www.mikulas.sk

10 / 2 015

Radnica rieši neregulované
parkovanie pri stanici

Vážení Mikulášania,
milí spoluobčania,
tento príhovor píšem v deň jesennej rovnodennosti.
Máme za sebou veľmi horúce leto. Pre vedenie mesta
aj poslancov mestského zastupiteľstva však bolo raz
tak horúce, riešili sme totiž okrem iného aj problém
s komunálnym odpadom v našom meste. Poriadne
sme sa zapotili, našťastie výsledok je pre nás všetkých
pozitívny, pretože sme našli riešenie, ktoré je za rovnakú cenu, ako doteraz, keď sme vozili odpad do Liptovského Hrádku. Ten nám v marci tohto roku vypovedal zmluvu o uskladnení odpadu. Mali sme len pol
roka na zorganizovanie nového systému. Naše odpady skončia približne za rovnakých podmienok v neďalekom Martine. S hrdosťou som v ostatných dňoch
podpisoval zmluvu, ktorá je výsledkom transparentnej verejnej súťaže na dodávanie služby odvozu a likvidácie odpadu z nášho mesta. Víťaz súťaže ponúkol
o 30 percent nižšiu cenu, ako ďalší traja. Keby ceny
ostali na úrovni ostatných troch súťažiacich, poplatok
za komunálny odpad pre Mikulášanov by sa mohol
vyšplhať na 35 až 37 eur na obyvateľa ročne, čo sme
nechceli dopustiť. Zároveň je pozitívne, že kým sme
doposiaľ museli riešiť problémy s vývozom odpadu
každé štyri roky, dnes máme zmluvu uzatvorenú na
15 rokov dopredu, čomu sa tešíme. Je to prejav plnenia nášho programu Dobre spravované mesto.

P a r ko v i s ko p r e d
železničnou stanicou
je počas dňa takmer
neustále plné.
Dopravnú situáciu na parkovisku
pred železničnou stanicou sa predstavitelia mikulášskej radnice rozhodli riešiť. Dlhodobé státie áut,
ktoré využívajú staničné parkovisko na iné účely, ako je vyzdvihnutie cestujúcich, by už nemalo byť
problémom.
„Je to tam zlé kvôli neregulovanému státiu áut, ktoré zaberajú priestor
prioritne určený pre potreby krátkodobého parkovania cestujúcich a ich
dovozu a odvozu na železničnú či autobusovú stanicu,“ vysvetlil viceprimátor Rudolf Urbanovič.
Opatrením bude parkovanie zadarmo prvú hodinu, čím vychádzajú
v ústrety prichádzajúcim a odchádzajúcim cestujúcim. „Potom sa už bude
za parkovanie platiť. Hodinová sadzba predstavuje 50 centov. Spoplatnenie bude nepretržité,“ priblížil novinku Gabriel Lengyel z odboru život-

ného prostredia a dopravy mestského úradu. Maximálna doba parkovania pri stanici bude po novom štyri
hodiny. Týmto chce mesto zabrániť
zneužívaniu abonentnej karty na
dlhodobé státie. Poslanci mestského
zastupiteľstva odsúhlasili aj ďalšie
zmeny v oblasti parkovania v podobe všeobecne záväzného nariadenia
mesta. Radnica odstráni parkovisko
na Námestí mieru z vymedzených
úsekov ciest. „Po predaji Domu služieb už nie sme vlastníkom týchto
parkovacích plôch,“ uviedol Gabriel
Lengyel. Výber parkovného na vymedzených úsekoch lokálnych komunikácií v centre mesta bude po zmene
zabezpečovať mestom zriadená príspevková organizácia Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš.
-js-

Pozitívna je aj informácia, že tohtoročná letná sezóna bola v našom meste veľmi úspešná. Zaznamenali sme vysokú návštevnosť, mesto spolu s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Liptov
pripravilo pre návštevníkov pestré turistické produkty. Budeme aj naďalej robiť všetko pre to, aby Liptovský Mikuláš ožíval a cítili ste sa tu dobre nielen vy, milí
obyvatelia, ale aj čoraz viac početnejší návštevníci.
Teší ma, že sa koncom septembra v meste etablovala nová spoločnosť, ktorá je dcérskou spoločnosťou
nórskeho koncernu Vissim. Vytvorila tým 20 sofistikovaných pracovných miest pre inžinierov, ktorí budú
zabezpečovať prevádzku ropných plošín v Severnom
mori. Rozhodnutie vytvoriť dcérsku spoločnosť práve
v Liptovskom Mikuláši svedčí o tom, že sa tu nachádza kvalitná pracovná sila aj vhodné podmienky pre
život.
Nech Vám, milí Mikulášania, tohtoročná jeseň prinesie do života udalosti, ktoré Vás budú tešiť a urobia
Vás šťastnými.
Váš primátor
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V meste vzniklo
20 pracovných miest
Nórska spoločnosť Vissim otvárala
22. septembra dcérsku spoločnosť
v Liptovskom Mikuláši v areáli bývalého Maytexu. Primátor Ján Blcháč vyjadril potešenie, že firma zamestnala 20
vysoko kvalifikovaných ľudí z mesta.
Riaditeľ operatívy Peter Poruben
a oblastný riaditeľ Juraj Viňanský potvrdili, že ide o vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov s výbornou znalosťou
angličtiny, ktorí zapasovali do nastaveného konceptu firmy. V Mikuláši v rámci
podniku začala fungovať non-stop technická podpora pre zákazníkov, inžiniering, projektový manažment, globálny
nákup, logistika, finančné a IT oddelenie.
Vissim ponúka produkty pre integrované námorné operácie, systémy ochrany
majetku, odhaľovanie ropných škvŕn,
hlasovú komunikáciu a podporu pre logistiku.
-red-

Nové kamery budú
na Podbrezinách
a Nábreží
Novému vedeniu Mestskej polície
v Liptovskom Mikuláši sa podarilo
zrealizovať projekt, ktorý bol v minulom období zamietnutý.

D o ko n c a r o ka p r i b u d n ú n o vé
ka m e r y n a P o d b r e z i n á c h
a Nábreží.
Ide o inštaláciu kamerového systému.
Z pokladnice ministerstva vnútra dostala
mestská polícia 8 000 eur. „Nové kamery
pribudnú na Podbrezinách a Nábreží do
konca roka 2015. Aj naďalej pracujeme
na rozšírení kamerového systému a jeho
modernizácii. Zahrnuli sme to aj do strategických cieľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta do
roku 2022,“ konštatoval náčelník mestskej polície Marián Jančuška. Kamerový
systém mesta má v súčasnosti 14 kamier,
z toho 12 je otočných a dve kamery sú
stacionárne. Kamerový systém sledujú
štyria pracovníci chránenej dielne.
-lm-
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Vymenovali nových šéfov
mestských organizácií
Poslanci na septembrovom zasadnutí
mestského parlamentu vymenovali šéfov
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Liptovský Mikuláš.
Dvoch nových a rovnaký počet staronových riaditeľov bude mať Informačné centrum, Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, Dom kultúry ako aj Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb.
„Kandidáti sa museli zamyslieť nad napredovaním organizácií. Vo svojich návrhoch brali do úvahy jednotlivé aspekty života v daných oblastiach v meste. Stotožnil
som sa s ich inovatívnymi projektmi, ktoré
prinesú Mikulášu rozvoj,“ konštatoval primátor Ján Blcháč.
Poslanci na vedúcich postoch potvrdili
Reného Devečku (Dom kultúry) a Janu Piatkovú (Informačné centrum), novicmi na pozíciách sú Jaroslav Hric (Múzeum Janka Kráľa) a Zuzana Šlauková (Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb). „Verím, že
riaditelia predložené projekty naplnia, pri-

čom výsledkom budú spokojní obyvatelia
mesta a jeho návštevníci. K vymenovaniu im
gratulujem,“ dodal Ján Blcháč.
-lm-

Mestskí poslanci
v y m e n ova l i š t y r o ch
r i a d i t e ľo v m e s t s k ý c h
organizácií.

Pri cyklochodníku vybudovali
nové oddychové miesta
V tretej septembrovej dekáde dokončili
oddychové miesta pri cyklochodníku. Cyklistom či korčuliarom sú k dispozícii drevené lavičky, stôl, priestor bude chránený prístreškom.
Ako materiál použili kvalitné drevo z červeného smreka so špeciálnou povrchovou
úpravou. Oddychové priestory sú spevnené
zámkovou dlažbou. Samozrejmou súčasťou
vybavenia sú stojany na bicykle. Nechýbajú
informačné tabule. Celý priestor dopĺňa solárne osvetlenie. Jedno z miest sa nachádza
pri moste do Ploštína a druhé pri sútoku
Smrečianky s Váhom. Šéf radnice Ján Blcháč
vyslovil presvedčenie, že oddychové zázemie dobre poslúži športujúcej verejnosti.
Predpokladaná cena zákazky na uskutočne-

V septembri sa na
výstavbe oddychových
miest pri cyklochodníku
i n te n z í v n e p ra c ova l o .

nie stavebných prác podľa rozpočtu, ktorý
bol súčasťou projektovej dokumentáciou
bol 27-tisíc eur bez DPH. Víťazný uchádzač
predložil cenovú ponuku o 2 000 eur nižšiu
ako bola predpokladaná hodnota. V rámci
verejného obstarávania na zhotoviteľa bolo
oslovených sedem uchádzačov, ponuky
predložili len dvaja. Výstavba odpočívadiel
bude financovaná z eurofondov vo výške
85%, štát sa podieľal desiatimi a mikulášska
samospráva piatimi percentami. Odpočívadlá pri cyklochodníku sú ďalšou aktivitou
projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta
okolo Tatier, ktorý je realizovaný v rámci
operačného programu Cezhraničná spolupráca Poľsko-SR 2007-2013.
-red-
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Radnica chce vyriešiť dopravný problém Podbrezín
Kruhový objazd by v budúcnosti mohol vzniknúť na križovatke ciest I/18 a III/235.
Aby sa však začali realizovať
samotné práce je potrebné
urobiť ešte viaceré kroky.
Primátora o tom na stretnutí
začiatkom septembra informovali predstavitelia Správy ciest
Žilinského samosprávneho kraja. „Máme záujem riešiť túto križovatku, pretože ide o frekventované napojenie pre ľudí schádzajúcich z Podbrezín, ale aj
obcí povyše sídliska na hlavnú
cestu. V určitých časoch je dopravná situácia na križovatke
kritická. Chceme pripraviť efektívne a bezpečné riešenie,“ konštatoval Ján Blcháč. Radnica
uvažuje o združenej investícii so
Slovenskou správou ciest (má
v správe cesty I. triedy) a samosprávnym krajom (cesty II. a III.
triedy). Do súčasnej križovatky
je možné umiestniť kruhový objazd s priemerom 30 metrov, čo
umožňuje prejazd nadrozmerných vozidiel. Taktiež by nemal
byť problém s majetkovo-práv-

nym usporiadaním, keďže objazd nebude v podstate zasahovať do susedných pozemkov,
pôjde len o úpravu súčasného
telesa cesty. Križovatku v podobe kruhového objazdu privítali
aj zástupcovia dopravnej polície. Pomohlo by to aj pri riešení
situácie s kamiónmi vychádzajúcimi z priemyselnej zóny od
Závažnej Poruby. V súčasnosti
sa uskutočňuje predrealizačná
fáza prípravy stavby. Radnica už
dala vypracovať smerový dopravný prieskum. Preukáže, či
navrhovaná okružná križovatka
bude kapacitne vyhovovať a pomôže plynulosti cestnej premávky. Zároveň sa urobí audit
navrhnutého riešenia odbornou
organizáciou. Ďalším krokom
bude predloženie navrhnutého
zámeru zainteresovaným organizáciám na pripomienkovanie.
Sled udalostí uzavrie územné
a stavebné konanie, vymenoval
Gabriel Lengyel z odboru životného prostredia a dopravy mikulášskej radnice. Primátor si na
ďalšie stretnutie ohľadne pro-

P r i e s to r ové
pomer y
umožňujú
kruhový
objazd pod
Podbrezinami
v y b u d o v a ť.

blematiky vyžiadal predbežný
rozpočet stavby. „Veľmi dôležitá
je najmä dohoda na financovaní
projektu medzi jednotlivými

správcami ciest, ktorá bude
predmetom nasledujúcich rokovaní,“ poznamenal Gabriel
Lengyel.
-js-

Zrevitalizovali Park
Margity Dobrovičovej

Predstavitelia mikulášskej
radnice získali externé zdroje
na financovanie revitalizácie
Parku Margity Dobrovičovej.
Päťtisícová injekcia je z Nadácie Slovenskej sporiteľne
v rámci grantového programu.
Mesto na projekt vynaloží tisíc
eur. Revitalizácia parku pozostáva z údržby zelene a skvalitnenia technického stavu mobiliáru. Riešená lokalita je súčasťou sídliska s priamym napojením na cyklochodník.
V rámci projektu sa revitalizovali
existujúce dreviny, vysadili sa
mladé stromčeky a nakúpil sa
nový mobiliár, vysvetlila Michaela Schlegerová z oddelenia
projektového manažmentu
mestského úradu. Novinkou sú
parkové lavičky, zostavy na se-

denie, stojany na bicykle a smetné koše. „Všetky aktivity prispejú
k vytvoreniu komplexnej zelenej
mikrozóny. Sekundárnym cieľom je zlepšiť využitie oddychovej zóny na sídlisku Nábrežie
4. apríla pre všetky vekové kategórie. Chceme využiť revitalizované územie ako priestor
pre výuku a vzdelávanie žiakov
materskej a základnej školy,
ktorá sa nachádza v blízkosti
parku,“ podotkla. Realizáciu projektu ukončili v septembri. Deti
zo Základnej školy M. R. Martákovej 21. septembra priložili
ruku k dielu. Pomáhali totiž pri
sadení stromov v parku. O tri
lipy a dub sa budú v budúcnosti
starať, aby sa uchytili a prispeli
ku skrášleniu prostredia.
-red-

Rok 2015: Investičné akcie za 2,5 milióna
V Liptovskom Mikuláši sa v tomto roku
zrealizujú investičné akcie v celkovej
hodnote takmer 2,5 milióna eur. V prvom
polroku boli jednotlivé akcie urobené firmami vybratými z verejného obstarávania a mestskou organizáciou VPS.
Mestskí poslanci zobrali správu o stave
investičných akcií k 30. júnu na vedomie.
Významnú položku tvoria protipovodňové opatrenia Ploštín-Tretiny v celkovej sume
236-tisíc eur, veľkú časť tvorí dotácia z Úradu vlády SR. Približne 19-tisíc eur je vyčlenených na projektovú dokumentáciu zateplenia a výmeny okien na budove mestského
úradu. Takmer 255-tisíc eur si vyžiadala rea-

lizácia prekládkovej stanice v Okoličnom.
Veľa sa urobilo a ešte sa urobí na rekonštrukcii miestnych komunikácií. Vybudovali
sa parkovacie plochy na Hurbanovej, pripravuje sa podobná akcia na Kernovej a Hurbanovej.
V tomto roku sa už urobil chodník na Majeríkovej a rekonštrukcia Majerskej. Pracuje
sa na výstavbe odstavnej plochy JabloňováBrezová za 119-tisíc eur a obnove Okružnej
za 59-tisíc eur. V tomto roku ešte za 30-tisíc
eur obnovia mestské dopravné ihrisko. Radnica dala vypracovať projektovú dokumentáciu na miestnu komunikáciu v úseku Belopotockého-Tesco.

Investície v oblasti školstva vám bližšie
predstavujeme v inom príspevku v rámci
Mikuláša, podobne o nových odpočívadlách
pri cyklochodníku. Koncom septembra dali
taktiež do užívania Dom kultúry, v ktorom
urobili stavebné úpravy. V rámci cezhraničného projektu s poľským mestom Jaslo bol
na mikulášsky kultúrny stánok vyčlenených
675-tisíc eur. Pomerne veľká čiastka pôjde
z mestskej kasy na rôzne projektové dokumentácie (zateplenie a výmena okien Kultúrny dom Palúdzka, Bodická a ďalšie –
pozn. aut.)
-red-
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Obyvateľom vyjdú v ústrety moderným spôsobom
Na radnici v ostatný augustový
deň predstavili koncepciu rozvoja informačných systémov
na mestskom úrade do roku
2018.
„Máme záujem zlepšovať nielen technologické zázemie, ale aj
počítačové zručnosti našich zamestnancov. Cieľom je promptne
a na úrovni poskytovať služby samosprávy, ako si to žiada doba
a vychádzať v ústrety obyvateľom,
aby si dokázali svoju agendu vybaviť čo najjednoduchšie a na
jednom mieste. Chceme byť na
pulze doby, nadviazať na činnosť
projektových tímov ešte z rokov
2007-2008, aby sme sa znovu stali
lídrom medzi samosprávami, čo
sa týka informačných technológií,“
konštatoval šéf radnice. Rozvoj
informačných technológií je nutný
aj kvôli legislatívnym nárokom,
ako je implementácia eGovernmentu, taktiež v dôsledku nových
činností, ktoré má samospráva
zabezpečiť. Dušan Močarník z oddelenia informatiky mestského
úradu upozornil, že v októbri 2016
skončí prechodné obdobie, v ktorom radnica nie je povinná uplat-

Ko n š t r u k t í v n a d i s k u s i a n a t é m u ko n c e p c i a r o z v o j a
informačných systémov radnice.

ňovať výkon verejnej moci elektronicky. „Musíme urobiť kroky
a do októbra 2016 implementovať
moduly informačného systému,
ktoré zabezpečia splnenie tejto
povinnosti,“ upozornil. Jednou
z aktivít bude napríklad rozdelenie
mestskej stránky mikulas.sk na
dve samostatné časti. Jedna bude
obsahovať informácie o Mikuláši
ako geografickom sídle (čiže história, atrakcie pre návštevníkov

a pod.-pozn. aut.) a druhá bude
fungovať ako samosprávny objekt
(dokumenty, tlačivá, agenda pre
obyvateľov mesta a pod.-pozn.
aut.). Do budúcnosti chceme vystavať systém, ktorý bude maximálne bezpečný, kvalitný a stabilný. Základom je virtuálizácia
serverov. Ide o jednu z najnovších
technológií, výhodou je jej vysoká
dostupnosť pre užívateľov. To
znamená plynulú a bezproblé-

movú náhradu jedného vypadnutého servera za iný, podotkol
Dušan Močarník. V súčasnosti začínajú informatici spúšťať systém
wi-fi v zasadačke mestského úradu. Bude mať osobitné funkcie
pre verejnosť, novinárov a samotných zamestnancov úradu. V informačnom systéme samosprávy
by sa mala v tomto roku zrealizovať pasportizácia bytových a nebytových priestorov a doplnenie
modulu manažér. V roku 2016 sa
pripravuje vizualizácia stránky
mesta s ohľadom na smartfóny,
prehľady preplatkov a nedoplatkov, v oblasti sociálnych vecí iniciácia osobitného príjemcu.
V tomto roku bude pripravený
web geografického informačného
systému pre obyvateľov, v budúcom roku v GISe majetok mesta
a územný plán, načrtol najbližšie
zámery D. Močarník. Primátor na
záver stretnutia navrhol vypracovať časový a finančný plán realizácie jednotlivých krokov. Koncepcia bude ešte predmetom
schvaľovania v mestskom parlamente.
-js-

Program rozvoja bude hotový do konca roka
Na mikulášskej radnici tím odborníkov prakticky od začiatku
roka intenzívne pracuje na príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
(PHSR) na roky 2015-2022, s výhľadom do roku 2030.
Informatívnu správu o aktuálnom stave dostali na rokovacie
stoly v septembri aj poslanci mikulášskeho mestského zastupiteľstva. Viacerí z nich ocenili
množstvo práce, ktoré sa na príprave dokumentu doposiaľ realizovalo. Finálny návrh programu
budú schvaľovať najneskôr koncom tohto roku. Vráťme sa v úvode do minulosti. Od 1. januára
2015 vstúpil do platnosti nový
zákon, na jeho základe sú obce
a mestá povinné uviesť svoje programy schválené pred 1. januárom 2015 do súladu s ustanoveniami tohto zákona. V Liptovskom
Mikuláši je platný strategický dokument PHSR na obdobie 20072013, s výhľadom do roku 2020,
ktorý schválil mestský parlament
v marci 2008. Spracovanie nového
programu na obdobie 2015-2022
bolo iniciované samosprávou
v septembri 2014. Terajšie vedenie mesta v januári 2015 zostavilo

riadiaci tím, ktorý koordinuje celý
proces spracovania. Následne
boli tematicky zadefinované odborné pracovné skupiny a menovaní garanti, ktorí zodpovedajú
za odbornú stránku spracovaných
podkladov. Na základe organizovaného prieskumu Mesto pre
všetkých v máji a piatich workshopov v auguste radnica získala
cenné informácie o tom, čo ľudia
v meste naozaj chcú. Cieľom stretnutí s ľuďmi bolo predstavenie
strategickej časti dokumentu
a jeho pripomienkovanie odbornou aj laickou verejnosťou. Stratégia sa stala na základe podnetov
od ľudí relevantnejšou a realizovateľnejšou, konštatovala Jana
Kormaníková, vedúca oddelenia
projektového manažmentu radnice. Snahou tímu spracovateľov
je priebežne predkladať spracované podklady na pripomienkovanie a doplnenie. Hotový materiál bude pre verejnosť k dispozícii v tlačenej forme na mestskom úrade a v elektronickej na
webovej
stránke
mesta
mikulas.sk. PHSR je základným
a kľúčovým dokumentom pre
riadenie samosprávy vychádzajúci
z poznania situácie a konkrétnych

potrieb obyvateľov, podnikateľov
a ďalších subjektov. V území formuluje predstavu o budúcnosti

spolu s činnosťami a projektmi
na jej zabezpečenie.
-red-

Nespratníkmi poškodené
oplotenie cintorína už opravili
Oplotenie okolo Vrbického
cintorína, ktoré v auguste
dvakrát poškodili neznámi
vandali, už opravili. Celkovo
bolo vyvalených alebo inak
poškodených 40 betónových
dielcov.

P o š ko d e n é b e t ó n o vé
oplotenie Vrbického
cintorína opravili
pracovníci VPS.

Oplotenie je majetkom mesta. Prípad bol ohlásený na polícii. "V prvej várke sme už zrealizovali opravu 25 segmentov
a zvyšné osadíme v stanovenom termíne," povedal Ján Bonko, prevádzkový námestník VPS.
Naznačil, že v budúcnosti by sa dalo uvažovať s predĺžením už
existujúceho kompaktného betónového plota, aby nedochádzalo
k vandalizmu. Náčelník
mestskej polície Marián Jančuška v tejto
súvislosti povedal, že
sa budú snažiť predchádzať podobným
prípadom zvýšenou
hliadkovou činnosťou
v lokalite a využitím kamerového systému.
-red-
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Spoločnosť Verejnoprospešné
služby do polovice augusta
asanovala niekoľko objektov
v areáli uzavretej skládky vo
Veternej Porube.
„Vidno, že zdedené problémy
v súvislosti s predčasne uzavretou skládkou majú aj vedľajšie
negatívne účinky. Ich liečba si vyžaduje ďalšie vynaložené peniaze z mestskej pokladne. Objekty bolo nutné zbúrať kvôli
uzavretiu skládky. Doposiaľ stálo
mesto predčasné uzavretie
skládky a záležitosti s tým súvisiace takmer dva milióny eur,“
konštatoval primátor. Stavebné

objekty patrili mestu. Vlastníctvo
pozemkov pod stavbami však
nebolo usporiadané. V rámci asanácie služby odstránili garáž pre
kompaktor, sklad pohonných
hmôt, nákladnú váhu, zariadenie
na umývanie pneumatík či vrátnicu vrátane základov. Taktiež
odpratali unimo bunky a zrušili
prístupový chodník. Priestor po
asanovaných objektoch bol prekrytý zeminou. O odstránení rozhodla inšpekcia životného prostredia.
Na
práce
bola
z mestského rozpočtu vyčlenená
čiastka 35-tisíc eur.
-red-

Schválili peniaze
na participatívny rozpočet
Novinkou budúceho roku v oblasti financií bude zavedenie
participatívneho rozpočtu. Začne v roku 2016 so štartovnou
sumou 25 000 eur. Cieľom tejto
časti rozpočtu je vytvoriť priestor
pre realizáciu podnetov obyvateľov z jednotlivých mestských
častí.
Vyplynulo to zo septembrového zasadnutia mestského parlamentu. Na ňom poslanci mesta
prerokovali viaceré materiály, týkajúce sa ekonomiky mesta a výsledkov hospodárenia s rozpočtom
počnúc rokom 2014 až po rok
2016. Zaoberali sa konsolidovanou
výročnou správou za rok 2014.
Z účtovného pohľadu sa hodnotil
širší – konsolidovaný celok, ktorý
okrem mestského úradu tvorí 20
rozpočtových a 2 príspevkové organizácie zriadené mestom, 2 obchodné spoločnosti, ktoré sú založené mestom a sú 100%-ným
majetkom mesta a 2 obchodné
spoločnosti, v ktorých má mesto
spoluúčasť. Takto sčítaný majetok
dosiahol ku koncu roka 2014 hod-

notu 90,8 milióna eur, pričom
mestské organizácie sa na tejto
sume podieľali 2,36 percentami.
Ročné náklady konsolidovaného
celku dosiahli 29,4 milióna eur,
z toho náklady na prevádzku tohto
celku dosahovali 93% a výsledkom
hospodárenia bola účtovná strata
vo výške 645 tisíc eur, konštatovala
Marta Gutraiová z finančného odboru mestského úradu. Uplynulý
polrok bol zhodnotený v monitorovacej správe mesta Liptovský
Mikuláš. V súlade s pravidlami programového rozpočtu mesto polročne vyhodnocuje výsledky použitia rozpočtu. „Hospodárenie za
polrok sme zhodnotili pozitívne.
Mesto totiž dosiahlo prebytok rozpočtu 2,8 milióna eur, pričom mu
ešte zostali rozpočtové rezervy
v rezervnom fonde a z príjmov za
predaj Domu služieb. Na základe
tohto trendu je možné očakávať
rovnako priaznivé výsledky za celý
rok 2015,“ povedala Marta Gutraiová. Mesto už pracuje na prípravách rozpočtu na rok 2016.
-js-
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Ďalšie eurá navyše
na asanáciu
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Dôstojne oslávili výročie SNP
Výročie Slovenského národného povstania si koncom augusta pripomenuli v Liptovskom
Mikuláši. Gro 71. výročia osláv
bolo v centre mesta na Námestí
osloboditeľov a na Háji Nicovô.
Popoludňajší program na námestí bol v znamení promenádneho koncertu Mestského dychového orchestra a odovzdávania
ocenení ruského veľvyslanectva.
Primátor Ján Blcháč sa následne

zúčastnil pietneho aktu kladenia
vencov na háji. „Povstanie nebolo
iba naším prejavom odporu proti
fašizmu. Nadnárodný charakter
dosvedčuje aj účasť zahraničných
antifašistov zapojených do nášho
odboja. Po boku slovenských vojakov bojovalo 8 400 partizánov,
ktorí zastupovali 32 národov a národností Európy, Ameriky a Austrálie,“ prihovoril sa prítomným.
Vyjadril úctu obetiam, ktoré pri-

niesli ľudia, aby nám vybojovali
slobodu. „Liptovský Mikuláš si na
večnú pamäť zachová vďaku voči
padlým i žijúcim hrdinom Slovenského národného povstania,“
dodal primátor. Dejinné súvislosti
povstania potom priblížil aj predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Norbert Adamec. Na
Háji-Nicovô boli prítomní aj priamy účastník SNP - brigádny ge-

nerál Ján Iľanovský, predstavitelia
štátnej správy a samosprávy, Akadémie ozbrojených síl, či zástupca
ruského veľvyslanectva. Dôstojnosť chvíle umocnilo vystúpenie
spevokolu Brezinka z Klubu seniorov Okoličné. Pietne akty pri
pamätných tabuliach a pamätníkoch v meste a mestských častiach
sa uskutočnili od 28. do 30. augusta.
-red-

Pri príležitosti výročia ocenili aj
č l e n ov z ra d ov S l ove n s k é h o z v ä z u
p r o t i f a š i s t i c k ý c h b o j o v n í ko v.

P r o m e n á d n y ko n c e r t M e s t s k é h o
d y ch ové h o o r ch e s t ra p r i
p r í l e ž i t o s t i o s l á v S N P.

P i e t n y a k t u l o ž e n i a ve n c o v k p a m ä t n í k u Vo j a ko v
Č e r ve n e j a r m á d y a p a m ä t n í ku P r ot i fa š i s t i ck ý ch
b o j o v n í k o v n a N á m e s t í o s l o b o d i t e ľo v.

S p o m i e n ka p o k r a č ova l a
na Háji – Nicovô.

Na námestí vzdali úctu predstavitelia z radnice,
m e s t s k í p o s l a n c i , o by va te l i a a j n á v š tev n í c i L . M i ku l á š a .

Slávnostne otvorili obnovenú cestu na Háj-Nicovô
Zrekonštruovanú cestu na HájNicovô slávnostne otvorili koncom augusta. Počas niekoľkých
týždňov Cestu hrdinov uzavreli,
aby sa mohli zrealizovať práce
na obnove 2,5 kilometrového
úseku.
„Háj patrí k vyhľadávaným lokalitám v meste na relax a šport.
Je tam zároveň vybudovaný pamätník a najväčší vojenský cintorín na území bývalého Československa. S prihliadnutím na
tieto skutočnosti si zubom času
poškodená prístupová cesta obnovu už nutne pýtala. Vďaka do-

tácii od vlády po minuloročných
oslavách ukončenia 2. Svetovej

vojny sa rekonštrukcia aj zrealizovala,“ konštatoval šéf radnice

S p evo ko l B r e z i n ka p r í j e m n e
d o t vo r i l s l á v n o s t n é o ka m i h y
ot vá ra n i a c e s t y n a H á j - N i c ov ô .

Ján Blcháč. Celkové náklady predstavovali 170-tisíc eur. Mesto sa
na financovaní podieľalo sumou
15-tisíc eur. Nový povrch dostal
celý úsek cesty. Pred železničným
priecestím vybudovali odvodňovací rigol. Zhotoviteľom boli Cestné stavby. Po prestrihnutí pásky
si nový asfalt vyskúšali motorkári
z partnerského mesta Kiskőrös
a nechýbali ani historické vozidlá
z Veteran clubu Liptov a skupina
cyklistov z BMX teamu. V rámci
programu vystúpil spevokol Brezinka.
-lm-
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Petíciu zobrali na vedomie
sme ich s pokročilým štádiom
rozpracovanosti projektu modernizácie trate,“ vymenoval primátor
Ján Blcháč. Územné rozhodnutie
na modernizáciu trate nadobudlo
právoplatnosť už v roku 2009.
Dodnes stavebný úrad neeviduje
žiadny návrh na zmenu tohto
rozhodnutia. Mesto nie je investorom petíciou označenej stavby.
Stavba mostu bez rozpočtového
zaťaženia mestskej kasy je v prospech mesta, teda i vo verejnom
záujme, konštatoval v predloženej
správe. Dopravoprojekt v stanovisku uviedol, že zakomponovanie mosta do investičného plánu
modernizácie železničnej trate
bolo logické a potrebné pre preorganizovanie dopravy v meste.
Generálny riaditeľ podniku Železnice SR petičiarom odpovedal
na otázky a podnety v júli a koncom augusta. Mestský parlament
v júli odobril 48-tisíc eur na prípravnú a projektovú dokumentáciu. V súčasnosti mesto pripravuje výber spracovateľa projektovej dokumentácie. Most ponad
Váh v predĺžení Belopotockého,
ako aj požadovaná výstavba cesty
na Kamenné pole, sú v súlade
s platným územným plánom
mesta z roku 2010. Most v predĺžení Belopotockého bol navrhovaný aj v predošlých územných plánoch z rokov 1996
a 1975. Poslanci zobrali petíciu
Proti plánovanej výstavbe mosta
do Hlbokého odovzdanú koncom
júna na vedomie. Petícii čiastočne
vyhoveli a konštatovali, že v ostatnej časti je predmet petície v súlade s právnymi predpismi a ve-

rejným záujmom. Zároveň dali
úlohu viceprimátorovi, aby zvolal
rokovanie s investormi v lokalite
Kamenné pole, aby združili financie na realizáciu cesty od autobusovej stanice po Tesco. „Most
je súčasťou územného plánu už

niekoľko desaťročí, čiže obyvatelia
už v čase kúpy či výstavby nehnuteľností museli rátať, že jedného dňa sa k jeho realizácii pristúpi,“ dodal zástupca primátora
Rudolf Urbanovič.
-red-

Poslanci schválili
zmluvu o odpade
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
schválili Zmluvu o odvoze
a zneškodňovaní odpadov
z mesta. Víťazným uchádzačom o zákazku odvozu a zneškodňovania odpadov sa vo
verejnej súťaži stala spoločnosť
Brantner Fatra z Martina.

„Napriek mnohým nástrahám a krátkosti času sme sa
problém snažili zvládnuť k spokojnosti Mikulášanov, riešenie
je prejavom realizácie nášho
projektu „Dobre spravované
mesto“. Ďakujem poslancom,
ktorí riešenie zneškodňovania

odpadov podporili svojim hlasom,“ povedal primátor Ján
Blcháč. Návrh zmluvy podporili
všetci prítomní poslanci s výnimkou jedného, ktorý sa hlasovania zdržal.
Po vypovedaní zmluvy na
zneškodňovanie odpadov na
skládke v Liptovskom Hrádku
muselo mesto pristúpiť
k riešeniu ďalšieho nakladania s komunálnym
odpadom. Súťažné podklady pre výber dodávateľa o odvoz a zneškodňovanie odpadu si prevzalo osem spoločností,
z nich sa na súťaži zúčastnila polovica. Víťazný
podnik bude odpad na
skládku v Martine odvážať počas 15 rokov, a to za 7,8
miliónov eur, čo je o polovicu
menej, ako bola predpokladaná
hodnota zákazky. Schválená
zmluva začne plynúť prvým
októbrom 2015 s platnosťou
do roku 2030.
-lm-

I/2015/10/02

Radnica vychádza v ústrety požiadavke signatárov petície.
Začali sa práce na príprave stavby cesty od budúcej autobusovej stanice na Belopotockého
po dnešné Tesco na Kamennom
poli. Problematikou Petície proti plánovanej výstavbe mosta
do Hlbokého sa 17. septembra
zaoberali poslanci mestského
zastupiteľstva.
Pripomenieme, že ľudia v petícii vyjadrili nesúhlas s plánovanou výstavbou mosta v pokračovaní Belopotockého ulice k budúcej preložke železničnej trate
a novej autobusovej a železničnej
stanice v južnej časti mesta. Petičiari požadovali, aby mesto využilo na prepojenie plánovanej
novej stanice vybudovanie južného spojenia smerom na Kamenné pole-Tesco. Petícia bola
na mestský úrad doručená koncom júna. Radnica petíciu prešetrila podľa zákona a zároveň
vykonala viacero krokov. „Požiadali sme o stanovisko odbornú
organizáciu Dopravoprojekt za
účelom posúdenia pre mesto
vhodnejšieho dopravného riešenia. Rokovali sme so zástupcami
investora a projektanta, iniciovali
anketu, či obyvatelia súhlasia
s modernizáciou železničnej trate.
Obyvateľov som 4. júla osobne
informoval na pôde mestského
úradu o doterajšom procese, ktorý sa týkal plánovaného mosta.
O desať dní neskôr sme pripravili
verejné rokovanie s projektantom
a investorom. Obyvatelia mali
možnosť položiť akékoľvek otázky
súvisiace s projektom. Oboznámili
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Nezabudnite na úhradu poplatku
za komunálny odpad
V prípade, že ste ešte neuhradili poplatok za komunálny
odpad, nezabudnite tak urobiť, čas na prípadnú druhú
splátku máte do 31. októbra,
vyzvala Anežka Makovická,
vedúca oddelenia miestnych
daní a poplatkov mestského
úradu.
Poplatok je hradený za komunálne a drobné stavebné odpady, okrem elektroodpadov.
Vznik poplatkovej povinnosti je
nutné nahlásiť do 30 dní. Rovnaká lehota platí, aj ak žiadate
o zníženie alebo odpustenie poplatku. Je potrebné predložiť

centom, aby ste sa vyhli prípadným nepríjemnostiam, ktoré
s nezaplatením poplatku súvisia. Nedoplatky voči mikulášskej
radnici za roky 2002 až 2014
predstavujú za fyzické osoby
takmer 165-tisíc eur a právnické
osoby vyše 45-tisíc eur. Poplatok za odpad sa platil do 31.
mája 2015. V prípade, že bol poplatok vyšší ako 33 eur u fyzických osôb a 333 eur u právnických osôb, je možnosť platby
v dvoch splátkach, čiže prvá
splátka do 31. mája a druhá do
31. októbra. V prípade neuhradenia sa posiela výzva na zapla-

od roku 2002 do roku 2015 je
225-tisíc eur, z tejto sumy už ľudia a firmy zaplatili 44-tisíc eur.
„Je dôležité pripomenúť, že
dlžník platí okrem svojho dlhu
aj exekučné náklady. Podľa zákona predstavujú tieto náklady
dve percentá z vymáhaného nedoplatku, najmenej však 16 eur,

maximálne 16 600 eur. Treba si
uvedomiť, že už len minimálna
suma exekučných nákladov sa
takmer rovná ročnému poplatku za komunálny odpad, ktorý
predstavuje niečo vyše 22 eur,“
dodala Anežka Makovická.
-red-

V zmysle § 9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení
Mesto Liptovský Mikuláš
zverejňuje zámer odpredať
formou obchodnej verejnej súťaže
objekty „BYTOVÉHO PODNIKU“ – administratívne budovy,
obchodné objekty, dielne a vedľajšie stavby spolu
s pozemkami, nachádzajúce sa na Námestí osloboditeľov
v Liptovskom Mikuláši:
Administratívna budova súp. č. 73 na parc. č. KN-C 145/3;
„Administratívna budova“ súp. č. 74 na parc. č. KN-C 145/2;
Obchodné objekty súp. č. 72 na parc. č. KN-C 147/1 spolu
s vedľajšími 4 stavbami (bez súp.č.) na pozemkoch parc. č. KN-C
147/2, 147/3, 147/5, 145/4; „Dielne“ súp. č. 4436 na parc. č. KN-C
145/5 spolu s pozemkami o celkovej výmere cca 3295 m2, kat.
územie Liptovský Mikuláš. Minimálna požadovaná cena za
nehnuteľnosti je spolu 320.000 eur.
S VÝHODNOU POLOHOU PRIAMO V CENTRE MESTA
Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú vyvesené od
18.09.2015 do 27.11.2015 na úradnej tabuli mesta Liptovský
Mikuláš MsÚ, Štúrova 1989/41 a na internetovej stránke
www.mikulas.sk. Do znaleckých posudkov je možné nahliadnuť
na č. dverí 207, na 2. poschodí MsÚ v Liptovskom Mikuláši,
Štúrova 1989/41. Tel. kontakt: 044/5565245.

Rokovanie
mestského
zastupiteľstva
Poslanci mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši sa stretnú na najbližšom rokovaní 15. októbra
o 10. hodine.

I/2015/10/03

tenie nedoplatku so splatnosťou do 15 dní. Ak sa stane, že
poplatok zostane neuhradený
aj po tejto lehote, vymáha sa
exekučne. V súčasnosti mesto
eviduje 490 poplatníkov v exekúcii. Celková suma na poplatku
za komunálny odpad v exekúcii

O/2015/10/02

doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku na oddelení miestnych daní
a poplatkov, ktoré nájdete na
prízemí mestského úradu. Výzva od vedúcej oddelenia prichádza v súvislosti s evidovanými vysokými nedoplatkami s ak-
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Palúdzka sa stáva čistejšou
Ľudia v rámci aktivačných prác
sa vo veľkom pustili do upratovacích prác v celej Palúdzke.
Množstvo chodníkov, okrajov
ciest, lavičiek, verejných priestranstiev či odtokových kanálov často zarastá trávou a krovím.
Túto situáciu sa rozhodol riešiť poslanec Marek Nemec, ktorý
sa v spolupráci s Verejnoprospešnými službami a aktivačnými
pracovníkmi ráno presúvajú na
miesta, ktoré potrebujú údržbu.
Čistenie začali pred kultúrnym
domom, pred ktorého vstupom
už vyrástol maličký prales. V ďal-

ších dňoch sa pracovníci postupne pustili do čistenia okolia
lavičky ponad Demänovku, pokračovali popri hlavnej ceste I/18
v okolí katolíckeho kostola. Presunuli sa na Vranovskú a tiež čistili aj priestor pri bytovkách za
Bocianom. Obrovský kus práce
sa im podaril na Palúčanskej, kde
v priestore medzi bytovkami
a obchodom vyčistili kanál, ktorý
bol v dezolátnom stave. Práce na
udržiavaní verejných priestranstiev budú aj naďalej pokračovať
a pracovníci sa postupne budú
presúvať v rámci celej mestskej
časti. „Som rád že sme začali spo-

A k t i va č n í p ra c ov n í c i
skultúrnili prostredie
v P a l ú d z ke – v y č i s t i l i
odpadový rigol.

lupracovať, aj keď viem že aktivační pracovníci majú povinnosti
v rámci celého mesta. Je samozrejmosťou, že práve obyvatelia
mestských častí najlepšie vedia
kde v takýchto prácach treba za-

siahnuť. Verím, že v doterajšej
kooperácii budeme pokračovať
a zároveň sa im za zrealizované
práce chcem poďakovať,“ uzavrel Marek Nemec.
-red-

Pribúdajú kultúrno-spoločenské podujatia
mosféru. Aj napriek počasiu sa akcia uskutočnila a zábava neutíchla ani po zotmení.
Ďalšie podujatie nazvali organizátori Zemiačisko. Výstava zemiakov a ľudová hudba neboli jediným lákadlom. Bryndzové halušky
a zemiakové placky boli určite čerešničkou
na torte tohto popoludnia. Počasie síce sklamalo, ale ani to návštevníkov neodradilo,
aby sa prišli zabaviť. Dôkazom toho bol spev
a dobrá nálada, ktorú zabezpečovala ľudová
hudba. V tento deň sa uskutočnila aj netra-

dične tradičná súťaž v trení zemiakov. „Počasie nám nie a nie dopriať, ale to nevadí, zabavili sme sa aj tak. Som rád, že znovu prišli
ľudia a aspoň takto sme spoločne zrelaxovali. Ja ale až tak veľmi nie, musím sa priznať,
že som po prvý raz v živote varil bryndzové
halušky,“ povedal na podujatí s úsmevom
jeden z organizátorov Marek Nemec.

-red-

I/2015/10/04

V mestskej časti Palúdzka sa začínajú častejšie organizovať kultúrno - spoločenské podujatia. Dôkazom toho bola aj akcia
na futbalovom štadióne , ktorá niesla názov Ukončenie leta.
Zorganizovala ju miestna prevádzka
v spolupráci s poslancom Marekom Nemcom. Podujatie sa uskutočnilo 5. septembra
a o skvelú zábavu sa postarala kapela Spektrum. Návštevníci si mohli pochutnať na palúdžanských droboch a užiť si príjemnú at-

O/2015/10/03

OZNAM
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JASNA SHOPPING CITY
LIPTOVSK¯ MIKULÁ·

www.jasnasc.sk

moderná
kožená obuv

Okrem obchodných prevádzok (obuv, textil, šport, ...)
U NÁS NÁJDETE:
pon. – pia. 9 – 19 h.

• banky
• stávkové kancelárie
• pobočky
• realitnú kanceláriu
• služby advokátskej kancelárie •

FREE

Vo ľ n é o b c h o d n é p r i e s t o r y N A P R E N Á J O M
k o n t a k t : 0 9 0 3 2 9 5 14 8 , 0 9 11 10 6 6 4 0
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Deň Okoličného a Stošíc
mal priaznivé odozvy
V sobotu 12. septembra zorganizoval poslanec Jaroslav
Grešo a poslanecký klub Okoličné a Stošice podujatie, ktoré nazvali Deň Okoličného
a Stošíc. Stretnutie sa konalo
v areáli Klubu seniorov v Okoličnom.
„Chceli sme obnoviť tradíciu,
ktorá v našej mestskej časti bývala v minulosti. Nech sa ľudia
stretnú, zabavia, porozprávajú

pri dobrom guláši. Priaznivé
odozvy ukázali, že to bol správny ťah,“ povedal Jaroslav Grešo,
poslanec mestského zastupiteľstva za Okoličné a Stošice. Program otvoril Peter Vrlík. Potom
sa obyvateľom prihovoril primátor Ján Blcháč a Jaroslav Grešo.
Z ich rúk si pri príležitosti osláv
Okoličného a Stošíc prevzali pamätné listy osobnosti Mária
Frniaková, Božena Marušiaková,

Dobrá nálada bola
p o z n á va c í m z n a ko m
vydareného podujatia.

Zuzana Konvitová, Ján Konvit,
Jozef Moravčík, Margita Kubínová, Dušan Záhorský a Ján Didek.
O príjemnú atmosféru sa postaral Matičiarsky divadelný a spevácky súbor, ktorý sa predstavil
scénkou Murárske prekáračky.
Bolo to zaujímavé vystúpenie,
ktoré prítomných vrátilo do
starších čias. Súbor vystriedala
spevácka skupina, ktorú sprevádzal harmonikár. V takej pohode, slnkom zaliatej záhrade, sa
podával výborný guláš, ktorý
varil Dušan Kubín. Jeho vôňu
bolo cítiť na celej ulici. Účasť
bola nezvyčajne vysoká a akcia
mala patričnú úroveň. Prišli starší ale i mladší občania, rodiny
s kočíkmi. Bol to pekný pohľad
na spokojné a usmiate tváre. Po
skončení programu prítomným
do tanca hrala ľudová Haluška
z Liptovského Mikuláša.
Anna Piovarčiová,
predsedníčka Klubu seniorov
Okoličné-Podbreziny

Spomínali
na Ľudovíta Štúra
Sériu podujatí nazvaných Ľudovít Štúr a Liptovský Mikuláš
pripravila samospráva spolu
s kultúrnymi a náboženskými
inštitúciami pri príležitosti
200. výročia narodenia jednej
z najvýznamnejších osobností slovenských dejín.
V evanjelickom kostole v L.
Mikuláši sa uskutočnili Spomienkové služby božie. Slávnostným kazateľom bol Slavomír Sabol, biskup Východného
dištriktu Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku. Na slávnosti sa zúčastnil
aj predseda Žilinského samosprávneho kraja a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Juraj Blanár, primátor Ján
Blcháč a jeho zástupca Rudolf
Urbanovič. „Je pre mňa veľkou
cťou, že sa môžem zúčastniť
Spomienkových služieb božích
na počesť Ľudovíta Štúra, ktorý
je jednou z najvýznamnejších

osobností slovenského národa.
Som rád, že si jeho osobnosť pripomíname aj v Liptovskom Mikuláši,“ povedal Juraj Blanár.
„V našom meste kladieme patrične veľký doraz na pripomínanie si mnohých významných
historických medzníkov. Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili
o to, že veľmi dôstojne spomíname aj na osobnosť Ľudovíta
Štúra,“ vyzdvihol primátor.
V rámci slávnosti predstavili dve
nové publikácie, ktoré vydal
Spolok Martina Rázusa pri príležitosti 100. výročia vypuknutia
1. svetovej vojny. Rázusove básne zarecitovali Zdenka Matějková, Juraj Sarvaš, Milan Stromko
a Natália Šeďová. V pondelok
14. septembra sa v evanjelickom kostole vo Vrbici uskutočnila historicko-literárno-hudobná kompozícia Vzlietli orli vysoko.
-red-

facebook.com/MestoLM

Priatelia
z Holandska
navštívili
Hlboké
Holandskí priatelia navštívili 25. augusta opäť Komunitné centrum Nový
svet Hlboké.
Pri tejto príležitosti a pred
koncom prázdnin pracovníci
komunitného centra zorganizovali hneď v ďalší deň guláš. Spojili ho so športovými
hrami, na ktorých sa zúčastnilo 18 detí z osady Hlboké.
Slnečný deň plný dobrej nálady a tiež rómskych piesní
v sprievode gitary ukončili
už spomínaným chutným
gulášom. Holandských priateľov a deti prišli pozdraviť
prednostka radnice Martina
Kapitáňová spolu s poverenou vedúcou sociálneho odboru Erikou Sabakovou a Ľubomírom Klobušiakom.
-an-

Okolie kostola
chcú upraviť

Liptovskomikulášska samospráva má záujem o úpravu priestorov v okolí evanjelického kostola v Palúdzke.
Radnica dala vypracovať projektovú dokumentáciu na vytvorenie
parkovacích miest v tejto lokalite, ako aj odvodnenie námestia
pri kostole a priľahlých ulíc.
Aj o týchto potrebných investíciách bola reč na stretnutí evanjelikov z Palúdzky, Bodíc a Pavčinnej Lehoty, ktoré sa vo dvore
evanjelickej fary v Palúdzke konalo v závere augusta.
Hovorilo sa tiež o údržbe kostola a fary i o celkovom vývoji cirkevného zboru od jeho vzniku až po súčasnosť.
(Text a foto: red)
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Michal Milan Harminc
– Príbeh nestora slovenskej architektúry
Je názov aktuálnej výstavy
v mestskom Múzeu Janka Kráľa.
V slovenskej premiére predstavuje život a dielo architekta
a staviteľa európskeho formátu,
ktorý zanechal svoje tvorivé stopy aj v Liptovskom Mikuláši. Pútavým spôsobom ich zmapovali
Jana Pohaničová a Matúš Dulla
z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Michal Milan Harminc (1869
– 1964), rodák z vojvodinského
Kulpína, si svoju prvú samostatnú stavebnú kanceláriu založil
koncom 19. storočia v Budapešti. Na Slovensku sa natrvalo usadil v roku 1916, kanceláriu si najskôr otvoril v Liptovskom Sv. Mikuláši (1916 – 1918), potom

v Novom Smokovci. Od roku
1922 žil a tvoril v Bratislave.
Jeho rozsahom i kvalitou pozoruhodná tvorba prechádzala
šiestimi desaťročiami a snúbili
sa v nej dedičstvo historických
slohov s podnetmi moderny
i funkcionalizmu. Harminc po
sebe zanechal viac ako tri stovky typologicky rozmanitých stavieb – projektoval kostoly, administratívne, bankové i fabrické budovy, rodinné domy, vily,
múzeá, hotely i sanatóriá. Stretávame sa s nimi na území dnešného Maďarska, Srbska, Rumunska, Ukrajiny a, samozrejme, Slovenska.
Liptovskomikulášska inštalácia výstavy ponúka pohľady na
Harmincove profilové diela

Vyznanie Jozefa Daníka
má poradové číslo 11
Pedagóg, básnik, organizátor
kultúrneho a športového života v Liptove prežil 50 rokov
svojho aktívneho života v Liptovskom Mikuláši. Pri tejto príležitosti vydal svoju jedenástu
básnickú zbierku Vyznanie. Reč
je o Jozefovi Daníkovi. V zaplnenej sále Domu Matice slovenskej uviedol knihu do života primátor Ján Blcháč, manželka
básnika Libuša a majiteľ žilinského vydavateľstva Juraj Štefuň. O živote a tvorbe básnika
prehovoril člen Spolku slovenských spisovateľov Štefan Packa. „Básne Jozefa Daníka sú neprehliadnuteľné svojou bohatou metaforou a schopnosťou

zrýchliť dynamiku súčasného
sveta. Inšpiráciu čerpá z rôznych
oblastí života, slovám dáva
nové prenesené významy. Vášnivý hľadač pravdy sa tichým
krokom prediera húštinou bytia,
čitateľom predostiera náznak
smeru. Umne usporadúva slová
do múdrych básní, ktoré osviežujú ľudí na ich púti životom,“
hovoril Š. Packa. V rámci kultúrneho programu najnovšie verše
básnika predniesli Zdenka Matejková a Pavel Moravec. V hudobno-tanečnom vystúpení
Spevy Liptova účinkovali členovia Folklórneho súboru Vŕbové
prútie Liptovský Mikuláš.
-red-

Jozef Daník a liptovská príroda sa k sebe
m a j ú : K r s t n ové h o p o č i n u č u č o r i e d ka m i .

M . M . H a r m i n c : V i l a D r. E m i l a S t o d o l u v L i p t o v s k o m
M i k u l á š i ( n a p o h ľa d n i c i z o z b i e r o k
M ú z e a J a n k a K r á ľa ) .
s dôrazom na najzaujímavejšie
stavby v našom regióne. Ich
projekty, fotografie, trojrozmerné modely a 3D animácie môžu

vidieť návštevníci výstavnej siene Múzea Janka Kráľa počas celého októbra.
-mjk-

Mladí speváci
oživili synagógu
Zbor Čercheňora pripravil v synagóge
vy s tú pe ni e pln é s pevu a ra d o s ti z o
ž i vota .

Mikulášsku synagógu rozospieval 25. augusta rómsky
spevácky zbor ČercheňoraHviezdičky. Pripravili vystúpenie plné zábavy, tanca, spevu
a radosti zo života. Detský súbor
funguje pod vedením manželov
Sendreiovcov z Kokavy nad Rimavicou. Deťom sa venujú už
od roku 2010 a ich projekt je dôkazom, že to s rómskou mládežou myslia vážne. Spevácky
zbor od svojho vzniku odborne
vychoval vyše 100 talentovaných detí, ktoré sa uplatnili nielen v oblasti hudby v rôznych

častiach Slovenska. „Projekt
Čercheňora realizujeme cez občianske združenie Jesko Liptovský Mikuláš. Dávame šancu deťom a mládeži pomocou pri
vzdelávaní a snahou zmeniť zaužívaný názor na rómsku mládež. Sme presvedčení, že treba
rozvíjať a zachovávať rómsku
kultúru prostredníctvom hudobných vzdelávacích programov, ktoré rómskym deťom
chýbajú,“ dodal Dušan Plaček,
predseda združenia.
-redFoto: Dušan Plaček
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Mestu i regiónu v Poľsku urobili výborné meno

tách, ktoré sa realizujú v rámci uvedeného
projektu,“ ozrejmil René Devečka, riaditeľ
Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši.
„Priatelia v Poľsku pripravili skutočne
pestrý a na program bohatý víkend. Okrem
podujatia, na ktorom sa prezentovali naši
zástupcovia, sa konali ďalšie dve akcie. Teší
ma, že sa o našom regióne dozvedeli v Poľsku aj vďaka kultúre,“ uviedol Marek Nemec.

Lucia Jurkovičová – Sireková, vedúca tanečnej skupiny Freeze, bola rada, že sa jej
zverenci mohli predstaviť v Poľsku. „Naše
mesto i región sa budeme snažiť za hranicami prezentovať čo najlepšie i naďalej. Deti
mali obrovský zážitok a krásny koniec prázdnin.“

Registrovať sa môžete priamo na mieste alebo vopred na: http://www.casomierapt.sk/prezentacia/pretek6.php
Pre tých najrýchlejších sú prichystané skvelé ceny.
Hromadný štart: 17. októbra o 10. hodine na parkovisku nákupného centra STOP.SHOP. Liptovský Mikuláš!
Viac info na www.stopshoplm.sk a na Facebooku.
STOP.SHOP. Liptovský Mikuláš – miesto, ktoré Vás pritiahne novinkami.

-mp-

I/2015/10/07

Folklórny súbor Váh, Ľudová hudba Sláčik,
tanečná skupina Freeze a hudobník Mr.
Rudy sa predstavili v poľskom meste Jaslo,
kde sa uskutočnilo podujatie „Stretnutia
s európskou kultúrou“.
Ide o jeden z výsledkov dlhodobej spolupráce medzi Liptovským Mikulášom a Jaslom. Tá sa realizuje v rámci projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom obnovenia kultúrnej infraštruktúry kultúrnych domov v mestách Jaslo
a Liptovský Mikuláš.“ Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.
Liptovský Mikuláš v Poľsku zastupovali
poslanci mestského zastupiteľstva Jaroslav
Grešo (člen mestskej rady), Marek Nemec
(podpredseda komisie kultúry) a Michal Paška (predseda komisie kultúry). „V rámci programu nás prijal aj primátor Ryszard Pabian
a jeho zástupkyňa Elwira Musiałowicz-Czech.
Hovorili sme aj o prebiehajúcich rekonštrukciách kultúrnych domov v obidvoch mes-
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Basketbalisti
štartujú
ďalšiu sezónu
Zápasom mikulášskych mladších žiakov s rovesníkmi zo
Žiliny (hral sa po redakčnej
uzávierke) vstúpil Mestský basketbalový klub do svojej ďalšej sezóny.

Ešte pred úvodným rozskokom sa v priestoroch Základnej školy Janka Kráľa na
sídlisku Podbreziny, ktorá je
domovským stánkom mikulášskeho basketbalu, uskutočnilo 11. valné zhromaždenie
klubu. 15. septembra 2015 sa
ho, okrem predstaviteľov klubu, zúčastnil aj primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč
a poslanec mestského zastupiteľstva Michal Paška.
„Teší ma, že s novou riaditeľkou školy Evou Vondrákovou
sme veľmi rýchlo našli spoločnú
reč. V škole máme vytvorené
veľmi dobré podmienky, za čo
ďakujeme. Telocvičňu nám súperi v dobrom závidia,“ povedal
Martin Králik, manažér klubu
a v aktuálnej sezóne aj kouč
mladších žiakov.
V uplynulej sezóne juniori
pod vedením Igora Vanka dosiahli najlepšie umiestnenie
mládežníckeho tímu v histórii
klubu, keď skončili ôsmi v celoslovenskej súťaži. Starší žiaci
(tréner M. Králik) obsadili v regionálnej súťaži piate miesto,
žiaci (tréner Jaroslav Ondrašik)
boli štvrtí. V minulej sezóne
sa hrala aj mini liga základných
škôl a v klube pôsobila aj prípravka chlapcov a dievčat.
V sezóne 2015/2016 budú
hrať starší žiaci celoslovenskú
extraligu (tréneri J. Ondrašik
a Gabriel Blcháč). Mladší žiaci
pod vedením M. Králika a Petra Žakarovského štartujú v regionálnej súťaži. Trénerom
prípraviek je Martin Profant.
Hrať sa bude aj mini liga základných škôl a v klube bude
pôsobiť aj tím Old boys.
Text a foto: Michal Paška

·PORT

Predstavujeme Hokejové talenty
MHK 32 Liptovský Mikuláš
Občianske združenie Hokejové
talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš je združením fyzických
a právnických osôb, ktoré majú
záujem vykonávať športovú činnosť v oblasti mládežníckeho ľadového hokeja v našom meste,
uspokojovať záujmy a potreby
v tejto oblasti, vytvárať podmienky na priaznivú športovú
výkonnosť, upevňovanie a zvyšovanie telesného a duševného
zdravia mládeže.

Hokejové talenty prevzali na
jar 2015 mikulášsku hokejovú
mládež až po 9. triedu. Celý proces obnášal veľa právnych a administratívnych krokov, ako napríklad preregistrovanie hráčov
z občianskeho združenia MHK
32 Liptovský Mikuláš na nové

Martin Cibák, držiteľ Stanley
cupu z roku 2004.

občianske združenie Hokejové
talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, uzatváranie zmlúv s trénermi, nákup tréningových pomôcok a tvorbu nových dresov.
Vo svojej činnosti sa zameriavame predovšetkým na športovo talentované deti a mládež
v oblasti hokeja na Liptove. Prvoradým cieľom a hodnotou,
ktorú vyznávame, sú viditeľné
výsledky našej finančnej pomoci a práce všade tam, kde pomáhame. Vždy chceme pomáhať
a chceme byť na Slovensku vzorom pre podobné organizácie
ako sme my. Férový prístup
k darcom, podporovateľom,
spolupracovníkom, trénerom,
funkcionárom a k obdarovaným, ako aj partnerskú cestu
spolupráce a našu nezávislosť
považujeme za náš základ úspechu.
„Už pár rokov sa snažíme
o inovatívny prístup, nové tréningové metódy. Aj s pomocou
vedenia mesta Liptovský Mikuláš dostal od nás miestny hokej
energetickú a finančnú injekciu.
Po pár zmenách vo vedení hokeja v našom meste sme prevzali celú hokejovú mládež. Verím,
že prácou a skúsenosťami sa do
najbližších rokov dostavia výsledky – zvýšia sa počty detí, vytvorí potrebná konkurencia pre
výchovu nových talentov a tým
sa posúvame k našim dlhodobým cieľom,“ povedal hokejista

„HORE VÁHOM – DOLU VÁHOM“,
pri príležitosti „Svetového dňa chôdze“
2. október 2015 od 8.30 do 13.00 hod.
Trasa: pravý breh rieky Smrečianky a rieky Váh – od Okoličného po most do Palúdzky
6 registračných miest, množstvo ukážok a atraktívnych disciplín
Slávnostné otvorenie Dňa chôdze:
2. október 2015 o 9.00 hod.
pred Centrom voľného času
Nábr. Dr. A. Stodolu 1932, Liptovský Mikuláš

Potešili brankárov
V mikulášskej ENEL aréne sa
počas otvorenia 17. ročníka turnaja o Pohár primátora mesta
Liptovský Mikuláš v ľadovom
hokeji odovzdala brankárska výstroj v hodnote 3 450 eur (podrobne sme o tejto aktivite písali
v minulom čísle).
„Keďže hokej je finančne náročný šport pre rodičov, prispeli
sme kúpou kompletných hokejových brankárskych výstrojí,
ktoré budeme zapožičiavať deťom. Naša podpora týmto nekončí, každou novou sezónou
očakávame pribúdanie detí, ktoré sa prihlásia na hokej a bude
im potrebné pomôcť a my im
budeme chcieť vyjsť v ústrety.
Obrovskú úlohu v našich projektoch zohráva mesto Liptovský
Mikuláš, ktoré nám pomáha finančne aj organizačne,“ skonštatoval výkonný riaditeľ občianskeho združenia Ján Urban.
Na budúcnosti záleží
Na hokejovú sezónu sme sa
pripravili nákupom nových hokejových výstrojí v hodnote 15
000 eur od Ministerstva financií
Slovenskej republiky. Toto obdobie sa nesie v duchu náboru
detí na hokej. Snažíme sa priblížiť k deťom a ich rodičom čo
najviac tým, že naši tréneri navštevujú škôlky a školy kde
oboznamujú s výhodami Hokejových talentov. Každé dieťa do
9 rokov na ľad oblečieme, čo
sprístupňuje hokej v Liptovskom Mikuláši pre všetkých, čo
majú záujem.
Na Slovensku veľká finančná
alebo organizačná pomoc z vedenia mesta pre športové kluby
nie je častá. Preto sme veľmi
vďační, že vedenie mesta Liptovský Mikuláš voči tradícii hokeja nie je ľahostajné a pripája
sa k našim cieľom a víziám svojim obrovským dielom pomoci.
Touto cestou by sme sa chceli
poďakovať pánovi primátorovi
mesta
Liptovský
Mikuláš,
Ing. Jánovi Blcháčovi a ďalším,
ktorí sa významne podieľajú na
fungovaní celého systému.
Text a foto: Hokejové talenty
MHK 32 Liptovský Mikuláš
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Mladí mikulášski športovci
triumfovali v Opave

Športový deň
partnerských miest
v O p ave ov l á d l i m l a d í
š p o r tovc i z L i p tov s k é h o
Mikuláša.
mát je taký, že jeden rok je podujatie v Opave,
na ktorom sa zúčastňujú mestá Opava, Źywiec,
Racibórz, Katowice a Liptovský Mikuláš. V druhom roku na striedačku sa koná v Mikuláši
Olympiáda základných škôl. Zúčastňujú sa na
nej športovci z Opavy a základné školy na území
Mikuláša.
-red-

Turnaj bol príležitosťou
pre priateľské stretnutia
Rómski nadšenci pokračujú
v tradícii organizovania futbalového turnaja. V poslednú augustovú sobotu Jaroslav
Baláž a Vladimír Čonka usporiadali futbalový turnaj s účasťou dvoch družstiev z Liptovského Mikuláša (Hlboké a Staré Mesto) a po jednom družstve z Pribyliny a Liptovského
Petra. Víťazmi turnaja sa stali

Futbalový turnaj bol
p r í l e ž i t o s ťo u n a
p r i a t e ľs k é s t r e t n u t i a .

VEDECKÁ ROADSHOW
ČAK VEDNÝODBORIS
A JEHO CREW

chlapci z Liptovského Petra, ale spokojní boli všetci
zúčastnení. Turnaj má
v meste už viacročnú tradíciu a je nielen športovou,
ale spoločenskou udalosť.
Zároveň ide o príležitosť
pre Rómov a širšiu verejnosť na vzájomné priateľské stretnutia.
-dp-

Na jubilejnom 10. ročníku International Children’s Athletics Games vo Varšave, ktoré sa konalo
v septembri, získal Patrik Rázga
šieste miesto v skoku do výšky.
Atlét Centra voľného času Liptovský Mikuláš, reprezentant Slovenska v kategórii mladších žiakov,
si krásnu pozíciu vyskákal v konkurencii reprezentantov zo siedmich krajín Európy.
Darilo sa aj ďalším atlétom
z krúžkov centra. V súťaži družstiev
stredoslovenského kraja po celoročnej sérii atletických mítingov
obsadili dorastenky 3. miesto za

dievčatami z Dubnice a Martina.
Ich mladšie kamarátky obsadili 4.
miesto v kategórii dievčat prípraviek. Potešilo aj 5. miesto v kategórii chlapcov prípraviek. Koncom
septembra atletická sezóna vyvrcholí majstrovstvami Slovenska
jednotlivcov v kategórii starších
žiačok v Dubnici nad Váhom, kde
očakávame sľubné výsledky
a umiestnenia, konštatoval Roman
Králik z centra.
-red-

21. 10. 2015
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Veľká sála Domu kultúry,
Holého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
8.00 – 9.30 Taje biológie
9.30 - 11.00 Budúcnosť elektrotechniky pre bežný
život človeka 21. storočia
11.00 - 12.30 Vývoj robotických systémov a ich aplikácia
vo výrobných procesoch
12.30 – 14.00 Základy fyziky, fyzikálne javy v bežnom živote
14.00 – 15.30 Chémia v obyčajnom živote

www.vedanadosah.sk

O/2015/10/06

Futbalisti športových tried zo ZŠ Okoličianska sa 9. septembra zúčastnili na medzinárodnom futbalovom turnaji na Mestskej športovej olympiáde v partnerskom meste Opava.
V silnej konkurencii žiackych tímov z Poľska
a Českej republiky úspešne reprezentovali mesto a školu. V systéme každý s každým dokázali
vyhrať turnaj, pričom sa tímovo presadili aj proti
o rok starším hráčom. Vstup do turnaja s Racibórzom im síce nevyšiel podľa predstáv, ale
v ďalších troch dueloch už triumfovali. Na športovom dni sa zúčastnili aj atléti z Centra voľného
času Liptovský Mikuláš a tunajších základných
škôl. Osemčlenné atletické družstvá piatich
partnerských miest si zmerali sily v atletickom
štvorboji. V silnej konkurencii mladých atlétov
sa mikulášski pretekári nestratili a vzorne reprezentovali mesto. V súťaži družstiev v kategórii
dievčat, chlapcov obsadili zhodne druhé miesto.
V rámci jednotlivcov predviedol najhodnotnejší
výkon Patrik Rázga, ktorý v štvorboji vyhral s výkonom 1078 bodov. Športový deň partnerských
miest v Opave sa uskutočňuje od roku 2007. For-

Úspechy atlétov z krúžku
mikulášskeho
Centra voľného času
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Občansky servis
AUGUST 2015
Narodil sa človek, zapálila sa
na oblohe nová hviezda. Tak
vitaj človiečik…
V mesiaci august 2015 sa v Liptovskom Mikuláši narodili:
Dávid Polášek, Luciana Bartošová,
Martin Procházka, Lukáš Čáni, Jozef
Gonda, Liliana Švecová, Rebeka
Pušková, Lota Gallová, Milena Fidesová, Anna Vrbková, Michal Šikula, Amália Tekeliová, Michaela
Šúryová, Patrik Vrzal, Juraj Puška,
Alexander Pavlíny, Richard Števček,
Branko Virguľa, Matej Droppa, Richard Belluš, Adam Gajdár, Rastislav
Huraj, Sofia Kráľová, Aneta Pušková,
Karolína Anna Khouriová, Katarína
Bellová, Sofia Faconová.
Láska nie je len byť spolu, láska
je ísť spolu. Nájsť hlinu pre
svoje korene…
Manželstvo uzavreli:
Mark Andrew Tongue – Tatiana
Paprčková, Christoph Adam Kowalski – Michaela Sereková, Ladislav
Husarčík – Petra Flórová, Lukáš
Baxa – Simona Fejglová, Michal
Matejka – Martina Turoňová, Peter
Vician – Miroslava Hesteriaková,
Michal Marušiak – Nikola Šagátová,
Pavel Beťko – Katarína Šopová, Ján
Muháč – Lenka Bobáková, Radomír
Žiaran – Ivana Piatková, Ing. Juraj
Smitek – Adriána Šichtová, Ján Burdel – Bc. Monika Radúchová, Miroslav Švaňa – Beáta Krastenicsová,
Peter Štetka – Iveta Staroňová, Róbert Šramo – Elena Trnková,
Ing. Andrei Faidzen – Ing. Katarína
Hrablayová, Mgr. Michal Makovič
– Dorota Barbara Czubkowska, Livio
Pignatelli – Ing. Andrea Kukučková,
Martin Guráň – Jana Holubčíková,
Tomáš Kasprzyk – Eliška Navrátilová, Dušan Podstavek – Jana Hromadová, Daniel Petruňko – Daniela
Droppová, Michal Sliacky – Bc. Lea
Lazoriková.
Roztrhla sa niť, už sa nedá spojiť. Život vyhasol, zostáva spomienka …
Opustili nás:
Štefan Taraj – 91r., Jozef Janek –
73r., Želmíra Lovichová – 89r., Maria
Procházková - 85r., Jozef Adamovič
– 69r., PaedDr. Eva Kráľová – 64r.,
Vladimír Cibák – 81r., Anna Kolláriková – 82r., Jozefa Mikulášová –
87r., Štefan Ružbarský – 78r., Milan
Bella – 72r., Ján Klepáč – 73r., Ladislav Rakovský – 86r., Ján Krajči –
62r., Emília Brósková – 87r., Ján
Kováč – 63r.

SERVIS

Nájdené bicykle
Mestská polícia (MsP) Liptovský
Mikuláš eviduje nález bicykla
zn. Dema, ktorý bol nájdený
19.04.2013 na Nábreží A. Stodolu,
nález bicykla zn. ESKA PREMIER,
ktorý bol nájdený 4. 9. 2015 pred
Slovenskou sporiteľňou na Námestí osloboditeľov v L. Mikuláši
a nález bicykla zn. LEADER FOX,
ktorý bol nájdený dňa 24. 4.
2015 o 8.09 hod. na ulici Komenského v L. Mikuláši. Majitelia
bicyklov sa môžu prihlásiť na
MsP Liptovský Mikuláš. Potrebné
je predložiť doklady o kúpe bicykla a doklad totožnosti.
Marián Jančuška,
náčelník MsP

Poďakovanie
Touto cestou by som sa chcel
poďakovať náčelníkovi Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši Mariánovi Jančuškovi,
ako aj pánovi Jágerskému za
to, že mi 4. septembra odovzdali nimi nájdený bicykel.
Ladislav Pardel

Poďakovanie

POZVÁNKA
Výstava fotografií liptovského fotografa Vladimíra Kročana
V ZÁHRADÁCH
Termín: 5. – 23. októbra 2015.
Miesto: Dom Matice slovenskej Liptovský Mikuláš

Oznámenie o prerušení
distribúcie elektriny
od 15. 10. 2015 08:30 h do 15. 10. 2015 15:30 h
bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na ulici Jabloňová 518
od 16. 10. 2015 08:30 do 16. 10. 2015 15:30 h
bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na uliciach: Dubová 493, Priebežná 1000.
Ďakujeme za ústretovosť. SSE – Distribúcia, a. s.

V mene detí sa chceme poďakovať primátorovi Jánovi
Blcháčovi a Úradu vlády SR za
finančnú podporu koncertu
Rómskeho detského speváckeho zboru ČercheňoraHviezdičky, ktorý sa uskutočnil 25. augusta v mikulášskej
synagóge. Koncert mal vysokú umeleckú úroveň a vhodne doplnil kultúrne leto v našom meste.
Dušan Plaček, predseda
právnej rady Občianskeho
združenia JESKO

SKÚŠKA SIRÉN
9. októbra 2015 o 12.00
hod. sa vykoná v Liptovskom
Mikuláši kontrola systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom sirén.

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU – termín: 3. 10. 2015 (sobota)
Lokalita
Lipt. Ondrašová
Andice - Benice
Palúdzka
Demänová
Bodice
Ploštín
Iľanovo
Nábrežie 4. apríla
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu
Veľká kolónia
Okoličné
Stošice
Vitálišovce
Podbreziny

Umiestnenie zastávky – Ulica
zast. autobusu pri kostole – Mincova
pri potravinách v Beniciach – Andická
pri Dyname FC 34 štadión – Priehradná
kultúrny dom - Dlžniny
križovatka pri pamätníku – Bodická
pred kultúrnym domom – Ploštínska
pred kultúrnym domom – Iľanovská
parkovisko za Billou – Belopotockého
pri pošte na Nábreží – Za Havlovci
pri garážach – Textilná
vedľa ihriska – Sihoťská
50 m za železničným priecestím – Stošická
posledná zákruta – Lipová, Podbreziny
parkovisko – Kemi

Čas
8:40 – 8:55
9:05 – 9:15
9:25 – 9:35
9:45 – 9:55
10:00 – 10:10
10:20 – 10:30
10:40 – 10:50
11:00 – 11:10
11:15 – 11:25
11:30 – 11:40
11:45 – 11:55
12:00 – 12:10
12:15 – 12:25
12:30 – 12:40

Prosíme vyčkať na auto prepravcu a nevytvárať skládky odpadu na miestach zberu.
Informácie:
Ďalší termín zberu: jar 2016
MsÚ, L. Mikuláš, tel.: 5565 350, 351 VPS Lipt. Mikuláš, tel.: 547 6523

PROGRAMY

WESTERN
CITY
ŠIKLUV
MLÝN
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