
Voda z prívalových dažďov v mestských častiach je pod kontrolou
Vytrvalý dážď, ktorý sa nad 

mestom spustil ešte večer 19. 
júla si o deň neskôr predpo-
ludním vynútil svoju pozor-
nosť. V niekoľkých mestských 
častiach tiekla voda po ceste. 
Vedenie radnice v súčinnosti  
s pracovníkmi civilnej ochrany, 
hasičmi, mestskou a štátnou po-
líciou spolu s Verejnoprospeš-
nými službami (VPS) mesta 
pomáhali ochrániť majetok ob-
čanov a dostať nespútaný živel 
pod kontrolu.

„Najskôr nám volali z mestskej 
časti Ploštín. Voda z polí nad de-
dinou opustila svoje prirodzené 
cestičky a zatopila viacero do-
mov,“ popísal situáciu na mieste 
primátor Alexander Slafkovský. 
Pod hladinou sa ocitol aj miest-
ny futbalový štadión.

Zlá situácia bola okolo jednej 
popoludní aj v časti Demäno-
vá. Na jej hornom konci sa voda 
z polí začala vylievať z jarkov, 
kapacita priepustov kvôli ná-
nosom prestala stíhať odvádzať 
vodu. Tá si našla novú cestu krí-
žom cez vozovku do riečky De-
mänovka. Dažďová voda tiekla 
aj pozdĺž štátnej komunikácie 

dole celou mestskou časťou. 
Zaplavila dvory mnohých rodin-
ných domov v strednej a dolnej 
časti Demänovej. 

„Prvoradé bolo prehradiť tejto 
vode cestu, vyčistiť priepusty 
od splaveného dreva a náno-
sov. Strojné zariadenia sa po-
starali aj o prečistenie jarkov,“ 
vysvetlil realizované opatrenia 
Alexander Slafkovský a dodal:  
„V budúcom roku budeme 
musieť vybudovať skutočný 

odvodňovací kanál. Je neprí-
pustné, aby sa takáto situácia 
opakovala.“ Na mnohých úse-
koch položili pracovníci VPS 
vrecia s pieskom, aby tok tečú-
cej vody regulovali.

Voda z prívalových dažďov 
vytopila v mestských častiach 
Ploštín, Demänová, Andice a 
Palúdzka takmer tri desiatky do-
mov. Predbežný odhad škôd na 
súkromnom majetku sa pohy-
boval na úrovni 3,5-tisíc eur. „Dá 

sa povedať, že na obecnom ma-
jetku sme zaznamenali takmer 
nulové škody, ak nepočítame 
náklady radnice a VPS spojené 
s pomocou občanom,“ konšta-
toval neskôr primátor a dodal: 
„Ondrašová, Vitálišovce aj Hlbo-
ké boli záplav ušetrené najmä 
vďaka existujúcim protipovod-
ňovým opatreniam. Škoda, že 
v uplynulých štyroch rokoch 
sa v ich budovaní nepokračo- 
valo.“  -leh-

Situáciu priamo na mieste si pozrel primátor Alexander Slafkovský (druhý zľava).
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je koniec júla a leto akoby sa nám vyhýba-
lo. Len Medardova kvapka - „stredoeurópsky 
monzún“ - sa prejavila v plnej paráde. Po asi 
ôsmich rokoch vytopilo Ploštín, Demänovú 
a časť Palúdzky. Ploštínka tiekla taká veľká, 
že sa nezmestila popod mosty pred areálom 
vodného slalomu a valila sa po ceste, čo sa za 
ostatných tridsať rokov nestalo. 

V Demänovej zaplavilo takmer všetky pivni-
ce v domoch popri ceste do Demänovskej Doli-
ny, ani Palúdzka neobišla nasucho! Liptovská 
Ondrašová, Vitálišovce aj Hlbké boli ušetrené 
najmä vďaka protipovodňovým opatreniam 
z rokov 1994 - 2004. Vtedy mesto do nich in-
vestovalo 15,7 mil. Sk. Škoda, že pripravené 
štúdie a projekty pre Ploštín a Demänovú  
z roku 2005 zostali len na papieri a nepokra-
čovalo sa v nich. Teraz sa k nim budeme mu-
sieť vrátiť. 

Je mi ľúto škôd, ktoré voda napáchala  
na súkromnom a mestskom majetku. Preto  
v najbližších dvoch rokoch budem ako jednu 
z priorít presadzovať protipovodňové opat-
renia v ohrozených mestských častiach. Bude 
potrebné napraviť niektoré nepremyslené 
kroky, predovšetkým pri povoľovaní stavieb, 
ktoré nepamätali na to, že nemusí byť každé 
leto suché a slnečné. Domy so záhradami vy-
rástli tam, kde pred päťdesiatimi rokmi pra-
videlne tiekla voda, či po odmäkoch alebo 
po dažďoch. Bohužiaľ, dnes nás to bude stáť 
oveľa viac, ako by nás stálo zobratie do úva-
hy aspoň päťdesiatročnej vody pri urbanis-
tických rozhodnutiach v dávnejšej minulosti. 

Uvedomujúc si, že ekonomická kríza mesto 
ešte neopustila, bude potrebná veľká dávka 
aj politickej odvahy poslancov pri schvaľova-
ní rozpočtu, aby nepodľahli tlakom. Ich voliči 
sa na nich obracajú s rôznymi požiadavkami 

– viac či menej oprávnenými. Každý poslanec 
sa snaží presadiť čo najviac zo svojho voleb-
ného programu, aby bodoval u voličov. Nie-
ktoré veci však budú musieť počkať.

Predbežný odhad nákladov na potrebné 
protipovodňové opatrenia je niekoľko sto-
tisíc eur. Nezostáva nič iné, len zobrať sed-
liacky zdravý rozum do hrsti, prehodnotiť 
priority, zaiste vo veľkej väčšine objektívnych 
potrieb občanov, s ktorými sa obracajú na 
svojich poslancov. A požiadať o strpenie a 
porozumenie, ak práve ich objektívna potre-
ba či problém - budú v prioritách zaradené až 
za protipovodňové opatrenia. 

Spolu s poslancami, ktorým ste dali dôve-
ru a dnes aj väčšinu v zastupiteľstve, urobím 
všetko preto, aby sme nepríjemný starý dlh 
odčinili. Ochrana majetku našich občanov je 
prvoradá. Alexander Slafkovský,

 primátor mesta Liptovský Mikuláš

Vážení Mikulášania,

Mesačník pre občanov Mesta Liptovský MikuLáš
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Podpredseda Národnej rady SR 
Milan Hort počas návštevy Liptov-
ského Mikuláša v pondelok 4. júla 
diskutoval s vedením radnice o pri-
pravovaných zmenách niektorých 
zákonov. S primátorom Alexandrom 
Slafkovským, jeho zástupcom Joze-
fom Repaským, prednostkou úradu 
Annou Rašiovou i zamestnancami 
úradu rozprával o potrebnosti či ne-
potrebnosti chystaných zmien. Vy-
počul si názory a návrhy, ktoré by 
mali byť prínosom. „Znamenalo by to 
uľahčenie života slovenských samo-
správ,“ povedal primátor po stretnutí. 

Podpredseda parlamentu si prezrel 
aj areál stavby novej lodenice. „Viem, 
že tu už boli aj pani premiérka, aj pán 
minister školstva. Úspechy vašich vo-
dákov si zaslúžia pozornosť, budem 
preto na skoré dofinancovanie stav-
by tlačiť z tretej strany,“ povedal.

A. Slafkovský počas rokovania 
s M. Hortom navrhol úpravu záko-
na o obecnom zriadení tak, aby boli 
zreteľne vymedzené kompetencie 
primátora i zastupiteľstva. „U nás 
mohol robiť rozpočtové zmeny do-
nedávna primátor bez potreby po-
slancov až do výšky 66-tisíc eur, čo 
bola veľká právomoc. Nechal som si 
ju obmedziť na menej ako tretinu.  
V ďalšom meste majú také rozpoč-
tové pravidlá, že primátor v zásade 
zastupiteľstvo nepotrebuje, v inom 
stačí prvému mužovi radnice sú-

V rámci potravinovej pomoci z Eu-
rópskeho poľnohospodárskeho a 
záručného fondu, do ktorej sa zapo-
jila v spolupráci so Spišskou katolíc-
kou charitou aj mikulášska radnica, 
rozdali vo štvrtok 14. júla v priesto-
roch ZŠ M. R. Martákovej ďalšie po-
traviny. Prijímatelia pomoci, ktorí 
spĺňajú stanovené kritériá, majú ná-
rok na 20 kilogramov cestovín a 20 
kilogramov hladkej múky.

Valéria Hromádková zo sociál-
neho oddelenia mestského úradu 
vysvetľuje mechanizmus pomoci: 
„Informáciu o tejto vlne pomoci ob-

čanom sme šírili prostredníctvom 
mestskej web stránky, televízie, 
pouličného rozhlasu, prostredníc-
tvom informátorov v jednotlivých 
komunitách, umiestnili sme ju aj na 
infotabuli. Aj pre dnešný deň sme 
vytvorili zoznam ľudí, ktorým potra-
viny vydávame. Aby ich dnes dosta-
li, museli prísť predtým na mestský 
úrad a doniesť potrebné potvrde-
nia. Každému sme vysvetlili, čím sa 
musí preukázať, keď to splnil, dostal 
sa do zoznamu.“ Ten bol vzhľadom 
na distribučné možnosti ohraniče-
ný počtom sto päťdesiat ľudí. „Toto 

Dom služieb má 
novú budúcnosť
Mestské zastupiteľstvo na 

svojom rokovaní 23. júna 
schválilo zámer odpredať 
budovu Domu služieb a sú-
visiacich pozemkov. V súčas-
nosti sa spracúvajú súťažné 
podmienky, ktoré poslanci 
schvália na svojom septem-
brovom rokovaní. Až potom 
bude vyhlásená obchodná 
súťaž. Zmyslom predaja je zís-
kať investora, ktorý objekt zre-
konštruuje. 

Ako povedal primátor Ale-
xander Slafkovský, súčasní 
nájomníci boli informovaní 
o tom, že Dom služieb môžu 
odkúpiť aj oni. „Podmienkou 
je však rekonštrukcia, nie za-
chovanie súčasného stavu.“ 
Budova je totiž energeticky 
zastaraná a nespĺňa už ani es-
tetické kritériá. „Napriek tomu, 
že sa nachádza v centre mes-
ta, nájomníkov z roka na rok 
ubúda,“ povedal primátor. Tí 
sa postupne presťahovali do 
krajších priestorov v nových 
nákupných strediskách, ktoré 
v posledných rokoch v meste 
vyrástli.

Podľa primátora budú súťaž-
né podmienky obsahovať aj 
možnosť, aby sa o Dom slu-
žieb uchádzalo viacero záu-
jemcov, ktorí by sa v projekte 
spojili. „Otvára sa tak priestor 
na to, aby súčasní nájomní-
ci – pokiaľ budú mať záujem 
– mohli spojiť svoje sily s ďal-
ším subjektom. Mesto si chce 
zároveň v zrekonštruovanom 
Dome služieb ponechať časť 
priestorov pre vlastné potre-
by, ktoré bude využívať na za-
chovanie niektorých služieb 
vrátane Informačného cen-
tra,“ povedal. 

Okrem ceny bude ďalším  
z dôležitých kritérií pri predaji 
Domu služieb aj jeho budú-
ce využitie. „Určite nechceme, 
aby zrekonštruovaný Dom 
služieb slúžil len ako ďalšie 
nákupné stredisko, tých je už  
v meste dostatok, navyše časť 
z nich zíva prázdnotou. Ponuka 
obchodných priestorov v Lip-
tovskom Mikuláši vysoko pre-
vyšuje dopyt. Investor by mal 
vybudovať aj nové parkovacie 
miesta,“ vysvetlil primátor Ale-
xander Slafkovský.                 -red-

Primátor rokoval s podpredsedom parlamentu

Mesto rozdalo ďalších šesť ton potravín

hlas jeho zástupcu. Zákon by mal 
takéto právomoci definovať jasne 
a jednoznačne,“ myslí si primátor  
Liptovského Mikuláša.

Novela zákona o miestnych da-
niach a poplatkoch, ktorá má zme-
niť sadzby takým spôsobom, ktorý 
by mohol poškodiť nielen rozpočty 
samospráv, ale priamo aj drobných 
vlastníkov nehnuteľností v obciach 
a mestách, bola ďalšou vážnou od-
bornou témou, s ktorou sa primátor  
obrátil na podpredsedu parlamen-
tu M. Horta. „Mestu by to spôsobilo 
ročný výpadok na príjmoch z dane 
z nehnuteľnosti od podnikateľských 
subjektov okolo 700-tisíc eur. Aby 
sme ho vykryli, museli by sme zvýšiť 
miestne dane občanom. Nemyslím, 
že to má byť cieľom novely zákona,“ 
povedal A. Slafkovský. Podpredseda 
parlamentu poznamenal, že z vlast-
nej niekdajšej primátorskej skúse-
nosti v Novej Dubnici problematiku 

dôverne pozná a prisľúbil, že bude 
získané informácie k problematike 
tlmočiť predkladateľom novely.

M. Hort sa počas návštevy náš-
ho mesta stretol aj s predstavi- 
teľmi miestneho urbariátu. Stretnu-
tie s Bohdanom Pálkom a Ivanom 
Rázusom sprostredkoval primátor 
na ich žiadosť v súvislosti s pripra-
vovanou novelou zákona o pozem-
kových spoločenstvách. „Chystaná 
zmena by mohla ohroziť celistvosť 
urbariátov a komposesorátov,“ vy-
svetlil podpredsedovi parlamentu 
B. Pálka. Zároveň mu v krátkosti ob-
jasnil úskalia zmeny zákona, ktorý 
je momentálne v medzirezortnom 
pripomienkovaní. M. Hort prisľúbil, 
že v parlamente osloví poslanec-
kých kolegov, ktorí sa tejto proble-
matike venujú, obráti ich pozornosť 
na predložené pripomienky a bude 
iniciovať spoločné stretnutie s B. Pál-
kom a I. Rázusom. -leh-

je ďalšie pokračovanie potravinovej 
pomoci na území mesta, začali sme  
s tým ešte v júni,“ hovorí zástupca 
primátora Milan Kružliak a dodáva: 
„Rozdávať cestoviny a múku bude-
me dovtedy, kým bude. Podľa mojich 
informácií by sa malo v našom meste 
ujsť každému, kto je na túto pomoc 
odkázaný.“  

Ďalší zapísaní v zozname budú 
o mieste a čase fyzického preberania 
potravín včas informovaní prostred-
níctvom miestnych médií. Nárok na 
potraviny majú nepracujúci pobe-
ratelia starobného, invalidného a 
predčasného dôchodku, ktorého 
výška nepresahuje 305 eur. Potra-
vinová pomoc je určená aj deťom 
v náhradnej rodinnej starostlivosti, 
poberateľom dávok v hmotnej núdzi 
a osobám na hranici životného mini-
ma. Všetci, ktorí potravinovú pomoc 
využijú, nemusia mať obavu z toho, 
že by sa im získané komodity poka-
zili. Hladká múka má podľa informá-
cie na obale dátum spotreby v roku 
2012, cestoviny dokonca o dva roky 
neskôr. -red-



Nové byty v Palúdzke majú nájomníkov
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Vďaka radnici má dvadsaťtri uchá-
dzačov kľúče od nových bytov. 
Bytová a sociálna komisia vybrala 
spomedzi asi tristo evidovaných 
žiadostí o pridelenie nájomného 
bytu štyridsaťšesť  záujemcov a 
pozvala ich na žrebovanie o dvad-
saťsedem bytov v novej bytovke  
v Palúdzke. Žrebovanie sa uskutoč-
nilo 21. júna. 

Spomedzi záujemcov o deväť tro-
jizbových bytov pozvali pätnásť, 
prišli ôsmi. Žrebovania sa zúčastni-
lo aj o polovicu menej uchádzačov 
o osemnásť dvojizbových bytov. 
Pozvali ich tridsaťjeden. Každý, kto 
sa žrebovania zúčastnil, bol teda 
úspešný.

Slávnostné odovzdanie bytov no-
vým nájomníkom sa uskutočnilo 
vo štvrtok 30. júna za účasti primá-
tora Alexandra Slafkovského, jeho 
druhého zástupcu Milana Kruž-
liaka, prednostky krajského sta-
vebného úradu Jany Bednárikovej  
i zástupcu dodávateľa. Po prestrih-
nutí pásky si spoločne prezreli no-
votou voňajúcu stavbu. Investícia 
predstavovala sumu v hodnote  
1,5 mil. eur.

Ruskí ministri školstva získavali skúsenosti

Radnica získala od ministerstva 74-tisíc eur na školskú kotolňu

Dvadsiatka ministrov školstva 
republík Ruskej federácie a nie-
koľko vedeckých pracovníkov 
z oblasti pedagogiky absolvovali 
začiatkom júla pracovný pobyt  
v regióne Liptova. Pri tejto príleži-
tosti pre nich hostitelia pripravili 
na stredu 6. júla exkurziu po škol-
ských zariadeniach v Liptovskom 

Mikuláši. Ruskí hostia navštívili 
Základnú školu na Demänovskej 
ceste, Hotelovú akadémiu a Gym-
názium M. M. Hodžu. Oboznámili 
sa s podmienkami, v ktorých je 
na Slovensku poskytované vzde-
lávanie.

Popoludní prijal delegáciu aj 
primátor Alexander Slafkovský. 

Zo zdrojov ministerstva školstva 
bude do začiatku zimných mesia-
cov zrekonštruovaná kotolňa Zá-
kladnej školy s materskou školou 
P. J. Kerna v Demänovej. Hodnota 
investície je 84-tisíc eur, minister-
stvo prispelo zo svojho rozpoč-
tu sumou 74-tisíc eur. Kotolňa  
v Demänovej je pritom poslednou 
školskou kotolňou na tuhé palivo 
v meste. Po rekonštrukcii bude 

fungovať na plyn.
„Som rád, že pán minister prijal 

moje pozvanie a počas jeho pra-
covného výjazdu sa nechal infor-
movať o situácii v Demänovej,“ 
komentoval primátor Alexander 
Slafkovský jeden z výsledkov jú-
novej návštevy ministra školstva 
Eugena Jurzycu v Liptovskom 
Mikuláši. „Čisto z vlastných zdro-
jov by bola rekonštrukcia kotolne  

v tejto škole komplikovanejšia,  
vítame preto pomoc minister-
stva,“ dodal.

Práce na prebudovaní kotolne 
z tuhého paliva na plyn sa začnú 
po vykonaní administratívnych 
krokov súvisiacich s výberom 
dodávateľa rekonštrukcie. Práce 
na kotolni by mali byť ukončené 
pred začiatkom vykurovacej se-
zóny. -leh-

•	Vo	štvrtok	18.	augusta	o	15.00	
hod. sa uskutoční mestské za-
stupiteľstvo. Poslanci budú 
na ňom voliť nového hlav-
ného kontrolóra, keďže ten 
predchádzajúci sa ešte v júni 
vzdal svojej funkcie. Rokova-
nia mestského zastupiteľstva 
sú verejné.

•	Predstavenstvo	Liptovskej vo- 
dárenskej spoločnosti, a. s., 
schválilo zvýšenie vodného  
o približne 10 percent. Stalo 
sa tak kvôli inflácii a nárastu 
vstu ných nákladov, ktoré je 
potrebné premietnuť do ceny. 
Vodné a stočné nebolo upra-
vované dva roky. Novú pred-
stavenstvom navrhovanú ce- 
nu musí ešte schváliť Úrad pre 
reguláciu sieťových odvetví. 

•	Hokejisti	 MHK 32 začnú  
v auguste s prípravou na ľade  
na novú sezónu. Od mája, 
kedy bol zimný štadión uzav-
retý vykonával jeho personál 
nevyhnutné opravy, revízie  a 
údržbu. Opravená bola aj za-
tekajúca strecha, komplexnou 
rekonštrukciou prešlo aj chla-
diace zariadenie.

•	Úvodným	 zápasom,	 ktorý	
sa konal na domácej pôde, 
vstúpil 23. júla MFK Tatran 
do novej sezóny. Mužstvu FK 
Bodva z Moldavy nad Bodvou 
podľahol 0:1. Vedenie radnice 
želá mikulášskym futbalistom  
v aktuálnej sezóne veľa úspe-
chov.

•	V	 utorok	 26.	 júla	 rokoval	 
v Bratislave primátor Alexan-
der Slafkovský s poradcom 
ministra hospodárstva Mar-
tinom Chrenom. Obsahom 
spoločného stretnutia bola 
diskusia týkajúca sa budú-
ceho priemyselného parku  
v Liptovskom Mikuláši 

  -red-

Telegraficky

S novými nájomníkmi bude 
zmluva uzatvorená najskôr na pol 
roka, pričom zložia zábezpeku vo 
výške troch mesačných nájmov. Ak 
nájomník nespôsobí žiadne prob-
lémy a nemá podlžnosti na nájom-
nom, dôjde k predĺženiu zmluvy 
vždy na dvanásť mesiacov. Tento 
model platí pre všetky byty, ktoré 
mesto prenajíma. Každý rok preve-
ruje bytový a sociálny útvar mest-
ského úradu nájomníkov príjem. 
Ten nesmie prekročiť trojnásobok 
životného minima.

Nájomné v nových bytoch  
v 27-bytovej bytovke v Palúdz-
ke predstavuje podľa uznesenia 
zastupiteľstva 3,5 percenta  z ob-
starávacej ceny domu. V dvojizbo-
vých bytoch predstavuje mesačný 
nájom približne 140 a v trojizbo-
vom 180 eur. Takto získané penia-
ze majú stačiť na zabezpečenie 
splátok úveru vo výške 42-tisíc eur 
ročne. 

Žrebovanie nájomníkov zvyšných 
štyroch bytov v novej bytovke sa 
uskutočnilo 13. júla.    -leh-

Skúška sirén
V piatok 12. augusta o 12. 

hodine bude v Liptovskom 
Mikuláši vykonaná kontrola 
skúšky vyrozumenia obyva-
teľstva dvojminútovým stá-
lym tónom sirén.

Systém slovenského základného 
a stredného školstva v krátkosti 
odprezentoval Juraj Chrapčiak, 
vedúci oddelenia vzdelávania, 
mládeže, športu a kultúry MsÚ. 
Stretnutie pokračovalo besedou 
s riaditeľmi školských zariadení  
v pôsobnosti mesta. V živej dis-
kusii sa členovia ruskej delegácie 
zaujímali o podrobnosti práce pe-
dagógov, školskú reformu, jej prí-
nos i slabé stránky, kládli aj otázky 
týkajúce sa využívania zdrojov 
Európskej únie pri rozvoji školstva 
v meste.

Na záver zástupca delegácie po-
ďakoval za milé prijatie a získané 
cenné informácie. Primátor Ale-
xander Slafkovský vyjadril nádej, 
že sa do nášho regiónu v budúc-
nosti členovia delegácie vrátia  
i s rodinami ako turisti.   -red-



Radu občanov v Hlbokom schválili hlasovaním

Zdravotne postihnutí športovci opäť súťažili
Už po druhý raz sa v sobotu 9. 

júla stretli v areáli hotela Lodeni-
ca zdravotne postihnutí športovci 
mesta Liptovský Mikuláš a okolia. 
Napriek horúcemu letnému po-
časiu sa v sobotu odprezentova-
lo viac ako 80 účastníkov z radov 
zdravotne postihnutých občanov 
a účastníkov podujatia. Organi-
zátorom bolo mesto Liptovský 
Mikuláš spolu so základnými or-
ganizáciami Zväzu postihnutých 
civilizačnými chorobami, Slo-
venského zväzu psoriatikov, 
Slovenského  zväzu telesne po-
stihnutých, Klubom rodičov so 
zdravotne postihnutými deťmi 
Koliesko a Kardioklubom z Lip-
tovského Mikuláša. 

Svetové štatistiky poukazujú na 
skutočnosť, že 3 – 5 % obyvateľ-
stva tvoria telesne postihnutí 
jedinci, k tomu musíme prirátať 
postihnutých civilizačnými cho-
robami, nevidiacich a ďalších. 
Zavedenie športu ako liečebnej 
metódy pre telesne postihnu-
tých možno pozorovať už v sta-
rom Grécku. Práve tieto fakty sú 
dôvodom, prečo sa mesto spolu 
s jednotlivými zväzmi a klubmi 
rozhodlo usporiadať Športový 
deň zdravotne postihnutých. 

Pri športových aktivitách sa 
zdravotne postihnutí dostávajú 
do kontaktu s ľuďmi s rovnakým 
alebo akýmkoľvek iným zdravot-
ným postihnutím. Chýba im však 
kontakt so širokou verejnosťou, 

patria do jednej zo skupín so-
ciálne ohrozených obyvateľov. 
Účasťou na športovom dni môžu 
získať postupne iný životný roz-
mer, zlepšovať svoju sociálnu 
adaptáciu.

Je preto veľkým pozitívom, že 
sa odvážia a prídu si zašportovať, 
spoznať nových ľudí a prežiť pek-
ný deň napriek svojim zdravot-
ným problémom. 

Medzi športové disciplíny viac-
boja sme zaradili hod na cieľ, 
hod granátom, lukostreľbu, hod 
šípkami, hod do streetbalového 
koša, hod na plechovky, slalom 
so zaviazanými očami s nasledov-
nými výsledkami:

Ženy viacboj:
Mária Staroňová - 86 b. - SZTP
Oľga Malatová - 84 b. - ZPCCH
Anna Kráľová - 77 b. - ZPCCH

Muži viacboj:
Milan Maduda - 87 b. - Kardioklub
Jozef Lukáč - 86 b. - ZPCCH
Vladimír Janík - 80 b. - Kardioklub

Osobitnou disciplínou bol slalom 
pre vozíčkarov.
Slalom vozíčkari - najrýchlejšie 
časy:
Alena Juríková - samostatne na 
vozíku - 0,57 min.
Andrea Socháňová so sprievod-
com - s matkou - 0,35 min
Stanislav Jóbb 0,46 min. - na elek-
trickom vozíku

Na základe požiadavky oby-
vateľov Hlbokého, aby pri ko-
munikácii s radnicou mali na 
to určených zástupcov, sa v so-
botu 16. júla konalo hlasovanie 
občanov, ktorí v tejto osade bý-
vajú. Hlasovacie lístky vhodilo 
do urny 22,46 % oprávnených 
hlasovať. Štyria reprezentan-
ti vo veku od 29 do 56 rokov 
tak môžu začať pomáhať riešiť 
problémy, ktoré obyvateľov osa-
dy trápia. 

Demokratickým hlasovaním 
potvrdená štvorica členov Rady 
občanov v Hlbokom bude pra-
covať v zložení Tibor Bučko, Ža-
neta Čonková, Gustáv Baláž a 
Zdeno Koki.

„Prvýkrát sme sa s nimi stretli  
v stredu 20. júla,“ povedal primá-
tor Alexander Slafkovský. „Určili 
sme si pravidlá, ako má Rada ob-
čanov pracovať. Jednou z mož-

ností je aj to, že časť z členov 
rady bude prísediacimi sociálnej 
komisie, prípadne si ich budú 
prizývať aj ostatné komisie na 
rokovania o problematike, ktorá 
sa dotýka spolužitia s Rómami a 
problémov v osade,“ uviedol pri-
mátor.

Prvého stretnutia sa zúčastnili 
okrem A. Slafkovského aj jeho 
druhý zástupca Milan Kružliak, 
vedúca sociálneho oddelenia 
Ľubica Gloneková, pracovníčka 
Komunitného centra v Hlbokom 
Lucia Macková a Miroslav Mi-
čuda, koordinátor aktivačných 
prác.

Podľa slov Lucie Mackovej bolo 
úvodné stretnutie obojstranne 
prínosné. „Odzneli prvé návrhy 
a požiadavky. Napríklad ma po-
tešilo, že členovia rady vyjadrili 
záujem, aby bol v komunitnom 
centre zriadený hudobný krúžok 

pre talentované deti,“ uviedla. 
Na stretnutí sa tiež hovorilo o zá-
ujme časti obyvateľov Hlbokého 
svojpomocne si opraviť fasády 
obydlí i samotného komunitné-
ho centra. Vzhľadom na to, že  
v osade sú umiestnené zvony na 
sklo a plast sa diskutovalo aj o 
potrebe a spôsobe osvety v ob-
lasti separovania odpadu v tejto 
časti mesta. 

Na stretnutí padli aj požiadav-
ky, aby mesto prostredníctvom 
VPS zabezpečilo spevnenie 
plôch pod zbernými kontaj-
nermi. V spolupráci s touto 
mestskou organizáciu by mali  
v Hlbokom realizovať aj drobné 
terénne úpravy prístupových 
komunikácií. 

Rada nemá presný harmono-
gram svojich zasadnutí, stretá-
vať sa bude podľa potreby.  

 -red-

4 spravoDaJstvo

Súčasťou športového dňa bol 
turnaj v streetballe, meranie tla-
ku, hodnoty cukru v krvi. Pre sú-
ťažiacich boli pripravené vecné 
ceny a pre deti sladké odmeny. 
Súťaží sa mohli zúčastniť všet-
ci prítomní, vrátane sprievodu 
zdravotne postihnutých. Veľký 
úspech mal handbike pre telesne 
postihnutých, ktorý si mohli vy-
skúšať všetci účastníci.

Ocenením súťažiacich sa skončil 
druhý ročník športového dňa pre 
zdravotne postihnutých. Ostáva 
nám len veriť, že tretieho roční-
ka sa zúčastnia i ďalší, ktorí ešte 
nenabrali odvahu v tomto roku 
a samozrejme poďakovať jed-

notlivým spoluorganizátorom za 
aktívnu účasť a chuť urobiť niečo 
pre druhých.

 PhDr. Dana Guráňová

Mesto chráni 
životné 

prostredie
Mesto Liptovský Mikuláš pri-

stupuje zodpovedne k životné-
mu prostrediu, a preto sa stalo 
súčasťou systému Zelený bod. 
Hlavnou úlohou tohto systému 
je podpora separovaného zbe-
ru odpadu z obalov a osveta 
medzi obyvateľmi. 

Veď až v 8 z 10 prípadov je 
možné odpad separovať, túto 
surovinu zhodnotiť a znovu po-

užiť vo výrobe alebo službách. 
„To, že mesto Liptovský Miku-
láš je členom systému Zelený 
bod dokazuje, že životné pro-
stredie nám nie je ľahostajné a 
spolupodieľame sa na tom, aby 
naši obyvatelia, mali vytvorené 
dobré podmienky na separo-
vanie odpadu,“ povedala Iveta 
Klepáčová z MsÚ. Systém Ze-
lený bod prevádzkuje na Slo-
vensku oprávnená organizácia 
ENVI-PAK. www.zelenybod.sk,  
www.envipak.sk.   -klep-



UČÍME NETRADIČNE A MODERNE
„Cieľom našej didaktiky nech 

je od začiatku do konca: hľadať 
a nájsť spôsob, ako odstrániť zo 
škôl zmätok, nechuť a márnu 
prácu a  ako zaviesť do nich viac 
pokoja a pevných výsledkov.“                                                                                                

 J.  a.  komenský
  
Hoci žijeme v 21. storočí, myš-

lienka J. A. Komenského je stále 
aktuálna. Je to storočie, ktoré pri-
nieslo zmeny aj v školstve. Dô-
kazom toho je školská reforma, 
ktorá sa realizuje už tretí rok a pri-
niesla nemalé zmeny vo vyučova-
com procese.

Základná škola, Okoličianska 
404, v Liptovskom Mikuláši sa za-
radila k tým základným školám, 
ktorým  nie je ľahostajný výchov-
novzdelávací proces. Práve preto 
sme my učitelia využili možnosť 
získať finančné prostriedky zo 
Štrukturálnych fondov EÚ na pro-
jekt v oblasti vzdelávania, stavili  
sme na modernizáciu vyučova-
cieho procesu a náš odborný rast. 
Premena tradičnej školy na mo-
dernú, ktorý sa realizuje  v rokoch 
2009 – 2011s finančnou podpo-
rou (zo štrukturálnych fondov EÚ) 
Európskeho sociálneho fondu,  
z prostriedkov Ministerstva škol-

stva, vedy, výskumu a športu SR a 
Mesta Liptovský Mikuláš.   

V januári 2010 sa pedagogickí 
pracovníci začali v rámci projektu 
vzdelávať. Integrované tematické  
vyučovanie (ITV) je progresívna 
forma vyučovania, ktorá napo-
máha procesu učenia. Prvoradou 
podmienkou je vytvorenie von-
kajšieho a vnútorného prostredia. 
Rozdiel oproti tradičnému vyučo-
vaniu je v tom, že ITV je viac orien-
tované na žiaka a učivo izolované 
v osnovách jednotlivých predme-
tov navzájom prepája, čiže integ-
ruje učivo rôznych  predmetov do 
súvislého celku. Učí žiakov vnímať 
svet vo vzájomných súvislostiach.

Pedagógovia našej školy majú 
za sebou jeden a pol ročné skú-
senosti z blokového  netradičné-
ho  vyučovania s prvkami ITV. Od 
januára 2010 jedenkrát mesačne 
prebieha  vyučovanie v I., II., V. a VI. 
ročníku v dvoch blokoch  za sebou 
v danom dni. Klasické 45-minúto-
vé hodiny sú nahradené dlhšími 
časovými úsekmi – blokmi. Každý 
vyučovací blok má 90-minútové 
trvanie. Vyučovanie sa realizuje  
v odborných učebniach. Na tema-
tický celok dňa nadväzuje aj práca 
školského klubu detí.  

Žiaci pracujú v malých skupi-
nách, dostávajú úlohy ako tím, 
ale každý člen skupiny sa zapá-
ja do riešenia úloh, ktoré potom 
prezentujú. Niektoré úlohy riešia 
žiaci vo dvojiciach, overenie získa-
ných vedomostí si vyžaduje indi-
viduálnu prácu. Do vyučovacieho 
bloku učitelia zaraďujú viac hier 
a cvičení spojených s dramatizá-
ciou. Úlohy a aktivity sa striedajú   
s relaxačnými chvíľkami tzv. ener-
gizérmi. 

Veríme, že zavedením prvkov 
ITV do vyučovacieho procesu 
sa postupne zmení aj atmosféra 
v triedach, vytvorí sa pocit spo-
lupatričnosti, zvýši sa záujem  
o vzdelávanie, zlepšia sa vyučova-
cie výsledky a naučíme žiakov učiť 
sa. Ďalším prínosom projektu pre 
školu bude zlepšenie materiál-
no-technickej základne, nakoľko 
celkové oprávnené výdavky pro-
jektu sú 90 939,62 eur. Úspešná 
realizácia projektu aj v nasledujú-
cich piatich rokoch prispeje k na-
pĺňaniu vízie našej školy: Úspešní 
žiaci, usmievaví učitelia, spokoj-
ní rodičia!  

 Mgr. Iveta Jurkovičová ,                                                     
 Mgr. Marta Bellová

5spektruM

V súťaží OZ Tatry „O naj-
krajšie kompostovisko“, 
vyhlásenej pre obyva-
teľov mesta Liptovský 
Mikuláš, zvíťazilo kom-
postovisko pod jabloňou 
Dašeny Piačekovej, ktoré 
je situované v Bobrovče-
ku. Víťazka súťaže získala 
od OZ Tatry odmenu 100 
eur a traja ďalší súťažiaci 
knižný dar. 

D. Piačeková, okrem 
iného, napísala: „Moje 
kompostovanie začalo 
pred asi piatimi rokmi 
navážaním pokosenej 
trávy na najvzdialenejší 
koniec záhrady. Postup-
ne sme rýchlo rastúcu 
kopu ohradili starými 
doskami a k tráve začali 
primiešavať burinu zo zá-

hradky a na jeseň aj listy a zvyšky 
dopestovanej zeleniny a ovocia. 
Vždy na jar vzniknutú zeminu zo-
spodu kompostu rozhádžem po 
záhrade, aby vzniklo miesto pre 
novy odpad. O kompost sa zvlášť 
nestarám. V prípade dlhodobého 
sucha ho polievam a 2-3-krát za 
sezónu mu prilejem aj baktérie 
pre zrýchlenie procesu.“ Aj z tých-
to slov je jasné, že kompostovanie 
zvládne skoro každý. 

Súťaž, do ktorej bolo prihlá-
sených 18 kompostovísk, bola 
súčasťou projektu OZ Tatry „BIO-
odpad nie je odpadom“ ktorý 
bol podporený z Nadačného 
fondu „Tesco pre zdravšie mestá“  
v Nadácii Pontis. Časť finančných 
zdrojov pre realizáciu projektu vy-
členilo OZ Tatry z vlastných zdro-
jov.  Mgr. Rudolf Pado,

 predseda a projektový manažér OZ Tatry

Zvíťazilo kompostovisko pod jabloňou

Mestskú zónu 
čaká 

rekonštrukcia
Koncom augusta sa začnú 

práce na  rekonštrukcii cen-
trálnej mestskej zóny. Súťaž 
vyhralo konzorium Alpine Ži-
lina a Cestné stavby Liptovský 
Mikuláš. 

Radnica momentálne čaká 
na ukončenie poslednej kon-
troly verejného obstarávania. 
Až po jej uzavretí môže dôjsť 
k podpisu zmluvy s dodáva-
teľmi. Náklady na rekonštruk-
ciu vo výške 1,5 mil. eur budú 
hradené z eurofondov (80%) 
a štátneho  rozpočtu (15%). 
Zvyšných päť percent bude fi-
nancovať mesto. 

Okrem námestia sú do rekon-
štrukcie zahrnuté aj ulice Štú-
rova a Školská. Rekonštruovať 
sa bude aj  Tranovského ulica. 
Súčasné vedenie mesta rekon-
štrukciou centrálnej mestskej 
zóny nadväzuje na kroky svo-
jich predchodcov.  

 -leh-

MoDernÉ vZDeLávanie 
pre veDoMostnÚ spoLočnosŤ
proJekt Je spoLuFinanCovaný 

Zo ZDroJov eÚ

Kino Nicolaus 
po novom

Moderná digitálna tech-
nológia slúži návštevníkom 
mikulášskeho kina v jeho no-
vých – dočasných priestoroch.  
V klubovej sále Domu kultú-
ry v Liptovskom Mikuláši 1. 
júla otvorili prevádzku, ktorá 
poskytuje vďaka profesionál-
nemu digitálnemu projektoru 
divákom podstatne kvalitnejší 
obraz a zvuk.

„Distribučné spoločnoti nám 
už filmy nedodávajú na filmo-
vých pásoch, ale na hardis-
koch,“ uviedol riaditeľ Domu 
kultúry René Devečka. „Obraz 
na plátne je tak oveľa čistej-
ší, v oveľa vyššej kvalite je aj 
zvuk. Digitálne premietanie 
je novým štandardom, ktorý 
sa rýchlo rozširuje vo všetkých 
vyspelých krajinách.“

Náklady spojené s digitali-
záciou kina financoval Audio-
vizuálny fond a mikulášska 
radnica. Premiéru v nových 
priestoroch mal film Odchá-
dzanie v réžii Václava Havla.                                  
 -red-
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Chcete inzerovať v mesačníku 
Mikuláš?

Je distribuovaný do všetkých 
domácností v meste. 

reklama v ňom je preto vysoko 
efektívna. 

o podmienkach inzercie 
sa informujte na e-mailovej adrese 

mesacnik@mikulas.sk

V zmysle § 9a  zákona č. 258/2009 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení

Mesto Liptovský Mikuláš

zverejňuje zámer odpredať 
formou obchodnej verejnej súťaže

∙ nehnuteľnosti v k.ú. Liptovský Mikuláš – stavba „Veľký dom služieb“ súp. č. 1994 na parc. č. KN-C 280 spolu s pozem-
kami o celkovej výmere cca 16 373 m², a to najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľností stanovenej 
podľa znaleckého posudku. 
∙ nehnuteľnosti v k.ú. Liptovský Mikuláš – stavba „Administratívna budova“ súp. č. 73 na parc. č. KN-C 145/3; stavba 
„Administratívna budova“ súp. č. 74 na parc. č. KN-C 145/2; stavba „Obchodné objekty“ súp. č. 72 na parc. č. KN-C 
147/1 spolu s vedľajšími 4 stavbami (bez súp. č.) na pozemkoch parc. č. KN-C 147/2, 147/3, 147/5, 145/4; stavba 
„Dielne“ súp. č. 4436 na parc. č. KN-C 145/5 spolu s pozemkami o celkovej výmere cca 3 295 m², a to najmenej za cenu 
vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľností stanovenej podľa znaleckého posudku.

Zámer mesta je v celom znení zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Liptovský Mikuláš. Bližšie 
informácie z hľadiska stavebno-technického, architektonického a funkčného využitia poskytne útvar hlavného archi-
tekta mesta Liptovský Mikuláš, na 1. poschodí, č. dv. 112, tel.č. 044/55 65 215.

predstavenstvo kLastra Liptov – združenia 
cestovného ruchu vypisuje výberové konanie 

na pozíciu

výkonný riaDiteĽ

Požiadavky na uchádzača
Funkciu môže vykonávať :

- fyzická osoba na TPP, fyzická osoba na zmluvu, 
alebo právnická osoba, ktorá poverí osobu výko-
nom činnosti

Vzdelanie:
- vysokoškolské – 2. stupeň
- anglický jazyk
- užívateľské zručnosti balíka MS Office + internet

Prax:
- v cestovnom ruchu minimálne 5 rokov
- vo funkcii vyššieho manažmentu 3 roky
- skúsenosti s prípravou a implementáciou EÚ fon-

dov (prosíme uviesť počet projektov a výšku zís-
kaných finančných prostriedkov)

- skúsenosti vo vytváraní cenníkov, zľavových pro-
duktov, marketingových kampaní

Iné požiadavky:
- vodičský preukaz typu B 
- znalosť regiónu Liptov

Platové podmienky:
- dohodou

Termín nástupu:
- 1. 9. 2011

Profesný životopis spolu s referenciami, koncep-
ciou rozvoja združenia Klaster LIPTOV a výpisom  
z registra trestov - nie starším ako 3 mesiace nám do-
ručte do 15. 8. 2011 do 15:00 hod na adresu: 

Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu
Štúrova 1989/41, 031 42  Liptovský Mikuláš

Obálku označte „VÝBER VR“
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Domáce zápasy športových hokejových 
tried a hokejovej prípravky

Priateľské:
6. 8. 2011 (So) 8, 6 – Poprad 10,00 – 12,15
7. 8. 2011 (Ne) 9, 7 – Poprad 11,30 – 14,00
13. 8. 2011 (So)  9, 7 – Košice 10,00 – 12,15
13. 8. 2011 (So) 8, 6 – Prešov 15,30 – 18,00
17. 8. 2011 (St) 9, 7 – Prešov
20. 8. 2011 (So) 8, 6 – Košice
26. - 28. 8. 2011 (Pi – Ne) Medzinárodný turnaj 8 ŠHT O pohár 
 primátora mesta Liptovský Mikuláš



8 inZerCia / spektruM

Seniori v Okoličnom sú aktívni

Denné centrá vznikli transformáciu klubov dôchodcov v meste

K aktivitám, ktoré si pravidelne 
organizujeme po celý rok patrí 
aj posedenie pri guláši. To sme si 
zorganizovali aj v júni. Ako sa ho-
vorí, starnúť neznamená upadať 
telesne i duševne, rozhodli sme 
sa preto pre rozšírenie podujatia 
o športové súťaženie.

Pozvali sme si našich dlhoroč-
ných priateľov z Bodíc a z Klubu 

seniorov Limba z Popradu. S tými 
sme nadviazali družbu minulý rok  
na relaxačnom pobyte v Starej 
Ľubovni. Zmerali sme si športové 
zručnosti v rôznych disciplínach. 
Výsledky v športových disciplí-
nach i nameraných hodnotách 
tlaku krvi boli na prekvapenie 
všetkých celkom dobré. Družstvá 
aj jednotlivci dostali diplom.

Úlohou miest a obcí je zriaďovať 
a financovať podľa zákona o soci-
álnych službách v rámci možností 
denné centrá a tieto by mali slú-
žiť všetkým občanom v prísluš-
nej mestskej časti. Denné centrá 
vznikli transformáciu klubov dô-
chodcov, ktoré boli zadefinované 
v zákone o sociálnej pomoci. 

Sociálna služba v dennom cen-
tre (ďalej len „DC“) patrí medzi 
podporné sociálne služby a je 
poskytovaná ambulantnou for-
mou, to znamená, že prijímateľ 

služby dochádza do zariadenia. 
V DC sa poskytuje sociálna služba 
občanovi ktorý dovŕšil dôchodko-
vý vek, občanovi s ťažkým zdra-
votným postihnutím, rodičovi  
s dieťaťom alebo starému rodičovi  
s vnukom alebo vnučkou. 

V denných centrách sa posky-
tuje sociálne poradenstvo a za-
bezpečuje záujmová činnosť. 
Ich poslaním je vytvárať vhodné 
podmienky a motivujúce pros-
tredie pre zaujímavé využívanie 
voľného času tak, aby prijíma-

telia sociálnej služby mali pocit,  
že vstupom do dôchodkového 
veku sa ich život nekončí, ale len 
prechádza do novej etapy. 

Podporná služba v DC eliminu-
je pocity samoty, nudy, neužitoč-
nosti, obohacuje jej prijímateľov o 
vzájomné a zmysluplné kontakty  
s rovesníkmi, s ohľadom na vek, 
zdravotný stav, potreby a záujmy, 
napĺňa ich voľný čas, formuje ich 
správanie, rozširuje okruh poznat-
kov v rôznych oblastiach a tým 
zlepšuje kvalitu života. 

Mesto Liptovský Mikuláš pre-
vádzkuje v meste a jej mestských 
častiach 8 denných centier: 
DC Liptovský Mikuláš – Vajan-
ského 11 (bývalý rodinný dom), 
DC Liptovský Mikuláš – Bodice 
67 (v Kultúrnom dome Bodice) 
DC Liptovský Mikuláš – Demäno-
vá 145 (v Kultúrnom dome Demä-
nová) 
DC Liptovský Mikuláš – Palúdzka 
- Palúčanská 350/24 (bývalý  Kul-
túrny  dom Palúdzka) 
DC Liptovský Mikuláš – Iľanovo 
54 (v Kultúrnom dome Iľanovo) 
DC Liptovský Mikuláš – Ploštín 
74 (v Kultúrnom dome Ploštín) 
DC Liptovský Mikuláš – Okolič-
né 758 (zrekonštruovaná budova 
bývalej Materskej školy v Okolič-
nom) 
DC Liptovský Mikuláš – Lip-
tovská Ondrašová – Ružičkova 
97/14 (Pongrácovká kúria) 

Hlavnou súčasťou týchto den-
ných centier sú kluby seniorov a 
treba priznať, že v oblasti ďalších 
poskytovaných sociálnych služieb 
má naše mesto ešte čo doháňať. 
Je to samozrejme aj o ochote via-
cerých subjektov tolerovať sa na-
vzájom a o spravovaní DC. 

V Ploštíne, Iľanove, Demänovej, 
Bodiciach Palúdzke či Liptovskej 
Ondrašovej vedia seniori spolu-
nažívať aj s mladšou generáciou 
a športovcami.  Je to určite dané 
priestorovo a aj tým, že denné 
centrá sú umiestnené v kultúr-
nych domoch budovaných kedysi 
v minulosti svojpomocne.

Jozef Repaský, 
zástupca primátora mesta

K dobrej nálade, ktorá vládla 
v našej klubovej slnkom zalia-
tej záhrade, výbornému gulášu 
a rozliehajúcemu sa spevu náš-
ho spevokolu prispel aj boha-
tý kultúrny program, spojený  
s výstavkou ručných prác našich 
šikovných žien. Bolo to milé, pria-
teľské posedenie, ktoré nás obo-

hatilo o nové poznatky z výmeny 
skúseností našich hostí.

Je pekné, že ani v jeseni života 
nestrácame spojenie medzi se-
bou a želajme si, aby takýchto 
stretnutí bolo v roku čoraz viac.

Anna Piovarčiová,
predseda Klubu seniorov

Podbreziny-Okoličné 



9ŽivotnÉ prostreDie / oZnaMy 

Od 1. septembra 2011 nadobúda účinnosť nové VZN 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Mesto Liptovský Mikuláš, útvar 
životného prostredia a poľnohos-
podárstva upozorňuje na zme-
ny, ktoré sú v novom Všeobecne 
záväznom nariadení č. 6/2011/
VZN O nakladaní s komunálnymi 
odpadmi, drobnými stavebnými 
odpadmi a elektroodpadmi z do-
mácností. VZN č.6/2011 sa týka 
všetkých, ktorí sa nachádzajú na 
území mesta a vyprodukujú určité 
množstvo komunálneho odpadu. 
V tomto VZN sú nazývaní ako pô-
vodcovia odpadu. 

V uvedenom VZN okrem povin-
ností, ktoré majú pôvodcovia, sú 
definované aj ich práva a povin-
nosti mesta. Samostatne sú urče-
né povinnosti právnických osôb 
a fyzických osôb oprávnených na 
podnikanie. Osobitnými článkami 
je usmernené nakladanie so sta-
rými vozidlami a nebezpečnými 
odpadmi.

Pôvodcovia a držitelia odpadov 
sú povinní zapojiť sa do systému 
zberu komunálnych odpadov  
v meste a toto zapojenie sa pre-
ukázateľne deklarovať voči kon-
trolným orgánom a povereným 
osobám zmluvou, dokladom  
o odovzdaní odberateľovi odpa-
du, resp. preukázaním pri fyzic-
kej kontrole. Pôvodca, ktorý nie 
je zapojený do systému zberu, je 
povinný sa do neho zapojiť a pri-
hlásiť sa na mestskom úrade naj-
neskôr do doby jedného mesiaca 
od vzniku povinnosti ukladajúcej 
platiť poplatok za komunálny od-
pad. 

Pôvodca odpadu je povinný zria-
diť vyhradené miesto pre zberné 
nádoby. Pri jeho určovaní musí 
dbať na to, aby vyhradené miesto 
umožňovalo ľahký a dostatočne 
široký prístup ku zberným nádo-
bám pre účely prepravy, umiest-
nením zberných nádob nebol 
rušený vzhľad okolia a hygiena 
prostredia, sa nenachádzalo pod-
ľa možností na náveternej strane, 
v blízkosti okien, detských ihrísk, 
frekventovaných miest.

Za čistotu a poriadok na stojis-
kách zberných nádob pri bytových 
domoch zodpovedá pôvodca od-
padu. Za porušenie tohto ustano-
venia môže byť uložená sankcia 
vo výške nákladov za jednorazové 
vyčistenie stojiska. Za znečistenie 
vzniknuté počas vývozu odpadu 
zodpovedá prepravca. Prepravca 
môže zdokumentovaním znečis-

tenia pred odvozom odpadu pre-
ukázať, že znečistenie nespôsobil.

Pri povoľovaní nových objek-
tov a zariadení, ktoré svojimi po-
zemkami majú kontakt s voľnou 
krajinou je povinnosťou vytvoriť 
uzatvorený priestor pre zberné 
nádoby na odpad tak, aby odpad 
pachom nelákal divožijúcu zver.

Do zberných vriec je možné ukla-
dať komunálny odpad len na zák-
lade písomného povolenia mesta 
iba na miestach, kde nemožno 
umiestniť zbernú nádobu.

Systém separovania 
komunálneho odpadu: 
a) Vyseparované zložky ko-

munálneho odpadu - papier, sklo 
a plasty, vrátane odpadov z oba-
lov sa ukladajú do farebne ozna-
čených kontajnerov. V Palúdzke, 
Liptovskej Ondrašovej, Okolič-
nom, Iľanove a Ploštíne sa usku-
točňuje zber papiera a plastov 
aj vrecovým systémom. Vývoz je 
zabezpečovaný prepravcom od-
padu podľa platného harmono-
gramu. Objem vyseparovaných 
zložiek sa znižuje stlačením. 

b) Vyseparované zložky ko-
munálneho odpadu - objemný 
odpad (starý nábytok, drevené 
okná), kovy (železný šrot), elek-
troodpad z domácností - vy-
radené zariadenia obsahujúce 
chlórfluórované uhľovodíky (napr. 
nefunkčné mrazničky a chladnič-
ky), vyradené elektrické a elek-
tronické zariadenia obsahujúce 
nebezpečné časti (napr. nefunkč-
né televízory, odstredivky, žehlič-
ky, umývačky riadu, mikrovlnné a 
teplovzdušné rúry, kávovary, elek-
tronáradie, sušiče vlasov, ohrie-
vače, rozhlasové prijímače, videá, 
gramofóny, telefónne prístroje, 
mobilné telefóny, fotoprístroje, 
počítače, klávesnice, šijacie stroje 
a pod.), odpadové oleje a ostatné 
vyseparované zložky komunálne-
ho odpadu, pre ktoré nie sú urče-
né zberné nádoby alebo vrecia, 
odoberajú zberné strediská mesta 
alebo sa odovzdávajú priamo od-
berateľovi pri kúpe nového zaria-
denia, alebo pri mobilnom zbere 
nebezpečného odpadu. Nesmú 
sa ukladať do, ani ku kontajnerom. 

Pri užívaní nehnuteľností v zá-
hradkárskych osadách a iných 
nehnuteľností určených na rekre-
áciu je každý povinný separovať 
jednotlivé zložky odpadov. Zme-

sový komunálny odpad je každý 
povinný uložiť do vlastnej zbernej 
nádoby v mieste svojho bydliska, 
t. j. doniesť si ho naspäť domov, 
vyseparované odpady uložiť 
do príslušných zberných nádob  
v meste alebo na zbernom stredis-
ku. Okolie nehnuteľnosti sa musí 
udržiavať v čistote. 

Biologicky rozložiteľné odpady 
- zo záhrad je každý vlastník (uží-
vateľ) záhrady povinný kompos-
tovať buď vo vlastnom zariadení 
alebo zabezpečiť jeho skompos-
tovanie na inom kompostovisku 
alebo odviezť na vlastné náklady 
do zberného strediska. V termí-
noch určených harmonogramom 
je možné ukladať biologicky roz-
ložiteľný odpad (zelený odpad)  
vo vreciach na hranicu svojej 
nehnuteľnosti tak, aby nebránil 
pešej a cestnej doprave a bol ľah-
ko dostupný zberovej technike. 
Takýto odpad je možné vyložiť 
najneskôr do 7.oo hod. a najskôr 
48 hod. pred uvedeným termí-
nom. V ostatné dni je uvedený 
odpad vykladať zakázané. Pri 
jednom vývoze je možné vylo-
žiť biologicky rozložiteľný odpad  
v množstve max. 5 vriec o objeme 
60 l na jeden rodinný dom. Konáre 
sa ukladajú ku veľkoobjemovým 
kontajnerom v čase ich vyloženia, 
t. j. na jar a na jeseň. 

Zneškodnenie kalu zo žúmp sú 
pôvodcovia povinní zabezpečiť na 
vlastné náklady v súlade s platný-
mi právnymi predpismi a taktiež 
sú povinní po dobu troch rokov 
uchovávať doklady o zabezpeče-
ní vývozu tohto odpadu oprávne-
nou osobou. 

Je zakázané voľne ponechávať 
zvyšky potravín za účelom kŕme-
nia zvierat. 

Drobné stavebné odpady:
Pôvodcovia drobných staveb-

ných odpadov sú povinní po 
vytriedení jednotlivých zložiek 
zabezpečiť ich prepravu do zber-
ného dvora na vlastné náklady  
v množstve maximálne 1 m3/oso-
bu a rok. Prepravu a zneškodnenie 
drobných stavebných odpadov 
presahujúcich tento limit si zabez-
pečuje stavebník na vlastné nákla-
dy, čo musí vedieť aj pri kontrole 
preukázať. Ak drobné stavebné 
odpady prepravuje pre nepodni-
kateľa firma, alebo dodávateľ sta-

vebných prác, prepravca o tom 
predloží písomný doklad. Firma 
sa musí preukázať písomným po-
tvrdením podpísaným osobou  
s jej identifikačnými údajmi, ktoré 
bude odovzdané a uschované pre 
kontrolu na zbernom dvore.

Prepravca môže odmietnuť pre-
pravu ak zistí, že v zbernej nádobe 
sú odpady, ktoré do nej nepatria, 
alebo triedená zložka odpadu 
v zbernej nádobe je znečistená 
iným odpadom v takom rozsahu, 
že nie je možné jej účelné zhodno-
tenie. Nádoba v takomto prípade 
bude vyprázdnená až pri vývoze 
netriedeného komunálneho od-
padu. Pracovníci zabezpečujúci 
zber sú povinní o tejto skutočnosti 
informovať mesto.

V zberných strediskách sa drob-
ný stavebný odpad, objemový od-
pad a nebezpečné druhy odpadov 
eviduje podľa druhu, množstva a 
osoby, ktorá ho priviezla. Zakazuje 
sa tam ukladanie odpadu od oby-
vateľov a prevádzok z okolitých 
obcí, komunálneho odpadu z čin-
nosti prevádzok a stavebného od-
padu z činnosti stavebných firiem, 
okrem vyseparovaných komodít 
- papiera, skla, plastov, tetrapako-
vých obalov, kovových obalov. 

 -žp-

Verejnoprospešné služby 
oznamujú obyvateľom mesta 
Liptovský Mikuláš, že od 1. au-
gusta je Zberný dvor na Pod-
tatranského ulici počas dní 
pracovného pokoja – nedele 
a štátne sviatky – zatvorený.  
 -vps-

Oznamy

TV Liptov oznamuje divákom, 
že v dňoch 3. – 10. augus-
ta bude plánovaná odstáv-
ka televízneho vysielania  
z dôvodu pravidelnej údržby 
technických zariadení. Tele-
vízne vysielanie bude vypnu-
té v stredu 3. augusta o 09.00 
hod., obnovené bude v stre-
du 10. augusta o 18.00, kedy 
bude odvysielaná premiéra 
ďalšieho vydania spravodaj-
skej relácie Liptovské noviny.       
 Za pochopenie ďakujeme.



Občiansky servis jún  2011 Zo zápisníka mestskej polície  od 24. 6. do  24. 7. 2011

Vitaj na tomto svete…
v júni  2011 sa v Liptovskom Miku-
láši narodili:

Samuel ZEMKO, Jakub HAVRILA,  
Andrej ĎAĎO, Samuel SEDLÁK, 
Mathias DEBNÁR, Liana HUDÁKOVÁ, 
Miriam KONTÚROVÁ, Katarína TRIZ-
NOVÁ, Matúš BLŠÁK, Martin SKUBÍK, 
Lukáš STAROŇ, Sofia FÁBEROVÁ, Adam 
MIKUŠIAK, Tomáš LAUČÍK, Tomáš KÁN, 
Leo LABAJ, Patrik ŠVEC, Marián BALÁŽ, 
Šimon MITAŠ, Roman ČONKA, Laura 
VYHNALOVÁ, Adrian FELD, Nella KA-
ŠÁKOVÁ, Rebeka RETYOVÁ, Alexan-
dra KLONGOVÁ, Nela BEDNÁRIKOVÁ,  
Jakub ŠTRIC.

To životy sa ich navždy spojili, 
pre nich už osve v svete miesta niet … 
Manželstvo uzavreli:
Jan RENDL – Eva PLÁVKOVÁ, Ciprian 

SONTELECAN – Jana GRAJCIAROVÁ, 
Július KELLO – Lenka PLCHOVÁ, Du-
šan LOVICH – Nadežda ULIČNÁ, Peter 
PROKOPČÁK – Lenka SOUKUPOVÁ, Mi-
chal GALLIK – Katarína MILOŠIAKOVÁ,  
Ing. Andrej SLÍŽIK – Ľubica LUKÁŠIKO-
VÁ, Tomáš ŽELÚDEK – Mgr. Eva GETTO-
VÁ, Ing. Ladislav MIKUŠKA – Ing. Eva 
VAJDEĽOVÁ, Mgr. Marián MACKOVIČ 
– Mgr. Lucia ČERNÁKOVÁ, Ing. Martin 
MAJER – Zuzana PAULÍNYOVÁ, Ma-
roš KOLLÁR – Alexandra MATEJOVIE,  
Ing. Lukáš HLAVÁČ – Ľubica ILAVSKÁ, 
Ing. Dušan ŠAMUDOVSKÝ – Ing. Ka-
tarína KLIMKOVÁ, Tomáš ZACHER –  
Bc. Bernadeta VLČKOVÁ, Zdenko BEN-
DA – Lucia VALAŠTIAKOVÁ, Tomáš SLA-
BEJ – Monika TURANOVÁ, Igor PIATKA 
– Zuzana BAŠISTOVÁ, Mgr. Juraj KO-
LESÁR – Lenka HANULOVÁ, Miroslav 
VNUK – Helena BURIANOVÁ, Rudolf 
AMBRUS – Dana MIHOKOVÁ, Matej 
BALÁŽ – Tina ČONKOVÁ, Ján KOHÚT – 
Mgr. Petra CIBÁKOVÁ, Vladimír ARGA-
LÁŠ – Zuzana ANDREUTTIOVÁ.

Je taká chvíľa. Skončí sa život, začne 
spomienka …

opustili nás:
Rozália GEŽÍKOVÁ – 82r., Vendelín 

VESELOVSKÝ – 74r., Paula DONOVALO-
VÁ – 88 r., Marie CHUDÁ – 75r., Valéria 
KRÁĽOVÁ – 75r., Veronika VOZÁRIKOVÁ 
– 96r., Ondrej CHRIAŠTEL – 81r., Želmí-
ra NEZNÍKOVÁ – 72r., Anna WARCZA-
KOVÁ – 87r., Milan CIBÁK – 60r., Anna 
LIKAVČANOVÁ – 81r., Mária ČESALOVÁ 
– 81r., Anna KOVÁČOVÁ – 94r., Ľudovít 
UHRÍK – 62r., Ján KOVÁČ – 70r., Michal 
FRANCISCI – 80r.  -matr-

24. 6. o 01:11 hod. hliadka 
MsP na základe telefonického 
oznamu riešila T. Ch. z ulice Za 
traťou, ktorý prišiel ku svojej 
družke pod vplyvom alkoholu, 
kričal na ňu a verbálne ju na-
pádal. Po príchode hliadky MsP 
na miesto bol navodený právny 
stav a následne pán T. odišiel na 
adresu trvalého pobytu. 

25. 6. o 00:18 hod. hliadka 
MsP na základe telefonického 
oznamu riešila sťažnosť na nad-
merný hluk z prevádzky TATRA 
krčmičky. Hliadka na mieste 
zistila porušenie VZN 1/2006, 
písm. 4, odst.1 a prevádzka bola 
za porušenie predpisov riešená 
v blokovom konaní.

26. 6. o 13:50 hod. hliadka MsP 
riešila na ulici Vrbickej napome-
nutím Júliusa B. za vyberanie 
odpadu z kontajnera za poru-
šenie VZN 7/2001, čl. 2, odst. 8.

29. 6. o 10:08 hod. hliadka MsP 
riešila na základe tel. oznamu na 
nadchode cez železnicu pri sta-
nici skupinu mladých ľudí: On-
drej D., Lukáš B., Ladislav K., Ján 
P., Lukáš K., Pavol O., Marián G., 
Erik S., Stanislav Š. a Tomáš Z. za 
požívanie alkoholu. Porušili VZN 
8/92 čl. 2, odst. 1, písm. b a boli 
riešení v blokovom konaní.

 29. 6. o 17:00 hod. na základe 
tel. oznamu hliadka bola na ul. 
Hruškovej v starej kotolni, kde 
skupina chlapcov demoluje 
zariadenie. Na mieste bolo zis-
tené, že Peter M., Oliver Z., Miro-

slav Dz., Jozef L., Dávid S., Matej 
V. vošli cez dieru do objektu. 
Bolo podozrenie z trestného 
činu za poškodzovanie majetku 
podľa §50 odst. 1. O protipráv-
nom konaní boli vyrozumení 
ich zákonní zástupcovia a vec je 
v riešení.

7. 7. o 19:13 hod. v spoluprá-
ci s kamerovým systémom bol 
riešený muž, ktorý pobehoval 
po Pešej zóne pod vplyvom al-
koholu a do pol pása vyzlečený. 
Šetrením sa zistilo, že je to Jaro-
slav F. z Ružomberka. Hliadka 
MsP mu alkohol zaistila a do-
tyčného vyzvala na opustenie 
Námestia Osloboditeľov. Bol 
riešený za porušenie VZN 8/92 
Čl. 2, ods. 1/ b.

14. 7. o 16:06 hod bola hliad-
ka MsP na základe tel. oznamu 
vyslaná do MČ Palúdzka, kde 
za Bocianom leží opitý muž na 
zemi. Hliadka na mieste zistila, 
že sa jedná o staršieho pána Š. 
U. z L. Mikuláša. Bola privolaná 
aj hliadka RZS, ktorá urobila zák-
ladné vyšetrenie na mieste a ná-
sledne bol dotyčný odovzdaný 
svojim rodinným príslušníkom.

16. 7. o 10:17 hod. na základe 
tel. oznamu pracovník Mesta 
L. Mikuláš vyškolený na odchyt 
túlavých zvierat robil zásah v 
Hlbokom, kde obyvatelia chy-
tili psa pittbula. Z obavy aby 
nikoho nepohrýzol bol pes od-
chytený a umiestnený do ka-
ranténnej stanice mesta.

18. 7. o 16:40 hod. hliadka MsP 
na základe tel. oznamu riešila 
Rómov pod diaľničným privá-
dzačom ku Tescu. Dušan P, by-
tom Hlboké s kamarátom tam 
umývali osobné vozidlo sapo-
nátom. Svojim konaním porušili 
VZN 8/92 čl.2, odst. 4, písm. b za 
čo boli príslušníkmi MsP riešení 
v blokovom konaní.

22. 7. o 01:05 hod. sme na cen-
trálu MsP obdržali tel. oznam 
z OOPZ o spoluprácu, nakoľko 
mali oznam, že ul. Hurbano-
vej pri garážach niekto kradne  
z vozidla kolesá – hliadka MsP 
po príchode na miesto asisto-
vala hliadke OOPZ a podarilo sa 
im prichytiť zlodeja pri páchaní 
trestnej činu. 

V období od 24. 6. do 24. 7.  
bolo MsP riešených 302 
priestupkov z toho na úseku 
dopravy 144 priestupkov, 20 
priestupkov proti majetku, 29 
priestupkov proti verejnému 
poriadku, 11 priestupkov proti 
občianskemu spolunažívaniu, 
4 priestupky voľne pohybujú-
cich sa psov, 24 priestupkov 
porušenia zákona o ochrane 
nefajčiarov - fajčenie na auto-
bus. zastávkach, 3 podozrenia 
z trestného činu, 5 priestupkov 
podania alkoholu osobe mlad-
šej ako 18 rokov, 42 priestup-
kov pitia alkoholu na verejnom 
priestranstve, a iné.

 Mgr. Vladimír Bella    
 poverený náčelník MsP 
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Čo je nové so skládkou vo Veternej Porube? 
V súlade s nájomnou zmlu-

vou uzatvorenou 21. marca 
2011 medzi Pozemkovým spo-
ločenstvom Veterná Poruba a 
mestom sú Verejnoprospešné 
služby Liptovský Mikuláš opráv-
nené prevádzkovať skládku od-
padov vrátane jej uzatvorenia  
s termínom 31. október 2014.

 Mesto Liptovský Mikuláš 
preto zabezpečilo vypracova-
nie projektovej dokumentá-
cie „Ukončenie skládkovania 
odpadov na skládke Veterná 
Poruba“. Na jej základe požia-
dal prevádzkovateľ skládky In-
špektorát životného prostredia 
Žilina o zmenu integrovaného 
povolenia.

 Ukončenie prevádzky skládky 
si vyžaduje vybudovanie opor-
ného valu na južnej a západnej 
strane prvej kazety, vybudova-
nie drenážneho systému, ktorý 
odvádza priesakové vody a vy-

tvorenie svahov skládkového 
telesa v severnej a východnej 
časti skládky. Stavebné práce 
na výstavbe oporného valu sa 
začnú ihneď po nadobudnutí 
právoplatnosti zmeny integ-
rovaného povolenia. Predpo-
kladaný termín začatia prác je 
september tohto roku. Podľa 
projektu do ukončenia pre-
vádzkovania skládky vo Veter-
nej Porube je možné uložiť ešte 
152 000 m3 odpadu. 

Financovanie uzatvorenia a 
rekultivácie skládky bude re-
alizované z finančnej rezer-
vy skládky. Rezerva sa tvorí  
v zmysle zákona podľa množ-
stva uloženého odpadu. Do- 
teraz vytvorená rezerva v sú- 
časnosti pokrýva zhruba polo-
vicu predpokladaných nákla-
dov na uzatvorenie skládky. 
Počas zostávajúceho času do 
uzavretia skládky musia Verej-

noprospešné služby, ako jej 
prevádzkovateľ, účelovú rezer-
vu doplniť tak, aby stačila na 
uzatvorenie skládky a jej ná-
sledný monitoring. 

Výrazným činiteľom, ktorý 
ma zásadný vplyv na množ-
stvo uloženého odpadu na 
skládke je hutnenie. Kompak-
tor Verejnoprospešných slu- 
žieb využívaný doteraz na 
skládke zhutňuje odpad nedo-
statočne, preto ho prevádzko-
vateľ skládky v súčasnosti hutní 
zapožičaným kompaktorom s 
hmotnosťou 32 ton. 

Nakoľko legislatíva nie je veľ-
mi naklonená budovaniu no-
vých skládok komunálneho 
odpadu, musí mesto už teraz 
hľadať vhodné alternatívy lik-
vidácie tak, aby po uzatvore-
ní skládky vo Veternej Porube 
mohlo plynulo prejsť na novú 
alternatívu.   -vps-



11prograM



MIKULÁŠ - informačný mesačník pre občanov. Vydáva Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989, tel.: 55 65 206, fax: 56 21 396, e-mail: mesacnik@mikulas.sk. 
Registroval: Okresný úrad Liptovský Mikuláš pod č. 5/1995. Evidenčné číslo v MK SR: EV 3834/09. Uzávierka vydania: 27. 7. 2011.

 Z dodaných podkladov spracoval a vytlačil TELEM Liptovský Mikuláš. Náklad: 12 500 výtlačkov. Distribúcia: Slovenská pošta, a.s. 


