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Vážení spoluobčania, milí Mikulášania.

Pred nami je posledný jesenný mesiac - 
november. Mesiac, v ktorom farebnosť jesene 
zvykne obieliť začínajúca sa pani Zima. Začí-
na Pamiatkou zosnulých a Sviatkom všetkých 
svätých, kedy si pripomíname milovaných, 
ktorí už nie sú medzi nami. Je to smutná príle-
žitosť na stretnutie blízkej aj vzdialenej rodiny. 
Čas, v ktorom sa viac ako zvyčajne ponárame 
do minulosti, do seba samých a zároveň sme 
ohľaduplnejší voči svojmu okoliu. Vedie nás 
k tomu poznanie, že na tomto svete sme síce 
rôzni, avšak v poslednom okamihu nášho živo-
ta sme si všetci rovní. To by sme mali neustále 
mať na pamäti. Snažiť sa každý z nás svojím 
malým pričinením robiť svet okolo nás lepším.

Úlohou samosprávy je dbať o to, aby zá-
kladné funkcie mesta boli vykonávané zod-
povedne. Máme pripravený  rozpočet na rok 
2015 a výhľadový na ďalšie dva roky. Je to pre-
dovšetkým rozpočet prevádzkový, postavený 

na reálnych číslach a rovnako, ako predchádza-
júce štyri roky aj tento rozpočet je plánovaný 
ako prebytkový (tentoraz vo výške 1,2 mil. eur) 
Podarilo sa nám splniť jednu z najťažších úloh, 
skonsolidovať mestské fi nancie, keď z prevádz-
kovej straty 784-tisíc eur vykázanej za rok  2010 
sme za ostatné tri roky vykazovali  prevádzkový 
prebytok od 885-tisíc do 1,8 mil. eur. To isté 
očakávame aj za rok 2014 (asi 800-tisíc eur). 

Znížili sme od  roku 2010 dlhovú službu 
o 7,4% a do konca roku tohto roku očakávame 
jej zníženie o ďalšie až 4,2%. Viacerí ekonomic-
ky fundovaní mienkotvorní ľudia mi pri osob-
nom rozhovore povedali, že sa nám podaril 
v tejto oblasti husársky kúsok a mali by sme 
túto informáciu „viac predať“. Robím to rád. 
Výsledky rozpočtu nášho mesta, ako základ-
ného ekonomického nástroja fi nančnej politiky 
svedčia o tom, že bolo a je riadené dobre a zod-
povedne. A to nielen v deklaratórnej podobe, 
ale aj v preukazných číslach. Tie si môže overiť 
každý, kto má o to úprimný záujem. 

Tohtoročný november je aj časom voleb-
ným. Komunálne voľby sú dôležitým medzní-
kom v živote mesta. Na nás všetkých záleží, ako 
budú prebiehať a koho si v konečnom dôsledku 
zvolíme do mestského zastupiteľstva na naj-
bližšie štyri roky. Či to bude skúsenosť, mladícka 
dravosť alebo oboje. Dôležité je, aby sa navzá-
jom vedeli rešpektovať. Len keď sa budeme  
rozprávať, hľadať to spoločné, čo nás spája 
a vytvára podmienky pre rast kvality života 
v našom meste a zabudneme na „žabomyšie 
vojny“, všetci spoločne získame. 

Verím, že zodpovední občania prekonajú 
apatiu, na chvíľu opustia pohodlie vlastných 
domov a prídu voliť. Obyčajným sedliackym 
rozumom odhalia, kto zavádza, falošne sľubuje 
a pritom myslí na svoj prospech a kto má snahu 
úprimne pracovať pre rozvoj mesta. V ľudskej 
spoločnosti roky platí stará múdrosť - „len ak 
oddelíme zrno od pliev, budeme sa mať lepšie“. 
Odkiaľ kráčame a kam ideme, ukážu naše činy. 

Jozef Repaský, z ástupca primátora

Za  ostatné dva roky naše 
mesto zveľadilo a  obnovi-
lo viacero detských ihrísk. 
Na mnohých miestach sú bo-
hatšie o kolotoče, lezecké ste-
ny či hojdačky. Najmladší oby-
vatelia mesta sa môžu tešiť aj 
na nové farebné domčeky. 

Detské ihriská boli rozšírené 
v mestských častiach Staré Mesto, 
Liptovská Ondrašová, Palúdzka, 
Andice, Okoličné, na sídliskách 
Nábrežie a Podbreziny i v ďal-
ších častiach mesta. V Liptovskej 
Ondrašovej okrem nových pre-
liezačiek na uliciach Pod Dielom 
a S. B. Hroboňa vyrástla na Teh-
liarskej ulici telocvičňa v príro-
de. Nápad mladej mikulášskej 
mládeže vznikol vďaka celoslo-
venskému projektu SebeRevolta. 
Bradlá, trojhrazdu a zariadenia 
na kliky môže mikulášska mládež  
využívať už od júla tohto roka 
i v Parku Ivana Laučíka na Nábre-
ží a vo vnútrobloku ulíc Agátová 
a Brezová na Podbrezinách.   

Po revitalizácii Rohonci-
ho záhrady v centre mesta 
tu radnica zabudovala pre 

najmenších obyvateľov detskú 
lanovú špirálu. Viac aktívneho 
vyžitia pre svoje deti nájdu 
mamičky vo vnútrobloku ulíc Ko-
menského a Hurbanovej a vnút-
robloku Alexyho ulice. „Na Veľkej 
kolónii pri bývalom Maytexe, 
kde sa postupne obyvateľstvo 
omladzuje, sme osadili hojdačku, 
pretože v tejto časti mesta deti 
nemajú svoj vyhradený priestor,“ 
uviedla Iveta Klepáčová, vedúca 

útvaru životného prostredia 
mestského úradu.

Pomohli aj študenti
Urobiť verejne prospešnú vec 

sa tento rok rozhodli žiaci Ob-
chodnej akadémie v Liptovskom 
Mikuláši. „Dobrovoľníci vlastný-
mi silami prispeli k zveľadeniu 
ihriska na Riečnej ulici v Okolič-
nom. Dobrú myšlienku sme sa 
rozhodli podporiť materiálnym 

zabezpečením obnovy tamoj-
ších preliezačiek a oplotenia, ako 
i osadením úplne novej hojdač-
ky,“ povedal zástupca primátora 
mesta Jozef Repaský.

Na rozšírenie a modernizá-
ciu detských ihrísk mesto tento 
rok vyčlenilo sumu 30-tisíc eur. 
Do výstavby telocviční v prírode 
samospráva zainvestovala ďal-
ších viac ako 4 200 eur.

Slávka Kellová 

Nové preliezačky a telocvične v prírode robia deťom radosť
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Na svojom poslednom riadnom zasadnutí schválili poslanci mest-
ského zastupiteľstva vo štvrtok 23. októbra rozpočet mesta na rok 
2015. Počíta s prebytkom takmer 1,2 milióna eur bežného a kapitálo-
vého rozpočtu. Jeho bežné príjmy by mali dosiahnuť 19 miliónov eur, 
výdavky 17,6 milióna eur. Kapitálová časť rozpočtu počíta s príjmami 
2,63 milióna a výdavkami 2,92 milióna eur.

Rekonštrukcia Socháňovej 
ulice na sídlisku Nábrežie sa 
chýli ku koncu. 

„Stavebnými úpravami sa 
spolu vytvorí 39 odstavných 
stojísk pre osobné automobily,“ 
povedala Eva Medvecká z útva-
ru prípravy a realizácie stavieb 
mestského úradu.

Stavebné práce sú realizova-
né po ucelených častiach, aby 
mohli dotknutí obyvatelia aspoň 
čiastočne parkovať pri bytových 
domoch, kým bude celá investí-
cia ukončená .                          -kel-

Budúcoročný rozpočet s prebytkom viac ako milión eur

Socháňovu ulicu na Nábreží rekonštruujú 

 Krajská prokuratúra Žilina 
oznámila mestu, že preskúma-
la jeho podnet vo veci konania 
odboru výstavby a bytovej po-
litiky Okresného úradu Žilina 
vo veci výstavby heliportu. Po-
tvrdila správnosť doterajšieho 
konania mesta a mikulášske-
ho stavebného úradu.

Spomínaný odbor je 

nadriadeným orgánom miku-
lášskeho stavebného úradu. 
Pred časom zaviazal mikulášsky 
stavebný úrad konať v rozpo-
re s usmernením ministerstva 
výstavby, ktoré je nadriadené 
žilinskému odboru výstavby. 
Mesto preto dalo na prokuratúru 
podnet. Tá mu vyhovela a zavia-
zala odbor výstavby žilinského 

okresného úradu postupovať 
v súlade so zákonom.

„Odbor výstavby v Žiline po-
rušil podľa prokuratúry až dva 
zákony – zákon o správnom 
konaní a stavebný zákon. 
Sme radi, že prokurátor dáva 
za pravdu nám. Potvrdzuje tak 
správnosť doterajšieho kona-
nia mikulášskeho stavebného 

úradu,“ povedal primátor Ale-
xander Slafkovský.

„Žilinský odbor výstavby by 
mal teraz protestu prokurátora 
vyhovieť a zrušiť svoje rozhod-
nutie z júna 2014. Ak tak neuro-
bí, alebo ho zmení len čiastočne, 
rozhodnúť bude musieť minister-
stvo výstavby,“ dodal primátor 
A. Slafkovský.                             -leh-

Mestské zastupiteľstvo vo 
štvrtok 23. októbra na svojom 
poslednom riadnom zasada-
ní v tomto volebnom období 
schválilo aj zmeny rozpočtu 
na tento rok. 

Poslanci rozhodli o transfere 
fi nančných prostriedkov na mo-
dernizáciu technológie čistenia 
vody formou ozonizácie v mest-
skej plavárni v hodnote viac ako 
23 500 eur. Na rekonštrukciu uli-
ce Parkovej v Palúdzke použijú 

110-tisíc eur a ďalších 50-tisíc na 
dokončenie rekonštrukcie Majer-
skej ulice, ktorá je naplánovaná od 
novembra tohto roka. Súhlasili s 
odpisom pohľadávky mesta voči 
spoločnosti Stavoindustria Lip-
tovský Mikuláš vo výške viac ako 
6900 eur, ktorá vznikla pri výstav-
be bytového domu v Palúdzke v 
roku 2012 pri zabezpečovaní štát-
nych dotácií a fondov.     

Zastupiteľstvo odsúhlasilo pre-
daj nevyužívanej administratív-

nej budovy evanjelickej cirkvi za 
symbolické jedno euro v bývalom 
areáli Považských kasární, kde už v 
súčasnosti stoja dve budovy Spo-
jenej evanjelickej školy Súhlasili 
tiež s nákupom tribúny MFK Tat-
ran do vlastníctva mesta za cenu 
určenú znaleckým posudkom vo 
výške 35 400 eur. Mesto dá do náj-
mu svoje pozemky v priemyselnej 
časti mesta v Okoličnom na osem 
rokov občianskemu združeniu 
Očami psa, ktoré tam vybuduje pl-

nohodnotný útulok pre zvieratá. 
Poslanci prijali návrh plánu ro-

kovaní mestskej rady a mestské-
ho zastupiteľstva na budúci rok i 
plán kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky na prvý polrok 2015. 
Oboznámili sa so správami o vý-
chovno-vzdelávacej činnosti a 
podmienkach škôl za školský rok 
2013/2014, ako aj o stave platenia 
nájomného a vymáhania nedo-
platkov v mestských nájomných 
bytoch.                                            -kel-

Mikulášsky stavebný úrad koná zákonne, potvrdil prokurátor

Z rokovania mestského zastupiteľstva

„Poslanci odsúhlasili, že z re-
zervného fondu mesto budúci 
rok zrealizuje aj stavebné úpravy 
v dvoch základných školách – Aure-
la Stodolu a Čsl. brigády za 172-tisíc 
eur,“ povedal primátor Alexander 
Slafkovský. Poslanci schválili aj 
ďalších 245-tisíc eur prestavbu 
materskej školy v priestoroch ZŠ 
Okoličianska. Celkovo pôjde na in-
vestície do školských zariadení 
v budúcom roku 565-tisíc eur.

Z rezervného fondu bude spolu 

na kapitálové výdavky použitých 
569-tisíc eur. Okrem spomínaných 
dvoch škôl poslanci schválili z re-
zervného fondu aj investíciu do vy-
budovania depozitára Múzea Janka 
Kráľa vo výške 82-tisíc eur či 50-tisíc 
eur na dokončenie rekonštrukcií 
miestnych komunikácií začatých 
v tomto roku. Depozitár si vyžiada 
celkovo sumu oprávnených nákla-
dov viac ako 847-tisíc eur, pričom 
deväťdesiatpäť percent tejto sumy 
bude krytých z externých zdrojov, 

päť percent z rozpočtu mesta.
Podielové dane od štátu by ma-

li budúci rok narásť o asi 372-tisíc 
eur. Daň z nehnuteľnosti by mala 
do mestskej pokladne priniesť 
takmer tri milióny eur. Ostatné 
dane a poplatky vrátane poplatku 
za komunálny odpad a dane za psa 
by mali priniesť o asi tisíc eur viac 
ako v tomto roku, teda 1,071 mi-
lióna eur. Pre zaujímavosť, mestský 
úrad v súčasnosti eviduje asi dve-
tisíc psov, poplatky z nich mestu 
prinášajú asi 37-tisíc eur.

Na miestne komunikácie je 
v rozpočte vyčlenených 525-tisíc 
eur. Približne 119-tisíc eur z tej-
to sumy má ísť na vybudovanie 
parkovacích plôch na Jabloňovej 

ulici, 379-tisíc priamo na realizáciu 
rekonštrukcií chodníkov a ciest. , 
ktoré sa nezrealizujú v roku 2014.

„Som rád, že sa nám podarilo 
zostaviť takýto rozpočet. Prebytok 
celkového rozpočtu na rok 2015 
vo výške viac ako 255-tisíc eur 
ponechávame na rozdelenie za-
stupiteľstvu, ktoré vzíde z novem-
brových volieb. Svojmu nástupcovi 
zanechávam čistý stôl bez neuhra-
dených faktúr. Odhad zostatku fi -
nančných prostriedkov na konci 
roka 2014 je približne jeden milión. 
Navyše v rezervnom fonde by nám 
malo ostať minimálne 315-tisíc 
eur,“  komentoval budúcoročný 
rozpočet primátor Alexander Slaf-
kovský.                        Peter Lehotský 
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Kvôli podpísaniu zmluvy, ktorá bola v rozpore s uznesením 
mestského zastupiteľstva, môže prísť mesto Liptovský Mikuláš 
o asi 1,3 milióna eur. Mikulášsky okresný súd zmluvu z roku 2009 
označil za neplatnú. V rozpore s vôľou poslancov vtedy konal bý-
valý primátor Ján Blcháč.

Nových 47 štartovacích 
bytov v  širšom centre mesta 
a  12 nízkoštandardných by-
tov v osade Hlboké bolo odo-
vzdaných do užívania v stredu 
15. októbra. Za  posledných 
14 rokov tak v meste narástol 
počet mestských nájomných 
bytov o takmer 450.  

V zrekonštruovanom poly-
funkčnom objekte bývalej vo-
jenskej ubytovne známej ako 
Dominanta nájdu noví nájom-
níci štandardné vybavenie. V ná-
jomných bytoch o výmere od 23 
do 74 metrov štvorcových slúži 
nájomníkom plná vybavenosť 
s kuchynskou linkou, elektrickým 
sporákom, digestorom a kúpeľňu 
s vaňou alebo sprchovacím kú-
tom.  Náklady na bývanie sa pohy-
bujú od 105 do 283 eur mesačne.

„Určené sú predovšetkým pre 
mladé začínajúce rodiny alebo 
tých záujemcov, ktorí si z rôznych 
dôvodov nekupujú byt do osob-
ného vlastníctva,“ povedal primá-
tor mesta Alexander Slafkovský.  

Od roku 2000 poskytol Štát-
ny fond rozvoja bývania mes-
tu dotáciu vo výške viac ako 
10,2 milióna eur na výstavbu 446 
nájomných bytov. „Mesto Liptov-
ský Mikuláš je v popredí medzi 
samosprávami, ktoré využívajú 
možnosť podpory od štátu na vý-
stavbu štandardných a nízkoštan-
dardných bytov. Výrazne podpo-
rujeme aj tento typ kombinova-
ného a polyfunkčného bývania, 

pretože takto neoddeľujeme 
obyvateľov s nižšími a vyššími 
príjmami,“ uviedla Dana Pištová, 
generálna riaditeľka Štátneho 
fondu rozvoja bývania (ŠFRB).   

 Prevod bytov na mesto     
Chátrajúcu budovu Domi-

nanty zrekonštruovala súkrom-
ná spoločnosť Strategic Services. 
Päť podlaží zo siedmich teraz 
prevádza do vlastníctva mesta. 
Finančné náklady na kúpu 47 by-
tov sú vo výške viac ako 1,5 mi-
lióna eur. Štátny fond rozvoja 
bývania (ŠFRB) poskytol mestu 
úver vo výške viac ako 900-tisíc 
a ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja dotáciu 

v sume takmer 620-tisíc eur. Sa-
mospráva z vlastných zdrojov 
vybuduje parkoviská v okolí ná-
jomných bytov. 

„Všetky finančné prostriedky 
boli uhradené. V týchto dňoch 
sa vykonáva na katastrálnom 
úrade prevod bytov na mesto. 
Poskytnutý úver budeme 
splácať štyridsať rokov,“ uvie-
dol Miroslav Kašák z útvaru 
ŠFRB mestského úradu. Mesto 
v súčasnosti spravuje 614 ná-
jomných bytov. Za ostatné 
štyri roky sa ich do užívania 
odovzdalo 86.

 Bytovka v Hlbokom  
V uvedených číslach je 

započítaný i 12-bytový dom v osa-
de Hlboké, ktorý nahradí bývanie 
obyvateľom žijúcim v nevyhovu-
júcich drevotrieskových stavbách, 
tzv. okáloch. „Je potrebné dostavať 
bytové domy aj v tejto časti mesta, 
nakoľko počet obyvateľov sa tu 
za ostatných pätnásť rokov zdvoj-
násobil. Na výstavbu nízkoštan-
dardných bytov je možné získať 
štátnu dotáciu vo výške až 80 %, 
čo je z  ekonomického hľadiska pre 
mesto viac než výhodné. To platí aj 
pri výstavbe štandardných bytov. 
Tých sme od roku 2000 v našom 
meste postavili  tri a pol krát viac 
ako v osade Hlboké,“ zdôraznil 
Alexander Slafkovský.                         

Slávka Kellová

Mesto môže prísť o viac ako milión eur kvôli neplatnej zmluve

Nové bývanie v centre získalo od mesta 47 rodín

Ten podľa súdu v rozpore so zá-
konom zaviazal mesto k takému 
predaju pozemkov, na aký nemal 
mandát. Poslanci na začiatku roka 
2009 schválili bez súťaže predaj 
pozemku s výmerou 12,5-tisíca 
štvorcových metrov ako celok. 
Bývalý primátor však s investorom 
– spoločnosťou Zipcity – podpísal 
predaj menej ako štyritisíc metrov 
štvorcových pod budúce stavby 
a na zvyšok výmery zaviazal mesto 
bezodplatným vecným breme-
nom. Investor plánoval na pozem-
koch postaviť byty.

„Zriadenie vecného bremena 
bez schválenia mestským zastu-
piteľstvom bol takisto neplatný 

právny akt. Navyše v budúcnosti 
by sa o tieto pozemky medzi nad-
štandardnými bytmi muselo mesto 
starať na vlastné náklady,“ pove-
dal primátor Alexander Slafkovský. 
Krajský súd v Žiline vydal nedávno 
záväzný právny názor, ktorým sa 
bude musieť v ďalšom konaní riadiť 
mikulášsky okresný súd. „Ak sa pre-
ukáže, že spoločnosti Zipcity vznik-
la škoda, môže mesto prísť o asi 
1,3 milióna eur. Iba kvôli svojvôli 
môjho predchodcu,“ konštatuje 
Alexander Slafkovský. Podľa jeho 
slov v prípade, že súdy investorovi 
škodu priznajú, bude povinnosťou 
nového vedenia mesta Jánovi Bl-
cháčovi celú sumu zosobniť.

Zmluvu z roku 2009, ktorá bola 
v rozpore s uznesením zastupiteľ-
stva, malo súčasné vedenie mesta 
v roku 2011 záujem dať do súladu. 
Investor však miesto toho od zmlu-
vy odstúpil a podal na mesto ža-
lobu. Podľa uznesenia mestských 
poslancov mali byť pozemky 
predané za podstatne vyššiu su-
mu, než aká sa objavila v zmluve 
podpísanej bývalým primátorom 
J. Blcháčom. Ak by k predaju došlo, 
mesto by prišlo o asi 570-tisíc eur.

Na súde je ďalší spor o platnosť 
zmluvných záväzkov, ktoré podpí-
sal bývalý primátor J. Blcháč. Ich 
výška predstavuje sumu 4,39 mi-
lióna eur, splácať sa majú do roku 
2024. Zastupiteľstvo totiž nikdy 
neschválilo nákup akcií spoloč-
nosti 1. úsporová, a.s., Ján Blcháč 
však zmluvy o takomto nákupe 
podpísal. Súviseli s rekonštrukciou 

verejného osvetlenia a rozhlasu 
v rokoch 2007 až 2010. Výrok 
súdu, ktorý padol v súvislosti 
s pozemkom v Palúdzke, že 
zmluva je platná iba vtedy, ak ju 
primátor podpíše po vyjadrení 
vôle mestského zastupiteľstva 
bude uplatnený pravdepodobne 
aj v tomto prípade. Mestu môže 
potom hroziť, že  asi polovicu 
zo zazmluvnených 4,39 mil. eur 
bude musieť splatiť jednorázovo. 
Ostatné pojednávanie vo veci 
prebehlo v októbri, ďalšie súd 
vytýčil na 12. decembra.

„Je to ďalšie bremeno, s kto-
rým sa bude môj nástupca mu-
sieť vyrovnať,“ povedal primátor 
Alexander Slafkovský. „Mrzí ma, že 
existujú veci, ktoré sa tiahnu cez tri 
volebné obdobia a zaťažujú naše 
mesto,“ dodal.                            -red- 
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Liptovský Mikuláš poctil 
v  piatok 17. októbra svojou 
návštevou Didier Lopinot, 
veľvyslanec Francúzskej re-
publiky na Slovensku. Počas 
návštevy spoznával mikuláš-
ske pamätihodnosti, úroveň 
života v meste a stretol sa tiež 
so zástupcami spoločnos-
tí s  francúzskym kapitálom 
pôsobiacich u nás. V Liptove 
sa zároveň stretli aj držite-
lia vysokého francúzskeho 
vyznamenania. 

Židovská synagóga, mestské 
Múzeum Janka Kráľa, Galéria 
P. M. Bohúňa a Kostol sväté-
ho Petra v Alkantary v Okolič-
nom boli hlavnými zastávkami 
v programe delegácie z fran-
cúzskeho veľvyslanectva. „Prišiel 
som na pozvanie pána primáto-
ra, s ktorým dlhodobo spolupra-
cujeme. Veľmi rád som pozva-
nie prijal, nakoľko som osobne 
v Liptovskom Mikuláši ešte ne-
bol,“ povedal Didier Liponot.

Počas dňa absolvoval obed 
so zástupcami spoločností 
s francúzskym kapitálom, ktoré 
podnikajú na území mesta. „Ta-
kéto návštevy umožňujú spo-
znať krajinu viac ako samotným 

výkonom našej činnosti v Bra-
tislave. Porovnanie veľkosti 
mesta a všetkých jeho aktivít 
je z môjho pohľadu veľmi zau-
jímavé. Toto mesto vnímam ako 
dynamické nielen po kultúrnej 
stránke, ale aj v ekonomickej 

oblasti. Oceňujem partnerskú 
spoluprácu s mestom Annecy. 
Francúzske veľvyslanectvo také-
to aktivity do budúcnosti veľmi 
rado podporí,“ dodal D. Lopinot.

„Takéto stretnutia sú uži-
točné, aby sa ľudia navzájom 

spoznali. Pán Lopinot bol 
do úradu menovaný len pred 
necelým rokom. Je dobré, aby 
vedel, že má na Slovensku 
mesto, kde sú vzťahy medzi 
Francúzskom a Slovenskom ži-
vé na viacerých úrovniach. Na-
príklad v súčasnosti pomáhajú 
vyučovať našich stredoškolá-
kov francúzštinu dve lektorky 
z nášho partnerského mesta 
Annecy,“ zdôraznil primátor 
Alexander Slafkovský.

Stretnutie ocenených 
francúzskym vyznamenaním

V sobotu 18. októbra hostil 
Liptovský Mikuláš aj ďalšiu de-
siatku vzácnych hostí. Na jed-
nom mieste sa stretli členovia 
asociácie, ktorú tvoria nositelia  
vysokého francúzskeho štátneho 
vyznamenania. Primátorovi Lip-
tovského Mikuláša Alexandrovi 
Slafkovskému bolo udelené ešte 
v roku 2012 za úzke väzby s Fran-
cúzskom od študentských čias. 
Okrem pamätihodností mesta 
spoznali členovia asociácie  aj 
kultúrne a historické pamiatky 
regiónu Liptov i jeho turistické 
atrakcie.               

Slávka Kellová

Liptovský Mikuláš sa stal opäť víťazom súťaže v triedení od-
padov medzi mestami a obcami na Slovensku. Vyplýva to z vý-
sledkov organizácie ENVI-PAK prevádzkujúcej systém zabezpe-
čovania zberu a zhodnocovania odpadov z obalov. V súčasnosti 
združuje viac ako 1 600 miest a obcí. Ocenenie si mesto prevzalo 
vo štvrtok 9. októbra na konferencii Samospráva a triedený zber 
2014 vo Zvolene.

Sme opäť najlepšie separujúcim mestom

Mesto navštívil francúzsky veľvyslanec

Iveta Klepáčová pri preberaní ceny.

Didier Lopinot (v strede) sa zaujímal aj o našu synagógu.

Súťaž o najlepšie mestá 
a obce v triedení odpadov or-
ganizuje združenie ENVI-PAK 
od roku 2009, aby samosprávy 
motivovalo k vyššej úrovni en-
vironmentálneho správania. 
Celkové víťazstvo a hlavnú cenu 
v súťaži za množstvo vyseparo-
vaného odpadu si Liptovský Mi-
kuláš prevzal prvýkrát už v roku 
2011. „V našom meste triedime 
odpad viac ako dvadsať rokov. 
Dosiahnuté úspechy na tomto 
poli patria najmä obyvateľom, 
ktorí chápu, prečo je separo-
vanie potrebné. Verím, že toto 
ocenenie bude pre nich silnou 
motiváciou, aby boli vo svojom 
snažení naďalej vytrvalí,“ zdô-
raznil primátor mesta Alexander 
Slafkovský. 

Prvé kontajnery na triedenie 
skla sa v Liptovskom Mikuláši 

objavili v roku 1992. O štyri roky 
neskôr obyvatelia mesta začali 
so separáciou plastov, ku kto-
rým sa postupne pridal papier. 
„V súčasnosti dokážeme bez 
problémov vytriediť päť základ-
ných  zložiek odpadu ako papier, 
plasty, viacvrstvové kombino-
vané materiály, kovové obaly 
a sklo. Ďalšie zložky ako oleje, 
nebezpečné odpady, elektrood-
pad či zelený odpad bez prob-
lémov každý obyvateľ odovzdá 
na dvoch zberných dvoroch. 
Na najvyššej možnej úrovni sa 
nám to darí  vďaka novo otvore-
nej separačnej hale na Podbre-
zinách. Druhá najmodernejšia 
triediaca linka na Slovensku má 
kapacitu na spracovanie šesť 
násobne vyššieho množstva 
odpadu ako jej predchodky-
ňa,“ spresnila Iveta Klepáčová, 

vedúca útvaru životného pros-
tredia mestského úradu.    

Spomedzi liptovských samo-
správ získala ocenenie v kategó-
rii najvyššia vyseparovateľnosť 
medzi samosprávami do 5-tisíc 
obyvateľov obec Liptovské Kľa-
čany. Víťazi súťaže vo ôsmich 

kategóriách si rozdelili fi nančné 
ceny v hodnote 10 500 eur, kto-
ré môžu investovať do rozvoja 
a podpory triedeného zberu od-
padov. Mesto Liptovský Mikuláš 
získalo odmenu 3-tisíc eur, kto-
rými môže pokryť časť výdavkov 
na separáciu.                            -kel- 
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Liptovská 
kaviaren
v Bratislave 2014

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

5. NOVEMBRA  2014 ( streda )

Vstup na podujatie je voľný pre všetkých sympatizantov mesta Liptovský Mikuláš

17.00 h    
Martin Martinček v zbierkach Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši  
- vernisáž výstavy

Dejiny Liptova v stredoveku a novoveku 
- uvedenie knihy Prof. PhDr. Ferdinanda Uličného, DrSc.

Liptovský Mikuláš - Európske mesto budúcnosti 
- dokumentárny film spojený s diskusiou na tému Liptovský Mikuláš
 včera, dnes a zajtra s primátorom mesta a jeho hosťami

Prostredie kaviarne spríjemní Ľudová hudba Haluška z Liptovského Mikuláša

Opäť po roku Vás primátor mesta Liptovský Mikuláš, MUDr. Alexander 
Slafkovský, pozýva na stretnutie do Liptovskej kaviarne v Bratislave.
Súčasťou tohtoročnej kaviarne bude výstava významného slovenského 
fotografa Martina Martinčeka ako aj uvedenie knihy Prof. PhDr. 
Ferdinanda Uličného, DrSc. - Dejiny Liptova v stredoveku a novoveku. 
V diskusii kaviarne sa budeme zaoberať aj novodobou históriou mesta - 
Liptovský Mikuláš včera, dnes a zajtra - vývoj mesta za posledných 25 
rokov a zároveň jeho ďalšie smerovanie z pohľadu architektonického, 
spoločenského ale aj z pohľadu cestovného ruchu.  

áš

ša

Pálffyho palác na Zámockej ulici č. 48

OKRÚHLEMU 
STOLU

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Vas pozyva k

Pozvanie k okrúhlemu stolu prijali významné osobnosti novembra 1989:

prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc.
Doc. PhDr. Martin BútoraMgr. Ladislav SnopkoPhDr. Viliam DolníkPhDr. Jiřina Šiklová, CSc

11.00 h  študenti stredných a vysokých škôl

16.30 h  verejnosť18.30 h po ukončení spoločné symbolické zapálenie sviečok 

  pri pomníku Janka Kráľa na Námestí osloboditeľov

veľká zasadačka mestského úradu, Štúrova ulica

na tému Nežná revolúcia po 25 rokoch

6. novembra 2014

vo štvrtok 
 M    
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Voľby do  orgánov samo-
správy obcí na volebné obdo-
bie rokov 2014 – 2018 sa usku-
točnia v sobotu  15. novem-
bra 2014 v čase od 7,00 hod. 
do  20,00 hod. Je to zmena 
oproti ostatným druhom vo-
lieb kedy sú občania zvyknu-
tí prísť ku volebnej urne až 
do 22,00 hod. 

Právo voliť do orgánov sa-
mosprávy majú obyvatelia Slo-
venskej republiky, ktorí majú 
v obci, v našom prípade v meste 
Liptovský Mikuláš, trvalý pobyt 
a najneskôr v deň volieb dovŕšili 
18 rokov veku. Právo voliť majú aj 
cudzinci, ktorí budú do zoznamov 
voličov dopísaní avšak za splnenia 

podmienky trvalého pobytu 
a veku. Volič hlasuje osobne, za-
stúpenie je neprípustné. Zákon 
neumožňuje ani voľbu na voličský 
preukaz. Po príchode do voleb-
nej miestnosti je volič povinní 
preukázať svoju totožnosť pred-
ložením občianskeho preuka-
zu, preukazu cudzinca alebo 
pobytovým preukazom občana 
Európskej únie. Až potom obdrží 
dva hlasovacie lístky, jeden pre 
voľbu primátora mesta a druhý 
pre voľbu poslancov mestského 
zastupiteľstva, kde svojho kan-
didáta zvolí zakrúžkovaním po-
radového čísla uvedeného pred 
menom kandidáta.

Primátor mesta v zmysle 

zákona o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí určil pre tie-
to voľby 32 volebných okrskov 
a volebných miestností a vyme-
noval 32 zapisovateľov z radov 
zamestnancov mesta.  V čase 
keď čítate tento príspevok boli 
už všetkým voličom v meste do-
ručené do poštových schránok 
oznámenia o čase a mieste ko-
nania volieb s uvedením čísla 
volebného okrsku a sídla voleb-
nej miestnosti. Celkom bolo toto 
oznámenie doručené pre 26 827 
voličov. V prípade, že sa tak ne-
stalo kontaktujte mestský úrad, 
evidenciu obyvateľov v Centre 
služieb občanom mesta, pult č. 1 
a skontrolujte si údaje o svojom 

trvalom pobyte, prípadne kon-
taktujte zapisovateľa okrskovej 
volebnej komisie v okrsku podľa 
miesta svojho trvalého pobytu. 

Ďalšie informácie a oznamy 
súvisiace s voľbami do orgánov 
samosprávy obcí sú priebežne  
zverejňované na úradnej tabuli 
mesta ako aj na webovej stránke 
mesta v časti Samospráva – Voľby 
do orgánov samosprávy obcí.

PhDr. Miroslava Almanová
organ izačné oddelenie

Aktuálne ku komunálnym voľbám

V  Liptovskom Mikuláši sa 
o hlasy voličov uchádza 5 kan-
didátov na  primátora mesta 
a 74 kandidátov na post poslan-
ca mestského zastupiteľstva.

Kandidáti na primátora: 
Ing. PhD. Ján Blcháč, 55, poradca - 
konzultant, SMER - sociálna demok-
racia (SD), Slovenská národná strana 
(SNS). Strana demokratického Slo-
venska (SDS), Strana zelených (SZ)
Ing. Jaroslav Čefo, 48, manažér, 
nezávislý kandidát
Ing. Vladimír Olej, 29, projektový 
koordinátor, nezávislý kandidát
Mgr.  Rudolf   Pado, 45, ekológ, 
Zmena zdola, Demokratická únia 
Slovenska (DÚ)
Ing. Jozef Repaský, 56, technik, 
nezávislý kandidát

Kandidáti na poslancov:

VO Staré Mesto
Mgr. Martin Bohurád, 29, živnost-
ník, SIEŤ
Ing. Sylvia Cukerová, 40, sociálna 
pracovníčka, SMER-SD, SNS, SDS, SZ
MUDr. Oldřich Drahovzal, 62, le-
kár, SMER-SD, SNS, SDS, SZ
Ing. Matej Géci, 29, riaditel‘ spoloč-
nosti, nezávislý kandidát
Pavel Haluška, 59, podnikatel‘, 
KDH, NOVA, SDKÚ-DS
Ing. Peter Hubka, 30, podnikatel‘, OKS
Ing. Rudolf Huna, 60, vedúci ŠPE pri 
AOS, SMER-SD, SNS, SDS, SZ
Ing. Ján Juda, 72, dôchodca, KSS
Mgr. Vincent Kultán, 32, geofyzik, 
KDH, NOVA, SDKÚ-DS
MUDr. Roman Mojžiš, 62, lekár, 
KDH, NOVA, SDKÚ-DS
Ing.  Ján Piaček, 48, finančný 
sprostredkovateľ, nezávislý kandidát
Bc. Ľubomír Raši, 33, umelec, KDH, 
NOVA, SDKÚ-DS

Pavel Strych, 43, záchranár, nezá-
vislý kandidát
PhDr. Ing. PhD. Lucia Tomčíková, 
29, projektová manažérka, nezávislá 
kandidátka

VO Vrbica–Nábrežie
Rastislav Adamčák, 37, riaditel‘ po-
bočky banky, KDH, NOVA, SDKÚ-DS
Miroslav Antol, 36, obchodnú ria-
diteľ, Zmena zdola, DÚ
Ing. PhD. Ján Blcháč, 55, poradca – 
konzultant, SMER-SD, SNS, SDS, SZ
Ing. arch. Pavel Bobák, 60, archi-
tekt, SMER-SD, SNS, SDS, SZ
Peter Cibák, 56, tréner, KDH, NOVA, 
SDKÚ-DS
Ing. Lucia Cukerová, 37, ekonómka, 
SMER-SD, SNS, SDS, SZ
PhDr. Mgr. Gabriela Erhardtová, 
38, psychologička, SMER-SD, SNS, 
SDS, SZ
JUDr. Peter Majdek, 34, právnik, 
KDH, NOVA, SDKÚ-DS
Bc. Peter Mráz, 61, tréner, KDH, NO-
VA, SDKÚ-DS
Bc. Miroslav Neset, 47, zdravotníc-
ky záchranár, SMER-SD, SNS, SDS, SZ
Tomáš Paprčka, 25, prevádzkový 
pracovník, SMER-SD, SNS, SDS, SZ
Mgr. Marcela Pavkovčeková, 37, 
ekonómka, TIP
MUDr. Alžbeta Smiešna, 63, lekár-
ka, KDH, NOVA, SDKÚ-DS
Mgr. Milan Stanko, 45, športový 
redaktor RTVS, PD
Karol Szekely, 34, podnikatel‘, KDH, 
NOVA, SDKÚ-DS
Michal Štás, 53, vychovávatel, KDH, 
NOVA, SDKÚ-DS
MUDr. Marta Voštináková, 63, le-
kárka, SMER-SD, SNS, SDS, SZ

VO Podbreziny, Vitálišovce, 
Svätý Štefan

MUDr. Branislav Bizub, 29, lekár, SIEŤ
MUDr. Miroslav Bod‘a, 52, súkrom-
ný lekár, SMER-SD, SNS, SDS, SZ

Ing. Ján Bonko, 59, stavebný inži-
nier, SMER-SD, SNS, SDS, SZ
Ing. Jaroslav Čefo, 48, manažér, 
nezávislý kandidát
Mgr. Anna Dvorščáková, 41, stre-
doškolská učiteľka, KDH, NOVA, 
SDKÚ-DS
Ing. Pavol Klonga, 45, technik, SaS
Ing. Jozef Korený, 31, obchodná 
zástupca, KDH, NOVA, SDKÚ-DS ,
Ing. Milan Kružliak, 65, ekonóm, 
KDH, NOVA, SDKÚ-DS ,
Vlasta Mesárošová, 49, administra-
tívna zamestnankyňa, EDS
Miroslav Mičuda, 59, manažér, 
KDH, NOVA, SDKÚ-DS
Mgr. Rudolf Pado, 45, ekológ, Zme-
na zdola, DÚ
Michal Paška, 28, redaktor, nezá-
vislý kandidát
Mgr. Dušan Plaček, 57, projektový 
manažér, SMER-SD, SNS, SDS, SZ
Prof. Ing. Csc. Michal Pružinský, 
62, vysokoškolský učiteľ, KDH, NO-
VA, SDKÚ-DS
Ľubomír Sova, 22, študent, SMER-
SD, SNS, SDS, SZ
Mgr. Ľubica Staroňová, 51, pôrod-
ná asistentka, KDH, NOVA, SDKÚ-DS
Ing. Rudolf Urbanovič, 54, mana-
žér, SMER-SD, SNS, SDS, SZ
Ing. Dušan Vinčúr, 55, predseda 
VD, KDH, NOVA, SDKÚ-DS
Bc. Marián Vozárik, 56, technik- 
lektor, SMER-SD, SNS, SDS, SZ
Ing. Ján Vránsky, 64, automobilový 
technik, SMER-SD, SNS, SDS, SZ

VO Okoličné, Stošice
Jaroslav Grešo, 51, podnikatel‘, ne-
závislý kandidát,
Ing. Vladimír Kačur, 49, agronóm, 
KSS
Ing. Jozef Repaský, 56, technik, 
KDH, NOVA, SDKÚ-DS

VO Iľanovo, Ploštín
Miroslav Burgel, 55, živnostník, 

KDH, NOVA, SDKÚ-DS
Soňa Čupková, 49, detská sestra – 
špecialistka, SMER-SD, SNS, SDS, SZ

VO Demänová, Bodice
Rastislav Buša, 40, manažér, KDH, 
NOVA, SDKÚ-DS
Ing. PhD. Štefan Ganoczy, 62, vy-
sokoškolský pedagóg, SMER-SD, 
SNS, SDS, SZ

VO Palúdzka, Andice, Benice
Ing. Jozef Bobák, 56, technik, ne-
závislý kandidát
Ing. Jaroslav Čulík, 30, konatel‘ spo-
ločnosti, SaS
JUDr. Ján Droppa, 60, právnik, ne-
závislý kandidát
Ing.  Dušan Grešo, 64, ekonóm, 
SMER-SD, SNS, SDS, SZ
Ing. Peter Jurčo, 40, konatel‘ spo-
ločnosti, SaS
Mgr. Ján Kalinay, 40, stredoškolský 
učiteľ, KDH, NOV A, SDKÚ-DS
Ing. Ľuboš Kováč, 45, produktový 
manažér, nezávislý kandidát
Milan Močarník, 60, technik, SMER-
SD, SNS, SDS, SZ
Marek Nemec, 26, poverený riaditeľ 
Domu Matice slovenskej, SMER-SD, 
SNS, SDS, SZ
Mgr. Ján Pethő, 42, riaditel‘ poboč-
ky banky, nezávislý kandidát
MUDr. Alexander Slafkovský, 63, 
lekár, KDH, NOVA, SDKÚ-DS
Ing. Vlastimil Škandera, 53, riaditel‘, 
SOSKA
 JUDr. Milan Tmovský, 58, advokát, 
KDH, NOV A, SDKÚ-DS

VO Liptovská Ondrašová, Ráztoky
Jozef Gonda, 60, podnikateľ, KDH, 
NOVA, SDKÚ-DS
Ing. Ján Križka, 44, podnijateľ, ne-
závislý kandidát
Ľuboš Trizna, 30, IT technik – kona-
teľ, nezávislý kandidát 

Zoznam kandidátov pre komunálne voľby 2014
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Slovenská katolícka cha-
rita udelila mestu Liptovský 
Mikuláš ocenenie za Charitné 
dielo lásky. Zvláštne poďako-
vanie mu bolo udelené v pia-
tok 3. októbra za mimoriadne 
úspešnú spoluprácu a ústreto-
vosť pri podpore a organizo-
vaní akcií charity. 

„V dnešnej dobe, keď sa zo 
strany štátu kladú službe skôr 
prekážky než pomocná ruka, je 
táto spolupráca ešte vzácnej-
šia,“ povedal Pavel Vilček, die-
cézny riaditeľ Spišskej katolíckej 

charity, ktorá dlhoročne pôsobí 
na území Liptovského Mikuláša. 

Ocenenie mu bolo udelené 
na každoročnej Púti charít, ten-
to raz v bazilike sedembolestnej 
panny Márie v Šaštíne. „My ako 
mesto sme tu pre ľudí. Pomáha-
me pri organizácii a realizácii de-
siatok projektov a podujatí, ktoré 
slúžia na dobré účely. Nepomôcť 
katolíckej charite, ktorá sa často 
stará o existenčné problémy svo-
jich chránencov, by bolo doslo-
va hriechom,“ povedal primátor 
mesta Alexander Slafkovský.  -kel-    

Už viac ako dve desaťročia 
spája Slovensko a Poľsko spo-
ločný projekt pod názvom Eu-
roregión Tatry. Pri zrode myš-
lienky vzájomnej spolupráce 
stál v roku 1992 aj primátor 
Liptovského Mikuláša Ale-
xander Slafkovský. Práve jeho 
vymenovali za čestného člena 
tohto združenia.

K odovzdaniu ocenenia doš-
lo počas 20. kongresu združenia 
v Trstenej. Euroregión Tatry je 
spoločenstvom dvoch zložiek - 
slovenskej a poľskej časti. Na slo-
venskej strane ho tvorí združenie 
Región Tatry. „Bol som jedným 

z iniciátorov, ktorí hovorili, že 
sa treba spojiť v rámci regiónu 
a hľadať cestu na vytvorenie re-
gionálneho partnerstva. Silným 
spájajúcim prvkom mali byť 
Tatry,“ povedal Alexander Slaf-
kovský. „Od vzniku spoločenstva 
pretieklo veľa vody dolu Váhom 
aj Dunajcom. Dnes sme v spoloč-
nom schengenskom priestore, 
kde sa môžu ľudia slobodne po-
hybovať a euroregión nadobúda 
čoraz väčší význam. Vážim si toto 
ocenenie a verím, že do budúcna 
bude táto cezhraničná spoluprá-
ca naďalej úspešnou a bude pri-
nášať osoh minimálne tak, ako 

doteraz,“ zdôraznil primátor.
Za posledných päť rokov 

združenie Euroregión Tatry pre-
rozdelilo na poľskej strane pri-
bližne 5,5 milióna eur. Na Slo-
vensku sa podarilo zrealizovať 
mikroprojekty za 2,5 milióna eur. 
O prerozdeľovaní finančných 
prostriedkov rozhoduje poľská 
časť spoločenstva, ktorú výrazne 
podporuje tamojšie ministerstvo 
vnútra.

Najväčším počinom združe-
nia je v ostatných mesiacoch pro-
jekt Historicko-kultúrno-prírod-
nej cesty okolo Tatier, cyklochod-
níka, ktorý na trase 250 km spojí 

trinásť miest a obcí v obidvoch 
štátoch. Vlani sa podarilo vďaka 
cezhraničnej spolupráci zreali-
zovať celoročný projekt venova-
ný Jurajovi Jánošíkovi a za celé 
obdobie existencie združenia 
množstvo ďalších mikroprojek-
tov venovaných rozvoju športu, 
kultúry a národného povedomia.

Spoločne s primátorom Lip-
tovského Mikuláša sa ocenenia 
dostalo Igorovi Šajtlavovi, primá-
torovi mesta Kežmarok, Jánovi 
Volnému, primátorovi Spišskej 
Novej V si a Gabriele Kantorkovej, 
riaditeľke Mestského kultúrneho 
strediska v Kežmarku.            -kel-

Katolícka charita ocenila mesto Liptovský Mikuláš

Primátor čestným členom Euroregiónu Tatry

Čo je to projekt združenia Diera do sveta?    
Poslaním občianskeho 

združenia Diera do sveta je 
vytvárať a podporovať rozvoj 
súčasného umenia a moder-
ného vzdelávania. 

Naším snom bolo vytvoriť 
zázemie pre nezávislú, alter-
natívnu a menšinovú kultúru 

v Liptove tak, ako sa to darí 
našim priateľom v Kultúrnom 
centre v Záhrade Banská Bys-
trica, alebo v Stanici - Zárie-
čie v Žiline. Naše centrum je 
na začiatku dlhej cesty stať sa 
pulzom kultúry a umenia. 

Doplnkom našej činnosti 

je aj kaviareň, kde podávame 
kvalitné, zdravé pochutiny 
a kníhkupectvo zamerané vý-
lučne na hodnotné tituly. Pod-
nikanie, ako doplnok našich 
kultúrnych aktivít, slúži na ich  
finančnú podporu. Naším cie-
ľom je byť výluční v kvalite, 

avšak nevylučovať nikoho. 
Na svoje si prídu deti, aj ma-
mičky a oteckovia, ktorí si budú 
chcieť povyraziť. Mladí, ktorých 
nebaví len tak nečinne sedieť, 
seniori, ktorí stále držia krok 
s dobou. Príďte podporiť seba, 
tešíme sa vás!                        -jh-
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Odstávka elektriny 
v Palúdzke

Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sú-
stavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., 
bude dňa: 11. novembra v čase od 7.30 do 17.30 hod., 
prerušená distribúcia elektriny v Palúdzke. Odstávka sa dotkne 
domov na Petrovičovom nábreží s popisnými číslami: 0, 1, 3, 4, 
5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 23, 436 a 600 a domu 
na Žuffovej ulici s popisným číslom 2.                                        -red-  

V  Liptovskom Mikuláši 
aktualizovali informačné ta-
bule s  názvami a  adresami 
legálnych poskytovateľov 
ubytovania. Samospráva tak 
chce podporiť cestovný ruch, 
zjednodušiť turistom orien-
táciu a  podporiť poctivých 
ubytovateľov. 

Mesto Liptovský Mikuláš ve-
die register ubytovateľov v jed-
notlivých mestských častiach. 
Niektoré domácnosti však uby-
tovanie poskytujú nelegálne 
a neplnia si povinnosti voči mes-
tu. Práve ich chce samospráva 
znevýhodniť. 

„Každý poskytovateľ, ktorý je 
uvedený v infomape, má vyspo-
riadané záväzky nielen voči nám, 
ale i živnostenskému úradu. Majú 
podpísanú zmluvu so združením 
cestovného ruchu Klaster Liptov 
a zároveň sú evidovaní v centrál-
nom registri ubytovateľov. Ten 
nám ponúka prehľadné údaje 
o obsadenosti ubytovacieho 
zariadenia a zaplatenej dani. 

Navyše, ubytovatelia postupne 
pribúdajú i odbúdajú, preto je 
aktualizácia potrebná aj z tohto 
dôvodu,“ vysvetlil Miroslav Pa-
robek, vedúci oddelenia marke-
tingu a podnikania mestského 
úradu.

Podpora cestovného ruchu
Odvedená miestna daň 

za ubytovanie sa následne vracia 
do cestovného ruchu. „Získané 
prostriedky využívame spätne 
na obnovu informačných máp, 
rozvoj turizmu a jeho propagáciu 
mimo regiónu,“ spresnil M. Paro-
bek a doplnil: „Tvorí základ náš-
ho členského príspevku do Ob-
lastnej organizácie cestovného 
ruchu Region Liptov a spolu so 
získanou štátnou dotáciou slúži 
na rozvoj turizmu v našom meste 
a regióne.“

Pravidelné kontroly
Plnenie povinností ubyto-

vateľov si radnica overuje i pra-
videlnými kontrolami priamo 

v jednotlivých prevádzkach. „Ko-
legovia z útvaru miestnych daní 
a poplatkov porovnávajú počet 
ubytovaných hostí v domovej 
knihe s výškou vybranej dane, 
a kontrolujeme súhlas mesta 
na prevádzku ubytovacieho 
zariadenia. Kontrolu robíme aj 
v spolupráci so združením ces-
tovného ruchu Klaster Liptov,“ 
uviedla Michaela Mlynčeková 
z útvaru partnerských vzťahov, 

obchodu a cestovného ruchu.
V súčasnosti mesto eviduje 

viac ako tristo poskytovateľov 
ubytovania. Každá tabuľa obsa-
huje mená a adresy ubytovateľov 
v mestskej časti, v ktorej poskytu-
jú nocľah a spĺňajú uvedené pod-
mienky. Okrem toho tu návštev-
níci nájdu i mapu prislúchajúcej 
mestskej časti, čím získajú väčší 
prehľad o mieste svojho pobytu.  

Slávka Kellová 

Mestská volebná komisia 
preskúmala kandidátne listiny 
piatich uchádzačov o post pri-
mátora mesta a 75 kandidátov 
na poslanca mestského zastu-
piteľstva. Podmienky nesplnil 
jeden kandidát na poslanca.   

   Podmienky zákona o voľ-
bách splnilo všetkých päť kandi-
dátov na primátora mesta. Traja 
nezávislí kandidáti – Jaroslav Če-
fo, Vladimír Olej a Jozef Repaský 
a dvaja s podporou politických 
strán – Ján Blcháč za koalíciu 
Smer-SD, Slovenská národná 
strana, Strana demokratického 

Slovenska a Strana zelených a 
Rudolf Pado, ktorého podporuje 
politická strana Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska.

 V zákonom stanovenej le-
hote odovzdalo kandidátne 
listiny 11 politických subjektov 
a 14 nezávislých kandidátov 
na poslanca. „Jedného z ne-
závislých kandidátov mestská 
volebná komisia nezaregistro-
vala kvôli nedostatkom v prilo-
ženej petícii,“ uviedla Mirosla-
va Dzurošková, zapisovateľka 
mestskej volebnej komisie. 

-kel-

Infotabuľami podporujú 
legálnych ubytovateľov

Jedného kandidáta na 
poslanca nezaregistrovali K  takémuto konštato-

vaniu ma vedie stanovisko 
krajskej prokuratúry v Žili-
ne, s ktorým som sa obozná-
mil 20. októbra 2014.

Krajská prokuratúra preskú-
mala rozhodnutie Okresného 
úradu Žilina – odbor výstavby 
z 10. júna 2014 a podala proti 
nemu protest. Vo svojom  pro-
teste prokurátor namieta 
niekoľko porušení zákona 
o správnom poriadku a sta-
vebného zákona.

Žilinský odbor výstavby 
totiž zrušil mestu 
Liptovský Miku-
láš rozhodnutie 
z 30. januára 2014 o tom, že 
heliport v lokalite Liptovská 
Ondrašová nie je v súlade 
s platným územným plánom 
a preto tam nemôže byť. Na-
riadil nám vec znova prejed-
nať a rozhodnúť podľa dnes už 
neplatného územného plánu, 
ktorý v minulosti umožňoval 
stavbu heliportu na zmieša-
ných územiach s prevahou 
občianskej vybavenosti.

O spise „Heliport“ bude 

s konečnou platnosťou rozho-
dovať asi  ministerstvo dopravy. 
Verím, že rozhodne tak ako nám 
oznámilo vo svojom metodic-
kom usmernení z októbra 2013 
a to, že stavebný úrad musí 
rozhodovať v súlade splatným 
územným plánom v čase rozho-
dovania a nie v čase poddania 
príslušnej žiadosti o vydanie 
územného rozhodnutia. V na-
šom prípade to znamená, že sa 
má rozhodovať podľa územné-
ho plánu schváleného v sep-
tembri 2013, ktorý heliport 

v katastrálnom 
území L. Ondrašová 
nepripúšťa.

A čo sa týka škody, ktorú 
si chce pán Fogaš voči mestu 
uplatňovať len toľko, že mož-
né škody z titulu zmarenej 
projektovej dokumentácie sa 
odhadujú na asi 40-tisíc eur. 
Ale o presnej výške bude aj 
tak ešte musieť rozhodnúť súd. 
„Číslo topánok“ zo straty ima-
ginárneho zisku si do škody 
rozhodne nenecháme zarátať!

Alexander Slafkovský 
primátor 

POZNÁMKA

Heliport tu asi nebude
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kníhkupectvo
z Vášho mesta

všetkovšetko
pre modernépre moderné
st olovaniest olovanie

1. poschodie

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 



10 POZVÁNKY/INZERCIA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

  SPOMIENKOVÝ 
PIETNY AKT OBETIAM 

1. SVETOVEJ VOJNY

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štátny archív v Bytči - pobočka Liptovský Mikuláš
Dom Matice slovenskej Liptovský Mikuláš
Oblastná a základná organizácia SZPB

Vás pozývajú na

Program:
11.00 h  ŠTYRIDSAŤŠTYRI (Dom kultúry, bábková sála) 
  Námetom filmu Paľa Bielika bola historická udalosť z konca prvej svetovej vojny. 
  Išlo o vzburu slovenských vojakov 71. pešieho pluku v srbskom Kragujevaci. 
                               (PREMIETANIE PRE STREDNÉ ŠKOLY - ZADARMO)

13.30 h  Promenádny koncert Mestského dychového orchestra

14.00 h Spomienkové stretnutie pri pamätníku MATKA (pamätník Matka na Vrbickej ulici)
  Prvá svetová vojna a jej dôsledky na Liptove
  PhDr. Peter Vítek, riaditeľ Štátneho archívu v Bytči - pobočky Lipt. Mikuláš
  Pietny akt kladenia vencov 

16.00 h  SIGNUM LAUDIS (Dom kultúry, bábková sála) 
  Film Martina Hollého sa odohráva počas 1. svetovej vojny a je nekompromisnou 
  obžalobou jej krutosti a nezmyselnosti. (PREMIETANIE PRE VEREJNOSŤ - ZADARMO)

11. NOVEMBRA 2014 (UTOROK)
Pamätník „Matka“ na Vrbickej ulici
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Silvester
v Tatralandii

New Yeaŕ s Eve

kmeťoband Campana batucada

Grimmy Dance Miguel A.Quezada

Silvestrovská veČera DJ tombola
Silvester pre

celú rodinu od 19 €

UŽ V PREDPREDAJI

Viac info na www.tatralandia.sk

V  Liptovskom Mikuláši 
končí aktívne spoznáva-
nie regiónu pre ľudí nad 
50 rokov. „Výlety“ v  rámci 
projektu aktívneho starnu-
tia zaviedli osemdesiatich 
účastníkov do viacerých častí 
Liptova. Turisticko-vzdeláva-
ciu aktivitu uzavrelo v utorok 
7. októbra odovzdanie účast-
níckych certifikátov prvej 
skupine absolventov.

Aktívne starnutie seniorov 
v meste Liptovský Mikuláš je 
projekt, ktorý zahŕňa osem 
vzdelávacích aktivít financo-
vaných Európskym sociálnym 
fondom, štátnym rozpočtom 
a päťpercentným príspevkom 
mesta. „Všetky kurzy majú 
za cieľ zvýšiť kvalitu nefor-
málneho vzdelávania, rozvíjať 
a prehlbovať kľúčové kom-
petencie seniorov v našom 
meste a v neposlednom rade 
ich udržať v dobrej fyzickej 
a psychickej kondícii. Ohlasy 
jednotlivých absolventov nám 
dokazujú, že to boli dobre 
nasmerované ciele,“ zhodno-
tila Anna Rašiová, prednostka 

mestského úradu. 
Účastníci kurzu sa počas 

piatich dní v priebehu roka 
zoznámili s dominantami 
a osobnosťami mesta vďaka 
odbornej lektorke Darine Ho-
ferekovej, zavítali do skan-
zenov v Pribyline a Vlkolínci 
a prehliadli si útroby elektrárne 
na Čiernom Váhu. „Veľmi rada 
chodím medzi ľudí, aj preto som 
sa prihlásila. Najviac sa mi páčil 

skanzen v Pribyline a Ovčiarske 
múzeum v Liptovskom Hrádku. 
Prvýkrát v živote som bola 
v Galérii P. M. Buhúňa,“ poveda-
la Kvetoslava Kocourová, jedna 
z účastníčok kurzu.

„Keď človek žije v Liptov-
skom Mikuláši, mal by poznať aj 
jeho pamiatky. Som veľmi vďač-
ná, že mesto pripravilo tento 
projekt. Keďže som predsedníč-
kou Slovenského zväzu telesne 

postihnutých a väčšina našich 
členov spadá do vyhradenej ve-
kovej kategórie, som rada, že 
mnoho našich členov sa dosta-
lo do jednotlivých vzdelávacích 
aktivít. Skúsili sme i jogu. Oslo-
vila nás natoľko, že osemnásť 
ľudí nadšene pokračuje ďalej 
aj po ukončení kurzov,“ uvied-
la Tatiana Tkáčová, účastníčka 
kurzu.

Slávka Kellová 

Mikulášski seniori spoznávali mesto i región
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 Vyšla úžasná 
kniha

Ináč sa to nedá povedať. 
Výsledok dlhoročnej prá-
ce Prof. PhDr. Ferdinanda 
Uličného, DrSc. je na svete. 
Má názov Dejiny Liptova 
od 9. do 19. storočia. 

Je to 380 strán vedec-
kého textu, ktorý však do-
káže čítať aj laik. Každé, aj 
zaniknuté sídlo v Liptove 
tam nájde o sebe zmien-
ku. Po 250 stranách o síd-
lach nasleduje 150 strán 
o živote v Liptove v jeho 
rôznorodých polohách. 
Kniha priebežne uvádza 
aj podrobné zdrojové 
pramene, z ktorých pán 
profesor čerpal. 

Veľmi sa teším, že ru-
kopis, ktorý už niekoľko 
rokov čakal na vydanie, je 
na svete. Som hrdý na to, 
že mesto Liptovský Mi-
kuláš svojím zásadným 
finančným príspevkom 
umožnilo Komunitnej na-
dácii Liptov knihu vydať. 
Nadácia bude knihu aj 
distribuovať. 

Kniha pána profesora 
bude uvedená do života 
7. novembra o 16.00 hod. 
v Múzeu Janka Kráľa. 

K vydaniu Vašej knihy 
gratulujem, pán profesor!                      

Alexander Slafkovský
primátor

Autor prvého slovenského 
tanga, známych evegreenov 
a  člen významnej mikuláš-
skej rodiny Dušan Pálka by 
v  stredu 1. októbra oslávil 
105. narodeniny. Práve v ten-
to deň pripravilo Informač-
né centrum mesta bezplatnú 
prehliadku mestom po  sto-
pách umelca a Múzeum Janka 
Kráľa Októbrové soireé s Du-
šanom Pálkom. Ani šestnásť 
rokov po smrti totiž veľkosť 
jeho tvorby neopadla.

Podujatie bolo súčasťou celo-
ročného projektu Liptovský Miku-
láš 2014 – mesto umenia. „Výročie 
narodenia tak významného ro-
dáka sme si nemohli nechať ujsť. 
S Liptovským Mikulášom sa viaže 
najmä detstvo a dospievanie hu-
dobníka. Zastavili sme pri Gymná-
ziu M. M. Hodžu, kde Dušan Pálka 
študoval, ako i pri Vile Dr. Emila 
Stodolu, v ktorej vyrástol,“  uvied-
la Jana Piatková, riaditeľka Infor-
mačného centra mesta . 

Spievali ho Laiferová, 
Duchoň i Kocianová

Hoci Dušan Pálka vyštudoval 

právo, osudovou sa mu stala 
hudba. „Prvou úspešnou skladbou 
sa stalo tango ‚Nepovedz, dievčat-
ko, nikomu‘. Spolu s Aranyosovým 
tangom ‚Dita‘ sa dostali na vôbec 
prvú gramoplatňu so slovenskými 
nahrávkami Štefana Hozu,“ priblí-
žila Zuzana Nemcová, odborná 
pracovníčka Múzea Janka Kráľa. 

Aj tu sa v deň výročia 105. na-
rodenín Dušana Pálku konal spo-
mienkový podvečer. Okrem ho-
voreného slova zazneli hity tvorcu 
najznámejších slovenských ever-
greenov: Ešte raz ku tebe prídem, 
Prečo sa máme rozísť, So slzami 
v očiach, V Tatrách či rumba Nauč 
sa to odo mňa. 

O ich interpretáciu sa posta-
ral orchester Art Septet Nicolaus. 
„V európskej terminológii existu-
je pojem slovenské tango, ktoré 
má u nás neodškriepiteľný pôvod. 
Dušan Pálka je ako autor prvého 
slovenského tanga najvýznam-
nejším predstaviteľom,“ zdôraznil 
Ľubomír Raši, vedúci orchestra. 

Kniha o rodine Pálkovcov
Na spomienkovom stretnutí 

pokrstil priamy potomok Dušana 

Pálku - synovec Karol Pavlů, kni-
hu popredného slovenského 
biografi stu a genealóga Zdenka 
Ďurišku pod názvom Pálkovci – 
príbeh rodu garbiarskych podni-
kateľov z Liptova.

Slávka Kellová

Desiatky príbehov a  osu-
dov zachytáva na svojich stra-
nách kniha mikulášskeho ro-
dáka Jaroslava Součíka Liptov-
ský Mikuláš – čriepky a príbehy 
života. Publikácia s bohatou 
obrazovou prílohou zachytáva 
osudy mládeže v povojnovom 
Liptovskom Sv. Mikuláši. Po-
krstili ju 10. októbra v Dome 
Matice slovenskej.         

„My sme generácia, ktorá 
je, dá sa povedať, na odchode. 
Chcel som zachovať na nás akúsi 
spomienku, porozprávať o živo-
te, ktorý sme tu prežili,“ uviedol 
autor knihy Jaroslav Šoučík. Vďa-
ka dochovaným fotografi ám mô-
žu súčasníci porovnávať, ako sa 
mestečko Liptovský Sv. Mikuláš 
menilo a zmenilo. 

Dielo vznikalo postupne 
ako spomienka na detské časy, 

mladosť až po súčasnosť. „Bývali 
sme v jednej z mnohých uličiek 
v centre mesta, v dome po vysťa-
hovanej židovskej rodine, ktorá 
sa nevrátila z koncentračného 
tábora. Po vojne bola strašná bie-
da, jedla a oblečenia bolo málo. 
Keď pršalo, museli sme vynášať 
lavóry a vedrá, aby nám nena-
tieklo do postelí,“ vracia sa v spo-
mienkach mikulášsky rodák.   

Pomoc priateľov
Aby mala kniha širší záber, pri-

zval si autor na pomoc svojich 
priateľov, ktorí opísali osudy ľudí 
z iných častí mesta. „Dušan Lau-
čík opísal smutné príbehy detí, 
ktoré umreli kvôli zabudnutým 
mínam a granátom po vojne. 
Dušan Halaj, niekdajší vynikajú-
ci hokejista a futbalista, napísal 
časť o Vrbici. Juro Ševčík, môj 

bratranec, spoločne  s Dušanom 
Laučíkom prispeli krásnymi foto-
grafi ami z prostredia mikulášske-
ho hokeja a futbalu zo 60-tych 
rokov 20. Storočia,“ vymenúva 
autor knihy.  

Svoje miesto si v publikácii 
našla i široká skupina mikuláš-
skych záhradkárov, rozvetvený 
Klub slovenských turistov Jasná 
i mikulášski vodáci, ktorým vďa-
číme za titul Mesto olympijských 
víťazov. Nechýbajú spomienky 
na počiatky záchrannej služby 
a plavčíkov na Liptovskej Mare 
a množstvo ďalších veselých his-
toriek i dramatických okamihov. 
„Za spoluprácu chcem poďako-
vať najmä Jirkovi Goralskému 
a jeho dcére Dominike, ktorí mi 
pomáhali pri tvorbe grafi ky a ilu-
strácií,“ dodal Jaroslav Šoučík.   

-kel-    

Pozvánka
V utorok 25. novembra o 14.00 h sa v Galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši uskutoční inaugurácia 

poštovej známky P. M. Bohúňa a Alojza Štróbla. Pre návštevníkov budú pripravené poštové známky a iný 
fi latelistický materiál vydaní k tejto príležitosti ako i možnosť podpisov autorov, akademických maliarov Fran-
tiška Horňáka a Rudolfa Cigánika. 

Slávne slovenské hity skladal Mikulášan

Príbehy zo života mládeže v povojnovom meste

Karol Pavlů s knihou o jeho rodine.
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Futbalistami toľko želané 
druhé trávnaté ihrisko v areáli 
mestského futbalového klubu 
sa stalo realitou. V sobotu 11. ok-
tóbra počas prestávky majstrov-
ského zápasu domáceho mužstva 
s Michalovcami sa uskutočnilo 
jeho slávnostné otvorenie.

Vrcholní funkcionári MFK Tatran 
spolu s primátorom  Alexandrom 
Slafkovským a jeho zástupcom 
Jozefom Repaským slávnostne 
prestrihli červenú stuhu a ná-
sledným prípitkom nový trávnatý 
priestor pre hráčov ofi ciálne uviedli 

do života. „Želám novej futbalovej 
ploche čo najviac talentov,“ pove-
dal počas prípitku primátor.

S prípravnými prácami na vy-
budovaní trávnatej hracej plochy 
v severnej časti areálu MFK Tatran 
sa začalo už začiatkom vlaňajška. 
V jeseni boli stavebné práce ukon-
čené a budúca hracia plocha zimo-
vala v očakávaní tohtoročnej fi na-
lizácie. Novovybudované ihrisko 
bolo počas tohto roka dokončené 
a pribudli potrebné prvky vrátane 
ochranných sietí, striedačky a náte-
rov oplotenia.                               -lod-

Tatran má nové trávnaté ihrisko

V Liptovskom Mikuláši sa 
už po osemnásty raz zapojili 
do Dňa chôdze. Tento rok sa 
Mikulášanom podarilo pre-
konať trojtisícovú účastnícku 
hranicu.  

„Podľa výsledkov, ktoré nám 
poskytla Asociácia športu pre 
všetkých v Bratislave sme sa opäť 
umiestnili na prvom mieste spo-
medzi slovenských miest. V po-
rovnaní s európskymi mestami 
sme si vyslúžili piatu priečku,“ 
prezradil organizátor Roman 
Králik, riaditeľ liptovskomikuláš-
skeho Centra voľného času. 

Do organizácie osemnásteho 
ročníka Dňa chôdze sa zapojili aj 
Olympijský klub Liptova, Stredná 

zdravotnícka škola, mikulášski 
hasiči, Mestská polícia, kluby dô-
chodcov a organizácie zaobera-
júce sa civilizačnými chorobami.

Príkladom pre všetkých
„Často sa nás pýtajú, ako je 

možné, že sa nám vždy podarí 
zapojiť také množstvo ľudí. Je 
to zásluha najmä tunajších škôl 
-materských, základných a stred-
ných, ktoré si tento deň pravi-
delne zapíšu do vyučovacieho 
procesu,“ dodal  R. Králik. Deň 
chôdze sa každoročne organizu-
je v rámci Svetového dňa chôdze 
a Týždňa pohybu na propagáciu 
zdravého životného štýlu.   

„Je to veľmi pekný pohľad, 

keď vidíte, že deti nesedia doma 
za počítačmi, ale robia niečo pre 
seba. Chcem veriť tomu, že kaž-
dý jeden účastník bez rozdielu 

veku, dnes odchádzal s dobrým 
pocitom,“ dodal Jozef Repaský, 
zástupca primátora .

-kel-

Deň chôdze opäť s rekordnou účasťou

Desať materských škôl 
z nášho mesta a okolia a viac 
ako tristo detí v  nich sa vo 
štvrtok 9. októbra zapojilo 
do hromadného cvičenia. Ho-
dinový minimaratón s Ferdom 
mravcom chce najmenšie deti 
motivovať k aktivitám na čer-
stvom vzduchu. 

Organizátorom maratónu bol 
Mestský futbalový klub Tatran, 
ktorý sa deťom a mládeži ve-
nuje celoročne. Okrem Detskej 
olympiády, domácich halových 
turnajov či predvianočnej akcie 
v Dome kultúry vložili do svojho 
kalendára podujatí Hodinu s Fer-
dom mravcom.

Jej vznik podnietila kniha 
autorskej dvojice klubových 
kolegov Juraja Sabola a Jaro-
slava Grantnera pre trénerov 
futbalových prípraviek. „Nájdu 
tam množstvo jednoduchých 
cvikov pre futbalovú mládež, 
ale je všestranne využiteľná pre 

široké spektrum pohybových 
aktivít v spoločnosti obľúbenej 
rozprávkovej postavičky Ferda 
mravca. Práve pri jej listovaní mi 
napadla myšlienka spoločného 
cvičenia vopred dohodnutých 
cvikov. Chceme totiž robiť pre 

deti a mládež niečo viac ako len 
to, že si k nám  prídu odkrútiť 
svoju tréningovú jednotku,“ 
uviedol Juraj Sabol, koordinátor 
mládeže MFK Tatran.

„Je to úžasný nápad a my 
veľmi radi podporíme akýkoľvek 

projekt, ktorý podnecuje deti 
sa hýbať. Zapojili sme do neho 
predškolákov, ktorí sú už fyzicky 
zdatnejší, ale ochotne sa k nim 
pridali aj naše mladšie deti,“ 
zhodnotila Mária Adlerová, ria-
diteľka materskej školy Agátik 
na sídlisku Podbreziny.

Prax pre budúcich 
učiteľov telocviku

Projekt bol výzvou aj pre 
študentov Katedry telesnej vý-
chovy a športu Univerzity Ma-
teja Bela v Banskej Bystrici, kto-
rí prišli na pomoc. „Vedel som, 
že organizáciu tohto projektu 
nezvládnem sám, preto som si 
prizval pomocníkov. Bol to pre 
nich zároveň akýsi krst ohňom. 
Nemajú totiž toľko možností 
učiť, preto si mohli vyskúšať 
ako sa pracuje s deťmi, keďže 
to bude ich budúce povolanie,“ 
dodal J. Sabol.

-kel- 

S Ferdom mravcom zanietene cvičilo tristo detí

Pásku slávnostne prestrihli viceprimátor Jozef Repaský, prezident klubu 
Milan Mikušiak a primátor Alexander Slafkovský.
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Zo zápisníka Mestskej polície od 16. 9. 2014 do 14. 10. 2014

Psíčkári sú stále ne-
uvedomelí. 16. 9. 2014 
o 17:35 hod. behal voľne 
pustený pes po Kuzmányho 
ulici. Hliadka MsP zistila, že 
majiteľom psa bol pán I. V. 
z Podbrezín. Naša hliadka ho 
na mieste riešila v zmysle zá-
kona o priestupkoch.

Nemal vôdzku. 15. 9. 
2014 o 17:13 hod. venčil voľ-
ne bez vôdzky svojho psa 
pán M. P. z Hviezdoslavovej 
ulice. Ani po upozornení ob-
čanov si nebol ochotný dať 
psa na vôdzku. Po príchode 
príslušníkov Mestskej polície 
už psa na vôdzke mal a na-
priek svedectvu viacerých 
občanov tvrdil, že psa mal 
na vôdzke po celú dobu. 
Vzhľadom na svedectvo ob-
čanov bol priestupca odstú-
pený na správne konanie.

Trochu o  bezdomov-
coch. 16. 9. 2014 o 14:51 hod. 
posedávali a hlučne sa sprá-
vali bezdomovci na schodiš-
ti Základnej školy na Ul. Čsl. 
brigády. Príslušníci Mestskej 
polície bezdomovcov z mies-
ta vykázali.

Ležali v tráve. 22. 9. 2014 
o 09:27 hod. hliadka MsP 
našla pri Dome kultúry le-
žať dvoch bezdomovcov, 
ktorí za prítomnosti hliadky 
miesto, kde ležali upratali 
a následne opustili.

Ležal na  chodníku. 
3. 10. 2014 o 16:27 hod. ležal 
na chodníku pri podchode 
na Garbiarskej ul. pán Ján 
P. z Uhorskej Vsi. Hliadka 
MsP zistila, že menovanému 
prišlo zle a bol aj mierne pod 
vplyvom alkoholu. Príslušníci 
MsP preverili a zistili príbuz-
ných a na miesto si prišla 
po menovaného jeho dcéra 
a odviezla ho domov.

Tepovala na  ihrisku. 
29. 9. 2014 o 13:05 hod. sa 
rozhodla tepovať svoje ko-
berce pani z Ulice Kemi 
na preliezkach detského 
ihriska. Občanmi privolaní 
príslušníci Mestskej polície 
odmenili konanie uvedenej 
pani za porušenie právnych 

noriem blokovou pokutou 
priamo na mieste. 

Aj parkovať treba ve-
dieť. Trvale musia príslušní-
ci Mestskej polície asistovať 
pri pátraní po majiteľoch 
vozidiel blokujúcich na rôz-
nych miestach iné vozidlá. 
A hoci vo väčšine prípadov 
sme presvedčení, že volajúci 
majiteľa blokujúceho vozidla 
poznajú, je pre nich poho-
dlnejšie zavolať políciu než 
požiadať vodiča a majiteľa 
vozidla o uvoľnenie miesta. 
Mestská polícia by sa v tom 
čase mohla venovať aj iným 
dôležitejším veciam. Je mno-
ho vecí, kde stačí normálne 
ľudské slovo a riešenie poli-
cajtmi je úplne zbytočné.

Zachraňovali chodca. 
29. 9. 2014 nešťastne spa-
dol muž pri Route 66. Muž 
po náraze na schody vedú-
ce z chodníka zostal vážne 
zranený ležať na mieste. 
Príslušníci Mestskej polície 
a prítomní občania poskytli 
mužovi prvú pomoc a privo-
laná Rýchla záchranná služba 
odviezla muža na ošetrenie 
do nemocnice.

Hádkou rušili spánok. 
6. 10. 2014 bola privolaná 
susedmi Mestská polícia 
na Penkalovu ulicu na zákla-
de podnetu o rušení nočné-
ho kľudu. Na mieste prísluš-
níci Mestskej polície zistili, 
že žena, ktorá prišla domov 
pod vplyvom alkoholu kriča-
la na svojho manžela. Násled-
ne bol nastolený právny stav.

Prasa, somár a kôň za-
mestnali našich príslušní-
kov počas služby. 14. 9. 2014 
o 14:09 hod. po Vrbickej ulici 
behalo prasa. Naši príslušníci 
zistili majiteľa a až do odchy-
tenia prasaťa zabezpečovali 
bezpečnosť na komunikácii, 
aby nedošlo k dopravnej ne-
hode a prípadným škodám. 
5. 10. 2014 o 14:00 hod. ohlá-
sil občan na centrálu Mest-
skej polície voľne sa pohybu-
júceho somára pri akvaparku. 
Policajti na mieste zistili, že 
somár je uviazaný a spolu 
s ďalšími zvieratami sa pasie 

v blízkosti cesty vedúcej 
z Trnovca do Ondrašovej. 6. 
10. 2014 o 22:14 hod. behali 
po Námestí osloboditeľov za-
se tri kone. Kone na námestí 
sa podarilo nášmu prísluš-
níkovi (vďaka skúsenostiam 
z vlastného chovu) odchytiť 
a úspešne odviesť na Mút-
nik, kde si ich majiteľ pán V. 
prevzal. Koní bolo viac a bo-
li aj v ďalších uliciach mes-
ta. Na odchyte koní, ktoré 
ušli z elektrických oplôtkov 
na Mútniku spolupracovali 
aj príslušníci štátnej polície 
a hasičského zboru. 

V období od 16. 9. 2014 
do 13. 10. 2014 bolo prísluš-
níkmi našej polície riešených 
celkom 205 priestupkov, 
z toho napríklad na úseku 
dopravy 137 priestupkov, 3 
priestupky proti majetku, 28 
priestupkov proti verejné-
mu poriadku, 5 priestupkov 
voľne pohybujúcich sa psov, 
1 priestupok porušenia zá-
kona o ochrane nefajčiarov, 
3 priestupky pitia alkoholu 
na verejnom priestranstve, 
3 priestupky jazdy na bicykli 
po chodníku a iné.

 -msp-

Skúška 
sirén

V piatok 14. 11. 2014 

o 12.00 h bude v Liptovskom 

Mikuláši kontrola skúšky 

vyrozumenia obyvateľstva 

dvojminútovým stálym 

tónom sirén.

Občiansky servis 
september 2014

Narodil sa človek, zapálila 
sa na oblohe nová hviezda. 
Tak vitaj človiečik…

V mesiaci september  2014  
sa v Liptovskom Mikuláši 
narodili:
Eliška Leščáková, Nela Pušková, Natália 

Bartíková, Matej Navrátil, Matej Porub-

ský, Patrik Sliacky, Nikolas Števček, Adam 

Kapraľ, Adam Matejka, Igor Klein, Šimon 

Hrivňák, Adam Bačík, Kristián Čajka, Bar-

bora Rúfusová, Ema Šiculiaková, Matija 

Šajbidor, Lori Lacová, Lucia Rakytová, Mi-

chal Rakyta, Karolína Maršíková, Adam 

Novák, Jakub Beňo, Miriam Kokavcová 

Parra, Lucas Chvojka, Sebastián Kramá-

rik, Lukáš Camber, Barbora Herichová, 

Rút Olejárová.

Láska nie je len byť spolu, 
láska je ísť spolu. Nájsť hlinu 
pre svoje korene… 

Manželstvo uzavreli:
Jozef Puška – Denisa Bilá, Tomáš Ce-

po – Ing. Alena Ridzoňová, Jaroslav 

Petran – Elena Štepaniaková, Michal 

Klíč – Katarína Líšková, Mgr. Igor 

Šlachta – Andrea Labancová, Peter 

Ihnát – Ing. Zuzana Hajašová, Pavol 

Guráň – Jana Ščerbáková, Martin 

Jančuška – Barbora Mydliarová, Pavel 

Labaška – Iveta Janičinová, Ing. Juraj 

Sochor – Ing. Jana Raková, Milan 

Husárik – Tatiana Vozáriková, Michal 

Lojko – Katarína Cidilová, Mgr. Jozef 

Loff aj – Mgr. Katarína Necpálová, Ján 

Fejko – Michaela Kubíčková, Ing. Peter 

Kosák – Mgr. Zuzana Magdolenová, Ti-

bor Gazdík – Mgr. Katarína Vaceková, 

Radovan Kutlík – Zuzana Oravcová, Ján 

Psotný – Dana Majerčíková, Ľubomír 

Slabej – Zuzana Martiaková.  

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

Opustili nás:

Juliana Stopková – 94r., Edita Puškášová 

– 88r., Oľga Beňová – 84r., Ing. Albert 

Kadrliak CSc. – 81r., Ing. Bohumil Čičma-

nec – 80r., Mária Kustrová – 84r., Dušan 

Uličný – 55r., Margita Milecová – 83r., 

Darina Bruncková – 77r., Jozef Števlík 

– 65r., Božena Halčiaková – 87r., Michal 

Baláž – 75r., Želmíra Háčiková – 83r., Eva 

Revajová – 79r., Valentín Macko – 77r., 

Ivan Rakytiak – 49r.
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