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Liptovský Mikuláš každý rok v letnej sezóne ožíva turistami. Počas
nedávnej návštevy nášho mesta prezident Ivan Gašparovič zdô-
raznil, že „mesto Liptovský Mikuláš by malo využiť prírodné a kul-
túrne danosti pre ešte rozsiahlejší rozvoj cestovného ruchu.“ 

Budovanie infraštruktúry cestovného ruchu a vytváranie pod-
mienok preň, je jedným zo strategických zámerov Mesta. Priblížiť
miestnu kultúru, liptovské zvyky a oživiť centrum mesta v hlavnej
turistickej sezóne, je zámerom prvého ročníka podujatia, ktoré
sme nazvali Mikulášske leto. Naším cieľom je zatraktívniť pešiu
zónu mesta a poskytnúť turistom, dovolenkárom i ostatným ná-
vštevníkom Liptovského Mikuláša nezabudnuteľnú atmosféru, ne-
opakovateľné zážitky, príležitosť poznať miestnu kultúru. Chceme,
aby sa v našom meste dobre cítili, radi sa k nám vracali, ale aby
aj šírili svoje príjemné dojmy a pozitívne informácie medzi svojimi
priateľmi a známymi.

Počas Mikulášskeho leta sme pripravili jedenásť tematických
víkendov – napríklad folkový, etno, či Jánošíkov víkend. Pripravili
sme pestrú programovú skladbu, v ktorej majú svoje miesto všet-

ky žánre – folk, folklór, country, pop, hip-hop či džez. Dovedna je
to 48 kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, na kto-
rých vystúpi dvadsať hudobných skupín a osem spevákov. Okrem
toho budú môcť diváci sledovať pätnásť filmových a divadelných
predstavení. 

Ján Blcháč, primátor mesta, hovorí: „Mikulášske leto je urče-
né aj pre obyvateľov nášho mesta. Chceme, aby aj naši obča-
nia mali príležitosť vychutnať si na námestí bohatý kultúrny pro-
gram a načerpať počas leta nové sily a energiu. V jednotlivých
mestských častiach sme v spolupráci s občanmi pripravili Pa-
lúčanské dni, Stretnutie spoluobčanov Okoličného pri príleži-
tosti 735. výročia prvej zmienky o obci a Oslavy 745. výročia pr-
vej písomnej zmienky o Ploštíne. Naozaj si bude z čoho vybe-
rať. Takže počas Mikulášskeho leta si už len želajme veľa slnka,
príjemnej pohody a dobrých ľudí okolo seba...”

Ing. Darina Bartková
Foto: Gabriel Lipták

ZaZa vítvít alo kalo k nám Miknám Mik ulášskulášske letoe leto
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Primátor Liptovského
Mikuláša Ing. Ján
Blcháč, PhD. a zástup-
covia Žilinskej univerzi-
ty – dekan Elektro-
technickej fakulty
prof. Ing. Ján Michalík,
PhD. a rektor
prof. Ing. Ján Bujňák,
CSc. (na obrázku vľa-
vo), slávnostne podpí-
sali zmluvu medzi Mes-
tom Liptovský Mikuláš
a Žilinskou univerzitou v Žiline
o predaji objektov Mesta tejto uni-
verzitnej ustanovizni za symbolic-
kú korunu. Slávnostný akt sa
uskutočnil po promóciách absol-
ventov denného bakalárskeho
štúdia v odbore telekomunikácie
na Mestskom úrade. „Sme veľmi
radi, že sa nám vďaka spolupráci
všetkých zainteresovaných strán
podarilo šesťročný proces dotiah-
nuť do úspešného konca. Žilinská
univerzita začne na jeseň päťde-
siatyšiesty akademický rok. Štu-
duje u nás dovedna dvanásťtisíc
študentov,“ informoval na tlačovej
konferencii rektor Ján Bujňák. 

V priestoroch pôsobia dve fa-
kulty Žilinskej univerzity: Elektro-
technická fakulta (EF) a Fakulta
prírodných vied. 

Elektrotechnická fakulta po-
skytuje denné bakalárske štú-
dium v študijnom odbore Teleko-
munikácie. Fakulta prírodných
vied poskytuje denné aj externé
bakalárske štúdium v študijnom

programe Sociálna pedagogika.
Všetky študijné programy sú akre-
ditované. 

Počas pôsobenia Detašova-
ného pracoviska EF v Liptovskom
Mikuláši prichádza do prvého
ročníka študovať 70 až 100 štu-
dentov. Z nich vlani promovali prví
inžinieri v Žiline a bakalári študij-
ného programu Telekomunikačný
manažment. Vlani promovali tiež
prví bakalári v študijnom progra-
me Sociálna pedagogika. 

DP EF sa v súčasnosti uchá-
dza o akreditáciu nového študijné-
ho programu Digitálne technoló-
gie v študijnom odbore Telekomu-
nikácie, bakalárske štúdium. Po
jeho úspešnej akreditácii bude
DP EF v Liptovskom Mikuláši po-
skytovať štúdium v dvoch študij-
ných programoch, pre 200 den-
ných študentov prvého ročníka.

Pracovníci DP EF spolupracu-
jú na rôznych úrovniach s inštitú-
ciami a firmami v regióne Liptova.
Sú medzi nimi: Akadémia ozbro-

Mesto Liptovský Mikuláš splnilo svoj
mikulášsky sľub a 22 onkologickým
pacientom darovalo výlet na Havrá-
nok nad Liptovskou Marou. Súčas-
ťou bola aj prehliadka keltského síd-
la s odborným výkladom a westerno-
vého mestečka Western City. „Sľuby
sa majú plniť a mikulášske želania
tiež. Som rád, že sme splnili želanie
onkologických pacientov. Verím, že
sme im dodali energiu, ktorú budú
potrebovať v zápase s touto choro-

bou”, uviedol primátor mesta Ján
Blcháč. Ešte vlani, počas Mikulášs-
keho jarmoku mesto vyžrebovalo
tridsať želaní. Jedným z nich bol aj
výlet na Havránok. Zdravotný stav 35
– 75 ročných pacientov však nedo-
voľoval uskutočniť tento výlet v zime,
a tak mesto splnilo sľub teraz v lete.
V podobných aktivitách by mestský
magistrát chcel pokračovať aj v bu-
dúcnosti a vyčleniť na ne i finančné
prostriedky z rozpočtu mesta. DB

Mesto pre všetkých – aj pre vysokoškolákov

Mikulášske sľuby sa plnia aj v lete

Vážený pán primátor a vedenie Mesta,
štrnásty augustový deň sa pre 22 obyvateľov Mesta Liptovský Mikuláš, onkologických pacientov, stal sviatkom a oslavou života. 
Zdravý človek možno nevie dosť dobre pochopiť, čo ste týmto darom v podobe výletu na Havránok, pre nás urobili. Nálada na

výlete bola výborná, všetci sme zabudli na choroby a tešili sa zo života. Len škoda, že celý deň pršalo a nebol dobrý výhľad na
náš Liptov. Aj keď nám počasie nežičilo, naše srdcia boli plné radosti, pretože organizátori výletu, pracovníci mestského úradu,
nám milým slovom a prejavmi spolupatričnosti vlievali sily do nášho ďalšieho života. 

V roku 2006 v Bruseli, na pôde európskeho parlamentu, vyhlásili podporu činností v kontrole výskytu rakoviny ako prioritu zdra-
votníckej politiky Európskej únie. 4. jún je medzinárodným dňom prežívajúcich rakovinu a tých ľudí, čo rakovinu prežili. My, miku-
lášski pacienti, môžeme hrdo povedať, že máme správnych ľudí na správnych miestach. Liptovský Mikuláš, ako prvé mesto na
Slovensku, si ctí a váži i týchto ľudí. Heslo Liptovský Mikuláš – mesto pre všetkých, neostalo len sloganom, ale naozaj ním je! 

Srdečne ďakujeme Vám, pán primátor, aj celému predstavenstvu Mesta za tento prekrásny humánny čin – darček, ktorým ste
nás príjemne prekvapili a veľmi potešili. Veľa zdravia Vám. Za zúčastnených 22 pacientov: Hatalová

Mesto Lip-
tovský Mi-
kuláš vy-
dalo v tý-
c h t o
d ň o c h
svoju ďal-
šiu publi-
káciu, ten-
toraz Be-
deker LIP-
TOVSKÝ MI-
K U L Á Š

A OKOLIE. Vo vydavateľstve Štú-
dio Harmony s. r. o. B. Bystrica
ho pripravil kolektív autorov, zo-
skupených okolo Informačné-
ho centra mesta a Múzea Jan-
ka Kráľa. Turistický sprievodca
vznikol v rekordnom čase,
v priebehu šiestich mesiacov.
Bude dobrým pomocníkom pre
všetkých návštevníkov, ale
i obyvateľov nášho mesta. Na
120 stranách ponúka dôležité
a praktické informácie o príro-

de, historických pamiatkach
a tradíciách mesta, múzeách
a galériách, športoviskách či
možnostiach letnej turistiky, cy-
kloturistiky a lyžovania. Nechý-
ba v ňom ani ponuka termál-
nych kúpalísk a relaxačných
stredísk, zoznam mikulášskych
ubytovacích a stravovacích za-
riadení a v závere praktické in-
formácie. 

Bedeker LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

A OKOLIE, je síce tichým, ale ne-
pochybne príjemným a pouč-
ným spoločníkom na potulky
po našom meste. Zaujme nie-
len príťažlivými farebnými foto-
grafiami zo súčasnosti, ale aj
viacerými ešte nepublikovaný-
mi historickými snímkami a fun-
dovaným sprievodným textom.
Občania si ho budú môcť kúpiť
v Informačnom centre mesta a
v kníhkupectvách.

Iveta Blažeková,
Múzeum Janka Kráľa

Tichý, ale užitočný spoločník

jených síl gen. M. R. Štefánika,
ALCATEL Slovakia a.s., Liptovský
Hrádok, VTÚ a. s., Liptovský Mi-
kuláš, QUADRIC, a.s., Liptovský
Mikuláš, Katolícka univerzita Ru-
žomberok.

Detašované pracovisko orga-
nizuje počas tohto leta v Liptov-
skom Mikuláši už tretí ročník Ži-
linskej detskej univerzity. Deti
vo veku 8 – 9 rokov absolvujú na

akademickej pôde štúdium, ktoré
pozostáva z prednášok univerzit-
ných pedagógov, prispôsobe-
ných veku detí, doplnené o expe-
rimenty v laboratóriách. Liptov-
skomikulášske Detašované pra-
covisko tým prispieva k propagá-
cii technického univerzitného
vzdelávania v meste a v regióne
Liptova. Fedor Mikovič

Foto: G. Lipták

Foto: Gabriel Lipták
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P r i m á t o r
Mesta Lip-
tovský Miku-
láš Ján
Blcháč uvie-
dol do funk-
cie nového

šéfredaktora Televízie Liptov
Karla Ilju Dvořáka. Stalo sa tak
po dlhšie trvajúcej kríze média
a na základe projektu Z Liptova
do Liptova, ktorého je K. I. Dvo-
řák autorom.

Ing. Karel Ilja Dvořák (1956)
pôsobil v rôznych médiách, je
nositeľom viacerých novinár-

skych cien, je autorom kníh,
scenárov dokumentárnych fil-
mov a publicistických televíz-
nych i rozhlasových relácií,
prednáša na domácich i zahra-
ničných univerzitách, v medziná-
rodných i domácich mediálnych
kolokviách a konferenciách.

V ostatnom čase bol voľným
novinárom a moderuje, okrem
iného, veľmi úspešnú talkshow
Televízie Patriot Bez kravaty
s k.i. a d.. 

K. I. Dvořák je podpredse-
dom Slovenského syndikátu no-
vinárov a predsedá jeho Komisii

Akékoľvek médium – televízia,
rozhlas či noviny, nedávajú žiad-
ny zmysel, nijako neodobrujú
dôvody na svoju existenciu, ak
sa nedotýkajú respondenta, ak
nehovoria k divákovi, posluchá-
čovi a čitateľovi, ak nepodporu-
jú občiansky otvorenú rozpravu,
ak neplnia (takto i inak) verejnú
službu a službu verejnosti. Ak
sa toto nedeje, niečo nie je
v poriadku. 

Žiaľ, je to aj prípad dobre za-
loženého a s vypätím síl udržia-
vaného projektu TV Liptov. Pre-
čo sa tak stalo, nebodaj hľada-
nie vinníkov, či vôbec skúmanie
príčiny terajšieho stavu, je strata
času – minulosť nemožno zme-
niť, iba ju inak, raz smelšie, raz
menej odvážne interpretovať.
Navyše stratu času si už televí-
zia nijako, na žiadny spôsob ne-
môže dovoliť. Dôveryhodnosť
a prestíž TV Liptov je divácky,
odborne, profesijne i inak pod-
lomená. 

Aj preto som prijal pozvanie
spracovať projekt revitalizácie
TV Liptov, pôsobiť v televízii
a revitalizovať ju. V dostupnom
čase sa teda diváci dočkajú nie-
len programových zmien, tie sú
nevyhnutné, ale aj iných pre-
mien, na ktorých sme už s tí-

mom skúsených a najmä reno-
movaných odborníkov z celého
Slovenska, z novinárskych
i inak odborných kruhov začali
pracovať. 

TV Liptov sa projektom
Z Liptova do Liptova hlási
k tzv. „public service“, k verej-
nej službe, službe mestu a Lip-
tovu, je projektom otvoreným:
vznikne zakrátko Rada osob-
ností mesta a Liptova, oslovíme
primátorov a starostov miest
a obcí vo vysielacom dosahu
i inde, úspešných podnikateľov
a mecénov tak, aby projekt
Z Liptova do Liptova bol pev-
ne a po všetkých stránkach
ukotvený v našom prostredí
a slúžil divákovi – informačne,
spravodajsko-publicisticky, no-
vinársky, spoločensko-kultúrne
i ekonomicky. 

Nemecká verejnoprávna te-
levízia ZDF vyznáva a má zapísa-
né v svojich mottách: Lokálne
spravodajstvo sa stáva sú-
časťou bohatstva miest, obcí
a regiónov. 

To je výzva i cieľ. Aj, a to naj-
mä, pre TV Liptov.

Karel Ilja Dvořák
šéfredaktor TV Liptov, 

podpredseda Slovenského
syndikátu novinárov

TV LIPTOV má nového šéfa programu
pre etický
kódex.

Pri uve-
dení do
f u n k c i e
K. I. Dvo-
řák zdô-
raznil, že
prijal po-
z v a n i e

preto, lebo jeho úlohou je vybu-
dovať kvalitné lokálne médium
verejnej služby a že sa bude
spoliehať na profesionálne krité-
riá práce, ktoré dôverne pozná
zo svojho predchádzajúceho
účinkovania v mediálnom prie-
store. Spolieha sa tiež na mien-
ku odborníkov z celého Slo-
venska, ktorých prizýva ku spo-
lupráci. 

Svoj nový projekt do televíz-
nej praxe šéfredaktor K. I. Dvo-
řák v spolupráci s riaditeľom TV
LIPTOV Mgr. René Devečkom
a kolektívom tvorivých pracovní-
kov, uvádza bezodkladne. Prvé
výsledky predstaví na osobitnej
tlačovej konferencii už na jeseň
tohto roku, ešte pred tretím vý-
ročím reálneho pôsobenia Tele-
vízie LIPTOV v mediálnom pro-

stredí mesta Liptovský Mikuláš
a Liptova. 

Televízia Liptov vznikla v roku
2004 rozhodnutím Mestského
zastupiteľstva Liptovský Miku-
láš. Stopercentným vlastníkom
TV Liptov, s.r.o., je Mesto Lip-
tovský Mikuláš. V novembri
2004 schválila Rada pre rozhla-
sové a televízne vysielanie SR
pre TV Liptov, s.r.o. licenciu na
lokálne teresteriálne televízne
vysielanie. Podľa nej môže TV
Liptov vysielať v pásme UHF na
60. televíznom kanáli s povole-
ným výkonom 100 Wattov z vy-
sielača na kóte Háj 24 hodín
denne.

Televízia Liptov pokrýva svo-
jím televíznym signálom oblasť
stredného a horného Liptova,
v oblasti od Liptovskej Mary až
po Východnú, a môže tak oslo-
viť približne 50 tisíc divákov. 
Od roku 2005 je Televízia Liptov
riadnym členom Spolku lokál-
nych televíznych staníc Slo-
venska LOToS so sídlom v Mar-
tine, ktorý v súčasnosti združuje
42 lokálnych a regionálnych te-
levíznych staníc.

Fedor Mikovič

Z Liptova do Liptova a naspäť...

Primátorov pohár pre športovcov 
V areáli Mestského futbalového klubu Tatran NAO na najväčšom
liptovskomikulášskom sídlisku Podbreziny sa konali Športové dni
primátora mesta L. Mikuláš.

Ich súčasťou bol aj mestský futbalový turnaj, v ktorom súťažili
mužstvá Demänovej, Ondrašovej, MFK Tatran, Palúdzky a hosťu-
júcej Galanty. Zápolili aj vyznávači plážového volejbalu a to na
Beach cupe 2008 a O putovný pohár Liptova volejbalisti.

„Rozhodli sme sa vo vedení Mesta, že vždy začiatkom leta
usporiadame pre našich športovaniachtivých občanov a pre celé
rodiny takéto podujatie. V dobrej tradícii budeme pokračovať,“
povedal Ján Blcháč, primátor L. Mikuláša. Fedor Mikovič

Šéf mikulášskej radnice Ján Blcháč prijal hudobného sklada-
teľa a pedagóga Ľubomíra Rašiho, riaditeľa ZUŠ Jána Levosla-
va Bellu, dirigenta spevokolu TATRAN, ktorý v týchto dňoch
úspešne dokončil doktorandské štúdium.

Pocta skladateľovi a jeho hudbe

Pod dirigentskou
taktovkou PhDr. Ľu-
bomíra Rašiho,
PhD., spevokol re-
prezentoval naše
mesto na Dni dru-
žobných miest.
Vedno s členmi
evanjelického cir-
kevného zboru na-
študoval Ľ. Raši aj
Českú omšu via-
nočnú a Pašie pod-
ľa sv. Matúša. Veľ-
kou kultúrnou uda-
losťou celosloven-
ského, ba nadná-
rodného dosahu bolo tiež uve-
denie hudobného diela
Requiem, ktoré Ľ. Raši majs-
trovsky skomponoval na latinské
liturgické texty a poetický námet
predčasne zosnulého básnika
Ivana Laučíka. Na margo tohto
svojho diela Ľ. Raši uvažuje: „Na
začiatku každého Requiem
býva zvyčajne strata blízkeho
človeka. Náš častý dotyk so
smrťou v každodennom zhone
nás núti aspoň na chvíľu sa za-

staviť a opätovne sa zamyslieť
nad zmyslom života.“

Ľ. Raši spracúva evanjelické
pohrebné piesne do funebrála,
s ktorým nás raz všetkých vypre-
vadia na cestu do večnosti.
Hudba nás sprevádza celým ži-
tím-bytím na tejto zemi. Patrí
k nášmu životu práve tak, ako
k Liptovu a nášmu mestu patrí
meno Ľubomír Raši. 

Fedor Mikovič
Foto: Jozef Filip
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Ako sme vás už informovali, Mests-
ké zastupiteľstvo rozhodlo o prenáj-
me energetiky špecializovanej fir-
me, opoziční poslanci však iniciova-
li petíciu občanov proti prenájmu.
Primátor mesta Ján Blcháč sa preto
stretol so zástupcami vlastníkov by-
tov na najväčšom mikulášskom síd-
lisku Podbreziny, aby im v diskusii
predostrel svoje argumenty a objas-
nil výhody takéhoto postupu. 

„Občania sa nemusia obávať
neodôvodneného zvýšenia ceny
za teplo, pretože jediným orgá-
nom, ktorý má možnosť rozhod-
núť o cene tepla je Úrad pre regu-
láciu sieťových odvetví SR. Na roz-
hodnutia tohto úradu nemajú do-
sah primátor mesta, ani Mestské
zastupiteľstvo.

Nejde o žiadnu privatizáciu
zdrojov tepla v meste, ale iba
o ich dlhodobý a efektívny prená-
jom. Mesto nestratí svoj vlastníc-
ky vzťah k tomuto majetku.
Chceme tak zabrániť aj prípad-
ným budúcim špekuláciám sú-
časnej opozície s podnikmi mes-
ta, teda s majetkom mnohých
občanov.

Našou snahou je, aby príjem,
ktorý mesto dostane za prenájom
tepelného hospodárstva ostal za-
chovaný na úrovni doterajšieho
zisku mesta z tepelného hospo-
dárstva. Príjem z prenájmu bude
neskôr investovaný do rekonštruk-
cie existujúcich zastaralých roz-
vodných sietí a obnovy technolo-
gických zariadení s cieľom efek-
tívnejšie hospodáriť s teplom ako
strategickou surovinou.

V súčasnosti dochádza k zvy-
šovaniu cien tepla spôsobenému
hlavne rastom cien plynu na sve-
tových trhoch. Tento trend je zo
strany mesta neovplyvniteľný. Cie-
ľom mesta je udržať ceny tepla na
súčasnej úrovni prostredníctvom
tlaku na dodávateľa tepla formou
zvyšovania úrovne technológií te-
pelných zariadení a nevyhnutných
rekonštrukcií existujúcich rozvo-
dov, aby v budúcnosti dochádzalo
k minimálnym únikom a stratám,
ktoré v konečnom dôsledku hradí
občan.

Pri súčasnom spôsobe výroby
a dodávky tepla (vo vlastnej réžii
mesta), ktorú chceme zmeniť

Za posledné štyri roky prechá-
dzame v oblasti verejnej správy
postupne na nový spôsob roz-
počtovania – na programové
rozpočtovanie.

Doterajšie rozpočtovanie
bolo založené na „prírastkovej“
metóde, teda u opakovaných vý-
davkov sa vychádzalo z výdav-
kov predchádzajúceho roka,
ktoré sa navýšili indexom rastu
cien (inflácie), pripočítali sa
nové nároky a tak sa vypočítali
celkové  finančné potreby. Tieto
požiadavky sa porovnali s oča-
kávanými príjmami z daní (podiel
na daniach z príjmov vybraných
štátom a dane a poplatky vybe-
rané mestom) a s inými príjmami
(dary, dotácie). V prípade vyš-
ších nárokov sa upravili na mož-
nosti príjmov, prípadne sa riešilo
úverovanie v investičnej oblasti
a v priebehu roka sa vyhodno-
covalo čerpanie výdavkov oproti
ročnému rozpočtu.

Nový prístup k rozpočtova-
niu je iný. Príprava rozpočtu je
orientovaná na stanovenie zá-
merov a cieľov, ktoré chce Mes-
to dosiahnuť. Dosiahnutie kaž-
dého cieľa bude určené očaká-
vanými výsledkami alebo výstup-
mi, ktoré sa dajú nejakým spô-
sobom merať a vyhodnocovať.
Nadväzne bude určené, aké vý-
davky bude potrebné na to vyna-
ložiť. To znamená, že sa nebude
hodnotiť len čerpanie výdavkov
oproti ročnému rozpočtu, ale
v prvom rade sa bude hodnotiť
to, ako sa plnia zámery a ciele
a koľko financií sme na ich reali-
záciu spotrebovali. Aby bol o zá-
meroch a cieľoch prehľad, vy-
tvorí sa programová štruktúra.
V podstate jedna oblasť riadená
Mestom bude jedným samostat-
ným programom – tak vznikne
napríklad program bezpečnosť,
vzdelávanie, sociálne služby
a pod. Takýto systém tvorby
a hodnotenia rozpočtu zlepší

rozpočtový rozhodovací proces,
zvýši zodpovednosť správcov
verejných prostriedkov za urče-
nie ich použitia a vytvorí mož-
nosť posúdiť efektívnosť a účin-
nosť vynakladaných verejných
zdrojov. Občan bude mať tiež
prehľad o tom, aké „služby“ mu
Mesto za odvádzané dane po-
skytuje a koľko to stojí. 

Už tretí rok budeme zostavo-
vať rozpočet ako trojročný,
čiže na roky 2009-2011. Roz-
počet zostavuje vedenie Mesta
a jeho pracovníci. Východisko-
vým rámcom bude Program
hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Mesta Liptovský Miku-
láš, rozšírený o aktuálne potre-
by. Podnety pri tvorbe progra-
mového rozpočtu podávajú tiež
poslanci mesta. Žiadosti o prí-
spevky a dotácie môže vyme-
dzený okruh subjektov predkla-
dať do 15. októbra 2008. Po-
stup je upravený Všeobecne zá-
väzným nariadením mesta
č. 4/2006 (je prístupné aj na
www.mikulas.sk – ikonky: sa-
mospráva-základné dokumenty-
VZN). Prerokovanie spracova-
ného návrhu rozpočtu plánuje
Mestské zastupiteľstvo na 11.
decembra 2008. Školiacim
dňom sa 10. júla začala príprava
tvorby programového rozpočtu
pre pracovníkov úradu, riade-
ných organizácií a poslancov,
ktorí okrem usmernenia dostali
aj informačné materiály. Infor-
mácie o programovom rozpoč-
tovaní a konkrétne príklady
z iných miest, ktoré už majú pro-
gramové rozpočtovanie zavede-
né, sú prístupné širokej verej-
nosti a je ich možné získať i na
Ministerstve financií SR a na in-
ternetovej stránke www.finan-
ce.gov.sk/projekt, alebo na
www.hayekconsulting.sk.

Ing. Marta Gutraiová, 
vedúca Odboru financií, daní

a miezd MsÚ

Teplo našich domovov

Rozpočet na budúci rok po novom

Liptovský Mikuláš 1. augusta - Tak-
mer 2 500 stĺpov verejného osvet-
lenia v Liptovskom Mikuláši má
nový vzhľad. Primátor Ján Blcháč
ho odovzdal slávnostne do užívania
obyvateľom. „Osvetlenie bolo v ha-
varijnom stave. Niektoré stĺpy by

nevydržali ani nápor silnejšej búrky.
Neosvetlených bolo 15 ulíc mes-
ta,“ vysvetľuje šéf radnice.

Investičný projekt rekonštrukcie
verejného osvetlenia za 45 milió-
nov korún realizovala a financovala
firma FINMOS. „Pre mesto je výho-
dou, že sa úverovo nezaťaží a vstú-
pilo do spoločnosti, ktorá má viac
ako dvadsať akcionárov. Zvýšilo
hodnotu svojho majetku,“ povedal

Peter Schramm, predseda pred-
stavenstva Finmosu. 

Mestské verejnoprospešné
služby vykonali práce za viac ako
13 miliónov korún. Opravili zničené
stĺpy a postavili takmer 250 no-
vých. Na Ulici 1. mája, Nábreží 4.

apríla a Aurela
Stodolu vymenili
poškodené sto-
žiare a káble. Pô-
vodné svetlá na-
hradili novými sve-
telnými zdrojmi,
ktoré spotrebujú
menej elektrickej
energie a majú
vyššiu intenzitu
svietenia. Celková
úspora elektrickej
energie sa pohy-
buje od 35 do 41
percent.

Z a p í n a n i e
osvetlenia, ktoré
predtým riadili spí-

nacie hodiny, nahradil moderný as-
tronomický systém s nastavením
podľa zemepisnej šírky a dĺžky po-
lohy mesta a pohybu slnka. Tento
spôsob zefektívňuje prevádzku ve-
rejného osvetlenia. „Pôvodné spí-
nacie hodiny sme museli niekoľko-
krát ročne prestavovať, čo ovplyvni-
lo dobu prevádzky svietidiel,“ dodal
riaditeľ mestských verejnoprospeš-
ných služieb Dušan Grešo.

a zefektívniť, došlo od 1. marca
2008 k zvýšeniu ceny tepla o 5 %
na 663 Sk/GJ. V júni tohto roku
požiadal Bytový podnik, a.s. Lip-
tovský Mikuláš Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví SR o ďalšie zvý-
šenie ceny tepla o 20 % na takmer
800 Sk/GJ s účinnosťou od au-
gusta 2008. Je evidentné, že sú-
časná opozícia v meste nemá ob-
čanom čo ponúknuť, preto kritizu-
je činnosť zastupiteľstva a primá-
tora bezdôvodne a za každú cenu.
Bolo by vhodné, keby opozícia na-

miesto šírenia dezinformácií a za-
vádzania občanov venovala väč-
šiu pozornosť riešeniu problémov
nášho mesta. Ak bude teplo vyrá-
bať a dodávať odborná firma, kto-
rá má túto činnosť vo svojej hlav-
nej náplni, môžeme očakávať sta-
bilizáciu cien a lepšie služby pre
občanov mesta. Opätovne uisťu-
jem občanov, že sme otvorení
k obojstrannému konštruktívnemu
dialógu na túto tému s každým,
komu rozvoj nášho mesta nie je ľa-
hostajný.“

Mesto má nové úsporné osvetlenie
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6 INZERCIA – 044 5565 230

Lekáre  DOMOV ZDRAVIA 
v OD PRIOR, Liptovský Mikuláš

IĽANOVO 2008 
Dňa 9. augusta 2008 – sobota – Lyžiarsky vlek Iľanovo – Košútovo
09.30 Cesta rozprávkovým lesom – podujatie pre deti

Putovanie za rozprávkovými postavami + súťaže
15.00 Kultúrny program
16.00 Súťaže zručnosti a sily
17.00 Tanečná zábava v prírode

PALÚČANSKÉ DNI 2008 
Dňa 9. augusta 2008 – sobota – na štadióne FC 34 Palúdzka
09.00 Detské hry a súťaže
10.00 Ukážky z činnosti Slovenského červeného kríža, kynolo-

gického klubu Agility, Hasičského a záchranárskeho
zboru SR

11.00 LIETADLO PLNÉ SLADKOSTÍ
14.00 Futbalový zápas Mladé nádeje FC34 - Iľanovo a AUTO-

GRAMIÁDA športovcov
16.00 Futbalový zápas Hviezdy proti TV Markíza
19.00 GALAPROGRAM
21.00 DISKOTÉKA & KARAOKE SHOW
Dňa 10. augusta 2008 – nedeľa
13.00 Ekumenické služby v kostole ECAV PALÚDZKA
14.00 Predzápas žiaci
16.30 Majstrovské futbalové stretnutie dospelých 

FC 34 Lipt. Mikuláš Palúdzka - Lokomotíva Vrútky 

OKOLIČNÉ 2008
Dňa 23. augusta 2008 – sobota – v areáli Základnej školy

Stretnutie spoluobčanov, predstaviteľov mesta a sponzorov pri
príležitosti 735. výročia prvej historicky overenej zmienky
o obci Okoličné

10.00 Hry a súťaže pre deti - v areáli Základnej školy
12.45 Koncert Mestského dychového orchestra Liptovský Mi-

kuláš - v priestoroch bývalej MŠy - Okoličianska ul.
13.00 Slávnostné začatie rekonštrukčných prác v objekte býva-

lej materskej školy
13.30 Oslavy 64. výročia Slovenského národného povstania -

pri pamätníku II. sv. vojny a SNP
14.00 Futbalový zápas seniorov mestskej časti Okoličné a Podbre-

ziny - na minifutbalovom ihrisku v areáli Základnej školy
Vyhodnotenie súťaže „O najlepší okoličiansky koláč“
Posedenie pri guláši 

15.00 Slávnostný program k 735. výročiu prvej historicky overe-
nej zmienky o obci Okoličné - pavilón C Základnej školy

16.00 Posedenie pri ľudovej hudbe Vitáliš virťúzi

PLOŠTÍN 2008
Dňa 29. augusta 2008 – piatok – Námestie osloboditeľov L. Mikuláš
16.00 Pozvánka zahraničných detských folklórnych súborov na

festival do Ploštína
Dňa 29. augusta 2008 – piatok – kultúrny dom

Stretnutie rodákov pri príležitosti 745. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Ploštín

16.00 Slávnostný program „VITAJTE DOMA“ k 745. výročiu 1. pí-
somnej zmienky o obci Ploštín 

Dňa 30. augusta 2008 – sobota – amfiteáter „Pod Skalkou”
13.00 Futbalový zápas „O putovný pohár primátora mesta“
15.00 Detský folklórny festival „POD SKALKOU – PLOŠTÍN 2008“ - V. ročník
18.30 Zapálenie symbolickej partizánskej vatry
Dňa 31. augusta 2008 – nedeľa – futbalové ihrisko
13.00 „ZABAVME SA...“ Ukážky z činnosti DHZ Ploštín + súťaže pre deti
14.00 koncert HS Ploštín Punk 
16.00 Majstrovský futbalový zápas TJ Snaha Ploštín
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Hokejová extraliga netrpezlivo
klope na dvere, príprava 

MHk 32 sa dostáva 
do rozhodujúcej fázy

Nová extraligová sezóna
2008/2009 sa pre Mestský Hoke-
jový klub MHk 32 začína v nedeľu
7. septembra domácim duelom
s reprezentačným výberom SR 20.
Trénerom mikulášskeho áčka Moj-
mírovi Trličíkovi a Pavlovi Paukov-

čekovi zostáva teda ešte pá týžd-
ňov, aby pripravili svojich zveren-
cov na určite neľahkú cestu za
hlavným cieľom – postupom do
play off.

Základ pre splnenie tejto méty
postavilo vedenie MHk 32 doplne-
ním hráčskeho kádra. Domov sa
vracia skúsenosť v podobe tria Ju-
raj Halaj, Peter Lištiak a Ján Cibuľa.
Po desiatich rokoch sa do miku-
lášskeho dresu oblečie český ob-
ranca Pavel Kumstát. Zadné rady
by mal posilniť aj rodený Košičan
Milan Varga. O gólovú produktivitu
by sa mali postarať aj legionári spo-
za rieky Moravy Robin Kovář, Mar-
tin Tomášek a najlepší prvoligový
kanonier uplynulého ročníka Ľubo-
mír Vaškovič. “Úprimne ma teší
konkurencia, ktorú sa nášmu vede-
niu podarilo v kádri vytvoriť. Hovo-
rím to síce zatiaľ opatrne, ale opti-
mizmom nielen mňa napĺňa aj pra-
covitosť hráčov,” konštatoval tréner
Mojmír Trličík. “Verím, že aj séria
náročných prípravných zápasov
potvrdí, že smerujeme k správnej
partii v našej šatni. V prípade na-
šich slovanských národov rozhodu-
je v kolektívnych športoch práve
súdržná partia. Kvalitní hráči sa za-
každým nájdu, ale to ešte nič ne-
znamená, pokiaľ sa nedajú dohro-
mady. V tom je prapodstata všetké-
ho.”

O svoje miesto pod hokejovým
slnkom sa určite chcú ráznejšie pri-
hlásiť aj doterajší stabilní hráči MHk
32 a nádeje, prechádzajúce do pr-
vého tímu spomedzi juniorov. “Je to
asi najlepšia príprava, akú som do-

teraz zažil. Tréneri nám namixovali
pestrú porciu na suchu i na ľade.
Zatiaľ mám z toho veľmi dobrý po-
cit, ale hokejová pravda sa ukáže
až v ligových bojoch,” pridal s nad-
hľadom v minulej sezóne najmladší
extraligový kapitán Martin Kriška.

“Samozrejme, treba si uvedo-
movať naše reálne možnosti, no
žiadne minimalistické či alibistické
ciele nemajú pre mikulášsky hokej
praktický význam. Na to sme ne-

rozbehli investície do
hráčskeho kádra
a všetkého potrebné-
ho okolo toho. Chce-
me byť naozaj serióz-
nym súperom pre
každého extraligistu.
V praxi to znamená,
že naším jasným cie-
ľom je miestenka
v play off. Ak všetkým
potencionálnym pria-
teľom a podporova-
teľom mikulášskeho
hokeja dokážeme,

že to myslíme úprimne a vážne, ne-
mám obavy o ich priazeň a podpo-
ru,” nezakrýval smelé plány riaditeľ
MHk 32 a. s., Ľubomír Bubniak.
„To, čo sa nám zatiaľ v prípravnej
fáze podarilo mi vlieva
vieru, že to pôjde k lep-
šiemu. Potrebujeme vy-
tvoriť jednoliaty kolek-
tív, ktorý bude ťahať za
jeden koniec a dosiah-
ne náš spoločný cieľ –
postup medzi osmičku
vyvolených do play off.
Keď sa nám to podarí,
budeme môcť rozmýš-
ľať nad ešte vážnejšími
métami,“ doplnil ho
prezident MHk 32 Vla-
dimír Poliak.

„Liptovský Mikuláš je hokejové
mesto, to je holý fakt, ktorý tu platí
dlhé roky. S tým nič nenarobíme.
Prečo aj? Keď sa bude dariť našej
vlajkovej lodi, určite to pomôže aj
ostatným športovcom, na ktorých
náš pracovný tím, neúnavne vede-
ný primátorom Jánom Blcháčom
nezabúda. Hokej je však mikulášs-
ky fenomén s ohromnou tradíciou
či fanúšikovským zázemím, ktoré
ďaleko presahuje hranice mesta.
Mesto Liptovský Mikuláš garantuje
prevádzku zimného štadióna.
Okrem toho vyčleňuje ďalšie nema-
lé prostriedky, ktoré putujú do klu-
bovej kasy MHk 32,” podčiarkol in-
tenzívny záujem mikulášskej radni-
ce o osud ľadového hokeja v srdci
Liptova prednosta MsÚ Rudolf Ur-
banovič. “Môžem potvrdiť, že pri
každom rokovaní s ktorýmkoľvek

významným investičným či obchod-
ným partnerom hľadá primátor Ján
Blcháč spôsob, ktorým by získal
potrebné prostriedky pre podporu
hokeja, nesmierne finančne nároč-
ného športového odvetvia. Hokej
akosi prirodzene patrí do mikulášs-
keho mestského “erbu”, dúfam, že
sa naši heraldici neurazia, preto sa
zástupcovia mesta musia oň orga-
nizačne a materiálne starať, aby pri-
nášal Mikulášanom a spolu s nimi
všetkým Liptákom čo najviac ra-
dosti a zadosťučinenia. Viem, že je
množstvo ďalších prioritných oblas-
tí, ktoré treba naliehavo riešiť, no už
starí Rimania vedeli, že ľudia potre-
bujú popri chlebe aj hry.“

Program prípravných zápa-
sov MHk 32: 8. 8. B. Bystrica - L.
Mikuláš; 12. 8. L. Mikuláš - B. By-
strica; 15. 8. Poprad - L. Mikuláš;
27. 8. Martin - L. Mikuláš; 2. 9.
S. N. Ves - L. Mikuláš. (Všetky do-
máce zápasy sa začínajú o 17. h)

Aktuálna súpiska A - mužstva
MHk 32 Liptovský Mikuláš pred
sezónou 2008/2009 -  branká-
ri: Martin Falter, Michal Šiarnik; ob-
rancovia: Michal Grman, Michal

Hyben, Tomáš Jelínek, Pavel Ku-
mstát, Peter Lištiak, Michal Matej-
ka, Denis Rehák, Marcel Petran,
Michal Školiak, Milan Varga; útoč-
níci: Ján Cibuľa, Michal Durdiak,
Michal Ďurný, Juraj Halaj, Matej
Hančiak, Richard Huna, Róbert
Huna, Robin Kovář, Martin Kriška,
Juraj Kuric, Milan Mach, Miroslav
Oravec, Branislav Pohanka, Martin
Tomášek, Ľubomír Vaškovič, Fran-
tišek Zúbek. Realizačný tím - hlav-
ný tréner: Mojmír Trličík, asistent
trénera: Pavol Paukovček, tréner
brankárov: Peter Lepiš, vedúci
mužstva: Marian Feherpataky, le-
kári: Juraj Sýkora, Vlastimil Kapcát,
Dalibor Kurek; maséri: Peter On-
drejka, Martin Drbiak.

Jaro Hric 
PR manažér MHk 32

Náš jasný cieľ: miestenka v play off Držíme palce 
našim 

olympionikom
Vodní slalomári M.Marti-
kán, E. Kaliská, P. Cibák
a cyklista M.Jurčo prileteli
do Pekingu, dejiska Hier
XXII. Olympiády. Budú re-
prezentovať Slovensko
a naše mesto na Olympij-
ských hrách 2008. Držme
im všetci palce, aby sa im
opäť podarilo zhodnotiť
mesiace tvrdej prípravy na
olympijské kovy. DB

Zlatý 
junior

Pamätnú plaketu
a pamätný list za vy-
nikajúce výsledky
a vzornú reprezentá-
ciu mesta Liptovský
Mikuláš na medziná-
rodnej úrovni odo-
vzdal primátor Ján
Blcháč vo štvrtok 31.
júla na Mestskom
úrade v Liptovskom
Mikuláši dvom slo-
venským reprezen-
tantom vo vodnom
slalome – Martinovi
Halčinovi a Filipovi
Machajovi.

Martin Halčin na
majstrovstvách sveta
juniorov v českej
Roudnici nad Labem
(25. – 27. júla) v najsil-
nejšie a najpočetnej-
šie obsadenej kategó-
rii K1 vybojoval titul
svetového šampióna.

Filip Machaj je jed-
ným z tria slovenských
kajakárov, ktorí na
majstrovstvách sveta
juniorov vo vodnom
slalome v českej
Roudnici nad Labem
v súťaži trojčlenných
družstiev 3 x K1 vybo-
jovali bronzové medai-
ly. Trio dopĺňajú Mi-
chal Bárta a Martin
Halčin.
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Upozornenie pre vlastní-
kov a správcov trávnatých

plôch, záhrad a parkov

Mesto Liptovský Mikuláš –
Mestský úrad oznamuje všet-
kým dotknutým osobám, že
od 1. januára 2008 je v plat-
nosti Všeobecne záväzné na-
riadenie mesta VZN
č. 6/2007 o verejnej zeleni,
ktorej časť sa dotýka aj vlastní-
kov, užívateľov súkromných
pozemkov v ustanovení povin-
ností. 

Zeleň, ktorú tvoria trávy
a byliny na pozemkoch verej-
ne prístupných a priľahlých
k verejnej zeleni, minimálne
dvakrát v priebehu roka kosia,
alebo zabezpečujú kosenie na
vlastné náklady ich vlastníci,
užívatelia, ak osobitný predpis
neustanovuje inak. 

Vlastník, užívateľ neobrába-
ného pozemku, ktorý sa na-
chádza v blízkosti pozemku
s verejnou zeleňou, je povinný
predchádzať výskytu a šíreniu
burín a to ich ničením mecha-
nickým a chemickým spôso-
bom, prípadne ich kombináci-
ou. 

Mestský úrad, odbor územ-
ného rozhodovania, stavebné-
ho poriadku a životného pro-
stredia zaslal v posledných
týždňoch 51 upozornení na
dodržiavanie uvedených po-
vinností a 7 výziev s určením
termínu pokosenia pozemku.
V prípade nesplnenia povin-
ností bude Mesto Liptovský
Mikuláš v zmysle zákona ude-
ľovať  finančné postihy.

Oddelenie životného 
prostredia MsÚ

Za rána, za rosy, najlepšie sa kosí...

Poznámka k nelegálnej likvidácii 
okenných rámov

Mesto Liptovský Mikuláš permanentne vytvára
podmienky pre zdravý život svojich občanov a ná-
vštevníkov. Na zabezpečenie čistého životného
prostredia slúži aj mestom cieľavedome budovaný
a všestranne podporovaný systém separovaného
zberu komunálneho odpadu od občanov mesta
ako aj ostatných pôvodcov odpadov či už fyzic-
kých alebo právnických osôb.

Keďže bytový fond starne, stavebné technoló-
gie zaznamenávajú prudký vývoj, vlastníci domov
a bytov v nebývalej miere svoje obydlia modernizu-
jú a zatepľujú. Tieto stavebné aktivity spôsobujú

enormný nárast drobného stavebného odpadu.
V súlade so zákonom o odpadoch v platnom zne-
ní v rámci poplatku za uloženie komunálneho od-
padu je občan Liptovského Mikuláša oprávnený
prostredníctvom zberných dvorov odovzdať resp.
vyviezť na skládku tuhého komunálneho odpadu
(TKO) bezplatne jeden kubický meter odpadu za
rok. Môže sa teda bezplatne zbaviť starých de-
montovaných okien bez toho, aby vybíjal sklo.
Možnosť odovzdať okná, ale za úhradu, majú aj
podnikatelia, ktorí poskytujú výmenu okien ako
službu zákazníkom. Problém okenných rámov by
teda nebol žiadny keby sme – či už ako občania
alebo ako podnikatelia – boli disciplinovaní. Niek-
torým podnikateľom je ľúto za uloženie odpadu na

skládku zaplatiť, vznikajú v meste čierne skládky
okenných rámov. Niektorí občania ich nelegálne
likvidujú pálením vo vykurovacích systémoch ro-
dinných domov. Tento nešvár sa nám čoraz viac
rozmáha.

Napriek snahe Mesta o udržanie čistého život-
ného prostredia, ako aj vytvoreným podmienkam
na legálnu likvidáciu okenných rámov, dochádza
k nežiaducej situácii, ktorú sa Mesto Liptovský Mi-
kuláš a Verejnoprospešné služby (VPS) rozhodli
riešiť za pomoci mestskej polície odhaľovaním
a pokutovaním vinníkov. Nuž, čo sa dá robiť, ak
zlyháva prevencia, musí sa k slovu dostať sankcia.
Tá možno pomôže. Ale aj tej sa dá predísť. Skús-
me to. Ing. Dušan Grešo, riaditeľ VPS

Za náš nešvár budeme platiť

Primátor mesta Ján Blcháč ini-
cioval rokovanie s Rudolfom Pa-
dom, predsedom Občianskeho
združenia Tatry. Cieľom stretnu-
tia bolo zhodnotiť spoluprácu

Mesta Liptovský Mikuláš a OZ
Tatry, ktorú Mesto započalo
podpísaním Memoranda o spo-
lupráci v októbri  minulého roka.
Primátor ocenil iniciatívu a anga-
žovanosť  R. Pada v oblasti od-
padového hospodárstva, ktorá
je prínosom a hnacím motorom

v zlepšovaní separovania odpa-
dov v meste. Obidve strany
prediskutovali  sporné otázky
súvisiace s nedostatočnou vý-
menou informácií a hlavné pro-

blémy v separovaní ko-
munálneho odpadu.
„I keď v niektorých otáz-
kach máme rozdielne ná-
zory, obidvom stranám
ide o to isté: zlepšenie
separácie v meste. Preto
sme si dohodli konkrétne
kroky ďalšieho postupu,“
povedal Rudolf Pado,
predseda OZ Tatry. 

Mesto na základe návrhu na
optimalizáciu separovaného
zberu v meste, ktorú vypracova-
lo OZ Tatry, pripraví akčný plán
na nasledujúce roky a bude po-
kračovať v propagačnej kampa-
ni „Neseparujte sa, separujte
s nami“. DB

V separácii spoločne

Podľa zákona o odpadoch je
od 1. januára 2006 zakázané
zneškodňovanie, čiže spaľo-
vanie alebo skládkovanie
biologického odpadu, ktorý
je súčasťou komunálneho
odpadu. Je povolené iba
jeho zhodnocovanie, napr.
kompostovaním. Mestá
a obce sú síce povinné vytvá-
rať podmienky na komposto-
vanie bioodpadov, ale kom-
postoviská si môžu zriaďovať
aj samotní občania.

Bioodpad, vhodný na kom-
postovanie, predstavuje 30- až
45-percentný podiel odpadov
z našich domácností. Nazývame
tak vytriedený organický mate-
riál z kuchyne, záhrady a chovu
zvierat.

Bioodpad, zmiešaný spolu
s ostatnými druhmi odpadu, vy-
tvára mnohé škodlivé látky pro-

stredníctvom nekontrolovateľ-
ných reakcií, ktoré vznikajú na
skládkach a v spaľovniach, ale
aj pri, bohužiaľ, veľmi rozšíre-
nom spaľovaní v záhradkách.
Najneškodnejšou a najužitoč-
nejšou formou nakladania s bi-
oodpadom je preto jeho kom-
postovanie.

Výroba kompostovacieho 
zásobníka

Na výrobu dreveného zásob-
níka z latiek, s prednou vybera-
teľnou stenou, potrebujeme: 4
hranolčeky 120x6x6 cm, 24
dosiek 100x10x2 cm, 1 lištu
100x3x3 cm, 2 lišty 60x3x3
cm,  2 lišty 60x6x2 cm. 

Pracovný postup: Najprv za-
špicatíme stĺpy. Na dva, ktoré
budú tvoriť prednú stenu, pribi-
jeme lišty tak, aby tvorili drážku
pre dosky, ktoré sa do nej
budú zakladať. Potom postup-

ne popribíjame dosky na boč-
né steny a to tak, aby medzi
jednotlivými doskami zostávala
päťcentimetrová medzera. Tá
bude slúžiť na vetranie kom-
postovaného materiálu. Nasle-
duje zadná stena a lišta na
prednú stenu, ktorá udržiava
správny rozostup bočných
stien. Potom položíme zhoto-
vené kompostovisko na miesto
a jemne ho zatlačíme, alebo
zatlčieme do zeme. Prednú
stenu budú tvoriť samostatne
vyberateľné dosky, ktoré od
seba oddelíme tak, že do kaž-
dej (až na poslednú – naj-
vrchnejšiu) zvrchu pribijeme
klince a to tak, aby vyčnievali
5 cm. Ideálne je mať v záhrade
3 kompostovacie zásobníky.
Jeden slúži na zber bioodpa-
du, druhý na kompostovanie
a dozretie kompostu, tretí na
prehadzovanie kompostu. 

Umiestnenie kompostoviska
Správnu polohu komposto-

viska  si treba vopred dobre pre-
myslieť, aby ste počas rozkladu
nemuseli kompost prenášať. Na
čo by sme nemali zabúdať pri
tomto rozhodovaní? 

Na kompostovisku treba za-
bezpečiť kontakt so zemou, aby
bol možný prístup pôdnych or-
ganizmov (dážďovky roztoče,
mikroorganizmy), ktoré pomá-
hajú pri rozklade organických
materiálov.

Kompostovisko by malo byť
ľahko prístupné a nemalo byť prí-
liš ďaleko od domu, z ktorého sa
nosia suroviny. Mal by sa pri  ňom
nechať dostatok miesta, aby sa
tu dalo manipulovať s náradím. 

Odporúča sa spevnený pod-
klad pracovného miesta (nie
kompostoviska), ktorý pomôže
hlavne pri daždivom počasí. 

Pokračovanie na 9. strane.

Nespaľujme! Kompostujme

Foto: Jozef Filip



Dokončenie zo 8. strany.
Kompostovisko by malo byť

postavené tak, aby nič neob-
medzovalo proces rozkladu;
nie na priamom slnku, kde ma-
teriál  rýchlo vysychá, pretože
bez vlhkosti proces nepokraču-
je. Je však potrebné zabrániť aj
prílišnému zamokreniu, preto je
vhodná polopriepustná ochra-
na z listov pod stromom alebo
krovinami. Podobnú funkciu
splní aj zasadená tekvica, ktorá
svojimi veľkými listami na jednej
strane bráni prístupu dažďa
a na druhej bráni slnku pri vysu-
šovaní materiálu. Na tento účel
je tiež možné použiť špeciálnu
fóliu na prikrytie, ktorá prepúš-
ťa vzduch, no nie vodu, ale aj
poklop, ktorým v prípade dlho-
trvajúcich dažďov možno pri-
kryť zásobník. 

A nakoniec, nezabudnime
ani na susedov, ktorým by moh-
la naša aktivita z rôznych dôvo-
dov prekážať, hoci pri dodržaní
správneho postupu komposto-
vania je táto obava zbytočná.

Postup pri zakladaní 
kompostoviska

Z miesta, kde chceme zalo-
žiť kompostovisko, odstránime
drny trávy, aby sme uľahčili
pôdnym organizmom prenika-
nie do biologickej hmoty. 

Dno kompostovacej kopy
vysypeme hrubším materiálom
(napr. na hrubo posekané ko-
náre), aby sme umožnili cirkulá-
ciu vzduchu a odtok prebytoč-
nej vody.

Postupnosť pri ukladaní ma-
teriálu pri domácom komposto-
vaní nejestvuje. Materiál sa
ukladá postupne, tak, ako nám
v domácnosti a v záhrade vzni-
ká.

Už pri jeho zbieraní myslime
na to, aby sme mali čo najpe-
strejšiu skladbu. Nezabudnime
jednotlivé druhy dôkladne pre-
miešať: mokré zo suchými,
uhlíkaté s dusíkatými.

Materiál pred uložením do
kompostoviska upravme – po-
sekajme, podrvme, zvlhčime
a dôkladne premiešajme. Urý-
chlime tak dobu rozkladu.

Ak máme väčšie množstvo
rovnakého materiálu, napríklad
lístia,  je dobré – ak to jeho
štruktúra dovoľuje – predbežne
si ho uskladniť a použiť ho na
premiešanie primokrého, alebo
silne dusíkatého materiálu.

Kompostovaný materiál je
vhodné po každých 15 –

20 cm vrstviť zeminou. Obsa-
huje množstvo mikroorganiz-
mov, ktoré pomáhajú rozkla-
du, dokáže viazať vlhkosť
a pomaly ju uvoľňovať do oko-
lia, napomáha pri vzniku sta-
bilnej drobovito-zemitej štruk-
túry a výrazne dokáže viazať
zápach.

Kompostovaciu kopu je po-
trebné po troch až piatich týžd-
ňoch prehodiť, aby sa premie-
šal materiál zvnútra kopy s von-
kajším. Zároveň tým kompost
prevzdušníme. 

Približne po roku je kompost
vyzretý. Po vyzretí treba kom-
post preosiať a nerozložené
časti vložiť do novej kopy.

Čo kompostujeme
V podstate je možné kom-

postovať všetky organické lát-
ky, okrem tých, ktoré sú che-
micky ošetrené a napadnuté
chorobami. Ideálna je mnoho-
raká zmes najrozličnejších ma-
teriálov (dusíkaté, uhlíkaté, mi-
nerálne suroviny), ktorú treba
vhodne upraviť (podrviť, pose-
kať) a dobre premiešať.

Materiál vhodný na kom-
postovanie môže pochá-
dzať z kuchyne (zvyšky z čis-
tenia zeleniny a ovocia, kávový
výluh, škrupiny z vajec, papier

znečistený od potravín, servít-
ky a pod.), záhrady (pokose-
ná tráva, kvety, konáre, lístie)
alebo to môže byť iný orga-
nický materiál (podstielka
z chovu zvierat, popol z dreva,
nie však chemicky ošetrené-
ho, hobliny, piliny, hnoj, pe-
rie).

Materiál nevhodný na
kompostovanie: druhotné
suroviny, nebezpečné a to-
xické látky (farby, staré lieky,
staré oleje, batérie) a iné lát-
ky, (prach zo smetí a vysáva-
nia, ktorý obsahuje ťažké
kovy), časti rastlín napadnuté
chorobami (nebezpečenstvo
prenosu choroby), mäso a mä-
sové výrobky, kosti, mliečne
výrobky (lákajú zvieratá, rýchlo
sa kazia a zapáchajú) a hygie-
nických dôvodov aj výkaly
z mäsožravých zvierat.

Najčastejšie chyby 
pri kompostovaní

Neuspokojivý priebeh
rozkladu. Ak sa vám zdá, že
proces prebieha pomaly, zna-
mená to, že ste nedodržali
niektorú z podmienok o ktorých
sme hovorili. Riešenie je kopu
prehodiť. Sledujte pri tom zá-
pach a vlhkosť materiálu.

Premočenie, vznik zápa-
chu. Nepríjemný
až dusivo zatuch-
lý zápach svedčí
o hnilobe, čo sig-
nalizuje nadbytok
vlhkosti a nedo-
statok kyslíka. Tu
je najvyšší čas
kompost prehodiť
a premiešať so
suchým materiá-
lom a materiálom
udržujúcim  štruk-
túru (hrubšie po-
sekané drevo,
tenšie konáriky,
hobliny).

Vysušovanie.
Pri nedostatočnej
vlhkosti je potreb-
né kopu zvlhčiť,
alebo primiešať
vlhký materiál. Aj
biela plieseň
svedčí o nedosta-
točnej vlhkosti.
Tej sa dá do veľ-
kej miery zabrániť
zakrytím kompos-
tovacej kopy.

Veľké množ-
stvo hmyzu. Naj-
častejšie sa

v komposte vyskytujú vínne mu-
šky,  ktoré majú rady predo-
všetkým kuchynský odpad
a zhnité ovocie. Stačí však ten-
to materiál premiešať so su-
chým materiálom a zahrabať,
alebo zasypať hlinou, kamen-
nou múčkou či pilinami. 

Kedy je kompost zrelý?
Plytkú misku naplníme kom-

postom a dobre ho navlhčíme.
Navrch vysejeme semienka že-
ruchy siatej (alebo iné rýchloklí-
čiace semená), pritlačíme ich
a zakryjeme fóliou. Ak po 3-4
dňoch väčšina semien vyklíči,
možno usúdiť, že kompost už
neobsahuje nijaké látky škodli-
vé pre rastliny a môžeme ho už
použiť v záhrade. Intenzívne ze-
lené klíčne lístky svedčia o vy-
zretom komposte, zatiaľ čo žlté
alebo hnedé lístky o surovom.
Ak vyklíči len málo semien, mu-
síme kompost podrobiť ešte
ďalšiemu rozkladu.

Ako používať kompost?
Vyzretý kompost je hnedej

až tmavohnedej farby, drobnej
štruktúry, nezapácha ale vonia
ako lesná pôda. Jeho prednos-
ti sú predovšetkým v tom, že
má schopnosť zadržiavať vodu,
prevzdušňovať pôdu a obsahu-
je veľké množstvo výživných lá-
tok, obohacuje pôdu o orga-
nické látky a humus. 

Hotový kompost možno po-
užiť do zeleninových, ovocných
i okrasných záhrad. Treba zdô-
razniť, že aj kompostom sa dá
prehnojiť. Na dostatočné záso-
benie pôdy živinami stačí 1 cm
vrstva kompostu ročne. Vzhľa-
dom k vysokej zásobe živín nie
je potrebné vo väčšine záhrad
používať viac ako 2 –3 litre
kompostu na 1 m2. Toto množ-
stvo platí hlavne pre zeleninovú
záhradu, živé ploty a okrasné
kríky. 

Informačné materiály o kom-
postovaní je možné získať aj na
adrese: Priatelia Zeme – SPZ,
P. O. BOX H – 39, 040 01 Ko-
šice, tel./fax.: 055/677 16
77, e-mail: e-mail: spz@pria-
t e l i a z e m e . s k ,
http://www.spz.sk.

Mgr. RUDOLF PADO
predseda a projektový 

manažér OZ TATRY

Z materiálov OZ Sosna Ko-
šice a Priatelia zeme SPZ
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Z mestskej matriky
– jún 2008

Narodil sa človek, zapálila
sa na oblohe nová hviezda.

Tak vitaj človiečik…
V Liptovskom Mikuláši zavítali na svet:
Matúš KRAJČÍ, Michaela KME-
ČOVÁ, David KOZEL, Marek LÚ-
ČAN, Lilly BALOGOVÁ, Martin KA-
CIAN, Jakub KOVÁČ, Samuel KO-
VÁČ, Sabina BALÁŽOVÁ, Linda
STAROŇOVÁ, Aneta VRÁNSKA,
Andrej CHLEBO, Lenka BEŇO-
VÁ, Samuel KUBÍK, Dávid SLO-
VÁK, Tamara ŠEMROVÁ, Nella
ONDREJKOVÁ, Janka SOCHO-
ROVÁ, Adrián BALÁŽ, Adrián
ČERVEŇ, Richard TURČANÍK.

Láska nie je len byť spolu,
láska je ísť spolu. Nájsť hli-

nu pre svoje korene…
Vydali sa na spoločnú cestu životom:
Marian DROPPA – Martina DUDU-
SOVÁ, Milan ŽUFFA – Mgr. Iveta
PAULÍNYOVÁ, Miroslav ŠVAŇA –
Valéria KORPOVÁ, Tomáš PE-
RONČÍK – Ivona JAKUŠOVÁ, Ti-
bor ĎURIŠ – Zuzana HRICOVÁ,
Ján PLEVA – Marika KUNOVÁ,
Mgr. Martin CHMEL – MUDr. Ka-
tarína DŽUGANOVÁ, Ján BAGĽAŠ
– Radoslava KLEPÁČOVÁ, Stani-
slav STROMKO – Oľga KLAUČO-
VÁ, Karol ZMORAY – Ing. Ale-
xandra HÖGEROVÁ, Ľuboš BEZ-
ÁK – Mgr. Jana DROPPOVÁ, Ján
RAKYTA – Lenka MRAVCOVÁ, Mi-
lan MACÁK – Michaela SEDLÁČ-
KOVÁ, Ján BARTKO – Lenka MA-
GOVÁ, Albín VYSKOČÁNI –
Mgr. Alexandra OSADSKÁ,
Mgr.art. Tibor ELIÁŠ – Mgr. Zuza-
na LEHOTSKÁ, Mgr. Miroslav
HRIČÁK – Ivana CHRAPČIAKO-
VÁ, Erik DVOROŽŇÁK – Martina
FIAČANOVÁ, Ivan MILEC – Marti-
na PETHÖOVÁ, Lukáš HORVÁTH
– Simona BALÁŽOVÁ, Rudolf
JANČUŠKA – Mária BENICKÁ,
Ján ULIČNÝ – Anna ULIČNÁ.

Roztrhla sa niť, už sa nedá
spojiť. Život vyhasol, zostá-

va spomienka… 
Predišli nás na ceste do večnosti:
Anna Katarzyna GÓRAK (90),
Anna DOLEŽALOVÁ (52), Ján
STUPKA (77), Jaroslav HER-
VERT (81), Ján TOMČÍK (59),
Ing. Ján RÁZUS (53), Ing. Ján
HRABOVSKÝ (50), Ján HOLUB-
ČÍK (73), Mária ZUŠTINOVÁ (76),
Ján BARTOŠ (79), Ján KRÁLIK
(69), Ján JUNGMANN (82), Milan
HOLLÝ (79), Ján BURIAN (57),
Mária SZÜGYIOVÁ (87), Marta
MASARYKOVÁ (71), Ing. Rudolf
SCHENK (49), Peter KRAKO
(54), Ing. Jozef KUSÝ (58).

- 22. júna o 11. hodine ležal na
zemi na Nábreží 4.apríla J. B.
z Priemyselnej ulice. Hliadka MsP
po príchode na miesto poskytla
prvú pomoc a ihneď privolala RZP.
Ošetrujúci lekár konštatoval smrť.
Vec sme oznámili na OOPZ, ktorá
prípad prebrala. Po prešetrení a vy-
lúčení zavinenia inou osobou, telo
previezli do Martina.

Hliadka MsP zistila čierne stav-
by v Hlbokom a na Nábreží 4. aprí-
la. Čierne stavby majiteľov D.
B., L.B. a A. P. sme odoslali na do-
riešenie v správnom konaní. 

- Na záver školského roka sme
v súčinnosti s hliadkou OOPZ vyko-
nali v podnikoch na území mesta
kontrolu, zameranú na požívanie al-
koholu u neplnoletých. Požitie al-
koholu u mladistvých A. P. z Kráľo-
vej Lehoty, M. K. z L. Petra, M. G.
z Palúdzky, J. P. z L. Jána a M.
S. z L. Ondrašovej je v riešení
Mestskej polície.

- Z bytu na 7. poschodí Na
Pltníckej ulici vyhadzovali
občania M. P. z Nábrežia 4. aprí-
la, M. P. z Nešporovej a R. M. zo
Žiarskej ulice fľaše. Po príchode
hliadky MsP museli všetky fľaše vy-
zbierať a navyše dostali blokové
pokuty.

- Pani M. M. z Janoškovej ulice
zmizol mobilný telefón. Poškodená
ako podozrivého uviedla maloleté-
ho M. L. z Hlbokého, s ktorým prí-
slušník MsP za prítomnosti jeho
otca spísal zápisnicu o podaní vy-
svetlenia. Mobilný telefón, ktorý už
nebol u maloletého, sa podarilo vy-
pátrať a odovzdať majiteľke. 

- 16. júla pred Discolandom na
Štúrovej ulici došlo k bitke medzi

skupinkou poľských občanov
a P. K. z Nábrežia A. Stodolu, T.
V. z Jefremovskej a M.
R. z Ulice M. M. Hodžu. Na miesto
bola privolaná štátna polícia, ktorá
prípad prevzala.

- 16. júla o 22.20 h v Pizzérii
pod Riders Clubom na Pišútovej
ulici skupinka šiestich poľských
štátnych príslušníkov rušila nočný
pokoj. Jeden z nich nereagoval na
viacnásobnú výzvu, aby preukázal
totožnosť a kládol aktívny odpor.
Hliadka MsP voči nemu použila do-
nucovacie prostriedky a zároveň na
miesto privolala hliadku štátnej po-
lície, ktorá prípad prevzala.

- Hliadka MsP pri obhliadke Prie-
myselnej ulice zistila, že M.
P. z Vrbickej ulice a R. P. z Priemy-
selnej na budove bývalého skladu
zeleniny bez povolenia rozoberajú zo
strechy plech. Keďže išlo o podozre-
nie z trestného činu krádeže, prípad
prevzala privolaná hliadka OOPZ.

- 23. júla o 11.15 h vodiča SAD
linkového autobusu č. 8 J. T. fyzic-
ky napadla cestujúca O. Ž. zo
Športovej ulice. Pre podozrenie
z trestného činu vec prevzalo
OOPZ na doriešenie.

V období od 23. júna do 23.
júla príslušníci MsP riešili 259 prie-
stupkov, z toho na úseku dopravy
127, 10 priestupkov proti majetku,
43 priestupkov proti verejnému po-
riadku, 3 prípady parkovania moto-
rovými vozidlami na verejnej zeleni,
20 prípadov konzumácie alkoholu
na verejnom priestranstve, 6 podo-
zrení z trestného činu, 13 prípadov
voľne sa pohybujúcich psov.

Mgr. Dalibor Šalplachta
Náčelník MsP

Zo zápisníka Mestskej polície

Pred poslednou
rozlúčkou

Mestský podnik Verejnopros-
pešné služby (VPS) Liptovský
Mikuláš dostal od Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva
v Liptovskom Mikuláši súhlas na
uvedenie Pohrebných a cinto-
rínskych služieb mesta Liptov-
ský Mikuláš do prevádzky.

Týmto rozhodnutím bola na-
plnené snaha VPS umožniť oby-
vateľom nášho mesta širší výber
možností usporiadať dôstojnú
rozlúčku so zosnulými.

Cintorínske a pohrebné
služby mesta Liptovský Mikuláš
majú svoje sídlo na Priemyselnej
ulici č. 1 – Dom smútku na hlav-
nom mestskom cintoríne.

Pohrebné a cintorínske služ-
by mesta Liptovský Mikuláš po-
núkajú kompletné služby od sú-
visiacej agendy (doklady, smú-
točné oznámenia), cez úpravu a
prevoz zosnulých pohrebným
vozidlom, výkop hrobu, až po
dôstojný pietny akt podľa požia-
daviek pozostalých. VPS

O Z N A M
V súčasnosti prebieha pripomien-
kovacie konanie k návrhu: „Zme-
ny a doplnky č. 13 územného
plánu sídelného útvaru Liptov-
ský Mikuláš lokalita 1 – 5 .“

Zmeny a doplnky č. 13 územ-
ného plánu sídelného útvaru L. Mi-
kuláš  lokalita 1 – 5 sú vypracova-
né na základe požiadavky obstará-
vateľa Mesta L. Mikuláš a ich spra-
covateľom je Ateliér BDM, Nám.
osloboditeľov 32, L. Mikuláš, hlav-
ný riešiteľ Ing. arch. Ján Ďurica,
Žiar 40, 032 05 Smrečany.

Komplexný materiál je k na-
hliadnutiu na oddelení územného
plánovania a hlavného architekta
Mestského úradu L. Mikuláš. 

Verejné prerokovanie s dot-
knutými orgánmi štátnej správy
a s dotknutými fyzickými a práv-
nickými osobami, ktoré majú
vlastnícke alebo iné práva k po-
zemkom za účasti autorov sa
uskutočnilo dňa 30. júla 2008  na
Mestskom úrade v L. Mikuláši.

Pripomienky a podnety je
možné predložiť písomne do
25.augusta 2008 na adresu:
Mestský úrad L. Mikuláš, odd.
územného plánovania a hlavného
architekta, Ul. Štúrova  1989/41,
031 42 L. Mikuláš. Na námietky
podané po uplynutí určenej leho-
ty sa neprihliada. TB

Zamestnanci Odboru živnosten-
ského podnikania Obvodného
úradu v Liptovskom Mikuláši sa
v tohtoročnej letnej turistickej
sezóne v okrese Liptovský Miku-
láš zameriavajú na kontrolu uby-
tovacích služieb. Odbor zazna-
menal nedostatky pri ubytováva-
ní turistov v súkromí. Ľudia, ktorí
vykonávajú túto činnosť, v mno-
hých prípadoch nie sú držiteľmi
živnostenského oprávnenia.

Pri poskytovaní ubytovacích
služieb je potrebné živnostens-
ké oprávnenie, pričom táto čin-
nosť podlieha určitej právnej re-
gulácii nielen po stránke živnos-
tenskej, ale aj z hľadiska eviden-
cie pobytu cudzincov a daňo-
vých predpisov  a v dôvodných
prípadoch aj plateniu odvodov
na sociálne a zdravotné zabez-
pečenie. Podobne ako živnos-

tenský úrad v danom prípade
majú v rámci svojich kompeten-
cií kontrolné oprávnenia orgány
cudzineckej polície, daňových,
obecných a mestských úradov
(daň z prechodného ubytova-
nia), sociálna a zdravotné pois-
ťovne.

Podrobnejšie informácie tý-
kajúce sa vykonávania ubytova-
cích služieb v pôsobnosti živ-
nostenského zákona poskytnú
zamestnanci Obvodného úradu
v Liptovskom Mikuláši, odbor
živnostenského podnikania,
Nám. Osloboditeľov 1, Liptov-
ský Mikuláš, II. posch. č. dv. 65
– 71, tel. 044/5522116.

Ing. Dušan Šutara
vedúci odboru 

živnostenského podnikania
Obvodný úrad 

v Liptovskom Mikuláši

Obvodný úrad kontroluje ubytovacie služby
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