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Vážení obyvatelia, 
milí Mikulášania,

končí sa letný prázdninový a dovolenko-
vý čas. Verím, že ste načerpali dostatok síl
a energie do ďalších dní osobného žitia
i spolužitia v našej mikulášskej komunite.
Mnohí z vás ste prežili veľa radostí, niektorí
museli prekonať úskalia, ktoré život priná-
ša. 

Mesto Liptovský Mikuláš sa veľmi snaži-
lo vám, ale aj početným návštevníkom
(tých sme mali v uplynulej sezóne našťastie
opäť viac) pripraviť podujatia, ktoré mali za
cieľ rozptýliť, pobaviť, možno aj poučiť.
Vďaka mnohým z vás, obetavým organizá-
torom a spolutvorcom našej časnosti, sa
nám to spoločne podarilo. Niet azda mest-
skej časti, kde by sa niečo užitočné neudia-

lo. Neprekazil nám to ani vrtoch počasia. To
tohtoletné bolo ozaj poznačené výraznými
extrémami. 

Nemyslíme iba na súčasnosť a minulosť,
ktorá v nás zanecháva rôzne emócie a spo-
mienky. Snažíme sa pripravovať lepšiu bu-
dúcnosť so snahou zlepšiť kvalitu života
v našom meste. Ostatné mestské zastupi-
teľstvo schválilo založenie nového Občian-
skeho združenia „Živé námestie“. Aby naše
mesto žilo aj v jeho historickej časti je na-
šim veľkým prianím. Nepomôže nám plakať
nad tým, že sa v ostatnom čase akosi vyľud-
nilo. Prvé ohlasy podnikateľov a ľudí žijú-
cich v centre mesta sú povzbudzujúce. Ten-
to impulz možno aj mnohí očakávali. 

Koncom augusta sme si ako každoročne
pripomenuli výročie Slovenského národné-
ho povstania. Nemôžeme zabúdať na obe-
te, ktoré naši predkovia priniesli pre náš slo-
bodný život. Teším sa z vynovenej cesty

k pamätníku na Háji-Nicovô. Snáď sa po-
stupne podarí využiť aj toto jedinečné
miesto a vytvoriť podmienky pre aktívny
odpočinok ľudí.

Sme na prahu nového školského roku.
Do škôl prídu noví prváčikovia, ďalší pokro-
čili o ročníky vyššie. Želám im veľa nových
vedomostí a zručností, ktoré v škole nado-
budnú. Našim učiteľom na všetkých stup-
ňoch škôl sa chcem poďakovať za neúnav-
nú snahu vykonávať svoje poslanie čo naj-
zodpovednejšie a s láskou. Nech sa vám
všetkým štart ale i celoročná púť vydarí
a aby to bolo na konci roka s vyznamena-
ním ☺. Veľa šťastia všetkým, priatelia.

Symbolickým zvonením od-
štartoval primátor Ján Blcháč
jedno z najatraktívnejších po-
dujatí, ktoré pravidelne zapĺňa
centrum mesta.

Na Námestí osloboditeľov si
domáci, ale aj návštevníci mohli
pozrieť desiatky historických vo-
zidiel. Naleštené stroje zaujali
malých i veľkých. Autá sa násled-
ne postavili na štart Oldtimer Ral-
lye Tatry 2015. Riaditeľ pretekov
Jaroslav Petran privítal návštev-
níkov aj účastníkov päťdňového
podujatia a zaželal im šťastné ki-
lometre. A tých bolo neúrekom
– takmer 400 km v regiónoch

Liptova a Spiša. Tadeusz Fracko-
wiak vyjadril potešenie, že účast-
níci sa pokochajú krásou dvoch
navštevovaných slovenských re-
giónov. Prvá časť pretekov bola
zameraná na presnosť. Účastníci
mali 100 metrový úsek v histo-
rickom centre Liptovského Mi-

kuláša prejsť za čas, ktorý by bol
najbližšie k 15 sekundám. V toku
času sa akcia vyprofilovala v naj-
významnejšiu medzinárodnú
športovú súťaž historických áut
na Slovensku. Na doterajších roč-
níkoch sa zúčastnili posádky z de-
siatich krajín Európy a Kanady.

„Aj tento ročník bol príležitosťou
na stretnutia ľudí, pre ktorých je
komplexná starostlivosť o histo-
rické vozidlá nielen povinnosťou,
ale predovšetkým záľubou,“ po-
dotkol primátor. Vyjadril poďa-
kovanie organizátorom z Veteran
Club Liptov, ktorí päťdňové po-
dujatie so zanietením aj v tomto
roku pripravili. „Podujatie je o his-
torických automobiloch, nádher-
nej prírode Slovenska, ktorú chce-
me účastníkom opäť prezentovať.
V neposlednom rade ide o milé
stretnutia s priateľmi,“ dodal Ja-
roslav Petran. 

-red-

Rallye odštartovali symbolickým zvonením
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Začali pripravovať 
rozpočet na rok 2016
Na radnici sa už pustili do príprav bu-
dúcoročného rozpočtu. V podkladoch
musia byť stanovené ciele a merateľné
ukazovatele, čo sa má za rozpočtované
financie dosiahnuť. 

V rozpočte treba definovať slabé miesta
a požiadavky na zvýšené výdavky oproti
tomuto roku. „Ukazovatele a ciele zohľadníte
aj v tvorbe programového rozpočtu na
rok 2016, s výhľadom do roku 2018. Takisto
budú kompatibilné so spracovávaným plá-
nom hospodárskeho a sociálneho rozvoja,
čo je jednou z podmienok pre hodnotenie,
keď budeme podávať žiadosti na eurofon-
dy,“ konštatovala Marta Gutraiová z finanč-
ného odboru. 

Problémom tohtoročného rozpočtu
bolo napríklad nezohľadnenie problematiky
vývozu odpadu minulým vedením. Zvýšené
výdavky očakávajú vedúci odborov na zlep-
šenie technického stavu bytov či v súvislosti
s neustálym poklesom cestujúcich v mest-
skej autobusovej dopravy a zavádzaní in-
formačných systémov, ktoré bude mesto
musieť dobudovať na základe legislatívy.

-red-

Jedinečné podujatie v rámci Slovenska
našlo už po 22.-krát svoju domovskú
scénu v Liptovskom Mikuláši. Pod strechou
mikulášskej synagógy sa po roku opäť
spojili rôzne náboženstvá, kultúry a my-
šlienky, aby vytvorili priestor pre „stava-
nie“ mostov ľudského porozumenia. 

Akcia Mosty-Gesharim, ktorá sa uskutoč-
nila 19. augusta, zaujala široké spektrum
publika a rozličné vekové kategórie. A nie je
sa čo diviť. Na pódiu sa totiž vystriedali vy-
nikajúci umelci zo štyroch krajín. Poľským
hosťom bol tento rok gitarista, hudobný
skladateľ, aranžér a hudobný producent Woj-
ciech Waglewski, známy z formácií Osjan
a VooVoo. Slovensko zastupovala Jana Lok-
šenicová, Daniel Salontay z kapely Longital.
Z Českej republiky sa na klávesoch predstavil
Michal Nejtek z kapely David Koller Band,
Eva Turnová a Jaroslav Kvasnička z formácie
The Plastic People of The Universe. Maďar-
ským hosťom bol trubkár Barabás Lőrinc zo
skupiny Elektric. Organizátor akcie si vzhľa-

dom na tohtoročnú atmosféru podujatia
netradične vyžiadal neformálne oblečenie.
Koncert už tradične organizoval Ladislav
Snopko. „Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
Keďže záznam z koncertu sa vysiela vo ve-
rejnoprávnej televízii v predvianočnom ob-
dobí, ide o peknú prezentáciu mesta,“ kon-
štatoval primátor Ján Blcháč. Mosty-Gesharim
spájajú stredoeurópsky kultúrny priestor už
vyše dvoch desaťročí. V rámci projektu Vy-
šehradská spolupráca sa stretávajú umelci
štyroch krajín V4 ako pódioví partneri v ne-
opakovateľnom hudobnom projekte. Milov-
níkom umenia poskytli aj tohtoročné Mosty
nezabudnuteľné zážitky. 

-red-

Umelci štyroch krajín 
predviedli v synagóge hudobnú chuťovku

Radniční sa snažia získať najvhodnejší ná-
vrh revitalizácie územia na Priemyselnej
1, respektíve premiestnenia ubytovacích
buniek na Priemyselnej do inej lokality.

Mesto preto vyzýva fyzické, právnické
osoby a obyvateľov na predloženie nápadov
a návrhov riešenia problematiky revitalizácie
územia. Územie je vyznačené v priloženej
mape. Riešenie nájomného pozemku poža-
duje aj investor, ktorý toto územie plánuje
využiť na rozšírenie výroby a tvorbu nových
pracovných miest. Najvhodnejší návrh bude
odmenený sumou 1 000 eur. Svoje nápady
a návrhy posielajte na adresu: Mesto Liptovský
Mikuláš-Mestský úrad, Štúrova 1989/41, 031
42 Liptovský Mikuláš v termíne do 30. sep-
tembra 2015. Návrh bude obsahovať opis

navrhovaného riešenia – text v rozsahu ma-
ximálne jednej strany formátu A4; grafickú
časť – vyznačenie novej navrhovanej lokality
na mapovom podklade. Mapový podklad
a územný plán mesta je zverejnený na
www.mikulas.sk. Predložené návrhy bude
posudzovať odborná komisia. Kritériom hod-
notenia bude vhodnosť navrhovanej lokality
z hľadiska riešenia bytovej politiky mesta,
územnoplánovacieho a väzieb na okolie. Ko-
misia sa nebude zaoberať návrhmi, ktoré sú
v rozpore so slovenskou Ústavou. Odmenený
návrh neoprávňuje jeho autora na získanie
zákazky na spracovanie územnoplánovacej
či projektovej dokumentácie, štúdie alebo
inej služby. 

-tb-
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Navrhnite revitalizáciu Priemyselnej
a získajte odmenu

facebook.com/MestoLM
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Ľudia rozhodnú,
kam pôjdu 

peniaze z rozpočtu 
K naplneniu cieľov demokracie,
občianskej spoluúčasti, transpa-
rentnosti, efektivity a modernizácii
spravili na mikulášskej radnici
ďalší krok. Začali totiž pracovať
na príprave participatívneho roz-
počtu. 

„Chceme interaktívne a inova-
tívne zapojiť obyvateľov v jedno-
tlivých častiach mesta do rozho-
dovania o tom, kam poputuje určitá
časť financií z mestskej kasy,“ kon-
štatoval primátor Ján Blcháč. Par-
ticipatívny rozpočet zostavujú v L.
Mikuláši prvý raz v histórii. „Na-
pĺňame volebný sľub v rámci pro-
gramu Dobre spravované mesto.
Myslím si, že obyvatelia majú právo
podieľať sa na rozhodovaní o mes-
te, v ktorom žijú.“

Na radnici v súčasnosti dolaďujú
detaily implementácie projektu.
„Určíme koordinátorov v rámci
mestských častí aj zodpovedné
osoby v rámci mestského úradu.
Taktiež si vymedzíme kompetencie
a spôsob vyhodnocovania projek-
tov,“ objasnila Marta Gutraiová z fi-
nančného odboru radnice. Mesto
na participatívny rozpočet pre bu-
dúci rok predpokladá vyčleniť 25-
tisíc eur. „Táto čiastka samozrejme
nepredstavuje konečnú sumu fi-
nancií pre dané časti mesta. Aj na-
ďalej zostáva zachovaný značný
balík peňazí na rôzne investičné
akcie v mestských častiach,“ upo-
zornil primátor. Mechanizmy par-
ticipatívneho rozhodovania spájajú
prvky priamej a zastupiteľskej de-
mokracie, čo umožňuje dosiahnuť
lepší výsledok pri spravovaní vecí
verejných. Samospráve pomôžu
účinnejšie zohľadniť potreby, pri-
ority a želania obyvateľov pri rea-
lizácii projektov. Participatívny roz-
počet je podľa Organizácie spoje-
ných národov najefektívnejším ná-
strojom pre samosprávy, ktoré sa
snažia o naplnenie cieľov občianskej
spoluúčasti ako ich stanovuje Agen-
da 21 a ďalšie dokumenty schvá-
lené a prijaté správnymi orgánmi
v rámci Európskej únie na celoeu-
rópskej, štátnej a komunálnej úrov-
ni. -lm-

Na niekoľkých miestach v ka-
tastri Liptovského Mikuláša
osadili v uplynulých dňoch
informačné tabule pre cy-
klistov. Cyklotabule budú
umiestnené vedľa cyklo-

chodníka pri AVS a v oddy-
chovej zóne, ktorá bude ho-
tová koncom augusta. Oddy-
chová zóna sa nachádza pri
cyklochodníku smerom na
sídlisko Podbreziny. 

Za pozitívnym počinom
stojí Oblastná organizácia ces-
tovného ruchu Region Liptov
(OO CR). Vysvetľuje šéfka orga-
nizácie Darina Bartková: „Lip-
tov má viac ako 700 kilome-
trov cyklotrás, stále však chýba
infraštruktúra pre cyklistov.
Preto sme sa rozhodli v mies-
tach s vyššou koncentráciou
turistov a cykloturistov umiest-
niť tabule. Sú na nich mapy cy-
klotrás a ďalšie užitočné infor-
mácie. V celom Liptove bude
osadených 22 tabúľ.“ Sú urče-
né pre miestnych cyklistov, ale
aj návštevníkov, ktorí si prišli
užiť aktívnu dovolenku v Lip-
tove. „Cyklista na tabuli nájde

aj podrobnosti o trasách, ako
je náročnosť, prevýšenie či
vzdialenosť. Na dotvorenie ob-
razu o vybratej trase poslúži
graficky znázornený profil
a odporúčaný typ bicykla.
V mape sú zaznačené aj zaují-
mavé historické, kultúrne a prí-
rodné atraktivity, ktoré by sa
dali po trase navštíviť,“ vyme-
novala. „Verím, že tabule po-
môžu cyklistom pri orientácii,
poskytnú im dostatočné infor-
mácia a prispejú k zatraktívne-
niu cyklistických chodníkov
a cyklotrás v meste a okolí,“
konštatoval predseda predsta-
venstva OO CR Ján Blcháč.
Realizáciu tabúľ zastrešuje ob-
lastná organizácia s finančnou
podporou ministerstva dopra-
vy. V Liptove osadili celkovo
12 tabúľ, pričom jedna stála
450 eur. 

-red-

V mestskej časti Ploštín sa 22.
augusta uskutočnil prvý ročník
podujatia Mikulášska pohoda.
Hodinu po poludní ho slávnost-
ne otvoril primátor Ján Blcháč.
Vydarené podujatie odštartovali
kynológovia, ktorí predstavili
svoje umenie ovládania štvor-
nohých miláčikov. Publikum
ohúrili výkony moderných gla-
diátorov. Strongmani súťažili
o zisk titulu v Stredoeurópskom
pohári silných mužov. Symbo-
licky v Ploštíne, odkiaľ pochádza

prezident Slovenskej asociácia
silných mužov Vladimír Bátik.
Publikum zabávala aj tanečná
skupina Freeze a v tanečnej ná-
lade návštevníkov bavili obľú-
bený Ploštín Punk a slovenská
hudobná špička Ján Baláž s Va-
šom Patejdlom. Odtlačky zná-
mych hudobníkov zvečnili sym-
bolicky na chodníku slávy. Prvý
ročník Mikulášskej pohody za-
vŕšila pravá letná diskotéka pod
holým nebom. Dovidenia o rok!

-red-

„Obyvatelia majú
právo podieľať sa
na rozhodovaní
o meste.“

V meste pribudli 
informačné tabule pre cyklistov

Na Mikulášskej pohode bola pohoda!

NNaa  PPoohhooddee  vv   PP lloošštt íínnee   
ssaa   zzaabbaavv ii lloo   ppääťťtt ii ss íícc   nnáávvšštteevvnnííkkoovv..

SStt rroonnggmmaannii   ssúúťťaažž ii ll ii
oo zz iisskk   tt ii ttuu lluu   vv SStt rreeddoo--
eeuurróóppsskkoomm  ppoohháárr ii   ss ii ll --
nnýýcchh  mmuužžoovv..

JJ ii rrkkaa   ŽŽaa lloouuddeekk ,,   nnaa jjss ii ll --
nnee jjšš íí   ČČeecchh  vv   ssúúťťaažž ii
SStt rroonnggmmaannoovv..

HHuuddoobbnníí   hhoosstt iiaa   PP lloošš --
tt íínn   PPuunnkk   aa   EE lláánniiss tt ii   BBaa --
lláážž   aa   PPaattee jjdd ll   zzaanneecchhaa --
ll ii   ppoo   sseebbee   nn iiee lleenn  ssuu --
ppeerr   hhuuddoobbnnýý   ddoo jjeemm,,
aa llee   aa jj   ooddtt llaaččkkyy   nnaa   nnoo --
vvoomm  CChhooddnnííkkuu   ss lláávvyy..
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Už sme vás informovali, že mes-
to dostalo po výjazdovom ro-
kovaní vlády SR v júni 2015
v Liptove 430-tisíc eur.  Avšak
pre okres Liptovský Mikuláš sa
podarilo získať aj ďalších 729-
tisíc eur.

„Poslúžia na podporu vytvá-
rania pracovných miest pre mla-
dých. Ide zároveň o jedno z pod-
porných opatrení pre integráciu
mladých na trhu práce v rámci
Národného plánu implementácie
Záruky pre mladých ľudí na Slo-
vensku, ktorý vláda zobrala na
vedomie vo februári 2014. Projekt
bude realizovať Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny, ako aj
príslušné úrady práce,“ konšta-
toval primátor Ján Blcháč. 

Realizácia projektu by sa mala
začať v septembri. Hlavnou akti-
vitou je poskytovanie financií na
mentorované zapracovanie a prax
u zamestnávateľa, ktorý na tento
účel vytvorí pracovné miesto. Fi-
nančné príspevky poskytnú za-
mestnávateľovi, ktorý na vytvo-
rené pracovné miesto prijme do

pracovného pomeru uchádzača
o zamestnanie z oprávnenej cie-
ľovej skupiny na polovičný úväzok
na dobu minimálne deväť me-
siacov. „Peniaze poskytneme za-
mestnávateľovi mesačne počas
deviatich mesiacov. Cieľovou sku-
pinou sú uchádzači vo veku do
25 rokov vedení v evidencii uchá-
dzačov o zamestnanie minimálne
tri mesiace, ako aj uchádzači vo
veku do 29 rokov, ktorí sú v evi-
dencii minimálne pol roka,“ kon-
štatovala Jana Lukáčová z kan-
celárie generálneho riaditeľa
ústredia práce. 

Cieľom projektu je poskytnúť
mladým ľuďom možnosť získať
alebo zvýšiť si odborné zručnosti,
vedomosti a praktické skúsenosti
formou mentorovaného zapra-
covania a praxe u zamestnávateľa.
Mentorované zapracovanie bude
trvať prvých tri až šesť mesiacov
práce pod vedením mentora. Po
ukončení zapracovania nasleduje
prax,“ vysvetlila Jana Lukáčová. 

Mikulášsky úrad práce môže
využiť financie pre všetkých uchá-

dzačov o zamestnanie z cieľovej
skupiny, ktorí majú trvalé bydlisko
v rámci obcí pôsobnosti úradu.
Trvanie projektu je plánované
do konca roku 2019. Na konci

júna evidoval mikulášsky úrad
práce 1 369 uchádzačov o za-
mestnanie vo veku do 29 rokov. 

-js-

Na rokovaní vlády SR v Ružom-
berku 24. júna bola na proti-
povodňové opatrenia v Liptov-
skom Mikuláši uvoľnená suma
115-tisíc eur. Išlo o opatrenia
v lokalitách Ploštín-Tretiny a Vi-
tálišovce.

Akcie by si však vyžiadali znač-
ne vyššie náklady, ako je dotácia
od vlády. V Ploštíne by opatrenia
stáli 229-tisíc eur a vo Vitálišov-
ciach 256-tisíc eur. „Z dôvodu vy-
sokých nákladov týchto dvoch
investičných akcií pristúpime
k realizácii jednej z nich. Robiť sa
budú protipovodňové opatrenia
v Ploštíne, kde hrozí vyššie ne-
bezpečenstvo z prívalových daž-
ďov,“ vysvetlil Miloš Berník z od-

boru výstavby mestského úradu.
Poslanci mestského zastupiteľstva
schválili 14. augusta zmenu roz-
počtu na dofinancovanie projektu,
teda zvyšných 114-tisíc eur, z re-
zervného fondu mesta. „Pripra-
vujeme podklady na realizáciu
stavebných prác ešte v tomto
roku. Dotácia vlády sa môže po-
užiť na určený účel aj v nasledu-
júcich dvoch rozpočtových rokoch
po rozpočtovom roku, na ktorý
boli určené. Predpoklad ukonče-
nia stavebných prác pre ich ná-
ročnosť je v budúcom roku,“ pre-
zradil Miloš Berník. Rovnako bude
radnica pokračovať aj v ďalších
mestských častiach.

-js-

Skutočne pestrý program, ktorý
sa tešil veľkej obľube obyvateľov
mesta i jeho návštevníkov, pri-
pravili organizátori Hornoturčian-
skych dožinkových slávností.

Tie sa v Turčianskych Tepli-
ciach uskutočnili počas štvrtej
augustovej soboty. Na pozvanie
primátora Turčianskych Teplíc
Igora Husa podujatie za Mesto
Liptovský Mikuláš navštívil zá-
stupca primátora Rudolf Urba-
novič.

„Rád som prijal pozvanie na
túto milú slávnosť, ktorá má veľ-
mi dôležité poslanie. Propaguje
a vyzdvihuje prácu všetkých,

ktorí pracujú v neľahkom pro-
stredí poľnohospodárstva. As-
poň takto symbolicky im poďa-
kujeme za prácu, ktorú robia pre
našu krajinu,“ povedal Rudolf
Urbanovič.

Viceprimátor Liptovského
Mikuláša bol súčasťou dožinko-
vého sprievodu, ktorý prešiel
pešou zónou k pódiu v parku
pred mestským úradom, kde
bol pripravený pestrý kultúrny
program. Viceprimátor mal tiež
možnosť diskutovať o aktuál-
nych témach s predstaviteľmi
samospráv z regiónu Turca.

-lm-

Od septembra začína fungovať 
projekt podpory zamestnanosti mladých

Protipovodňové opatrenia v Ploštíne
si vyžiadajú 229-tisíc eur

Poďakovali sa za úrodu
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Dobrej čerpačke stačí málo 

minimálne požiadavky a v praxi ich naše palivá 
spĺňajú s rezervou. Palivá na Olive sú navyše adi-
tivované, aby mali lepšie vlastnosti (mazivosť, roz-
púšťanie nečistôt, vyššie cetánové číslo a pod.). 
O kvalite nepriamo vypovedá aj fakt, že naši 
dodávatelia vozia palivo renomovaným sieťam 
– napr. v ČR má Unipetrol podpísaný 5-ročný 
kontrakt na dodávku čerpačkám Shell.

Ponúka Oliva okrem paliva aj niečo iné? 
Sme radi, že sa nám podarilo nájsť spôsob, 

ako ponúknuť vodičom kvapalinu do ostreko-
vačov bez umelohmotných obalov, bandasiek. 
Naši zákazníci nemusia riešiť, koľko kvapaliny 
ešte majú, či sa im do nádržky zmestí celé ba-

lenie a či pri dopĺňaní pooblievajú polovicu auta. 
Doplnia si vždy len toľko, koľko sa im do auta 
zmestí, a to pohodlne, rovno z výdajnej pištole. 
Samozrejmosťou Olivy je dofúkanie pneumatík 
na autách či bicykloch. 

Vaše čerpacie stanice sa dajú veľmi ľah-
ko spoznať, ich dizajn je úplne odlišný na 
rozdiel od benzínových púmp, na ktoré sme 
zvyknutí.

Spolu s architektmi sme vyvinuli jednoduché 

dizajnové čerpačky, ktoré sa dajú umiestniť na 
pozemkoch s malou metrážou. Umožňuje nám 
to Olivu esteticky začleniť aj do hustejšie zasta-
vaných častí obcí a miest a aj do prírody.  Línie 
a farba objektu korešpondujú s názvom značky 
a náš pozitívny vzťah k prírode sa prejavuje aj 
minimálnym vplyvom výstavby a prevádzky na 

životné prostredie. Neoddeliteľnou súčasťou 
výstavby je dnes už aj výsadba zelene, ktorej je 
v mestách čoraz menej.

Ktorá Oliva je Vašim najnovším prí-
rastkom? Ako sa jej darí?

V júli sme otvorili Olivu v Liptovskom Mi-
kuláši. Máme za sebou úvodný mesiac a všetko 
sa rozbieha podľa predstáv. Na parkovisku sa 
ale zmenila dopravná situácia, čo sa nestretlo 
s pochopením všetkých návštevníkov Kauflan-

Prečo ste sa rozhodli otvárať malé čer-
pacie stanice Oliva? 

Na úplnom začiatku nášho projektu bol cieľ 
– zmeniť tradičné vnímanie čerpacích staníc 
ako rozľahlých stavieb s predajňou či kaviarňou. 
Široká ponuka doplnkového tovaru a „zaručene 
výhodné“ akcie a kampane mnohých zákazníkov 
skôr vyrušujú. Na dobrú čerpačku podľa nás sta-
čí málo – kvalitné palivo, dobrá poloha, rýchla 
a milá obsluha. Oliva neponúka doplnkový tovar 
a platobné miesto je priamo pri výdajnom stoja-
ne. Tankovanie je tak efektívne, rýchle a výhod-
nejšie ako na väčšine konkurenčných staníc.  

Aký druh paliva ponúkate?
Ponúkame to, čo požaduje väčšina zákazní-

kov. Kvalitný Diesel a Natural 95. Výdajný stojan 
využívame aj na predaj kvapaliny do ostrekova-
čov, ktorej vlastnosti prispôsobujeme sezóne a 
lokalite.

Kto dodáva palivo čerpačkám Oliva? 
Keďže nemáme iný sortiment, všetku pozor-

nosť venujeme palivám. Ich kvalita je pre nás 
absolútne najdôležitejšia a spolupracujeme iba 
s overenými dodávateľmi. Konkrétne odoberáme 
od českého Unipetrolu a od Slovnaftu. Obaja 
dodávatelia sú jednotkou na domácich trhoch a 
majú dlhoročné skúsenosti nielen s dodávkou, 
ale najmä s výrobou palív, čo zabezpečuje sta-
bilnú kvalitu. 

Čo si má zákazník predstaviť pod 
pojmom „kvalita“ paliva?

Palivo musí za každých okolností vyhovovať 
normám EN 590 pre motorovú naftu a EN 228 
pre automobilový benzín. Tieto normy stanovujú 

du. Podľa pôvodného riešenia 
výstavby nemal byť pohyb áut na 
parkovisku nijako obmedzený. 
Toto riešenie sme zvolili, lebo 
máme s výstavbou už skúsenos-
ti a bolo to riešenie, ktoré nám 
odporučil projektant aj dopravný 
inžinier. Riešenie však vyžadovalo 
ubrať zo susedného trávnika pás 
široký približne 2,5 metra. Miest-
ni obyvatelia proti takto osadenej 
čerpačke protestovali a rozhodli, 
že z trávnika sa ubrať nesmie. Boli 
sme preto nútení časť parkoviska 
zokruhovať a vytvoriť jednosmernú 

cestu, na ktorú si teraz vodiči musia postupne 
zvyknúť. Je to zbytočná komplikácia, ku ktorej 
vôbec nemuselo dôjsť, keby nám ľudia trochu viac 
dôverovali. Myslím si, že sme vo viacerých mes-
tách v SR dokázali, že Oliva nikoho neruší hlukom 
ani vzhľadom a nie je dôvod obávať sa výstavby 
takejto čerpačky v zastavaných častiach miest.

Sieť Oliva sa dynamicky rozširuje. Do-
teraz ste otvorili 7 čerpačiek a do konca 
roka 2015 plánujete otvoriť dve ďalšie.

V súčasnosti je možné tankovať pri Kau-
flande v Liptovskom Mikuláši, v Starej Ľubovni, 
v Galante a Senici, ale aj v Bratislave Petržalke 
(OC Danubia/Carrefour), Perneku a v Pečeňa-
doch. Koncom leta pribudne Oliva ešte v Ko-
šiciach a v októbri aj v Rožňave. Ďalšie miesta 
postupne zverejníme na našom Facebooku. Pri 
budovaní Olív v Pečeňadoch a v Perneku sme 
mysleli aj na cyklistov. Môžu si tu dofúkať kolesá, 
využiť sociálne zariadenie, občerstviť sa vodou 
z pitnej fontánky, alebo si oddýchnuť na lavičke 
v oddychovej zóne. V budúcnosti plánujeme roz-
šíriť služby vybraných čerpačiek aj o nabíjanie 
elektromobilov, či o samoobslužné platenie.. 

Viac informácií:
 www.facebook.com/cerpackyOliva 

a www.olivagroup.sk

Minulý rok sa začali na Slovensku objavovať malé jednoduché čerpacie stanice 
pod názvom Oliva.  Na prvý pohľad pútajú najmä kompaktnosťou a zaujímavým 
otvoreným dizajnom. Návšteva čerpačky Oliva je efektívna – prídete, natankujete, 
zaplatíte a odídete. Oliva neponúka doplnkový tovar, preto je tankovanie rýchlej-
šie a lacnejšie ako u konkurencie. O existujúcej čerpacej stanici Oliva v Liptov-
skom Mikuláši pri OC Kaufland, ale nielen o nej sme sa rozprávali s výkonným 
riaditeľom Dávidom Stohlom.

Predstavitelia mikulášskej radnice si vás
dovoľujú upozorniť na povinnosť prihlá-
siť psa do evidencie. Taktiež je nutné na-
hlásiť nebezpečného psa. Situáciu bližšie
definuje zákon 282/2002 a všeobecne zá-
väzné nariadenie mesta Liptovský Miku-
láš 4/2009 (znenie nájdete na stránke mi-
kulas.sk v sekcii Samospráva/Základné
dokumenty/Všeobecne záväzné nariade-
nia.

Nebezpečným je každý pes, ktorý pohrý-
zol alebo poranil človeka bez toho, aby psa
provokovali alebo napadli. Verejným prie-
stranstvom sú všetky verejnosti prístupné
pozemky vo vlastníctve alebo užívaní radni-
ce. „Na verejnom priestranstve musí mať ne-
bezpečný pes nasadený náhubok a vodenie
psa musí byť zabezpečené vôdzkou alebo
iným fixačným zariadením, ktoré je primera-
ne pevné vzhľadom na hmotnosť a silu psa.
Nebezpečných psov, ktorí sú agresívni, nie
je dovolené vodiť na verejnom priestran-
stve. Za psa na verejnom priestranstve zod-
povedá osoba, ktorá ho vedie, alebo na
neho dohliada, ak sa túto osobu nepodarí
zistiť, za psa zodpovedá jeho držiteľ. Osoba,
ktorá psa vedie je povinná bez prieťahov oz-
námiť mestskému úradu, oddeleniu daní
a poplatok skutočnosť, že pes pohrýzol ale-

bo poranil človeka. Údaj o tom, že je pes ne-
bezpečný uvedie, mesto na Evidenčnej
známke psa a v Evidencii psov,“ píše sa v na-
riadení. „Každého majiteľa so psom môže-
me kontrolovať na verejnom priestranstve
a vyžadovať od neho preukázanie známky.
V prípade, že majiteľ nenahlási skutočnosť,
že jeho pes niekoho pohrýzol, dopúšťa sa
podľa zákona priestupku,“ povedal na mar-
go záležitosti náčelník mestskej polície Ma-
rián Jančuška. Za priestupok vo veci môžu
príslušníci mestskej polície uložiť pokutu do
165 eur. Okrem toho, že na radnici evidujú
len päť nebezpečných psov, ľudia zabúdajú
aj na povinnosť prihlásiť psa do evidencie
ako takej. Na radnici odhadujú, že majú
v evidencii len tretinu všetkých psov žijúcich
v katastri. Pokuty za nenahlásenie psa sú prí-
jmom mesta, a preto ak obyvatelia nepristú-
pia k tejto jednoduchej povinnosti zodpo-
vedne, bude radnica po čase pristupovať re-
presívne a nie ako doposiaľ len preventívne.
Poplatok za psa v bytovke je 43 eur za rok,
v rodinnom dome necelých 11 eur, v podni-
kateľskom objekte 21 eur. Základom dane je
počet psov, predmetom dane je pes starší
ako šesť mesiacov. Na radnici evidujú 1920
psov. „Za minulý rok sme na poplatkoch vy-
brali 37-tisíc eur,“ uviedla Anežka Makovická

z radnice. Mestskí policajti taktiež priebežne
kontrolujú psov na území mesta. „Ak sa pes
nachádza na území viac ako 30 dní je majiteľ
túto vec povinný nahlásiť na mestskom úra-
de z dôvodu povinnosti platiť daň za psa.
Mestská polícia pri zistení nedostatkov
môže uložiť pokutu do 33 eur,“ zdôraznil
Marián Jančuška. 

-red-

Nezabudnite prihlásiť psa 
do evidencie na mestskom úrade!
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Až v siedmich súdnych sporoch figuruje
v súčasnosti mesto Liptovský Mikuláš.
Začiatky týchto súdnych sporov sa datu-
jú v šiestich prípadoch do rokov 2011 až
2014. V rovnakom počte žalujú rozličné
subjekty radnicu, iba v jednom spore
mesto žaluje iný subjekt. 

„Ďalšia vizitka činnosti predošlého vede-
nia radnice, s ktorou sa pravidelne pasujeme.
Nie je to nič príjemné a opäť sú to záležitosti,
ktoré nám odhrýzajú z fondu času, ktorý by
sme chceli venovať v prospech obyvateľov
Mikuláša. Mesto by v prípade neúspechu
v súdnych sporoch muselo zaplatiť vyše 1,9
miliónov eur, čo je značná suma s ohľadom
na už aj tak napätý rozpočet,“ konštatoval
primátor Ján Blcháč. Rozmeňme si jednotlivé
spory na drobné. Spoločnosť Zipcity LM od
novembra 2011 žaluje mesto o zaplatenie
takmer 1,3 miliónov eur. Peniaze požadujú
ako náhradu škody za zmarenie investičného
zámeru, keď mesto odstúpilo od zmluvy.
Spor je momentálne v konaní. V rovnakom
štádiu je uplatnenie náhrady škody voči mes-
tu spoločnosťou Disston (pôvodne TTD –
pozn. aut.) za porušenie povinností. Išlo o ne-
uskutočnenie zámeny pozemkov, ktoré boli

zo strany mesta dohodnuté so spoločnosťou
v zmysle budúcej zámennej zmluvy. Spor sa
ťahá od roku 2013, pričom spoločnosť poža-
duje 106-tisíc eur. Viera O. a spol. sa od roku
2012 súdi s mestom a Tatra Develop o urče-
nie vlastníckeho práva a vydanie nehnuteľ-
nosti v katastri Palúdzky. Prípad je v konaní.
V roku 2013 zažaloval mesto aj Ladislav

R. Predmetom sporu bolo určenie vlastnícke-
ho práva k pozemkom v Okoličnom. Konanie
bolo momentálne prerušené kvôli možnosti
vyriešenia sporu mimosúdnou dohodou. Ža-
lobca - spoločnosť AKT - žiada radnicu od au-
gusta 2014 zaplatiť 286-tisíc eur (postúpenie
pohľadávky Eltos-pozn. aut.). Spoločnosť zre-
konštruovala Základnej školy Demänovská
cesta. Za túto rekonštrukciu požaduje nedo-

platenú sumu v uvedenej výške. Za neuhra-
denú faktúru v súvislosti s rekonštrukciou
školy žiada mesto o zaplatenie 19,6-tisíc eur
aj žalobca I&R Konkurzy a reštrukturalizácie.
Spor začal v tomto roku, ale vyplýva z minu-
losti. Koncom minulého roka zažalovalo mes-
to Jána G. a spol. o náhradu škody vo výške
533-tisíc eur v súvislosti s trestnou vecou. Do-
posiaľ však mestu nebolo doručené predvo-
lanie na pojednávanie. Súdny spor medzi
mestom a spoločnosťami FIN.M.O.S. a 1. slo-
venská úsporová už primátor Ján Blcháč na-
šťastie urovnal. „Boli podané spätné vzatia
žaloby a návrhy na zastavenie konanií,“ do-
dala Anna Iľanovská z právneho odboru rad-
nice. Celú agendu zmluvných vzťahov medzi
mestom a FIN.M.O.S. a 1. slovenská úsporová,
ktoré súviseli s rekonštrukciou verejného
osvetlenia preskúmala aj polícia, prokuratúra
na základe trestného oznámenia bývalého
vedenia mesta. „Nekonštatovala akékoľvek
porušenie zákona. Predpokladám, že po uza-
vretí súdnych sporov sa obchodné vzťahy
opäť stabilizujú, čo bude znamenať dobrú
a zodpovednú údržbu osvetlenia a rozhlasu,“
uzavrel primátor. 

-red-

Súdne spory z minulosti priťažujú radnici

„Sú to záležitosti,
ktoré nám
odhrýzajú 
z fondu času.“

Prostredníctvom Občianskeho združenia
Živé námestie chceme zvýšiť návštevnosť
a oživiť jedinečné historické jadro Liptov-
ského Mikuláša. Tento cieľ chceme do-
siahnuť medzi domácimi obyvateľmi, ako
aj návštevníkmi mesta, konštatoval pri-
mátor Ján Blcháč.

Založenie združenia odobril mestský par-
lament 14. augusta. Jedným zo zakladajúcich
členov združenia sa stala aj mikulášska radnica.
Členom predsedníctva bude Ján Blcháč a čle-
nom revíznej komisie Rudolf Urbanovič. Usta-
novujúce valné zhromaždenie združenia sa
uskutoční v auguste. Združenie plánuje ciele
napĺňať organizovaním kultúrno-spoločen-
ských a športových podujatí, organizovaním

voľnočasových aktivít či gastronomických
podujatí. „Zároveň chceme vytvárať pod-
mienky pre skvalitňovanie života obyvateľov
a pre komfort návštevníkov, napríklad zria-
dením wi-fi zóny, ale aj rôznych atrakcií,“ po-
dotkol šéf radnice. Úlohou tiež bude koordi-
nácia rôznych aktivít majiteľov, obyvateľov
tejto časti mesta, prevádzkovateľov obchodov
a služieb v centre. Organizované podujatia
budú zamerané tak, aby vzbudili záujem
u všetkých vekových skupín. „Pre mesto aj
podnikateľov je založenie združenia príleži-
tosťou pre získanie prostriedkov na zabez-
pečenie plánovaných aktivít a následne už
avizovaného oživenia,“ dodal Ján Blcháč. 

-red-

Historické centrum chcú oživiť
prostredníctvom združenia

Výmeny plynovodov
Spoločnosť SPP – distribúcia zrealizuje
v Liptovskom Mikuláši rozsiahlu investičnú
akciu. Tá sa bude týkať rekonštrukcie exi-
stujúcich plynovodov. 

Investičná akcia v prvej etape by mala
stáť do 500-tisíc eur. Vymení sa počas nej
4,2 kilometrov plynovodov v širšom centre
mesta v priestore južne od cesty I/18. Nad-
väzne bude pokračovať druhá etapa výmeny
2,1 kilometrov vedení v ďalších uliciach se-
verne od cesty I/18. Tretia etapa predstavuje
rekonštrukciu plynovodov v Demänovej
v dĺžke 1,7 kilometra. Práce sa uskutočnia
predbežne v roku 2017. Plynovod na uliciach
Hriadky, Janoškova a Zgútha-Vrbického bude
vedený v telese cesty. Plynári garantujú odo-
vzdanie stavby s tým, že cesty dajú do pô-
vodného stavu. Práce na jednotlivých úsekoch
sú podľa nich otázkou niekoľkých dní. Mesto
si vyhradilo podmienku, aby boli výkopové
ryhy po zasypaní štrkodrvou najskôr opatrené
živičným povrchom len v rozsahu ryhy a po
uplynutí niekoľkých mesiacoch a sadnutí
podložia položený živičný povrch v šírke po-
lovičného profilu cesty. „Zabránime tak zvlne-
niu povrchu, či preliačinám, ktoré by po rý-
chlom zaasfaltovaní mohli vzniknúť,“ kon-
štatoval. Primátor prítomným zástupcom
podniku predložil aj požiadavku obyvateľov
Iľanova na zavedenie plynu do tejto mestskej
časti. Nové plynovody však podľa nich už
SPP - distribúcia niekoľko rokov nerobí, keďže
Slovensko je z pohľadu plynofikácie na po-
predných miestach v Európe. Kratšie vedenia
si postavia len lokálni investori alebo deve-
loperi, ktorí ich potom zohľadnia v cene po-
zemkov alebo bytov. -red-
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Štátny fond rozvoja bývania
(ŠFRB) v tomto období priznáva
podpory z prostriedkov Európ-
skej únie na obnovu bytových
budov a podúčely, ako je zate-
plenie bytových domov skolau-
dovaných do 31. 12. 2001, od-
straňovanie systémových po-
rúch, výmena spoločných roz-
vodov plynu, elektriny, kanali-
zácie, vody a tepla, výmena ale-
bo modernizácia výťahov, vy-
budovanie bezbariérových prí-
stupov do bytov alebo na inú
modernizáciu v bytovom dome.

„K 15. augustu 2015 nám zatiaľ
priznali prostriedky vo výške 942
600 eur,“ podotkol Miroslav Kašák
z oddelenia ŠFRB na mikulášskej
radnici. Z peňazí sa budú obno-
vovať bytovky na Vrbickej 1894
(96 bytov), Majeríkovej 1397 (8),
Nábreží Dr. A. Stodolu 1575/3
(40), Hruškovej 515 (48) a Moru-
šovej 517 (40). „Fond každoročne
pre rôzne nedostatky zamieta 20
– 25 percent žiadostí. V tomto
roku dosahujeme 100-percentnú
úspešnosť,“ konštatoval s rados-

ťou. V roku 2014 získali na obnovu
1 103 780 eur. Uvedené podpory
sú vo forme výhodných úverov
s 20 ročnou lehotou splatnosti.
Podstatou je, že keď klient reali-
zuje minimálne tri typy obnovy
môže získať nula percentnú úro-
kovú sadzbu. Pri zateplení poža-
dujeme: úsporu potreby tepla na
vykurovanie minimálne o 35 per-
cent; súčasťou projektového rie-
šenia sú nevyhnutné súvisiace
stavebné úpravy (oprava lodžií,
balkónov, prekrytie vstupov, stro-
jovňa výťahu, výmena otvorových
výplní v spoločných častiach, vý-
mena okenných otvorových vý-
plní bytov v rozsahu aspoň 85
percent z celkového počtu bytov);
v prípade výskytu systémovej po-
ruchy na bytovom dome sa musí
preukázať, že systémová porucha
bola ku dňu podania žiadosti od-
stránená alebo jej odstránenie
je súčasťou projektového riešenia
zateplenia; stavbu realizuje zho-
toviteľ, ktorý má na realizáciu te-
pelnoizolačného systému vydanú
správu z inšpekcie (vydáva Tech-

nický a skúšobný ústav stavebný
Bratislava alebo Eucert Žiar n/Hro-
nom); súčasťou projektového rie-
šenia je vyregulovanie vykuro-
vacej sústavy. Pri výmene alebo
modernizácii výťahu vybudovanie
nového výťahu nie je možné. Pri
výmene spoločných rozvodov
plynu, elektriny, kanalizácie, vody
a tepla ide len o výmenu v spo-
ločných priestoroch, nie v bytoch
a nemusia byť vymenené všetky
rozvody. Iná modernizácia zahŕňa
opravu fasády, opravu a výmenu
strešnej krytiny alebo povrchu
plochých striech, výmenu odkva-
pových žľabov a odtokových zvo-
dov, opravu a výmenu vnútor-
ných priečok v spoločných prie-
storoch, omietok, obkladov stien,
podláh a dlažby, komínov, okien,
dverí a schodišťových zábradlí,
údržba a opravy technického,
energetického alebo technolo-
gického vybavenia stavby, ma-
liarske a natieračské práce, pod-
poru nie je možné poskytnúť na
zriadenie novej kotolne.

-red-

Z radnice hlásia stopercentnú úspešnosť 
pri získavaní peňazí na obnovu bytoviek

POVINNÉ 
OČKOVANIE 

PSOV
MVDr. Majer Vladimír ozna-
muje, že povinné očkovanie
psov sa uskutoční v jednotli-
vých mestských častiach na-

sledovne:

9. 9. 2015 o 17.00 hod. 
– Andice, Benice

10. 9. 2015 o 17.00 hod. 
– Palúdzka

11. 9. 2015 o 17.00 hod. 
– Liptovská Ondrašová
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Aj napriek časovej tiesni sa
predstaviteľom radnice poda-
rilo vyriešiť nakladanie s ko-
munálnym odpadom v meste.
Verejnoprospešné služby
v súčasnosti realizujú prípra-
vy pre výstavbu prekládkovej
stanice. Od októbra začne
fungovať vo východnom
okraji mesta. Pôjde o čistý ria-
dený priestor, ktorý bude mať
na starosti neustále prítomná
obsluha. „Teda to nebude
smetisko ani skládka,“ upo-
zornil viceprimátor Rudolf Ur-
banovič. 

„Po vypovedaní zmluvy na
zneškodňovanie odpadov na
skládke v Liptovskom Hrádku
sme museli pristúpiť k riešeniu
ďalšieho nakladania s komunál-
nym odpadom v meste. Ide
o spôsob ako môže mesto v tak
krátkej dobe zabezpečiť plnenie
povinnosti danej zákonom
o odpadoch,“ potvrdila v tejto
súvislosti Mária Lošonská z mi-
kulášskej radnice. 

Obavy z hlodavcov, zápachu
sú neopodstatnené
Zvoz a zhromažďovanie zložiek
komunálneho odpadu do veľ-
koobjemových kontajnerov
a ich odvoz do zariadenia na
zneškodňovanie odpadov za-
bezpečí podnik, ktorý vzišiel
z verejného obstarávania.
„Predpokladáme, že na preklád-
kovej stanici sa zrealizuje dovoz
a odvoz približne štyroch kon-
tajnerov odpadu denne,“ kon-
štatovala Mária Lošonská. Veľ-
koobjemové kontajnery budú
v zemi izolované, položené na
nepriepustnom dne, čím de-
mentovala obavy, že by mohlo
dôjsť k znečisteniu spodných
vôd. Kontajnery tiež budú vyba-
vené plachtou na ich prekrytie.
„Podmienkou je, že plný kontaj-
ner musí byť z prekládkovej sta-
nice odvezený do 24 hodín, pre-
to nehrozí, aby sa z nej šíril zá-
pach alebo premnožili hlodav-
ce. Celú plochu prekládkovej
stanice taktiež vybetónujú a vy-
spádujú do záchytného lapača.
Západné vetry bude eliminovať
vybudovaný plot. Zabránime
možnému rozfúkavaniu odpa-
du,“ dodala. 

Pripravili najlepšie riešenie
Prekládková stanica je na po-
zemkoch mesta v dostatočnej
vzdialenosti od rieky aj obyt-
ných častí. Od najbližších do-

mov ju ešte oddeľujú dva zele-
né pásy v podobe stromov
a pole. Ide o jediné miesto, kde
bolo možné prekládkovú stani-
cu umiestniť. Už roky tam fun-
guje odpadové hospodárstvo
a na radnici za toto obdobie ne-
zaznamenali podnet ohľadne
zápachu. „A to si treba uvedo-
miť, že sa tam nachádza zberný
dvor na zmesový komunálny

odpad a kompostáreň s desiat-
kami ton kompostu. Lokalizácia
prekládkovej stanice je najlep-
šie riešenie v súčasnej situácii,
nikoho nebude ohrozovať, ob-
ťažovať ani obmedzovať. Ide
o pozemky mesta,“ zdôraznil vi-
ceprimátor. Mesto takto rieši
dôsledok predčasného uzavre-
tia skládky vo Veternej Porube.
„Pričom jej kapacita nebola plne
využitá. Ide o finančné straty na
viacerých frontoch, súvisiacich
napríklad s odvozom odpadu
do Liptovského Hrádku, čo nás
stálo o 100-tisíc eur ročne viac
oproti Veternej Porube, či od-

straňovaním stavebných objek-
tov skládky, na ktoré išlo vyše
35-tisíc eur z rozpočtu pre Verej-
noprospešné služby. Nevyužitie
kapacity skládky znamená tiež
stratu viac než 600-tisíc eur, pre-
tože sa nevytvorila dostatočná
rezerva. Zase nás len dobieha
minulosť, ktorej tvorcami sme
neboli. Musíme sa venovať tejto
agende a strácame čas, ktorý by
sme mohli využiť na rozvojové
projekty v prospech mesta,“ do-
dal Rudolf Urbanovič. Preklád-
ková stanica si vyžiada z rozpoč-
tu mesta 255-tisíc eur. „Cena
vzišla z transparentného verej-
ného obstarávania,“ doplnil zá-
stupca primátora.

Ministerstvo odobrilo postup
Aj na ministerstve životného
prostredia potvrdili, že v súvi-
slosti s podobnými zariadeniami
nezaznamenali akékoľvek nega-
tívne podnety. Dokonca postup,
ktorým sa vybrali v L. Mikuláši
schvaľujú. „Je to lepšie ako keby
si mal každý okres budovať vlast-
nú skládku. Odpadové hospo-
dárstvo by sa malo plánovať na
úrovni krajov a budovať menej
väčších skládok,“ konštatoval Ju-
raj Rybanský z tlačového odboru
ministerstva životného prostre-
dia.  „Osobne sme navštívili pre-

kládkovú stanicu, ktorá je do-
konca v obytnej zóne v Poprade
a ani tam neboli negatívne pod-
nety obyvateľov,“ podotkla Má-
ria Lošonská. Stanica v Okolič-
nom navyše bude v smere pre-
vládajúcich západných vetrov.
Ako sme už naznačili, vybudova-
nie stanice bolo podmienkou
pre riešenie zneškodňovania od-
padov v meste. Ide o ďalší pro-
ces, ktorý predstavitelia mest-
ského úradu taktiež dotiahli do
záverečného štádia. „A myslím si,
že s vynikajúcim výsledkom, čo
je dobrou správou pre obyvate-
ľov Mikuláša,“ zhodnotil Rudolf
Urbanovič. Na mikulášskej radni-
ci totiž 13. augusta otvárali obál-
ky z uchádzačov prihlásených do
verejnej súťaže na zákazku Zne-
škodňovanie odpadov z mesta
Liptovský Mikuláš. 

Problém na radnici úspešne
zvládli: Stabilizácia cien na
dlhé obdobie
Súťažné podklady si prebralo
osem spoločností, z nich sa na
súťaži zúčastnila polovica. Víťa-
zom sa stal podnik Brantner Fat-
ra Martin, ktorý bude odpad na
skládku v Martine odvážať po-
čas 15 rokov. „A to za 7,8 milió-
nov eur, čo je o polovicu menej
ako bola predpokladaná hod-
nota zákazky,“ vyjadril poteše-
nie. Zmluvu o zvoze a zneškod-
ňovaní odpadu z mesta bude
podpísaná a podaná na odsú-
hlasenie mestskému parlamen-
tu 17. septembra. „Napriek
mnohým nástrahám a krátkosti
času sme sa problém snažili
zvládnuť k spokojnosti Mikulá-
šanov. Pozitívnym výsledkom
celej záležitosti pre obyvateľov
je, že sme vytvorili predpoklad
na stabilizovanie ceny za vývoz
odpadu na dlhé obdobie 15 ro-
kov. Musíme však zohľadniť, že
tvorcovia tohtoročného rozpoč-
tu akoby pozabudli a nerátali
s navýšením nákladov za odvoz
odpadu do Liptovského Hrádku
o takmer 100-tisíc eur oproti Ve-
ternej Porube. Nepremietli ho
totiž do ceny poplatku za komu-
nálny odpad,“ zhrnul primátor
Ján Blcháč. Dodal, že keby sa
v roku 2010 nebola pozastavila
transformácia Verejnoprospeš-
ných služieb na verejno-sú-
kromný podnik, mohol byť po-
platok za odpad dodnes na
úrovni roku 2010. „To znamená
necelých 17 eur.“

-red-

Mesto vyriešilo problém s odpadom

ČO JE TO PREKLÁDKOVÁ STANICA
• jama, v ktorej sú na spevnenej ploche umiestnené 4 veľkoob-

jemové kontajnery s nepriepustným dnom
• kontajnery sú prekryté nepriepustnou plachtou
• je vybudovaná v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zóny

a rieky Váh podľa platných noriem a právnych predpisov
• jama s kontajnermi bude zo západnej strany chránená

štvormetrovým oplotením, ktoré zabráni prípadnému
rozfúkavaniu počas manipulácie s odpadom

AKO FUNGUJE PREKLÁDKOVÁ STANICA
• odpad sa dováža v malých množstvách
• prekladá sa do veľkoobjemových kontajnerov
• kontajnery sa vyvážajú a vyprázdňujú najneskôr do 24 hodín

VYJADRENIE MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
„Nezaznamenali sme negatívne podnety v súvislosti so žiadnou
prekládkovou stanicou na Slovensku.“
Nora Šuplatová, riaditeľka Odboru odpadového hospodárstva MŽP

PREKLÁDKOVÁ STANICA NIE JE SMETISKO ANI SKLÁDKA

EXISTUJÚCI 
ZBERNÝ DVOR ODPADOVZBERNÝ DVOR ODPADOV

JAMA SO 4 KONTAJNERMI
– PREKLÁDKOVÁ STANICA– PREKLÁDKOVÁ STANICA

EXISTUJÚCA 
KOMPOSTÁREŇKOMPOSTÁREŇ

JJ

EXISTUJÚCI 
ZBERNÝ DVOR ODPADOV

JAMA SO 4 KONTAJNERMI
– PREKLÁDKOVÁ STANICA

EXISTUJÚCA 
KOMPOSTÁREŇ

MMaappaa   aarreeáá lluu   ooddppaaddoovvééhhoo  
hhoossppooddáárr ss ttvvaa   vv   OOkkooll iiččnnoomm

„Nebude to
smetisko 
ani skládka.“
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Predstavitelia Obvodnej po-
ľovníckej komory v Liptovskom
Mikuláši (OPK) začali vyvíjať
aktivity, ktoré by mali pomôcť
pri riešení problematiky stretu
áut so zverou. Okres Liptovský
Mikuláš sa stáva čoraz vyhľa-
dávanejším centrom, čomu zod-
povedá narastajúci počet mo-
torových vozidiel na liptov-
ských cestách. Okrem áut stá-
lych obyvateľov prichádzajú ti-
sícky vozidiel turistov. Cesty
lemujú veľké lány kukurice
a repky v ktorej zver nachádza
potravu a celodenný úkryt. 

Súčasne je Liptov už tradične
jedným z regiónov Slovenska
s veľkým výskytom poľovnej zveri
a bohatými poľovníckymi tradí-
ciami. Preto tam nastáva civili-
začný konflikt. Cesty pretínajú
prirodzené biokoridory, ktorými
zver prechádza za potravou a vo-
dou, a tak sú stále častejšie si-
tuácie stretu motorových vozidiel
so zverou. Je to predovšetkým
diaľnica D1, ktorá pretína okres
po celej jeho dĺžke od Ivachnovej
až po Važec. Medzi najrizikovejšie
z pohľadu stretu so zverou patria
cesta prvej triedy 1/18 v úseku

od Partizánskej Ľupče po Liptov-
ský Mikuláš, cesta na Podbanské
od Liptovského Petra po Pribylinu,
cesta na Oravu v úseku od Lip-
tovského Trnovca po Liptovské
Matiašovce a cesta do Demänov-
skej doliny v jej spodnej časti.
Výsledkom sú veľké ľudské tra-
gédie, vysoké materiálne škody
na motorových vozidlách a stovky
kusov uhynutej srnčej, jelenej,
diviačej ale aj ostatnej vzácnej
zveri. Kto mal tú smolu, že takúto
situáciu priamo zažil, prípadne
sa stal jej svedkom, toto konšta-
tovanie isto potvrdí. Inšpiráciou
sa pre okresné predstavenstvo
OPK stala séria článkov v časopise
Myslivosť v roku 2014 od autora
Jiřího Mezenského, v ktorých sú
zovšeobecnené skúsenosti našich
českých kolegov z riešenia tejto
problematiky v ústeckém kraji.
Filozofia vidieť a byť videný, sys-
témový prístup, t.j. zjednotenie
postupu zainteresovaných zlo-
žiek, pracovníkov diaľnic, štátnych
a regionálnych ciest, poľnohos-
podárov, polície, pracovníkov po-
isťovní a samozrejme poľovníkov
sa stala základom riešenia tejto
celospoločenskej problematiky
aj v našom okrese. Prvým krokom
sa stala porada riadiacich pred-
staviteľov zainteresovaných in-
štitúcií na pôde Obvodnej po-
ľovníckej komory, kde všetci vy-
jadrili záujme a ochotu situáciu
riešiť. Nasleduje medializácia aj
prostredníctvom Mikuláša. De-
klarovali sme záujem a odhodla-
nie urobiť maximum pre zlepše-
nie daného stavu. Pracovníci diaľ-
ničnej spoločnosti sa verejne za-

viazali dokončiť oplotenie celej
D1 v okrese s dobudovaním bio-
koridorov a betónových zvodidiel,
zamestnanci ciest uvoľnenie blíz-
keho okolia ciest od krovinatého
porastu a vysokej trávy, pracovníci
štátnej správy a policajného zboru
viditeľne označovať rizikové úseky
výstražnými dopravnými znač-
kami alebo znížením povolenej
rýchlosti. Poľovníci chcú ísť pri
plnení tejto úlohy príkladom. Svoj

podiel vidia v rozmiestňovaní
a udržiavaní pachových ohrad-
níkov v miestach častého pre-
chodu zveri za potravou a vodou.
Prvý krok tak bol urobený. Čas
ukáže s akými výsledkami. Každé
zníženie tejto nehodovosti si za-
slúži uznanie, pretože znamená
menej bolesti, menej životných
tragédii i materiálnych strát a o to
sa oplatí zabojovať.

Dr. František Jaroš

Liptovskí poľovníci vyhlásili boj zrážkam áut so zverou

CCeessttaa   II //1188  ssmmeerroomm  nnaa
GGáálloovvaannyy,,   kkddee   ddoocchháá --
ddzzaa   nnaa jjččaassttee jjšš iiee   kk   ss tt rree --
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AAuuttoorr ::   JJ ..   HHaallaahhii jjaa

V prvý augustový deň sa pri
chate Spojár v Žiarskej doline
uskutočnil 15. ročník Športo-
vo-spoločenského podujatia
Základnej organizácie Sloven-
ského zväzu telesne postihnu-
tých Liptovský Mikuláš (SZŤP).

Na akcii sa zúčastnila stovka
ľudí. Súťažilo sa v piatich disci-
plínach v kategóriách muži, ženy,
deti. Organizátori pripravili hod
šípkami, krúžkom, do plechovíc,
či strely na bránu. Víťazov od-
menili vecnými cenami a diplo-
mom. Ocenenia dostali aj dlho-
roční aktívni členovia organizácie.
Na akcii im predviedli zdravotné
pomôcky. Zúčastnení si posedeli
pri chutnom guláši, ktorý im kaž-
doročne varí Mária Staroňová.
Na akcii sa už po niekoľký krát
zúčastnil viceprimátor Rudolf Ur-
banovič a za úrad práce Janka
Urbanovičová. „Vždy tam vládne
príjemná a priateľská atmosféra.
Vážim si, že organizátori položia

kyticu kvetov k pamätníku pad-
lým partizánov pri chate Spojár.
Aj teraz sme si spoločne pripo-
menuli 71. výročie Slovenského
národného povstania,“ konšta-
toval zástupca primátora. Záve-
rečné slová patrili Tatiane Tká-
čovej, ktorá je predsedníčkou zá-
kladnej organizácie: „Ďakujeme
všetkým sponzorom, ktorí akciu
podporili a celému organizačné-
mu tímu, ktorý podujatie pripravil.
Keď robíme radosť iným, robíme
ju aj samým sebe.“ V súčasnosti
má mikulášsky SZŤP približne
200 členov. 

-js-

Hendikepovaní prežili 
aktívny deň v Žiarskej doline
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OFSETOVÁ 
A DIGITÁLNA 
TLAČ

REPRO.SKWWW.

Lipt. Mikuláš, Hodžova 1160
tel./fax: 044/552 09 78, objednavky@repro.sk

KATALOGYLETAKY.SKWWW.

• značkové slnečné
    a dioptrické okuliare

  • kontaktné šošovky

   • meranie 
       zrakovej ostrosti

www.mpoptik.sk
     facebook.com/mpoptik

   M&P optik
    OC JASNA SC
     Garbiarska 695
      031 01 Lipt. Mikuláš

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

• banky
• pobočky
• služby advokátskej kancelárie 

• stávkové kancelárie
• realitnú kanceláriu
• 

pon. – pia. 9 – 19 h. FREE

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

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

Voľné obchodné priestory NA PRENÁJOM
kontakt:  0903 295 148,  0911 106 640 I/2
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SPOMIENKOVÉ SLUŽBY BOŽIE
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Pietna spomienka pri príležitosti 77. výro-
čia úmrtia politika, kňaza a činovníka An-
dreja Hlinku sa uskutočnila 14. augusta na
námestí nesúcom meno tejto významnej
slovenskej osobnosti v Ružomberku. Na
akcii sa zúčastnili predstavitelia štátnej
správy a samosprávy z celého Liptova. Me-
dzi nimi nechýbal zástupca mikulášskeho
primátora Rudolf Urbanovič, ktorý je záro-
veň predseda Krajskej organizácie Sloven-

skej národnej strany. „Hlinka sa usiloval,
aby mali Slováci dôstojné miesto na mape
Európy. Po vzniku Československa sa snažil
o svojbytnosť slovenského národa,“ uvie-
dol v prejave Rudolf Urbanovič. Ružomber-
ský primátor Igor Čombor priblížil život
a prácu Andreja Hlinku, ktorý zohral vý-
znamnú úlohu v dejinách Slovenska.

-šu-

Finančne podporia
viaceré 

športové kluby
Viaceré požiadavky z oblasti športu vyrie-
šili na základe radnicou predloženého ná-
vrhu poslanci mestského parlamentu na
augustovom zasadnutí.

Najvýznamnejšou položkou bolo zakúpe-
nie elektrickej rolby pre zimný štadión. Po-
slanci odobrili aj financie pre športové kluby
pôsobiace na území mesta. Na rekonštrukciu
a modernizáciu šatne a sociálnych zariadení
FC 34 Palúdzka vyčlenili 15-tisíc eur. Zariade-
nia sa nachádzajú v objekte, ktorý vlastní
mesto a užíva klub pre športové účely. Ďalšie
menšie sumy dostala Telovýchovná jednota
Iľanovo, Športový klub Kriváň Ondrašová,
Telovýchovná jednota Snaha Ploštín či Špor-
tový klub Demänová. Peniaze sú určené
zväčša na úhradu energií, dopravu, športovú
výstroj, údržbu ihriska a šatní či štartovné
v súťažiach. Finančná podpora pre MFK Ta-
tran Liptovský Mikuláš vo výške 10-tisíc eur
sitom hlasovania neprepadla. „Myslím si, že
futbalový klub dostáva od mesta dostatočnú
podporu vo výške 190-tisíc eur. Hovorím to
aj s prihliadnutím na nižšiu návštevnosť fut-
balových zápasov oproti napríklad hokejo-
vým,“ dôvodil poslanec Michal Paška. 

-red-

Viceprimátor ocenil Hlinkove snahy
o svojbytnosť slovenského národa

PPiieettnnaa   ssppoommiieennkkaa   
vv   RRuužžoommbbeerrkkuu..
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Sochu Zvestovanie zrevitali-
zovali v priestoroch Verejno-
prospešných služieb. Násled-
ne ju osadili na jej pôvodnom
mieste v Zelenej oáze pri vode
v Podbrezinách. Informoval
o tom riaditeľ služieb Dušan
Grešo.

„Drevenú sochu zakonzervo-
val Pavol Petráš v súčinnosti
s autorom diela. Taktiež bola
opatrená ochranným náterom.
Predídeme poškodzovaniu so-
chy poveternostnými vplyvmi,“
konštatoval Grešo. Podľa ná-
vrhu Pavla Bobáka upravili aj
miesto, kde Zvestovanie po
jeho revitalizácii vrátia. Socha
bude osadená v dôstojnom pro-
stredí, ktoré jej prináleží. „Socha
ovplyvňuje prostredie, v ktorom

sa nachádza, kultivuje ho a pri-
náša uvedomenie si istej formy
duchovna. Zobrazuje Pannu
Máriu s anjelom pri oznámení
noviny o počatí Ježiša,“ povedal
Pavol Petráš. Dielo má výšku pri-
bližne dva metre. Vyrobili ho
z jedného kusu dreva v roku
2010 v rámci interkontinentál-
neho sympózia Ambient Exteri-
or. Autorom bol Rumun Adrian
Vertić. Mesto na jej obnovu vy-
členilo 2 000 eur. Viacero diel zo
sympózia vtedy inštalovali
v rôznych častiach mesta, aby
ho zatraktívnili a skrášlili. Z ne-
známych dôvodov však sochy
z mesta za predchádzajúceho
vedenia odstránili.

-red-

Mestský úrad
bude bezpečný
Radnica chce zvýšiť nároky na
bezpečnosť zamestnancov úra-
du a mestských organizácií.
Podľa zákona je spracovaný
bezpečnostný projekt. Doku-
mentáciu k nemu robí externá
firma už niekoľko rokov. „Na
základe celospoločenského vý-
voja a s ohľadom na zmeny
viacerých zákonov je potrebná
inovácia bezpečnostného pro-
jektu. Bude sa robiť na základe
odporúčaní bezpečnostného
analytika,“ uviedla prednostka
Mestského úradu v L. Mikuláši
Martina Kapitáňová.

Jedným z technických opat-
rení bude napríklad inštalácia
kamerového systému v budove
radnice. „Zvýši sa tým nielen
bezpečnosť zamestnancov
mestského úradu, ale aj sa-
motných klientov. Na úrade
sme zaznamenali prípady aso-
ciálneho správania návštevní-
kov, vyskytli sa dokonca aj krá-
deže,“ uviedol náčelník miku-
lášskej mestskej polície Marián
Jančuška. 

Bezpečnostné opatrenia by
mali zasiahnuť vo väčšej miere
aj do informačného systému
mesta. O ďalších konkrétnych
krokoch, ktoré vyplynú z od-
porúčaní bezpečnostného ana-
lytika, vás budeme priebežne
informovať.

-lm-

Na zimnom štadióne v Liptovskom Mikuláši
budú mať modernú rolbu. Radnica vyčlenila na
jej kúpu 45-tisíc eur, pričom financie odobrili
poslanci mestského zastupiteľstva. 

Podľa slov šéfa radnice sa tým rieši jedna z na-
liehavých požiadaviek z oblasti športu v našom
meste. Dízlová rolba, ktorú momentálne zimný
štadión používa, je technicky zastaraná. Používa
sa v nevetraných priestoroch, čo je nevyhovujúce
z hľadiska predpisov bezpečnosti práce a hygieny.
Nie je už vhodná do prostredia, v ktorom sa špor-
tujú rôzne vekové kategórie, vrátane detí a na-
vštevujú ho diváci, potvrdil poslanec mestského
parlamentu Miroslav Neset. Uvoľnená finančná

čiastka umožní Mestskému hokejovému klubu
32 L. Mikuláš získať modernejšiu rolbu z ponuky už
používaných zariadení. Stará rolba v Mikuláši do-
slúži po vyše 25 rokoch. „Preto kúpu novej jednoz-
načne vítame. Som rád, že mesto prispelo ku kom-
fortu a zlepšeniu technického zabezpečenia na
zimnom štadióne,“ konštatoval Ivan Droppa,
predseda predstavenstva klubu. Nová rolba bude
na štadióne v prevádzke po uskutočnení verejné-
ho obstarávania. Ani stará rolba zrejme neskončí
v šrote. „Bude použiteľná ešte na otvorených šta-
diónoch,“ dodal Ivan Droppa.

-js-

Miestna samospráva realizo-
valo veľkoplošné opravy ko-
munikácií. Nového asfaltové-
ho povrchu sa dočkali aj cesty
na Podbrezinách a v Palú-
dzke.

Asfaltový koberec položili na
frekventovanej Opavskej ulice
na Podbrezinách. Asfalt tu po-
kryl spolu 800 štvorcových me-
trov. Práce následne pokračova-
li na Jabloňovej ulici. Spolu so
vstupnou križovatkou pri ulici
Pod Slivkou sa úpravy dočkalo
približne 450 metrov štvorco-
vých plochy. Radnica by za prá-
ce mala zaplatiť 25 000 eur.

V tejto fáze opráv radnica ne-
zabúdla ani na Palúdzku, kde sa
počítalo s investíciou viac ako
9 000 eur. „Som rád, že sa inves-
tície robia aj v mestskej časti Pa-
lúdzka. Ulica Družby bola ozaj

v zlom stave, bola rozbitá a plná
výtlkov. Verím, že teraz poslúži
obyvateľom aj návštevníkom
Palúdzky k spokojnosti,“ pove-
dal poslanec za mestskú časť
Palúdzka Marek Nemec. Asfalté-
ri tu položili nový koberec na

celkovej ploche približne
480 metrov štvorcových. Keďže
išlo o opravy veľkého rozsahu,
v nasadení museli byť aj ťažké
mechanizmy. Radnica preto ďa-
kuje obyvateľom za trpezlivosť.

-mp-

Ľad na zimnom štadióne bude mať na starosti nová rolba

Začali sa veľkoplošné opravy ciest

Zvestovanie revitalizovali 
a osadili na dôstojnom mieste

DDrreevveennúú  ssoocchhuu
zzaakkoonnzzeerr vvoovvaa ll
PPaavvoo ll   PPeett rráášš ..



Matiční divadelníci sa 12. júla
predstavili v pásme s názvom
Život v pravde. Bolo venova-
né 600. výročiu upálenia
Majstra Jána Husa. Pred pred-
stavením sa uskutočnili služ-
by Božie, ktoré slúžil biskup
ev. a. v cirkvi Východného Di-
štriktu Slavomír Sabol. Vystú-
penie matičiarov sa stretlo
s veľkým ohlasom.

Pracovníci Domu Matice slo-
venskej (MS) v Liptovskom Mi-
kuláši majú plné ruky práce aj
počas letných prázdnin. Vo vý-
stavnej sieni nainštalovali výsta-
vu pod názvom Valasi, ovčiari ,
remeslo a kultúra. Autorkou vý-
stavy je uznávaná etnografka
Iveta Zuskinová. Nezaháľali ani
matiční divadelníci ktorí sa
predstavili s dramatickým pás-
mo Tŕnistá cesta Štúrova. Pri prí-
ležitosti sviatku Cyrila a Metoda
vystúpili pri ekumenickom kríži
na Vyšnokubínskych skalkách
a v medzinárodnom detskom

tábore v Tatranskej Lesnej. Vý-
znamnú osobnosť slovenského
života priblížili deťom so sloven-
skými koreňmi z USA, Maďarska,
Francúzska, Poľska, Srbska
a Chorvátska. Matičiari sa už tra-
dične podieľali na organizácii
Vatry zvrchovanosti. Začiatkom
augusta matiční divadelníci
združení v Matičnej divadelnej
ochotníckej scéne bilancovali
divadelnú sezónu 2014/2015.
V divadelnom združení pracujú
tri súbory - divadelný, poetický
a estrádny. Má skoro tridsať čle-
nov. Celkovo v tejto divadelnej
sezóne odohrali 56 predstavení.
Mladí matičiari sa 8. augusta
v Závažnej Porube zúčastnili na
futbalovom turnaji O pohár sta-
rostu obce. Obsadili pekné 3.
miesto. Matičiari spolu s radni-
cou 10. augusta zorganizovali
spomienkové podujatie pri so-
che Martina Rázusa. K prítom-
ným sa prihovoril riaditeľ Domu
MS Marek Nemec, viceprimátor

Rudolf Urbanovič. Vystúpil spe-
vokol Senior z Klubu dôchodcov
II. Matičiari nezabúdajú ani na
výročie Slovenského národné-
ho povstania, 21. augusta diva-
delníci odohrali rekonštrukciu
stretnutia ilegálnych pracovní-
kov na sútoku Čierneho a Biele-
ho Váhu. Dom Matice sloven-

skej ako aj Miestny odbor MS či
Odbor Mladých Matičiarov sa
stal už pevnou súčasťou miest-
nej kultúry v našom meste ale aj
v širokom okolí, zhodnotil riadi-
teľ Domu Matice slovenskej Ma-
rek Nemec.

-red-
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Predstavia 11. zbierku
básnika Jozefa Daníka

Tvorbu liptovskomikulášskeho básnika Jozefa Daníka predstavia
3. septembra v Dome Matice slovenskej v L. Mikuláši. Súčasťou
bude slávnostné uvedenie jeho knihy poézie Vyznanie. Ide už
o 11. zbierku tohto plodného autora. Jozef Daník sa narodil v Ma-
lackách, ale počas vojenčiny pôsobil na Vojenskej technickej škole
v meste a neskôr v Mikuláši aj pracoval. Stretnutie s básnikom or-
ganizuje Dom Matice slovenskej, členovia Klubu slovenských spi-
sovateľov v L. Mikuláši, Občianske združenie Ľuďom Mikuláša a vy-
davateľstvo Georg. Primátor mesta Ján Blcháč osobne prispel na
vydanie knihy. 

-šu-

Jubilejný 60. Ročník Národného výstupu
na Kriváň sa uskutočnil 14. a 15. augusta.
V roku 1955 sa konal obnovený národný
výstup na kriváň, ktorý zorganizovali slo-
venskí turisti na počesť výstupov našich
národovcov na tento posvätný vrchol
Slovákov. 

Tohto roku sa výstup niesol aj v znamení
iného dôležitého výročia. Výstup sa konal
v roku Ľudovíta Štúra, ktorého 200. výročie
narodenia si tohto roku pripomíname. Orga-
nizátormi tohto podujatia bol Klub sloven-
ských turistov Liptova, Matica slovenská
(MS), Mesto Vysoké Tatry, Mesto Liptovský
Mikuláš a Obec Pribylina. Slávnostné otvore-
nie Národného výstupu na Kriváň sa usku-
točnilo v Novom Smokovci. O kultúrny pro-
gram sa postarala Folklórna skupina By-
strianka. Potom sa prítomným prihovorili
primátori Ján Blcháč a Ján Mokoš, ako aj Ma-
rián Tkáč, predseda Matice slovenskej. Od
ranných hodín prúdili na vrchol Kriváňa
stovky turistov. V Daxnerovom sedle dostá-
vali účastníci odznaky venované jubilejné-
mu výstupu. Na vrchol pomaly prichádzali
okolo jedenástej hodiny. Najprv Milan
Stromko zarecitoval báseň Júliusa Lenka
Štúrovci na Kriváni. Potom sa k prítomným
prihovoril riaditeľ Domu Matice slovenskej
v Liptovskom Mikuláši Marek Nemec, člen
celoslovenského výboru MS a poslanec
Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mi-
kuláši. Prítomným povedal, že ako teraz sto-
ja Slováci bok po boku, tak by tomu malo
byť aj v politickom živote, kde by každý mal
byť najprv Slovákom až potom ľavičiarom,
alebo pravičiarom. Apeloval na vlastenectvo

a odkaz Ľudovíta Štúra. Pripomenul, že toto
významné podujatie sa vôbec neteší pozor-
nosti našich médií. Tohto roku sa príroda na-
ozaj vyšantila, po slnečných dňoch v Ta-
trách, nastalo búrkové obdobie. Pri speve
našej národnej hymny sa naozaj nad Tatrou
blýskalo a hromy divo bili. Vo večerných ho-
dinách sa v autokempingu v Račkovej doli-
ne konalo slávnostné ukončenie Národného
výstupu na Kriváň 2015. Oživením bol bube-
ník ktorý zvolával prítomných na divadelné
predstavenie. Potom sa už konal samotný

program. Účastníkov výstupu pozdravili mi-
kulášsky viceprimátor Rudolf Urbanovič, zá-
stupca Klubu slovenských turistov Jindro
Racek a starosta Pribyliny Milan Kohút. Po-
tom už improvizovaná scéna v prírode patri-
la členom matičnej divadelnej ochotníckej
scény z Liptovského Mikuláša, ktorí uviedli
dramatické pásmo Petra Vrlíka Tŕnistá cesta
Štúrova. Pásmo zožalo úspech a zaslúžený
potlesk. Záver spestrilo zapálenie vatry. 

-psv-

Národný výstup na Kriváň aj v réžii Mikulášanov

Liptovskí matičiari nezaháľajú



Raz darmo, Myjava má krásnu
prírodu, bohatú históriu, príjem-
ných a pohostinných ľudí, ale
chýbajú mi v v nej džezové kon-
certy, o džezovom festivale ani
nehovoriac. A tak sa za takouto
hudbou musím vyberať inam.
Okrem Piešťan, ktoré bývajú už
tradične cieľom mojich ciest za
džezom, som už trikrát navštívila
i Mikulášsky jazzový festival v Lip-
tovskom Mikuláši. Po prvý raz
som v Mikuláši bola v roku 2013
dielom náhody. Na istej interne-
tovej stránke som sa zapojila do
súťaže a vyhrala som dve per-
manentky na spomínaný festival.
Dostala som záchvat odvahy a vy-
pravila som sa do tohto mesta,
kde som predtým strávila len pri-
bližne hodiny raz cestou do Vy-
sokých Tatier. Festivalové kon-
certy, ktoré som tam zažila, na
mňa urobili hlboký dojem. V roku
2014 som festival navštívila znova,
keď sa už konal v kultúrno-spo-
ločenskom centre Reduta, a opäť
to bol vynikajúci zážitok. Povedala
som si, že do tretice všetko dobré
a chcela som navštíviť Mikulášsky
jazzový festival i tento rok. A vyšlo
to. Prišla som, videla a počula. 

Festival sa konal 24. až 26.
júla. V rámci neho bolo 10 kon-
certov. Úvodným koncertom bolo
vystúpenie big bandu Jass Brass
Consort z poľského mesta Jaslo
na Námestí osloboditeľov. Zo-
skupenie je zložené z mladých
hudobníkov. Speváčka Ola Tocka
suverénne zaspievala viaceré zná-
me džezové skladby. Koncert pri-
lákal veľké množstvo posluchá-
čov, medzi ktorými boli i celé ro-
diny s malými deťmi. 

Ďalšie koncerty sa už konali
v kultúrno-spoločenskom centre
Reduta. V piatok ako prvé vystú-
pilo Valér Miko Trio s hosťom -
gitaristom Ľubošom Brtáňom.
V hudbe sa striedali pokojné ly-
rické pasáže s takmer rockovými
explóziami energie. Výborné. Ako
druhé sa predstavilo americko-
české WUH Trio, hudobníci tak-
mer o dve generácie starší. Hrali
džezové štandardy i vlastné sklad-
by zanietene a s nadhľadom.
Predviedli, že sú výborní hudob-
níci. Večer uzavrel deväťčlenný
orchester Fats Jazz Band, ktorý
hrá hot džez a swing 20. - tych
až 40. - tych rokov 20. storočia.
Skladby hrá v pôvodných aranž-
mánoch, jeho členovia vystupujú

v dobovom oblečení a hrajú na
originálne zrekonštruované hu-
dobné nástroje. Orchester, jeho
speváci Jana Dekánková a Matúš
Uhliarik mali veľký úspech. Krásna
bodka za prvým festivalovým
dňom. 

I sobotný program sa začal ta-
nečne a s nadhľadom: Vystúpením
kapely Voila!, ktorú tvoria štyria

českí hudobníci a slovenská spe-
váčka Zdenka Trvalcová. Pri tvorbe
piesní sa inšpirujú nielen šansó-
nom a swingom, ale aj world mu-
sic, reggae, jazzom, twistom, hip
hopom a popom. Z týchto rôz-
nych hudobných žánrov dokážu
namiešať veľmi pestrú zmes plnú
energie. Mali veľký úspech. Po
krátkej prestávke prišlo zasa niečo
z iného súdka – Jana Bezek Trio.
Klaviristka Jana Bezek a dvaja poľ-
skí hudobníci predstavili svoj al-
bum Cracow ako poctu mestu
a snahu sprostredkovať jeho at-
mosféru i poslucháčom. Priniesli
rozjímanie a stíšenie. Skladby boli
lyrické a snové. Hudba bola pre
citlivých a vnímavých posluchá-
čov, ktorú publikum festivalu do-
kázalo oceniť. Na záver večera
prišla funková smršť – osemčlenná
formácia Canned Beat. Zišli sa
v nej hudobníci z rôznych krajín
a z rôznych kapiel, boli však úžas-
ne zohratí a predvádzali vynika-
júce inštrumentálne výkony. Ko-
runou všetkého bol spev Pete
Simpsona a speváčky Yvonne
Park. Pete Simpson sa predstavil
aj ako výborný zabávač. Mnohí
poslucháči si s kapelou s chuťou
zaspievali a zatancovali. Noc za-
končila jam session.

Nedeľný program otvorilo bra-
zílske Meretrio – prvá brazílska

kapela, ktorá vystúpila na Miku-
lášskom jazzovom festivale. Hud-
ba týchto troch mladých talen-
tovaných hudobníkov publikum
oslovila. Bol to melodický džez
s energickým rytmom, ovplyv-
nený brazílskou hudbou. Nasle-
dovalo vystúpenie tria Emil Vi-
klický. Klavirista a hudobný skla-
dateľ Emil Viklický hral spolu

s kontrabasistom a basgitaristom
Josefom Fečom a bubeníkom Cy-
rilom Zeleňákom. Emil Viklický
dokáže s ľahkosťou vpliesť do
džezu ľudové piesne či tému
z opery. Publikum si získal i svoj-
ským humorom. Trio potvrdilo,

že právom patrí k česko-sloven-
skej jazzovej špičke. Zakončením
a vrcholom tohtoročného Miku-
lášskeho jazzového festivalu bol
projekt saxofonistu a hudobného
skladateľa Nikolaja Nikitina – Tales
from my diary. Je vyjadrením
pocty hudobnému skladateľovi
Leošovi Janáčkovi. Projekt sa skla-
dá z dvoch častí. Najprv sa pred-
stavila kapela Polajka, ktorá roz-
pracovala motívy moravských ľu-
dových piesní zozbieraných ke-
dysi Leošom Janáčkom. Zaspievali
ich Eva Šušková a Róbert Pospiš.
Ako druhý vystúpil N. Nikitin En-
semble so vzácnym hosťom –
jedným z najslávnejších džezo-
vých kontrabasistov na svete –
Miroslavom Vitoušom. Zahrali
skladby z klavírneho cyklu Leoša
Janáčka Po zarostlém chodníčku.
Bola to poslucháčsky náročná
vážna hudba. Miroslav Vitouš pri-
dal dve skladby, ktoré zahral ako
sólo na kontrabas. Všetkých hu-
dobníkov a spevákov zúčastne-
ných v tomto projekte publikum
odmenilo neutíchajúcim potle-
skom. Môžem bez obáv konšta-
tovať, že 11. ročník Mikulášskeho
jazzového festivalu bol nesmierne
pestrý, zaujímavý a úspešný. Už
sa teším, čo prinesie budúci roč-
ník. 

Ružena Šípková
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Oddelenie beletrie pre dospe-
lých v Liptovskej knižnici Gašpa-
ra Fejérpataky-Belopotockého
je po rekonštrukcii opäť otvore-
né. Starú podlahu nahradila
nová. „Pôvodná korková podla-
ha už bola značne opotrebova-
ná. Nahradili sme ju podlahou
z PVC, ktoré je odolné veľkej zá-
ťaži, keďže denne do tohto od-
delenia príde priemerne 80
ľudí,“ uviedla Tatiana Moravčí-
ková z Liptovskej knižnice. 

Knižnica sídli v súčasných
priestoroch od roku 1993 a na
mnohých miestach poškodená
dlážka nevyhovovala ani z bez-
pečnostného hľadiska. Zriaďo-
vateľ knižnice, ktorým je Žilinský
samosprávny kraj, vyčlenil
v tomto roku na opravu finanč-
né prostriedky a vo verejnej sú-
ťaži aj vybral firmu, ktorá celú

rekonštrukciu realizovala. „Po-
čas celého obdobia, keď bolo
oddelenie zatvorené, čitatelia
využívali možnosť vrátiť knihy
do biblioboxu, ktorý knižnica
ako novú službu čitateľom spre-
vádzkovala v januári a v tomto
prípade im urobil veľkú službu,“
uviedla Moravčíková. 

Novinkou v knižnici je aj det-
ský kútik. „Chceli sme vytvoriť
priestor pre mamičky, ktoré prí-
du do oddelenia so svojimi deť-
mi, aby sa mali kde zabaviť, po-
kiaľ si ony vyberajú knihy,“
ukončila. 

Ani dlhodobé uzatvorenie
knižnice z dôvodu rekonštruk-
cie nespôsobilo stratu čitateľ-
ských návykov. V prvý deň otvo-
renia prišlo 113 čitateľov a vy-
požičali si 937 kníh.

-tm-

11. ročník Mikulášskeho jazzového festivalu 
očami Myjavčanky

Zrekonštruované oddelenie
privítalo prvých čitateľov
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Liptovskomikulášska Enel aré-
na bola počas štvrtého augus-
tového víkendu dejiskom už
17. ročníka hokejového turnaja
ôsmych športových hokejových
tried O pohár primátora mesta
Liptovský Mikuláš.

Pred tým, ako vhodil úvodné
buly, úspešný odchovanec mi-
kulášskej hokejovej školy a držiteľ

Stanley cupu Martin Cibák odo-
vzdal mladým hokejovým náde-
jam z nášho mesta hokejovú vý-
stroj v hodnote 3000 eur. 

„Ide o príspevok od automo-
bilky KIA v spolupráci s nadáciou
Pontis. Náš projekt Podpora mla-
dých hokejových talentov Liptova
je dlhodobý. Hlavne materiálne
a finančne chceme prispieť chlap-

com a dievčatám, ktoré sa chcú
venovať hokeju. Je to súčasť ná-
šho dlhodobého plánu podpory
mládežníckeho hokeja v Liptove,“
informoval Ján Urban, výkonný
riaditeľ neziskovej organizácie
Hokejové talenty Liptova.

Z celkovej výhry sa tešila Dukla
Trenčín pred HC Košice. Mladí
Mikulášania z Hokejových talentov

MHK 32 skončili tretí. Štvrtá prieč-
ka patrila Výberu Zlínskeho kraja
U14, piata HK Brezno a na šiestom
mieste bol Uherský Ostroh.

„Turnaj mal vynikajúcu medzi-
národnú úroveň. Chalani sa pre-
svedčili o tom, že pri troche snahy
a bojovnosti sa dá hrať s každým
súperom. Dostali sme spätnú väz-
bu nielen o samotných hráčoch,
ale i ku komplexnej tvorbe tohto
tímu. Ďakujeme všetkým hráčom
za vzornú reprezentáciu klubu
a rodičom za povzbudzovanie
a pomoc pri organizácii turnaja,“
povedal tréner Ján Pleva, ktorého
asistentom je Peter Lištiak.

Nedeľné vyhodnotenie bolo
za účasti viceprimátora Rudolfa
Urbanoviča skutočne slávnostné.
Veď mladé talenty dekorovali
úspešní hráči Jozef Stümpel, Ras-
tislav Staňa, Martin Cibák a Rudolf
Huna. „Je výborné, že takéto tur-
naje existujú, zvlášť v prázdni-
novom období. Pokiaľ mi to po-
vinnosti dovolia, vždy rád prídem
medzi talenty nášho športu. Tur-
naju prajem ešte mnoho ďalších
ročníkov,“ povedal Jozef Stüm-
pel.

Text a foto: Michal Paška

Ivan Droppa, predseda predstavenstva
MHK 32 Liptovský Mikuláš, a.s, hovorí o si-
tuácii v klube pred štartom novej sezóny.

Ako ste spokojný s letnou prípravou áčka?
Panuje veľká spokojnosť. Hráči trénovali s veľ-
kou chuťou a nasadením. Verím, že sme po-
ložili dobrý základný kameň pre dlhú sezónu.
Naozaj ma potešilo, že sa nám podarilo zor-
ganizovať spoločnú prípravu. Tá podľa môjho
názoru veľmi chýbala predchádzajúce roky.

Sú všetci hráči, ktorí odohrali prípravné
zápasy a trénujú pod trénerom Spišákom,
pod zmluvou?
Nedávno sme podpísali zmluvu s Ivanom
Oškom, ktorý sa teda predstaví v našom drese
najbližšiu sezónu. Pod zmluvou zatiaľ nemáme
Dzurošku, Oravca, Mareka Macha a Tahotného.
Zvyšok kádra má zmluvu na ďalšiu sezónu.
Uvidíme, ako dopadne skúška Jakuba Sukeľa
v reprezentácii do 20 rokov, ku ktorej sa pri-
pojil. V tomto projekte už máme Mateja Mo-
ravčíka a Matúša Sukeľa.

Čo financie? Sú vyplatené všetky záväzky
voči hráčom z minulej sezóny?
Všetky záväzky voči hráčom a trénerom sú
vyrovnané. Hokejový klub z Liptova má v tom-
to smere čistý stôl. Stále sa rokuje s novými
partnermi pre zabezpečenie väčšieho objemu
finančných prostriedkov pre najbližšiu sezónu.

Touto cestou sa chcem poďakovať stálym
partnerom za doterajšiu podporu a spolu-
prácu. Veľmi si ju vážime a ceníme. Vieme,
že sponzorstvo v tejto dobe je náročné. 

Ako plánujete doplniť súčasný káder? Čo
s brankárskym postom ktorý je asi najviac
dôležitý v dlhodobej sezóne? 
Brankárska otázka je stále témou dňa. Pod
zmluvou máme brankára Dovinu. Dobre sa
ukazuje v príprave, veríme, že si to prenesie
aj do sezóny. Hľadáme 1 – 2 obrancov a jed-
ného útočníka s dobrým zakončením. 

Aké ambície bude mať klub v novej sezóne?  
Chceme pokračovať v zapracovaní našich
odchovancov, strieborných juniorov, do kádra
seniorského mužstva. Radi by sme hrali o po-
predné miesta. Tak, ako fanúšikovia, aj my
veríme, že si zahráme v novo vytvorenej
baráži s extraligovými celkami. Treba po-
dotknúť, že táto sezóna prvej ligy bude veľmi
kvalitná. Šesť, možno sedem mužstiev, bude
mať veľmi kvalitné kádre. Myslím si, že zápasy
medzi nimi budú veľmi vyrovnané, rozhodovať
budú maličkosti. Verím, že tréner Spišák tie
maličkosti a detaily nakloní v náš prospech.
Tabuľka ligy podľa môjho názoru bude v hor-
nej polovici s malými bodovými odstupmi.
Verím, že neostaneme bokom. Budeme sa
biť o čo najlepšie postavenie v tabuľke. Našim
fanúšikom môžem sľúbiť, že vyvinieme ma-

ximálne úsilie. Avšak to, aká bude naša sila,
ukáže až sezóna.

Aká situácia je v juniorskom a doraste-
neckom mužstve? Aké ambície budú mať
oni?
Juniorská súťaž sa pre extraligové tímy pre
novú sezónu uzavrela. Nikto z týchto mužstiev
nevypadne v najbližšej sezóne. Aj na základe
tejto skutočnosti preto chceme čo najviac
chlapcov zapojiť do kádra A-mužstva. Sezóna
ale bude náročná. Odišli dôležití hráči z mi-
nuloročného úspešného mužstva. Či už do
seniorského kádra, alebo skončili s hokejom
kvôli štúdiu. Dunčko, Kučera, Moravčík, Janček,
Lištiak a Sukeľovci sa budú ťažko nahrádzať.
Do mužstva prišli hráči z okolia, uvidíme, ako
sa chopia šance. Cítiť ročníkové medzery
v nedostatku hráčov. Veríme, že tréner Juraj
Halaj sa úspešne popasuje s nástrahami.

Pri dorasteneckom mužstve zostal tréner
Dušan Halahija, ktorý sa stal v novej sezóne
aj reprezentačným trénerom slovenskej „U16“.
Aj tu cítiť ročníkové medzery. Chlapcov je
však predsa len trošku viac ako v juniorskom
mužstve. Veríme, že skúsený tréner Halahija
sa vyhne hektickému záveru sezóny. Ciele
však vždy musia byť najvyššie, preto aj my
chceme postúpiť do play - off, čo je nová
súťaž, a tam sa už môže stať čokoľvek.

Text: Tomáš Paprčka

Ďalšia sezóna hlasno klope na dvere

Presvedčili sa, že hrať sa dá s každým súperom
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Jubilejný desiatykrát začal
Mestský basketbalový klub Lip-
tovský Mikuláš prípravu na
novú sezónu sústredením na
osvedčenom mieste - v areáli
ZŠ Kvačany. 

Vedenie školy na čele s pani
riaditeľkou Rypákovou nám vy-
tvára výborné podmienky na prí-
pravu, keď máme k dispozícii te-
locvičňu, vonkajšie basketbalové
aj futbalové ihrisko a kuchyňu
s takmer domácou stravou. V tré-
ningoch sme na rôzne výbehy

využili aj priľahlé kopce či neďa-
leké Oblazy.  

Na sústredení sa počas ôsmich
tréningových dní od 8. do 15.
augusta 2015 zúčastnili komplet-
né družstvá mladších žiakov, star-
ších žiakov a dievčat. Okrem toho
s nami trénovali aj minuloroční
juniori, ktorí sa pripravujú na
svoje pôsobenie vo Svite. Spolu
sa teda do prípravy zapojilo tak-
mer 40 detí pod vedením a do-
hľadom ôsmich trénerov, keď
okrem stabilných trénerov klubu

sa hráčom venovali aj kondiční
tréneri Zuzana Žuffová, Lenka
Horňáková a Ján Demčák. Pod
vedením Lucie Vankovej si ná-
ročnú prípravu hráči a hráčky
spestrili jumpingom. Každý deň
tak deti absolvovali 3-4 trénin-
gové jednotky, každý večer bol
venovaný individuálnym súťa-
žiam všetkých účastníkov. Záve-
rečný deň sa niesol v znamení
vyhodnotenia týchto individuál-
nych súťaží a zápasov jednotli-
vých družstiev proti trénerom.

Celý tréningový kemp spre-
vádzalo takmer ideálne počasie,
takže sme mohli absolvovať ma-
ximálnu porciu tréningov. Nasa-
denie hráčov bolo 100-percentné,
takže so začiatkom prípravy sme
úplne spokojní. Začali sme už aj
s tréningami v telocvični, aby
sme na začiatok sezóny koncom
septembra boli dobre priprave-
ní.

Text a foto: 
Mestský basketbalový klub

Už šiestu kapitolu napísal v ho-
kejbalovom areáli na Podbre-
zinách Fans Cup - turnaj O po-
hár predsedu Fans MHK 32 Par-
tizáni v hokejbale.

Počas prvého augustového
dňa si päť mužstiev zmeralo sily
v zápasoch, ktoré trvali 14 minút
čistého času. Kým však padol

v stredovom kruhu úvodný „pi-
lus“, hraciu plochu na minútu
ovládlo ticho.

„Vlani nás počas turnaja po-
stihla veľmi smutná udalosť, kto-
rou bolo úmrtie nášho veľkého
kamaráta, dlhoročného športovca
a fanúšika športu Duška Kutnára
mladšieho. Týmto spôsobom sme

si chceli uctiť jeho pamiatku. Tur-
naj sme nenazvali memoriálom,
ale po Duškovi sme pomenovali
cenu pre najlepšieho hráča,“ vy-
svetlil jeden z organizátorov To-
máš „Papo“ Paprčka.

Zápasové zápolenia rozhodli
o tom, že piata priečka patrila
Matici Slovenskej. „Hoci to vý-
sledkovo nebolo podľa našich
predstáv, schuti sme si zahrali
a stretla sa známa partia. A presne
o tom takéto turnaje sú,“ pozna-
menal šéf tímu Marek Nemec. 

V stretnutí o tretie miesto Par-
tisans united zdolali celok zvaný
Radšej knihu 4:0. Finále medzi
Modrými hviezdami a HbK Lip-
tovský Hrádok bolo tým pravým

vyvrcholením vydareného turna-
ja. Keďže v riadnom hracom čase
brankári loptičku zo siete nelovili,
prišli na rad samostatné nájazdy.
O triumfe Modrých hviezd v nich
rozhodol Jozef Pavlovič.

„Samozrejme, som rád, že som
chlapcom pomohol k výhre. Ná-
jazdy sú vždy lotériou, teraz tomu
nebolo inak. Možno nevyhral lep-
ší, ale šťastnejší tím. Ďakujem or-
ganizátorom, turnaj mal bezpro-
blémový priebeh,“ vyzdvihol prá-
cu tímu, ku ktorému patril aj
predseda Fans MHK 32 Partizáni
Tomáš „Tošo“ Šury, ktorý deko-
roval najlepšie celky.

Text a foto: Michal Paška

Basketbalisti boli na jubilejnom sústredení

O tretie miesto: Partisans united – Radšej knihu 4:0.
Finále: Modré hviezdy – HbK Liptovský Hrádok 1:0 (po samostatných
nájazdoch).
Najlepší strelec: Erik Balažovič (Partisans united – 5 gólov).
Najlepší hráč – Cena Dušana Kutnára mladšieho: Jozef Laučík
(Partisans united).
Najlepší brankár: Matej Radúch (Modré hviezdy).

Turnaj bol spomienkou na kamaráta
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SKÚŠKA SIRÉN 
11. septembra 2015 o 12.00
hod. sa vykoná v Liptovskom
Mikuláši kontrola systému va-
rovania obyvateľstva dvojmi-
nútovým stálym tónom sirén.

Občansky servis
JÚL 2015

Vitaj na tomto svete…
V júli 2015 sa v Liptov-
skom Mikuláši narodili:
Ela Dermek, Daniel Ján Be-
nický, Kristína Pačajová, Ka-
rolína Uličná, Laura Tomko-
vá, Luca Albrecht, Branislav
Kubovčík, Sofia Antolová,
Adam Žuffa, Adam Račko,
Radovan Sekan, Peter Slo-
povský, Ema Perončíková,
Šimon Hazucha, Selina Ba-
lážová, Vanesa Šuchtárová,
Filip Cabúk, Tomáš Korček,
Patricio Kroščen, Adam Ča-
tloš, Matias Teniak, Alica
Strachanová, Ema Frianová. 

To životy sa ich navždy
spojili, pre nich už osve
v svete miesta niet …
Manželstvo uzavreli:
Róbert Hykel – Lenka Her-
cegová, Martin Tomko –
Laura Balážová, Ing. Matej
Šiculiak – Lenka Porubiako-
vá, Jaroslav Lušňák – Ing.
Júlia Fedorová, Ing. Marek
Vacek – Bibiana Valigurová,
Jan Hrachovina – Jana Hafi-
ňáková,  Ing. Juraj Kubáň –
Marcela Popeľašová, Lukáš
Madliak – Miriam Kokiová,
Ing. Vladimír Novomestský
– Jana Habrúnová, Matthias
Gutzmann – Adriana Klepá-
čová, Petr Piwowarski – Eva
Škrabalová. 

Je taká chvíľa. Skončí sa
život, začne spomienka …
Opustili nás:
Mária Fábryová – 75 r., Vla-
dimír Španko – 88 r., Anna
Celengová – 81 r., Anna
Vdovcová – 84 r., Jozef  Za-
jac – 86 r., Mária Michalková
– 89 r., Vladimír Sochor – 81
r., Ivan Bukas – 59 r., Jozef
Murza – 90r., Libor Porub-
čan – 61 r., Vladimír Kollárik
– 76 r., Želmíra Majerčiako-
vá – 85 r., Milan Vlha – 69 r.

Výzva na predkladanie ná-
vrhov na ocenenia za rok 2015
Mesto Liptovský Mikuláš a primátor mesta Liptovský Mikuláš

vyzývajú obyvateľov mesta i širokú verejnosť na predkladanie
návrhov na udelenie nasledovných ocenení.

1. Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš
2. Cena mesta Liptovský Mikuláš

3. Cena primátora mesta
4. Iné vyznamenania

1.Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš – udeľuje
mestské zastupiteľstvo fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť vý-
znamným spôsobom zaslúžili o hospodársky, sociálny alebo
kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu a šírenie dobrého
mena Slovenska v zahraničí, o porozumenie, mier a priateľ-
stvo medzi národmi a o rozvoj vzťahov medzi partnerskými
mestami, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi
tvorivými výkonmi. Čestné občianstvo mesta sa môže udeliť aj
cudzím štátnym príslušníkom.

2. Cena mesta Liptovský Mikuláš – sa môže udeliť občanom
mesta s trvalým pobytom na území mesta Liptovský Mikuláš.
Udeľuje ju mestské zastupiteľstvo, za mimoriadne výsledky
pri zveľadení a rozvoji mesta, šírení dobrého mena doma i vo
svete, za vynikajúce výsledky v oblasti vedy, kultúry, športu,
vzdelávania, spoločenského a duchovného života, v hospo-
dárstve,  zdravotníctve, ochrane životného prostredia, publi-
cistike.

3. Cena primátora mesta – sa môže udeliť občanom mesta
s trvalým pobytom na území mesta Liptovský Mikuláš za ich
záslužnú činnosť v prospech samosprávy mesta a rozvoja
mesta a za vynikajúce výsledky pri reprezentácii mesta na ce-
losvetových, európskych a svetových podujatiach. Cenu ude-
ľuje primátor mesta Liptovský Mikuláš.

4. Iné vyznamenania – Primátor mesta Liptovský Mikuláš môže
udeliť obyvateľom mesta za aktívnu činnosť v orgánoch sa-
mosprávy, podiele na rozvoji mesta, za vynikajúce výsledky
a vzornú reprezentáciu mesta na regionálnej a miestnej úrov-
ni, za mimoriadne pedagogické výsledky a pedagogickú an-
gažovanosť v oblasti výchovy a vzdelávania Pamätnú plaketu
ako morálne ocenenie, môže oceniť prijatím u primátora mes-
ta a odovzdaním Pamätného listu.

Vážené dámy, Vážení páni,
Vaše návrhy a odporúčania nám doručte osobne, prostredníc-
tvom pošty, alebo elektronickou poštou v termíne do
9. 10. 2015 nasledovne:
• osobne na Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši – kancelária ve-

denia mesta
• poštou na adresu Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši, Štúrova

1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
• e-mailom na sekretariát@mikulas.sk

Návrh musí obsahovať:
a) osobné údaje navrhovaného,
b) zdôvodnenie odporúčania (zhodnotenie doterajšej činnosti,

dosiahnuté úspechy, vyznamenania, ktoré už boli navrhova-
nému udelené a pod.),

c) návrhy na druh ocenenia, okrem ceny primátora mesta Lip-
tovský Mikuláš. Predkladá mestskému zastupiteľstvu primá-
tor mesta, resp. ním poverený člen mestskej rady.

OZNAM
ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA 
Poslanci mestského zastu-
piteľstva v Liptovskom Mi-
kuláši sa stretnú na najbliž-
šom rokovaní 17. septemb-
ra o 10. hodine.

Televízia Liptov vysiela v DVB-T
norme. Signál je šírený z vysiela-
ča Háj Nicovô. Pre prijímanie
signálu TV Liptov budete potre-
bovať set-top-box alebo televí-
zor s digitálnym tunerom a iz-
bovú alebo vonkajšiu anténu.
Ak bývate blízko vysielača, bude
vám stačiť izbová anténa. Pri
väčšej vzdialenosti budete po-
trebovať vonkajšiu anténu. Za-
pojte set-top-box a prepojte ho
s televíznym prijímačom.

Potom pripojte anténu.
V niektorých lokalitách Liptova
nie je nutné natočiť anténu na
vysielač Háj Nicovô, môže ostať
natočená na iný vysielač tak,
ako ju máte teraz. V prípade, že
TV Liptov v takejto pozícii anté-
ny nenaladíte, je potrebné ju
nasmerovať na televízny vysie-
lač Háj Nicovô. Potom nalaďte
set-top-box. Ladiť môžete auto-
maticky alebo "ručne". Odporú-
čame nastaviť možnosť ladenia
všetkých kanálov naraz. V balíku
sú spolu s TV Liptov aj iné pro-
gramy, ako napríklad Šláger TV
či TV Noe. Číslo kanála je 23.
V prípade, že budete ladiť len
23-tí kanál, nájde vám stanice
iba z tohto kanála. Preto odpo-
rúčame automatické ladenie
všetkých kanálov naraz. Je prav-
depodobné, že prijmete progra-
my z viacerých vysielačov. Praje-
me Vám príjemné sledovanie
programu.

Tím TV Liptov

TV Liptov
v každej 

domácnosti
Liptova
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