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Karanténna stanica v Liptov-
skom Mikuláši zažila počas 
svojej existencie dve veľké 
sťahovania. Tretie, ktoré im 
prinesie väčšie a pohodlnej-
šie priestory pre zvieratá, ju 
čaká už čoskoro.     

Dlhé roky je karanténna 
stanica jediným miestom, kde 
našli svoj domov zatúlané 
a nechcené zvieratá z celého 
mikulášskeho okresu. Ukon-
čenie dlhodobej nájomnej 
zmluvy na priestory na Revo-
lučnej ulici zo strany vlastní-
ka, primälo mesto Liptovský 
Mikuláš hľadať nové možnosti 
ako vytvoriť karanténnej stani-
ce čo najkvalitnejšie zázemie. 
„Občianskemu združeniu, 
ktoré sa stará o  prevádzku 
karanténky, dávame do  dl-
hodobého nájmu pozemok 
v priemyselnej oblasti v mest-
skej časti Okoličné. Tu budú 
mať dostatok miesta pre ko-
terce a výbeh zvierat,“ uviedol 
Jozef Repaský, viceprimátor 

mesta Liptovský Mikuláš. 
Z dôvodu chýbajúcich sietí 

vykopú pracovníci Verejnopro-
spešných služieb na pozemku 
studňu, zavedú elektrické 
káble a vykopú žumpu. „Je to 
pre nás veľká pomoc. My vy-
budujeme zo svojich zdrojov 
oplotenie a  nakúpime nové 
koterce, aby sme mohli dať 
prechodný domov viacerým 
zvieratám, mesto nás podpo-
rí priestormi,“ priblížila Jana 
Dvořáčková, predsedníčka 
o bčianskeho združenia Očami 
psa, ktoré je prevádzkovate-
ľom karanténnej stanice. 

Po presťahovaní, ktoré by 
malo byť ukončené do konca 
októbra, chce občianske zdru-
ženie podať žiadosť na Regio-
nálnu veterinárnu a potravino-
vú správu o povolenie zriadiť 
útulok. „Kapacitne budeme 
mať nárok na to, aby sme boli 
preklasifi kovaní na  útulok. Je 
to naše veľké prianie,“ dodala 
Jana Dvořáčková.                -kel-

Mesto zlepšuje podmienky pre opustených psíkov, idú do nového

Ovocie sa zbiera na jeseň

Tak ako poľnohospodári, tak aj „mest-
skí gazdovia“ na jeseň svojich mandátov 
hodnotia svoje úsilie. Tri roky mandátu 
takmer uplynuli a preto je treba sa po-
zrieť, aké boli. Z môjho pohľadu úspeš-
né. Predovšetkým preto, že sa podarilo 
stabilizovať mestské fi nancie a zvrátiť 
niektoré procesy, ktoré nás oberali o fi -
nančné zdroje. O stabilizácii najlepšie 
svedčí takzvaná Konsolidovaná uzávier-
ka za rok 2012 a Monitorovacia  správa 
o stave fi nancií k 30. júnu tohto roka. 

V Konsolidovanej uzávierke sa hod-
notí hospodárenie mesta tak, že sa zrá-
tavajú výsledky nielen priamo mest-
skej pokladnice, ale aj všetkých fi riem, 
v ktorých má mesto viacej ako 50% akcií 
a príspevkových organizácií ako Verej-
noprospešné služby alebo Informačné 
centrum. Tento rok sa po dvaapolroč-
nom úsilí „môjho tímu“ podarilo po prvý 
raz v  histórii mať plusový výsledok. 

Predstavuje sumu 130-tisíc eur. 
Monitorovacia správa informuje 

o priebežnom hospodárení mesta ku 
koncu prvého polroka. Sme v  pluse 
o viac ako dva milióny eur. Čaká nás 
však vyúčtovanie prác, ktoré sa realizo-
vali v lete a ďalších, ktoré uskutočníme 
do konca roka. Verím však, že tak ako 
minulý rok, aj tento prinesie v konečnom 
zúčtovaní pre mesto pozitívne výsledky 
bežného hospodárenia. 

Nedá mi nespomenúť havarijnú situ-
áciu v kotolni na Základnej škole Čs. bri-
gády. O tom, že kotolňa nie je v dobrom 
stave som bol informovaný a mesto už 
bezúspešne v roku 2012 žiadalo peniaze 
od ministerstva školstva na riešenie situá-
cie. Projektová dokumentácia bola spra-
covaná tento rok  a predpokladala potre-
bu prác vo výške asi 210-tisíc eur. Bolo 
začaté výberové konanie na dodávateľa. 

Výsledok znaleckého posudku, ktorý 
bol robený počas prázdnin však ukázal, 
že sa jedná už o haváriu a nie je možné 

bezpečne kotolňu prevádzkovať a ča-
kať na výsledky verejného obstarávania. 
Pristúpili sme preto k riešeniu situácie 
urgentne. Dodávateľ z nášho mesta sa 
zaviazal urýchlene kotolňu rekonštru-
ovať, stáť nás to bude asi 168-tisíc eur. 
Verím, že sa podarí spustiť vykurovanie 
čím skôr, aby nebolo potrebné dať v ško-
le „kotolňové“ prázdniny.

Október je mesiacom úcty k starším. 
V ostatných rokoch naše kluby seniorov 
pripravujú program „Sami sebe“, ktorý je 
veľmi peknou prehliadkou ich schopností 
a činností. Dom kultúry praská vo švíkoch, 
keď príde deň „D“ a po usilovnom skúšaní 
a opadnutí trémy sa rozbehne program. 
Tento rok budú mať pre veľký záujem až 
dve predstavenia. Prvé vo štvrtok 10. ok-
tóbra o 14.30 hod. pre členov klubov se-
niorov a druhé pre širokú verejnosť o deň 
neskôr so začiatkom o 18.00 hod.

Alexander Slafkovský, 
primátor
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September bol v našom mes-
te zlomovým mesiacom, ke-
dy sa ukončili dôležité stavby 
a začalo sa s realizáciou ďal-
ších projektov. Obyvatelia 
mesta môžu naplno využí-
vať parkovisko na ulici Paula 
Straussa v Palúdzke, cintorín 
vo Vrbici krášli nové oplote-
nie a v Okoličnom dokončili 
nový zberný dvor. Celkové 
investície predstavujú sumu 
viac ako 540-tisíc eur.   

Dlho očakávaná výstavba 
prístupovej cesty a  parko-
vacích miest na  ulici Pavla 
Straussa došla k svojmu záveru. 
Jeho výsledkom je moderné 
parkovisko s  lapačom olejov 
pre dvadsať vozidiel a  s  no-
vým verejným osvetlením. Ve-
rejnoprospešné služby mesta 
(VPS) tak zrealizovali práce 
na poslednom štrkovom par-
kovisku v tejto lokalite. „Práce 
za 92-tisíc eur na istý čas po-
zdržala neplánovaná úprava 
prístupovej cesty k  parko-
visku a  oprava Komenského 
a  Hurbanovej ulice v  centre 
mesta, ktoré sme museli 

neodkladne spraviť,“ povedal 
Jozef Klepáč, riaditeľ VPS.  

Nový zberný dvor
Posledné prípravné práce 

sa zrealizovali aj na mieste no-
vého zberného dvora v Oko-
ličnom. Od  1. októbra budú 
bývalé „skleníky“ s horizontom 
najbližších minimálne 20 rokov 
miestom pre zber triedeného 
odpadu aj s novou kompostár-
ňou. Okrem bežne triedených 
zložiek odpadu tu obyvatelia 
mesta môžu doviezť zelený 
a nebezpečný odpad, šatstvo, 
polystyrén, papier, plasty, 
komunálny odpad, stavebný 
a elektro odpad. „Zberný dvor 
sa nám podarilo vybudovať 
z vlastných zdrojov za asi 80 
-tisíc eur,“ dodáva riaditeľ VPS. 

Oplotenie cintorína 
a nové chodníky

V septembri pracovníci VPS 
ukončili aj oplotenie Vrbické-
ho cintorína prefabrikovaným 
železo-betónovým plotom 
v hodnote 38,5-tisíc eur. „Ten-
to materiál sa bežne používa 

na oplotenie. Bol cenovo pri-
jateľný, jednoducho a rýchlo 
sa montuje a navyše je aj este-
tický. Po prvýkrát je tak cinto-
rín oplotený zo všetkých strán,“ 
približuje J. Klepáč. 

Počas septembra sa praco-
valo aj na mieste posledného 
odpočinku v  mestskej časti 
Liptovská Ondrašová, kde pri-
budli nové chodníky, aby bol 
uľahčený pohyb medzi hrobo-
vými miestami. Celkovo VPS 
investovali do prác na spomí-
naných cintorínoch 58,5-tisíc 
eur z vlastných zdrojov. 

Začiatok revitalizácie 
mestských parkov

Jesenné obdobie je časom, 
ktorý si mesto Liptovský Mi-
kuláš určilo ako začiatok rea-
lizácie myšlienky revitalizácie 
mestských parkov. V  Parku 
Martina Rázusa pred mestským 
úradom tak pribudli nové lavič-
ky a smetné koše. Dobrovoľníci 
sa pustili do čistenia Parku M. 
R. Martákovej pri Rachmani-
novom námestí, ktorý krášli 
obnovený chodník a taktiež tu 

pribudnú nové lavičky. „Počas 
leta sme stihli menšiu úpravu 
Rohonciho záhrady za Domom 
služieb, kde máme vďaka oby-
vateľom niekoľko dobrých ná-
padov na jej využitie. V tomto 
roku ešte osadíme do niekto-
rých parkov v  meste tabule 
s názvami parkov, ďalšie lavič-
ky a odpadkové koše,“ pribli-
žuje Anna Rašiová, prednostka 
Mestského úradu v Liptovskom 
Mikuláši. 

Po lete sa mesto pustilo aj 
do  výstavby novej bytovky 
s dvanástimi bytmi najnižšie-
ho štandardu v osade Hlboké. 
Radnica tak môže v  budú-
com roku odštartovať systém 
viacstupňového bývania, ktorý 
by mal obyvateľov s nižším príj-
mom motivovať zlepšiť svoje 
životné podmienky. 

Drvivú väčšinu nákladov 
spojených s  výstavbou pod-
štandardnej bytovky vo výške 
takmer 300-tisíc eur získala 
radnica zo Štátneho fondu roz-
voja bývania. Investíciu riadia 
Verejnoprospešné služby.       

      Slávka Kellová

Verejnoprospešné služby realizujú veľké investície, ďalšie projekty sa začínajú 

Úpravy v základnom dokumente 

defi nujúcom využitie jednotlivých 

území mesta pre stavebné účely 

vo štvrtok 19. septembra poslanci 

schválili. Proti nebol žiaden z prí-

tomných poslancov. 

Zmeny územného plánu sa do-

týkajú dvoch úprav. Prvou je vypus-

tenie slova heliport z jeho textovej 

časti - prípustných regulatívov 

funkčného využitia všetkých urba-

nistických blokov. Druhá upravuje 

zmenu maximálnej výšky zástavby 

pre objekt simulátora voľného pá-

du pri akvaparku v Ráztokách.

Prvá zmena v praxi znamená, 

že na zmiešaných územiach mest-

ského centra, územiach občianskej 

vybavenosti, územiach pre šport 

a rekreáciu ako aj v ostatných úze-

miach bude môcť investor uvažovať 

o vybudovaní heliportu až vtedy, ak 

bude zakreslený v územnom pláne. 

Teda po tom, ako takýto zámer či 

jeho projekt prejde posúdením 

a schválením cez mestské zastupi-

teľstvo. Druhou podmienkou je pre-

verenie projektu podrobnejšou do-

kumentáciou a environmentálnou 

štúdiou, ktorá bude zohľadňovať 

nielen územnotechnické predpo-

klady, ale aj prevádzkové obmedze-

nia. Tieto dve podmienky v územ-

nom pláne z decembra 2010 chý-

bali. Keďže zmenu územného plánu 

požadovali predovšetkým občania 

Liptovskej Ondrašovej kvôli obave 

z nadmerného hluku z prípadnej 

pravidelnej prevádzky vrtuľníkov 

v ich bezprostrednom susedstve, 

v mene petičného výboru svoju 

spokojnosť vyjadril jeho predseda 

Jozef Kruták: „Dosiahli sme, že sa 

tým zastupiteľstvo zaoberalo. Že 

zmenu poslanci aj schválili a nikto 

nebol proti považujem za ešte lep-

šiu správu,“ povedal.

 Peter Lehotský

Liptovský Mikuláš je po prvom polroku 2013 v dobrej eko-

nomickej kondícii. Svedčia o tom výsledky hospodárenia 

k 30. júnu. Poslancom boli prezentované na zasadnutí mest-

ského zastupiteľstva vo štvrtok 19. septembra. Za prvých 

šesť mesiacov sa radnici podarilo znížiť úverovú zadlženosť 

na jedného obyvateľa o 10 eur, čím sa dostala na úroveň niž-

šiu ako v roku 2010 o takmer 30 eur. V porovnaní s prvým 

polrokom minulého roka sa mestu podarilo aj výrazne zvýšiť 

prebytok, o viac ako 600-tisíc eur.

Výsledkom hospodárenia za prvý polrok 2013 je v rámci bež-

ného a kapitálového rozpočtu prebytok vo výške 2,17 mil. eur. 

V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2012 sa prebytok hos-

podárenia zvýšil o viac ako 625-tisíc eur. Po zapojení fi nančných 

operácií predstavuje  zostatok disponibilných prostriedkov hodnotu 

takmer 1,73 mil. eur. „Za tento stav vďačíme najmä tomu, že obyva-

telia mesta si vo väčšej miere plnia svoje povinnosti v zmysle daní 

a poplatkov. To predstavuje jeden z najdôležitejších mestských 

príjmov. V prvom polroku sme aj menej míňali,“ povedal primátor 

Alexander Slafkovský.  

Stav úverovej zaťaženosti sa ku koncu júna zastavil na sume 

14,4 mil. eur. Dlhovú službu mesta sa tak podarilo znížiť o viac 

ako 540-tisíc eur. Tým sa zmenšila o 10 eur aj úverová zaťaženosť 

na jedného obyvateľa, ktorá predstavuje sumu 240 eur. „Výsledky 

hospodárenia mesta dosiahnuté v prvom polroku hodnotíme ako 

pozitívne. Z doterajšieho plnenia príjmov predpokladáme, že budú 

do konca roka splnené v súlade s rozpočtom a tak nebude ohrozené 

čerpanie schválených rozpočtových výdavkov,“ uvádza Jana Miku-

šiaková, vedúca oddelenia ekonomiky Mestského úradu.       -kel-

Mesto si opäť polepšilo, znížilo dlhy 
a hospodárilo s vyšším prebytkom 

Zmena územného plánu prešla, 
proti nebol žiadny poslanec



SPRAVODAJSTVO 3

Poslanci mestského zastupiteľ-
stva vo štvrtok 19. septembra 
neschválili návrh všeobecne zá-
väzného nariadenia, ktorý mal 
na území mesta zaviesť regulo-
vané parkovanie.

Časť poslancov za Podbreziny 
predložila pozmeňujúci návrh, 
aby sa regulované parkovanie 
zaviedlo iba v Starom Meste s tým, 

že prvá karta pre domácnosť by 
bola zadarmo. Za druhú a ďalšie 
navrhovali poplatok symbolických 
osem eur. Regulácia ostatných 
mestských častí sa podľa ich 
návrhu mala dopracovať a zaviesť 
k 1. augustu 2015. Celý materiál 
však nezískal potrebnú podporu, 
chýbal jeden hlas.

„Som sklamaný z toho, ako 

dopadlo hlasovanie. Stále sa 
na nás budú obracať nespokojné 
hlasy vodičov, ktorí nebudú mať 
kde parkovať. Preto si nemyslím,  
že je prospešné, ak riešenie zlej 
parkovacej situácie v  našom 
meste odložíme do budúcnosti,“ 
reagoval po hlasovaní primátor 
mesta Alexander Slafkovský. 

-kel- 

Šestica mestských základných 
škôl v Liptovskom Mikuláši pri-
vítala v pondelok 2. septembra 
po  dvojmesačnom oddychu 
svojich žiakov. Do školských la-
víc zasadlo spolu s nimi viac ako 
290 prvákov. 

Usmiate bezstarostné tváre 
žiakov zaplnili v prvý deň škol-
ského roka priestory mestských 
základných škôl. „Po  prvýkrát 
sa do  radov školákov pripoji-
lo 293 prvákov, čo je o päť viac 
ako v minulom školskom roku,“ 
povedal Ján Jurkovič, vedúci 
oddelenia vzdelávania, mláde-
že, športu a kultúry Mestského 
úradu. „Najviac prvákov sa bude 
učiť na  Demänovskej ceste, je ich 
až 69 a na ZŠ M. R. Martákovej, 

kde sa školské povinnosti začali 
67 prvákom,“ dodal J. Jurkovič. 
Najvyšší nárast prvákov zazname-
nala v tomto školskom roku škola 
v Okoličnom, kde o prvostupňové 
vzdelávanie prejavilo záujem o 16 
prvákov viac ako v minulom roku.

Školy budú zlepšovať 

svoje zázemie 

„Najväčšie zmeny školy 
a školské zariadenia  očakáva-
jú do konca roka 2013, kedy by 
mali byť ukončené legislatívne 
zmeny, ktoré sa dotknú najmä  
fi nancovania základného škol-
stva. Upravovať sa majú zákony 
o fi nancovaní školstva, o štát-
nej správe v školstve a školskej 
samospráve, ako i  očakávaná 

Mestská časť Dátum Deň Hodina Miesto

Andice, Benice 7. 10. 2013 pondelok 16,00 hod. KD Benice

Palúdzka 7. 10. 2013 pondelok 18,00 hod. ZŠ s MŠ na ul. Demänovskej v Palúdzke

Staré Mesto 8. 10. 2013 utorok 16,00 hod. Mestský úrad - malá zasadačka

Nábrežie - Vrbica 8. 10. 2013 utorok 18,00 hod. ZŠ M. R. Martákovej

Lipt. Ondrašová 9. 10. 2013 streda 16,30 hod. KD Lipt. Ondrašová

Bodice 10. 10. 2013 štvrtok 16,30 hod. KD Bodice

Demänová 10. 10. 2013 štvrtok 18,30 hod. ZŠ s MŠ na ul. P. J. Kerna v Demänovej

Okoličné, Stošice 15. 10. 2013 utorok 16,00 hod. ZŠ Okoličianska

Podbreziny, Vitálišovce 15. 10. 2013 utorok 18,00 hod. ZŠ Janka Kráľa

Ploštín 16. 10. 2013 streda 16,30 hod. KD Ploštín

Iľanovo 16. 10. 2013 streda 18,30 hod. KD Iľanovo

V Hlbokom chytali 
túlavých psov

V  spolupráci s  Mestskou 
políciou realizujú pracov-
níci karanténnej stanice 
odchyty zvierat na území 
mesta. „Naposledy sme 
robili odchyt v utorok 10. 
septembra v  mestskej 
časti Hlboké. Odtiaľ sme 
si priniesli 27 psíkov. Aby 
nám takéto počty zvie-
rat nenarastali nárazovo, 
chceme zaviesť pravidelné 
odchyty raz za jeden či dva 
mesiace,“ povedala Jana  
Dvořáčková z občianskeho 

združenia Očami psa, ktoré 
prevádzkuje karanténnu 
stanicu. 

„Prekvapilo nás však zis-
tenie, že nie všetky odchy-
tené psy sú z osady. Dozve-
deli sme sa, že obyvatelia 
mesta vyhadzujú nechcené 
zvieratá práve v Hlbokom,“ 
doplnila predsedníčka 
združenia.                       -kel-

Poslanci zamietli zlepšenie parkovania jeho reguláciou

 Nový školský rok so zmenami k lepšiemu

zmena školského zákona,“ pri-
blížil J. Jurkovič.

Mestské základné a materské 
školy v jeseni čaká viacero rekon-
štrukčných prác. „Materská škola 
na Nábreží 4. apríla sa už môže po-
chváliť opravenou strechou v hod-
note 10-tisíc eur. ZŠ Čs. brigády 
zo svojich nákladov zrealizovala 

čiastočnú výmenu okien a do za-
čiatku vykurovacej sezóny ju čaká 
ešte výmena starej kotolne, ktorá 
je v havarijnom stave. V tomto 
kalendárnom roku sa do výmeny 
okien pustia z rozpočtu mesta aj 
ďalšie mestské základné a mater-
ské školy,“ uviedol primátor mesta 
Alexander Slafkovský.              -kel-

Jesenné hovory vedenia mesta s občanmi v októbri
Primátor mesta Alexander Slafkovský pozýva obyvateľov Liptovského Mikuláša na spoločné stretnutia - 

hovory s občanmi. Spolu s ním sa ich zúčastnia poslanci za jednotlivé mestské časti. O svojich problémoch, 
postrehoch a podnetoch na zlepšenie života vo svojej mestskej časti a mesta tak môžete diskutovať s tými 
najkompetentnejšími v týchto termínoch: 
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Kriminalita ohrozuje pôsobenie zahraničného investora v meste

Od 2. do 4. októbra sa Liptov-
ský Mikuláš a jeho okolie stane 
centrom stretnutia odborníkov 
a  nadšencov outdoorových 
športov počas európskeho 
podujatia Nature & Sports Eu-
ro’Meet  2013. Do Liptova pri-
tiahne účastníkov z pätnástich 
krajín Európy, ktorí budú hovo-
riť o možnostiach športov a voľ-
no-časových aktivitách v príro-
de a prakticky si tiež vyskúšajú 
športové možnosti v  Liptove 
a Vysokých Tatrách.  

Liptovský Mikuláš ako or-
ganizátorské mesto bude hos-
titeľom druhého európskeho 
stretnutia Nature & Sports 
Euro’Meet  2013. Podujatie po-
zostáva z konferenčnej a prak-
tickej časti. „S prednáškou vy-
stúpi pred európskym plénom 

uznávaný odborník  na vzde-
lávanie v oblasti športov v prí-
rode Nills Faarlund z Nórska, 
o  korelácii športu a  zdravia 
porozpráva prof. Václav Bunc 
z Karlovej univerzity a Sloven-
sko zastúpi počas prednášok 
riaditeľ TANAP-u Pavol Majko, 
ktorý priblíži povolené športo-
vé aktivity v rôznych pásmach 
ochrany prírody u nás,“ povedal  
riaditeľ konferencie Ivan Paňák. 

Medzi prednášajúcimi vy-
stúpia odborníci z oblasti out-
doorových športov, ochrany 
prírody, vzdelávania a preven-
cie zdravia z  Veľkej Británie, 
Francúzska, Švajčiarska, Fínska, 
Bulharska, Nemecka či Poľska.

Jedinečná príležitosť 

pre Liptov a Slovensko

„Podujatie je jedinečnou prí-
ležitosťou ako zužitkovať skú-
senosti krajín Európy v oblasti 
športovania v prírode na rozvoj 
nášho regiónu a celého Sloven-
ska. Jedným z pozitívnych fak-
torov, ktoré prispeli k úspešnej 

kandidatúre Liptovského Miku-
láša, sú prírodné podmienky 
lokality a potenciál na rozvoj 
cestovného ruchu  (CR) a out-
doorových športov,“ zdôraznil 
Alexander Slafkovský, primá-
tor mesta Liptovský Mikuláš 
a  predseda organizačného 
výboru. 

Na podujatí predstaví našu 
krajinu Slovenská agentúra ces-
tovného ruchu,  krajské a ob-
lastné organizácie CR.  

Odborníci aj široká verejnosť

Konferencia je určená od-
borníkom z  verejnej správy, 
podnikateľom, školám a  štu-
dentom i širokej verejnosti, kto-
rí majú stále možnosť prihlásiť 
sa. Organizátori pripravili pre 
slovenských účastníkov špe-
ciálny konferenčný poplatok 
s 50-percentvnou zľavou.    

Svoju účasť na podujatí po-
tvrdili zástupcovia ministerstva 
životného prostredia, minister-
stva školstva, vedy, výskumu 
a športu, ako aj a zástupcovia 

francúzskeho ministerstva 
športu a  Európskej komisie 
z Bruselu. Garantom konferen-
cie je francúzske ministerstvo 
športu. Záštitu nad podujatím 
prevzal minister školstva Dušan 
Čaplovič.

Liptovský Mikuláš uspel pred 
dvoma rokmi so svojou kandi-
datúrou na  zorganizovanie 
druhého ročníka konferencie 
v extrémne silnej konkurencii. 
Okrem neho sa o túto možnosť 
uchádzali regióny Bas-Rhin 
(Francúzsko, Nemecko, Švaj-
čiarsko) a Pau-Pyrénées (Fran-
cúzsko, Španielsko).

„Súčasťou podujatia bude 
prezentácia kultúry, prírody 
a turistických atrakcií regiónu 
Liptov, Nízkych a  Vysokých 
Tatier. Okrem odbornej prob-
lematiky samostatnou témou 
bude aj ochrana prírody a prí-
pustné aktivity v rámci zonácie 
národných parkov,“ povedal Mi-
roslav Parobek z organizačného 
výboru podujatia.                       

                                          -kel- 

Pätica najšikovnejších študentiek francúzštiny z Gymnázia M. M. Hodžu 

v Liptovskom Mikuláši vycestovala v druhej polovici prázdnin do krajiny 

galského kohúta, aby bližšie spoznala jazyk a kultúru tých, o ktorých sa 

v škole učia iba z učebníc. Počas dvojtýždňového tábora spoločne so 

žiakmi z Talianska a Nemecka spoznávali zaujímavosti  francúzskeho 

mesta Annecy a jeho okolia. 

Zážitkový tábor pripravil pre účastníkov okrem teoretických hodín 

francúzštiny program plný zaujímavých poznávacích výletov, náv-

štev pamätihodností a podujatí. „Učili sme sa len minimálne, pretože 

tento tábor je skôr o aktívnom používaní jazyka v praxi. Zajazdili sme 

na kajakoch, videli sme krásny hrad nad Annecy a zažili sme neopa-

kovateľný Festival jazera. V blízkosti mesta sa totiž nachádza vodná 

plocha podobná našej Liptovskej Mare,“ opísala niektoré zo zážitkov 

jedna z vybraných študentiek gymnázia Andrea Pavellová. 

Aktívne používanie jazyka podporovalo aj spojenie účastníkov vo 

veku od 14 do 17 rokov s inými národnosťami. „My Slovenky sme bývali 

na izbe s Taliankami. Dodnes sme s niektorými z nich v kontakte,“ pove-

dala Andrea. „Mne osobne to veľmi pomohlo v rozširovaní si francúzskej 

slovnej zásoby a schopnosti konverzovať v tomto jazyku. Zároveň sme 

si obohatili vedomosti z angličtiny, pretože nie všetci účastníci tábora 

vedeli dobre po francúzsky,“ dodala budúca maturantka. 

Tábor v Annecy navštevujú žiaci z liptovskomikulášskych škôl už 

desať rokov v rámci partnerstva týchto dvoch miest. Podobne trávia 

prázdninové mesiace aj žiaci ďalších partnerských miest Annacy - Bay-

reuth v Nemecku a Vincenza v Taliansku. Najlepší liptovskomikulášski 

študenti môžu Francúzsko navštíviť aj v roku 2014. Stačia im k tomu 

iba dobré výsledky v škole.                                                     Slávka Kellová 

Medzinárodná konferencia Euro’Meet otvára Liptov svetu

Vedenie Liptovského Mikuláša sa 
stretlo so zástupcom  spoločnosti 
SlovTan Contract Tannery, ktorá 
podniká na území mesta od roku 
1993. Svoje pôsobenie v Lipto-
ve však zvažuje kvôli krádežiam 
motorových vozidiel obchodných 
partnerov a inej trestnej činnosti. 
O pomoc požiadali liptovskomi-
kulášsku radnicu.

Spoločnosť, ktorá zamestnáva 
takmer tristo obyvateľov z Lipto-
va, sa sťažuje na početné kráde-
že motorových vozidiel v našom 
okrese. Za  posledné dva roky 
zmizli štyri autá a jedna motor-
ka so zahraničnou poznávacou 
značkou, ktoré patrili obchodným 
partnerom fi rmy. „V tomto roku 
prišli o svoje vozidlá dvaja naši 
zahraniční partneri. Najprv v aprí-
li a naposledy v júli tohto roka,“ 
priblížil Harry Nakunst, konateľ 
spoločnosti.

„Obrátili sme sa preto 
na mesto a štátnu políciu, aby 
sme spoločne našli spôsob, ako 
ochrániť majetok zahraničných 
osôb a  ako postupovať, aby 
sa zvýšila objasnenosť krádeží 
motorových vozidiel. V prípade, 
že k náprave nedôjde, budeme 
zvažovať naše pôsobenie v Lip-
tovskom Mikuláši,“ dodal konateľ 

spoločnosti, ktorá v minulom ro-
ku  zaznamenala aj 200-tisícovú 
škodu kvôli krádeži spracováva-
nej klokanej kože.

Spolupráca mestskej  

a štátnej polície

„V boji proti organizovanému 
zločinu ťaháme, bohužiaľ, za krat-
ší koniec. Urobíme však všetko  
pre to, aby mesto neprišlo o tak 
veľkého zamestnávateľa, akým 
je spoločnosť SlovTan,“ povedal 
primátor mesta Alexander Slaf-
kovský. „S konateľom fi rmy sme 
sa dohodli na určitých preven-
tívnych opatreniach. Verím, že 
prinesú svoje ovocie,“ dodal.

Najúčinnejším opatrením je 
v boji proti organizovaným skupi-
nám preventívna činnosť. „Odha-
ľovanie trestnej činnosti nepatrí 
medzi kompetencie mestskej po-
lície. Dlhodobo však spolupracu-
jeme pri výkone hliadkovacej čin-
nosti so štátnou políciou. V tom 
budeme aj pokračovať,“ zdôraznil 
Vladimír Bella, náčelník liptovsko-
mikulášskej Mestskej polície.

„Priebežne  vykonávame  
pravidelné preventívne opat-
renia v okolí tohto podnikateľ-
ského subjektu, ako aj  v celom 
okrese. Oceňujeme spoluprácu 

s mestskou políciu aj pri využívaní 
ich kamerového systému a pro-
striedkov, ktoré nám pomáhajú 

pri odhaľovaní trestnej činnosti,“ 
dodal okresný policajný riaditeľ 
Jaroslav Harant.                          -kel- 

Študenti sa vzdelávali vo francúzskom Annecy
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Obyvatelia obce Ploštín oslá-

vili 750. rokov prvej písom-

nej zmienky o tejto dnes už 

mestskej časti Liptovského 

Mikuláša. Dvojdňové oslavy 

obohatilo uvedenie publiká-

cie z  histórie obce, predsta-

venie obľúbeného domáceho 

divadelného súboru a  zná-

my detský folklórny festival 

Pod skalkou.    
Pripomienku 750. výročia 

symbolicky odštartoval výstup 
na  vrchol Chopka. Ani skorá 
ranná hodina neodradila takmer 
dve stovky obyvateľov a rodá-
kov od výletu. Odtiaľ sa účast-
níci výstupu presunuli do novo 
vybudovaného areálu pri budo-
ve pozemkového spoločenstva 
Ploštín, ktorý sa stáva centrom 

tejto mestskej časti. Podvečer 
sobotňajšieho dňa patril histó-
rii obce, ktorú priblížil profesor 
Ferdinand Uličný.

Do života uviedli aj novú pub-
likáciu venovanú histórii obce. 
Akt krstu vzal do svojich rúk pri-
mátor mesta Liptovský Mikuláš 
Alexander Slafkovský a poslan-
kyňa za  mestskú časť Soňa 
Čupková. „O príjemné kultúrne 
ukončenie dňa sa postaral domá-
ci divadelný súbor Šapo s hrou 
Mastný hrniec, ktorá súboru za-
bezpečila prvé miesto v krajskej 
prehliadke amatérskych diva-
delných súborov a úspešne ňou 
reprezentovali mesto v srdci Lip-
tova aj na celoštátnej prehliad-
ke,“ povedala Mária Grajciarová, 
vedúca programovej komisie.

 Šport aj folklór

Počas druhého dňa sa 
oslavovalo netradične športovo. 
Priestory futbalového ihriska ožili 
súťažami a atrakciami pre deti, 
ukážkami zručností ploštínskych 
hasičov, priateľský zápas si zahra-
li „starí páni“ a niektoré mužstvá 
domáceho klubu. Popoludní 
pokračovali oslavy sprievodom 
a pietnym aktom pri pomníku 
SNP, ktorého sa zúčastnili okrem 
občanov, rodákov a ofi ciálnych 
hostí aj detské folklórne súbo-
ry, účinkujúce na festivale Pod 
skalkou 2013, ktorý sa stal neod-
mysliteľnou súčasťou kultúrneho 
života v obci. Moment pietneho 
aktu umocnil prelet troch lie-
tadiel aeroklubu Ružomberok 
nad pomníkom. „Tento rok si 

na festivale zatancovali tri domá-
ce súbory, naši detskí zahraniční 
hostia z Opavy a ‚dospelácki‘ hos-
tia zo súboru Váh,“ priblížila M. 
Grajciarová.

Záverečnú bodku za oslavami 
urobila symbolická partizánska 
vatra  a ľudové piesne, ktoré obec 
na krátky čas vrátili do vlastnej 
histórie. Pod organizáciu osláv 
750. výročia prvej písomnej 
zmienky o  obci sa podpísali 
Občiansky klub v Ploštíne s pod-
porou mesta Liptovský Mikuláš, 
občianske združenie Folklórny 
plamienok, Pozemkové spolo-
čenstvo Ploštín a spoločenské 
organizácie pôsobiace v  tejto 
mestskej časti.      

               
   Ľudmila Fiaminová 

 Počas tradičného kladenia vencov pri príležitosti osláv Slovenského 
národného povstania bola na najväčšom vojenskom cintoríne v našej 
krajine odhalená tabuľa s menami padlých hrdinov. Vojenský cintorín 
na Háji Nicovô víta odteraz návštevníkov novým artefaktom. Je ním tabuľa 
s menami 1 248 česko-slovenských vojakov, ktorí odpočívajú v hroboch 
nad Liptovským Mikulášom. Autorom diela je architekt Stanislav Barényi, 
realizátorom docent Rastislav Biarinec.

Počas slávnostného odhalenia tabule sa prítomným prihovorili pri-
mátor mesta Alexander Slafkovský a vojenský historik docent Oldřich 
Vaněk. V krátkom príhovore objasnil príbeh vojenského cintorína i to, 
že pochovaných vojakov na ňom je viac, ako mien na tabuli. Hrdinov 
odpočívajúcich na cintoríne je 1 369, telá 121 z nich sa doteraz nepodarilo 
identifi kovať. V rámci osláv Slovenského národného povstania mesto už 
tradične zorganizovalo kladenie vencov k pamätníku na Námestí oslo-
boditeľov i na Háji Nicovô a v jednotlivých mestských častiach.

Hlavných osláv a súvisiacich slávnostných aktov sa okrem primátora 
Alexandra Slafkovského, jeho zástupcov Jozefa Repaského a Milana 

Ploštín oslávil jubileum športom aj folklórom

Mesto odhalilo tabuľu s menami hrdinov

Kružliaka i prednostky mestského úradu Anny Rašiovej zúčastnili aj 
poslanci zastupiteľstva, predstavitelia a členovia Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov vrátane účastníka povstania Pavla Chrap-
čiaka, rektor Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika brigádny generál 
Boris Ďurkech, prednosta obvodného úradu v Liptovskom Mikuláši Ján 
Galvánek, zástupca Únie vojnových veteránov a široká verejnosť.                                  

Peter Lehotský

Novú tabuľu s menami hrdinov ocenili aj účastníci povstania Ján Iľanovský 
(vľavo) a Pavel Chrapčiak (vpravo).
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MESTO

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

P O N U K A     V Z D E L Á V A N I A
Mesto Liptovský Mikuláš ponúka bezplatné vzdelávanie v rámci projektu „Aktívne starnutie seniorov v meste Liptovský Mikuláš“ , 
na ktorý získalo nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR. 

Cieľom projektu je podporiť zvyšovanie kvality života seniorov rozširovaním ich vedomostí a zručností – aktívne starnutie v dobrej 

fyzickej a psychickej kondícii.

Vzdelávanie je určené pre občanov s trvalým pobytom v okrese Liptovský Mikuláš vo veku nad 50 rokov (rok narodenia 1962 a skôr).

Záujemcovia, ktorí spĺňajú podmienky účasti a majú záujem rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti v oblastiach ako osobnostný 

rozvoj, zdravý životný štýl, základy finančnej a právnej gramotnosti, jazykové vzdelávanie, vzdelávanie v oblasti informačných 

technológií a iné, môžu svoj záujem prejaviť zaslaním prihlášky na adresu: Mestský úrad, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, 

alebo elektronicky na adresu: aktivnestarnutie@mikulas.sk. Uzávierka prihlášok je 4.10.2013.

PRIHLÁŠKA
na vzdelávacie aktivity v rámci projektu

„Aktívne starnutie seniorov v meste Liptovský Mikuláš“

Meno, priezvisko, titul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa trvalého bydliska: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefonický kontakt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* v prípade záujmu označte krížikom

** uvedené časy sú len informatívne, presný harmonogram bude oznámený pred začatím aktivít

Viac informácií o projekte nájdete na: www.mikulas.sk 

Svoje otázky môžete položiť prostredníctvom e-mailu: aktivnestarnutie@mikulas.sk alebo telefonicky na tel. čisle: +421 44 5565 208. 

Názov aktivity

Osobnostný rozvoj

Základy finančnej a právnej gramotnosti

Zdravý životný štýl

Orientácia v systéme verejnej správy

Informačno - komunikačné technológie 

Aktívne starnutie v dobrej fyzickej a psychickej kondícii, aktivity v oblasti 

voľnočasových aktivít zameraných na hudbu a pohyb

Jazykové vzdelávanie

Aktívne spoznávanie regiónu a okolia

Záujem*

 

začiatočníci

pokročilí

hudba 

pohyb 

angličtina 

ruština 

nemčina 

Preferovaný čas 

vzdelávania **

  8.30 -11.00 

12.30 -15.00 

15.30 -18.00 

   8.30 -11.00 

12.30 -15.00 

15.30 -18.00 

   8.30 -11.00 

12.30 -15.00 

15.30 -18.00 

   8.30 -11.00 

12.30 -15.00 

15.30 -18.00 

   8.30 -11.00 

12.30 -15.00 

15.30 -18.00 

   8.30 -11.00 

12.30 -15.00 

15.30 -18.00 

   8.30 -11.00 

12.30 -15.00 

15.30 -18.00 

podľa typu exkurzie
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tradičná kožená obuvtradičná kožená obuvtradičná kožená obuv

rozšírený

sortiment

detských

okuliarov

rozšírený

sortiment

detských

okuliarov

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
• herňu

pon. – pia. 9 – 19 h. FREE

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

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

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

 

Kluby seniorov mesta Liptovský Mikuláš a                     
jeho prímestských častí,                                    

Jednota dôchodcov Slovenska a KONGENTKULT N.O. 

Vás pozývajú na predstavenie 

zostavené zo scénok, spevu, recitácie a tancov  

 

  

 

 

do  Domu  kultúry  v  Liptovskom  Mikuláši                                  
11.októbra 2013 o  18.00 hodine 
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Vedenie mesta sa na  spoločnom 
stretnutí zo zástupcom  Správy ciest Ži-
linského samosprávneho kraja, závod 
Liptov dohodlo na zlepšení vzájomnej 
spolupráce. Spoločne chcú zefektív-
niť blízke kompetencie, podieľať sa 
na skvalitnení cestnej infraštruktúry 
v liptovskomikulášskom okrese a spo-
lupracovať pri investičných zámeroch.   

Vo  vzťahu mesta so Správou ciest Ži-
linského samosprávneho kraja (SC ŽSK) 
by mala byť najdôležitejšou oblasťou spo-
lupráce údržba komunikácií. „Na území 
a v katastri mesta sa v niektorých úse-
koch pretínajú mestské a krajské cesty. 
Chceme docieliť, aby nedochádzalo ku 
zbytočnému prejazdievaniu kilometrov 
pri zametacích prácach v lete alebo pri 
zhŕňaní snehu v zime,“ vysvetlil primátor 
mesta Alexander Slafkovský.

„Bolo by skutočne praktickejšie, ak 
by na rovnaký úsek cesty nemuseli vy-
chádzať v jednom čase dva mechanizmy 
len preto, že cesta patrí inej organizácii,“ 
potvrdil Martin Kögel, riaditeľ závodu 
Liptov SC ŽSK.

Opravy krajských ciest
už čoskoro 

Krajskí cestári by mali v priebehu ok-
tóbra opraviť viacero úsekov na ceste 
II/584 od Hotela Jánošík v smere do Lip-
tovského Trnovca a od Liptovskej Ondra-
šovej po obec Bobrovec. Mesto a SC ŽSK 
sa zhodli tiež v spoločnom záujme vybu-
dovať cyklochodník od akvaparku v Ráz-
tokách po Liptovský Trnovec pre zvýšenie 
bezpečnosti cyklistov a chodcov.

„Projektová dokumentácia je už vypra-
covaná. Majetko-právne vysporiadanie 

Poďakovanie návštevníka a občana

Chcela by som sa touto cestou vyjadriť svoje veľké poďakovanie pánovi Ľubomírovi 
Húlkovi z Liptovského Mikuláša. Dňa 2. 8. 2013 som sa vracala s rodinou z nádhernej 
dovolenky v Nízkych Tatrách. Pri prejazde Vašim mestom mi nešťastnou náhodou pri 
jednej zo zastávok vypadla kabelka so všetkými dokladmi bez toho, aby som si to všimla. 
Zistila som to až 20 km za Liptovským Mikulášom. S pocitom beznádeje sme sa obrátili 
na Mestskú políciu, ktorá nás odporučila na štátnu políciu.   

Pri vstupe do budovy polície sme neverili vlastným očiam, stál tam pán Ľubomír 
s mojou kabelkou. Poďakovala som sa mu a chcem tak urobiť aj touto cestou. Hreje ma 
pri srdci, že ešte žijú poctiví ľudia a ja som mala veľké šťastie, že som jedného z nich stretla.  

Márie Matušková,  Blansko 

Vážené zastupiteľstvo mesta, veľmi ma potešilo, keď som sa dopočula o tom, že ste dali 
zelenú zväčšeniu útulku vo Vašom meste. Myslím, že ste asi jediné mesto na Slovensku, 
o ktorom viem, že sa takto krásne stará o osudy bezbranných tvorov a pomáha aj pra-
covníčkam útulku. Naozaj klobúk dolu pred Vami a kiežby sa každé mesto správalo ako 
Vy a nerozkrádali mestské pokladnice. 

 Máte odo mňa veľkú pochvalu a týmto ste si zaslúžili môj obdiv. Škoda, že nebývam 
vo Vašom meste. Prajem Vám veľa šťastných občanov Vášho mesta. 

Zuzana Boldišová 

Primátor rokoval s krajskými cestármi, čaká od nich viac spolupráce

Očkovanie a čipovanie psov
Oznamujem občanom, majiteľom psov, že čipovanie 
a očkovanie psov pre mestskú časť Staré Mesto sa 
uskutoční dňa 5. októbra od 8.00 hod. v priesto-
roch Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy 
na ul. Kollárova č. 2 v Liptovskom Mikuláši. 

Čipovanie a očkovanie pre mestskú časť Okoličné 
sa uskutoční pred kostolom sv. Petra z Alkantary dňa 
5. októbra od 11.30 hod.  V prípade záujmu o po-
skytnutie bližších informácií či objednania sa na pres-
ný termín volajte na tel. číslo 044/55 14 540.

ukáže, či budeme realizovať tento 
zámer, alebo dôjde len k rozšíreniu 
cesty, podobne ako v prípade cesty 
do akvaparku z Liptovskej Ondrašo-
vej. Je tu záujem zo strany samospráv 
a podnikateľov v oblasti cestovného 
ruchu, aby sa táto myšlienka uskutoč-
nila,“ povedal primátor.                                 

                                                 
        Slávka Kellová
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Predseda Národnej rady Slovenskej re-
publiky Pavol Paška rozhodnutím z 3. 7. 2013 
č. 191/2013 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov sa-
mosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia v so-
botu,  9. novembra  2013 v čase od 7,00 hod. 
do 22,00 hod. Miestom konania volieb do NR 
SR sú volebné miestnosti určené primátorom 
mesta v zmysle § 6 zákona č. 303/2001 Z. z. 
o voľbách do orgánov samosprávnych krajov 
a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku 
(ďalej len „zákon“) v znení neskorších predpi-
sov. Primátor mesta v meste Liptovský Miku-
láš pre nadchádzajúce voľby určil 32 voleb-
ných okrskov. Oproti minuloročným voľbám 
pribudne volebný okrsok na Podbrezinách. 

Veľký počet voličov zapísaných v zozname 
voličov v mestskej časti Podbreziny, Vitálišov-
ce si vyžiadal prerozdelenie okrskov a oproti 
zaužívaným 7 okrskom bude na Podbrezi-
nách vytvorených 8 volebných okrskov.  

Žilinský samosprávny kraj tvorí 
11 obvodov s 52 poslancami. Vo volebnom 
obvode, ktorý tvorí okres Liptovský Mikuláš 
budeme voliť celkom 6 poslancov 
z kandidátov politických strán a nezávislých 
kandidátov a súčasne budeme voliť predse-

du samosprávneho kraja.  

Právo voliť do orgánov samosprávnych 
krajov majú občania Slovenskej republiky 
a cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v meste 
a najneskôr v deň konania volieb dovŕšili 
18 rokov veku. Na rozdiel od predchádza-
júcich volieb do Národnej rady Slovenskej 
republiky, ktoré sa uskutočnili minulý rok, 
sa v týchto voľbách nevydávajú voličské pre-
ukazy. Volič musí voliť vo volebnom okrs-
ku v ktorého zozname voličov je zapísaný 
na základe trvalého pobytu. Tiež nie je možná 
voľba poštou. 

Za poslancov budú zvolení kandidáti, ktorí 
získajú najväčší počet platných hlasov vo vo-
lebnom obvode.  Za predsedu bude zvolený 
kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu 
platných hlasov. Ak sa tak nestane a ani jeden 
z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných 
hlasov nezíska, predseda NR SR do 14 dní 
po uverejnení výsledkov volieb ústrednou 
volebnou komisiou vyhlási 2. kolo volieb, 
do ktorého postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí 
získali najväčší počet platných hlasov v pr-
vom kole volieb. 

Za  účelom informovania voličov zapí-
saných v  zozname voličov v  meste bude 
mestský úrad zabezpečovať doručovanie 

oznámení, v ktorom bude uvedený čas ko-
nania volieb, volebný okrsok a miesto, kde 
môže volič voliť. Pred hlasovaním je volič 
povinný preukázať sa preukazom totožnosti 
– občan SR občianskym preukazom, cudzinec 
s trvalým pobytom preukazom na pobyt. Tie-

to oznámenia budú voličom zapísaným  

v zozname voličov v meste Liptovský Mi-

kuláš doručené do 15. 10. 2013. 

Zoznam kandidátov mesto zverejní 
na svojej webovej stránke a na úradnej tabuli 
mesta v zmysle zákona najneskôr 15 dní pre-
do dňom konania volieb, teda do 25. 10. 2013. 

Prosíme občanov, ktorým nebudú doruče-
né oznámenia o konaní volieb v uvedenom 
termíne, aby vo vlastnom záujme navštívili evi-
denciu obyvateľstva mestského úradu v Cen-
tre služieb občanom mesta so žiadosťou o pre-
verenie ich zapísania v zozname voličov, čím 
sa  vyhnú problémom pri samotných voľbách.

Ďalšie informácie a oznamy súvisiace s voľ-
bami do orgánov samosprávnych krajov bu-
dú priebežne  zverejňované na úradnej tabuli 
mesta ako aj na webovej stránke mesta –  www.
mikulas.sk/samospráva/voľby do VUC 2013. 

PhDr. Miroslava Almanová,

vedúca organizačného oddelenia

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013

Podľa ustanovenia § 281 až § 288 obchodného zákonní-
ka v platnom znení

obchodná spoločnosť Liptovská vodárenská spoloč-
nosť, a.s. so sídlom Revolučná  595, 031 05 Liptovský 

Mikuláš, IČO: 36672441

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na 
prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam:

administratívna budova číslo súpisné 1780,  postave-

ná na pozemku KN-C parcela č. 989/2, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria

pozemky  parcela KN-C č. 989/1 zastavaná plocha vo vý-

mere 2059 m2 a parcela č. KN-C 989/2 zastavaná plocha 

vo výmere 567 m2 katastrálne územie Liptovská Ondra-

šová, Mesto Liptovský Mikuláš, zapísané na liste vlast-

níctva 1897.

Minimálna požadovaná cena za ktorú sa predmet 
súťaže ponúka na predaj je cena celkom vo výške 

561.971,00 EUR

Bližšie informácie o  nehnuteľnostiach poskytne v  pra-
covných dňoch  od 7:00 do 14:30 Ing. Miroslav Kohút na 
tel. č.: +421/ 0905 453 491, e-mailom: miroslav_kohut@
lvsas.sk alebo osobne v stanovených hodinách na 2. po-
sch., č. dverí 3.11

Celé znenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže sú 
zverejnené na internetovej stránke Liptovskej vodárens-
kej spoločnosti, a.s. na adrese www.lvsas.sk

Aktuálnosť: do 11.10.2013
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17. október   
 16.00 hod. 
 

   
17. október    

   
  

 10.00 hod. 

   
   

   
   

 
   

  
 
   
20. október   
 
   
20. október   
 15.00 hod.

   

www.razus.sk www.juras.sk

Vážení obyvatelia 
sídliska... vo Vrbici 

Organizátori podujatia 
Stretnutia s MR, ktoré je ve-
nované jubileám význam-
ných liptovských rodákov 
Martinovi Rázusovi (125. vý-
ročie narodenia) a Milanovi 
Rúfusovi (85. výročie naro-
denia), sa obracajú na Vás 
s výzvou a prosbou.

Presne v deň narodenín 
Martina Rázusa – v piatok 
18. októbra 2013 od 18.00 
do 19.00 hod. – pripravuje-
me pred jeho rodným do-
mom slávnostný program 
Návšteva. Vystúpia v ňom 
známi umelci, recitátor Juraj 
Sarvaš a spevák Ivan Ožvát, 
program budú rámovať 
fotografi e Liptova umelec-
kého fotografa Ľubomíra 
Schmidu. 

Keďže sa pódium do zá-
hrady Rázusovie domu ne-
zmestí, plánujeme ho po-
staviť na  parkovisku pred 
domom, pričom obecenstvo 
(veríme, že veľmi početné) 
bude stáť medzi rodným 
domom a parkoviskom, aj 
na ceste.

Prosíme Vás o porozumenie 
a spoluprácu. 

V  piatok 18. októbra 
od  12.00 hod. do  zhruba 
19.30 hod. neparkujte svo-
je autá na parkovisku pred 
Rázusovie domom. 

V  tom istom termíne, 
t.j. 18. 10. 2013 od 17.00 h 
do  20.00 h bude uzatvo-
rená časť miestnej ko-
munikácie Vrbickej ulice, 
v úseku od Kollárovej ulice 
po  Za  Havlovci a  severo-
východná časť parkoviska 
na Vrbickej ulici.

Náš Martin Rázus si to 
zaslúži!

Tešíme sa na stretnutie 
pre Rázusovie domom pri 
programe Návšteva.  

Spolok Martina Rázusa,
Mesto Liptovský Mikuláš 

Zbierka vecí pre charitu 

Mesto Liptovský Mikuláš v spolupráci s Diakoniou Broumov usku-
toční zber obnoseného šatstva, nepotrebnej posteľnej bielizne, 
domácich potrieb, prikrývok, obuvi a hračiek. 
Veci určené pre charitu je možné doniesť v období od 1. 10. 2013 
do 11. 10. 2013 na novootvorený zberný dvor v Okoličnom.

Zbiera sa: oblečenie na leto, zimu /dámske, pánske, detské/ lôžko-
viny, posteľná bielizeň, uteráky, utierky, záclony, látky (minimálne 
1m2, prosíme, nedávajte nám odrezky a zvyšky látok) domáce 
potreby - riad biely i čierny, poháre - nepoškodené, perie, prikrývky 
plnené perím alebo vatou, vankúše a deky, obuv – nepoškodená, 
zviazať gumičkou, aby sa páry nestratili, hračky

Veci, ktoré vziať nemôžeme:
chladničky, televízory, počítače a inú elektrotechniku, matrace, 

koberce – z ekologických dôvodov, nábytok, bicykle a detské ko-
číky - tie sa transportom znehodnotia, znečistený a vlhký textil. 
Občianske združenie Diakonie Broumov je nezisková organizácia, 
ktorá poskytuje sociálne služby pre občanov z okraja spoločnos-
ti - materiálnu pomoc sociálne odkázaným, azylové ubytovanie 
i pracovnú príležitosť.

Pre tých, ktorí nemajú väčšie množstvá obnoseného šatstva a bieliz-
ne, sú k dispozícii kontajnery len na šatstvo a bielizeň na zbernom 
stredisku na Podtatranského ulici, pri SOU za Billou, pri ZŠ ČS. brigá-
dy, ZŠ Okoličné, pri objekte COOP Jednota v Liptovskej Ondrašovej, 
v Demänovej pri zastávke autobusu na Demänovskej ceste pri parku. 
V prípade, že kontajnery budú zaplnené, je potrebné si zbalené 
šatstvo zobrať so sebou a doniesť ho v priebehu ďalších nasledu-
júcich dní. Kontajner býva jedenkrát do týždňa vyprázdňovaný, 
niekedy nestíha pokryť potrebu. Pripravujeme doplnenie ďalších 
kontajnerov na textil.                                                                              -žp-
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V sobotu 5. októbra 2013 sa uskutoční v meste Liptovský Mikuláš zber 
nebezpečných odpadov prostredníctvom fi rmy DETOX.

Firma odoberá priamo do označeného auta nebezpečné odpady 
z domácností – staré farby, chemikálie, oleje, batérie, televízory a iné 
pokazené spotrebiče. 

Prosíme obyvateľov, aby počkali na odberateľa a netvorili skládku 
odpadu na mieste zastávky. Prepravca musí dodržať časový harmono-
gram, ktorý nemôže narušiť odstraňovaním skládky nebezpečného 
odpadu. 

Veľkoobjemové kontajnery, do ktorých je možné ukladať objemný 
odpad, budú vyložené na svojich obvyklých miestach od 7. októbra 

2013 po dobu 2 týždňov – t.j. do 20.10. Do kontajnerov sa nesmie 
dávať odpad zo zelene a záhrad, odpad bude odvezený na skládku. 
Konáre zo stromov je potrebné ukladať  ku veľkoobjemovým kontaj-
nerom, nemiešať ich s trávou alebo lístím.  

Nebezpečný odpad je možné odovzdať v pracovné dni a v sobo-
tu na zbernom stredisku na Podtatranského ulici.  Od 1. októbra sa 
pripravuje otvorenie nového zberného dvora v Okoličnom v areáli 
skleníkov, oproti čerpacej stanici.

Na sídliskách je možné pristaviť veľkoobjemový kontajner na po-
žiadanie domového dôverníka pre upratovanie príslušného bytového 
domu od začiatku októbra najneskôr do konca októbra.                -žp-

Zber nebezpečného odpadu a jesenné vyloženie veľkoobjemových kontajnerov 

Termín zberu: 5. 10. 2013 (sobota) – jeseň

ULICA UMIESTNENIE ZASTÁVKY ČAS

Lipt. Ondrašová zast. autobusu pri kostole  8:40 - 8:55

Andice - Benice pri potravinách v Beniciach  9:05 - 9:15

Palúdzka pri Dyname FC 34 štadión  9:25 - 9:35

Demänová kultúrny dom  9:45 - 9:55

Bodice križovatka pri pamätníku 10:00 - 10:10

Ploštín pred kultúrnym domom 10:20 - 10:30

Iľanovo pred kultúrnym domom 10:40 - 10:50

Nábrežie 4. apríla parkovisko za Billou, Belopotockého ul. 11:00 - 11:10

Nábrežie Aurela Stodolu pri predajni Jednota - Vrbica 11:15 - 11:25

Veľká kolónia pri garážach 12:05 - 12:15

Okoličné, Sihoťská 298 vedľa ihriska 12:20 - 12:30

Stošice 50 m za železničným priecestím 12:35 - 12:45

Vitálišovce posledná zákruta na ul. Lipovej Podbreziny 12:50 - 13:00

Podbreziny parkovisko na ul. Kemi 13:05 - 13:15

Podtatranského ul. Zberný dvor VPS L. Mikuláš 13:20 - naloženie

Prosíme vyčkať na auto odberateľa a nevytvárať skládky odpadu na miestach zberu. Ďalší termín zberu: jar 2014

 

Informácie: 
MsÚ, L. Mikuláš, tel.: 044/5565 350, 351 
DETOX s.r.o., tel.: 048/471 25 11

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Mesto 
Liptovský Mikuláš v uplynu-
lých dňoch zaviedlo inštitút 
osobitného príjemcu, ktorý 
slúži ako efektívny spôsob 
zavádzania pravidelnej pla-
tobnej disciplíny obyvateľov 
mestských nájomných bytov. 

Pred spustením novo zave-
deného systému vyplácal po-
berateľom dávky a príspevky 
v hmotnej núdzi Úrad, práce 
sociálnych vecí a rodiny. Po no-
vom do  systému vyplácania 
vstupuje mesto, ktoré pobera-
teľom pomáha pri uplatnení si 
príspevku na bývanie. „Nárok 

na príspevok vzniká občanovi, 
ak žiadateľ predloží platnú ná-
jomnú zmluvu a doklad o za-
platení nákladov súvisiacich 
s  bývaním. Väčšina pobera-
teľov dávky v hmotnej núdzi 
tieto podmienky nespĺňa,“ vy-
svetľuje Ľubomíra Gloneková, 
vedúca sociálneho oddelenia 
Mestského úradu v Liptovskom 
Mikuláši.  

Po  schválení príspev-
ku na  bývanie mesto zašle 
na úrad práce žiadosť o jeho 
ustanovenie za  osobitného 
príjemcu. Tým ho oprávni po-
berateľom dávok v  hmotnej 

núdzi vyplácať celú priznanú 
sumu namiesto úradu práce. 
„Takýmto spôsobom pracuje-
me zatiaľ so štyrmi rodinami. 
Z dávky sa poberateľom odráta 
príspevok na bývanie, ktorým 
si hradia nájomné. Ak je nájom 
vyšší ako príspevok na bývanie, 
doplatia ho a dohodli sme sa 
tiež na pravidelnom splátko-
vom kalendári, ktorým už dnes 
splácajú svoje dlhy,“ hovorí Ľ. 
Gloneková. Z každej dávky však 
musí byť rodinám zachovaná 
suma na pokrytie základných 
životných potrieb.

Mesto chce inštitútom 

osobitného príjemcu docieliť 
pravidelnú platobnú disciplínu 
nájomníkov mestských bytov 
a postupným splácaním vyrov-
nať niekoľkotisícové dlhy na ná-
jomnom. „Za úspechom spus-
tenia tohto projektu je takmer 
štvormesačná administratívna 
príprava našich sociálnych a te-
rénnych pracovníkov, ktorí už 
od júna tohto roka komunikujú 
s dotknutými rodinami a tiež 
Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny, ktorý nám vychádzal 
v  ústrety,“ dopĺňa primátor 
mesta Alexander Slafkovský. 

-kel-

Inštitút osobitného príjemcu pomáha pri platbe nájomného
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Mestský Hokejový klub 32, 
a.s. Liptovský Mikuláš (MHk 32),  
prvýkrát vo svojej histórii zazna-
menal kladný výsledok  hospo-
dárenia za zúčtovacie obdobie 
od 1. júna 2012 do 31. mája 2013 
vo výške viac ako 133-tisíc eur.

Stopercentným vlastníkom 
klubu je mesto Liptovský Mikuláš. 
K zeleným číslam prispelo okrem 
iného zníženie nákladov o takmer 
194-tisíc eur (34,5 percenta). „Vý-
znamným prvkom vo fi nančnej 
konsolidácii je dotácia na činnosť 
od jediného akcionára, teda mes-
ta, vo výške 210-tisíc eur. To krylo 
naše tržby 42 percentami. Zvy-
šok sú fi nančné prostriedky zís-
kané od reklamných partnerov,“ 

povedal Jerguš Bača, predseda 
predstavenstva MHk 32.

„Taktiež sa nám podarilo vy-
rovnať väčšinu podlžností. Nie-
ktoré nám síce ešte ostali, ale ve-
rím, že v budúcom zúčtovacom 
období sa nám ich podarí dotiah-
nuť a v nasledujúcich rokoch bu-
deme hospodáriť s vyrovnaným 
rozpočtom,“ dodal J. Bača. Záväz-
ky celkovo medziročne poklesli 
z viac ako 200-tisíc eur na takmer 
83-tisíc eur, čo predstavuje zníže-
nie o 59 percent.

„Ešte nie je všetko zažehnané. 
Akciová spoločnosť vykazuje 
osemročnú stratu, na  ktorej 
budeme musieť ešte popracovať, 
ale dá sa povedať, že z  toho 

Takmer štyridsiatka mladých 
športovcov reprezentovala  v po-
lovici septembra mesto na Špor-
tovom dni partnerských miest 
v Opave. V poradí už siedmeho 
ročníka tohto medzinárodného 
podujatia sa zúčastnila okrem 
našich detí aj mládež z Opavy, 
Raciborze, Katowíc, Zywieca 
a  z  maďarského mesta Zugló. 
Žiaci a žiačky základných škôl 
súťažili v atletických disciplínach, 
minifutbale a plávaní.

Atletických disciplín sa 
v  Opave 11. septembra zú-
častnilo z  nášho mesta osem 
dievčat a sedem chlapcov. Ako 
družstvo sa celkovo naši atléti 
umiestnili na  piatom mieste, 
pričom za kvalitné individuálne 
výkony si jednotlivci priniesli do-
mov až päť medailí. Najúspeš-
nejší z našich bol Jakub Vrbičan, 
ktorý získal dve medaile - zlatú 
za beh na 60 metrov a striebor-
nú za skok do diaľky. Bronzovú 

medailu v hode kriketovou lop-
tičkou si vybojoval Marek Mah-
dal. Obaja medailisti sú žiakmi 
ZŠ M. R. Martákovej. Z dievčat 
si po jednej bronzovej medaile 
priniesli Simona Šimčeková zo 
ZŠ Čs. brigády za hod kriketovou 
loptičkou a Romana Králiková 
z osemročného gymnázia M. M. 
Hodžu za skok do diaľky.

V plaveckých súťažiach na-
še mesto reprezentovali plavci 
z Mestského plaveckého klubu 
Delfín. Na skokanský mostík sa 
postavilo osem chlapcov a šesť 
dievčat. Súťažilo sa v troch indivi-
duálnych disciplínach a v jednej 
kolektívnej. V celkovom hodno-
tení miest skončil Liptovský Mi-
kuláš na štvrtom mieste, pričom  
naši plavci získali aj dve medaile 
za jednotlivcov.  Bronzovú zís-
kal Martin Nahálka (osemroč-
né gymnázium M. M. Hodžu) 
v  disciplíne 50 metrov prsia. 
Druhú, tak isto bronzovú, získa-
la štafeta chlapcov. Naši plavci 
si zaslúžia pochvalu, nakoľko 
svojím vekovým zložením boli 
najmladším družstvom na tomto 
podujatí, a aj napriek tomu boli 
ostatným, aj o štyri roky starším 
plavcom, zdatnými súpermi.

Na turnaj v minifutbale nastú-
pili hornoliptovskí reprezentanti 
zo športovej triedy ZŠ Okoličian-
ska. Deväťčlenný tím futbalistov 
si po kvalitnom výkone vybojo-
val piate miesto. Keby sa hneď 
na začiatku turnaja v skupine ne-
stretol s absolútnym víťazom, ko-
nečný výsledok by bol ešte lepší.

Na  budúci rok sa uskutoč-
ní Žiacka športová Olympiáda 

v Liptovskom Mikuláši. Účast-
níkmi budú tradične družstvá 
všetkých tunajších  základných 
škôl a výprava z partnerského 
mesta Opava.                         -red- 

najhoršieho sme von,“ uviedol 
Milan Trnovský, predseda 
dozornej rady klubu. „K dispozícii 
mám už aj čísla k 31. augustu, 

ktoré podľa výkazu ziskov 
a strát za posledné tri mesiace 
hovoria o zisku 8-tisíc eur,“ dodal 
M. Trnovský.                                     -kel- 

MHk 32 dosiahol konečne zisk

Na olympiáde partnerských miest v Opave sme boli úspešní

Skúška sirén
V piatok 11. 1.  2013 o 12.00 h 
bude v Liptovskom Mikuláši 

kontrola skúšky vyrozumenia 
obyvateľstva dvojminútovým 

stálym tónom sirén.

Milan Trnovský, predseda dozornej rady klubu verí, že z najhoršieho 

je akciovka už von.
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Bezpečný adrenalín 

pre všetky vekové 
kategórie.

Jedinečná atrakcia 

na Liptove.

Príďte sa presvedčiť aké je to 

jednoduché a zábavné lietať.

www.superfl y.sk

KURZY
ŠPORTOVÉ
organizujeme

V druhej polovici septembra 
sa ŠK Kriváň Liptovská Ondrašo-
vá konečne podarilo zrealizovať 
a dokončiť zavlažovanie  tráv-
natej plochy ihriska prepoje-
ním vodného toku Jalovčianka 
s jestvujúcou studňou. Príprava 
zavlažovania ihriska  až po je-
ho samotnú realizáciu trvala 
štyri roky.

V prvej etape sme vybudo-
vali studňu a rozvody okolo ba-
riér ihriska. Ale nastal problém, 
voda zo studne nestačila na za-
vlažovanie ihriska. Pri polievaní 
sme ju vyčerpali za necelú hodi-
nu, potom sme deň museli ča-
kať, kým sa studňa opäť naplní. 

Preto sme začiatkom 

roku 2012 začali vo výbore 
športového klubu uvažovať, 
ako tento problém  so zav-
lažovaním ihriska technicky 
vyriešiť. Samozrejme, všetko 
bolo podmienené a stálo na fi -
nanciách. A tak koncom roku 
2012 spolu s pani riaditeľkou 
materskej škôlky  v Liptovskej 
Ondrašovej Lenkou  Kellovou  
sme skúsili osloviť a vypraco-
vať  žiadosti o  granty. Čo sa 
nám aj na začiatku roka 2013 
podarilo a získali sme od Na-
dačného Fondu Slovenskej 
sporiteľne z nadácie Pontis 
grantový program a  sumu 
3-tisíc eur. Keď  sme získali 
fi nancie, mohli sme postupne  

Nadácia Pontis podporila futbalistov z Liptovskej Ondrašovej
začať s  realizáciu dokonče-
nia zavlažovania ihriska. A to 
následne vypracovaním projek-
tu, súhlasov od kompetentných 
inštitúcií a nakoniec povolenia 
na  prekopanie a  prepojenie 
vodného toku Jalovčianka 
s pôvodnou studňou.

Pri tejto príležitosti treba 
poďakovať za  fi nančnú pod-
poru  Nadačnému Fondu Slo-
venskej sporiteľne, konkrétne 
nadácii Pontis, bez ktorej by 
sme neboli schopní dokončiť 
realizáciu zavlažovania ihriska. 
Samozrejme treba poďakovať 
aj mestu Liptovský Mikuláš, 
ktoré nám tak isto fi nančne 
pomohlo. Nemalou mierou  

nám  pomohla  Liptovská vo-
dárenská spoločnosť, ktorej ria-
diteľovi M. Triznovi ďakujeme 
za to, že nám zabezpečil pomoc 
s výkopovými prácami a mate-
riálno-technickým zabezpeče-
ním. Treba poďakovať aj  čle-
nom výboru športového klubu, 
na zozname sú menovite Lenka 
Kellová, Gabika Bartková, Jozef  
Kruták, Dušan Gregor a Jozef 
Gonda, ktorí sa tiež nemalou 
mierou pričinili, aby sa mohlo 
zavlažovanie  ihriska úspešne 
realizovať.

Jozef Kruták
 predseda ŠK Kriváň 

Liptovská Ondrašová  

Rybárske majstrovstvá Európy za účasti sedemnástich krajín
Jedno z  významných eu-

rópskych rybárskych podujatí 
odštartovalo v utorok 17. sep-
tembra v centre Liptovského 
Mikuláša. V poradí devätnásty 
ročník Majstrovstiev Európy 
v love rýb na mušku podporili 
svojou účasťou pretekári zo 
sedemnástich krajín. 

Otváraciemu ceremoniálu 

predchádzal slávnostný sprie-
vod, ktorý tvorili členovia jed-
notlivých tímov, na Námestie 
osloboditeľov. Tu ich privítali 
zástupcovia Medzinárodnej 
federácie športového rybolo-
vu, Slovenského zväzu rybárov 
a troch organizátorských miest 
Liptovský Mikuláš, Liptovský 
Hrádok a Kežmarok. 

„Som veľmi rád, že konečne 
otváram šampionát vo svojej 
rodnej krajine. Verím, že pre-
tekári nájdu v tomto krásnom 
regióne optimálne podmien-
ky pre tie najlepšie športové 
výkony,“ povedal vo svojom 
príhovore Vladimír Hromek, 
predseda Ústrednej organi-
začnej komisie a  zástupca 

Slovenského rybárskeho zväzu.
Počas pretekov sa rybári 

na riekach Belá, Váh a Poprad 
zamerali na lov lososovitých 
druhov rýb, ktorých sezóna 
v týchto dňoch vrcholí. „Chy-
tali sa lipne, pstruhy potočné 
a dúhové či hlavátky,“ priblíži-
li organizátori podstatu maj-
strovstiev.                -kel- 
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Občiansky servis 
August  2013

Človek sa narodil aby dýchal, 

videl, počul a cítil – aby žil...

V  Liptovskom Mikuláši sa 

v auguste narodili:

Michaela VALENTOVÁ, Si-

mona KUBÍKOVÁ, Lesana 

BALÁŽOVÁ, Miroslav BA-

LÁŽ, Šimon HLAVATÝ, Šimon 

VOZÁRIK, Eva BALÁŽOVÁ, 

Sofi a HUSARČÍKOVÁ, Natá-

lia PUŠKOVÁ, Ema MAJER-

ČÍKOVÁ, Timea ZELINOVÁ, 

Martina BALÁŽOVÁ, Andrej 

MAKOVICKÝ, Samuel FRIAN, 

Martina KUBÁNYOVÁ, Marcus 

Gregor TEREK, Patrik Sebas-

tian DAO, Filip MIŠÍK, Adam 

KLEIN, Zara KENDEROVÁ, An-

na Marie MACHYNOVÁ, Viktor 

OSTROVSKÝ, Ela REPČEKOVÁ, 

Alžbeta ČECHOVÁ. 

... teraz už nie si len priateľ,

teraz si ten, ktorého neopustím, 

ktorému vždy pomôžem a hlav-

ne ktorého navždy milujem... 

Manželstvo uzavreli:

Pavel BÉRES – Iveta VEL-

NEROVÁ, Milan FLOSNÍK – 

Zuzana TROCHTOVÁ, Marián 

LACKO – Mária DANIELOVÁ, 

Roman RÚČKA – Jaroslava 

KOHÚTOVÁ, Roman HARYCH 

– Liudmila SHCHERBININA, 

Mgr. Jakub OLEJÁR – Mária 

RUSINOVÁ, Rastislav TOMČÍK 

– Lenka GOŇOVÁ, Marian BEŤ-

KO – Alena KRUČEKOVÁ, Ivan 

DUNDA – Slavomíra ŠTRICO-

VÁ, Dávid MURGOŠ – Helena 

BALÁŽOVÁ, Michal VYPARI-

NA – Miroslava HOMOLOVÁ,  

Štefan ANDERKO – Ľubomíra 

HRČOVÁ, Roman FIAČAN – Ve-

ronika VESELOVSKÁ.

Dych – slovko krátke, nenápad-

né. Bez neho však končí život ...

Zomreli:

Blažena LENKOVÁ – 65r., Mi-

lan BOBROVČAN – 83r., Adam 

MARO – 75r., Ing. Michal VŠET-

EČKA – 24r., Miroslav TOMČÍK 

– 62r., Helena ŠTRICOVÁ – 97r., 

Sabina BALÁŽOVÁ – 62r., Vla-

dimír ŠLAUKA – 61r., Juraj LU-

KÁŠIK – 91r., Vlasta MACKOVÁ 

– 89r., Želmíra MAKOVÁ – 94r., 

Viera NAHÁLKOVÁ – 65r., Ag-

nesa MUCHOVÁ – 82r., Milota 

BAČOVÁ – 77r., Ľuba HRON-

ČEKOVÁ – 47r., Oľga LUKÁŠI-

KOVÁ – 82r.. 

Prichytené pri čine

Dňa 23. 8. 2013 o 13:48 hod. boli 

prichytené pracovníčkou predajne 

rozličného tovaru v obchode maji-

teľa ázijského pôvodu na ul. Štúrovej 

v budove Hotela Európa dve malo-

leté deti. Pod šatami mali v nelegál-

nej držbe skrytých niekoľko kusov 

rifľových nohavíc a opaskov. O ich 

čine boli okamžite upovedomení ich 

rodičia a v zmysle zákona bola vec 

nahlásená aj Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny a  Policajnému zboru 

Slovenskej republiky, ktorá vedie evi-

denciu krádeží, nakoľko akákoľvek 

opakovaná krádež v priebehu dvoch 

rokov sa stáva trestným činom. 

Krádež na objednávku??

V noci zo dňa 23. 8. na 24. 8. 2013 

došlo ku krádeži 2 kusov tenisových 

sietí z tenisových kurtov na ul. Va-

janského. Po vyhodnotení hodno-

ty odcudzených vecí príslušníkmi 

Mestskej polície bola vec pre podo-

zrenie zo spáchania trestného činu 

odovzdaná na riešenie Policajnému 

zboru SR v L. Mikuláši.

Rozšantená mládež

Skupina mladých ľudí využi-

la dňa 23. 8. 2013 neprítomnosť 

rodičov doma a  v  byte jedného 

z nich si zriadili neviazanú hlučnú 

zábavu na spôsob „párty“ z ame-

rických fi lmov. Asi si neuvedomili, 

že nie sú v samostatnej súkromnej 

vile, ale v  byte bytového domu. 

Na alarm jedného z obyvateľov pri-

šla na miesto o 22:45 hod. Mestská 

polícia a jej príslušníci vec v zmysle 

zákona na mieste vyriešili. 

Vnímanie demokracie 

po svojom?

Skupinka mladistvých si urobila 

posedenie na streche obchodného 

domu BILLA na ul. Smrečianskej. Tam 

ich po zavolaní občanov na centrálny 

dispečing Mestskej polície našli jej 

príslušníci dňa 26. 8. 2013 o 15:55 

hod. Pri ich kontrole sa zistilo u kon-

trolovaných požitie alkoholu a navyše 

sa preukázalo, že sú maloletí. O ziste-

ní boli bezprostredne upovedome-

ní rodičia priestupcov a oznámenie 

odišlo tiež na  príslušný Mestský 

a Obecný úrad, ako aj na  Úrad práce 

a sociálnych vecí a rodiny. Záznam 

o tomto čine bude už navždy fi guro-

vať pri ich mene. Príslušníci Mestskej 

polície na mieste zistili aj osobu, ktorá 

mladistvým alkohol podala a tento 

priestupca bol riešený v zmysle Zá-

kona 372/1991 Zb. o priestupkoch.

Útok na verejného činiteľa

Dvaja opitý občania (otec a syn) 

vyvolali dňa 27. 8. 2013 konfl ikt v ho-

ličstve na ul. Štúrovej. Občan, ktorý 

sa zastal pracovníčky holičstva bol 

vzápätí sám fyzicky dotyčnými na-

padnutý a následne zranený. Len 

rýchly zásah privolaných príslušní-

kov Mestskej polície zabránil horším 

následkom.

Po  predvedení priestupcov 

na útvar Mestskej polície za úče-

lom spísania záznamu o udalosti 

bol jeden z príslušníkov Mestskej 

polície zákerne napadnutý jedným 

z priestupcov. Nasledovalo použitie 

donucovacích prostriedkov seba-

obrany a spacifi kovanie útočníka. 

Útok na verejného činiteľa, ktorým 

príslušník Mestskej polície v čase 

výkonu služby je, dal dôvod na pri-

volanie hliadky Policajného zboru 

SR, ktorou bol páchateľ z podozre-

nia trestného činu útoku na verej-

ného činiteľa okamžite odovzdaný. 

Po obvinení si počká na výrok súdu, 

ktorý mu vymeria zaslúžený trest. 

Vyšetrovateľ posúdi aj mieru pred-

chádzajúceho konania a vec môže 

byť vyhodnotená aj ako trestný čin 

výtržnosti na verejnosti, pri ktorom 

navyše došlo k ublíženiu na zdraví. 

Agresivita pod 

vplyvom alkoholu

Alkohol zatemnil rozum istému 

občanovi v areáli Aqaparku, keď ver-

bálne napádal dňa 7. 9. 2013 o 11:15 

hodine príslušníkov Mestskej polície 

vykonávajúcich kontrolu verejného 

poriadku na danom mieste. Pri rie-

šení prípadu sa odmietal preukázať 

dokladom totožnosti a hrubo urážal 

príslušníkov Mestskej polície. Navyše 

tvrdil, že nie sú verejnými činiteľmi 

a hodlal zariadiť ich vyzlečenie z uni-

formy. Situácia sa vyhrotila natoľko, 

že proti priestupcovi museli byť pou-

žité donucovacie prostriedky, čo na-

koniec situáciu upokojilo a po pre-

ukázaní totožnosti menovaného, 

bol tento po  zásluhe odmenený 

blokovou pokutou v zmysle Zákona 

372/1991 Zb. o priestupkoch. Ale!! 

mohlo to skončiť pre priestupcu aj 

s oveľa horšími následkami. 

Cesty miesto postele

s obľubou používali naši občania 

v mesiaci august pod vplyvom takej 

dávky alkoholu v krvi, ktorá im už 

neumožňovala stáť na vlastných no-

hách. Ešteže sú príslušníci Mestskej 

polície dostatočne fyzicky zdatní. 

Opití však nie sú nemocní, je to len 

ich nezodpovednosť a takto ich po-

sudzuje zákon aj súdy. A potom, že 

vraj fi nančná kríza.

Elektrika nie je na vine, 

aj keď môže zabiť

Dňa 30. 8. 2013 bol na ulici Belo-

potockého zistený otvorený a voľ-

ne prístupný elektrický rozvádzač. 

Mohlo sa stať nešťastie. Na vine 

nie je elektrika, ale nezodpoved-

ný človek. Občanovi, ktorý na to 

upozornil aj touto cestou v me-

ne všetkých občanov ďakujeme. 

O veci boli okamžite oboznámení 

kompetentní pracovníci SEZ, ktorí 

urýchlene vykonali nápravu a uza-

tvorenie rozvádzača. 

Spoločnými silami 

na odchyt psov

Zodpovedný pracovník mes-

ta s oprávnením pre odchyt psov 

za pomoci príslušníkov Mestskej 

polície s odbornou spôsobilosťou 

na odchyt psov a za pomoci pracov-

níkov Komunitného centra a obča-

nov z miestnej časti Hlboké, vyko-

nali razantný odchyt túlavých psov, 

ktorých väčšiny sa nezodpovední 

majitelia zbavili. Hoci sa nachádza-

li v miestnej časti Hlboké, občania 

tejto lokality sa k nim nehlásili a ak-

tívne pomohli pri ich odchyte, na-

koľko bola dôvodná obava o zdravie 

občanov z osady a prechádzajúcich 

v okolí. Dňa 10. 9. 2013 bolo pri tejto 

akcii odchytených 27 psov. Tieto psy 

boli následne umiestnené do Karan-

ténnej stanice, na ktorej existenciu 

a činnosť mesto fi nančne význam-

ne prispieva. Karanténna stanica je 

nateraz úplne naplnená a ďalších 

psov zatiaľ nemôže prijať. Mesto, 

mestský úrad aj Mestská polícia ďa-

kujú všetkým zúčastneným na akcii 

za ich aktívnu účasť. 

V  období od  14. 8. 2013 

do 12. 9. 2013 bolo príslušníkmi 

MsP riešených 263 priestupkov 

z  toho na  úseku dopravy 195 

priestupkov, 3 priestupky proti 

majetku, 20 priestupkov proti ve-

rejnému poriadku, 10 priestupkov 

proti občianskemu spolunažívaniu, 

7 priestupkov voľne pohybujúcich 

sa psov, 13 priestupkov porušenia 

zákona o  ochrane nefajčiarov, 

4 priestupky podania alkoholu, 

cigariet osobe mladšej ako 18 ro-

kov, 12 priestupkov pitia alkoholu 

na verejnom priestranstve, 2 podo-

zrenia zo spáchania trestného činu 

a iné.                                              -msp-

Zo zápisníka Mestskej polície od 14. 8. 2013 do 12. 9. 2013 



KO TÓBER 2013



MIKULÁŠ - informačný mesačník pre občanov. 18. ročník. Vydáva Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989, IČO: 00  315  524. Tel.: 55  65  222, fax: 56  21  396, e-mail: mesacnik@mikulas.sk. Redakčná rada: Ing.  Jozef Repaský (predseda), 

Ing. Jaroslav Čefo (člen), Ing. Peter Lehotský (člen), Mgr. Miroslav Parobek (člen). Zodpovedný redaktor: Ing. Peter Lehotský. Vydavateľ nezodpovedá za obsah reklamy a inzercie. Registroval: Okresný úrad Liptovský Mikuláš pod č. 5/1995. 

Evidenčné číslo v MK SR: EV 3834/09. ISSN: 1339-2425. Uzávierka vydania: 26. september 2013.  Z dodaných podkladov spracovala a vytlačila spoločnosť Róbert Jurových - NIKARA, Krupina. Náklad: 12 500 výtlačkov. Distribúcia: Slovenská pošta, a.s.


