
Prvý konzulát Slnka otvorili na Stoličných dňoch
Počas otváracieho ceremoniá-

lu tohtoročných Stoličných dní 
odovzdal predstaviteľom partner-
ských miest Liptovského Mikulá-
ša primátor Alexander Slafkovský 
certifikáty veľvyslancov Slnka. Na 
certifikáte sa uvádza, že občania 
nášho mesta darujú primátorom 
partnerských miest slnečné lúče. 
Veľvyslanectvo Slnka pre planétu 
Zem má svoje sídlo na Lomnickom 
štíte, prvý konzulát vôbec bol do-
časne otvorený počas Stoličných 
dní. Jeho trvalé sídlo sa bude mož-
no už čoskoro nachádzať v budove 
bývalého župného domu.

Veľvyslanectvo je organizácia, 
ktorej cieľom je zabezpečovať fi-
nancovanie prevádzky charitatív-
neho systému Dobrý anjel. Ten 
rozdeľuje všetky získané peniaze 
od darcov - „dobrých anjelov“ - 
vo výške takmer 3,4 mil. eur roč-
ne predovšetkým ťažko chorým 
deťom a ich rodinám. Na finan-
covanie prevádzky si chce zaistiť 
peniaze z iných zdrojov. Kto sebe 
alebo svojim priateľom kúpi slneč-
né lúče, dostane certifikát a stáva 
sa veľvyslancom Slnka. Zisk z pre-
daja certifikátov pomáha charita-
tívnemu systému Dobrý anjel kryť 

náklady na svoju činnosť. 
Na záver otváracieho ceremoni-

álu si s A. Slafkovským pripili pri-
mátori susedného Liptovského 
Hrádku a Ružomberka spoločne 
s primátormi partnerských miest 
Galanta a Opava ako aj s radnými 
z poľského Żywieca a maďarského 
Kiskőrösu. 

Skromnejšie, no dôstojné

Tohtoročné Stoličné dni mali 
program v porovnaní s minulými 
rokmi skromnejší. Otvárací cere-
moniál v krátkom dramatickom 
pásme pripomenul 725. výročie 
prvej písomnej zmienky o Liptov-
skom Mikuláši „Vzhľadom na fi-
nančnú situáciu sme sa k tomuto 
výročiu museli postaviť skromne, 
ale oslávili sme ho dôstojne,“ po-
vedal A. Slafkovský.

Návštevníci podujatia si v piatok 
mohli vychutnať vystúpenie ne-
meckej dvojice Modern Talking 
Reloaded, najväčšou hviezdou bol 
určite Martin Harich, finalista súťa-
že Česko-Slovenská Superstar. Bol 
to jeho prvý koncert na domácej 
pôde od účinkovania v talentovej 
súťaži. Na námestie pritiahol – 

podľa odhadov – okolo päťtisíc di-
vákov. „Mal ich určite viac ako pred 
pár rokmi Desmod či Hudba z Mar-
su,“ zhodli sa zamestnanci domu 
kultúry. Úspech zožala aj formácia 
A. M. O. či majstri beatboxu.

V sobotu napriek chladnému 
počasiu diváci prišli na námestie 
opäť. Žilinská Chimera vytvori-
la pôdu skupine Heľenine oči. Tá 
svojim repertoárom, v ktorom sa 
nachádzajú aj rockové úpravy slo-
venských ľudových piesní rozprú-
dila zábavu. Veľké ovácie zožal už 
tradične mikulášsky Ploštín Punk. 
Vystúpenie tejto ostrieľanej sku-

piny patrilo k ďalšiemu z vrcholov 
tohtoročných Stoličných dní.

Ešte pred koncertom vyžrebo-
val primátor mesta spolu s orga-
nizátorom charitatívnej akcie Cez 
Slovensko na bicykli za 5 dní ma-
jiteľov výherných tiketov v rámci 
verejnej zbierky na pomoc hendi-
kepovaným športovcom. „Vďaka 
našim aktivitám sme im doteraz 
pomohli sumou viac ako 25-tisíc 
eur,“ uviedol Miroslav Buľovský, 
predseda Občianskeho združenia 
Parasport24.com a manažér pro-
jektu.

 -leh-
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na prahu letných prázdnin konštatujem, že 
prvý polrok v úrade ubehol ako voda. Toto 
obdobie spolu s mojím tímom nazývame ob-
dobím záchranárskych prác. Pracovali sme 
– a pracujeme – s maximálnym nasadením. 
Napriek vysokému pracovnému tempu sme - 
a chcem aby sme zostali - otvorení verejnosti. 
Každý týždeň máme vyčlenené dve až tri hodi-
ny pre vaše problémy a otázky. V rámci pätnás-
tich minút môže každý občan predniesť svoju 
žiadosť alebo návrh buď mne, alebo mojim zá-
stupcom, J. Repaskému a M. Kružliakovi. Stačí si 
dohodnúť termín osobne, alebo telefonicky na 
sekretariáte vedenia mesta. Urobili tak už vyše 
dve stovky občanov.

V rámci „záchrannej akcie“ sme vyrokovali 
predĺženie zmluvy s majiteľmi pozemkov pod 
skládkou pri Veternej Porube a tak sa nám po-
darilo odblokovať situáciu, ktorá hrozila mestu 
ekonomickou katastrofou. Riešime hazardér-
ske záväzky predchodcov, pasujeme sa s tým, 
čo život každodenne prináša. Stále máme hl-

boko do vrecka, som však rád, že sme nemuseli 
zrušiť Mikulášske leto či Stoličné dni, ktoré boli v 
porovnaní s vlaňajškom skromnejšie.

Počas uplynulého polroka sa musel kvôli 
úsporným opatreniam mestský úrad rozlúčiť s 
dvoma desiatkami zamestnancov z ekonomic-
kých dôvodov. Z rovnakých príčin sme museli 
redukovať aj počty mestských policajtov o de-
sať percent.

Nevyužívané priestory úradu budú od júla 
slúžiť Bytovému podniku, ktorý sa k nám kom-
pletne presťahuje. Úžitok z toho bude troja-
ký – občan vybaví pod jednou strechou viac 
ako doteraz, štvrté poschodie úradu už nebu-
de zívať prázdnotou a Bytový podnik bude v 
dôstojnejších priestoroch. Okrem toho môže-
me ponúknuť v transparentnej súťaži budovy 
Bytového podniku na predaj. Získané peniaze 
použijeme na investičné účely, nie na okázalú 
zábavu, ako tomu bolo po minulé roky.

Uplynulý mesiac priniesol dve rokovania po-
slancov mestského zastupiteľstva v priebehu 
siedmych dní. Po kritike od Najvyššieho kon-

trolného úradu a poslancov sa rozhodol hlavný 
kontrolór mesta Ján Bonko pred druhým júno-
vým zastupiteľstvom rezignovať na svoju funk-
ciu. Nového kontrolóra budú poslanci voliť 18. 
augusta.

Som rád, že v júni nás navštívil minister 
školstva Eugen Jurzyca. Priamo v teréne mal 
možnosť zbierať poznatky počas diskusií s pe-
dagógmi, zaujímal sa o názory na pripravova-
né zmeny v jeho rezorte. Prisľúbil nám financie 
na vyriešenie havarijného stavu kotolne v zák-
ladnej škole v Demänovej. Návštevou nás poc-
tila aj predstaviteľka veľvyslanectva Spojených 
štátov. S radosťou som ocenil pani doktorku 
Elenu Hrbčovú, zaslúžilú darkyňu krvi. Rád som 
odovzdal ocenenie aj kulturistovi Ľubošovi Ma-
liňákovi.

Milí Mikulášania, želám vám príjemný oddy-
ch počas leta, žiakom a študentom najkrajšie 
prázdniny.

 Alexander Slafkovský,
 primátor mesta Liptovský Mikuláš

Vážení spoluobčania,

MeSačník pre občanov MeSta LiptovSký MikuLáš
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Výjazd ministra školstva Euge-
na Jurzycu do Liptova vo štvrtok 2. 
júna pozostával z pestrého progra-
mu. V našom meste si v sprievode 
predstaviteľov radnice a prednostu 
krajského školského úradu Ľubomí-
ra Krajčího prezrel objekt Základnej 
školy Dr. Aurela Stodolu. Jej časť 
bola rekonštruovaná z prostried-
kov Európskej únie. Zároveň zaví-
tal na vyučovaciu hodinu nultého 
ročníka špeciálnej triedy. Riaditeľka 
školy Dana Gajdošová spolu s peda-
gogickým personálom mu vysvetlili 
princíp fungovania a spôsob práce s 
deťmi v tejto triede. 

Minister E. Jurzyca spolu s primáto-
rom A. Slafkovským navštívil aj cen-
trum voľného času. S jeho riaditeľom 
R. Králikom diskutoval o legislatíve 
súvisiacej s financovaním tohto za-
riadenia. Počas obeda v školskej je-
dálni sa minister zaujímal o názory 
na pripravované zmeny v jeho rezor-
te, ktoré sa dotknú základných škôl.

Pri príležitosti 140. výročia zalo-
ženia Strednej odbornej školy po-
lytechnickej sa počas prítomnosti 
ministra konala slávnostná akadé-
mia v dome kultúry. Krátko pred jej 
začiatkom E. Jurzyca školu navštívil, 

Azda najznámejší Mikulášan uply-
nulých mesiacov, vďaka ktorému 
bolo naše mesto skloňované na te-
levíznych obrazovkách i mimo nich 
prijal od primátora Alexandra Slaf-
kovského pozvanie na neformálne 
stretnutie. Martin Harich prišiel na 
mestský úrad v sprievode svojho 
otca Laca a Mareka Masarika, spo-
luhráča zo skupiny Musitany Hope. 

Po milom privítaní nasledovalo 
spomínanie, kedy a kde sa primá-
tor s Martinom po prvýkrát stretli. 
„Bolo to na nejakom študentskom 
podujatí pred asi dvoma rokmi,“ 
povedal Alexander Slafkovský. „Už 
vtedy si ma zaujal,“ priznal úprim-
ne. Martin Harich ho doplnil: „S Ma-
rekom sme hrali aj na podujatí pri 
príležitosti dvadsiateho výročia re-
volúcie, ktoré ste organizovali. Vy-

stupoval tam vtedy aj Hex.“
Ďalšia debata sa krútila okolo 

aktuálnych zážitkov a skúsenos-
tí týkajúcich sa talentovej súťaže 
Česko Slovenská Superstar, v kto-
rej Martin Harich skončil ako štvrtý 
najlepší spevák spomedzi tisícov 
súťažiacich. 

 A. Slafkovského zaujímalo aj to, 
ako Martin zvláda študijné po-
vinnosti, keďže navštevuje miku-
lášske Gymnázium M. M. Hodžu. 
„Nechcem robiť v lete individuálne 
skúšky, lebo cez prázdniny to vyze-
rá na množstvo koncertov,“ vysvet-
lil hudobník.

Na záver stretnutia dostal Martin 
Harich od primátora A. Slafkovské-
ho ďakovný list za reprezentáciu 
mesta, striebornú plaketu a knihu o 
Liptovskom Mikuláši. -red-

Zamedzili 
plytvaniu peňazí 

Rokovanie poslancov počas za-
stupiteľstva vo štvrtok 23. júna 
odsúhlasilo dodatok k zmluve o 
zabezpečení verejného osvet-
lenia, ktorú má uzatvorenú so 
spoločnosťou FIN.M.O.S. Na jeho 
základe mesto ušetrí ročne asi 
30-tisíc eur. Podľa dodatku si totiž 
bude údržbu osvetlenia riešiť bez 
tejto spoločnosti, ktorej osvetle-
nie patrí. Mesto od nej nakupu-
je akcie a tak sa stáva postupne 
vlastníkom verejného osvetlenia. 

Údržbu doteraz síce zabezpečo-
vali Verejnoprospešné služby, ale 
objednávky boli realizované pros-
tredníctvom FIN.M.O.S.-u. Jeho vy-
lúčením z reťazca mesto výrazne 
ušetrí. Ďalšie úspory sa očakávajú 
od zrušenia zmluvnej podmienky, 
že mesto nakupuje elektrinu od 
FIN.M.O.S.-u. Po 1. januári budúce-
ho roku získame lacnejšiu elektric-
kú energiu od iných dodávateľov.

Predošlých deväť dodatkov k 
spomínanej zmluve – ako pou-
kázal aj Najvyšší kontrolný úrad 
– bolo v minulom období pred 
poslancami zatajených. „Tento 
dodatok dáva konečne priestor 
transparentnému financovaniu 
prevádzkových výdavkov mesta,“ 
povedal prvý zástupca primáto-
ra Jozef Repaský, ktorý materiál 
predkladal.  -red- 

Poslanci prerokovali 
dôležité body

Celkovo tri témy boli predme-
tom rokovania poslancov vo 
štvrtok 16. júna. Prvá z nich sú-
visela s končiacou sa možnosťou 
odpredaja akcionárskeho po-
dielu mesta v spoločnosti Dexia 
banka Slovensko na základe po-
nuky hlavného akcionára banky. 

Ďalšia sa dotýkala novely záko-
na, ktorá zmenila spôsob výpoč-
tu platu starostov a primátorov. 
Poslanci uznesením nový spôsob 
schválili. Novela znížila starostom 
a primátorom ich plat. Vzhľadom 
na to, že A. Slafkovský požiadal 
zastupiteľstvo o desaťpercent-
né zníženie svojho platu oproti 
predošlému primátorovi ešte pri 
nástupe do funkcie v decembri 
2010, poslanci schválili výpočet 
platu rovnajúci sa sume 3 085 eur 
mesačne.

Do tretice zastupiteľstvo pre-
rokovalo obsah protokolu o 
výsledku kontroly Najvyššieho 
kontrolného úradu za rok 2010 
a prijalo doplňujúce uznesenie.   
Hlavný kontrolór mesta bol pí-
somne napomenutý za zanedba-
nie povinností. (viac na str. 6)

Poslanci na záver rokovania 
interpelovali vedenie mesta. 
Vladimíra Rengeviča (SDKÚ-DS, 
SaS, KDH) zaujímalo, na základe 
čoho mesto povoľuje súkrom-
ným osobám ohňostroje, pre-
tože v sobotu 11. júna o 21.45 
hod. zaregistroval ohňostroj, 
aký vidieť počas silvestrovských 
osláv. Soňa Čupková (Smer-SD, 
SNS, ĽS-HZDS) upozornila na 
viacero problémov v Iľanove a 
Ploštíne vrátane zlej funkčnos-
ti mestského rozhlasu. Jaroslav 
Čefo (SDKÚ-DS, SaS, KDH) sa vrá-
til k problému spomaľovacieho 
pruhu na Dubovej ulici na sídlis-
ku Podbreziny. „Napriek nápra-
ve sa po čase opäť skrutky opäť 
vynorili nad úroveň povrchu 
spomaľovača, hrozí poškodenie 
pneumatík,“ upozornil.

Nezávislí poslanci Ján Droppa 
a Jozef Bobák sa venovali chod-
níku ohradenému pri stavenisku 
garáží v Palúdzke a žiadali riešiť 
situáciu v tejto lokalite. „Stavbári 
tam dokonca nemajú k dispozícii 
ani mobilné WC,“ podotkol posla-
nec Droppa.

Jána Blcháča (Smer-SD, SNS, 
ĽS-HZDS) zaujímalo, či je pravda, 
že ZŠ Dr. A. Stodolu má prejsť 
do súkromných rúk. Primátor 
Alexander Slafkovský mu pove-
dal, že mesto ponuku súkromnej 
spoločnosti odmietlo. -red-

Minister Jurzyca sa zaujímal o fungovanie škôl

Martin Harich navštívil primátora 

počas príhovoru v úvode akadémie 
prítomných bývalých i súčasných 
pedagógov a študentov pozdravil 
krátkym príhovorom. Počas náv-
števy areálu vodného slalomu sa 
dozvedel skutočnosti týkajúce sa 
výstavby objektu lodenice. Skon-
štatoval, že najúspešnejší slovenský 
olympijský šport si takúto stavbu 
zaslúži. Zároveň prisľúbil, že s ďalší-
mi členmi vlády bude o dofinanco-
vaní výstavby rozprávať.

Záverečnú časť návštevy absolvo-

val minister školstva prehliadkou 
priestorov Akadémie ozbrojených 
síl generála M. R. Štefánika v Demä-
novej. Jeho sprievodcom bol rektor 
M. Kelemen. V krátkosti priblížil his-
tóriu i perspektívu školy, vysvetlil 
súvislosti týkajúce sa otvorenia ci-
vilného štúdia. E. Jurzyca nakoniec v 
objekte akadémie navštívil aj simu-
lačné stredisko. Dozvedel sa o spô-
sobe výcviku našich vojakov a ich 
príprave na rôzne krízové situácie. 
 -red-



Vzácna návšteva z USA v našom meste
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Predstaviteľka Veľvyslanectva Spo-
jených štátov na Slovensku Katharine 
Beamer zavítala v rámci svojej pracov-
nej cesty po východnom a strednom 
Slovensku aj do Liptovského Miku-
láša. V piatok 3. júna sa stretla s pri-
mátorom Alexandrom Slafkovským, 
ktorý ju informoval o aktuálnych 
úlohách a výzvach samosprávy. Po-
písal aktuálnu neľahkú ekonomickú 
situáciu, v ktorej sa mesto nachádza, 
vysvetlil súvislosti so skládkovaním 

komunálneho odpadu. 
K. Beamer počas návštevy položila 

otázku týkajúcu sa štruktúry prie-
myslu v L. Mikuláši. A. Slafkovský 
jej vysvetlil, že popri výrobe je pre 
mesto veľmi významný cestovný 
ruch vzhľadom na prírodné danosti 
regiónu. Primátor zároveň konšta-
toval, že v štruktúre zahraničného 
priemyslu pôsobiaceho na území L. 
Mikuláša nie je americký kapitál do-
posiaľ zastúpený. 

Vzácny hosť sa tiež živo zaujímal 
o prácu s rómskymi spoluobčanmi, 
primátor popísal situáciu a informo-
val o činnosti komunitného centra 
v Hlbokom. K. Beamer položila aj 
otázku v súvislosti s nedávnym od-
súdením organizátora neúspešnej 
medzinárodnej deaflympiády. „Boli 
sme prezieraví a s organizátorom 
sme nevstúpili do žiadnej spoluprá-
ce, takže sa nám škody, ktoré dnes 
kvôli celej záležitosti ťažia niektoré 

Vedenie mesta odovzdávalo ďakovné listy

Primátor má menšie právomoci

V súvislosti s významnými úspechmi 
občanov L. Mikuláša ocenil primátor 
A. Slafkovský vo štvrtok 9. júna dvoch 
z nich. Držiteľku striebornej medai-
ly Henryho Dunanta, predsedníčku 
Územného spolku Liptov Slovenské-
ho Červeného kríža (SČK) Elenu Hrb-
čovú prijal spolu s primátorom aj jeho 
druhý zástupca M. Kružliak. 

A. Slafkovský odovzdal E. Hrbčo-
vej striebornú plaketu mesta a ďa-
kovný list, ktorým vyjadril vďaku za 
jej dlhoročnú dobrovoľnícku prácu. 
E. Hrbčová pôsobí ako obvodná le-
kárka a regionálny územný spolok 
organizácie vedie už osemnásť ro-
kov. Medzi významné aktivity SČK 
v našom regióne patrí aj organizo-
vanie kurzov prvej pomoci, opatro-
vateľských kurzov, či poskytovanie 
opatrovateľských služieb. Držiteľkou 
striebornej medaily H. Dunanta sa 
E. Hrbčová stala začiatkom mája. H. 
Dunant je zakladateľom Červeného 

Poslanci mestského parlamentu 
schválili na zastupiteľstve 23. júna 
nové zásady hospodárenia mes-
ta. Primátor A. Slafkovský predložil 
novelizované znenie, v ktorom sú 
obmedzené jeho právomoci v po-
rovnaní s dovtedy platným stavom. 

V uplynulom volebnom období to-
tiž začalo platiť, že primátor mohol 
bez vedomia zastupiteľstva vykoná-
vať rozpočtové zmeny až do sumy 
66-tisíc eur. Po novom je to už iba 
20-tisíc eur. Nakladanie s verejnými 
prostriedkami nad túto hranicu musí 
vždy odsúhlasiť poslanecký zbor.

Medzi ďalšie body rokovania pat-
rilo schválenie obnovenia Spoloč-
ného obecného úradu pre oblasť 
sociálnych služieb. Jeho existenciu 
ukončilo predošlé vedenie mesta k 
31. decembru minulého roku. Sta-
rostovia obcí horného a stredného 
Liptova však po voľbách iniciovali 
jeho obnovenie, keďže chápu jeho 
potrebu. Úrad bude poskytovať 
služby v zmysle zákona, do jeho pô-
sobnosti spadá posudzovanie po-
treby sociálnych služieb i  pomoc 
pri tvorbe zmlúv medzi zariadením 
a opatrovaným. Prevádzka úradu 
bude financovaná z prostriedkov 

združených obcí, prispievať budú 
na základe počtu svojich občanov. 
Ušetria tak všetky zainteresované 
samosprávy. V prípade L. Mikuláša to 
môže byť do 10-tisíc eur ročne. Spo-
ločný úrad má od 1. júla sídlo opäť v 
budove mikulášskej radnice.

 športovci majú jasno v pozemkoch
Medzi náročnejšie témy posledné-

ho júnového zastupiteľstva patrili 
odpredaje pozemkov, na ktorých 
stojí reštauračné a ubytovacie zaria-
denie Lodenica. Budova patrí Kanoe 
Tatra Klubu. V rámci podpory úspeš-
ného olympijského športu sa prí-
tomní poslanci nakoniec po takmer 
troch hodinách diskusie vzácne jed-
nomyseľne zhodli a vodákom pre-
dali pozemky za symbolické euro 
s podmienkou prednostnej kúpy 
mestom za rovnakých podmienok. 
Je to poistka ak by KTK chcel objekt 
ako celok predať tretej strane, alebo 
by zanikol. Vodáci tak budú mať jas-
no vo vlastníckych vzťahoch k po-
zemkom okolo hotela Lodenica. 

Jerguš a Ladislav Bača nadobudnú 
204 m2 po štyroch rokoch čakania. 
Pozemky sa nachádzajú v ich areáli 
a sú zastavené. Nadobudnú ich za 

2 eurá za m2, s podmienkou, že 50 
rokov bude na nich stáť športové za-
riadenie slúžiace verejnosti a na päť 
až desať hodím týždenne poskytnú 
areál bezplatne žiakom základnej 
školy a centra voľného času. 

tv Liptov musí rozmýšľať, ako ďalej
Doplnenie orgánov akciovej spo-

ločnosti Televízia Liptov o tretieho 
člena predstavenstva – po hlaso-
vaní poslancov sa ním stal druhý 
zástupca primátora Milan Kružliak 
– bude pre spoločnosť znamenať jej 
pružnejšie riadenie. Zastupiteľstvu 
bola predložená správa o aktuálnej 
ekonomickej situácii v televízii. Ná-
sledne poslanci jej vedenie zaviazali 
predložiť na septembrové rokovanie 
správu o možnostiach vysielania 
po 31. decembri, kedy televízii kon-
čí licencia na šírenie signálu. Podľa 
predkladateľa materiálu – predse-
du predstavenstva spoločnosti Pet-
ra Lehotského – sa bolo potrebné 
intenzívne zaoberať možnosťami 
šírenia signálu už pred rokom. Ako 
poukázal, v súvislosti s celonárod-
ným harmonogramom prechodu na 
digitálne vysielanie by sa televízia 
vyhla mnohým problémom. -red-

Seniori 
žijú naplno

Klienti Zariadenia pre seniorov a 
domova sociálnych služieb mesta 
Liptovský Mikuláš v rámci cyklu 
„Poznaj svoje mesto“  navštívili 
Galériu  P. M. Bohúňa. Obrazy, kto-
ré boli vystavené, zaviedli našich 
seniorov v mysli do dávnych dôb, 
do dedinského prostredia, priblí-
žili nám tvorbu nášho národného 
maliara, grafika a ilustrátora Mar-
tina Benku, ktorý hľadal inšpiráciu 
v kráse slovenskej prírody, v jed-
noduchom ľudovom živote.   

S našimi seniormi sme na-
vštívili aj Slovenské múzeum 
ochrany prírody a jaskyniarstva. 
Veľkému záujmu sa tešila aj náv-
števa Múzea J. Kráľa. Seniorom  
sa  prostredníctvom historických 
predmetov, fotografií a archív-
nych dokumentov priblížili vý-
znamné udalosti a osobnosti, 
bohaté hospodárske, národné, 
kultúrne i športové tradície nášho 
mesta. Našich klientov zaujímal 
hlavne  osud najznámejšieho slo-
venského zbojníka Juraja Jáno-
šíka. V podzemných priestoroch 
múzea sme mali možnosť vidieť 
jedinečnú expozíciu známu ako 
Mikulášsku mučiareň. V blízkosti 
miest, kde pred tromi storočiami 
prebiehal súd so zbojníckym ka-
pitánom Jurajom Jánošíkom, sme 
si spolu s klientmi prezreli zápisni-
ce o jeho dobrovoľnom i trpnom 
vypočúvaní, ktoré spolu s mu-
čiarenskými nástrojmi ako dereš, 
škripec či španielska čižma. 

Nahliadli sme aj do izby ro-
mantického básnika Janka Kráľa, 
garbiarskej dielničky či jedálne 
mikulášskych mešťanov. Expozí-
cia sa v jednej zo svojich „kapitol“ 
venuje i počiatkom športu a turis-
tiky v meste a jeho okolí. Na záver 
našich klientov  zaujala expozícia, 
ktorá nám sprítomnila obdobie 
druhej svetovej vojny, židovských 
transportov a ťažkých bojov o 
oslobodenie mesta. -zs-

okolité mestá, vyhli,“ informoval A. 
Slafkovský. Počas rozhovoru K. Bea-
mer zaujímala aj úroveň spolupráce 
so Žilinským samosprávnym krajom. 
V tejto súvislosti sa dozvedela, že A. 
Slafkovský je aj župným poslancom 
a milo ju prekvapilo, že po zvolení 
za primátora dodržal sľub a vzdal sa 
mandátu poslanca parlamentu.

Na záver stretnutia si primátor dovo-
lil prostredníctvom Katharine Beamer 
pozvať na návštevu L. Mikuláša ame-
rického veľvyslanca, jeho excelenciu 
Theodore Sedgwicka.                     -red-

kríža a prvým držiteľom Nobelovej 
ceny za mier.

Vyjadrenia vďaky za úspešnú re-
prezentáciu nášho mesta sa dočkal 
aj úspešný kulturista Ľuboš Maliňák. 
Dvojnásobný vicemajster sveta, dvoj-
násobný majster i vicemajster Európy 
si nedávno pripísal na konto k piatim 
titulom majstra Slovenska ďalší. Aj to 
bol dôvod, prečo sa s ním primátor A. 
Slafkovský rozhodol stretnúť.  

Dvojicu úspešných vodákov – Ele-
nu Kaliskú a Alexandra Slafkovské-
ho ml. prijali zástupcovia primátora 
J. Repaský a M. Kružliak v pondelok 
20. júna. Dôvodom bola ich úspeš-
ná reprezentácia na Majstrovstvách 
Európy vo vodnom slalome, ktoré sa 
krátko predtým konali v Španielsku. 
A. Slafkovský ml. si odtiaľ priviezol 
titul vicemajstra Európy, E. Kaliská 
získala bronz. -leh-
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Okrem obchodných prevádzok (obuv, textil, šport, ...)
U  N Á S  N Á J D E T E :

• banky
• pobočku
• služby advokátskej kancelárie 

• stávkové kancelárie
• realitnú kanceláriu
• herňu

pon. – pia. 9 – 19 h. FREE

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

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

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

Bankovní institut vysoká škola, a.s., o.z., 
Banská Bystrica
organizuje v konzultačnom stredisku 
Liptovský Mikuláš

SUMMER LANGUAGE 
SCHOOL BIVŠ
LETNÁ JAZYKOVÁ 
ŠKOLA BIVŠ

Využite leto pre svoj profesionálny rast

Podrobné info: www.bivs.sk, lmikulas@bivs.sk

1/ Štandardné kurzy 
 anglického a nemeckého jazyka 
2/ Konverzačné kurzy 
 v angličtine a nemčine
3/ Obchodná angličtina 
 I., II. modul 
4/ Vysoko interaktívne kurzy 
 pre pokročilých

cia Mestsky spravodaj 91x248 mm.indd   2 15.6.2011   11

MeSto Liptovský Mikuláš, štúrova 1989/41, 031 42 L. Mikuláš 
v y h l a s u j e

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka Mestskej polície 
Liptovský Mikuláš

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
- odborná spôsobilosť v zmysle § 25 zákona č. 564/1991 Z.z. výhodou

Iné kritériá a požiadavky: 
- občianska bezúhonnosť
-  vek minimálne 25 rokov
- prax v riadiacej funkcii min. 5 rokov
- osobnostné a morálne predpoklady
- znalosť legislatívy pre príslušnú oblasť
- telesná a duševná spôsobilosť na výkon funkcie
- znalosť práce s PC
- znalosť cudzích jazykov výhodou
- vodičský preukaz skupiny „B“

Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia: 
- profesijný životopis
- overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
- čestné vyhlásenie o svojej bezúhonnosti (víťaz výberového konania pred vymeno-
vaním mestským zastupiteľstvom preukáže bezúhonnosť výpisom z registra trestov 
nie starším ako 3 mesiace)
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti na výkon funkcie nie staršie ako 1 mesiac
- lekárske potvrdenie o duševnej spôsobilosti na výkon funkcie (od odborného lekára 
  – psychológa ) nie staršie ako 1 mesiac
- projekt : „Stratégia fungovania Mestskej polície Liptovský Mikuláš“ v rozsahu max.  
 troch strán
- písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z.

Po úspešnom absolvovaní výberového konania musí uchádzač, ktorý nespĺňa odbor-
nú spôsobilosť v zmysle § 25 zákona č. 564/1991 Z.z. vykonať skúšku odbornej spôso-
bilosti. Uchádzači na obsadenie funkcie náčelníka Mestskej polície Liptovský Mikuláš 
doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi 
v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – náčelník MsP “ na adresu Mesto 
Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/ 41, 031 42 L. Mikuláš, najneskôr do 5. 8. 2011 do 15.00 
hod. Termín výberového konania bude uchádzačom, spĺňajúcim podmienky výbero-
vého konania oznámený písomne. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do vý-
berového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.
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Liptovskí umelci propagovali náš región  v Nemecku tancom
Združenie zrejúcich tanečníkov s 

originálnym názvom „Vŕbové Prútie“ 
je občianskym združením so sídlom 
v Liptovskom Mikuláši. Je združe-
ním milovníkov a priateľov folklóru, 
zloženým prevažne z bývalých ta-
nečníkov folklórnych súborov alebo 
skupín pôsobiacich v meste L. Miku-
láš, resp. v regióne Liptova. 

Takmer všetko mikulášania v zre-
lom veku, ktorí sa k tancu a spevu 
vrátili aj po mnohých rokoch, a pro-
stredníctvom svojej umeleckej a 
spoločenskej činnosti šíria a propa-
gujú predovšetkým tradičné ľudové 
tance a spevy Liptova. 

Jednou z príležitostí k verejnej pre-
zentácii slovenského folklóru a zá-
roveň prezentácii mesta Liptovský 
Mikuláš a Slovenskej republiky v 
zahraničí, bola účasť súboru Vŕbo-

vé prútie na podujatí s názvom „Eu-
rópske dni“, ktoré sa konali koncom 
mája 2011 v meste Neudrossenfeld v 
Nemecku a boli venované Slovenskej 
republike ako členskému štátu EÚ.

V rámci tohto prestížneho me-
dzinárodného spoločenského 
podujatia bolo poslaním súboru 
reprezentovať SR v umeleckej ob-
lasti a spoluvytvárať dobrú atmo-
sféru spolupatričnosti a kultúrnej 
spolupráce krajín EÚ. Slovensko 
reprezentovali aj výrobky ľudových 
umelcov, slovenská kuchyňa či in-
formačný stánok SACR. 

Členovia súboru využili túto prí-
ležitosť aj na propagáciu mesta 
L. Mikuláš a v spolupráci s naším 
mestom, ktoré im poskytlo propa-
gačné materiály a agentúrou SACR 
„vylepšili“ informačný stánok agen-
túry na námestí mesta Neudrossen-
feld propagačnými materiálmi a 
bedekrami mesta Liptovský Mikuláš 
a regiónu Liptov. 

Súčasťou podujatia bolo odha-
ľovanie sôch ľudí ocenených Eu-
rópskou medailou Karla IV. Toto 
ocenenie udeľuje nemecká orga-
nizácia Fördergesellschaft für Eu-
ropäische Kommunikation od roku 
2001 a oceňuje ňou osobnosti, kto-
ré výrazne prispeli k rozvoju idey 
spoločnej Európy. Členovia súboru 

v rámci tejto slávnosti predviedli 
svoje spevácke čísla. Potom sa na-
plno rozbehol kultúrny a umelec-
ký program podujatia, kde počas 
dvoch dní na dvoch javiskách pa-
ralelne vystupovali hudobné a ta-
nečné súbory z krajín EÚ. Snahou 
súboru bolo predstaviť okrem tan-
ca a spevov aj krojovú 
rozmanitosť Sloven-
ska, a tak absolvovali 
prezleky po každom z 
množstva vystúpení, 
aby predstavili krá-
su krojov z Važca, Vý-
chodnej a Polomky. Za 
predvedený výkon a 
profesionálny prístup 
im prišiel osobne po-
ďakovať aj Generálny 
konzul SR v Nemecku, 
zástupcovia mesta a 
organizátori poduja-
tia.

Kultúrna misia Vŕbo-
vého prútia tak bola 
splnená na výbornú. 
Naši Liptáci odviedli v 
Nemecku dobrú prácu 
a dôstojne reprezento-
vali Slovensko aj naše 
mesto a celý Liptov, za 
čom im patrí naše po-
ďakovanie.                 -mk-



Občiansky servis 
máj  2011

Zo zápisníka mestskej polície 

Človek sa narodil aby dýchal, videl, 
počul a cítil – aby žil...
v Liptovskom Mikuláši sa v máji 
narodili:

Peter HÚSKA, Katarína KRIŠO-
VÁ, Adrián KOUŘIMSKÝ, Nikolas 
VDOVEC, Tomáš HAJDUCH, Michal 
HOLUŠA, Isabella JURČOVÁ, Zuza-
na POLJAKOVÁ, Mia BLEY, Timea 
AMBRUŽOVÁ, Patrik BALÁŽ, Nella 
DROBČOVÁ, Bruno KUBÁŇ, Rastislav 
KOČKO, Kristína ŠIMOVČIAKOVÁ, 
Kristína BUBISOVÁ, Adela JANKOV-
SKÁ, Emma KENDEROVÁ.

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

Manželstvo uzavreli:
Ľubomír KROKOS – Alena KONIA-

ROVÁ, Miroslav GRIEŠ – Eva KUBÁ-
TOVÁ, Ing. Tomáš KRUPIK – Jana 
PAŠKULIAKOVÁ, Vladimír ČERVENKA 
– Mgr. Mária KUCHTANINOVÁ, Pavol 
LUDROVEC – Ing. Katarína RADÚ-
CHOVÁ, Stanislav URBAN – Adriána 
FAŠIANKOVÁ, Michal MRNČO – Ka-
tarína KYSELOVÁ, Martin GALYAS – 
Marta VNENČÁKOVÁ, Tomáš ŠPERKA 
– Juliána TOMAŠÁKOVÁ, Ing. Tomáš 
ČERNAJ – Lucia SALAJOVÁ, Peter 
HYRIAK – Jana KYSELOVÁ, Vladi-
mír JANÍK – Erika TURACOVÁ, Lukáš 
VIDO – Simona ŠIMČEKOVÁ, Má-
rio SLIACKY – Lucia DONOVALOVÁ, 
Ing. Marán VOZÁRIK – Mgr. Katarína 
DOBRODENKOVÁ, Marek MOČAR-
NÍK – Veronika FILIPOVÁ, Vratislav 
LEHOTSKÝ – Martina TIMKOVÁ.

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

zomreli:
Vladimír PALUGA – 55r., Slavomír 

HALAHIJA – 60r., Adela MIRGOVÁ 
– 43r., Dušan VYŠNÝ – 85r., Jozef 
HURTAJ – 89r., Dušan ALMAN – 54r., 
Rudolf ŠPANKO – 56r., Anna BOBRÍ-
KOVÁ – 89r., Ondrej STAROŇ – 89r., 
Katarína KŐGELOVÁ – 89r., Mária 
TOMAŠÍKOVÁ – 44 r., Vilma GRECU-
LOVÁ – 80r., Irena LÍŠKOVÁ – 74r., 
Juraj FEKETE – 91r., Miroslava HARI-
CHOVÁ – 65r., Katarína FEKETÍKOVÁ 
– 75r., Vladimír ILAVSKÝ – 46r., Milan 
PAŠKO- 87r., Janka SCHWARZOVÁ 
– 80r., Marta BAZELOVÁ – 89r., Ján 
STANO – 63r., Milan KUBÍK – 70r.                         
 -matr-

30. 05. 2011 o 22:05 hod. hliadka 
MsP na základe telefonického 
oznamu v areáli materskej školy 
na ul. Demänovská cesta pria-
mo pri krádeži zadržala Jozefa 
G. a Petra P., ktorí mali priprave-
nú lešenársku rúru, ktorú chceli 
vyniesť z objektu MŠ. Nakoľko 
sa za posledný rok dopustili inej 
drobnej krádeže, vec pre podo-
zrenie z trestného činu prevzala 
na mieste štátna polícia. 

06. 06. 2011 o 23:23 hod. skupin-
ka mladých ľudí pri čerpacej sta-
nici na ul. Garbiarskej popíjala 
alkoholické nápoje na verejnom 
priestranstve. Jednalo sa o Z. B. 
zo Štefánikovej ul., J. D. z Vranova 
nad Topľou, Matúša M. z Hlohov-
ca a M. M. z Košíc. Svojim kona-
ním porušili VZN Mesta L. Mikuláš 
č. 8/1992, čl. 2, ods. 1, písm. b),  
za čo boli riešení v blokovom ko-
naní. 

08. 06. 2011 o 21:47 hod. Marek 
M. v Hlbokom vypaľoval káble. 
Za znečistenie ovzdušia poruše-

ním VZN č. 8/1992, Čl. 27b, ods. 
2 bol na mieste riešený v bloko-
vom konaní. 

10. 06. 2011 o 16:02 hod. na zá-
klade telefonického oznamu 
hliadka MsP na ul. Dubovej v 
areáli základnej školy zistila, že 
je tam skupinka mladíkov, kto-
rí niesli svojho maloletého ka-
maráta, nakoľko bol pod silným 
vplyvom alkoholu. Na miesto 
bola privolaná rýchla zdravotníc-
ka pomoc, ktorá Adama H. zo Se-
nickej ul. odviezla na ošetrenie. 
Ďalším skúmaním bolo zistené, 
že alkohol kúpil mladistvý Dávid 
V. z Cédrovej ul., ktorý mu preda-
la Helena K. z Okoličného. Boli 
riešení v blokovom konaní. 

20. 06. 2011 o 12:29 hod. pani 
poľskej národnosti na Nábreží v 
bytovkách vykonávala podomo-
vý predaj, za čo bola riešená v 
blokovom konaní.

V dňoch 17. 06. a 24. 6. 2011 boli 
v záhradkárskej oblasti na Pod-
brezinách odchytené 2 líšky, kto-

ré boli v klietke prevezené k p. 
Majerovi zo Slovenského poľov-
níckeho zväzu. Klietka na odchyt 
líšok bola umiestnená so súhla-
som zväzu a na základe podnetu 
od občanov Podbrezín a pes-
tovateľov zo záhradkárskej ob-
lasti v tejto časti mesta, kde bol 
nahlásený častý výskyt a pohyb 
líšok. Ďakujeme týmto občanom 
za spoluprácu a podnety.

V období od 01. 06. do 23. 06. 
2011 bolo na MsP riešených 
280 priestupkov, z toho na úse-
ku dopravy 159 priestupkov, 
3 priestupky proti majetku, 43 
priestupkov proti verejnému 
poriadku, 3 priestupky proti ob-
čianskemu spolunažívaniu, 9 
priestupkov voľne pohybujúcich 
sa psov, 25 priestupkov poruše-
nia zákona o ochrane nefajčiarov 
- fajčenie na autobus. zastáv-
kach, 3 podozrenia z trestného 
činu, 12 priestupkov pitia alko-
holu na verejnom priestranstve, 
a iné.   -msp-
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Skúška sirén
V piatok 8. júla o 12. hodi-

ne bude v Liptovskom Mi-
kuláši vykonaná kontrola 
skúšky vyrozumenia oby-
vateľstva dvojminútovým 
stálym tónom sirén.

Počas zasadnutia mestského za-
stupiteľstva vo štvrtok 16. júna 
prerokovali poslanci aj obsah pro-
tokolu o výsledku kontroly Najvyš-
šieho kontrolného úradu za rok 
2010. V tejto súvislosti udelili hlav-
nému kontrolórovi mesta Jánovi 
Bonkovi písomné napomenutie. 
Predošlé vedenie mesta podľa vy-
konanej kontroly totiž v minulom 
roku nakladalo alebo použilo v 
rozpore so zákonom prostriedky 
za viac ako 700-tisíc eur.

Podľa zistení NKÚ dochádzalo k 
závažnému porušovaniu zákona. 
Bez vedomia zastupiteľstva boli 
podpísané viaceré utajené zmluv-
né dodatky, protokol kontroly po-
ukázal aj na obchádzanie inštitútu 
verejného obstarávania. Až tridsať 

dva zistení hovoriacich o nedo-
statkoch – taká je základná štatis-
tika kontroly NKÚ. S dôvetkom, že 
kontrolný systém mesta ako taký 
je nedostatočný, konštatuje nezá-
vislý orgán.

Poslanci preto vo štvrtok 16. 
júna prijali uznesenie, na zákla-
de ktorého bol hlavný kontrolór 
mesta písomne napomenutý za 
zanedbanie povinností. Zároveň 
uložili právnemu oddeleniu mest-
ského úradu preveriť konkrétnu 
zodpovednosť fyzických a práv-
nických osôb na základe zistených 
porušení právnych noriem uvede-
ných v protokole NKÚ.

Podľa uznesenia hlavný kontro-
lór Ján Bonko nerešpektoval vôľu 
poslancov. Nimi schválený plán 

kontrolnej činnosti pre druhý pol-
rok 2010 ho zaviazal skontrolovať 
prvých šesť mesiacov toho istého 
roka. Miesto toho vlani zastupiteľ-
stvu predložil kontrolu za rok 2009. 
„Nečinnosťou a zmenou schvále-
ného obdobia kontroly dodržia-
vania smernice o evidencii zmlúv 
hlavný kontrolór nepriamo zod-
povedá za nedostatky vytknuté 
kontrolou NKÚ,“ uvádza sa v dôvo-
dovej správe k uzneseniu.

Týždeň po napomenutí členmi 
mestského zastupiteľstva vyvodil 
Ján Bonko voči sebe dôsledky. Vo 
štvrtok 23. júna doručil primátoro-
vi list, ktorým oznámil, že sa vzdáva 
funkcie hlavného kontrolóra. Po-
slancov teraz čaká voľba nového, 
uskutoční sa 18. augusta.           -red- 

Poslanci napomenuli hlavného kontrolóra, vzdal sa funkcie

OZNAM
Mestský úrad oznamuje, že v 

priebehu mesiaca august bude 
na stránke www.mikulas.sk a na 
úradnej tabuli mesta zverejnený

zoznam daňových dlžníkov, 
ktorí nebudú mať k 31. júlu 

vysporiadanú daňovú povinnosť 
evidovanú k 31. 12. 2010. 

unicar, s.r.o. Liptovský Mikuláš
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