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Primátor Ján Blcháč a jeho zástupca 
Rudolf Urbanovič sa v októbri zúčastnili 
na Pietnej spomienke na obete horských

nešťastí. Podujatie sa uskutočnilo 
na symbolickom cintoríne v Žiarskej doline.

Pri tejto príležitosti zapálili sviečky
a pripomenuli si priateľa Janka Matláka,
ktorého niť života predčasne prestrihla

lavína minulý rok v Himalájach.
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Milí Mikulášania, 
vážení obyvatelia,

máme za sebou
prvý ucelený je-
senný mesiac
tohto roku. V na-
šom mestečku
bol symbolicky
sfarbený, akoby
chcel napodobniť

majstra maliara prírody. 
Október je mesiacom úcty k starším.

Stretávali sme sa s jubilantmi, ktorým
ďakujeme za všetko dobré, čím vo
svojom živote prispeli do mozaiky ži-
vota v meste a želáme im pevné zdravie
a osobné šťastie. Naši seniori nečakajú
iba na našu vďaku, ktorej napokon
nikdy nie je dosť, ale prinášajú radosť
aj SAMI SEBE. Tak sa totiž volá podu-
jatie, ktoré píše svoju tradíciu už od
roku 2008. Teší ma, že sme aj tohto
roku mohli obdivovať nápaditosť ak-
térov z jednotlivých mestských časí
pri tvorbe a predstavovaní jednotlivých
vystúpení, ale aj veľa energie, ktorú
by im mohli závidieť aj mnohí neskôr
narodení. 

V uplynulých dňoch sa naše mesto
opäť dôstojne prezentovalo navonok,
a to viacnásobne. Mali sme tú česť
privítať medzi nami českých a sloven-
ských členov spolkov spisovateľov li-
teratúry faktu. Vo vynovenom dome
kultúry bola dvom z nich odovzdaná
Cena V. Zamarovského. Dom kultúry
zažil aj vedeckú „road show“ – podu-
jatie pre žiakov a študentov z Liptova
a Oravy, ktoré bolo zamerané na po-
pularizáciu technických vied a malo
vysokú úroveň. Je dobré, že Liptovský
Mikuláš prežíva tieto udalosti a pre-
zentuje sa v tom najlepšom svetle. Je
dobré, že existujú medzi nami ľudia,
ktorí sú v pozadí týchto aktivít.

Mesiac október bol výnimočný na
mnohé významné výročia. Z vďaky
k nim som mal tú česť udeliť až päť
pamätných medailí mesta do rúk tých,
ktorí aktuálne dôstojne pokračujú v tra-
díciách našich predkov, ktorí boli na
začiatku pri vzniku spolkov, škôl a in-
štitúcií.

My, ktorí sme zodpovední za správu
vecí verejných, sa budeme naďalej
snažiť o to, aby sme drobnými alebo
väčšími skutkami prispeli k zlepšeniu
života v meste.

S úctou

váš primátor

V mestskom úrade vyhodnocovali v polovici
októbra súťaž na revitalizáciu Priemysel-
nej.

Do súťaže dostali šesť návrhov. Komisia
do užšieho výberu posunula štyri z nich.
Tieto návrhy počas dvoch týždňov ešte

posudzujú rôzne odbory radnice z hľadiska
životného prostredia, stavebnej, sociálnej
legislatívy a iných. Na základe vyhodnotenia
komisia vyberie návrh, s ktorým sa bude
mesto najviac stotožňovať. 

-red-

Občianske združenie Živé námestie začí-
na naplno pracovať. 

Na ustanovujúcom zasadnutí valného zhro-
maždenia združenia v polovici októbra sa
hovorilo o množstve zaujímavých akcií,
schvaľoval sa plán činnosti a diskutovalo
o príprave rozpočtu. Cieľom združenia je
oživenie centra Liptovského Mikuláša pre-
dovšetkým organizovaním rozličných podu-
jatí. Prípravu podujatí bude treba skoordi-
novať medzi viacerými subjektmi, podotkol

primátor Ján Blcháč. "Za krátky čas sa my-
šlienka živého námestia mení na realitu. Ve-
rím, že v budúcom roku zaujme domácich,
ale aj návštevníkov široký diapazón kultúr-
nych či športových akcií," poznamenal po-
slanec Matej Géci. Prípravný výbor ďalej vy-
pracoval databázu majiteľov nehnuteľností
v širšom centre, ktorých oslovia ohľadne
vstupu do združenia. Taktiež je živá myšlien-
ka zriadenia internetovej stránky a vypraco-
vanie loga združenia.

-js-

Živé námestie 
začína pracovať naplno

Súťažné návrhy ešte 
posudzujú rôzne odbory radnice

PPllooddnnáá   dd iisskkuuss iiaa   ppooččaass
uussttaannoovvuu jjúúcceehhoo
zzaassaaddnnuutt iiaa
OObbččiiaannsskkeehhoo  zzddrruužžeenniiaa
ŽŽii vvéé   nnáámmeesstt iiee ..
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V špičke ťažko prejazdná ces-
ta I/18, ktorá vedie cez mesto
do Liptovského Hrádku, ťaží
nielen Mikulášanov a zvlášť
obyvateľov Podbrezín, ale aj
motoristov, ktorí prechádzajú
cez mesto. Nádejou pre šofé-
rov, ktorí denne na ceste do
práce bojujú s preplnenou
osemnástkou, je očakávaná
modernizácia železnice v Lip-
tovskom Mikuláši. 

Preložením trate a vybudovaním
mostu v pokračovaní Belopotoc-
kého ulice sa vytvoria podmien-
ky na výrazné odľahčenie dopra-
vy v celom meste. Potvrdil to ar-
chitekt a poslanec mestského za-
stupiteľstva Pavel Bobák. „Vodiči
denne takpovediac bojujú so zú-
falou dopravnou situáciou na
ceste I/18, ktorá je najdôležitej-
ším prieťahom Mikuláša. V do-

pravnej špičke cestu okrem tran-
zitnej dopravy výrazne zahusťu-
je aj vnútromestská doprava.
Tým pádom vznikajú zápchy,
a preto prejazd mestom od Oko-
ličného ku kruhovému objazdu
pred Jánošíkom trvá aj viac ako
štvrťhodiny. Pritom ide o úsek,
ktorý má približne tri kilometre,“
konštatoval. Vybudovaním mos-

tu v pokračovaní Belopotocké-
ho, ktorý je v územnom pláne už
niekoľko desaťročí, sa vytvorí al-
ternatívna trasa k Vrlíkovej a na-
pojenie na takzvaný južný ob-
chvat. Ten bude jednou z alter-
natív k súčasnej ceste I/18. Reali-
zácia preložky železničnej trate
na juh od mesta je predpokla-
dom na získanie súčasného tele-

sa železnice. „Po ňom sa bude
môcť vybudovať severné prepo-
jenie mesta, prakticky od Pod-
brezín po Ondrašovú,“ spome-
nul Pavel Bobák. „Aj pri predpo-
kladanom náraste intenzity do-
pravy v nasledujúcich rokoch sa
stane zdĺhavý prejazd po súčas-
nej ceste I/18 minulosťou. Mo-
dernizácia železnice s vybudova-
ním mostu prinesie ďalší pozitív-
ny efekt pre všetkých obyvateľov
Mikuláša, ale aj návštevníkov či
ľudí dochádzajúcich za prácou,“
dodal. Radnica však neustále evi-
duje snahy o zmarenie tejto oča-
kávanej investície. Niekoľko jed-
notlivcov či združenia oslovujú
kompetentné centrálne orgány,
ktoré majú na starosti túto agen-
du. O vývoji situácie v tejto zále-
žitosti vás budeme informovať. 

-red-

Na návrh predstaviteľov miku-
lášskej radnice poslanci mest-
ského zastupiteľstva schválili
dodatky k zmluve so spoloč-
nosťou FIN.M.O.S.

„Cieľom je zabezpečiť náležitú
údržbu a prevádzku verejného
osvetlenia,“ vysvetlil Gabriel Len-
gyel z mestského úradu. Údržba
verejného osvetlenia sa od roku
2011, kedy boli zmenené zmluvné
vzťahy, realizovala len odstraňo-
vaním najnutnejších porúch.
Osvetlenie a jeho súčasti sa za
toto obdobie amortizovali. „Ne-
môžeme dopustiť, aby boli oby-

vatelia ohrození takými nebez-
pečnými javmi, ako je prerážanie
prúdu na stĺpoch osvetlenia, či
dokonca ich pádom,“ pozname-
nal primátor. Uvedenie osvetlenia
do prevádzkyschopného stavu
bude stáť takmer 140-tisíc eur.
Vyplýva to z pasportu osvetlenia,
ktorý robila odborne spôsobilá
osoba. Na základe schválených
dodatkov zrealizuje FIN.M.O.S. aj
celoplošnú výmenu svietidiel
v meste. Výmena vyše troch tisíc
svetelných bodov bude stáť pri-
bližne 60-tisíc eur. Všetky práce
majú zrealizovať do konca marca
2016. -red-

Liptovský Mikuláš sa bude
uchádzať o financie z eurofon-
dov na zakúpenie kompostérov
na biologicky rozložiteľný od-
pad. 

Poslanci mestského parlamentu
na októbrovom rokovaní schválili
päťpercentné spolufinancovanie
projektu z mestskej kasy v prípade
získania finančných prostriedkov.
Mesto bude žiadať o 650-tisíc
eur na celkovo 3453 kompostérov
pre rodinné domy a 26 pre zá-
kladné a materské školy, ktorých
je zriaďovateľom. Výzvu zverejnia
začiatkom novembra. „Následne
bude vypracovaný projekt. Nákup
kompostérov a projektu bude
v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní,“ konštatovala Mária
Lošonská. V prípade, že mesto
bude úspešné, kompostéry sa
k obyvateľom dostanú v budú-
com roku. Ide o prvú výzvu na

predchádzanie vzniku odpadov,
vyčlenených v nej bude približne
300 miliónov eur. V roku 2014
bolo z domácností vyzbieraných
1460 ton biologicky rozložiteľ-
ného odpadu. Radnica chce pre
domácnosti zabezpečiť 900 litrové
kompostéry a do školských za-
riadení plánujú elektrické kom-
postéry. Mesto na zber a zhod-
notenie biologického odpadu vy-
naloží 100-tisíc eur. Zavedením
kompostovania usporíme na zvo-
ze zeleného odpadu a prevá-
dzkových nákladoch na zhodno-
covanie odpadu kompostovaním,
zdôraznil primátor Ján Blcháč.
Výhodou zakúpenia kompostérov
je použitie vyrobeného kompostu
priamo pôvodcom biologicky
rozložiteľného odpadu. Odstrá-
nime tiež problémy s použitím
vyrobeného kompostu v našom
zariadení, dodala Mária Lošonská. 

-js-

Zabezpečili funkčnosť
a výmenu osvetlenia

Modernizácia trate
pomôže aj cestnej doprave v meste

ZZááppcchhyy   nnaa   pprr iieeťťaahhuu  mmeessttoomm  II //1188
ssúú   ttaakkmmeerr   nnaa   ddeennnnoomm  ppoorr iiaaddkkuu..

DDoo  mmaarrccaa   22001166
vvyymmeenniiaa   vvyyššee   33   000000
ssvveettee llnnýýcchh  bbooddoovv
vv mmeessttee ..

Na kompostéry bude 
mesto žiadať 650-tisíc eur

RRaaddnniiccaa   cchhccee   pprree   ddoommááccnnoosstt ii   
zzaabbeezzppeečč ii ťť   990000  ll ii tt rroovvéé   kkoommppoossttéérr yy..

II lluusstt rraaččnnáá   ffoottoo ::   RR..   PPaaddoo
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Obvinenie, ktoré vzniesol vyšetrovateľ, je
zo zneužitia právomoci verejného činiteľa
vo veci mimosúdnej dohody. Prečo ste
podpísali dohodu, ktorá sa v súčasnosti
stala predmetom trestného stíhania?
Poznáme históriu kauzy heliport, ktorá už
obťažuje svojou existenciou nie len zainte-
resovaných, ale aj bežných obyvateľov nášho
mesta. Táto kauza vypukla už v polovici roka
2011, kedy začali problémy, keď zmenil bývalý
pán primátor Slafkovský svoj súhlas s výstav-
bou heliportu na nesúhlas. Pri prijímaní zmeny
územného plánu počas primátorovania bý-
valého primátora, podľa ktorej sa heliport
nemôže na území L. Mikuláša postaviť, malo
dôjsť k porušeniu viacerých právnych pred-
pisov zo strany mesta. Potvrdili nám to od-
borníci. Situácia sa vyhrocovala, investor sa
dožadoval svojich práv a hrozilo, že bude
vymáhať od mesta náhradu škody. Preto sme
sa rozhodli riešiť spor, ktorý sme zdedili od
bývalého vedenia, formou akéhosi kompro-
misu – mimosúdnou dohodou. Akceptovali
sme návrh dohody, ktorú predložil investor.

K čomu ste sa v zmluve zaviazali?
Mal som zadať úlohy pre oddelenie územného
rozvoja a stavebného poriadku, aby bolo
možné navrhovateľom zrealizovať pôvodný
projekt tak, ako sa mesto zaviazalo vo svojom
stanovisku ešte v roku 2011. Mesto malo
teda len naplniť pôvodné záväzky voči in-
vestorovi ešte spred štyroch rokov.

Dohoda však zrejme nie je právne v po-
riadku, čo máte potvrdené aj jej analýzou.
Vedeli ste, že podpisujete dokument, pre
ktorý raz môžete byť vyšetrovaný?
Dohodu, ktorú vypracoval investor, som pod-
pisoval v dobrej viere zachrániť kasu nášho
mesta a vyhnúť sa problémom, ktoré mali na-
príklad v Martine či v Pezinku, kde hrozili
mnohomiliónové exekúcie či nútené správy.

Nič nenasvedčovalo tomu, že by táto dohoda
mohla byť problémom. Preverovalo ju aj
právne oddelenie nášho mesta, prešla rukami
vtedajšieho povereného vedúceho tohto od-
delenia – pána Michala Jurčiho, ktorý aj svojim
podpisom na krycom liste zmluvy potvrdil jej
zákonnosť a zmluvu mi odporučil podpísať.

Zmluvu ste teda podpísali, no následne
ste po určitej dobe dali vypracovať právnu
analýzu tejto zmluvy, ktorá potvrdila jej
neplatnosť od samého začiatku. Prečo ste
právnu analýzu nedali vypracovať ešte

pred jej podpisom?
Nemal som jediný dôvod preverovať, či je
investorom navrhovaná dohoda z legislatív-
neho hľadiska v poriadku, keďže prešla našim
právnym oddelením. Až keď sme zistili možné
pochybenie, dali sme si vypracovať právnu
analýzu externou firmou, ktorá zmluvu vy-
hodnotila ako neplatnú od samého začiatku,
a tak som listom oznámil investorovi neplat-
nosť tejto mimosúdnej dohody.

Prečo je podľa právnej analýzy táto dohoda
neplatná?
Z dôvodu nevykonateľnosti. Podľa analýzy
nemám ako štatutár kompetenciu zadať úlohy
pre oddelenie územného rozvoja a staveb-
ného poriadku.

Pán primátor, dnes ste obvinený z prečinu
zneužitia právomoci verejného činiteľa.
Cítite sa vinný?
Nie. Obvinený neznamená vinný.

Je aj mediálne známe, že trestné oznáme-
nie, ktoré predchádzalo obvineniu Vašej
osoby, podal Jozef Kruták a podpísalo ho
aj osem mestských poslancov (môžeme

Ján Blcháč: vinník či
FAKTY:
• Počas desiatich mesiacov primátorovania sa mu podarilo urovnať súdne spory medzi

mestom, spoločnosťami FIN.M.O.S a 1. slovenská úsporová. 
• Po neočakávanom vypovedaní zmluvy vyriešil kritickú situáciu s odpadovým hospodár-

stvom. 
• Vďaka prijatým tvrdým interným opatreniam sa pod jeho vedením dostáva mesto do lep-

šej finančnej kondície. 
• Po takmer piatich rokoch neúspešných pokusov o odpredaj má Dom služieb v centre ko-

nečne nového vlastníka, ktorý ho zrekonštruuje a zrevitalizuje tým námestie. 
• Za pár mesiacov v kresle získal od Úradu vlády SR peniaze na novú cestu na Háj Nicovô,

vláda mu odobrila 115 tisíc eur na protipovodňové opatrenia a tristotisíc pre Liptovskú
nemocnicu. 

• Rozpočtové príjmy mesta sa za niekoľko mesiacov jeho šéfovania zvýšili voči očakáva-
niam a vo výdavkoch mesto dosiahlo úsporu 12,5 percent. 

• Celkovú úverovú zadlženosť sa mu podarilo znížiť o vyše stotisíc eur. 
FAKT: Dnes je po tom všetkom obvinený zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. 

IInnvveessttoorr   nnaapprr iieekk   nneevvyyssttaavvaannéémmuu
hheell iippoorr ttuu   ll iieettaa   zz   pprraaccoovvnneejj   pp lloocchhyy..

„Dohodu som podpisoval v dobrej viere
zachrániť kasu nášho mesta.“

Je obvinenie prvého muža nášho mesta len politická hra a pokus o diskreditáciu jeho oso-
by? Cíti sa obvinený Ján Blcháč vinný? Prečo sa niekto snaží o diskreditáciu úspešného pri-
mátora? Odpoveď na tieto otázky sme nehľadali v zaujatých médiách, ktoré využívajú po-
litické kauzy na zvýšenie sledovanosti. Opýtali sme sa priamo Jána Blcháča.
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len predpokladať, že to boli opoziční po-
slanci). Čo za týmto ich aktom vidíte?
V roku 2012 bolo pred parlamentnými voľbami
podaných päť trestných oznámení od dnes
už bývalého primátora, pána Alexandra Slaf-
kovského prostredníctvom advokátskej kan-
celárie, s cieľom diskreditácie mojej osoby.
Všetky tieto trestné oznámenia boli, samo-
zrejme, neopodstatnené. Dnes je opäť pred
parlamentnými voľbami a znova sa opakujú
pokusy o moju diskreditáciu. Veril som, že
tieto nekalé praktiky oponentov už pokračovať
nebudú, že budem mať priestor so svojimi
spolupracovníkmi stopercentne sa venovať
rozvoju nášho mesta. A miesto toho, opäť je
tu trestné stíhanie, ktoré popri riešení agendy
nášho mesta musím trpieť. 

Spomínate, že ste už zažili niekoľko trest-
ných oznámení a výsluchov. Čakali ste, že
toto vyšetrovanie sa skončí obvinením?
Keď začalo vyšetrovanie a bol som vypočúvaný
ako svedok, nič nenasvedčovalo obvineniu
z trestného činu. Zrazu je to celé inak, je vzne-
sené obvinenie a dokonca voči mojej osobe. 

Prečo by sa podľa vás snažil niekto o vašu
diskreditáciu?

Podanie trestného oznámenia mi zaváňa poli-
tickou kauzou tak, ako som to už viackrát zažil.
Vidím to tak, že ide o ďalší pokus zvrátiť vý-
sledky ostatných komunálnych volieb.

O tom by mohol svedčiť aj fakt, že o obvi-
není ste sa dozvedeli z médií.
Presne tak. A považujem to za absolútne ne-
korektné a zmanipulované. V čase pokusu

o mediálnu popravu som nič nevedel, a preto
som sa mediálnej vlne útoku na moju osobu

nemohol ani brániť. Skupina ľudí, ktorá sa
pokúša o moju diskreditáciu, má všetko dobre
zorganizované, zistil som, že novinárov in-
formoval o mojom obvinení konkrétny človek,
ktorý bojuje proti projektu tými najzákernej-
šími spôsobmi.

Vaše posolstvo k obyvateľom Mikuláša na
záver...
Myslím si, že politických bojov majú ľudia
v tomto meste už plné zuby. Verím, že v naj-
bližšom období sa budem môcť naplno ve-
novať pracovnej agende v prospech obyva-
teľov nášho mesta. Dúfam, že neprajníci už
nebudú prostredníctvom médií zaťažovať
Mikulášanov politikárčením. Vyzývam ich
k zodpovednému konaniu.

-red-

úspešný primátor?

Reakcia Michala Jurčiho, bývalého povereného vedúceho právneho oddelenia 
na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši:
Odporučili ste primátorovi Jánovi Blcháčovi podpísať mimosúdnu dohodu o urovnaní
škody spôsobenej primátorom mesta Liptovský Mikuláš? Potvrdili ste svojim podpi-
som zákonnosť zmluvy?
V tejto veci som vypovedal na polícii ako svedok. Zodpovedal som vyšetrovateľovi všetky
otázky a som pripravený poskytnúť aj ďalšie informácie, ak si to príslušné orgány vyžiadajú.
Do ukončenia vyšetrovania nie je možné sa ďalej k prípadu vyjadrovať.

„Obvinený 
neznamená vinný.“
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Na základe odporúčania mest-
ského zastupiteľstva podal pri-
mátor trestné oznámenie na
Alexandra Slafkovského pre
podozrenie, že svojím konaním
mohol naplniť skutkovú pod-
statu trestného činu porušo-
vania povinnosti pri správe cu-
dzieho majetku, respektíve
trestného činu marenia úlohy
verejným činiteľom.

Mesto uzatvorilo v apríli 2010 so
spoločnosťou Eltos zmluvu, na
základe ktorej mala firma reali-
zovať obnovu Základnej školy
Demänovská cesta. Medzi rad-
nicou a Eltosom vznikla počas
výstavby sporná situácia, keďže
firma nerealizovala práce riadne
a načas. Mesto si v súlade so
zmluvou uplatnilo nárok na
zmluvnú pokutu v hodnote 748-
tisíc eur. Pokutu mesto započítalo
na zvyšnú časť sumy vyúčtovanej
Eltosom. Započítanie vystavil
a podpísal predošlý primátor bez
odobrenia v mestskom zastupi-
teľstve. „Taktiež ide o postup,

ktorý je v rozpore so zásadami
hospodárenia s majetkom mesta,“
upozornil Ján Blcháč. Spoločnosť
Eltos mala svoju pohľadávku na
zaplatenie zostávajúcej časti ceny
za realizáciu prác vo výške 286-
tisíc eur postúpiť na inú spoloč-
nosť. Táto spoločnosť namieta
platnosť zápočtu z dôvodu ab-
sencie jeho schválenia v mest-
skom parlamente. „Domáha sa
zaplatenia zostávajúcej časti ceny
za dielo. Vo veci je vedené kona-
nie na Okresnom súde v Liptov-
skom Mikuláši,“ poznamenal pri-

mátor. Mestu z dôvodu nedodr-
žania riadneho postupu zo strany
bývalého primátora hrozí, že bude
musieť 286-tisíc eur spolu s prí-
slušenstvom zaplatiť. „Mestu
vznikne škoda, pretože ak by bol
zápočet urobený riadne, mesto
by nemalo povinnosť túto sumu
zaplatiť. Pohľadávka by totiž za-
nikla započítaním. Na aké účely
bývalý primátor sumu 286-tisíc
eur rozpustil, budeme ešte skú-
mať,“ dodal Ján Blcháč.

-red-

V Liptovskom Mikuláši plánu-
jú zaviesť pilotný slovenský
projekt podzemných kontaj-
nerov na separovaný zber. 

Ide o moderný štandard bežný
v západnej a severnej Európe.
Potvrdil to riaditeľ Verejnopros-
pešných služieb (VPS) Dušan
Grešo. Financie chcú predstavi-

telia mestskej príspevkovej or-
ganizácie VPS získať z Recyklač-
ného fondu, na ktorý už poslali
žiadosť. Ide o sumu približne 45-
tisíc eur. „Ak budeme mať schvá-
lené peniaze z fondu, podzem-
né kontajnery umiestnime na
troch miestach na Podbrezinách
v takzvanej pešej zóne na Brezo-
vej, Cédrovej a Senickej. V kaž-
dom státí sa nachádzajú tri kon-
tajnery. Sú určené na separova-
ný zber, teda papier, plasty
a sklo,“ vysvetlil. V nadzemnej
časti budú iba násypníky, celá

časť, kde sa odpad zhromaždí,
bude pod zemou. Mesto plánuje
realizáciu trojkubíkových kon-
tajnerov. Násypníky spolu s pod-
lahou je možné vhodne skombi-
novať s okolitým prostredím.
Nebudú tak rušivým elementom
okolia, ale jeho súčasťou. „Výho-
dou kontajnerov je estetickosť,
zaberú menej miesta, nebude
možné z nich spätne vyberať od-
pad, taktiež sa zníži úroveň zá-
pachu voči súčasným nadzem-
ným, keďže budú v zemi v nižšej
teplote.“ Trojkubíkové podzem-
né kontajnery budú oproti sú-
časným 1100 litrovým objem-
nejšie. „Vďaka tomu nebude od-
voz odpadu taký častý, čo sa
prejaví na znížení nákladov. Uše-
tríme aj na nákupe nových 1 100
litrových kontajnerov, keďže sú-
časné z Podbrezín môžeme pre-
sunúť do iných lokalít. Taktiež
ušetríme miesto, keďže v súčas-
nosti je pešia zóna na Podbrezi-
nách plná kontajnerov,“ vyme-
noval výhody. Ak VPS získa fi-
nancie, kontajnery predbežne
inštalujú v budúcom roku. 

-js-

Pomohli sme 
Hrádočanom
V utorok 20. októbra sa začal
vývoz komunálneho odpadu
z L. Hrádku do L. Mikuláša.
Niekoľko dní tak naše mesto
likvidovalo smeti susednému
Hrádku, ktorý nám len pred

niekoľkými mesiacmi vypo-
vedal zmluvu o vývoze od-
padu na ich skládku. Dôvo-
dom bola jej nedostupnosť
kvôli havarijnej situácii v pod-
jazde, cez ktorý vedie prístu-
pová cesta k skládke.

-red-

Radnici sa za pol roka podarilo
znížiť nedoplatky na nájomnom
v bytoch o vyše 30-tisíc eur.
Vývoj pohľadávok má klesajúcu
tendenciu, konštatoval na októ-
brovom rokovaní mestského
zastupiteľstva Ľubomír Kandera
z mikulášskej radnice. 

Bytové oddelenie radnice v sú-
časnosti spravuje 596 mest-
ských nájomných bytov, vráta-
ne rodinných domov. „Kvôli roz-
siahlej agende spojenej s vymá-
haním pohľadávok sme na túto
záležitosť od decembra 2014
zriadili pracovné miesto, ktoré
je platené z úradu práce,“ vysve-
tlil Ľubomír Kandera. Ku koncu
júna radnica evidovala pohľa-

dávku na nájomnom vo výške
408-tisíc eur. „Po tomto dátume
sme už vymohli ďalšie nedo-
platky za vyše 5-tisíc eur,“ pridal
aktuálne informácie. Konštato-
val, že polovicu sumy pohľadá-
vok vytvorili užívatelia bytov
v osade Hlboké, na Športovej,
Sládkovičovej, Vrbickej a Prie-
myselnej. Približne 45% sa na
nedoplatkoch podieľajú pohľa-
dávky dlhodobých neplatičov,
ktorí sú už z bytov vysťahovaní.
„Takéto pohľadávky sú zabez-
pečené súdne aj exekučne, ich
splatenie je však problematické,
zdĺhavé, pretože ide o ľudí v ne-
priaznivej sociálnej a finančnej
situácii.“

-js-

Poslanci odporučili primátorovi 
podať prvé trestné oznámenie

Moderné trendy: podzemné 
kontajnery na Podbrezinách

Radnici sa podarilo znížiť 
nedoplatky na nájomnom

„Budú estetické
a úspornejšie.“

MMeessttuu   hhrroozz íí ,,   žžee   bbuuddee  mmuuss iieeťť   
zzaappllaatt ii ťť   vvyyššee   228800-- tt ii ss íícc   eeuurr..
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Chceme 
200-tisíc eur na

obnovu školy
Na mestskom úrade chcú
pokračovať v obnove škôl
a školských zariadení, ktoré
majú v zriaďovateľskej pô-
sobnosti.

Začiatkom októbra mesto
podalo žiadosť o poskytnutie
dotácie z Environmentálneho
fondu na stavebné úpravy
Základnej školy Čsl. brigády.
„Dotáciu požadujeme na rea-
lizáciu prvej etapy znižovania
energetickej náročnosti bu-
dovy. Zahŕňa výmenu okien
na celom objekte druhého
stupňa, zateplenie celej vý-
chodnej fasády a zateplenie
časti severnej fasády pri vstu-
pe,“ objasnila Jana Korma-
níková z oddelenia projek-
tového manažmentu radni-
ce. Rozpočet projektu prvej
etapy je 238-tisíc eur, mesto
žiada o dotáciu 200-tisíc eur,
zvyšok uhradí z vlastných
zdrojov. V prípade schválenia
žiadosti o dotáciu mesto
zrealizuje práce do augusta
2016. Nadväzne na prvú eta-

pu bude pokračovať druhá.
Jej súčasťou bude zateplenie
zvyšných fasád. „Z mestské-
ho rozpočtu sme vyčlenili
peniaze na výmenu dreve-
ných okien školy. Riešili sme
tým nepriaznivý stav. V prí-
pade, že bude žiadosť odo-
brená, náklady na výmenu
okien budú refundované
z Environmentálneho fondu,“
podotkla. Rozhodnutie o po-
skytnutí podpory možno
očakávať v prvom kvartáli
roku 2016. 

-js-

Po rozsiahlej rekonštrukcii bola
koncom septembra uvedená
do užívania veľká sála tunaj-
šieho domu kultúry.

Projekt je spolufinancovaný Eu-
rópskou úniou z prostriedkov Eu-
rópskeho fondu regionálneho
rozvoja a štátnym rozpočtom
v rámci Programu cezhraničnej

spolupráce Poľsko – Slovenská
republika 2007 – 2013. 

Hodnota projektu presiahla
700-tisíc eur
V rámci projektu obnovili vzdu-
chotechniku a parket vo veľkej
sále. Čiastočne vymenili drevené
obklady stien, novinkou je vý-
suvné hľadisko, nové sú aj sedadlá

na balkóne. Taktiež upravili ja-
visko, podlahu, opony, doplnili
svetelné batérie. Pribudol svetelný
pult v réžii, motorické kulisové
ťahy na scéne, vymenili osvetlenie
za úsporné. Dodatočne ešte zre-
konštruujú elektronický infor-
mačný systém a kúpia tanečnú
podlahu. „Celý projekt bol reali-
zovaný v hodnote 711-tisíc eur,“
konštatoval primátor. 

Objekt plánujú zatepliť
Rekonštrukčné práce trvali pri-
bližne pol roka. Riaditeľ Domu
kultúry v Liptovskom Mikuláši
René Devečka uviedol, že veľká
sála si už rekonštrukciu vyžado-
vala a jej obnova je skutočným
prínosom pre diváka. „Je na es-
teticky vyššej úrovni, zlepšila sa
tepelná klíma a technické pod-
mienky pre organizovanie kul-
túrnych podujatí, znížili sme ener-
getickú náročnosť,“ vymenoval
prínosy. V budúcnosti plánujú
objekt zatepliť. „Zároveň chceme
pokračovať v zlepšovaní technic-
kých zariadení domu,“ dodal. 

-red-

Poslanci mestského zastupiteľstva
mali 15. októbra na stole dôležitý
bod rokovania. Zobrali na vedo-
mie správu o stave odpadového
hospodárstva v pôsobnosti mesta
za rok 2014. Primátor konštatoval,
že v oblasti odpadov mesto zde-
dilo mnoho restov od predchá-
dzajúceho vedenia radnice. „Išlo
o predčasné uzavretie skládky
vo Veternej Porube v jeseni 2014,
kde mohol byť vyvážaný odpad
ešte niekoľko rokov. Odvoz od-
padu bol po uzavretí V. Poruby
realizovaný do Liptovského Hrád-
ku. To zvýšilo ročné náklady na
odvoz a skládkovanie odpadu
o 100-tisíc eur a predošlé vedenie
akosi zabudlo tieto náklady pre-
mietnuť do podoby zvýšenia ko-
munálneho poplatku pre obyva-
teľov v roku 2015,“ upozornil pri-
mátor Ján Blcháč. 

V roku 2010 bol poplatok za
komunálny odpad 16,50 eur,
v roku 2014 to bolo 22,60 eur
a v roku 2015 mal byť poplatok
za odpad 27 eur. „Ale vtedajší
primátor Alexander Slafkovský
sa k takémuto kroku neodhodlal,
môžeme len špekulovať či boli

dôvodom blížiace sa komunálne
voľby. Tento nepopulárny krok
nechávajú na nás a pritom my
sme situáciu nezapríčinili.“ 

Ďalšou nepríjemnosťou bolo,
že Ján Blcháč so svojím tímom
musel riešiť vypovedanie zmluvy

na vývoz odpadu od hrádockého
magistrátu. „Mali sme doslova
niekoľko mesiacov, aby sme vy-
riešili takú zložitú vec, ako je od-
voz a skladovanie odpadov z ce-
lého mesta. Zobrali sme to ako
výzvu a myslím si, že s výborným
výsledkom, ktorý je výhrou pre
všetkých obyvateľov mesta.“ Zo
súťaže vzišla firma Brantner Fatra,
ktorá bude odpad odvážať do
Martina. Pokiaľ ide o náklady, pri
odvoze odpadu do Martina sú
rovnaké, ako do Liptovského
Hrádku. Čiže sme jednak vyriešili
problém z pohľadu dlhodobej
perspektívy a zároveň garantu-
jeme stabilitu cien za odvoz od-

padu pre obyvateľov taktiež
v dlhodobom horizonte a nielen
v rámci volebného cyklu. V meste
máme zároveň vybudovanú jed-
nu z najmodernejších preklád-
kových staníc na Slovensku, vy-
jadril sa primátor. 

Mária Lošonská z oddelenia
životného prostredia počas ro-
kovania mestského zastupiteľstva
ďalej poslancov informovala o le-
gislatívnych novinkách v oblasti
odpadov v budúcom roku. 

Od 1. januára 2016 začína pla-
tiť nový zákon o odpadoch, ktorý
prinesie zmeny vo financovaní
triedeného zberu. Všetky zmeny
budú musieť byť zapracované
do všeobecne záväzného naria-
denia. Ďalšie zmeny prinesie Pro-
gram odpadového hospodárstva
obcí zameraný na triedenie
a zhodnocovanie odpadu. Pod-
statné budú kritériá na množstvá
vytriedených odpadov.

Slávnostne otvorili vynovený dom kultúry

Prečo sa v roku 2014 neodhodlali zvýšiť
poplatok za komunálny odpad?

„V roku 2015 mal byť poplatok
za odpad 27 eur.“

RRaaddnniiccaa   cchhccee   zz íí sskkaaťť   
220000-- tt ii ss íícc   eeuurr   nnaa   oobbnnoovvuu   
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Mesto prostredníctvom dodá-
vateľskej firmy veľkoplošne
opravilo križovatky a časť prí-
stupovej komunikácie na Gaš-
tanovej a Hruškovej ulici.

Išlo o frekventované miesta,
ktoré neboli v dobrom stave
a ľudom znepríjemňovali kvôli
množstvu nerovností príjazd
k domovom. Týmito aktivitami
sme systematicky nadviazali na
veľkoplošnú opravu križovatky
na susednej Jabloňovej ulici,
ktorá sa realizovala ešte v let-
ných mesiacoch.

Na Gaštanovej ulici dostala
nový asfaltový povrch plocha

225 metrov štvorcových, na
Hruškovej ulici sa opravilo o 18
metrov štvorcových metrov
viac. Spolu so spomínanou Ja-
bloňovou ulicou sú tak v hornej
časti Podbrezín opravené všet-
ky tri križovatky v smere od Žiar-
skej ulice.

Keďže práca cestárov si vy-
žiadala nevyhnutné obmedze-
nia, radnica obyvateľom ďakuje
za pochopenie a spoluprácu.
O oprave boli obyvatelia infor-
movaní dopredu prostredníc-
tvom webovej stránky mesta
a oznamov na jednotlivých by-
tových domoch.

-red-

Radnica pristúpila k veľkoploš-
nej oprave prístupovej cesty
do Základnej školy Janka Kráľa
na sídlisku Podbreziny v smere
od Gaštanovej ulice.

„Boli sme veľmi potešení, keď
sme videli v škole cestárske me-
chanizmy. Za opravu sme veľmi
vďační aj v mene bezmála 400
žiakov, ktorých máme v aktuál-

nom školskom roku,“ uviedla ria-
diteľka školy Eva Vondráková.

Zlý stav prístupovej komuni-
kácie trápil nielen školákov či za-
mestnancov školy, ktorí parkujú

v jej areáli, ale i vozidlá zásobo-
vania tamojšej školskej jedálne.
Tá je výdajnou jedálňou aj pre
ostatné tri základné a rovnaký
počet materských škôl.

„Cesta bola úplne rozbitá, išlo
už aj o bezpečnosť našich žiakov.
Situáciu sme riešili aj na Rade
školy. Viceprimátor Rudolf Urba-
novič a poslanec Michal Paška,
ktorí sú členmi Rady školy, za-
reagovali veľmi pružne, za čo ďa-
kujeme,“ dodala riaditeľka.

Viceprimátor Urbanovič uvie-
dol, že s prácami by nebolo vhod-

né čakať napríklad na budúci rok.
„Situácia bola skutočne zlá a stav
cesty nebol dobrou vizitkou pre
nás všetkých. Ďakujem zamest-
nancom z Odboru životného pro-
stredia a dopravy, ktorý práce
zabezpečil.“ Tie sa zrealizovali na
celkovej ploche 400 štvorcových
metrov.

-red-

Pri príležitosti Svetového dňa potravín sa Základná škola Janka Kráľa
zapojila do tretieho ročníka projektu Hovorme o jedle. V týždni od
12. do 17. októbra mali v škole napríklad ovocný deň, deň zdravej
desiaty či deň mlieka. V rámci dňa mlieka nachystali mliečnu desiatu
pre každé dieťa od sponzorov. Okrem toho žiaci pripravili krásne vý-
tvarné počiny, ktoré odoslali do súťaže Chutné maľovanie. Žiaci
druhého stupňa tvorili literárne práce na tému Načo sú nám polia,
sady. Ich výtvarné aj literárne práce budú zverejnené v školskom ča-

sopise Motýľ. „Cieľom
aktivít bolo podporiť
u detí dobré stravova-
cie návyky ako súčasť
zdravého životného
štýlu. Všetkých, ktorí
sa zapojili chválime
a veríme, že sa budú
zdravo stravovať aj na-
ďalej,“ konštatovala Eva
Vondráková zo školy. 

-red-

Návštevníci pietneho miesta
v mestskej časti Bodice sa doč-
kali ďalšieho chodníka.

„Súčasný chodník, vedúci od prí-
stupovej komunikácie k urnovému
háju, bol v nevyhovujúcom stave.
Život ukázal, že v tejto lokalite je
potrebné vybudovať ešte jeden
chodník. Požiadavke ľudí sme radi
vyšli v ústrety,“ uviedol primátor.

Práce realizovali pracovníci
Verejnoprospešných služieb. Ich
riaditeľ Dušan Grešo uviedol, že
dĺžka druhého chodníka dosiahla
približne 20 metrov.

„Okrem budovania tohto chod-
níka naši zamestnanci opravili aj
jestvujúci k urnovému háju. Obidva
chodníky majú povrch zo zámko-
vej dlažby,“ priblížil riaditeľ.

-red-

Veľkoplošne opravili
dve križovatky

Do školy išli po vynovenej ceste

Na cintoríne v Bodiciach
pribudol chodník

U detí podporili zdravie

VV ýýttvvaarrnnéé   ppoočč iinnyy   ppooss llaa ll ii   
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Na pôde mikulášskej radnice sa v polovici
októbra uskutočnilo slávnostné zasadnu-
tie Republikovej rady Zväzu postihnu-
tých civilizačnými chorobami v SR.

Udialo sa to pri príležitosti 25. výročia zväzu.
Predstavitelia zväzu priblížili aktivity za
štvrťstoročie a načrtli víziu fungovania v bu-
dúcnosti. "Oceňujem, že členovia miestne-
ho združenia sú aktívni ako dobrovoľníci na
viacerých podujatiach v Liptovskom Mikulá-
ši ako Dni rodiny či Dni chôdze," uviedol pri-
mátor. Predstaviteľom zväzu pri tejto príleži-
tosti odovzdal pamätný list a plaketu. Vy-
zdvihol záujem členov spájať organizácie
zdravotne hendikepovaných a pomoc pri
tvorbe dlhodobých projektov na odstraňo-
vanie spoločenských bariér v meste. Civili-
začné choroby sú podmienené súčasným
spôsobom živote. „V súčasnosti zaznamená-
vame rast počtu týchto ochorení, čo vyvolá-
va tlak na spoločnosť, aby sa udržala kvalita
života takto chorých ľudí. Často ide pre lai-
kov neviditeľné ochorenia. Je potrebné vy-
sloviť uznanie ľuďom, ktorí vzhľadom na ťaž-
ký zdravotný stav organizujú vaše združenie
a aktívne sa podieľajú na činnosti zväzu na
všetkých úrovniach,“ zdôraznil v príhovore.
Z ich podnetu začali v meste organizovať

Športový deň zdravotne postihnutých. Na
každom z podujatí členovia aktívne posky-
tujú zdravotné poradenstvo a prevenciu,
merajú tlak. Pre deti pripravujú zábavné po-
hybové súťaže. Už niekoľko rokov poznáme

ručné výrobky členiek, ktoré predávajú ako
formu podpory činnosti organizácie. Zúčast-
ňujú sa na podujatiach, na ktorých prezen-
tujú ľudové remeslá. 

-red-

Premávka na I/18
bude plynulejšia

Mesto v spolupráci s políciou pripravilo novinku, ktorou chcú
prispieť k plynulosti cestnej premávky. Zmenili programy svetelnej
signalizácie na priechode pre chodcov v Okoličnom nasledovne:
Od 6:15 do 7:00 h bude dĺžka programu 120 sekúnd (pôvodne
80 s); od 7.00 do 8.00 h bude dĺžka programu 180 s (bolo 120);
od 8.00 do 14.00 bude dĺžka programu 120 s (bolo 80); od 14.00
do 17.00 h bude dĺžka programu 180 s (bolo 80); od 17.00 do
18.00 h bude dĺžka programu 120 s (bolo 80). Počas jedného
programu bude chodcom umožnený na výzvu jedenkrát prechod
cez priechod na zelenú v dĺžke zeleného signálu 10 sekúnd (tak
ako doteraz). Upravením programov sa predĺži zelená pre autá.

ilustračné foto

všetko 
pre moderný 
interiér

TEX-MO
www.peknesny.skwww.peknesny.sk
TEX-MO
www.peknesny.sk

ilustračné foto
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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
• 
• 

pon. – pia. 9 – 19 h. FREE
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JASNA SHOPPING CITY
L I P T O V S K ¯  M I K U L Á ·

Voľné obchodné priestory NA PRENÁJOM
kontakt :  0903 295 148,  0911  106 640 I/2

01
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Primátor ocenil činnosť 
Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR

PPrr iimmááttoorr   
oocceennii ll   
čč iinnnnoossťť   zzvvääzzuu
aa oorr ggaannii zzáácc iiuu
rrôôzznnyycchh  ppoodduujjaatt íí ..

PPrreessttaavveenníímm  iinntteerr vvaa lloovv   nnaa
sseemmaaffoorroocchh  bbuuddee  pprreemmáávvkkaa
ppllyynnuullee jjšš iiaa ..
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V októbri zrealizovala odbor-
ná spoločnosť preventívnu je-
sennú deratizáciu zberného
dvora a ostatných zariadení
v správe Verejnoprospešných
služieb (VPS), vrátane pre-
kládkovej stanice v Okolič-
nom.

Udialo sa tak na základe vyhlá-
šky mesta a zákona. Zamestnan-
ci spoločnosti vykonávajúcej
deratizačné práce urobili kom-
plexnú obhliadku a prieskum lo-
kality. Chceli zistiť možnosti rizík
spojených s výskytom hlodav-
cov v priestoroch zberného
dvora po úplnom spustení pre-
vádzky prekládkovej stanice.
„Podľa vyjadrenia konateľa tejto
spoločnosti je výskyt hlodavcov
v uvedenej lokalite nízky a ani
zriadenie a následné prevá-
dzkovanie prekládkovej stanice
nebude mať akýkoľvek negatív-

ny dopad na ich výraznejší vý-
skyt. Vylúčil ohrozenie verejné-
ho zdravia z dôvodu zvýšeného
výskytu hlodavcov prípadne
hmyzu. Aj napriek všetkým uve-
deným skutočnostiam bude
preventívne zavedený systém
pravidelného mesačného moni-
torovania a kontroly výskytu ži-
vočíšnych škodcov v lokalite
zberného dvora v Okoličnom,“
konštatoval riaditeľ VPS Dušan
Grešo. Vďaka inovatívnemu sys-
tému dočasného uskladnenia
a následného odvozu tuhého
komunálneho odpadu nie je
potrebné prijať ďalšie opatrenia
na zabránenie možnosti pre-
množenia a následného zvýše-
ného výskytu hlodavcov. Aké-
koľvek obavy obyvateľov býva-
júcich v blízkosti prekládkovej
stanice sú neopodstatnené, do-
dal riaditeľ. 

-js-

V meste zakladajú Občianske
združenie Liptovské droby.
Jeho vznik odobrili poslanci
mestského zastupiteľstva.

Združenie bude fungovať ako
verejno-súkromné partnerstvo.
Členstvo bude otvorené každé-
mu, kto súhlasí so stanovami
a cieľmi združenia. Cieľom je za-
chovanie gastronomickej tradí-
cie Liptova. „Chceme ponúknuť
obyvateľom a návštevníkom
najvyššiu kvalitu regionálnej
špeciality zo zemiakov, ktoré sú
charakteristickou plodinou toh-
to kraja. Združenie zjednotí re-

ceptúru obľúbenej pochúťky
a bude dbať na prípravu a serví-
rovanie jedla v najvyššej a sta-
bilnej kvalite, zdôvodnil založe-
nie združenia primátor. Získa-
ním svetového certifikátu
a ochranného zemepisného oz-
načenia Liptovské droby zdru-
ženie prispeje k rozvoju turizmu
a získaniu dobrého mena Lipto-
va a celého Slovenska. Žiadosť
o registráciu združenia podajú
na ministerstvo vnútra do konca
roka. Do rovnakého termínu
budú schválené aj stanovy. 

-red-

Po piatich rokoch pripravili
seniori z Liptovskej Ondrašo-
vej doslova pastvu pre oči.
V tamojšom kultúrnom dome
vkusne naaranžovali výstavu
ovocia, zeleniny a kvetov.

Ide o výber z úrody, ktorú do-
pestovali v tejto mikulášskej
mestskej časti. Ivan Oško, pred-
seda Klubu seniorov Liptovská
Ondrašová, sa obával, či ľudia
prinesú nejaké výpestky, keďže
bol suchý rok a nízka úroda. "Na
moje veľké prekvapenie sa na
výstavu dostala pestrá skladba
plodín. Každý troškou prispel

a výsledok je myslím si pozitív-
ny," konštatoval. Viceprimátor
Rudolf Urbanovič vyslovil uzna-
nie pestovateľom a ocenil za-
nietenie seniorov pri príprave
výstavy. Podujatie si počas
25. a 26. septembra pozreli
mnohí obyvatelia mestskej čas-
ti. Akcia zaujala aj deti z mater-
skej školy, pre ktorých mala vý-
stava aj edukatívny charakter.
Na stoly organizátori pripravili
po 60 exponátov ovocia a zele-
niny. Súčasťou výstavy bola aj
prezentácia obrazov a výšiviek
domácich autorov. 

-red-

Liptovské droby ašpirujú 
na chránené zemepisné označenie

Seniori z Ondrašovej 
pripravili výstavu

Obavy z hlodavcov 
sú neopodstatnené

ZZddrruužžeenniiee   
zz jjeeddnnoott íí   rreecceeppttúúrruu
ll iippttoovvsskkýýcchh  ddrroobboovv..

VV iicceepprr iimmááttoorraa
RRuuddooll ffaa

UUrrbbaannoovv iiččaa
zzaauujjaa ll ii   vvkkuussnnee
nnaaaarraannžžoovvaannéé

ssttoo ll yy
ss vvyyppeessttoovvaannýýmmii

pp llooddmmii   oovvoocc iiaa
aa zzee lleenniinnyy..

Radnica opravuje Župný dom
Objekt je majetkom mesta a je zaradený do zoznamu národných
kultúrnych pamiatok. Realizuje sa rekonštrukcia vonkajšej fasády
pri vchode a izolácia vstupnej terasy (balkóna).

facebook.com/MestoLM
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V Andiciach 
zrealizovali 

protipovodňové
opatrenia

Obyvatelia rodinných do-
mov v Andiciach môžu po-
kojne spávať. Na jar ich dvo-
ry a pivnice už nebude za-
tápať voda kvôli nevyčiste-
ným odvodňovacím kaná-
lom a zaneseným rigolom. 

„Odtokové kanály v tejto
mestskej časti, žiaľ, neboli
čistené už niekoľko rokov.
S touto situáciou sa popa-
sovali aktivační pracovníci.
Andičania sú spokojní, boli
veľmi ústretoví, tešili sa z tejto
aktivity. Kvitovali, že sa práce
konečne začali po dlhej dobe
robiť aj v ich mestskej časti,
pretože mali každoročne pro-
blémy s vodou z okolitého
terénu,“ vysvetlil viceprimátor
Rudolf Urbanovič. Práce na
protipovodňových opatre-
niach v Andiciach trvali
ôsmim pracovníkom tri dni.
Podarilo sa im vyčistiť pri-
bližne 250 metrov odtoko-
vého kanálu od cesty I/ 18
smerom do Andíc z obidvoch
strán, protipovodňový kanál
z polí, aj zberné skruže a od-
tokový rigol, aby jarné tope-
nie snehu a dažde nevytápali
rodinné domy nad mestskou
časťou. „Takéto práce sú už
zrealizované v takmer všet-
kých mestských častiach, po-
čas októbra ešte dorobíme
veľké čistenia rigolov, skruží
a odvodňovacích kanálov
v Ploštíne a Iľanove,“ upresnil
vedúci koordinátor aktivač-
ných pracovníkov Milan Mo-
rávka z Verejnoprospešných
služieb mesta Liptovský Mi-
kuláš (VPS).

Pracovníci VPS budú prie-
bežne čistiť kanály aj od lístia,
ktoré hatí tok vody. 

-red-

V jesenných podmienkach sa
uskutočnili Majstrovstvá stre-
doslovenského atletického
zväzu v atletike na Štiavnič-
kách v Banskej Bystrici.

Predstavili sa na nich najmenší
atléti z Centra voľného času Lip-
tovský Mikuláš a v širokej kon-
kurencii si vybojovali miesta na
stupni víťazov. Zlaté medaily zí-
skali Ema Devečková v behu na
60 metrov a Adam Mikuláš
v behu na 150 metrov. Striebro
brali do Mikuláša štafetári-mlad-
ší žiaci. Adam Mikuláš ešte pri-
dal striebro v hode loptičkou.

Tretie miesto zaznamenala Ves-
na Hynková v skoku do výšky
a Viliam Mišík v hode loptičkou.
Hodnotné boli aj umiestnenia

ďalších mladých atletických ná-
dejí. 

-red-

Predstavitelia mikulášskej radnice
pripravili komplexný projekt na
realizáciu vianočnej výzdoby
v meste. Na základe negatívnej
kampane, búrlivých diskusií aj na
sociálnych sieťach a tým ovplyv-
nenia verejnej mienky nevznikla
dostatočná podpora pre zreali-
zovanie projektu v tomto roku. 

„Vianoce sú
veľké kresťans-
ké sviatky a pre-
to sme mali zá-
ujem mesto pri-
praviť dôstojne
na ich príchod.
Radnica vypra-
covala projekt
na kúpu novej
výzdoby, keďže
nebolo možné
dokúpiť len jednotlivé kompo-
nenty tak, ako je to bežnou pra-
xou v iných mestách, lebo stará
výzdoba nebola použiteľná. V plá-
ne podľa pripraveného projektu
bolo nakúpiť výzdobu do mesta
a všetkých mestských častí,“ vy-

svetlil primátor Ján Blcháč, ktorý
považuje za hanbu mesta turiz-
mu, že sa ostatné vianočné sviatky
prezentovalo pred návštevníkmi
chudobnou výzdobou. Nový pro-
jekt však nenašiel v skupine oby-
vateľov podporu. Nepáčila sa im
cena, za ktorú malo byť mesto
a jeho časti osvietené. „Cena, kto-

rú sme prezentovali, bola porov-
nateľná a v niektorých prípadoch
dokonca omnoho nižšia ako
v mestách, kde nakupovali kom-
pletnú novú vianočnú výzdobu.
Situáciu s osvetlením sme chceli
na radnici vyriešiť v celom Lip-

tovskom Mikuláši, vrátane mest-
ských častí a volili sme pri výbere
výzdoby optimálny variant,“ upo-
zornil zástupca primátora Rudolf
Urbanovič, ktorý zisťoval ceny
nákupov vianočných svetiel,
hviezd, vločiek či anjelov v iných
mestách. Pre tento rok sa rozhodli
radniční zrušiť projekt nákupu

kompletnej vý-
zdoby pre mesto
aj mestské časti. 

V kompeten-
cii primátora je
rozhodnúť o ná-
kupe výzdoby do
20 tisíc eur. „Túto
možnosť využi-
jem a pred ponu-
rou náladou za-
chránime aspoň

historické centrum mesta. V na-
sledujúcom roku máme záujem
opäť pripraviť projekt na vianočnú
výzdobu celého mesta aj mest-
ských častí, ako to prináleží mestu
turizmu,“ dodal primátor Ján
Blcháč. 

Súčasná vianočná výzdoba je
v havarijnom stave a nie je možné
ju použiť. Dôvodom je, že radnica
za ostatné štyri roky investovala
do výzdoby len 5 500 eur, čo je
pri cene vianočných komponen-
tov veľmi nízka čiastka.

-red-

Obnovené ihrisko na Priehrad-
nej v Palúdzke koncom sep-
tembra slávnostne otvorili pri-
mátor Ján Blcháč, viceprimátor
Rudolf Urbanovič a poslanec za
Palúdzku Marek Nemec. 

„Ide o prvé zrekonštruované
ihrisko v tejto mestskej časti. Pri-
budol drevený domček so šmý-
kačkou a lanová pyramída. Pô-
vodné prvky ihriska ponatierali,
vymenili poškodené časti. Po
obvode priestoru je nové oplo-
tenie. Ihrisko bude dobre slúžiť
našim najmenším obyvateľom.
Chceme pokračovať v obnove

ihrísk v Palúdzke," poznamenal
Marek Nemec. Ihrisko je situo-
vané v tichej zóne mestskej čas-
ti v blízkosti štadióna. Vyše triti-
síc eur na realizáciu poskytla
spoločnosť, ktorá prevádzkuje
čerpaciu stanicu pohonných
hmôt pri Kauflande, ako formu
kompenzácie za výstavbu stani-
ce. Primátor poznamenal, že
mesto bude hľadať aj ďalšie for-
my externého financovania vý-
stavby nových a rekonštrukcie
existujúcich detských ihrísk na
území Liptovského Mikuláša. 

-js-

Radnica sa postará o vianočnú výzdobu v centre

Otvorili obnovené ihrisko v Palúdzke

Mladí atléti na popredných pozíciách

DDeett ii   nnoovvéé   iihhrr ii sskkoo   
vv   PPaa llúúddzzkkee   ppootteešš ii lloo ..
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Slávnosť inštalácie zborovej fa-
rárky Jany Ďuranovej sa v evan-
jelickom chráme Božom v Pa-
lúdzke uskutočnila v nedeľu 18.
októbra 2015.

Slávnostný akt vykonala se-
niorka Liptovsko – oravského
seniorátu Katarína Hudáková.
S kázňou vystúpil biskup Vý-
chodného dištriktu Evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania
na Slovensku Slavomír Sabol.

Prítomných pozdravil sen.
dozorca Liptovsko-oravského
seniorátu Peter Gärtner, farár
Miloš Zaťko z cirkevného zboru
v Liptovskom Petre a dozorkyňa
Cirkevného zboru Liptovský Mi-
kuláš – Palúdzka Viera Olejáro-
vá.

S príhovorom vystúpil aj vi-
ceprimátor Liptovského Miku-
láša Rudolf Urbanovič. 

Text a foto: -red-

Pracovníci Domu Matice slovenskej neza-
háľajú, majú stále dobré nápady a snažia
sa ich realizovať. Matica slovenská si ako
inštitúcia už našla miesto na kultúrnom
poli v našom meste. 

Úzko spolupracuje aj s vedením radnice pri
organizácii rôznych podujatí. Za ostatné ob-
dobie v meste pripravili napríklad stretnutie
pri Lipe ústavy, pri príležitosti štátneho sviatku
Dňa Ústavy SR. Ďalej to bolo uvedenie knihy
mikulášskeho spisovateľa Jozefa Daníka o dva
dni neskôr. Matiční divadelníci sa postarali
o dobrú náladu v mestskej časti Okoličné,
kde zahrali frašku Murárske prekáračky. Ma-
tičná spevácka skupina v sprievode harmoniky
roztancovala prítomných úsčastníkov Dňa
Okoličného a Stošíc. Dom Matice slovenskej
spolupracuje aj s inými organizáciami ako

napríklad s Českým spolkem na Slovensku.
Spoločne 24. septembra zorganizovali diva-
delné predstavenie Osamělé večery Dory
N. V tejto monodráme sa predstavila Marta
Sovová, herečka Divadla na Fidlovačke z Prahy.
Prítomná bola aj autorka hry Milena Štráfel-
dová, ktorá si po predstavení s divákmi prí-
jemne podebatovala. Matičiari organizačne
podporili Medzinárodný deň chôdze. V rámci
podujatia Hore Váhom, dolu Váhom vytvorili
spolu s členmi ZRTVŠ, Združenia športových
klubov Jasná stanovisko na sútoku Váhu
a Smrečianky. Tu rytier a strážca sútoku za
mýtne v podobe piesne, básničky prepúšťal
okoloidúcich a odmeňoval ich sladkosťami.
V októbri v priestoroch Domu Matice slo-
venskej inštalovali pracovníci dve výstavy.
Jedna je venovaná tvorbe amatérskeho fo-
tografa Vladimíra Kročana s názvom V zá-

hradách. Návštevník si môže prezrieť záhradné
kvety zobrazené v rôznych farbách a polohách.
Vo výstavnej sieni je inštalovaná výstava pod
názvom 170. výročie Slovenských národných
novín. Výstava mapuje ich vznik a redaktorov,
ktorí stáli pri zrode tohto najstaršieho periodika
na Slovensku. Ďalšia časť je venovaná obnove
Slovenských národných novín. Pri dome pô-
sobí aj Matičná divadelná ochotnícka scéna.
Práve matiční divadelníci šíria dobré meno
liptovských divadelníkov po celom Slovensku.
V októbri odohrali predstavenia Tŕnistá cesta
Štúrova v Bratislave a vo Zvolene. Nezabudli
ani na domáce obecenstvo, zahrali v Združenej
evanjelickej škole, Základnej škole Janka Kráľa
a vo Východnej. Toto predstavenie malo už
17 premiér a patrí k úspešným. 

-red-

Predstavitelia Klubu spisovateľov literatúry
faktu a primátor Ján Blcháč odovzdali za-
čiatkom októbra v Liptovskom Mikuláši
slávnostne Cenu Vojtecha Zamarovského
za rok 2015.

Porota udelila Cenu Vojtecha Zamarovského
spisovateľovi a novinárovi Fedorovi Mikovičovi
za trvalý prínos do slovenskej literatúry faktu.
Druhou ocenenou sa stala Zora Dvořáková
z Českej republiky.

Podujatie, ktoré je slovenskou národnou
cenou za literatúru faktu, sa uskutočnilo pod
záštitou primátora. Cenu na pôde mesta Lip-

tovský Mikuláš odovzdávali prvý raz. Celkovo
išlo o osemnásty ročník akcie. Zamarovského
kolegovia, slovenskí a českí spisovatelia lite-
ratúry faktu, na túto významnú osobnosť ne-
zabúdajú a aj takýmto spôsobom spomínajú
na zázračnú silu jeho slova, príbehu a majs-
trovstvo, akým vedel zaujať čitateľov. Hlavným
organizátorom akcie bol klub a mikulášska

radnica. Na počesť ocenených zazneli fanfáry.
Slávnostný podtón podujatia podčiarkol oje-
dinelý hudobno-scénický projekt v podaní
Art collegium Nicolaus orchestra o vzkriesení
Ježiša Krista, ktorého autorom je skladateľ
a dirigent Ľubomír Raši. Nechýbalo vystúpenie
Spevokolu Tatran a predstavenie Dancemánia. 

-red-

Aktivity Domu Matice slovenskej neutíchajú

Slávnostne inštalovali zborovú farárku

V Mikuláši odovzdali 
Cenu Vojtecha Zamarovského za rok 2015
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Múzeum Janka Kráľa (MJK) si
v tomto roku pripomína 60. vý-
ročie svojho vzniku. Výstavu pri-
bližujúcu veľmi zaujímavú his-
tóriu jedného z najväčších
mestských múzeí na Slovensku
si môžu Mikulášania pozrieť
bezplatne v podchode sídelnej
budovy na Námestí oslobodite-
ľov. Naše mestské múzeum
vstupuje do ďalších rokov svojej
existencie s novým riaditeľom
Jaroslavom Hricom, ktorý sa
funkcie ujal 1. októbra s množ-
stvom rozvojových vízií. „Verím,
že sa nám v úzkej spolupráci
s vedením radnice podarí opä-
tovne oživiť a zrealizovať pro-

jekt vybudovania dôstojného
depozitára. Aktuálnou úlohou je
oficiálne ustanovenie a meno-
vanie mestského kronikára,“
skonštatoval.

Pracovný kolektív, ktorý za-
bezpečuje širokú paletu aktivít
mestského múzea, tvorí osem
kmeňových pracovníkov a ex-
terná ekonómka. Okrem toho,

že múzeum prevádzkuje päť ex-
pozícií, sprostredkúva Mikuláša-
nom i návštevníkom mesta krát-
kodobé výstavy. Tento rok to
boli výstavy hračiek či smaltova-
ného riadu v spolupráci s mú-
zeami v Modrom Kameni a Brez-
ne či v letných mesiacoch výsta-
va prezentujúca ucelenú zbier-
ku MJK z rodiny Kiselyovcov
a najvzácnejší predmet z nich –
zreštaurované modré svadobné
šaty z roku 1871. Nemenej zaují-
mavou bola i výstava o nestoro-
vi slovenskej architektúry M. M.
Harmincovi, ktorá vznikla na Fa-
kulte architektúry Slovenskej
technickej univerzity a v MJK

bola uvedená v slovenskej pre-
miére. Ďalšie dve výstavy oslovi-
li návštevníkov synagógy – v júli
fotografie svetoznámeho foto-
grafa so židovskými koreňmi
Yuriho Dojča a auguste obrazy
vytvorené technikou vystriho-
vania z papiera izraelskej umel-
kyne Esther Shilo. 

Múzeum Janka Kráľa pripravilo
od začiatku tohto roka 49 pre-
zentačných, kultúrnych a vzde-
lávacích podujatí, čo je už teraz
viac ako vlani. Najväčšie a naj-
navštevovanejšie z nich súviseli
s 200. výročím narodenia Ľu-
dovíta Štúra (prezentácie, pred-
nášky, tvorivé dielne, vedo-
mostné súťaže v expozícii Ta-
trín; divadelné predstavenie),
110. výročím narodenia Márie
Rázusovej-Martákovej (Noc
v múzeu u Rázusovcov, V Rá-
zusovie uličke – Odkazy starej
Vrbice, vydanie publikácie Mar-
ka), 70. výročím oslobodenia
mesta (prednáška a prezentácia
62 dní bojov o Liptovský Mi-
kuláš, výstava fotografií zo 4.
apríla 1945 v Liptovskom Mi-
kuláši, participácia na vydaní

a uvedení publikácie Oslobo-
denie Liptovského Mikuláša
1945) či 60. výročím vzniku
MJK (výstava, spomienkové po-
dujatie a prezentácia). K väčším
podujatiam patrila i séria jú-
nových a septembrových po-
dujatí v synagóge (koncerty,
prednášky a prezentácie pre
žiakov ZŠ a študentov SŠ) v spo-
lupráci s miestnym združením
YMCA pri príležitosti 70. výročia
konca druhej svetovej vojny
a oslobodenia koncentračného
tábora Auschwitz-Birkenau.
Viac podujatí prinieslo aj zvý-
šenú návštevnosť, konkrétne
v synagóge počas letnej sezóny
až o tretinu. Celkovo do všet-
kých expozícii MJK zavítalo
v tomto roku zatiaľ 22 115 ná-
vštevníkov. -mjk-

Výpočet podujatí tvorí
len zlomok aktivít mest-
ského Múzea Janka Krá-
ľa (MJK). Väčšina každo-
dennej práce sa odo-
hráva mimo stálych ex-
pozícií a výstav. „Za rôz-
nymi formami múzejnej
prezentácie, ako sú lek-
torské výklady, multi-
mediálne prednášky,
tvorivé dielne, výstavy či publi-
kácie, je množstvo práce zahŕňa-
júcej výskum, získavanie a spra-
covanie širokého záberu vzácnych

zbierkových predmetov. Samo-
statnou kapitolou je starostlivosť
o ne, čistenie, údržba, veľakrát
až záchrana. Zo zákona sme po-

vinní raz za štyri
roky vykonať kom-
pletnú revíziu všet-
kých našich zbierok.
V prípade nášho
múzea sa to týka
vyše 37 000 pred-
metov. Táto úloha
nás čaká a neminie
už v budúcom ka-
lendárnom roku,“
zdôraznil riaditeľ
MJK Jaroslav Hric. 

Dokumentaristky a kurátorky
zbierok zamestnáva od roku 2007
elektronická evidencia a digita-
lizácia zbierkových predmetov
v rámci projektu Centrálnej evi-
dencie múzejných zbierok pod
gesciou Slovenského národného
múzea. Výsledkom je aktuálne
8 234 elektronických evidenčných
záznamov, ktoré sú súčasťou sú-
borného katalógu zbierok múzeí
Slovenskej republiky a verejnosti

prístupné na stránke www.ce-
muz.sk.

„Nároky na kvalitu činnosti
mestského múzea neustále rastú.
Rozmáhajúci sa turistický ruch,
dôraz na regionálnu výchovu či
informatizáciu spoločnosti pri-
nášajú stále nové výzvy a požia-
davky. O aktuálnom dianí v na-
šom múzeu sa dozviete viac na
našej webovej stránke a face-
booku. Nájdete tam aj informácie
o našej poslednej tohtoročnej

výstave venovanej
nedožitej sedemde-
siatke výtvarníka, bás-
nika a novinára Ivana
Kormana. Otvoríme
ju v piatok 13. no-
vembra vo výstavnej
sieni múzea,“ dodal
riaditeľ MJK.

Iveta Blažeková, 
Múzeum Janka Kráľa

Foto: Ján Svidran, 
Múzeum Janka Kráľa

Počet podujatí oproti
vlaňajšku vzrástol

Jubilejný rok múzea 
je impulzom do budúcnosti

Podujatia sú len časťou aktivít mestského múzea
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Po dlhšej letnej prestávke sa plav-
ci z Mestského plaveckého klubu
Delfín Liptovský Mikuláš zúčastnili
plaveckých pretekov v Dolnom
Kubíne. 

Naši plavci nesklamali a do-
viezli si domov celkom 24 medailí.
Osem bolo zlatých, sedem strie-
borných a deväť bronzových.

Medzi najúspešnejších plavcov
patrili Karolína Kubová so ziskom
štyroch medailí, Alex Kožuškanič,
Tomáš Melár, Rebecca Gerecová,
Viktória Matyusová so ziskom
troch medailí a Ela Mária Gejdoš,
Simona Jurigová, Monika Mudro-
ňová so ziskom dvoch medailí.
Po jednej medaile získali ešte Si-
mona Sálusová a Emma Šinko-
vá-Moráles. Všetkým srdečne gra-
tulujeme a tešíme sa na ďalšie
úspechy.

Text a foto: 
Mestský plavecký klub Delfín

Úspešne napredujú v 1. hokejovej lige
Liptovskomikulášska „EŠKA“
úspešne pokračuje v svojom pu-
tovaní 1. hokejovou ligou.
V októbri naši hráči na domácom
ľade presvedčivo porazili Spišskú
Novú Ves 6:1 a rovnako aj minu-
loročného víťaza z Detvy vypre-
vadili domov s nádielkou šiestich
gólov. 

V októbrových zápasoch sa
objavili aj dva nové mená. Prvým
hráčom je skúsený, 35 ročný útoč-
ník Jaroslav Jabrocký, odchovanec
popradského hokeja, pre ktorého
to je prvá zastávka v prvej lige.
Doteraz pôsobil na Slovensku iba
v extralige, v ktorej odohral vyše
550 zápasov. Podpísal s klubom
zmluvu do konca sezóny. 

Druhý nový hráč na súpiske
je Martin Krčula. Obranca, má
skúsenosti z extraligy a rovnako
prvej ligy, ktorú s mužstvom Bar-
dejova aj vyhral. Dokonca už pô-
sobil aj u nás v Liptove, aj keď
len v troch zápasoch. Prichádza
zo Žiliny na hosťovanie do konca
sezóny. 

Šatňu A mužstva naopak
opustili Tomáš Janči, ktorý sa pre
malú zápasovú vyťaženosť roz-
hodol kývnuť na ponuku Humen-
ného, kde bude hosťovať do kon-
ca tejto sezóny a Juraj Rožník,
ktorý využil klauzulu v zmluve
o jej rozviazaní a jeho kroky sme-
rujú do Skalice.

Nepríjemnou správou je, že
dvojica zranených zo zápasu
s Trnavou pauzuje v dlhšom ob-
dobí. Juraj Kuric má problémy
v spodnej časti tela a Ján Holiga
má zranenie v hornej časti tela.
Obom prajem skoré uzdravenie
a rýchly návrat na ľad. 

Všetci veríme, že naši fanúši-
kovia budú chodiť v hojnom poč-
te na naše zápasy a vytvoria tak
tú pravú domácu atmosféru na-
šim hráčom. Podpora každého
jedného fanúšika na zimnom šta-
dióne posúva našich hráčov bliž-
šie k víťazstvu.

EŠKA DO TOHO!!!

Výsledky zápasov
8.kolo: HC Prešov Pinguins - MHK 32 L. Mi-
kuláš 3:2sn (0:0,1:2,0:1 - 0:1)
Góly: 22. Tartaľ (Fajčák), 51. Halás (Kohutiar,
Prokop), rozh. náj. Prokop – 35. Laco (Piatka),
40. Lichanec (Nádašdi)
tréner Spišák: „Pred zápasom by som mož-
no bod zo súperovho ľadu bral, ale po
zápase asi nie. Podľa môjho názoru sme
boli hokejovejší, hlavne v druhej tretine
sme súpera prestrieľali, ale nedali sme gól.
Na tomto aspekte musíme pracovať. V pre-
dĺžení sme mali dobré šance na skórovanie
a aj presilovku, ale ako som povedal, nedarí
sa nám v tejto hernej činnosti. Musíme to
na tréningu pilovať. Nájazdy sú už lotéria.
Gratulujem domácim k zisku ďalšieho bodu.“

9. kolo: MHK 32 L. Mikuláš - HK SP. NOVÁ
VES 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)
Góly: 11. Števuliak (Uram, Jabrocký) PP2,
34. Števuliak (Nádašdi), 36. Uram (Nádašdi,
Burzala), 37. Bartík (Lištiak), 42. Lichanec
(Števuliak) PP, 59. Laco (Krčula, Marcinko)
– 30. Hrubý (Lesňák, Cvengroš) PP2
tréner Spišák: „Dnes po prvý raz nastúpili
dvaja noví hráči Jabrocký s Krčulom, chýbal
nám kvôli zraneniu spoľahlivý center Kuric
a naopak sa po dlhšom zranení vrátil do
hry Cibuľa, čo viedlo k preskupeniu formácii.
Tým nám trošku viazla súčinnosť, ale s tým
som počítal. Hrali sme však odvážne, agre-
sívne smerom dopredu s častou streľbou
k čomu nabádame hráčov. Zápas sa dnes

musel divákom páčiť. Padli pekné góly,
hrali sme aktívne. Verím, že tento zápas
bol správnou pozvánkou pre divákov, aby
navštevovali naše zápasy v hojnom počte.
Dnes im ďakujem za povzbudzovanie, hneď
sa nám hralo lepšie. Verím, že po stabilizo-
vaní kádra sa ešte lepšie zohráme a budeme
podávať lepšie a lepšie výkony. Noví hráči
dobre zapadli do kolektívu aj systému hry.“

10. kolo: HC Nové Zámky - MHK 32 L. Mi-
kuláš 3:2 (2:0,1:1,0:1)
Góly: 4. Weissmann (Lokhanin), 15. Gula
(Devečka), 22. Priganc (Gutov) – 30. Uram
(Lichanec), 42. Marcinko (Cibuľa, Bartík)
Asistent trénera Ivan Droppa: „V prvej
tretine sme boli hlavami ešte v autobuse.
Od stavu 3:0 si ale osobne myslím, že sme
boli lepším tímom. Nedali sme ale góly, čo
nás trápi už dlhšie. Klobúk dole pred chlap-
cami, že stále bojovali o výsledok. Znížili
sme na rozdiel jedného gólu, vyrovnať sa
nám ale nepodarilo. Dve tretiny sme ich
v podstate k ničomu nepustili, škoda ne-
premenených šancí. Takéto veci nás stoja
body, ktoré nám chýbajú v tabuľke k vyšším
priečkam.“

11. kolo: MHK 32 L. Mikuláš - HC 07 Detva
6:1 (0:0,3:1,3:0)
Góly: 30.Lichanec (Uram, Števuliak), 34. Li-
chanec (Kadlubiak), 35. Uram (Lichanec,

Števuliak), 44. Laco (Piatka, Števuliak), 47.
Marcinko (Cibuľa, Krčula), 50. Cibuľa (Bartík,
Krčula) – 28. Říha
Asistent trénera Ivan Droppa: „Súpera
sme dnes podľa môjho názoru prehrali.
Naši útočníci svojim pohybom robili problém
pri rozohrávke súperovým obrancom
a z toho pramenili naše šance a góly.
Chválim našich fanúšikov, vytvorili dobrú
atmosféru v zápase. Verím, že im to vydrží
aj v ďalších zápasoch. Dnes sa všetkým prí-
tomným divákom musel zápas páčiť.“

12. kolo: MHK 32 L. Mikuláš - HC Topoľčany
2:1 (2:1,0:0,0:0)
Góly: 3. Lichanec (Uram, Jabrocký), 6. Uram
(Burzala, Nádašdi) PP – 16. Nemček (Kluka,
Pavlíček)
Róbert Spišák: „V dnešnom zápase sme
našou hrou neuspokojili fanúšikov. Mali
sme dobrý vstup do zápasu, rýchlo sme
viedli. Strelili sme aj druhý gól, ale ten mal
pre nás opačný efekt, ako by som si prial.
Prišiel blok, prestali sme hrať našu hru.
Rýchle dostupovanie k hráčom, vytváranie
tlaku a prestali sme strieľať. V druhej tretine
sme vystrelili len šesť krát. Nemôžeme bez
streľby chcieť dať gól, vyhrávať zápasy.
V tretej tretine sme bojovnosťou, obeta-
vosťou víťazstvo uhájili. Tri body si váži-
me.“

-pap-

Mikulášski plavci bodovali naplno
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Občansky servis 
september 2015

Vitaj na tomto svete…
V septembri 2015 sa v Liptov-
skom Mikuláši narodili:
Dominik ČONKA, Dušan MLY-
NARČÍK, Magdaléna ŠUŇAVCO-
VÁ, Ela ŠTEVČEKOVÁ, Michaela
LESÁKOVÁ, Martin CIBÁK, Lilien
PÁTEREKOVÁ, Alexandra Mathea
SEKERÁKOVÁ, Kristián ČONKA,
Jakub DURIŠ, Emma ŽÁKOVÁ, Se-
bastián ČUHANIČ, Adam MIŠÍK,
Agáta DIAČIKOVÁ, Maximilián
BALÁŽ, Sofia VYSKOČÁNIOVÁ,
Juraj ŠMIČEK, Tomáš MURGOŠ,
Tomáš KOKAVEC, Denis PUŠKA,
Viera GÄRTNEROVÁ, Juraj DO-
ZSA.

To životy sa ich navždy spoji-
li, pre nich už osve v svete
miesta niet …
Manželstvo uzavreli:
Mgr. Lukáš GEJDOŠ – Zuzana HA-
NUSZOVÁ, Vladimír SEČANSKÝ –
Alica VRBIČANOVÁ, Milan PAAL –
Katarína TEKELOVÁ, Ján FIAČAN
– Zuzana MORVAYOVÁ, Ing. Mi-
lan MODROVSKÝ – Margita MI-
ČÁŇOVÁ, Peter MITOŠINKA – Zu-
zana KALUŽOVÁ, Peter KRIŠAN-
DA – Adriana SCHVARZBACHE-
ROVÁ, Ján SUSÍK – Ing. Jana CIDI-
LOVÁ, Oliver BLEY – Miroslava
BAROKOVÁ, Ján PAJONG – Petra
ELLISON, Pavel ŽAŤKUĽÁK- Zuza-
na KOHANOVÁ, Ing. Peter KRAJČI
– Ing. Karin HUBOČANOVÁ, Juraj
BRDÁR – Zdenka PORADOVÁ, Pe-
ter ŠAK – Mgr. Darina CUPROVÁ,
Ing. Igor VITOVSKÝ – Mgr. Miro-
slava MARŠÁLKOVÁ, Michal DU-
KES – Denisa ČERVEŇÁKOVÁ, Mi-
lan VRLÍK – Monika HLUŠÁKOVÁ,
Pavel BALÁŽ – Nina POKRIEVKO-
VÁ, Bc. Rastislav TEPLÁNSKÝ –
MUDr. Ivona ŠONKOĽOVÁ.

Je taká chvíľa. Skončí sa ži-
vot, začne spomienka …
Opustili nás:
Viera GREŠOVÁ – 60r., Elena
DVOŘÁKOVÁ – 60r., Mária SLOVÍ-
KOVÁ – 83r., Emília ŠVIHOVCOVÁ
– 72r., Vladimír RÁCHEL – 63r.,
Edelgard Charlotte PETRICH –
81r., František HRUŠKA – 61r.,
Marta KOVÁČOVÁ – 79r., Otto
KUBÍK – 75r., Július JANČOK –
60r., Margita KONIAROVÁ – 89r.,
Ing. Daniel OBRCIAN – 73r., Jozef
MELEG – 86r., Ema ĎURICOVÁ –
95r., Božena STAROŇOVÁ – 85r.,
Mária SPILÁ – 83r., Pavel ONDRE-
JOVIČ – 90r., Zdenka MEDLOVÁ –
80r., Jozef SAMEK – 71r.
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SKÚŠKA SIRÉN 
13. novembra 2015 o 12.00
hod. sa vykoná v Liptovskom
Mikuláši kontrola systému va-
rovania obyvateľstva dvojmi-
nútovým stálym tónom sirén.

V súvislosti so spracovaním stra-
tegického rozvojového dokumen-
tu mesta s názvom Program hos-
podárskeho rozvoja a sociál-
neho rozvoja mesta Liptovský
Mikuláš na roky 2015-2022
(PHSR) si Vás dovoľujeme infor-
movať, že elektronická verzia do-
kumentu na pripomienkovanie
odbornej aj laickej verejnosti je
od 2. 11. 2015 zverejnená na we-
bovej stránke Mesta Liptovský
Mikuláš www.mikulas.sk. Tlačená
verzia dokumentu je k dispozícii

k nahliadnutiu na podateľni MsÚ
v pracovných dňoch. Dokument
je možné pripomienkovať e-mai-
lom: strategia@mikulas.sk, te-
lefonicky: 044/5565231, poštou
na adresu: Mestský úrad, Štúrova
1989/41, 031 42 Liptovský Miku-
láš, prípadne osobným doručením
v písomnej forme na podateľňu
MsÚ v termíne do 16.11.2015.
V pripomienkovacom konaní pro-
síme uviesť strategickú oblasť,
ktorej sa vaša pripomienka, pod-
net alebo návrh týka. 

Zároveň vás 9. novembra
(pondelok) 2015 o 16,00 hod.
pozývame do veľkej zasadačky
Mestského úradu v Liptovskom
Mikuláši na verejné preroko-
vanie návrhu dokumentu PHSR
s účasťou širokej aj odbornej ve-
rejnosti, kde môžete prispieť Va-
šimi podnetnými návrhmi, ktoré
sú inšpiráciou pre našu prácu
v prospech občanov mesta Lip-
tovský Mikuláš. 

Spracovateľský tím PHSR

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.

Poďakovanie
Touto cestou sa chcem poďako-
vať príslušníkom Mestskej polí-
cie Liptovský Mikuláš za to, že
12. októbra našli môj mobilný
telefón. Zdenka Multáňová

Rokovanie mestského 
zastupiteľstva

Poslanci mestského zastu-
piteľstva v Liptovskom Mi-
kuláši sa stretnú na najbliž-
šom rokovaní 12. novembra
o 10. hodine.

VEREJNÉ PREROKOVANIE PHSR: STE VÍTANÍ!
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