
Stoličné dni otvorili letnú turistickú sezónu a kultúrne leto
Tradičný mikulášsky jarmok – Sto-

ličné dni – otvorili aj tohto roku 
letnú turistickú sezónu a kultúrne 
leto. Ľudoví remeselníci opäť pred-
viedli svoje umenie, návštevníkov 
jarmoku potešil bohatý kultúrny 
program. Počas troch dní od piat-
ku 22. júna do nedele 24. júna sa  
v ňom predstavili rôzni umelci.

Priestor dostali domáci detský fol-
klórny súbor Ďumbier, hip-hopové 
zoskupenie Freeze i folkový pesnič-
kár Ján Majerčík. Rockovú klasiku 
predviedol orchester Art Septet 
Nicolaus, matiční divadelníci pred-
stavili pásmo o histórii Liptovskej 
stolice. „Tohto roku si pripomíname 
335. rokov odvtedy, ako sa Svätý 
Mikuláš stal v roku 1677 oficiálnou 
metropolou regiónu,“ uviedol pri-
mátor mesta Alexander Slafkovský .

Medzi hlavné ťaháky Stoličných 
dní boli podľa reakcií divákov i pod-
ľa zástupcov organizátorov podu-
jatia, ktorými sú Mesto Liptovský 
Mikuláš, Dom kultúry a Oblastná 
organizácia cestovného ruchu Re-
gion Liptov, vystúpenia Martina 
Haricha, skupiny Polemic či Vratka 
Rohoňa zo skupiny Iné Kafe. Divá-
ci si nenechali ujsť ani obľúbené 
živé šachy, projekciu filmu Pavla 
Barabáša či viacero sprievodných 
podujatí. Jedným z nich bolo otvo-
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Júl je mesiacom dovoleniek, teplých až horú-
cich dní striedaných búrkami a dažďom. Ne-
dávno na vernisáži v Centre Kolomana Sokola 
- len tak mimochodom, výstavy krásnych ob-
razov - mi autorka zo Zemplína s prekvapením 
povedala, že takú intenzívnu búrku s dažďom 
u nich nezažila. Pre nás Liptákov obklopených 
horami je to normálne. Nikdy však nebudeme 
úplne pripravení na povodne a všetci dotknu-
tí sa s tým ťažko zmierujú. Riešenia sú drahé a 
dlhodobé. V ostatnom čase pracovníci Verej-
noprospešných služieb urobili viacero konkrét-
nych opatrení v Ploštíne, Stošiciach a pribudnú 
i v Demänovej.  Napĺňame tak sľub, že protipo-
vodňové opatrenia budú jednou z priorít na-
šich investičných akcií. 

Júl je mesiac, v ktorom by naše mesto malo 
pocítiť väčší nápor turistov počas letnej sezóny. 

Pešia zóna a okolie dostali v rámci projektu re-
vitalizácie centrálnej mestskej zóny „nový šat“. 
Treba poďakovať všetkým zainteresovaným za 
jeho úspešné zvládnutie - od zhotoviteľov až 
po pracovníkov mestského úradu. Pre rozbeh 
ďalších  projektov v centre mesta je potrebné 
úspešne ukončiť  výberové konania na preda-
je Domu služieb a bývalých objektov Bytového 
podniku. Nové podmienky nastavíme tak, aby 
sa investor našiel. 

Júl bude aj mesiacom prípravy na vážne roz-
hodnutia, akou cestou sa vyberie mesto v na-
sledujúcich rokoch.  Je ich viac - ekologického 
charakteru  -  ako ďalej s ukladaním odpadu po 
uzavretí skládky vo Veternej Porube? Tu pote-
šilo, že v rámci projektu „Európskej únii záleží, 
EKO sa žije na Slovensku“ naše mesto získalo 
titul Európske mesto budúcnosti 2012. Je pred 

nami aj výzva ako ukončiť sporné otázky okolo 
rozvoja tepelného hospodárstva, aby sme keď, 
sa nás zima opýta, vedeli povedať, že sme pri-
pravení a nebojíme sa jej. Samozrejme chceme 
tiež dohodnúť lepšie podmienky pri spravova-
ní verejného osvetlenia, ak bude cesta oboch 
strán k dohode. Inak nás čakajú súdne spory, 
ktoré nás netešia. Úlohou samosprávy ale je  
spravovať majetok nás všetkých hospodárne. 

Júl je slávny výrokom astronauta Amstronga, 
ktorý povedal 20. 7. 1969 pri pristátí Apolla 11 
na Mesiaci: „Je to malý krok pre človeka, ale 
veľký skok pre ľudstvo.“  Verím, že rozhodnutia 
a kroky, ktoré teraz robíme sú predpokladom, 
aby naozaj Liptovský Mikuláš bol európskym 
mestom budúcnosti. 

 Jozef Repaský,
 zástupca primátora

Mesačník pre občanov Mesta Liptovský MikuLáš

renie výstavy „Ľadová história“ k 80. 
výročiu organizovaného hokeja v 
Liptovskom Mikuláši. Vernisáž sa 
uskutočnila ešte vo štvrtok v Mú-
zeu Janka Kráľa. Naopak, jednou z 
bodiek za tohtoročnými Stoličnými 
dňami bol koncert „Anim ve širim – 
Ľudia a piesne“. Táto spomienka na 
70. výročie transportu židovských 
spoluobčanov sa uskutočnila v sy-
nagóge v nedeľu popoludní.

Stoličné dni ako tradičné otvore-
nie turistickej sezóny v Liptovskom 

Mikuláši sa od piatku 22. júna do 
nedele 24. júna uskutočnili na vy-
novenom Námestí osloboditeľov. 
„V uplynulých mesiacoch na ňom v 
rámci finišujúceho projektu rekon-
štrukcie centrálnej mestskej zóny 
opravili časť dlažby,“ doplnil primá-
tor mesta.

Stoličných dní sa po niekoľkých 
rokoch zúčastnili delegácie zo 
všetkých partnerských miest Lip-
tovského Mikuláša okrem gréckej 
Kalamárie. Tá sa na poslednú chvíľu 

ospravedlnila. Do nášho mesta tak 
zavítali milí hostia z fínskeho Kemi, 
slovenskej Galanty, moravskej Opa-
vy, maďarského Kiskõrösu, poľské-
ho Zywieca i francúzskeho Annecy. 
Primátor im počas otváracieho ce-
remoniálu odovzdal dar v podobe 
historickej mapy Liptovskej stolice. 
„Teším sa z tejto účasti, bolo to milé 
stretnutie, ktoré dalo ďalší priestor 
na upevnenie vzájomných vzťa-
hov,“ uzavrel A. Slafkovský.  

 Peter Lehotský

Vážení spoluobčania!
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Poplatky za opatrovanie sa mali kvôli zákonu zvýšiť, asi ostanú rovnaké

Mesto za dva mesiace opravilo viaceré mestské cesty, na rade sú ďalšie

Vo štvrtok 14. júna sa mikulášski 
mestskí poslanci stretli na posled-
nom plánovanom predprázdni-
novom zastupiteľstve. Jedným z 
dôležitých bodov rokovania bolo 
naplnenie litery zákona o sociálnych 
službách. Od 1. júla by mala platiť 
jeho novela. Zákon definuje nové 
výšky úhrad za opatrovateľstvo. Do-
posiaľ prijímatelia sociálnej služby 
platili podľa svojho príjmu jedno, je-
den a pol alebo dva eurá za hodinu. 
Kvôli novele zákona mestskí poslanci 
hlasovaním schválili návrh všeobec-
ne záväzného nariadenia, ktoré upra-

vuje výšku úhrady za opatrovateľskú 
službu. Po novom je pre každého v 
rovnakej výške 1,71 eura za jednu ho-
dinu, čo predstavuje 50% ekonomic-
ky oprávnených nákladov samosprá-
vy. Mesto poskytuje opatrovateľskú 
službu 66 občanom. Zmeny nastá-
vajú aj v pobytových zariadeniach 
sociálnych služieb, Klienti sa budú aj 
tu podieľať na polovici ekonomicky 
oprávnených nákladoch.

„Zákon prikázal prijať samosprá-
vam takúto normu. Aj keby sme 
chceli od opatrovaných spoluob-
čanov vyberať menej, nemôžeme. 

Zákon nepustí,“ vysvetlil primátor 
Alexander Slafkovský. Ako dodal, 
je predpoklad, že súčasnú novelu 
zákona parlament zruší. Potom by 
malo mesto zmeniť výšku úhrad. 
Alexander Slafkovský nevylúčil, že 
by časom mohli odkázaní občania 
platiť dokonca menej, ako do 31. 
júna tohto roku.

DOPLNENÉ: Záväzné nariadenia, 
ktoré zvyšovali platby, mali mestá, 
obce a župy prijať najneskôr do 30. 
júna. Parlament mal však v čase uzá-
vierky mesačníka Mikuláš zrušiť hla-
sovaním tú časť zákona o sociálnych 

službách, ktorý určuje klientom po-
vinnosť podieľať sa minimálne na 
polovici ekonomicky oprávnených 
nákladov poskytovateľa služby. 

V čase uzávierky mesačníka nebol 
ešte zákon zmenený a podpísaný 
prezidentom Ivanom Gašparovi-
čom. Prevláda však všeobecný pred-
poklad, že stihne začať platiť ešte 
pred 1. júlom. Pre občanov nášho 
mesta to môže potom znamenať, 
že zastupiteľstvom prijaté VZN ne-
nadobudne účinnosť, opatrovaní 
klienti tak budú platiť rovnako, ako 
doteraz.  -red-

Verejnoprospešné služby po májo-
vom vynovení ulice J. Janošku v časti 
napájajúcej sa na Rachmaninovo 
námestie v júni pokračovali v oprave 
ďalších mestských ciest. Radosť mo-
toristom urobili vodičom pri zimnom 
štadióne, na Novej a Priemyselnej 
ulici i na uliciach Pišútova a Kuzmá-
nyho. Práve tu ťažké kamióny záso-
bujúce okolité veľkosklady vozovku 
zničili, bolo preto potrebné výtlky a 
nerovnosti odstrániť a položiť nový 
povrch. 

„Je nám jasné, že toto riešenie je 

dočasné, keď nájdeme prostriedky 
na výmenu povrchu spomínaných 
ciest v celej šírke a dĺžke, určite tak 
urobíme. Teraz sme dávali do po-
riadku najkritickejšie úseky, verím, 
že občania budú spokojní,“ povedal 
riaditeľ Verejnoprospešných služieb 
Jozef Klepáč.

Podľa plánu má jeho organizácia 
do konca roka vykonať úpravy a 
opravy na ďalších cestách v meste. 
„Dostane sa aj na položenie pevné-
ho povrchu na ulici Pavla Straussa v 
Palúdzke,“ dodal.  Peter Lehotský

Transparentná zmluva pomôže mestu 
i vodákom

Liptovský Mikuláš  získal ocenenie Európske mesto budúcnosti 2012

Mesto predáva nepotrebné byty 

Ešte na májovom zastupiteľstve 
schválili poslanci prenájom po-
zemkov o výmere viac než 64-tisíc 
metrov štvorcových občianskemu 
združeniu Kanoe Tatra klub. Ná-
jomné pozemkov pod vodnosla-
lomárskym areálom je jedno euro 
ročne. Nezávislý poslanec Martin 
Krajčí vtedy predniesol návrh, aby 
zastupiteľstvo schválilo nielen sa-
motný nájom a jeho cenu, ale aj 
nájomnú zmluvu k týmto pozem-
kom.

„Navrhol som to hlavne preto, 
aby sa stransparentnil zmluvný 

vzťah. Aby sa odstránili súčasné 

či budúce pochybnosti spojené s 
ďalším využívaním areálu,“ pove-
dal Martin Krajčí. 

Klub získal pozemky do prenáj-
mu na 20 rokov. Jednou z pod-
mienok nájmu je, že vodáci môžu 
prenajať areál ďalej len so súhla-
som mesta.

Kanoe Tatra klub bude môcť 
areál ďalej rozvíjať aj prostredníc-
tvom eurofondov, ak sa mu ich 
podarí získať. Niektoré rozvojové 
aktivity v areáli majú zvýšiť bez-
pečnosť obyvateľov Nábrežia po-
čas prívalových dažďov.

 -red-

Naše mesto sa spolu s ďalšími 29 
okresnými mestami zapojilo do 
projektu Európskej únii záleží na 
tom EKO žijeme. Projekt vznikol ako 
spolupráca Európskej komisie, Infor-
mačnej kancelárie Európskeho par-
lamentu a slovenského ministerstva 
zahraničných vecí. 

Súčasťou projektu bola aj výzva na 
prihlásenie svojho mesta do súťaže 
Hľadá sa európske mesto budúcnos-
ti. L. Mikuláš sa do nej zapojil. 

Hlavná cena pre mesto Liptovský 
Mikuláš je cenným uznaním za ak-
tivity radnice na poli ochrany život-
ného prostredia, starostlivosti oň i za 
aktivity v oblasti odpadového hos-
podárstva a separovaného zberu. 
Súčasťou ceny je aj možnosť nakrútiť 
o našom meste 20-minútový doku-
ment, ktorý odvysiela STV. Film bude 
ďalšou formou propagácie Liptov-
ského Mikuláša, mesto nebude stáť 
ani cent.  Peter Lehotský

občania ich môžu výhodne kúpiť.
Poslanci na júnovom zastupiteľ-

stve prediskutovali a schválili aj 
predaj 14-tich bytov evidovaných 
ako prebytočný majetok mesta. 
Schválili zriaďovaciu listinu pre Zá-
kladnú školu s materskou školou 
na Demänovskej ceste a schválili 
udelenie ocenenia čestný občan 
mesta dánskej spisovateľke Iboja 
Wandall-Holmovej. Mladosť prežila 
v Liptovskom Mikuláši. 

Zastupiteľstvo si vypočulo viace-
ro správ z pera hlavnej kontrolórky 
mesta Bibiany Kuchárovej. Týkali 
sa kontroly procesu inventarizácie 
majetku mesta, kontroly použi-
tia poskytnutej dotácie i kontroly 
uplatňovania sankčných mechaniz-
mov voči neplatičom. Na záver po-
slanci schválili plán činnosti útvaru 
hlavného kontrolóra na druhý pol-
rok 2012. 

 -red-

A. Slafkovský prevzal v mene mesta hlavnú cenu spolu s I. Klepáčovou, 
vedúcou útvaru životného prostredia MsÚ.
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Oprava

Dodržiavať platobnú discipínu 
sa oplatí

V mesačníku Mikuláš č. 6/2012 sme v článku V máji rokovali poslanci o ho-
keji i vodákoch uviedli informáciu, že z predstavenstva akciovej spoločnosti 
Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš bol odvolaný Juraj Halahija. 
Odvolaným bol Juraj Halaj. Za chybu sa ospravedlňujeme.                                -red-

Tak ako sme už v mesačníku 
Mikuláš pred časom informova-
li, mesto pristúpilo ku kontrole 
dodržiavania zákona a ďalších 
právnych noriem pri podávaní 
daňových priznaní a ku kontrole 
plnenia si oznamovacej a ohla-
sovacej povinnosti. Keďže naším 
záujmom je vychádzať občanom 
v ústrety a informovať ich, aby 
sa vyhli sankciám, odporúčame 
dodržiavať termíny súvisiace s 
oznamovacou a ohlasovacou po-
vinnosťou i s podávaním priznaní.

Za obdobie od 1. 1. 2012 do 28. 
5. 2012 bolo uložených na útvare 
miestnych daní a poplatkov 35 
sankcií na dani z nehnuteľnosti. 
Sedem z nich bolo uložených za 
nesplnenie si ohlasovacej povin-
nosti, ostatné za nepodanie daňo-
vého priznania. 

Zistením nových daňovníkov 
a dovyrubením dane za obdo-
bie 2007 - 2011 ako umožňuje 
daňový zákon, bol predpis na 

dani z nehnuteľnosti zvýšený  
o 22 566,53 eur. 

Pokiaľ ide o komunálny odpad, 
za obdobie od 1. 1. 2012 do 28. 
05. 2012 bolo  uložených 43 sank-
cií. Zistením nových daňovníkov 
a dovyrubením poplatku za ko-
munálny odpad za obdobie 2008 
- 2012 ako umožňuje daňový zá-
kon, bol predpis na tomto poplat-
ku  zvýšený o 8 190 eur. 

V priebehu mesiacov jún a au-
gust bude prebiehať kontrola pla-
tenia dane a poplatku za komunál-
ny odpad za rok 2011. Občanov 
upozorňujeme, že majú možnosť, 
v prípade svojej nepriaznivej fi-
nančnej situácie požiadať mesto 
o splátkový kalendár. Vyhnú sa tak 
prípadným ďalším nákladom za 
neskoro zaplatenú daňovú povin-
nosť. O splátkový kalendár však 
musia požiadať ešte pred splat-
ným termínom dane, či poplatku.

 Jana Mikušiaková,
 vedúca oddelenia ekonomiky

Bundeswehr opravoval cintorín na HájiNočná mora motoristov odstránená

Palúčanská ulica bude bezpečnejšia

Privítali sme starostov z východu

Príslušníci nemeckej armády na-
vštívili v druhej polovici júna Va-
žec, aby tam vykonali pravidelnú 
údržbu vojenských hrobov Wehr-
machtu z čias II. svetovej vojny. Pri 
tejto príležitosti zavítali v ponde-
lok 18. júna aj na cintorín na Háji. 

Spolu so zamestnancami Akadé-
mie ozbrojených síl M. R. Štefánika 
vykonali opravy a úpravy v areáli 
vojenského cintorína. Akciu zorga-
nizovala Spoločnosť starostlivosti 
o nemecké vojnové hroby. Desať 
členov Bundeswehru zo severo-

nemeckého Šlezvicka-Holštajnska 
a desať Slovákov prišiel počas ich 
práce pozdraviť aj zástupca pri-
mátora Jozef Repaský. Zaujímal 
sa o systém starostlivosti o hroby 
nemeckých vojakov mimo územia 
ich domoviny, vypočul si novinky 
a plány týkajúce sa cintorínov na 
Háji a vo Važci. Na záver ho ne-
meckí vojaci uistili, že sa na naj-
väčší vojenský cintorín česko-slo-
venskej armády budúci rok vrátia.

 
 Peter Lehotský

Od štvrtka 24. mája do piatku 1. 
júna trvali práce na odstraňovaní 
železničného priecestia na ulici 1. 
mája pri bývalom Maytexe. Táto 
„nočná mora“ mikulášskych moto-
ristov by  je v súčasnosti konečne 
minulosťou. Samotné týždňové 
odstraňovanie koľajiska a následné 
položenie nového krytu vozovky 
bolo bodkou za takmer dvojročnou 

papierovou tortúrou.
Celú ju musel absolvovať majiteľ 

spoločnosti Unicar v spolupráci s 
mikulášskou radnicou. Ako Peter 
Brtáň povedal, priecestie sa rozho-
dol odstrániť na vlastné náklady 
napriek tomu, že mu nepatrí. Vodiči 
tak môžu prechádzať týmto úse-
kom cesty plynulejšie ako doteraz.                                                 
 -red-

Na základe požiadavky obyvateľov 
Palúčanskej ulice sa s nimi v utorok 
19. júna stretol primátor Alexander 
Slafkovský. Ich hlavnou požiadav-
kou bolo zlepšenie bývania obča-
nov v tesnej blízkosti cesty vedúcej 
spomínanou ulicou. Kvalitu života 
im znižuje vysoká intenzita vozidiel, 
ich hluk, vibrácie a rýchlosť.

Primátor občanov informoval,  
že v súčasnosti už bolo vydané po-
volenie na rekonštrukciu tejto cesty 
v úseku od mosta ponad Váh po kri-
žovatku Demänovská. Rekonštruk-
cia sa bude týkať úpravy vrchného 
živičného krytu vozovky a spevne-
nie v súčasnosti nespevnenej sever-
nej krajnice cesty. Investorom rekon-
štrukcie cesty je Slovenská správa 
ciest. Pred samotnou realizáciou 
rekonštrukčných prác, ktoré by mali 
začať koncom leta, Liptovská vodá-
renská spoločnosť zrealizuje rekon-
štrukciu vodovodu v tejto lokalite.

Alexander Slafkovský ďalej infor-
moval, že sa pripravuje presunutie 
cestnej svetelnej signalizácie prie-
chodu pre chodcov z Palugyayho 

ulice pred starý vchod do areálu 
nemocnice. Inštalovaním svetelnej 
signalizácie na priechode pre chod-
cov sa zvýši bezpečnosť občanov a 
hlavne detí smerujúcich blízkej zák-
ladnej školy.

V súčasnosti bol v úseku medzi uli-
cami Zádvorie a Demänovská (smer 
centrum) osadený merač rýchlosti, 
ktorý by mal pozitívne vplývať na 
bezpečnosť účastníkov cestnej 
premávky a zníženie rýchlosti na 
Palúčanskej ulici. Nevyhnutná je aj 
zvýšená kontrolná činnosť štátnej 
polície.

Celkovú situáciu odľahčenia do-
pravy na Palúčanskej ulici však 
prinesie iba jej presmerovanie, 
teda dobudovanie prepojenia od 
cintorína Pod jablonkou pozdĺž 
južnej strany diaľnice s napoje-
ním na cestu II/584 pri vstupe do 
Demänovej. Plánovaná cesta je  
v súlade s územným plánom mesta. 
Je jednou z priorít súčasného vede-
nia mesta pre nasledujúce roky.    
 Ľubomír Hán,

 vedúci odd. ŽP, dopravy a VP 

Starostovia z 26 obcí a miest, kto-
rí sú členmi Združenia obcí hornej 
Torysy, zavítali do nášho regiónu.  
Riaditeľka Klastra Liptov prezento-
vala modernú marketingovú znač-
ku regiónu, pod ktorou sa región 
Liptov propaguje na Slovensku aj  
v zahraničí, hostí zaujala ambíciami 
a marketingovými aktivitami jedné-
ho z úspešných centier turistického 
ruchu na Slovensku.

Počas návštevy sa starostovia 
oboznámili aj so systémom odpa-
dového hospodárstva mesta, so 
spôsobmi zabezpečenia separácie 
odpadov a s jeho výsledkami. Pri 

neformálnej rozprave  so zástup-
cami mesta a Verejnoprospešných 
služieb si preverili svoje poznatky 
o možných odberateľoch vyseparo-
vaných zložiek odpadu. 

Pri návšteve zberného dvora  
na Podtatranského ulici postre-
hli, že obyvatelia plne využíva-
jú stredisko, ktoré je pripravené 
na prevzatie rôznych druhov ko-
munálneho odpadu a v popolud-
ňajších hodinách overili funkčnosť  
triediaceho strediska na Podbrezi-
nách. 

 Iveta Klepáčová,  
 vedúca útvaru životného prostredia
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Liptovskomikulášski divadelníci 
vyhrali v polovici júna celoštát-
nu prehliadku divadla dospelých 
Exit v Levoči. Na prelome augus-
ta a septembra sa bude Divadlo 
Gasparego na Scénickej žatve 
v Martine uchádzať o ocenenie 
Tvorivý čin roka – teda o najvyš-
šie ocenenie, aké môžu neprofe-
sionálni divadelníci na Slovensku 
získať.  
 -red- 

Divadlo Gasparego opäť triumfovalo, pôjde na Scénickú žatvu do Martina

Letná činnosť Centra voľného času počas prázdninových mesiacov
Letná činnosť v Centre voľného času L. 

Mikuláš
„LETO PRE DETI 2012“

i. prázdninový týždeň 
2. 7. - 6. 7. 2012
Prímestský tábor LIPTÁČIK 40 detí, 
vedúci: J. Bella, (Maliňák, Pelach)
2. 7. - 6. 7. 2012 zameranie: poznávacie, 
športovo - rekreačný. 
Prímestský tábor POHOĎÁČIK 40 detí, 
vedúci: Ing. I. Kollárová, (Suchomlinová, 
Plisková)
2. 7. - 6. 7. 2012 zameranie: rekreačno
-poznávací. 

ii. prázdninový týždeň 
9. 7. – 13. 7. 2012
Prímestský tábor TURISTA 40 detí, 
vedúci: Mgr.Ľuboš Maliňák (Malináková)
9. 7. – 13. 7. 2012 zameranie: rekreačno
- športový 
Prímestský tábor KAMARÁT 40 detí, 
vedúci: Kamila Hliničanová (Kuběnová)
9. 7. – 13. 7. 2012 zameranie: rekreačno
-poznávací. 

TÁBOR NA PODBREZINÁCH

Prímestský tábor ANGLIČTINA HROU I. 
20 detí, vedúci: Mgr. Elena Chovanová
9. 7. – 13. 7. 2012 zameranie: jazykové, 
lektor: PhDr. Zuzana Polovková
Prímestský tábor BRUMÍKOVO 20 detí, 
vedúci: Mgr. Elena Chovanová
9. 7. – 13. 7. 2012 zameranie: jazykové, 
lektor: Mgr. Michael Glembová

iii. prázdninový týždeň 
16. 7. – 20. 7. 2012
Prímestský tábor ŠPORŤÁČIK : 40 detí, 
vedúci: PhDr. Roman Králik (Vrbenský)
16. 7. – 20. 7. 2012 zameranie: plavecko, 
športovo, turistické. 
Prímestský tábor Túlavé topánky: 40 detí, 
vedúci: Mgr. Alena Siváková (Trunkvalter)
16. 7. – 20. 7. 2012 zameranie: rekreačno
-poznávací
 Tanečné leto v CVČ: Ing. Jana Uhrínová

16. 7. – 20. 7. 2012 zameranie: tanečné

TÁBOR NA PODBREZINÁCH

Prímestský tábor ANGLIČTINA HROU II. 
20 detí, vedúci: Mgr. Elena Chovanová
16. 7. – 20. 7. 2012 zameranie: jazykové, 
lektor: PhDr. Zuzana Polovková
Prímestský tábor BRUMÍKOVO. 20 detí, 
vedúci: Mgr. Elena Chovanová
16. 7. – 20. 7. 2012 zameranie: jazykové, 
lektor: Mgr. Michaela Glembová

iv. prázdninový týždeň 
23. 7. - 27. 7. 2012
Prímestský tábor SLNIEČKO : 40 detí, 
vedúci: Tibor Trunkvalter (Siváková)
23. 7. -27. 7. 2012 zameranie: poznávací 
-rekreačný. 
Prímestský tábor KVIETOK: 40 detí, 
vedúci: Mgr. Zuzana Kuběnová 
(Hliničanová)
23. 7. - 27. 7. 2012 zameranie: poznávací 
-rekreačný. 

v. prázdninový týždeň 
30. 7. – 3. 8. 2012
Prímestský tábor RELAXAČIK: 40 detí, 
vedúci: Mgr. Tibor Pelach, (Bella)
30. 7. – 3.  8. 2012 zameranie: športovo 
- poznávací, turistické. 

TÁBOR NA PODBREZINÁCH

Prímestský tábor ANGLIČTINA HROU III. 
20 detí, vedúci: Mgr. Sylvia Motýľová
30. 7. – 3. 8. 2012 zameranie: jazykové, 
lektor: PhDr. Zuzana Polovková
Prímestský tábor Dobrodružné leto 20 detí, 
vedúci: PhDr. Jozef Daník
30. 7. – 3. 8. 2012 zameranie: relaxačný

vi. prázdninový týždeň 
6. 8. – 10. 8. 2012
Prímestský tábor PÁTRAČI. 20 detí, 
vedúci: PhDr. Roman Králik (Vrbenský)
6. 8. – 10. 8. 2012 zameranie: turisticko 
- poznávací 

TÁBOR NA PODBREZINÁCH

Prímestský tábor ANGLIČTINA HROU IV. 
20 detí, vedúci: Mgr. Elena Chovanová
6. 8. – 10. 8. 2012 zameranie: jazykové, 
lektor: PhDr. Zuzana Polovková
Prímestský tábor BRUMÍKOVO. 20 detí, 
vedúci: Mgr. Sylvia Motýľová
6. 8. – 10. 8. 2012 zameranie: jazykové, 
lektor: Mgr. Michael Glembová

vii. prázdninový týždeň 
Prímestský tábor MOGYM: 30 detí, 
vedúci: PaedDr. Tatiana Suchomlinová 
13. 8. – 17. 8. 2012 zameranie: gymnasticko
- pohybový 

TÁBOR NA PODBREZINÁCH

Prímestský tábor BRUMÍKOVO. 20 detí, 
vedúci: Mgr. S. Motýľová
13. 8. – 17. 8. 2012 zameranie: jazykové, 
lektor: Mgr. Michael Glembová

iX. prázdninový týždeň

TÁBOR NA PODBREZINÁCH
Prímestský tábor ANGLICKÉ LETO. 20 detí, 
vedúci: Mgr. Sylvia Motýľová
27. 8. – 31. 8. 2012 mimo 29. 8. 
zameranie: jazykové, 
lektor: Mgr. Elena Chovanová
                                           SPOLU 22 táborov

Prímestské letné tábory sú organizované 
nasledovne:
• zákonný zástupca ráno zaprezentuje 
prihláseného člena tábora v priestoroch
 CVČ L. Mikuláš podľa programu tábora, 
zvyčajne do 8.00 hod.,
• ukončenie je v poobedňajších hodinách
podľa programu tábora, zvyčajne do 16.00 
hod. v CVČ L. Mikuláš, kde si rodič svoje die-
ťa vyzdvihne.
• Podrobný program táborov je zverejnený 
na webovej stránke CVČ L. Mikuláš 
www.cvclm.edu.sk
  Roman Králik 
  riaditeľ CVČ L. Mikuláš
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TV Liptov začala vysielať, ako ju môžete sledovať? 
Po piatich mesiacoch a šiestich 

dňoch sa na televízne obrazovky 
vrátilo vysielanie TV Liptov. V stredu 
6. júna o 18.00 hod. bola nová etapa 
v histórii tejto televízie odštartova-
ná premiérou Liptovských novín. 
Okrem osvedčených formátov tejto 
relácie a obľúbenej diskusie 14 mi-
nút pod arkádami pribudli aj nové 
relácie a rubriky. Jednou z noviniek 
bude aj publicistický program Zaos-
trené na... Každý mesiac bude ma-
povať inú aktuálnu tému. 

„Našou ambíciou je prinášať pre-
dovšetkým kvalitné obrazové spra-
vodajstvo z mesta a okolia. Plnofor-
mátových zábavných televíznych 
staníc má divák možnosť sledovať 
veľa, úlohou regionálnej je to, čo 
sme ponúkali a ideme ponúkať,“ 
hovorí Peter Lehotský, predseda 
predstavenstva akciovej spoločnosti 
Televízia Liptov, ktorá TV Liptov pre-
vádzkuje. 

novinkou sú dokumentárne 
filmy
Diváci môžu podľa jeho slov pre-

miérové vysielanie očakávať vždy 
v stredu. „Máme v pláne vyrábať 
hodinovú až dvojhodinovú sluč-
ku týždenne, pozostávať bude zo 

Potrebujete zmenu v treningu?

sMe tu práve pre vás!

sLovakian MiLitarY Fit-
ness stavia na spôsobe tré-
novania jednoducho pochopi-
teľnými vojenskými metódami 
a technikami. Tréningy sú pre 
všetkých, nezáleží na fyzickej 
úrovni, dôležitá je len vaša 
motivácia a chuť trénovať. Slo-
vakian Military 
Fitness Vám po-
núka tréningy v 
kolektíve na čer-
stvom vzduchu, 
pričom podpora 
kolektívu Vám 
umožní prekoná-
vať samých seba.

U p r e d n o s t -
nujeme cvičenie s vlastným 

spravodajstva, diskusnej relácie, 
dokumentárnych filmov a ďalších 
prvkov,“ tvrdí Lehotský. Medzi doku-
mentárnou tvorbou sa majú objaviť 
aj diela z tvorby mikulášskeho Ama-
filmu Nicolaus.

Pôvodná analógová licencia TV 
Liptov stratila platnosť 31. decem-
bra minulého roku. Podľa slov Joze-
fa Repaského, zástupcu primátora, 
bolo uplynulých päť mesiacov ob-
dobím príprav na novú éru. Na kon-
ci marca nadobudla právoplatnosť 
nová – digitálna – vysielacia licencia 
pridelená Radou pre vysielanie a 
retransmisiu. „Až potom mohla tele-
vízia začať riešiť súvisiace praktické 
kroky a opatrenia,“ hovorí Jozef Re-
paský. 

„Chcem sa touto cestou poďakovať 
všetkým, ktorí sa na celom procese 
príprav podieľali. Teším sa, že počas 
odmlky TV Liptov v éteri sme stále 
zaznamenávali záujem občanov o 
to, kedy zase opäť začneme,“ dopĺňa 
Peter Lehotský zástupcu primátora.

Digitálna kvalita rozširuje
 okruh potenciálnych divákov
Pokrytie územia Liptova signálom 

TV Liptov je lepšie, ako keď televí-
zia vysielala analógovo. „Obyvatelia 

Stošíc, Andíc, Beníc, Bodíc, Demä-
novej, Smrečian, Ploštína, Iľanova, 
Ondrašovej, Liptovského Jána či Zá-
važnej Poruby nás tak odteraz budú 
môcť určite sledovať v rovnakej 
kvalite ako diváci na Podbrezinách,“ 
hovorí Peter Lehotský. Potrebujú na 
to špeciálnu anténu. Signál televízie 
nájdu diváci aj v káblových rozvo-
doch. „Mali by kontaktovať svojho 
operátora. Náš záujem je, aby sme 
boli dostupní všade tam, kde je o TV 
Liptov záujem,“ uzavrel P. Lehotský.

Podľa slov primátora mesta Ale-
xandra Slafkovského stála vlani 
radnica pred zásadným rozhodnu-
tím. „Na jednej strane ekonomická 
realita potvrdila, čo sme vedeli, už 
keď sme televíziu v roku 2004 zakla-
dali – že regionálny reklamný trh ju 
nedokáže uživiť. Preto bola doteraz 
vždy odkázaná na podporu mesta. 
Na druhej strane bol záujem divá-
kov silným argumentom, aby sme 
TV Liptov udržali ako informačný ka-
nál. Ako službu verejnosti,“ vysvetlil 
primátor.

ako sledovať vysielanie 
televízie?
Signál TV Liptov majú automa-

ticky k dispozícii súčasní zákazní-

telom pri použití prírodných 
prekážok počas dynamického 
pohybu v prírode na čerstvom 
vzduchu, pred napr. cvičením v 
uzavretom priestore s činkami. 
Pri tréningu využívame jedno-
duché spôsoby cvičenia ako sú 
napríklad kliky, sed - ľahy, kača-
cia chôdza a rôzne iné varianty 
za použitia váhy vlastného tela 
alebo predmetov nachádzajú-
cich sa v prírode.

Ďalej ponúkame: 
Vojenské tréningy 
Bootcamp
Teambulding
Detské vojenské tábory

Military Fittness

www.militaryfitness.sk

MOŽNOSTI PRIPOJENIA DIGITÁLNEHO
VYSIELANIA MMDS - 3 služby v jednom  

MIPAS s.r.o.   Ulica1.mája   031 01 Liptovský Mikuláš   mipas@mipas.sk   mipas@liptovnet.sk

ZÁKLADNÝ PROGRAMOVÝ
BALÍK

ROZŠÍRENÝ PROGRAMOVÝ
BALÍK

na príjem je potrebný prijímač
alebo televízor s tunerom DVB-T.
Príjem je možný na ľubovolný
počet príjímačov v domácnosti.

Vysielanie v systéme DVB-T

Programy označené ako TEST
nie sú o�ciálnou súčasťou
programového balíka. 
Programy sú používané na
skúšky kódovacieho systému
a dátových prenosov.

UPOZORNENIE:

10 DIGITÁLNYCH 
RÁDIÍ

20 DIGITÁLNYCH 
RÁDIÍ

TEST TEST

TEST

TEST

TESTTEST

TEST

TEST

Mesačný poplatok:
a) bytovky 4,99 € / mesiac
b) individuálny príjem
     6,90 € / mesiac 
Vstupný poplatok: 72, €

Mesačný poplatok:
13,24 € / mesiac

Vstupný poplatok: 0, €

20 DIGITÁLNYCH 
RÁDIÍ

bezplatné programy pre všetkých obyvateľov

ci využívajúci príjem televíznych 
programov prostredníctvom služieb 
spoločností Imafex a Mipas. TV Lip-
tov je súčasťou základného balíka 
i tých rozšírených. Okrem toho je 
vysielanie televízie po novom šíre-
né vzduchom digitálne v štandarde 
DVB-T prostredníctvom technológie 
MMDS. Zaujímavosťou je, že aj kvôli 
TV Liptov vznikol Televízny multi-
plex Liptov. Multiplex ponúka okrem 
TV Liptov programy ďalších 14 tele-
víznych a 10 rozhlasových staníc v 
digitálnej kvalite. Celý programový 
balík je bez mesačných poplatkov 
či viazanosti. Na jeho sledovanie je 
potrebné vlastniť špeciálnu anténu 
MMDS. Jej predajcom v L. Mikuláši 
je spoločnosť Mipas. 

Mipas aj Imafex budú ostatným 
káblovým operátorom poskyto-
vať signál TV Liptov pre potreby 
ich koncových zákazníkov. Traja 
najväčší operátori na území mesta 
boli oslovení listom, v čase uzávier-
ky mesačníka Mikuláš však spätnú 
väzbu ešte nedali. Ak majú zákazníci 
týchto – ale aj iných – operátorov zá-
ujem sledovať vysielanie TV Liptov, 
mali by ich kontaktovať s požiadav-
kou o zaradenie televízie do balíka 
služieb.   -red-
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Už druhý rok nepretržite vyko-
návajú príslušníci Mestskej po-
lície vlastnou činnosťou ale aj 
v spolupráci s príslušníkmi Po-
licajného zboru Slovenskej re-
publiky kontroly na podávanie 
a požívanie alkoholických ná-
pojov osobami, ktoré ešte ne-
dovŕšili vek 18 rokov. Záznamy 
o zistených prípadoch sa ná-
sledne postupujú ďalej na práv-
ne oddelenie mestského úradu 
a úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny. Túto časť našej práce už 
verejnosť určite postrehla.

Od  februára do apríla 2012 
realizovala preventistka MsP 
v priestoroch Mestskej polície 
interaktívne exkurzie pre žia-
kov základných škôl, kde boli 
žiaci informovaní komplexne o 
negatívnych účinkoch a násled-
koch požívania alkoholických 
nápojov (zdravotných, sociál-
nych, ekonomických a trestno-
-právnych). Žiaci sa dozvedeli 

od MUDr. Benkovej z Regionál-
neho úradu verejného zdravot-
níctva o negatívnych účinkoch 
alkoholu na psychické a fyzické 
zdravie človeka, oboznámení 
boli s legislatívou týkajúcou sa 
zákazu požívania alkoholických 
nápojov, aktívne si vyskúšali 
certifikovaný analyzátor dy-
chu na prítomnosť alkoholu 
– ALCO-SENSOR s kompletnou 
zostavou. Žiaci mali možnosť 
vykonávať rôzne činnosti s na-
sadenými okuliarmi, ktoré si-
mulujú stav omámenia alkoho-
lom, pri ktorom by mal človek 
v krvi 1,5 promile alkoholu, čo 
bolo pre všetkých zúčastne-
ných asi najzaujímavejšie a až v 
tejto situácii si uvedomilim, aké 
spomalené reakcie a sťaženú 
orientáciu má opitý človek. O 
škodlivosti alkoholu a jeho alar-
mujúcich následkoch pre člove-
ka sa žiaci dozvedali aj v školách 
na besedách a tak isto si mohli 

vyskúšať okuliare „opitosti“.  
Preventívneho projektu  sa 

zúčastnilo na interaktívnych ex-
kurziách pod názvom Alkohol – 
hrozba ľudstva 168 žiakov a na  
besedách v školách 109 žiakov.  
V projekte bude Mestská polícia 
naďalej pokračovať a to nielen 
cestou prevencie, ale aj nepra-
videlnými kontrolami požívania 
alkoholických nápojov malo-
letými a mladistvými v reštau-
račných zariadeniach, baroch a 
iných prevádzkach.

Teraz by sme našich občanov 
chceli upozorniť aj na ďalšiu 
časť našej činnosti, ktorá nám 
bola daná novelou zákona 
372/1990 o priestupkoch. Pod-
ľa § 60 odst. 3, písm. e, vyplýva 
príslušníkom mestskej polí-
cie oznamovacia povinnosť 
v prípade zistenia spáchania 
priestupku osobami mladšími 
ako 15 rokov a to Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny. 

K tomu je potrebné zvýrazniť, 
že sa to týka akéhokoľvek spá-
chaného priestupku (znečis-
tenie verejného priestranstva, 
poškodzovanie majetku...)

Upozorňujeme verejnosť na 
túto skutočnosť preto, lebo 
prípady konzumácie alkoholu, 
podávania cigariet mladistvým, 
resp. maloletým a všeobecne 
páchanie priestupkov touto 
skupinou neprestáva. Letné 
obdobie je z tohto hľadiska 
ešte výraznejšie. Rodičia môžu 
byť preto nemilo prekvapení 
pozvaniami na prejednanie 
priestupkov svojich ratolestí 
na právne oddelenie Mestské-
ho úradu a na Úrad práce, so-
ciálnych vecí a rodiny v mieste 
bydliska. Navyše počítače vedú 
záznamy po celý život o každej 
osobe, ktorá sa raz do systému 
dostane. 

 
        Mestská polícia Liptovský Mikuláš

Riešenie priestupkov mladistvých a maloletých v súvislosti s alkoholom

L I P T O V S K Á  D R A Ž O B N Á  S P O L O Č N O S Ť,  s . r. o.  r i e š e n i a  a j  p r e  V á s

Liptovská DraŽobná 
spoLočnosŤ, s.r.o. 
bola založená profesionálmi v ob-
lasti developerskej činnosti, realít, 
správy pohľadávok, právneho 
poradenstva a investovania.   

Spoločnosť sa od svojho vzniku 
zaoberá organizovaním a vyko-
návaním dobrovoľných dražieb 
prioritne na Liptove, v zmysle 
Zákona NR SR č. 527/2002 Z. z. 
o dobrovoľných dražbách. 

Máme záujem rozrastať sa aj 
v oblastiach investícií, realit-
ného trhu, poskytovaní krát-
kodobých pôžičiek a v nepo-
slednom rade aj vymáhaní a 
správe pohľadávok.   Pri našej 
činnosti dávame veľký dôraz 
na obojstranné dodržiavanie 
stanovených dohôd medzi jed-
notlivými dlžníkmi a veriteľmi. 
Náročnosť procesu služieb kto-
ré poskytujeme, vyžaduje rázny 

prístup, ale snažíme sa súčasne 
zachovávať aj všetky morálne a 
etické princípy. Našou prioritou je 
vždy maximálne uspokojenie po-
treby veriteľa a podľa možnosti aj 
spokojnosť dlžníka. 

spoLočenstvá 
vLastníkov bYtov
Riešite rôzne situácie s neplatičmi 
vo Vašom bytovom dome a nedarí 
sa Vám? Vo väčšine prípadov na 
neplatičov doplácajú ostatní suse-
dia, dlžná suma je uhradená z fon-
du oprav, ale ak už nie sú vo fonde 
oprav žiadne finančné prostried-
ky je možné príspevok do fondu 
opráv zvýšiť rozhodnutím vlast-
níkov bytov na bytovej schôdzi. 
Myslite, že toto je to správne 
riešenie? My si myslime, že je to 
veľmi nespravodlivé voči platia-
cim zodpovedným vlastníkom 
bytov.   Na základe Z.z.182/1993 
o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov §15 vzniká zo zákona 
ku každému bytu alebo k neby-
tovému priestoru v dome zálož-
né právo v prospech vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov na 
pohľadávky spojených so správou 
bytu. Spoločenstvo vlastníkov by-
tov si môže nárokovať svoju dlžnú 
sumu formou dobrovoľnej dražby 
najčastejšie pokiaľ dlžná suma 

presiahne 1000€, túto sumu však 
zákon žiadnym spôsobom nesta-
novuje.   Nehnuteľnosť dlžníka je 
možné dražiť bez rozhodnutia 
súdu – exekučného titulu. Spo-
ločenstvo vlastníkov bytov nie 
je povinne dlžníkovi po vykona-
ní dražby zabezpečiť náhradné 
ubytovanie. Z vydraženej sumy 
sa v prvom rade hradí záväzok 
dlžníka, následne všetky náklady 
na realizáciu dražby a až na ko-
niec sa zvyšná suma vypláca dlž-
níkovi.   Už len hrozba realizácie 
dobrovoľnej dražby vo väčšine 
prípadov prinúti dlžníka zaplatiť 
svoj záväzok vo veľmi krátkom 
čase ešte pred konaním pred-
metnej dražby.

výHoDY 
DobrovoĽneJ DraŽbY
Rýchlosť, 40 až 60 dní od podpí-
sania Zmluvy o vykonaní dražby, 
niekoľkonásobne kratší spôsob 
vyrovnania pohľadávky ako exe-
kúcia či súdne konanie, ktoré 
môže trvať aj niekoľko rokov;

Náklady súvisiace s dražbou sa 
hradia z výťažku dražby; 
Otvorenosť a transparentnosť 
celého dražobného procesu; 
Neobmedzená účasť na dražbe 
- okrem zákonom stanovených 
výnimiek; 
Po uplynutí troch mesiacov od 
vykonania dražby nie je možné 
dražbu napadnúť; 
Vlastníctvo nového majiteľa je 
nespochybniteľné; 
Cena predmetu dražby vychádza 
zo znaleckej hodnoty predmetu 
dražby nie z jej tržnej hodnoty; 
Nie je potrebné súdne rozhod-
nutie; 
Pri dražení nehnuteľnosti nie je 
povinný nový majiteľ nehnuteľ-
nosti poskytnúť dlžníkovi ná-
hradné ubytovanie.

Máte záujem zabezpečiť Vaše 
pohľadávky formou dobrovoľ-
nej dražby? Pokiaľ áno, radi Vám 
bezplatne poradíme, ako všetko 
čo najrýchlejšie a najefektívnej-
šie zrealizovať.

Liptovská DraŽobná spoLočnosŤ, s.r.o. 
síDLo (poštová adresa): Nábrežie Dr. A. Stodolu 1808/60 
kanceLária (kontaktné miesto): Námestie osloboditeľov 75/14 
031 01 Liptovský Mikuláš  Slovenská republika 
infolinka – HotLine:  +421 (0)907 579 349 (8:00-17:00 pracovné dni) 
email: office@liptovskadrazobna.sk
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Štýlová atmosféra • Chutné jedlá • Ve¾koplošné TV
Kuchyòa otvorená do 24.00

Diskotéka piatok, sobota do 04:00

Èo u nás nájdete?
Mäso na steaky pochádza z dobytka 

severnej a južnej ameriky

Hydina výluène zo slovenského 
a èeského chovu

Koreniny na mäso – dovoz z kanady

Cestoviny z talianska – Barilla

Nepasterizované (tankové) pivo 
Plzeòský prazdroj 

a Velkopopovický kozel 

Èistotu pivného potrubia garantuje 
náš vlastný sanitér

Garbiarska ul. (pri Shopping centre BILLA)
Liptovský Mikuláš, tel.: +421-44-562 30 17www.r66.sk

AUTHENTIC AMERICAN STYLE

Od 4. júla diskotéka už aj každú stredu
21. júla rádio Viva oldies party

Inzerát Mikulassky spravodaj zak 31052.indd   1 21. 6. 2012   15:50:57
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Mesto Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš

O Z N Á M E N I E 1. 3 izbového č. 20, nachádzajúceho sa na 
1. poschodí bytového domu súp. č. 626, 
vchod č. 5 na Senickej ulici (Podbrezi-
ny),

2. 3 izbového č. 6, nachádzajúceho sa na 
1. poschodí bytového domu súp. č. 447, 
vchod č. 5 na ulici Pobrežnej (Okoličné),

3. 3 izbového č. 33, nachádzajúceho sa na 
prízemí bytového domu súp. č. 511, 
vchod č. 4 na Gaštanovej ulici (Podbre-
ziny),

4. 3 izbového č. 51, nachádzajúceho sa na 
1. poschodí bytového domu súp. č. 519, 
vchod č. 8 na ulici Pod slivkou (Podbre-
ziny),

5. 2 izbového č. 4, nachádzajúceho sa na 
prízemí bytového domu súp. č. 1410, 
vchod č. 3 na Hurbanovej ulici (cen-
trum),

6. 2 izbového č. 61, nachádzajúceho sa na 
6. poschodí bytového domu súp. č. 522, 
vchod č. 3 na Morušovej ulici (Podbre-
ziny),

7. 1 izbového č. 54, nachádzajúceho sa na 
4. poschodí bytového domu súp. č. 522, 
vchod č. 3 na Morušovej ulici (Podbre-
ziny),

8. garsónky č. 79, nachádzajúcej sa na 3. 
poschodí bytového domu súp. č. 1797, 
vchod č. 58 na Nábreží Dr. Aurela Sto-
dolu,

9. garsónky č. 88, nachádzajúcej sa na 6. 

poschodí bytového domu súp. č. 1797, 
vchod č. 58 na Nábreží Dr. Aurela Sto-
dolu,

10. garsónky č. 50, nachádzajúcej sa na 
prízemí bytového domu súp. č. 1861, 
vchod č. 12 na Nábreží 4. apríla,

11. garsónky č. 23, nachádzajúcej sa na 5. 
poschodí bytového domu súp. č. 1877, 
vchod č. 3 na Stodolovej ulici (cen-
trum),

12. garsónky č. 8, nachádzajúcej sa na 7. 
poschodí bytového domu súp. č. 1877, 
vchod č. 3 na Stodolovej ulici (cen-
trum),

13. garsónky č. 8, nachádzajúcej sa na 7. 
poschodí bytového domu súp. č. 1837, 
vchod č. 8 na Nábreží 4. apríla,

14. garsónky č. 53, nachádzajúcej sa na 8. 
poschodí bytového domu súp. č. 1882, 
vchod č. 4 na Stodolovej ulici (cen-
trum),

 Podmienky obchodných verejných 
súťaží sú zverejnené na úradnej ta-
buli mesta Liptovský Mikuláš, na in-
ternetovej stránke www.mikulas.sk 
a k dispozícii sú aj na informáciách na 
prízemí MsÚ v Liptovskom Mikuláši. Do 
znaleckých posudkov je možné nahliad-
nuť na č. dverí 207, na 2. poschodí MsÚ 
v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1989/41. 

 Tel. kontakt: 044/5565245.

Mesto Liptovský Mikuláš – útvar hlavného 
architekta v súčasnosti vykonáva kontrolu in-
formačno-reklamných zariadení so zameraním 
sa hlavne na pešiu zónu a v pamiatkovú zónu 
mesta. 

K umiestneniu informačno-reklamných a pro-
pagačných zariadení, pokiaľ sa umiestňujú na 
miestach viditeľných z verejných priestorov a 
pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom, 
je podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v 
znení neskorších predpisov §-u 71 potrebné 
povolenie stavebného úradu. 

Voči nelegálne umiestneným informačno-re-
klamným zariadeniam budú vyvodené dôsled-
ky v zmysle platných právnych predpisov.

Podľa všeobecne záväzného nariadenia mes-
ta Liptovský Mikuláš č.9/1998/ VZN, ktorým je 
vyhlásená záväzná časť územného plánu „PEŠIA 
ZÓNA v historickej časti mesta Liptovský Miku-
láš“ je možné umiestňovanie informačno-re-
klamných zariadení v parteri objektov pamiat-
kovej zóny t.j. v úrovni 1. nadzemného podlažia.

Za účelom skvalitnenia architektonického 
stvárnenia informačno-reklamných zariadení v 
pamiatkovej zóne mesta, útvar hlavného archi-
tekta v najbližšej dobe obstará architektonický 
návrh, ktorý určí regulatív ich umiestňovania na 
objektoch a stanoví vhodný design informač-
no-reklamných zariadení.

vyhlasuje obchodné verejné súťaže na predaj nehnuteľností - bytov:
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kráľovstvo
vôní
a krásy

široká ponuka podláh,
tapiet a bytových doplnkov

do každého interiéru

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

• banky
• pobočky
• 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 

MOBILNÉ 
CENTRUM 
PÔŽIČIEK
NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA

Nikdy nebolo ľahšie a jednoduchšie si požičať.

až 1 000 € na počkanie

MOBILNÉ CENTRUM PÔŽIČIEK NÁJDETE 
V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI:

2. - 3. 7. 2012 na Námestí Mieru pri Dome služieb

( 0905 489 826

V lete sa mnohí vyberáme na do-
volenku vlastným autom. Nech už 
cestujeme kdekoľvek, vždy je veľkým 
rizikom, ak vyrážame bez havarijné-
ho poistenia. Dovolenka nás môže 
vyjsť nepríjemne draho.

Havarijné poistenie zabezpe-
čí peňažnú náhradu majiteľovi 
vozidla za škody spôsobené pri 
poistnej udalosti. Väčšinou ide o 
poškodenie, zničenie alebo odcu-
dzenie auta. Príčiny sú rôzne. Od 
živelných udalostí, cez dopravné 
nehody a vandalstvo, až po krádež 
vozidla. Na rozdiel od povinného 
zmluvného poistenia pri havarij-
nom poistení nie je finančné plne-
nie znížené vplyvom veku vozidla.

Jednotlivé poisťovne si v poist-

Bez havarijného poistenia môže byť dovolenka poriadne drahá
ných podmienkach stanovujú výluky, 
na ktoré sa havarijné poistenie nevzťa-
huje. Môže ísť o poškodenie motora, 
ktoré nebolo zapríčinené dopravnou 
nehodou, alebo ďalšie udalosti. Preto 
je dobré poradiť sa pred uzatvorením 
poistky s nezávislým odborníkom.

Väčšina poisťovní ponúka dva varian-
ty havarijného poistenia - proti rizi-
kám nehody, vandalizmu a živelnej 
udalosti, alebo proti riziku krádeže 
a lúpeže vozidla a jeho výbavy. Nie-
ktoré poisťovne dokonca poskytujú 
len komplexné poistenie voči všet-
kým spomenutým rizikám. Klient však 
môže k základnému poisteniu uzavrieť 
aj niektoré pripoistenia. Napríklad si 
môže pripoistiť čelné sklo alebo všet-
ky sklá, batožinu, či dokonca aj úrazy 
prepravovaných osôb. 

Územná platnosť havarijného po-
istenia sa zvyčajne vzťahuje na geo-
grafické územie európy, vrátane es-
tónska, Litvy, Lotyšska a európskej 
časti turecka. Výnimkou sú ostatné 
európske krajiny bývalého Sovietske-
ho zväzu, ako Ukrajina. Aj tu si treba 
vedieť vybrať, lebo niektoré poisťovne 
ponúkajú havarijné poistenie platné 
len na Slovensku a v Česku.

Pri havarijnom poistení rozlišujeme 
náhradu nákladov pri čiastkových 
škodách a poistné plnenie pri to-
tálnej škode. Pri výpočte poistného 

plnenia sa vychádza z nových cien 
náhradných dielov. Ak náklady na 
opravu auta presiahnu všeobecnú 
cenu vozidla - teda sumu, za ktorú 
je možné predať auto na našom trhu 
s ojazdenými vozidlami - oprava vo-
zidla je už ekonomicky neúčelná. Po-
isťovňa vtedy rozhodne, že udalosť 
bude likvidovať ako totálnu škodu.

Dôležitou súčasťou havarijného 
poistenia sú asistenčné služby. Tie 
majú u každej poisťovne iný rozsah 
i kvalitu. Pri uzatvorení poistenia 
poistenec zvyčajne dostane kartu s 
kontaktmi na poskytovateľa týchto 

služieb. Asistenčné služby sa vzťahu-
jú na poskytnutie pomoci v prípade 
nehody, poruchy alebo krádeže 
auta, pri natankovaní nesprávneho 
paliva, pri defekte, uzamknutí kľúčov 
vo vozidle a podobne. Presný popis 
služieb je uvedený v podmienkach 
poistenia. 

správne havarijné poistenie vám 
môže uľahčiť život a ušetriť penia-
ze pri cestovaní. V našom stredisku 
na Belopotockého ulici v Liptov-
skom Mikuláši vám radi pomôžeme 
s výberom ideálneho poistenia tak, 
aby ste nepreplatili ani cent.

Iveta Fronková
finančná sprostredkovateľka spoločnosti MIPS
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Zelené oázy
n a  s í d l i s k u  P o d b r e z i n y

Občianske 
združenie TATRY 
získalo taktiež 
5 500 € na 
pokračovanie 
projektu „Zelená 
oáza pri vode“ 
z grantového 

programu „Pohoda za mestom“, ktorý vyhlásila 
Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom programu 
– spoločnosťou HEINEKEN Slovensko. V grantovom 
programe bolo podporených 6 projektov z 27 podaných 
žiadostí. Na brehu Smrečianky bolo vysadených 
20 vzrastlých stromov v zaujímavých farebných varietach 
a umiestnených 10 lavičiek. Výkopová zemina z terénnych 
úprav bola využitá na vytvorenie dvoch záhonov, 
do ktorých bolo vysadených vyše 70 kusov krovín.

Iba 23 projektov z 561 platných žiadostí získalo finančnú 
podporu v rámci 6. ročníka grantového programu „Zelené 
oázy“, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť 
SLOVNAFT, a. s. Medzi nimi aj projekt OZ TATRY – 
„Zelená oáza pri škole“, a to vo výške 3 100 €. 
V rámci projektu bolo v areáli školy vysadených 25 druhov 
drevín. V školskom arboréte sa nachádzajú nielen tradičné 
dreviny ako sú buk lesný, javor horský, jaseň štíhly..., 
ale aj pomaly zabudnuté dreviny našich starých mám 
a dedov – moruša čierna a biela, gaštan jedlý, jarabina 
oskorušová. Ukážku moderných drevín pre záhradné úpravy 
reprezentujú napr. ginko dvojlaločné a platan javorolistý. 

V arboréte boli 
umiestnené aj stoly 
a lavice z agátového 
dreva, ktoré slúžia 
na realizáciu 
vyučovania 
v exteriéroch školy.

Zelená oáza pri vode II.Zelená oáza pri škole

Občianske združenie TATRY ďakuje: riaditeľovi ZŠ Janka Kráľa PaedDr. Júliusovi Lichardusovi a žiakom školy za 
mimoriadne pracovné nasadenie pri realizácii projektov * poslancovi MsZ Liptovský Mikuláš Ing. arch. Pavlovi Bobákovi, 
CSc. a Ing. arch. Stanislavovi Barényimu za cenné rady pri priestorovom plánovaní „Zelenej oázy pri vode“ * poslancovi 
MsZ Liptovský Mikuláš Ing. Jánovi Blcháčovi PhD. a zástupcovi primátora mesta Liptovský Mikuláš Ing. Jozefovi 
Repaskému za poskytnutie ornice a drevnej štiepky mestom Liptovský Mikuláš * Ing. Jánovi Júdovi a Júliusovi Perašínovi 
za dopravu materiálu * zamestnancom záhradníctva A.B.I.E.S. – Šamorín-Čilistov (http://www.dreviny.sk) za kvalitný 
výsadbový materiál a cenné rady.

Na sídlisku Podbreziny v Liptovskom Mikuláši pribudlo 45 stromov, vyše 70 sadeníc krovín a 10 lavičiek. Stalo sa 
tak v rámci dvoch projektov OZ TATRY – „Zelená oáza pri škole“ a  „Zelená oáza pri vode II.“ Ide o investíciu, vrátane 

finančného vkladu OZ TATRY a ZŠ Janka Kráľa, vo výške viac než 10 500 €.
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Upozornenie pre vlastníkov, resp. správcov trávnatých plôch, záhrad a parkov
Mesto Liptovský Mikuláš upo-

zorňuje všetky dotknuté osoby, 
že je v platnosti Všeobecne zá-
väzné nariadenie mesta VZN č. 
6/2007 o verejnej zeleni, ktorej 
časť sa dotýka aj vlastníkov, uží-
vateľov súkromných pozemkov v 

ustanovení povinností.
Zeleň, ktorú tvoria trávy a byliny 

na pozemkoch verejne prístup-
ných minimálne dvakrát v priebe-
hu roka kosia, alebo zabezpečujú 
kosenie na vlastné náklady ich 
vlastníci, resp. správcovia, pričom 

Tento projekt je podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

podujatie .sk
zisti, kde sú všetci

podujatie.sk
zisti, kde sú všetci

podujatie .sk
zisti, kde sú všetci

podujatie.sk
zisti, kde sú všetci

loo sa používa bez podkladového 
rámiku, tej je pod logom iba preto,
aby bolo jasné, že logo má byť biele!

www.liptov.sk

   www.mjf.sk
facebook.com/mikulasjazzfest

predaj vs
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Hlavní partneri: Partneri: Mediálni partneri:

marián cekovsky band

Allimentum r e s t a u r a n t & w i n e b a r
Nám. osloboditeľov 29Liptovsky Mikulas

2012

, -

jazz & more

formace jazz q & marcin zupanski
borys janczarski trio feat.stephen mcCraven

Euro regióny

spoločne 2012
Piatok vstup

zdarma!

pawel kaczmarczyk audiofeeling band
erik Rothenstein bandSobota

miriam Bayle band
talent transport

kubo ursiny & provisorium
Nedela

,

Toto leto bude cel
y Liptov zit jaz

zom- , , !

SK
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SK+A

Pl+USA

CZ+Pl

SK+CZ
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Vstu
penky

:

|
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MIKULÁŠSKY
JAZZOVY

FESTIVAL
´

www.mikulas.sk

www.mikulas.sk

Mesačník pre občanov Mesta Liptovský MikuLáš

20.-22.
jul 2012
'

od 18:30

Oznamy

Mesto 
Liptovský Mikuláš 

Štúrova 1989/41, 
031 42 Liptovský Mikuláš

 hľadá vhodných 
kandidátov na obsadenie 

pracovných pozícií: 

 terénneho sociálneho 
pracovníka

 referenta útvaru 
 informatiky

Podrobnejšie informácie 
o voľných pracovných 

miestach nájdete 
na informačnej tabuli 

mesta Liptovský Mikuláš 
a web. stránke mesta 

v sekcii oznamy. 

prvé kosenie je potrebné vykonať 
do konca mája, druhé do konca 
septembra, ak osobitný predpis 
neustanovuje inak.

Kosenie verejne prístupnej súk-
romnej zelene na území centrál-
nej mestskej zóny musí zabez-
pečiť jej vlastník, resp. správca 
minimálne 3 krát do roka.

V prípade, že si vlastník, resp. 
správca nesplní uvedenú povin-
nosť, toto kosenie vykoná mesto, 
ktoré potom bude vynaložené 
náklady vymáhať od vlastníka, 
resp. správcu predmetného po-
zemku.

Vlastník alebo správca neob-
rábaného pozemku je povinný 
predchádzať výskytu a šíreniu 
burín a to ich ničením mecha-
nickým a ekologicky prijateľným 
chemickým spôsobom, prípadne 
ich kombináciou.

Zároveň upozorňujeme vlastní-
kov živých plotov a drevín vysa-
dených na hraniciach s mestský-
mi komunikáciami a chodníkmi 
na zabezpečenie ich úpravy tak, 
aby nezasahovali do priechodnej 
zóny.  -žp-

(v rámci Mikulášskeho leta 2012)
Premietanie v Záhrade 
Múzea Janka Kráľa
Začiatky premietaní: 20.45
Zabezpečuje: Dom kultúry 
a Múzeum Janka Kráľa
Zodpovedný: 
Bc. Ľubomír Raši – 0915 859 596

Program:
4. júl: E. Kusturica: 
 Čierna mačka biely
  kocúr / Crna mačka,
  beli mačor (1998)
11. júl: Ethan Coen, Joel Coen: 
 Táto zem nie je pre 
 starých / Tahle země
  není pro starý (2007)
18. júl: Sidney Lumet: 
 12 rozhnevaných mužov
  / 12 Angry Men (1957) 

25. júl: Adam Elliot: 
 Mary and Max 
 (2009 – animovaný)
1. august: Gus Van Sant: 
 Milk (2008)
8. august: Tomas Alfredson:
  Nech vôjde ten pravý  
 (2008)
15. august: Richard Schenkman:
  Man from the earth   
 (2007)
22. august: David Fincher: 
 Podivuhodný prípad
 Benjamina Buttona
 (2008)
29. august: Danny Boyle:
 Milionár z Chatrče
 (2008)

L e t n ý  f i l m o v ý  k l u b L e t n ý  f i l m o v ý  k l u b 
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Radnica zverejnila evidenciu psov na internete

Tlačivo – prihlásenie psa 

Podľa zákona, ktorým sa upra-
vujú niektoré podmienky držania 
psov, každý pes držaný nepretr-
žite viac ako 90 dní na území SR 
podlieha evidencii psov. Mesto 
oddelilo evidenciu psov od da-

ňovej evidencie a z uvedeného 
dôvodu zverejňuje tlačivo na 
prihlásenie psa. Majiteľ ho musí 
prihlásiť v lehote do 30 dní od 
uplynutia 90-teho dňa pobytu 
psa v meste.

Informácia pre pozostalých

Upozornenie na vykonávanie 
pravidelnej deratizácie

V zmysle §23 ods. 3 zákona č. 
131/2010 Z. z. o pohrebníctve dôj-
de k zrušeniu pohrebiska - starý 
Palúčanský cintorín.

Žiadame preto pozostalých, ktorí 
majú svojich príbuzných pocho-
vaných na tomto pohrebisku, aby 
sa skontaktovali so správcom cin-
torínov:
•	 na	t.	č.	044/552	04	49,	alebo

•	 na	mobil	0918	607	443, alebo 
•	 osobne	 v	 kancelárii	 Domu	

smútku na vrbickom cintorí-
ne, priemyselná 1, za účelom 
dohodnutia podmienok exhu-
mácie a preloženia ľudských os-
-tatkov na iné pohrebisko.

   Verejnoprospešné služby 
   mesta Liptovský Mikuláš

Mesto Liptovský Mikuláš vyzýva 
právnické osoby a fyzické osoby 
– podnikateľov pôsobiacich na 
území mesta na vykonávanie pra-
videlnej jarnej a jesennej deratizá-
cie budov, objektov, priestorov a 
teplovodných potrubí uložených 
v zemi aj mimo vlastných pozem-
kov v ich vlastníctve, resp. v sprá-
ve. Predchádzame tak nariadeniu 
celomestskej deratizácie zo strany 
regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva.

Premnoženie živočíšnych škod-
cov môže ohroziť verejné zdravie 
salmonelózami, leptospirózou, 
tularémiou, týfusom. Deratizácia 
je jedným z opatrení na predchá-
dzanie prenosným ochoreniam. 
Hlodavce najmä potkany a krysy 
majú veľmi vysokú reprodukčnú 
schopnosť. Už trojtýždňový jedi-
nec je pripravený na samostatný 
život.

Upozorňujeme, že správcovia 
bytového fondu sú povinní popri 
deratizácii bytových domov za-
bezpečiť aj deratizáciu kanalizač-
ných prípojok k bytovým domom. 
V prípade, že pivničné priestory sú 
vyčistené a nie sú tam známky vý-
skytu hlodavcov, je potrebné de-
ratizovať len kanalizačné prípojky. 

Chovatelia zvierat sú povinní v 
zmysle všeobecne záväzného na-
riadenia deratizovať objekty slúžia-
ce na umiestnenie zvierat a k nim 
prislúchajúce pozemky 2 x ročne, v 
jarnom a jesennom období.

Úspešnosť potláčania výskytu 
nežiaducich hlodavcov závisí od 
koordinovaných celoplošných a 

pravidelných deratizačných zása-
hov. 

Pri ochrannej deratizácii pomá-
hajú občania tým, že nebudú vy-
tvárať zdroje potravy potkanom 
vylievaním zvyškov jedál do WC, 
vyhadzovať potraviny na dvory 
a skladovať ich v pivniciach a na 
balkónoch. Skládky domové-
ho odpadu sa nesmú vytvárať v 
spoločných priestoroch, v okolí 
budov a kontajnerov, zvieratám 
sa nedáva krmivo na voľných 
priestranstvách, v okolí bytových 
domov, v pivniciach a suteré-
noch budov, nie je vhodné kŕmiť 
mestské holuby. Nevyhnutné je 
zasieťovanie okienok a vetracích 
otvorov v bytových domoch a v 
ostatných budovách, zatváranie 
vchodových dverí, dôležité je 
upchanie nefunkčných dier v su-
terénnych priestoroch, v miestach 
inžinierskych sietí a dilatácií, udr-
žiavať poriadok a čistotu v okolí 
objektov a kontajnerov. Kon-
tajnery na komunálny odpad si 
musí vlastník čistiť a dezinfikovať. 
Často je na dne zbernej nádoby 
nalepená hnijúca vrstva zvyškov 
vyhodenej potravy, ktorá v lete 
zapácha.

Deratizovať sa dá dvoma spô-
sobmi - prostredníctvom firiem, 
ktoré majú na túto činnosť opráv-
nenie alebo svojpomocne, ko-
merčne dostupnými prípravkami 
učenými na tento účel. V prípa-
de svojpomocnej deratizácie je 
potrebné uschovať si doklad o 
zakúpení prípravku pre prípad 
kontroly.  -žp-

Kto nepodliehal poplatkovej 
povinnosti, je povinný v prípade, 
že spĺňa túto náležitosť, zapísať 
svojho psa do evidencie. Zároveň 
upozorňujeme, že uvedená evi-
dencia nepostačuje pre daňový 
účel oslobodenia alebo úľavy od 
platenia dane. V takomto prípade 
je potrebné podať samostatnú 
žiadosť taktiež na útvar miest-
nych daní a poplatkov. 

Od mesiaca júla zverejňujeme 

na internetovej stránke mesta 
celú evidenciu psov podľa miesta 
ich držania aj s údajom, ktorý pes 
je nebezpečný.

Po preverení evidencie nebez-
pečných psov informujeme o 
povinnosti každého držiteľa psa, 
ktorého pes pohrýzol človeka 
bez toho, aby bol sám napadnu-
tý alebo vyprovokovaný, ak sa 
nepoužil v nutnej obrane, túto 
skutočnosť oznámiť mestskému 
úradu – útvaru miestnych daní 
a poplatkov. Po ohlásení tejto 
skutočnosti mu bude vymenená 
evidenčná známka, ktorá je fa-
rebne odlíšená, aby bola rozpo-
znateľná.

Ak túto skutočnosť mesto zistí 
po ohlásení poškodeným člove-
kom, držiteľovi psa bude uložená 
pokuta do výšky 165 eur.

 -žp-
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exhibičný zápas                  Podpisová akcia hokejistov
Tombola, originálne športové tréningy Občerstvenie a zábava pre deti

30. jún 2012 od 13:00
Futbalový štadión FC34 palúdzka

legendyvs.hviezdy

Hľadáme hokejové talenty
www.hokejovetalenty.sk

Hokejbalový turnaj matičiarov 
Mladí matičiari z Liptovského Mi-

kuláša sa venujú rôznym aktivitám, 
medzi ktoré patrí aj šport. V druhú 
júnovú sobotu sa rozhodli pripra-
viť hokejbalový turnaj, ktorý uspo-
riadali už po druhýkrát. Miestom 
konania turnaja sa stal areál Ob-
chodnej akadémie v L. Mikuláši. 
Prihlásilo sa 8 družstiev, teda viac 
ako 50 hráčov, ale prítomná bola 
aj veľká divácka kulisa. Družstvá 
boli rozdelené do dvoch skupín,  
v ktorých sa hralo systémom každý 
s každým, následne hrali víťazi finá-
le a porazení o ďalšie miesta, teda 
ten, kto chcel vyhrať turnaj, nesmel 
prehrať. Po odohratí niekoľkých zá-
pasov turnaj naznačil, že nemá jas-
ného favorita, súboje boli vyrovna-
né, vo viacerých prípadoch muselo 
rozhodnúť až celkové skóre. 

Víťazom turnaja sa stali Palučan-
ské medvede, strieborní boli Čier-
ni, bronzoví Svedkovia liehovovi, 
na ďalších miestach skončili Jamaj-
ka agresors, Matica, Márna snaha, 

Elektro shock a celkom posledná 
bola Mazda daxl, ale len preto,  
že z dôvodu nedostatku hráčov 
museli byť z turnaja diskvalifikova-
ní. Všetky družstvá dostali diplomy 
s citátom M. R. Štefánika: ,,Ja sa 
prebijem, lebo sa prebiť chcem“,  
a hráči, ktorí boli v tímoch na pr-
vých troch miestach dostali medaile  
s logom Matice slovenskej. Pre všet-
kých bolo pripravené občerstvenie, 
ktoré tak ako aj ocenenia zabez-
pečili členovia Mladých Matičiarov  
zo svojich vlastných prostriedkov. 
Tento hokejbalový turnaj sa niesol  
v kamarátskej atmosfére a o to  
v ňom aj šlo, nebolo dôležité, kto 
skončí na prvom alebo poslednom 
mieste, ale o to aby, sme sa dobre 
zabavili a zašportovali si. Zhodli sme 
sa, že podobné akcie treba opa-
kovať, pretože aj pomocou športu 
sa dá šíriť dobré meno Matice slo-
venskej a dnešnú mladú generáciu 
treba aj takýmto spôsobom pritiah-
nuť k pohybu a športovaniu. -dms-

Spoluorganizátori:

CLUB NO.1
CAFE & COCKTAIL BAR
KOLOTOČOVO PUB
SODA CLUB RESTAURANT
PIZZERIA GOOD MOOD
B-KLUB
PIVNICA PUB
LIBERTY CAFE
REŠTAURÁCIA ROTUNDA
LIVE CAFFÉ
WINEBAR NO.1

Zmena programu vyhradená!

hudobná produkcia vonku do 02:00 hod., vo vnútri prevádzky do 04:00 hod.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Námestie osloboditelov
piatok 27. júla 2012 
od 20:00  hod.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Námestie osloboditelov
piatok 27. júla 2012 
od 20:00  hod.

NOC PLNÁ HUDBY A TANCANOC PLNÁ HUDBY A TANCA

Partneri:Partneri:

Program:Program:
FREEZE 
IMPULZ (hiphopová kapela z RK,DK,NO)
RADIKAL (Počiatok+Morfium) 
DRAMATIKZ + DJ MASITTY (RK) Beatbox (RK)
DJ PABLIK   (IBIZA BEACH HOUSE)

FREEZE 
IMPULZ (hiphopová kapela z RK,DK,NO)
RADIKAL (Počiatok+Morfium) 
DRAMATIKZ + DJ MASITTY (RK) Beatbox (RK)
DJ PABLIK   (IBIZA BEACH HOUSE)

Hlavný mediálny partner: Mediálni partneri:

MIKULÁŠ
MESAČNÍK PRE OBČANOV MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

www.mikulas.sk

ZADARMO
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Občiansky servis 

máj 2012
Zo zápisníka mestskej polície od 22. 05. 2012 do 14. 6. 2012

Narodil sa človek, zapálila  
sa na oblohe nová hviezda. 
Tak vitaj človiečik…
v máji 2012 sa v Liptov-
skom Mikuláši narodili:

Lívia RAČKOVÁ, Eliška VAR-
GOVÁ, Lucas Martin MELÁR, 
Matúš BEňO, Ema RYBOňO-
VÁ, Adam VOZÁRIK, Sandra 
STROMKOVÁ, Monika BALÁ-
ŽOVÁ, Ella EVIAKOVÁ, Juraj 
SLOSIAR, Matúš ŠICHTA, Mi-
lan LAUČÍK.

Láska nie je len byť spolu, 
láska je ísť spolu. Nájsť hlinu 
pre svoje korene… 
Manželstvo uzavreli:
Mário MACHOVEC – Ing. 

Martina TURZOVÁ, Ing. Michal 
PSOTKA – Andrea GEŠKOVÁ, 
Štefan ŠMIHEĽ – Drahomíra 
DROPPOVÁ, Jaroslav KOVAĽ 
– Ing. Lenka RATULOVSKÁ, 
Robert PISCA – Jana DOKOU-
PILOVÁ, Marek MADAJ – Jana 
LEHOTSKÁ, Gabriel TRIZNA – 
Mária FOGAŠOVÁ.

Roztrhla sa niť, už sa nedá 
spojiť. Život blízkeho človeka 
vyhasol a nám zostáva spo-
mienka a smútok v srdciach… 
opustili nás:

Vilma BELLOVÁ – 74r., Jaro-
slav JOZEFČEK – 58r., Juraj 
TUTURA – 59r., RSDr. Vladi-
mír BECK – 80r., Katarína SER-
DELOVÁ – 80r., Alojz PIAČEK 
– 85r., Margita TOMKOVÁ - 
87r., Miloslav PAPČO – 77r., 
Oľga MIŠUROVÁ – 60r., Anna 
ŠTEVLÍKOVÁ – 66r., Žofia PO-
KORNÁ – 85r., Mikuláš JANČI 
– 83r., Miroslav MLYNARČÍK 
– 60r., Božena KORČEKOVÁ 
– 76r., Tomáš DRBIAK – 88r., 
Martin RYBÁRSKY – 16r., Oľga 
KOŠŤÁLOVÁ – 64r., Vladimír 
KONVIT – 81r., Ján BERNÍK – 
84r.

  -matr-

23. 5. 2012 o 10.42 hod. ležal na 
ul. Borbisovej bez pohnutia pán 
Ľubomír T. z ul. Alexyho. Hliadka 
MsP na mieste zistila, že ťažko ko-
munikuje, uviedol, že mu prišlo 
zle a spadol. Mal rozbitú hlavu na 
ľavej strane. Na miesto bola pri-
volaná RZP, ktorá ho ošetrila.
24.	5.	2012 behal voľne puste-

ný pes na ul. Priebežnej na sídlis-
ku Podbreziny vo štvorci. Hliadka 
MsP objasňovaním zistila, že ma-
jiteľom psa je Milan P. z ul. Brezo-
vej, ktorý sa dopustil priestupku 
proti VZN č. 4/2009, čl. 6, ods. 1, 
písm. e, za ktorý mu bol uložený 
blok na zaplatenie blokovej po-
kuty na mieste.

27. 5 .2012 o 10.40 hod. na Ka-
mennom poli znečistil verejné 
priestranstvo pán Sun Y. z Kež-
marku tým, že odhodil ohorok ci-
garety na zem. Menovaný sa svo-
jím konaním dopustil priestupku 
podľa § 47 ods. 1, písm. d Zák. 
372/90Zb. o priestupkoch, za kto-
rý bol na mieste riešený hliadkou 
MsP blokovou pokutou.

28. 5. 2012 o 12.30 hod. odcu-
dzil pán M. M. z Ploštína mobil 
Daniele V. z Ivachnovej v Jumbo 
pube na Námestí oslobodite-
ľov. Objasňovaním hliadka MsP 
po vypátraní páchateľa zistila, 
že ide o podozrenie z trestného 
činu krádeže, z toho dôvodu bol 
menovaný odovzdaný na OO PZ 
v Lipt. Mikuláši, ktorá prípad pre-
vzala.

2. 6. 2012 o 20.00 hod. jazdili na 
bicykli po chodníku pán Martin 
K. a Erik S. z Lipt. Mikuláša. Oba-
ja porušili VZN č. 8/92 čl. 2, ods.2, 
písm. b. Spáchaný priestupok bol 
príslušníkmi riešený na mieste v 
zmysle príslušných ustanovení 
zákona o priestupkoch.

8. 6. 2012 o 12.50 hod. sa na 
detskom ihrisku na Nábreží 
4.apríla pohybovala  pani Greta 
A. z Hlbokého aj so svojím voľ-
ne pusteným psom. Menovaná 
porušila VZN č. 4/09 a  po na-
pomenutí hliadkou MsP miesto 
opustila.

10. 6. 2012 o 00.14 hod. rušil 
nočný kľud v byte na Nábreží Dr. 
A. Stodolu pán Tomáš J. z Lipt. 
Mikuláša. Menovaný svojím ko-
naním porušil zákon o priestup-
koch. Bola mu na mieste hliadkou 
MsP uložená bloková pokuta.

13. 6. 2012 o 20.59 hod. sa pán 
Miloslav H. z Podbrezín  dobíjal 
do svojho bytu na ul. Kemi pod 
silným vplyvom alkoholu. Hliad-
ka MsP objasňovaním zistila, 
že má uložený zákaz vstupu do 
bytu,  nakoľko manželku napadol 
v minulosti nožom. Keďže zákaz 
nerešpektoval, prišla na miesto 
štátna polícia, ktorá prípad pre 
podozrenie z trestného činu pre-
vzala.
14.	6.	2012 o 08.34 hod. po tel. 

ozname hliadka MsP zaregistro-
vala na Podbrezinách pri OD Billa 
ako neprirodzene sedí pán Ján S. 

Mestská polícia informuje
• Príslušníci mestskej polície v 

poslednom období zintenzívnili 
kontroly na sídlisku Podbreziny z 
viacerých dôvodov:  monitoring 
pohybu medveďa, ktorý sa tu v 
poslednom čase objavuje, kontro-
lu neprispôsobivých psíčkárov, na 
uzamykanie a otváranie detských 
ihrísk, kontrolu areálu základnej 
školy, parkovania vozidiel, a verej-
ného poriadku. 
• V súvislosti s nadchádzajú-

cim letným obdobím a školských 
prázdnin apelujeme na rodičov, 
aby podľa svojich možností zvýšili 
dohľad nad svojimi ratolesťami, 
aby sa policajti nemuseli stávať 
vychovávateľmi ich detí a  dozo-
rujúcimi na detských a školských 
ihriskách. Nemyslíme si, že takýto 
kontakt s policajtom už v skorom 
veku je dobrým psychologickým 
momentov v ich vývoji. Rodiča to 
nikdy nenahradí. Sily a možnosti 
MsP sú obmedzené a nestačia na 
tak rozsiahly záber popri plnení si 

skúška sirén
V piatok 13. júla 2012 

o 12.00 hod. bude 
v Liptovskom Mikuláši 

vykonaná kontrola skúšky 
vyrozumenia obyvateľstva 

dvojminútovým stálym 
tónom sirén.

Autorizovaný 

servis

Skylink a CSlink

0905 100 338

všetkých základných úloh voči 
ostatným občanom, daných im 
legislatívou SR. 
• Najlepším spôsobom riešenia 

bezpečnosti vo svojom okolí, je 
aj aktívna spolupráca a účasť pri 
riešení nežiadúcich javov v spo-
lupráci s mestskou aj štátnou 
políciou (vrátane spolupráce v 
ďalšom priebehu objasňovania a 
riešenia jednotlivých protipráv-
nych konaní), v čase zistenia a 
páchania protiprávnych konaní.  

  -msp-

Rozhodnutie TR SR
I. Tlačová rada Slovenskej re-

publiky k o n š t a t u j e, že uve-
rejnením článku „Mesto mrzí, že 
OZ Tatry jednostranne ukončilo 
spoluprácu“ v mesačníku  Mi-
kuláš č.10/2011 na str. 13 tým, 
že v článku odporcu nebola do-
držaná zásada spravodlivosti a 
slušnosti a zásada nestrannosti, 
vyváženosti a objektivity, tým, že 
odporca neposkytol priestor na 
vyjadrenie sťažovateľovi, ktorého 
konanie je témou novinárskeho 
príspevku, teda nedal slovo všet-
kým zainteresovaným v záujme 
spracovať tému (doplnil autor 
blogu z dôvodu nezmyselnosti 
vety: ... za účelom, s cieľom ...) čo 
najobjektívnejšieho a najpravdi-
vejšieho informovania verejnosti, 
k porušeniu čl. II., ods. 1 a 2 Etic-
kého kódexu novinára, d o š l o.     

II. TR SR vyslovuje v súvislosti  
s uvedeným konaním odporcovi 
z n e p o k o j e n i e.

III. V y z ý v a vydavateľa odpor-
cu, aby uverejnil toto rozhodnu-
tie v najbližšom možnom vydaní 
svojho periodika po doručení 
tohto rozhodnutia.  

(bezdomovec) opretý o motor. vo-
zidlo. Na mieste objasňovaním zis-
tila, že menovaný prekonal epilep-
tický záchvat. Na miesto bola ihneď 
privolaná RZP, ktorá ho za asistencie 
hliadky MsP previezla do nemocni-
ce na ošetrenie.

V období od 22. 05. 2012 do  
14.	6.	2012 bolo príslušníkmi MsP 
riešených 268 priestupkov  z toho 
na úseku dopravy 136 priestupkov, 
8 priestupkov proti majetku, 55 
priestupkov proti verejnému po-
riadku, 8 priestupkov proti občian-
skemu spolunažívaniu, 4 priestup-
ky voľne pohybujúcich sa psov, 8 
priestupkov porušenia zákona o 
ochrane nefajčiarov, 15 priestupkov 
požívania  alkoholu na verejnom 
priestranstve, 27 priestupkov jazdy 
cyklistov po chodníku a iné. 

  -msp-
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JÚL 2012JÚL 2012
VÝSTAVY

31. 5. – 25. 8.
Michal Kern – Stotožnenie s prírodou I. Ut-So 10,00-17,00 
Prierez tvorbou zameranou na hľadanie vzťahu človeka a prírody 
(Liptovská galéria P. M. Bohúňa)

21. 6. – 8. 9.
Jarmila Sabová Džuppová – Kresba ba aj maľba Ut-So 10,00-17,00 
Autorka komentuje lokálnu mytológiu do vlastných príbehov. 
(Centrum Kolomana Sokola)

31.5. - 12.7.
Michal Kern - Stotožnenie s prírodou II. Ut-So 10,00-17,00 
Diela s dôrazom na fotogra�cky orientovanú tvorbu (Dom fotogra�e)

21. 6. – 16. 9.
Magická záhrada 2012
Výstava svetelných objektov. Objekty svietia denne od 21:00 do 23:00.
(Liptovská galéria P. M. Bohúňa - záhrada)

23. 6. - 26. 8. 
Doba ľadová – giganti Po – Pi 10:00 – 20:00, So – Ne 9:00 – 20:00
Výstava predstavuje dávno vyhynuté zvieratá v životnej veľkosti obývajúce Zem 
počas doby ľadovej (Liptov Aréna)

21. 6. - 16. 9. 
Ľadová história  Ut – Ne 10:00 – 17:00
Výstava pri príležitosti 80. výročia organizovaného hokeja v Liptovskom Mikuláši. 
(Výstavná sieň Múzea Janka Kráľa)

24. 6. - 31. 8. 
Slávne vily Slovenska   Ut – Ne 10:00 – 17:00
Výstava predstavuje tie najzaujímavejšie vilové stavby na Slovensku, medzi nimi aj 
dve liptovskomikulášske. (Synagóga, Hollého ulica) 

28.6. - 31.7.
Motýlia krása - výstava motýľov  Po-Pi 9,00-17,00 ,So-Ne 11,00-17,00 
(Lipt. múzeum Čierny orol)

19. 6. - 26. 10. 
Zolo Palugyay – Výber z tvorby  Ut – Pi  13:00 – 17:00
(Rumanský Art Centre, ul. Ester Šimerovej)

1.7. - 30.10.
Stredoveké kláštory na Slovensku Ut - Ne 10,00 - 18,00 
Výstava pamiatkového úradu SR. (Kostol Sv. Petra z Alkantary)

2. 7. - 15. 8.
Živá kultúra    od 9:00 do 17:00
Výstava o aktuálnom kultúrnom dianí v žilinskom  a severomoravskom kraji  
(Liptovská knižnica G. F. Belopotockého)

10. 7. – 18. 8.
Janovčík, Vlček – Fotogra�e  Po – Pi 8:00 – 15:00
Výstava fotogra�í. (Čierny orol – klubovňa LKS)

LETNÁ FOTOŠKOLA DOMU FOTOGRAFIE

13. 7. - 1. 9. 
TERÉNNY VÝSKUM I.: MESTO
Svet urbánneho a rurálneho vo fotogra�i. 
(Liptovská galéria P. M. Bohúňa  - Galéria Domu fotogra�e)

13. 7. - 1. 9. 
FILIP KULISEV: AMAZING USA
Fotogra�e zo sedemnástich ciest z rôznych miest USA. 
(Liptovská galéria P. M. Bohúňa – foyer). 

13. 7. - 1. 9. 
16. ročník Letnej fotoškoly Domu fotogra�e 2012
Výber prác z týždňového kreatívneho maratónu (Liptovská galéria P. M. Bohúňa)

SPRIEVODCOVSKÁ SLUŽBA

1. 7. – 31. 8. 
Spoznajte mesto so sprievodcom! Každú nedeľu o 15:00
Téma leta 2012: Mikulášski židia 
Pútavé rozprávanie o histórii židovskej komunity v meste v rokoch 1720 -1945.  
Súčasťou je aj prehliadka interiéru synagógy s výkladom. V ponuke ďalšie tri témy. 
Začiatok sprievodcovských služieb v Informačnom centre mesta. (Námestie mieru 1)

29. 6.  POZVÁNKA DO VÝCHODNEJ  
15:00  Nám. osloboditeľov
4. 7. LETNÝ FILMOVÝ KLUB
20:45 Čierna mačka, biely kocúr - Emir Kusturica (Záhrada Múzea Janka Kráľa)

ZA SIEDMIMI HORAMI...
6. 7.  Divadlo HAAF – ODVÁŽNY ZAJKO    
16:00 Divadelné predstavenie na motívy rozprávky J. C. Hronského o tom, 
 ako Zajko putuje a učí sa byť smelým, odvážnym a slušným. 
 (Nám. osloboditeľov)
6. 7.  THE SUSIE HAAS BAND   
19:00 Kapela, ktorá hráva zmes OLD MUSIC (Swing, Blues, Woogie Boogie,  
 Charlie Stone, Old jazz...) v novom štýle 21. storočia (fontána Metamorfózy)
7. 7.  POD KRÍDLAMI LELKA - Divadlo spod Spišského hradu  
16:00 O múdrom vtáčikovi Lelkovi, ktorý učí milovať rozumom a rozmýšľať  
 srdcom. (Nám. osloboditeľov)
8. 7.  ZABUDNUTÝ ČERT - Divadlo na predmestí Spišská Nová Ves    
16:00 Divadelná rozprávka na motívy Jána Drdu o starom čertovi Trepifajkselovi,  
 ktorý sa človekom stal. (Nám. osloboditeľov)
11. 7. LETNÝ FILMOVÝ KLUB 
20:45 Táto zem nie je pre starých - Ethan a Joel Coenovci (Záhrada Múzea Janka Kráľa)
14. 7. Športový deň zdravotne postihnutých    
9:00 Areál Hotela Lodenica

FOLKOVÝ VÍKEND
13. 7.  Folk band OREGON Košice   
19:00 Legendárne piesne bratov Nedvědovcov (fontána Metamorfózy)
14. 7.  GAILARD Liptovský Mikuláš           
19:00 Renesančný folk
 ARCCUS Bratislava
 Spontánnosť a meditatívnosť slovenskej melodiky na pomedzí akustickej 
 a rockovej štylizácie slovenského folklóru. (fontána Metamorfózy)
15. 7. Jano Svetlan Majerčík Liptovský Mikuláš   
19:00 Rodofolkový pesničkár, ktorého piesne nesú našu ľudovú melodiku a znie 
 v nich silno láska k rodnej hrude, k vlasti a rodu. 
 Spontánne hudobné zoskupenie NANY Prievidza (fontána Metamorfózy)
15. 7.  Rozprávka o hlúpej žene      
14:00 Divadelné predstavenie DOS Ľ. Zelienku pri DK ŽSR vo Zvolene
 (Záhrada Múzea Janka Kráľa)

BAŽANT KINEMATOGRAF
21:30 letné kino (Námestie osloboditeľov)
13. 7.  Perfect Days  
14. 7.  Czech Made Man  
15. 7.  Cigán  
16. 7.  Dom  
17. 7.  Nevinnosť  
18. 7.  LETNÝ FILMOVÝ KLUB 
20:45 12 rozhnevaných mužov (Sidney Lumet) (Záhrada Múzea Janka Kráľa)

MIKULÁŠSKY JAZZOVÝ FESTIVAL
20.7. Mikulášsky jazzový festival - Euroregióny spoločne 2012   
18:30 Jazz & More (SK), Formace Jazz Q & Marcin Zupanski (CZ, PL)
 Borys Janczarski Trio feat. Stephen McCraven (PL, USA) (Reštaurácia Allimentum)
21. 7.  Mikulášsky jazzový festival  
18:30 Erik Rothenstein band (SK, A), Pawel Kaczmarczyk AUDIOFEELING Band - Trio (PL)
 Miriam Bayle band (SK, CZ), (Reštaurácia Allimentum)
22. 7. Mikulášsky jazzový festival  
18:30 Talent Transport (SK), Kubo Ursiny & Provisorium (SK)
 Marián Čekovský band (SK), (Reštaurácia Allimentum)
25. 7.  LETNÝ FILMOVÝ KLUB 
20:45 Mary and Max (Adam Elliot) (Záhrada Múzea Janka Kráľa)

TANEČNÝ VÍKEND
27. 7. STREET MUSIC NIGHT 
20:00 Noc plná hudby a tanca v baroch až do 4:00 (Nám. osloboditeľov) 
28. 7. NOCHE CALIENTE       
19:00 Horúca noc plná latinsko-amerických rytmov v prevedení Pedra a Yusity a ich 
 tanečníkov. Čakajú Vás animácie, zumba párty a ohňová šou. (Nám. osloboditeľov)
29. 7. Tanečná noc  
19:00 s domácimi tanečnými skupinami Freeze a Dancemania. (Nám. Osloboditeľov)

1. 7. POZVÁNKA DO VÝCHODNEJ, Nám. osloboditeľov 
15:00 Zahraničné folklórne kolektívy z Maďarska, Ukrajiny a Poľska.
2. - 3. 7. PRETEKY V RYBOLOVE, na rieke Váh
 I. liga LRU - prívlač 3. dvojkolo
3. 7. MÍĽNIKY MIKULÁŠSKEJ HISTÓRIE, Nám. mieru 
16:00 Bezplatná prehliadka mesta pre verejnosť pri príležitosti
 otvorenia pravidelných sprievodcovských služieb 2011.  
 Venovaná je 725. výročiu prvej písomnej zmienky o meste.
6. 7. LETNÝ FILMOVÝ KLUB, nádvorie Múzea J. Kráľa
20:30 Shining (Stanley Kubrick)

ZA SIEDMIMI HORAMI...
8. 7. Ježko a líška, Divadlo Zanzara, nádvorie Múzea J. Kráľa
16:00 Ezopova bájka o dobrosrdečnom ježkovi a nenásytnej líške.
9. 7. Najsladšia rozprávka, Divadlo na kolesách, Nám. osloboditeľov  
17:00 Rozprávka o tučnej princeznej Kamile, ktorú jej priateľ, maliar Filip,  
 naučí, že život nie je len o jedle, hneve a ponižovaní.
9. 7. ŠPORTOVÝ DEŇ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH  
9:00 Nábrežie J. Kráľa, Lodenica
10. 7. POPOLUDNIE S DYCHOVKOU
17:00 Mestský orchester zo Solúne v Grécku, Nám. osloboditeľov  
19:00 Bojnícka kapela, Nám. osloboditeľov 
 Pestrá ponuka skladieb v podaní malej dychovej hudby.

BAŽANT KINEMATOGRAF
21:30 Nám. osloboditeľov
13. 7. Marhuľový ostrov 
14. 7. Nesvadbovo + krátky �lm Prirodzená smrť
15. 7. Najväčší z Čechov + krátky �lm Twins
16. 7. Občiansky preukaz 
17. 7. Kuky sa vracia + krátky �lm Duch Vianoc

FOLKOVÝ VÍKEND
15. 7. Michal Tučný revival, Nám. osloboditeľov  
19:00 Príďte si zaspievať nezabudnuteľné country piesne.
16. 7. Mince vo fontáne, Nám. osloboditeľov  
19:00 a hudobný hosť z Brezna skupina Divozel.
17. 7. Pesničkár Jano Majerčík, nádvorie Múzea J. Kráľa
19:00 a renesančno folková skupina Gailard.
20. 7. LETNÝ FILMOVÝ KLUB, nádvorie Múzea J. Kráľa
20:30 Gran Torino (Clint Eastwood)

REVIVAL VÍKEND
22. 7. AC DC sk, Nám. osloboditeľov  
19:00 Slovenský revival austrálskej hardrockovej hudobnej skupiny.
23. 7. OKTÓBER U2 revival Bratislava, Nám. osloboditeľov  
19:00 U2 - nádherný večer s úžasnou hudbou írskej rockovej skupiny. 
24. 7. Rolling Stones revival Brno, Nám. osloboditeľov  
19:00 Legendárne "valiace sa kamene" a ich Angie, Satisfaction...

HUDOBNO - TANEČNÝ VÍKEND
27. 7. LETNÝ FILMOVÝ KLUB, nádvorie Múzea J. Kráľa
20:30 Casablanca (Michael Curtiz)
29. 7. STREET MUSIC NIGHT
 Hudobná noc v meste.
29. - 31. 7. VII. MIKULÁŠSKY DŽEZOVÝ FESTIVAL, nádvorie Múzea J. Kráľa
 Predstavia sa hudobníci zo Slovenska, Čiech, Poľska i Maďarska.

SPOLOČNOSŤ KOLOMANA SOKOLA
stále expozície
Koloman Sokol - výstavy
23. 6. - 31. 8. 2011 výstavná sieň v CKS
Francúzska klasická moderna - drobné práce veľkých majstrov, od Renoira po 
Chagalla. Výstava pod záštitou primátora mesta.
12. 7. 2011 10:00 až 16:00   CKS dvor (v prípade dažďa v CKS)
Tvoríme v záhrade
Celodenné tvorivé dielne pre verejnosť deti aj dospelých, rôzne techniky 
(dekupáž na rôzne povrchy, suché plstenie, práca s hlinou).

Zmena v programe vyhradená.


