohli mať terasy
otvorené aj dlhšie ako do desia-
tej hodiny večer. Mesto im
ochotne vyšlo v ústrety. Som
rád, že myšlienka sa zapáčila aj
poslancom mestského zastupi-
teľstva. Verím, že sa stretne
s pochopením aj u návštevníkov
a obyvateľov nášho mesta,“ in-
formoval primátor.

Od desiatej hodiny večer do
polnoci je na sezónnej terase
zakázaná reprodukcia akejkoľ-
vek hudby, vrátane živej hudby.
O polnoci musia byť zariadenia
sezónnej terasy (stoly, stolíky,
slnečníky) odstránené alebo
zložené tak, aby po polnoci
bola vylúčená možnosť ich vy-
užívania. lm.

Na terasách si v lete posedíte dlhšie

Cestujúci, ktorí doteraz vy-
užívali autobusovú zastávku na
Borbisovej ulici, môžu od nede-
le 4. júla nastupovať a vystupo-
vať na zastávke o 50 metrov
bližšie k Vrbickému cintorínu.
Autobusové linky číslo 1, 6 a 9
budú stáť už len na novej zastáv-
ke, ostatné linky na pôvodnej
Borbisovej ulici.

„Cieľom výstavby na Priemy-
selnej ulici bolo odľahčenie za-

stávky na Borbisovej. Táto pô-
vodná je totiž pred rodinným do-
mom, je označená len tabuľou
bez prístrešku. Zároveň tak vy-
jdeme v ústrety návštevníkom
mestského cintorína,“ priblížil

zástupca primátora L. Mikuláša
Pavel Bobák.

Z nového miesta pre zasta-
vovanie autobusov budú miestni
cestovať bezpečnejšie. Je pri
nej totiž urobený aj samostatný
zastávkový pruh pre autobusy.
Pred zlým počasím sa budú tiež
môcť skryť pod nový prístrešok.

„V decembri, keď sa budú
robiť cestovné poriadky, bude-
me uvažovať aj o presmerovaní

niektorých ďalších
liniek na túto uli-
cu,“ prezradil Mi-
roslav Tuli z odbo-
ru dopravy a verej-
ných priestran-
stiev na Mestskom
úrade v Liptov-
skom Mikuláši.

Z a s t á v k o v ý
pruh spolu s chod-

níkom v bezbariérovej úprave je
urobený zo zámkovej dlažby.
Nová autobusová zastávka stála
miestnu radnicu vyše 40 tisíc
eur.

red.

Pri Vrbickom cintoríne 
pribudla autobusová zastávka

Počas letných prázdnin budú
materské školy otvorené podľa
záujmu rodičov. Tí budú môcť
dať svoje deti do jednej
z ôsmych škôlok,
ktoré sa budú po
jednotlivých týžd-
ňoch vo svojej pre-
vádzke striedať.

Do 16. júla
budú rodičom
a ich ratolestiam
k dispozícii dve
materské školy
– na Nábreží Aure-
la Stodolu a škôlka
na Agátovej ulici.
Štvrtý a piaty júlový týždeň za ne
preberie službu Materská škola
na Nábreží 4. apríla a na ulici
Kláštornej. 

V prvej polovici augusta sa
v letnej službe vystriedajú ma-
terské školy na ulici Vranovská
a Komenského v Liptovskom
Mikuláši. Od 16. do 27. augus-

tového dňa  bude otvorená MŠ
na ulici Československej brigá-
dy. Posledné dva dni v mesiaci
sa škôlkarmi zaplní Palúčanská

škôlka a materská škola na Ná-
breží 4. apríla. 

Od 2. septembra už budú
otvorené všetky škôlky, ktoré sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Liptovský Mikuláš. Počas
nového školského roka by tý-
chto 10 škôlok malo navštevo-
vať okolo 850 detí. v.

Materské školy budú 
otvorené aj počas prázdnin

Dôležitý krok k výstavbe cyklochodníka

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Podľa štruktúry Klastra Lip-
tov a systému, ktorým riadi ob-
lasť cestovného ruchu, by chce-
li gruzínski podnikatelia emigro-
vaní do zahraničia zhotoviť po-
dobný projekt na podporu ces-
tovného ruchu vo svojej vlasti.
Delegácia dvoch desiatok Gru-
zíncov preto navštívila metropo-
lu Liptova na základe pozvania
miestneho podnikateľa Nodari-
ho Georgadze. Na mikulášskej
radnici ich privítal primátor Lip-
tovského Mikuláša Ján Blcháč.

„Prišli sa oboznámiť s históri-
ou nášho mesta, s jeho tradícia-
mi, osobnosťami, s okolím a so
všetkým, čo toto mesto v rámci
turizmu návštevníkom ponúka.
Zaujímal ich spôsob fungovania
združenia cestovného ruchu,
podľa ktorého by chceli investo-
vať finančné prostriedky do po-
dobne štruktúrovaného projek-
tu,“ prezradil primátor.

Liptov navštívili napríklad
Gruzínci vysťahovaní v Talians-
ku, na Cypre, v USA či Českej
republike. Projekt cestovného

ruchu v krajine chcú podporiť
z presvedčenia. „My Gruzínci
sme sa dokázali ako podnikate-
lia presadiť vo svete a urobiť nie-
čo pre krajiny, v ktorých býva-
me, preto chceme urobiť niečo
aj pre krajinu, z ktorej pochá-
dzame,“ zdôvodnil gruzínsky
majiteľ Thermal parku Bešeňová
Nodari Georgadze, prečo sa
vplyvní ľudia spoza hraníc roz-
hodli vytvoriť projekt podobný
Klastru Liptov v Gruzínsku.

„Máme vynikajúce podmien-
ky na rozvoj cestovného ruchu,
podobne, ako je to tu. Máme
termálne pramene, krásne hory,
úžasné možnosti pre turizmus,
dokonca krásne Čierne more.
Keď urobíme správne kroky,
všetko môže kvalitne fungovať,“
dodal Georgadze.

Po oboznámení sa s históri-
ou Liptovského Mikuláša sa de-
legácia podnikateľov vybrala ko-
chať sa okolím mesta. Pozreli si
jaskyne, Jasnú a všetky najna-
vštevovanejšie miesta Liptova.

red.

Zrekonštruovanú vozovku už
môžu oficiálne užívať obyvatelia
Zádvoria v mikulášskej Palú-
dzke. Odovzdal im ju primátor
Liptovského Mikuláša spolu
s dodávateľom stavby. Motoris-
tov ani chodcov tu už nestrašia
poprepadávané vstupy k do-
mom, nahradila ich zámková
dlažba a bezbariérový prístup.

„Rekonštrukcia tejto komuni-
kácie bola potrebná z toho dô-
vodu, že cesta bola rozbitá,
plná výtlkov, miestami sa úplne
rozpadávala. Pred rekonštrukci-
ou bol na nej oproti pôvodnej
vozovke vidno niekoľkocentime-
trový rozdiel, cesta sa prepadá-
vala,“ povedal Miloš Berník
z odboru výstavby z Mestského
úradu v Liptovskom Mikuláši.

„Opravami sa cesta vyrovna-
la a skvalitnila dopravu nielen
obyvateľom vyše 50 domov,
ktoré stoja na tejto ulici, ale aj
dopravnej obsluhe v tejto mest-
skej časti. Súčasťou rekonštruk-
cie bola aj výmena vodovod-
ných potrubí a prípojok po celej
dĺžke ulice, ktorú vykonala Lip-
tovská vodárenská spoločnosť,“
povedal viceprimátor Pavel Bo-
bák.

Vozovka je z asfaltového kry-
tu a Cestné stavby z Liptovské-
ho Mikuláša na ňu použili približ-
ne 760 ton asfaltu. Lemuje ju 1
100 metrov obrubníkov. Na re-
konštrukciu Zádvoria vyčlenila
radnica zo svojho rozpočtu pri-
bližne 175 tisíc eur.

lm.

Na poslednom dni školské-
ho roka na Základnej škole Če-
skoslovenskej brigády v Liptov-
skom Mikuláši sa zúčastnil spo-
lu so 455 žiakmi aj primátor Ján
Blcháč. Deviatakom odovzdal
ich posledné vysvedčenia a 60
žiakov prvého stupňa odmenil
za školské i mimoškolské aktivi-
ty a kvalitný prospech knihou. 

„Som milo prekvapený, koľ-
ko aktivít stíhajú žiaci zvládať.
Prajem im, aby si po náročnom
školskom roku oddýchli a aby
sme sa všetci 2.septembra
stretli plní síl a odhodlaní pustiť
sa do ďalšej práce,“ vyslovil sa
primátor Blcháč.

Knihy o Guliverových ces-
tách, Pinocchiovi a čarodejníko-
vi z krajiny Oz venoval primátor
žiakom, ktorí mali na vysvedče-
niach napísané „prospel s vy-
znamenaním“. 

Za aktivitu zberu papiera od-
menil Michala Gaža z 3.A triedy
a Nikolu Benkovú zo 7.C. Škola
počas záveru roka vyhodnotila

aj športovca a športovkyňu
roka. Stali sa nimi deviataci
– Peter Humený a Katarína Na-
ništová. Zaujímavé je, že na-
priek najmenšej telocvični
v okrese a absencii športových
tried sa stala práve škola na ulici
Československej brigády treťou
Školou roka v oblasti športu.
V rámci športových aktivít boli

preto odmenení aj ďalší 11 žiaci
z 2. stupňa.

„Takéto výsledky chcem do-
sahovať aj naďalej. Keďže na
tejto škole v rozvíjaní svojich
schopností už pokračovať nebu-
dem, lebo som práve ukončil 9.
ročník, budem sa pokúšať kva-
litne reprezentovať strednú ško-
lu,“ prezradil odmenený devia-
tak Peter Humený. 

Školu na ulici Českosloven-
skej brigády navštevovalo tento
rok 455 žiakov v 25 triedach.
Tento školský rok ukončilo s vy-
znamenaním takmer 180 žia-
kov. 

red.

Bezmála osemdesiat autorov
sa zapojilo do 28. ročníka lite-
rárnej súťaže začínajúcich auto-
rov Krídla Ivana Laučíka. Najlep-
šie diela ocenili v priestoroch
Liptovskej
kn i žn ice
Gašpara-
Féjerpata-
ky Belo-
potocké-
ho v Lip-
to v s ko m
Mikuláši.

„ C i e -
ľom súťa-
že je zmapovať literárnu tvorbu
začínajúcich autorov, ktorí majú
minimálne pätnásť rokov. Do ce-
loslovenskej súťaže sa mohli za-
pojiť tí, ktorým ešte nevyšla kni-
ha. Aj takýmto spôsobom ich
chceme motivovať do ďalšej
tvorby,“ prezradila Marcela Fe-
riančeková, riaditeľka Liptovskej
knižnice Gašpara-Féjerpataky
Belopotockého v Liptovskom
Mikuláši, ktorá je v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti Žilinského sa-
mosprávneho kraja.

Medzi 77 autormi bolo 55
žien, najstarší účastník mal 61
rokov. Až 70 percent autorov
malo do tridsať rokov, najvzdia-
lenejší účastník bol z Paríža.
Najlepším autorom zablahoželal

aj liptovskomikulášsky primátor
Ján Blcháč.

„Mesto vždy podporí každú
aktivitu, ktorá je spojená s pozi-
tívnou tvorivou atmosférou. Aj

napriek panujúcej hospodár-
skej kríze dodržiavame tradície.
Určite aj tí, ktorí v minulosti za-
kladali knižnicu, ktorá je prvou
verejnou knižnicou na Slovens-
ku, to nemali jednoduché, no
vždy sa snažili nájsť pozitívne
riešenie,“ povedal primátor.

V poézii porota ocenila Lýdiu
Džundovú, Viktóriu Laurent-
Škrabalovú a Grétu Vrbičanovú.
Uznania udelila Romanovi Be-
ňovi, Marte Franekovej, Silvii
Gelvanicsovej a Kataríne Petrí-
kovej. V próze dostal hlavnú
cenu Ján Púček, cenu Emília
Molčániová a uznania Lucia Ge-
celovská, Marek Mittaš, Jakub
Námešný a Martina Vargová. 

v.

Gruzínci si vzali za vzor naše
mesto a systém v Klastri Liptov

Úspešný školský rok ukončoval
so žiakmi aj primátor

Obyvatelia Zádvoria už využívajú
novú komunikáciu

Ocenili začínajúcich autorov

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Bezplatnou prehliadkou, na
ktorej sa zúčastnilo sto záujem-
cov, otvorilo mesto v spolupráci
s Informačným centrom už dru-
hý ročník pravidelných sprie-
vodcovských služieb v meste. 

„Pripravili sme pre domácich
aj návštevníkov Liptovského Mi-
kuláša novú tému sprievodcov-
skej služby pre tohtoročnú letnú
turistickú sezónu - „Tajomstvá
ukryté za múrmi domov v histo-
rickom centre”. Bude prebiehať
v júli a v auguste každú nedeľu
o 15.00 hod v slovenskom, an-
glickom a poľskom jazyku,“ po-
vedala riaditeľka Informačného
centra v Liptovskom Mikuláši
Jana Piatková.

Traja kvalifikovaní sprievod-
covia predstavili, ako plynul ži-
vot mestečka Liptovský Svätý

Mikuláš do polovice 20. storo-
čia. Priblížili každodenný život
prostých obyvateľov i osobností
a atmosféru doby, keď tu žili
slávni garbiari, obuvníci, kožuš-
níci.

„Som rád, že som sa mohol
zúčastniť na prehliadke, ktorá
nám priblížila tajomstvá, ktoré
sú ukryté za múrmi domov v his-
torickom centre nášho mesta.
Sprievodcovská služba je kro-
kom k rozvoju cestovného ru-
chu. Ľudom takýmto spôsobom
priblížime históriu nášho mesta,
môžu si porovnať, ako sa žilo
v minulosti a teraz. Sprievodco-
via sú veľmi dobre pripravení,“
povedal po prehliadke liptov-
skomikulášsky primátor Ján
Blcháč.

red.

Ďalšiu praktickú pomôcku
pre turistov i miestnych vydalo
mesto Liptovský Mikuláš v spo-
lupráci s Informačným centrom.
Propagačný materiál orientova-
ný na letnú turistickú sezónu ob-
sahuje rady pre domácich i ná-
vštevníkov metropoly Liptova,
čo všetko môžu počas leta na-
vštíviť.

„Obsahuje aktuálne informá-
cie o turisticky zaujímavých
miestach Liptovského Mikuláša
a regiónu Liptov. Návštevníci ale
i obyvatelia nášho mesta tu náj-
du odporúčania na strávenie
voľného času v takej forme, aby

si vedeli samostatne vytvoriť pre
seba pobytový program. Pripra-
vili sme zaujímavosti pre rodiny
s deťmi, milovníkov umenia
i tých, ktorí radi trávia čas aktív-
ne,” prezradila riaditeľka Infor-
mačného centra v Liptovskom
Mikuláši Jana Piatková. Leták je
tiež obohatený o mapky mesta
i regiónu. 

Propagačný materiál vyšiel
v náklade 12 tisíc kusov v šty-
roch jazykových mutáciách. Po-
rozumejú mu všetci, ktorí ovlá-
dajú slovenčinu, angličtinu, poľ-
štinu i nemecky hovoriaci ná-
vštevníci. lm.

Poľovníci sliedia na medveďa

Stovka mikulášskych senio-
rov dostala možnosť zúčastniť
sa na poznávacej ceste do Bra-
tislavy. Výlet pre členov miest-
nych klubov dôchodcov zorga-
nizoval primátor Ján Blcháč
v spolupráci s kanceláriou Ná-
rodnej rady SR ako poďakova-
nie za dobrovoľnícke práce, po-
čas ktorých seniori pripravili voj-
nový cintorín Háj Nicovô na ce-
loslovenské oslavy 65. výročia
víťazstva nad fašizmom. 

„Veľmi si ceníme akúkoľvek
pozitívnu iniciatívu v našom
meste. Táto exkurzia bola len
prejavom slušnosti vedenia ná-
šho mesta voči tým, ktorí majú
pozitívny záujem o verejné veci

v našom Mikuláši,“ poznamenal
primátor.

Dôchodcovia si v jeho sprie-
vode prezreli priestory Národnej
rady SR a oboznámili sa s histó-
riou Slovenskej národnej rady.
Navštívili tiež prístupnú časť zre-
konštruovaného Bratislavského
hradu a položili kyticu kvetov
k práve odhalenému pamätníku
kniežaťa Svätopluka. 

Vedúci kancelárie NR SR Vik-
tor Stromček poďakoval počas
ich návštevy za pomoc pri zorga-
nizovaní národných osláv a vy-
zdvihol ich vysokú úroveň. Zdô-
raznil, že to boli jedny z najkraj-
ších osláv v ich bohatej histórii.

Zážitok mali seniori aj z ná-
vštevy bra-
t islavské-
ho pamät-
níka obe-
tiam vojny
- Slavína,
kde sa na
chvíľu za-
stavili a po-
kochali sa
aj krásnym
výhľadom
na Brati-
slavu.

red.

Otvorili sprievodcovské 
služby v meste

O povolenie výnimky na
ochranný odstrel medveďa žia-
da mesto Liptovský Mikuláš už
tretíkrát v tomto roku. Medvede
sa začínajú objavovať v blízkosti
obydlí, na sídliskách a v záhrad-
kárskych osadách. Mesto rieši
situáciu žiadaním o odstrel
a spolupracuje s poľovníckym
združením.

„Našu prvú žiadosť nám mi-
nisterstvo životného prostredia
vybavilo vo veľmi krátkej dobe,
dostali sme rozhodnutie o povo-
lení výnimky na ochranný od-
strel. Už podávame aj ďalšie žia-
dosti o povolenie výnimky, ke-
ďže sa v blízkostí obydlí objavujú
ďalšie medvede,“ priblížila ve-
dúca oddelenia životného pro-
stredia na Mestskom úrade
v L. Mikuláši Iveta Klepáčová. 

Miestna radnica začala spo-
lupracovať s Poľovníckym zdru-
žením Baníkov. Patrí mu totiž re-
vír pod Hájom Nicovô, v ktorom
sa pohybuje prvý medveď urče-
ný na odstrel. „Podľa zákona
o poľovníctve nemôžeme v blíz-
kosti obydlí – presne 200 me-
trov od nich - strieľať šelmy ani
poľovnú a inú zver. Preto teraz

nasledujú kroky sliedenia. Zistí-
me, kadiaľ sa pohybuje medveď
na odlov. Zmapujeme jeho ces-
tičky, vystopujeme ho a urobíme
odstrel,“ popísal postup pred-
seda PZ Baníkov Imrich Hron-
ček.

V prípade prvého odstrelu
pôjde pravdepodobne o med-
veďa pestúna, ktorý má približ-
ne 80 až 100 kíl. 

„Zrejme pôjde o medveďa,
ktorého vytláča iný medveď. Tu
ho lákajú kontajnery. Len na po-
liach v blízkosti najväčšieho síd-
liska Podbreziny sa nachádza
asi päť takýchto medveďov,“
prezradil Imrich Hronček.

Medvede navštevujú obytné
oblasti najčastejšie v jeseni,
keď ich láka sladké zrelé ovo-
cie. Vidieť medveďa v blízkosti
domov v letných mesiacoch je
veľmi zriedkavé. Obyvatelia čas-
tí Liptovského Mikuláša sa
okrem medveďov v posledných
mesiacoch sťažujú aj na výskyt
líšok. Ani tie nemôžu poľovníci
loviť v blízkosti obydlí. Mesto
preto stále hľadá vhodný spô-
sob na zníženie počtu tejto zve-
ri. lm.

Tipy na výlety radia, 
čo navštíviť v metropole Liptova

Seniori navštívili Bratislavu

Primátor Liptovského Mikulá-
ša Ján Blcháč a prednosta rad-
nice Rudolf Urbanovič mali
možnosť hovoriť s prezidentom
Slovenskej republiky. Ivan Gaš-
parovič navštívil 56. ročník po-

pulárneho Folklórneho festivalu
vo Východnej.

„Som rád, že som mal mož-
nosť informovať pána prezidenta
o aktuálnej situácii nielen v Lip-
tovskom Mikuláši, ale aj v Lipto-

ve. Pána pre-
zidenta sme
pozvali na ná-
vštevu nášho
mesta. Uvidí-
me, kedy mu
pracovné po-
v i n n o s t i
umožnia ná-
vštevu Liptov-
ského Mikulá-
ša,“ povedal
Ján Blcháč.

lm.

Primátor hovoril 
s prezidentom republiky

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Prvý automat na mlieko
v Liptovskom Mikuláši

Prvý automat na mliekoPrvý automat na mlieko
v Liptovskom Mikulášiv Liptovskom Mikuláši

v OC JASNA SC pri predajni Vanesv OC JASNA SC pri predajni Vanesv OC JASNA SC pri predajni Vanes

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

• banky
• pobočka 

• služby advokátskej kancelárie
• stávkové kancelárie

FREE

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

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

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

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ

PROFESIONÁLNA MONTÁŽ

T. Vansovej 1319
(Rachmaninovo nám.)
Liptovský Mikuáš
Mobil: 0905 523 731
Mobil: 0911 523 731
tel./fax: 044 / 552 35 55

offi  ce@euro-mont.skwww.euro-mont.sk

ŽIADNE PREKVAPENIA - ŽIADNE ZĽAVYŽIADNE PREKVAPENIA - ŽIADNE ZĽAVY
STÁLE NAJNIŽŠIE CENYSTÁLE NAJNIŽŠIE CENY

VÝRAZNÉ ZĽAVY PRE VÝRAZNÉ ZĽAVY PRE 
BYTOVÉ SPOLOČENSTVÁBYTOVÉ SPOLOČENSTVÁ

OKNÁ • DVEREOKNÁ • DVERE
• TIENIACA TECHNIKA - MALOOBCHOD, VEĽKOOBCHOD
   (ŽALÚZIE, ROLETKY, SIEŤKY, MARKÍZY)
• ZASKLIEVANIE BALKÓNOV
• ZATEPĽOVANIE BUDOV
• PRENÁJOM LEŠENIA

Z
Á

RUKA

  K V A L I T
Y

Info-
linka

08001
44528

Vážení ob-
čania, všetky
svoje podnety
a otázky týkajú-
ce sa mestskej
s a m o s p r á v y
môžete adreso-
vať zamestnan-
covi Mestské-
ho úradu v L.
Mikuláši na
bezplatnej info-
linke, na ktorú
sa dovoláte
z Vašej pevnej
telefónnej linky
nášho mesta
v čase od 7.30
do 15.00 hod.
Radi Vám zod-
povieme na
Vaše otázky
a prijmeme
Vaše postrehy
a podnety ohľa-
dom samosprá-
vy.
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Projekt čerpá zo skúseností 
Projekt s názvom Zabezpečenie posky-

tovania komplexných komunálnych služieb
na území mesta Liptovský Mikuláš predsta-
vuje formu verejno-súkromného partnerstva
(PPP projekt). Jeho realizáciou vznikne spo-
ločný podnik mesta a súkromnej spoločnos-
ti v pomere vlastníctva 50 na 50. Túto formu
schválili poslanci mestského zastupiteľstva
už pred dvoma rokmi – na svojom zasadnutí
13. júna 2008.

„Od predošlého vedenia Liptov-
ského Mikuláša sme zdedili archaic-
ký, zastaraný systém riadenia komu-
nálnych služieb. Od samého začiat-
ku bol neudržateľný. Mnohí občania
vyjadrujú nespokojnosť s kvalitou tý-
chto služieb, ktoré môžu byť v na-
šom meste skutočne na vyššej úrov-
ni,“ zdôvodnil zavádzanie projektu
primátor L. Mikuláša Ján Blcháč.

Nový model riešenia komunál-
nych služieb je navrhovaný podľa
skúseností viacerých zahraničných
miest. Príkladom sa vedeniu nášho mesta
stalo rakúske mestečko Villach, kde tento
model funguje už 10 rokov s najvyššou efek-
tivitou. Formu vytvorenia takéhoto partner-
stva používajú v súčasnosti nielen krajiny
v zahraničí, ale už aj mnohé mestá Slovens-
ka a doterajšie výsledky sú pozitívne. Takýto
spôsob zabezpečenia Verejnoprospešných
služieb odporúča napríklad aj známy autor
komunálnej reformy a splnomocnenec bý-
valej vlády SR pre decentralizáciu verejnej
správy Viktor Nižňanský. Mesto zavádza
projekt podľa návodu a pokynov Úradu pre
verejné obstarávanie.

Ako to bude fungovať
V súčasnosti sa Verejnoprospešné služ-

by mesta Liptovský Mikuláš okrem zberu
a separácie odpadov starajú o čistenie ve-
rejných priestranstiev, kosenie, údržbu ko-
munikácií a mestskej zelene. Majú tiež na
starosti prevádzku zimného štadióna, krytej
plavárne a multifunkčnej haly Liptov Aréna.
Tieto činnosti prebrali VPS zo správy Byto-
vého podniku. „Zo strany mesta je záujem,
aby aj po vytvorení spoločného podniku
komplexných komunálnych služieb zostali
vo VPS tie činnosti, ktoré súvisia so správou
a prevádzkou športových zariadení mesta,“
priblížil komunálny a finančný manažér mes-
ta Liptovský Mikuláš a predseda komisie pre
výber partnera Jaroslav Lehotský. 

Verejnoprospešné služby v súčasnosti
využívajú na svoju činnosť jednoduché me-
chanizmy. Výberom súkromného partnera
mesto sleduje okrem profesionálnych skú-
seností aj zámer tohto  partnera investovať
do modernizácie technologických pro-

striedkov a zariadení. Nový podnik bude vy-
užívať viacúčelové stroje, takáto technika si
však vyžaduje investície. Tie mesto nemá.
Preto jednou z podmienok súťaže na výber
spoločníka bolo zainvestovať do novej tech-
niky. Navrhovaný model komunálnych slu-
žieb prinesie významné investície do tech-
nologického a technického vybavenia v ob-
lasti zberu a likvidácie odpadov, údržby ze-
lene a ostaných služieb. „V konečnom dô-

sledku dôjde vďaka novým zariadeniam
k šetreniu,“ vysvetlil Lehotský.

Spochybňujú pokrok a modernizáciu
Podobným projektom sa zaoberalo v mi-

nulosti už aj bývalé vedenie mesta. Proble-
matiku komunálnych služieb v Liptovskom
Mikuláši riešili kvôli nespokojnosti s nimi už
v rokoch 2004 – 2006. Vtedajšie vedenie
podnikalo podobné kroky, aké robí súčasné
vedenie mesta. Zaujímavý je fakt, že práve
tí, ktorí kedysi chceli zaviesť do mesta po-
dobné zmeny, dnes proti týmto zmenám ur-
putne bojujú. Spochybňujú úspešnosť zavá-
dzaného PPP projektu a šíria po našom
meste prostredníctvom petícií poplašné
správy o zvyšovaní poplatkov.

„Neprajníci úspechov v našom meste ší-
ria dezinformácie, vraj má poplatok za odvoz
komunálneho odpadu v meste stúpnuť zo
súčasných 16,80 eur na viac ako 23 eur.
Signatári tejto petície vychádzajú z informá-
cií, ktoré sú zverejnené vo výzve na zabez-
pečenie poskytovania komplexných komu-
nálnych služieb. Mylne si vysvetľujú sumu
913 tisíc eur, ktorá sa v spomínanej výzve
objavuje,“  vysvetľuje primátor. 

Petícia je neopodstatnená
Aktivisti petície, ktorí zbierajú podpisy za

to, aby v našom meste neboli vyššie poplatky
za odvoz smetí, zorganizovali petíciu bez po-
znania faktov. Bojujú proti niečomu, čo v sku-
točnosti neexistuje a ani existovať nebude.
Odvoz odpadov v našom meste nezdražie.
Informácie, ktoré podávajú aktivisti petície,
sú mylné. Bližšie vysvetlil šéf mikulášskej
radnice: „Títo ľudia si pomýlili jeden parame-

Archaický systém riadenia komunálnych služieb 
nahrádzajú efektívnym riešením

ter, ktorý je súčasťou podmienok súťažného
dialógu na výber partnera. Ten parameter je
tam kvôli zákonnej požiadavke. Zákon hovorí,
že pokiaľ sa zmluva na takúto činnosť pripra-
vuje na dlhšie obdobie ako štyri roky, musí
tam byť stanovená maximálna 4-ročná hod-
nota tejto služby. To znamená, v žiadnom prí-
pade v priebehu celého zmluvného obdobia
– v našom prípade 20 rokov, nesmie táto
služba presiahnuť tú maximálnu hodnotu. Ide
o strop, cez ktorý sa nesmie prevýšiť cena za
službu, ktorú bude poskytovať tento nový
partner, resp. táto spoločná firma,“ povedal. 

Predpokladaná hodnota zákazky bola ur-
čená z ročného transferu poskytnutého
mestom pre VPS na zabezpečenie komu-
nálnych služieb.

Ceny za odpad nezvýšia!
Vedenie mesta novým verejno-súkromným

partnerstvom v komunálnych službách zabez-
pečí kvalitnejšie, transparentnejšie a efektív-
nejšie služby vrátane stabilizácie ceny za ko-
munálny odpad. To je totiž cieľom a podsta-
tou verejnej súťaže na výber partnera, ktorý
vstúpi s mestom do spoločného partnerstva.

„Možno pôjde dokonca aj o čiastočné zní-
ženie cien. To tiež nevylučujeme. Pretože pri-
ncíp je ten, že sa súťaží o najlepšieho partne-
ra, a zo súťaže môže vyjsť aj partner, ktorý do-
káže lacnejšie robiť zber a skládkovanie tuhé-
ho komunálneho odpadu. Odmietame šírenie
poplašnej správy o tom, že by sa mal zvýšiť
poplatok za komunálny odpad zo 16,80 na
vyše 23 eur,“ rázne prízvukoval primátor. 

Naďalej platí všeobecné záväzné naria-
denie, podľa ktorého je cena za odpady
16,80 eur. „Aj pokiaľ by sa toto VZN menilo,
poplatky určite nebudú vyššie,“ potvrdila ve-
dúca odboru financií, daní a miezd na Mest-
skom úrade v Liptovskom Mikuláši a členka
výberovej komisie Marta Gutraiová.

Proces realizácie je zložitý
Celý postup zavedenia projektu do praxe

riešia kompetentní dôsledne podľa zákona
o verejnom obstarávaní. Dotiahnuť projekt za-
bezpečenia komunálnych služieb do finálnej
podoby je zložitý proces. Svedčí o tom aj fakt,
že súťaž na výber partnera robilo mesto už
v dvoch kolách. „V prvom kole sme dostali po-
nuky, ktoré neboli jednoznačne porovnateľné.
Aby sme získali správne rozhodnutie, prvú sú-
ťaž sme zrušili. Získali sme skúsenosti, ktoré
boli prínosom do druhého kola,“ priblížila ve-
dúca financií, daní a miezd Marta Gutraiová.

V súčasnosti súťaž nie je ukončená. Sú-
ťažiaci, ktorí splnili kritériá, predložili svoje
súťažné návrhy. „Predpokladáme, že čosko-
ro bude proces výberu partnera ukončený.
Mestské zastupiteľstvo by potom malo
schváliť základné dokumenty tejto spoloč-
nosti, ktorá bude vykonávať komplexné ko-
munálne služby,“ dodal Jaroslav Lehotský.

Na základe podnetu jedného z nepraj-
ných občanov petičného výboru skúma v
súčasnosti priebeh súťaže Úrad pre verejné
obstarávanie. lm.

Projekt na zabezpečenie komplexných komunálnych služieb v našom meste po-
stupnými krokmi zavádza do praxe súčasné vedenie radnice. Na novej forme spo-
ločného verejno-súkromného podniku pracujú predstavitelia mesta už dva roky.
Výsledkom tejto aktivity miestnej samosprávy bude nový, efektívnejší, transparent-
nejší a kvalitnejší spôsob riadenia komunálnych služieb v Liptovskom Mikuláši.

Foto: archív MsÚ
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ZÁBAVA, TANEC, RELAX 
CVIČENIE V ŠTÝLE LATINO TANCOV 
JE TU PRE VÁS 
NA VEKU, KONDÍCII, VÁHE NEZÁLEŽÍ

POSÁDKOVÝ DOM ARMÁDY: pondelok 17.00 – 18.00 hod.
L. MIKULÁŠ – KATOLÍCKY DOM: utorok 19.00 – 20.00 hod.

štvrtok 17.00 – 18.00 hod.
PAVČINA LEHOTA – osvetová beseda (stará škola): utorok 17.30 – 18.30 hod.

Teší sa na vás EVKA – Zumba inštruktor s certifikátom B1, B2. 
KONTAKT: 0949 170 207

LUNA MOTOR s.r.o.

rádio
106.4

5/2008

Ďakujeme sponzorom podujatia Stoličné dni 2010 za podporu

Samospráva v Liptovskom Mikuláši opäť
ušetrila pri investičných akciách vďaka
transparentnému výberovému konaniu viac
ako 65-tisíc eur. Prácu navyše dala ľuďom,
ktorí pracujú v domácich stavebných spo-
ločnostiach.

„V čase hlbokej hospodárskej krízy nám
transparentné výberové konania prinášajú
potrebnú finančnú úsporu v mestskom roz-
počte. Ušetrené peniaze môžeme potom
využiť na realizáciu ďalších investičných ak-
cií a na zachovávanie kultúrnych či športo-

vých hodnôt mesta,“ informoval Ján Blcháč,
primátor L. Mikuláša.

Aj v čase hospodárskej krízy tak mikulášs-
ka radnica zabezpečuje rozvoj mesta a v ma-
ximálnej možnej miere plní požiadavky obča-
nov. Tí tak majú k dispozícii kvalitnejšie miest-
ne komunikácie či lepšie podmienky na ces-
tovanie v mestskej autobusovej doprave vďa-
ka novým autobusovým prístreškom.

Na sedem investičných akcií, ktoré mesto
realizovalo v prvom polroku, bolo v rozpočte
vyčlenených viac ako 635-tisíc eur. „Vďaka
transparentným výberovým konaniam nás
práce stáli približne 569-tisíc eur. Na sied-
mich investíciách sme tak v mestskom roz-
počte ušetrili viac ako 65-tisíc eur. Všetky
stavby navyše robili liptovskomikulášske sta-
vebné firmy,“ poznamenal primátor.

Na rekonštrukciu Ulice Zádvorie bolo
v rozpočte vyčlenených 185 tisíc eur, mesto
za práce zaplatilo 173-tisíc eur. Rekonštruk-
cia chodníka na Ulici 1. mája mala stáť bez-
mála 100-tisíc eur, z mestskej pokladnice
nakoniec putovalo 75-tisíc eur.

Mikulášska spoločnosť Slovkorekt urobi-
la nový autobusový prístrešok na Hurbano-
vej ulici a pri Vrbickom cintoríne, realizuje aj
výstavbu parkoviska na Vrlíkovej ulici. Spo-
ločnosť Cestné stavby opravila ulicu Zádvo-
rie a rekonštruuje aj Nešporovu ulicu na Ná-
breží. Chodník na Ulici 1. mája opravili pra-
covníci Petrus s.r.o., nový prístrešok pre
Klub seniorov v Okoličnom zabezpečila spo-
ločnosť DÁLIA – AL.

red.

Radnica pri investíciách ušetrila

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Nové vlaky pre pohodlie 
na koľajniciach

Naša cesta k cieľu

Rýchle a bezpečné cestovanie komfortným vlakom len málokto odmietne. Vďaka Operačnému programu Doprava 
sa na železničných tratiach Slovenska, najmä smerom na Trenčín, Žilinu a na Košice, čoskoro objavia moderné 
poschodové vlaky, ktoré spĺňajú súčasné nároky. 

Komfort, vysoká miera bezpečnosti, technická prívetivosť k telesne postihnutým a k matkám s deťmi, 
ekologická ohľaduplnosť – moderné vlaky pre modernejšie slovenské železnice.

Operačný program Doprava
 je spolufinancovaný z Európskeho fondu

 regionálneho rozvoja a z Kohézneho fondu.

www.mdpt-opd.sk

01_OPD_182x248_CMYK_Mikulas.indd   1 6/8/10   3:58 PM
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Prvá júlová sobota patrila
v Liptovskom Mikuláši Športové-
mu dňu primátora. Pestrú ponu-
ku podujatí a rôznych súťaží vy-
užili v príjemnom počasí stovky
Mikulášanov.

Hlavná časť programu sa
uskutočnila v areáli Mestského
futbalového klubu Tatran v Oko-
ličnom. Od dopoludnia tu pre-
biehal turnaj v plážovom volejba-
le dvojíc Beach cup 2010 O pu-
tovný pohár Liptova. Na svoje si
prišli aj mladí streetballisti na Ju-
nior streetball 2010. Umelý tráv-
nik bol dejiskom futbalového
turnaja O pohár primátora. Pre-
stavili sa na ňom tímy z jednotli-
vých mestských častí: TJ Iľano-
vo, TJ Snaha Ploštín, FK Demä-
nová, FC 34 Palúdzka, FK On-
drašová a domáci klub MFK Ta-
tran Liptovský Mikuláš.

Počas celého dňa boli pri-
pravené rôzne atrakcie a súťaže

pre deti. Program v Okoličnom
ukončilo vystúpenie populárne-
ho Ploštín Punku a speváčky
Moniky Agrebi, ktorá bola fina-
listkou šou Elán je Elán.

Športovým dňom primátora
žil aj areál Základ-
nej školy Janka
Kráľa na Podbre-
zinách. Na multi-
funkčnom ihrisku,
na ktorého výstav-
bu mesto získalo
prostriedky z Nór-
skeho finančného
mechanizmu, boli
športové hry pre
deti, v areáli Lo-
denice na Nábreží

športovali zdravotne postihnutí.
Využitá bola Liptov aréna v Ráz-
tokách, v ktorej sa uskutočnil
badmintový turnaj. Počas celé-
ho dňa bola zabezpečená aj
bezplatná kyvadlová doprava.

„Som veľmi rád, že športový
deň sa u obyvateľov mesta tešil
obľube. Podpora a rozvoj špor-
tu patrí medzi naše priority. Sna-
žili sme sa pripraviť taký pro-
gram i súťaže, aby si v nich na-
šiel každý niečo pre seba. Tých
najlepších sme, vďaka podpore
sponzorov, odmenili cenami.
Hlavné je, že sa nikto nezranil
a ľudia prežili príjemný športový
deň,“ skonštatoval primátor
L. Mikuláša Ján Blcháč. v.

Mesto žilo 
Športovým dňom primátora

Vstupné na hokej bude 1,5 eura
Vstupné na prvoligové zápa-

sy hráčov Mestského hokejové-
ho klubu 32 Liptovský Mikuláš,
akciová spoločnosť, bude v na-
sledujúcej sezóne 1,5 eura.
Rozhodlo o tom predstavenstvo
Mestského hokejového klubu
32, akciová spoločnosť, ktoré-
ho návrh potvrdila dozorná
rada. Po rokovaní o tom infor-
moval primátor mesta a predse-
da predstavenstva Mestského
hokejového klubu 32, akciová
spoločnosť, Ján Blcháč.

„Na zasadnutí dozornej rady
bol za jej predsedu zvolený Ka-
rol Durný. Členovia dozornej
rady vzali na vedomie odstúpe-
nie jej doterajších členov Vladi-
míra Poliaka a Ľubomíra Bub-
niaka,“ povedal Ján Blcháč. Ten
naďalej zostáva v predstaven-
stve klubu spolu s Gabrielom
Lengyelom a Štefanom Kuri-
com.

„Športový cieľ klubu po vy-
padnutí z extraligy je v nasledu-

júcej sezóne jasný – vrátiť sa
medzi elitnú hokejovú spoloč-
nosť. Koncom júla budú známe
aj podrobnejšie informácie

o podnikateľskom zámere klubu
na ďalšie obdobie,“ uzavrel pri-
mátor. Permanentka na základ-
nú časť súťaže bude stáť štyrid-
sať eur.

Hráči Mestského hokejové-
ho klubu 32 v Liptovskom Miku-
láši začiatkom júla dali bodku za
letnou prípravou tradičným teni-
sovým turnajom a gulášom na
kurtoch pri plavárni.

„Letná príprava trvala osem
týždňov, bolo v nej zapojených
32 hráčov. Prebiehala v domá-
cich podmienkach. V našom re-
gióne sme už tradične mali
k dispozícii dobré podmienky,“
povedal tréner našich hokejis-
tov Marián Horváth. 

Letná príprava je obdobím,
počas ktorého hráči naberajú
na sile a kondícii. „Všetko naše
úsilie sa naplno prejaví až v pr-
voligovej súťaži. Hráči majú te-
raz dovolenky, na ľade sa stret-
neme 2. augusta. V súťaži by
sme mali mať k dispozícii približ-

ne 25-členný káder,“ skonštato-
val tréner.

Hokejistov na tenisovom tur-
naji navštívil aj primátor Liptov-
ského Mikuláša Ján Blcháč
a prednosta Mestského úradu
Rudolf Urbanovič. Hráčom za-
želal, aby si počas dovolenky
oddýchli a načerpali potrebné
sily.

„Verím, že kvalitnú letnú prí-
pravu zúročia v bojoch o postup
do extraligy. Potešila ma infor-
mácia, že výkonnostné testy
hráčov dopadli dobre,“ uviedol
primátor. red.

Začnú prvoligové boje
Mikuláški futbalisti sa v prvej lige predstavia v novom súťaž-

nom ročníku v sobotu 17. júna o 17:30 hod na ihrisku Lučenca.
V druhom kole privítajú v sobotu 24. júla o 17:30 hod v liptovs-

ko-oravskom derby Dolný Kubín. V sobotu 31. júla hrajú o 17:30
hod v Michalovciach, v nedeľu 8. augusta ich čaká ďalšie derby
– na štadióne v Okoličnom si o 10:30 hod zmerajú sily s rezer-
vou Ružomberka. lm.

Chlapci sa na turnaji nestratili
Ihrisko Smrečian/Žiaru bolo

dejiskom už štvrtého ročníka
futbalového turnaja O pohár Du-
šana Galisa.

Na medzinárodnom turnaji
hral aj výber U15 nášho klubu,
ktorý v konečnom účtovaní ob-
sadil štvrté miesto. Naši hráči
v základnej A skupine najskôr
podľahli Žiline 0:2 a potom si na
konto pripísali dva plné zásahy
– s Bruntálom vyhrali 3:0 a s Ru-
žinovom 1:0. V zápase o tretie
miesto bol nad ich sily Ružom-
berok, s ktorým prehrali 0:2.

„Naši chlapci sa na turnaji
rozhodne nestratili. Turnaj bol

pre nich výbornou príležitosťou
na zmeranie si síl s kvalitnými pr-
voligovými tímami,“ zhodnotil
tréner nášho tímu Peter Bartek. 

Za najlepší zápas na turnaji
označil stretnutie so Žilinou
o prvé miesto v skupine. „Favo-
rita turnaja sme v zápase potrá-
pili. V zápase o tretie miesto
s Ružomberkom sme sa na sú-
pera snažili vyvíjať tlak, ale po
chybe v závere sme inkasovali.
Turnaj bol výborne zorganizova-
ný, verím, že účasť chlapcom
pomôže aj v súťažných zápa-
soch,“ zakončil tréner.

lm.

Futbalový klub zmenil názov
Mestský futbalový klub Ta-

tran Liptovský Mikuláš – taký je
názov klubu od 1. júla tohto
roka. Vypadla z neho teda skrat-
ka AOS, ktorá symbolizovala
Akadémiu ozbrojených síl.

„Zmenu názvu sme odsúhla-
sili na klubovej konferencii,“ in-
formoval Rudolf Urbanovič, pre-
zident Mestského futbalového
klubu Tatran AOS Liptovský Mi-
kuláš a prednosta tamojšieho
mestského úradu. 

„Akadémia ozbrojených síl
nám v minulosti vypomáhala naj-
mä pri zabezpečení dopravy na
majstrovské zápasy. Pre klub to
bola významná pomoc, za ktorú
sme boli vďační. Bohužiaľ, hos-

podárska kríza sa v minulom
roku prejavila aj v Akadémii
ozbrojených síl, ktorá mala ob-
medzené finančné možnosti.
Nemohla nám tak poskytnúť za-
zmluvnenú dopravu,“ vysvetlil
Rudolf Urbanovič.

Bolo by tak zbytočné mať
v názve klubu inštitúciu, ktorá
neprispieva na činnosť klubu.
„Aj naďalej chceme spolupraco-
vať a vychádzať si v ústrety. Čle-
nom správnej rady klubu je pro-
rektor Akadémie ozbrojených síl
Juraj Výrostek a v klubových or-
gánoch pôsobia aj otec a syn
Belanovci,“ uzavrel Rudolf Ur-
banovič.

red.

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Poslanci Mestského zastupiteľstva v Liptov-
skom Mikuláši na svojom zasadnutí 17. júna
prerokovali a schválili Návrh na menovanie
zástupcov mesta L. Mikuláš do orgánov zá-
ujmového združenia právnických osôb
s názvom Liptovská regionálna rozvojová
agentúra. Správu predložila projektová mana-
žérka mesta L. Mikuláš Lucia Cukerová.

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Liptov-
skom Mikuláši na svojom zasadnutí 17. júna
prerokovali a schválili Návrh plánu kontrolnej
činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta
Liptovský „Mikuláš na II. polrok 2010. Sprá-
vu predložil hlavný kontrolór mesta Liptovský
Mikuláš Ján Bonko. 

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Liptov-
skom Mikuláši na svojom zasadnutí 17. júna zo-
brali na vedomie Správu o výsledkoch kon-
trol vykonaných od 6. 5. 2010 do 10. 6.
2010 útvarom hlavného kontrolóra mesta
Liptovský Mikuláš. Správu predložil hlavný
kontrolór mesta Liptovský Mikuláš Ján Bonko. 

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Liptov-
skom Mikuláši na svojom zasadnutí 17. júna zo-
brali na vedomie Správu o činnosti Obecnej
školskej rady za školský rok 2009/2010.
Správu predložil predseda Obecnej školskej
rady Michal Husár.

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Liptov-
skom Mikuláši na svojom zasadnutí 17. júna

prerokovali a schválili Zmenu rozpočtu súvi-
siacu so zapojením zdrojov krytia z výsled-
ku hospodárenia z roku 2009 a následnú
zámenu krytia. 

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Lip-
tovskom Mikuláši na svojom zasadnutí 17. júna
prerokovali a schválili Návrh na nadobudnu-
tie, predaj majetku mesta a nakladanie
s majetkovými právami mesta. Správu pred-
ložila vedúca odboru právnych služieb na
Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši Alena
Oberučová.

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Liptov-
skom Mikuláši na svojom zasadnutí 17. júna
prerokovali a zobrali na vedomie Správu o vý-
sledkoch hospodárenia LMT, a. s. za rok
2009 a spôsob kalkulácie cien tepelnej
energie pre obyvateľov. Správu predložil ria-
diteľ LMT, a. s. Ivan Mikuš.

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Liptov-
skom Mikuláši na svojom zasadnutí 17. júna
prerokovali a schválili Návrh na zmenu Všeo-
becne záväzného nariadenia mesta Liptov-
ský Mikuláš č. 5/2001/VZN o podmien-
kach prideľovania bytov vo vlastníctve
mesta Liptovský Mikuláš určených na ná-
jom v bytových domoch postavených
s podporou štátu, bytov v Obytnom dome
s. č. 1913/113A na Ulici 1. mája v Liptov-
skom Mikuláši, ostatných bytov vo vlast-

níctve mesta Liptovský Mikuláš a povinnos-
ti prenajímateľa bytov vo vlastníctve mesta
Liptovský Mikuláš. Správu predložila vedúca
odboru sociálneho, bytového a zdravotníctva
Erika Sabaková.

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Liptov-
skom Mikuláši na svojom zasadnutí 17. júna
prerokovali a schválili Všeobecne záväzné
nariadenie o určení názvu verejného prie-
stranstva mesta Liptovský Mikuláš. Správu
predložila vedúca oddelenia kultúry a ZPOZ na
Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši Antó-
nia Papčová.

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Liptov-
skom Mikuláši na svojom zasadnutí 17. júna
prerokovali a schválili Návrh všeobecne zá-
väzného nariadenia č. .../2010/VZN, kto-
rým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie č. 8/1992/VZN o vytváraní pod-
mienok kvalitného životného prostredia
a o verejnom poriadku v platnom znení.
Správu predložil vedúci odboru dopravy a ve-
rejných priestranstiev Miroslav Tuli.

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Liptov-
skom Mikuláši na svojom zasadnutí 17. júna zo-
brali na vedomie správu o Splnení navrhnu-
tých opatrení z kontrolnej činnosti Domu
kultúry za rok 2009. Správu predložil riaditeľ
Domu kultúry René Devečka.

lm.

Komuniké z 52. rokovania poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo 17. júna 2010

Volili sme nový parlament
12. júna 2010 sa konali parlamentné voľby, v ktorých občania zvolili na

volebné obdobie 2010 – 2014 150 poslancov najvyššieho zastupiteľské-
ho orgánu Slovenskej republiky.

Priebeh volieb vrátane sčítania volebných výsledkov v 31 volebných
miestnostiach zriadených na území mesta zabezpečovalo 337 členov
a zapisovateľov okrskových volebných komisií a zamestnancov mesta
– Mestského úradu v L. Mikuláši. 

Z celkového počtu 26 524 oprávnených voličov sa samotných volieb
zúčastnilo 15 573 voličov, t. j. 58,71 percent. Najvyššia volebná účasť
bola vo volebnom okrsku č. 24 Demänová – 68,66 percent, najnižšia
v okrsku č. 11 Nábrežie - Vrbica – 43,71 percent.

Voličom bolo vydaných 955 voličských preukazov, ktoré ich oprávňo-
vali voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky,
49 voličov z 12 krajín sveta, ktorí sú občanmi nášho mesta, využilo mož-
nosť voliť poštou. 58 občanov bolo rozhodnutím súdu pozbavených spô-
sobilosti pre právne úkony, z tohto zákonného dôvodu nemohli voliť.

Výsledky parlamentných volieb v meste L. Mikuláš sú zverejnené na
mestskej webovej stránke – www.mikulas.sk – samospráva – voľby2010 –
voľby do NRSR/.

Voľby v našom meste prebehli bez výrazných problémov a obvodnou
volebnou komisiou nebolo zaznamenané ani jedno závažné porušenie zá-
kona do NR SR. Posledné volebné výsledky za mesto boli postúpené ob-
vodnej volebnej komisii o štvrtej hodine ráno 13.6.2010. Jozef Fiedor

vedúci odboru vnútornej správy MsÚ LM

Leto 2010 v CVČ 
letné prímestské tábory pre deti
Prímestský tábor PLTNÍČEK

12.7. – 16.7.2010 Zameranie: rekreačno-poznávací

Prímestský tábor ĎUMBIER

12.7. – 16.7.2010 Zameranie: hudobno - tanečné

Prímestský tábor CESTOVATEĽ

12.7. – 16.7.2010 Zameranie: rekreačno-poznávací

Prímestský tábor STODOLÁČIK

19.7. – 23.7.2010 Zameranie: športovo-turisticko-poznávací

Prímestský tábor TÚLAVÉ TOPÁNKY

19.7. – 23.7.2010 Zameranie: turisticko-poznávací

Prímestský tábor SLNIEČKO

26.7. – 30.7.2010 Zameranie: poznávaco - rekreačný.

Prímestský letný tábor RELAXÁČIK

26.7. – 30.7. 2010 Zameranie tábora: poznávanie, relax, šport

Prímestský tábor KAMARÁT

2.8. – 6.8.2010 Zameranie: rekreačno-poznávací

Prímestský tábor TURISTA

9.8. – 13.8.2010 Zameranie: plavecko - športovo - turistické

Prímestský tábor FUNNY ENGLISH

23.8. — 26.8.2010 Zameranie: rekreačno – vzdelávací

Podrobný program táborov bude zverejnený na webovej

stránke CVČ L. M. www.cvclm.edu.sk

PhDr. Roman Králik, riaditeľ CVČ L.Mikuláš

Predaj prebytočného majetku
Mesto L. Mikuláš vyhlasuje obchodné verejné súťaže na

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

Každoročne je začiatok leta spájaný s príle-
vom absolventov na trh práce. Ideálne by bolo zí-
skané vedomosti absolventov ihneď zúročiť
v praxi. Žiaľ situácia je iná. V období celosvetovej

krízy sa pravdepodobne registráciami mladých ľudí, ktorí opustia
brány škôl len zvýšia štatistiky nezamestnaných uchádzačov
o prácu.

Personálna agentúra LINK má s uplatnením absolventov na
trhu práce bohaté skúsenosti. Tak ako minulý rok, aj teraz naras-
tá počet absolventov, ktorí prejavujú záujem o sprostredkovanie
práce. Prichádzajú ku nám absolventi zo stredných aj vysokých
škôl. Niektorí z nich majú za sebou už prvé prijímacie pohovory
a aj prvé neúspechy pri hľadaní práce. Pri rozhovoroch s absol-
ventmi ale zisťujeme, že vo väčšine prípadov nie sú dostatočne
pripravení na oslovovanie zamestnávateľov a na prijímacie poho-
vory. Často majú zásadné nedostatky už pri príprave základných
dokumentov pre prijímacie konania, nedokážu správnym spôso-
bom prezentovať svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti, do-
konca mnohokrát sú ich teoretické vedomosti v porovnávaní
s očakávaniami zamestnávateľov veľmi plytké, alebo úplne ab-
sentujú.

Pri rokovaniach so zamestnávateľmi sme získali informácie,
že mnohí absolventi majú značné problémy aj s adaptačným pro-
cesom. Konštatujú, že chýba prepojenie škôl s reálnou praxou.
Väčšina škôl nedostatočne pružne reaguje na potreby pracovné-
ho trhu a požiadavky zamestnávateľov. Tieto skutočnosti vedú
k tomu, že zamestnávatelia radšej uprednostňujú mladých ľudí
s praxou.

Preto ponúkame čerstvým absolventom bezplatné vzdeláva-
cie, poradenské a konzultačné služby pre oblasť trhu práce, kto-
ré vychádzajú z požiadaviek reálnej praxe. Väčšiu šancu na
úspech má pri prijímacom konaní absolvent, ktorý je pripravený
a dokáže sa priblížiť reálnym požiadavkám zamestnávateľa. 

O naše služby začínajú prejavovať záujem aj školy, ktorým zá-
leží na ich mene, v ktorom sa odzrkadľuje úspešnosť zaradenia
ich absolventov na trhu práce. Školy majú možnosť získať finanč-
né prostriedky aj v rámci rôznych europrojektov zameraných na
inovatívnosť, modernizáciu, či prepojenie škôl s praxou. Naprík-
lad v rámci operačného programu „Vzdelávanie“ s prioritnou
osou „Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy“ v opat-
rení „Premena tradičnej školy na modernú“ ponúkame školám
rôzne projekty v oblasti implementácie štátneho vzdelávacieho
programu do školských vzdelávacích programov tak, aby boli
naše skúsenosti s umiestňovaním absolventov do reálnej praxe
prenesené priamo do škôl. Vysokým i stredným školám ponúka-
me aj simuláciu verných prijímacích konaní s následnou konzul-
táciou a vzdelávaním tak, aby absolventi oslovovali potenciálnych
zamestnávateľov len kvalitne pripravení. 

Na záver rada absolventom: Nečakajte doma s nádejou, že
Vás s ponukou práce osloví samotný zamestnávateľ. Využite
všetky dostupné možnosti k získaniu perspektívnej pracovnej po-
zície. Jednou z nich sú aj naše bezplatné vzdelávacie, poradens-
ké a konzultačné služby. LINK – personálna agentúra

Dokončenie z minulého čísla.
Ďalšou službou, ktorú možno

poskytovať aj v kombinácii s uby-
tovacích službami alebo nezávis-
le, je pohostinská činnosť. Podľa
skrátenej definície je to príprava
a predaj jedál a nápojov na priamu
konzumáciu na mieste. Jedná sa
o remeselnú živnosť u ktorej pre-
ukazom odbornej spôsobilosti je
výučný list v odbore (napr. kuchár
– čašník) alebo sa preukazuje ná-
hradným spôsobom podľa §22
živnostenského zákona. Správny
poplatok za živnosť je 16,50 EUR.
Pohostinskou činnosťou pre účely
živnostenského zákona nie je -
§38, ods. 2 (i keď z vecného hľa-
diska sa dá o tom uvažovať): prí-
prava a predaj na priamu konzu-
máciu nealkoholických, alkoholic-
kých a priemyselne vyrábaných
mliečnych nápojov, zmrzliny
z priemyselne vyrábaných kon-
centrátov a mrazených krémov,
tepelne rýchlo upravovaných mä-
sových výrobkov, bezmäsitých je-
dál a obvyklých príloh a nakoniec
príprava a predaj jedál, nápojov
a polotovarov ubytovaným hosťom
v ubytovacích zariadeniach do 10
lôžok. Všetky tieto vymenované
„nepohostinské“ činnosti ale živ-
nosťami sú a to voľnými.

Niektorými ďalšími právnymi
podmienkami prevádzkovania
uvedených živností vyplývajúcimi
zo živnostenského zákona a niek-
torých osobitných predpisov sú:
povinnosť podnikateľa označiť
prevádzkareň – §30, ods. 1 živ-
nostenského zákona (obchodné
meno, miesto podnikania fyzickej
osoby alebo sídlo právnickej oso-
by, meno a priezvisko osoby zod-
povednej za činnosť prevádzkarne
a kategória ubytovacieho zariade-
nia), povinnosť predpísaným spô-
sobom zatriediť ubytovacie zaria-
denie do príslušnej kategórie pod-
ľa vyhlášky č. 277/2008 Z.z. kto-
rou sa ustanovujú klasifikačné
znaky na ubytovacie zariadenia pri
ich zaraďovaní do kategórií a tried
(označenie je napr. izba*,ob-
jekt*,turistická ubytovňa*** alebo
hotel**), povinnosť mať regionál-

nym úradom verejného zdravot-
níctva (so začatím činnosti) schvá-
lený prevádzkový poriadok ubyto-
vacieho zariadenia (zákon
č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdra-
via v platnom znení). Podľa §43
zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach, resp. prí-
slušného všeobecne záväzného
nariadenia obce (mesta), je prevá-
dzkovateľ ubytovacieho zariadenia
povinný viesť preukaznú evidenciu
na účely dane za ubytovanie
a uplatňovať predpísaný spôsob
vyberania dane, jej výšku, spôso-
by a lehoty jej odvodu obci. Napo-
kon podľa § 50 zákona
č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzin-
cov v platnom znení je ubytovateľ
– prevádzkovateľ ubytovacieho
zariadenia povinný viesť domovú
knihu v ktorej sa evidujú ubytovaní
cudzinci, zabezpečiť vyplnenie
úradného tlačiva o hlásení pobytu
cudzinca a doručiť ho policajné-
mu orgánu - cudzineckej polícii do
5 dní od ubytovania.

Uvedený výpočet legislatív-
nych podmienok podnikania v da-
nej oblasti je základný, tým sa ich
súhrn nekončí (napr. dane, odvo-
dy v rámci sociálneho a zdravot-
ného poistenia), ale v rámci prí-
spevku nie je možné všetky analy-
zovať, nakoľko je potrebný odbor-
ný výklad špecializovaných orgá-
nov štátnej správy a verejnopráv-
nych inštitúcií. Živnostenský list je
možné vybaviť na Obvodnom úra-
de L. Mikuláš odbore živnosten-
ského podnikania najneskôr do 5
pracovných dní odo dňa splnenia
všetkých náležitostí spojených
s ohlásením živnosti. Informácie
týkajúce sa vykonávania ubytova-
cích a súvisiacich služieb v pôsob-
nosti živnostenského zákona po-
skytnú zamestnanci Obvodného
úradu Liptovský Mikuláš, odbor
živnostenského podnikania, Nám.
Osloboditeĺov 1, Lipt. Mikuláš,
II. posch. č. dv. 65 – 71, tel.
č. 044/5518741-44.

Ing. Dušan Šutara
vedúci odboru živnostenského

podnikania ObÚ L. Mikuláš

Informácie pre ubytovateľov

Mestský rozhlas je funkčný
Nový mestský rozhlas vysiela prostredníctvom bezdrôtovej tech-

nológie. Technológia je pripravená tak, aby sa mohla urobiť aj nad-
stavba na šírenie signálu pre kamerový systém či šírenie internetu
vo vzdialenejších mestských častiach. Popri bežných oznamoch
slúži rozhlas predovšetkým na okamžité informovanie občanov, aby
sa včas dozvedeli informácie napr. o odstávkach vody či el. ener-
gie alebo o poruchách. Do konca roka prebiehajú rozhlasové skú-
šky, mesto preto žiada obyvateľov o pochopenie a strpenie. lm.

Pomôžte Simonke
Simonka trpí svalovou atrófiou typu I. 

Liečba je finančne náročná, potrebuje na ňu min. 65 tisíc eur.
Bez pomoci darcov nedostane Simonka potrebnú pomoc.

Nadačný fond Simonky Tekelovej 
zriadila Komunitná Nadácia Liptov.

Číslo účtu v ČSOB: 407018763/7500 VS: 900777
Email: andreatekelova@gmail.com

www.simonkatekelova.estranky.sk
mobil: 0944 386 143
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Tím liptovskomikulášskej
mestskej polície sa stal víťazom
Medzinárodných majstrovstiev
mestských polícií v hokejbale.
Ich piaty ročník sa uskutočnil
v hokejbalovom areáli na sídlisku
Podbreziny. 

Liptovskomiku-
lášski mestskí poli-
cajti doposiaľ vyhrali
všetkých päť roční-
kov turnaja. Druhý
skončil výber mest-
skej polície zo Žiaru
nad Hronom, tretia
priečka patrila
Okresnému riaditeľstvu Policaj-
ného zboru v L. Mikuláši. Na
štvrtom mieste skončili mestskí
policajti z Martina, piate miesto
obsadili ich kolegovia z českého
Přerova.

Najmä dopoludnia bol zrejme
najväčším súperom policajtov
dážď. „Oceňujem, že si zašpor-
tujete aj v tomto nepriaznivom
počasí. Som rád, že si skúse-
nosti, ktoré sú pri vašej práci veľ-
mi potrebné, vymieňate aj takým-
to spôsobom. Našim mestským
policajtom sa na športových tur-
najoch, nielen na Slovensku, ale
napríklad i v Českej republike,
darí a pravidelne výborne repre-
zentujú naše mesto,“ skonštato-
val počas otvorenia turnaja pri-
mátor L. Mikuláša Ján Blcháč.

Mikulášski mestskí policajti
na ceste za turnajovým víťaz-
stvom zdolali Martin 4:2, potom
porazili Žiar nad Hronom 5:3.
V prestížnom zápase s výberom
Okresného riaditeľstva Policajné-

ho zboru vyhrali vysoko 5:0
a v poslednom zápase zdolali
Přerov 3:2. Za najlepšieho hráča
tímu liptovskomikulášskej mest-
skej polície vyhlásili Romana Tro-
chtu, najlepším ľavým útočníkom
na turnaji bol Ľuboš Jágerský
a brankárom František Poliaček
z tímu Mestskej polície v Liptov-
skom Mikuláši.

„Cieľom turnaja bolo nielen
zmerať si sily v hokejbale, ale aj
upevniť vzájomnú spoluprácu.
Takéto turnaje sú vždy aj výbor-
nou príležitosťou na nevyhnutnú
výmenu skúseností. Teší ma, že
turnaj mal výbornú športovú úro-
veň a že sa nikto nezranil,“ skon-
štatoval Dalibor Šalplachta, ná-
čelník Mestskej polície v Liptov-
skom Mikuláši. red.

Občiansky
servis 

MÁJ 2010
Narodil sa človek, 

zapálila sa na oblohe
nová hviezda. 

Tak vitaj človiečik …
V máji 2010 sa v Liptov-
skom Mikuláši narodili:
Nella Medlová, Lukáš Palaj,
Michal Puška, Dominik Čer-
stvík, Terézia Ondrejková,
Lilly Hellebrandt, Tomáš Mi-
šík, Mathias Kokavec, Viktó-
ria Kokiová, Ružena Mirgo-
vá, Tamara Chlepková, Ma-
rek Kandera, Jaroslav Žuffa,
Ema Alexandra Melárová,
Lucia Androvičová, Lea Voj-
teková, Nikoleta Pongrác,
Andrej Skusil, Vladimír Ren-
gevič.

Láska nie je len byť spolu,
láska je ísť spolu. Nájsť
hlinu pre svoje korene …
Manželstvo uzavreli:
Ing. Dušan Korček – Marti-
na Kufčáková, Ing. Rastislav
Černý – Ľubomíra Tereštíko-
vá, Mário Kendera – Ľudmi-
la Stašová, Ing. Martin Mita-
šík – Monika Vojtašková, Mi-
chal Popelář – Sandra Mi-
trengová, Gejza Puška –
Marcela Pechová, Martin
Skladaný – Martina Mikušo-
vá, Miloš Ježek – Ing. Marti-
na Cerovská, Peter Spilý –
Andrea Šrollová, Bc. Michal
Matoš – Monika Polievková,
Peter Stenberg – Millena
Ewa Tomczak.

Roztrhla sa niť, 
už sa nedá spojiť. 

Život vyhasol, 
zostáva spomienka … 

Opustili nás:
Zuzana Králiková – 89r.,
Štefan Smiešny – 93r., Běla
Dzurianiková – 80r., Ján Ky-
sel- 58r., Ida Hrdinová –
76r., Anna Ondrejková –
91r., Martin Križka – 82r.,
Marta Jezná – 86r., Zuzana
Antošková – 98r., Michal
Mandík – 71r., Margita Vo-
záriková – 86r., Rudolf Pla-
ček – 85r., Dušan Klepáč –
34r., Katarína Balcová –
72r., Margita Oberučová –
88r., doc. Ing. Zdeněk Va-
šek – 82r., Peter Dunaj –
46r., Róbert Šmitala – 84r.,
Etela Gajancová – 90r.

Mestskí policajti vyhrali 
hokejbalový turnaj

28. 5. 2010 o 13.57 hod. na
centrálu mestskej polície bol tele-
fonicky oznámený výskyt roja
včiel na strome ul. M. M. Hodžu.
Prípad bol vyriešený v súčinnosti
s Hasičským a záchranárskym
zborom Lipt.Mikuláš, pričom maji-
teľ p. M. M. z Lipt. Hrádku si včel-
stvo pokojne prevzal.

30. 5. 2010 o 18.17 hod.
na 5. poschodí ul. Priebežná,
J. M. bytom ul. Senická pod vply-
vom požitia alkoholických nápo-
jov vzbudila verejné pohoršenie
a znečistila spoločné priestory
bytového domu. Svojím konaním
porušila § 47 ods, 1, písm.c, zá-
kona č. 372/90 Zb. o priestup-
koch. Hliadka MsP tento priestu-
pok vyriešila dňa 3.6.2010 ulože-
ním blokovej pokuty.

4. 6. 2010 o 9.58 hod. na
mestskú políciu bolo telefonicky
oznámené, že v Základnej škole
na ul. Demänovská cesta sa bijú
dvaja žiaci. Vzájomného konfliktu
sa dopustili 16 roční žiaci 9-teho
ročníka M. G. a D. B. obaja by-

tom LM – Palúdzka. MsP vyriešila
prípad na mieste napomenutím
žiakov a o skutku vyrozumela rodi-
čov.

5. 6. 2010 o 11.27 hod. na
základe tel. oznamu, že na ul. Prí-
davky sa bez majiteľa už druhý
deň volne pohybuje pes - labra-
dor, pracovník MsP určený na od-
chyt túlavých psov, psa odchytil o
12.30 hodine a umiestnil do ka-
ranténnej stanice na ul. Revoluč-
ná.

10. 6. 2010 o 19.11hod. na
ul. Tehliarska v mestskej časti
Lipt. Mikuláš – Lipt. Ondrašová,
vodič nákladného motorového vo-
zidla M. H. z Lipt. Ondreja, zabla-
tenými pneumatikami znečistil
miestnu komunikáciu. Za poruše-
nie VZN č. 8/92 čl. 2, ods.4
písm. a, Mesta Lipt. Mikuláš bol
menovaný riešený napomenutím.
Vodič následne vozovku očistil.

11. 6. 2010 o 23.00hod. na
ul. Tranovského, znečistill verejné
priestranstvo J. H. z Lipt. Mikulá-
ša. Za porušenie § 47 ods, 1,

Zo zápisníka mestskej polície
písm. d, zákona č. 372/90 Z.z.
bol hliadkou MsP riešený bloko-
vou pokutou.

13. 6. 2010 o 02.08 hod. ka-
merovým systémom MsP bola za-
znamenaná bitka na ul. 1. mája.
Hliadka MsP na mieste zistila, že
R. B. z Lipt. Mikuláša fyzicky na-
padol päsťou pod oko Š. H. z
Lipt. Mikuláša. Voči R. B. boli po-
užité donucovacie prostriedky,
nakoľko odmietol hliadke MsP
preukázať svoju totožnosť a pokú-
sil sa z miesta ujsť. Uvedeným ko-
naním bol porušený § 49 ods. 1,
písm. d, Zákona 372/90 Zb.
o priestupkoch. Za priestupok
bola menovanému uložená bloko-
vá pokuta, ktorú na mieste uhra-
dil.

18. 6. 2010 o 18.10 hod. na
verejnom priestranstve pri Lode-
nici požívali mladiství alkoholické
nápoje. Hliadka MsP objasňova-
ním zistila, že sa jednalo o F. Š.
z Lipt. Hrádku, Z. T., D. F., M. V.,
P. K., T. P., Z. M. – všetci z Lipt.
Mikuláša a S. D. z Jalovca. Uve-
deným konaním porušili VZN
8/92 čl. 2, ods. 1, písm. b. Za
priestupok boli menovaní riešení
blokovou pokutou. Zároveň bolo
zistené, že alkohol im podala L. L.
z Lipt. Mikuláša, ktorá svojím ko-
naním porušila § 30 ods. 1, písm.
a, zákona č. 372/90 Z.z. o prie-
stupkoch. Za priestupok bola
hliadkou MsP riešená blokovou
pokutou.

20. 6. 2010 o 09.28 hod. faj-
čila cigaretu na autobusovej za-
stávke SAD K. P. zo Šenkvíc.
Svojím konaním porušila § 7, ods.
1, písm. a Zákona 377/2004
o ochrane nefajčiarov. Za uvede-
ný priestupok jej MsP uložila na
mieste blokovú pokutu.

V období od 24. 5. 2010 – do
23. 6. 2010 bolo MsP riešených
310 priestupkov, z toho na úseku
dopravy 145, proti majetku 34
priestupkov, 26 proti verejnému
poriadku, 13 proti občianskemu
spolunažívaniu, 4 priestupky voľ-
ne pohybujúcich sa psov, 11 prie-
stupkov porušenia zákona
o ochrane nefajčiarov – fajčenie
na autobus. zastávkach, 2 podo-
zrenia z trestného činu, 41 prie-
stupkov pitia alkoholu na verej-
nom priestranstve, a iné. Mestská
polícia výkonom hliadkovej služby
zabezpečila verejný poriadok po-
čas Stoličných dní Mesta Lipt. Mi-
kuláš a v období povodní poskytla
pomoc občanom pri ochrane ma-
jetku.

Mgr. Dalibor Šalplachta
náčelník mestskej polície

Foto: archív MsÚ



Stretnutie rodákov Liptova, prezentácia hasièskej techniky

Dobové obrázky zo života ¾udí

Vystúpenia zahranièných folklórnych skupín

Športovo-spoloèenské podujatie pre všetkých obyvate¾ov

Gruzínsky folklórny súbor

Vychutnajte si letnú pohodu a skvelý jazz v Tatralandii

Poïte objavova�, ako plynul život mesteèka Liptovský 
Svätý Mikuláš do polovice 20. storoèia. Sprievodca Vás 
prevedie historickým centrom mesta a poèas jeho 
výkladu sa pred Vami budú vynára� obrazy z minulosti – 
každodenný život prostých obyvate¾ov i osobností. 
Dozviete sa aj to, kde vyrástla anglická princezná Mária 
Valéria, ktorý hotel bol považovaný za elitný s vyberanou
klientelou  i zaujímavosti zo spomienok mikulášskych
rodákov.

Program v areáli Liptovskej dediny

Ochutnajte jedlá z našej kuchyne

Taneèný tábor ¾udového tanca

Prezentácia vozového parku Považskej lesnej železnice

Kopec zábavy, bohatý program a sú�aže o skvelé ceny

Rozprávka plná smiechu a zábavy

Talentovaný slovenský spevák Robert Šimek

Jimmy Hendrix a ïalší hudobní mágovia v jeho podaní 

Piesne bratov Nedvìdovcov v podaní košických chlapcov

To pravé osvieženie so Zlatým Bažantom v Tatralandii

Vrcholné športové podujatie - jachty
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PREH¼AD PODUJATÍ

Múzeum liptovskej dediny Pribylina 9,00 h

Múzeum liptovskej dediny Pribylina 9,00 h

Aquapark Tatralandia 9,00 - 21,00 h

Pred Informaèným centrom - každú nede¾u o 15,00 h

Múzeum liptovskej dediny Pribylina

Hotel Družba, Demänovská dolina

Amfiteáter Východná

Lúèky

Aquapark Tatralandia 9,00-21,00 

Námestie oslobodite¾ov 15,00 h

Areál MFK Tatran, Liptov aréna, Mesto LM, 9,00 h 

Dom kultúry - ve¾ká sála, 19,00 h 

Múzeum liptovskej dediny Pribylina 9,00 h

Aquapark Tatralandia 9,00 - 21,00 h

10.7. Námestie oslobodite¾ov 19,00 h

17.7. Námestie oslobodite¾ov 19,00 h

25.7. Námestie oslobodite¾ov 19,00 h

18.7. Námestie oslobodite¾ov 19,00 h

Aquapark Tatralandia 9,00 - 21,00 h

Liptovská Mara

NEDE¼A RODÁKOV - NA SLÁVU HASIÈOV

NEDE¼A NA ¼UPÈIANSKOM RÍNKU

JAZZ POHODA V TATRALANDII

TAJOMSTVÁ UKRYTÉ ZA MÚRMI DOMOV 
V HISTORICKOM CENTRE

V SUSEDOVOM DVORE

NARODENINOVÝ BONUS Príïte do Tatralandie v deò svojich narodenín a
ako darèek získajte ZADARMO vstup do saunového sveta Tatra-Therm-Vita.
Viac info na www.tatralandia.skl

POZVÁNKA DO VÝCHODNEJ

ŠPORTOVÝ DEÒ PRIMÁTORA

“21 SAUKUNE”

CISÁROVE NOVÉ ŠATY

JOHNY CASH REVIVAL

RENÉ LACKO

OREGON

GOLDEN DAY

MAJSTROVSTVÁ SVETA VAURIEN 2010

RYBACIE ŠPECIALITY

TANCOVANIE POD KRIVÁÒOM

DOLNOLIPTOVSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
POD CHOÈOM LÚÈKY

MAŠINPARÁDA

OSLÁVTE S NAMI 7. NARODENINY

3.- €

3.- €

3.- €

2.- €
1,60 €

Stretnutie èlenov klubu a ich priaznivcov

56. roèník festivalu tradiènej ¾udovej kultúry

Ochutnajte jedlá z našej kuchyne

2- dòový HD pretek

Ochutnajte jedlá z našej kuchyne

Ochutnajte jedlá z našej kuchyne

Hókusy - pókusy, ktoré zabavia malých aj ve¾kých

Dychová hudba zo Žiliny

Country veèer

Chlapci z Prešova a ich program Wiches From The Dark

Liptovská knižnica GFB, 17,00 h

Amfiteáter Východná

Hotel Družba, Demänovská dolina

Giant bike park Jasná, tra� Downhill

Hotel Družba, Demänovská dolina

Hotel Družba, Demänovská dolina

9.7. Námestie oslobodite¾ov 19,00 h

Pri fontáne Metamorfózy 17,00 h

16.7. Námestie oslobodite¾ov 19,00 h

24.7. Námestie oslobodite¾ov 19,30 h

KLUB MLADÝCH AUTOROV

FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ 2010

ŠPECIALITY Z GRILU

GIANT BIKE LIGA XXL 

RUSKÁ KUCHYÒA

SLOVENSKÁ KUCHYÒA

MAJSTER N

FATRANKA

LOUIZIANA

1st. SLOVAK PINK FLOYD REVIVAL

ZA SIEDMIMI HORAMI...

POPOLUDNIE S DYCHOVKOU

FOLKOVÝ VÍKEND

REVIVAL VÍKEND

Jimmy Hendrix a ïalší hudobní mágovia v jeho podaní 

13. roèník folklórneho festivalu

Quintet džezových hudobníkov s hos�om Bercom Baloghom

Formácia ktorá prepojuje rómske a jazzové prvky

30-1
PIATOK

-NEDE¼A

25.7. Námestie oslobodite¾ov 19,00 h

30.7. Posádkový klub 20,00 h

1.8. Posádkový klub 20,00 h

RENÉ LACKO

FIVE REASONS

IDA KELAROVÁ A JAZZ FAMELIJA

Chlapci z Prešova a ich program Wiches From The Dark

Orchester hrajúci najznámejšie swingové a jazzové skladby

Fenomenálny maïarský spevák a inštrumentalista

24.7. Námestie oslobodite¾ov 19,30 h

30.7. Fontána Metamorfózy 17,00 h

31.7. Posádkový klub 20,00 h

1st. SLOVAK PINK FLOYD REVIVAL

BIG BAND RUŽOMBEROK

GÁBOR WINAND

REVIVAL VÍKEND

MIKULÁŠSKY JAZZOVÝ FESTIVAL

Hudobná noc v meste

23.7. Námestie oslobodite¾ov

STREET MUSIC NIGHT

15PROGRAMY
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