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Milí priatelia,
sme na konci plodného začiatku. Spolu

s mojimi kolegami sme prešli neľahkou,
miestami až močaristou cestou, ale vždy
s chuťou a túžbou ísť v ústrety krajšiemu
Mikulášu. Náš celkový plán bol ohraničený
ôsmimi rokmi, a teda mali sme ambíciu po-
kračovať a dokončiť druhú polovicu, no
väčšia časť občanov tohto mesta sa roz-
hodla inak, a my to musíme rešpektovať. 

Priznávam, že nie je pre nás ľahké od-
chádzať v polovici práce, ale nemôžeme
inak. Som však presvedčený, že náš tím
posunul naše mesto o veľký kus cesty do-
predu. Dôkazom toho sú viaceré projekty,
ako je napríklad vybudovanie multifunkčnej
haly Liptov Aréna, rekonštrukcie škôl, ve-
rejného osvetlenia, prenájom tepelného
hospodárstva, výstavba lodenice či realizá-
cia veľkých projektov odkanalizovania do-

mácností prostredníctvom Liptovskej vodá-
renskej spoločnosti. Liptovský Mikuláš je
dnes na poprednom mieste v čerpaní eu-
rofondov, majetok mesta za posledné štyri
roky vzrástol zo 61 na 81 miliónov eur, čo
celkovo predstavuje nárast 35 percent,
teda takmer deväť percent ročne a v štádiu
posledných príprav alebo realizácie sú ďal-
šie investície celkovo v hodnote 30 milió-
nov eur. Medializovaná zadĺženosť sa na
prvý pohľad možno zdá vysoká, ale keď
človek vníma súvislosti, zistí, že je to s veľ-
kou rezervou v úplnom poriadku. 

Zaiste sme ani my neboli dokonalí, ale
ako sa vraví, kde sa robí, tam sa robia aj
chyby. Máme sa stále čo učiť a ja osobne
tiež. Mrzí ma aj krutosť kampane a ťažká
vzájomná spolupráca poslaneckých tábo-
rov. Ale to sa už neodstane. Teraz sa musí-
me nad to všetko povzniesť a pozerať sa
v ústrety budúcnosti, v ústrety budúcnosti

nášho mesta. Ja aj moji kolegovia z nastá-
vajúcej opozície chceme týmto vyjadriť, že
sa nás problémy v Liptovskom Mikuláši na-
ďalej týkajú a chceme sa aktívne podieľať
na ich riešení. Chceme tak pokračovať
v napĺňaní hesla – Liptovský Mikuláš
– mesto, kde to žije a kde sa dobre žije,
Liptovský Mikuláš – mesto pre všetkých. 

Na záver mi dovoľte popriať novozvole-
nému pánovi primátorovi, vedeniu mesta,
ale aj všetkým poslancom veľa múdrosti,
vytrvalosti a chuti do práce pre naše krás-
ne mesto, pre náš Liptovský Mikuláš.

Vám, vážení spoluobčania, želám po-
kojný adventný čas, radostné a láskyplné
vianočné sviatky.

Váš primátor
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Projekt Rekonštrukcia a oživenie centrál-
nej mestskej zóny v meste Liptovský Miku-
láš, ktorého predmetom sú rekonštrukcie
ulíc Štúrova, Školská, výmena dlažby na Ná-
mestí osloboditeľov a ulice Tranovského,
dostal definitívne zelenú. Mesto už podpísa-
lo zmluvu o poskytnutí prostriedkov z euro-
fondov.

„Pre mesto Liptovský Mikuláš je to veľmi
dobrá správa, pretože sme o veľký
krok bližšie k začatiu stavebných
prác. Zásadným spôsobom z peňa-
zí z Európskej únie oživíme centrum
mesta,“ informoval šéf miestnej rad-
nice J. Blcháč. 

Proces od podania žiadosti po
definitívne podpísanie zmluvy trval
od februára 2010. Mesto Liptovský
Mikuláš sprostredkovateľský orgán
požiadalo o doručenie kompletnej
overenej dokumentácie z verejného
obstarávania do 5 mesiacov od do-
ručenia výzvy, vrátane potvrdení
z poisťovní, daňového úradu a po-
dobne. Tieto boli zaslané obratom

s cieľom urýchliť proces prípravy a podpísa-
nia Zmluvy o poskytnutí NFP.

„Koncom februára 2010 bolo mestu do-
ručené oznámenie o zmene podmienok po-
skytnutia pomoci s tým, že za účelom vyda-
nia Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP
nie je potrebné zaslať kompletnú overenú
dokumentáciu z verejného obstarávania.
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný

program mesto zároveň upozornil, že doku-
mentáciu za účelom jej overenia sme povin-
ní zaslať až po podpise Zmluvy o poskytnutí
NFP. 25. júna 2010 bolo mestu doručené
Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP
a od 7. júla 2010 má mesto pripravenú kom-
pletnú overenú dokumentáciu z procesu ve-
rejného obstarávania, ktorá čaká na kontro-
lu. Po schválení kontroly bude mesto vyzva-

né na podpísanie zmluvy so zhotovi-
teľom stavebných prác,“ vysvetlila
projektová manažérka mesta Lucia
Cukerová.

Následne sa začne s rekon-
štrukciou jednotlivých ulíc v rámci
schváleného projektu. Celkové
oprávnené náklady projektu dosiah-
li 1 652 000 eur, pričom
1 569 000 eur získa mesto z Eu-
rópskeho fondu regionálneho roz-
voja a štátneho rozpočtu Sloven-
skej republiky. Zvyšná suma bude
spolufinancovaná z rozpočtu mesta
Liptovský Mikuláš.

red.

Návštevníci kina v Liptov-
skom Mikuláši zažijú od januára
nasledujúceho roka vyššiu kvali-
tu a komfort. Kino Nicolaus pre-
chádza na digitálne vysielanie.

„Dlhodobo pripravovaný pro-
jekt digitalizácie sa konečne blí-
ži ku koncu a návštevníci kina,
ktoré je známe svojou obsaho-
vou kvalitou, pocítia aj zmenu
v technickej kvalite,“ zdôraznil
primátor Ján Blcháč.

Digitálne kino znamená zme-
nu v zázname obrazu aj zvuku.
Digitalizácia kina je prvý pred-
poklad pre možnosti 3D projek-
cie. 

„Niektoré filmy sme u nás
nemohli premietať, nakoľko boli
pripravené na distribúciu len
v digitálnej verzii. Po digitalizácii
kina už budeme môcť premietať
všetko,“ prezradil riaditeľ Domu
kultúry v Liptovskom Mikuláši
René Devečka.

Celá digitalizácia kina je roz-
delená na dve etapy. Prvou je

nákup a inštalácia zariadenia,
ktoré umožní digitalizáciu. „Táto
etapa by mohla prebehnúť do
konca roku 2010 a tým by sme
mali k dispozícii základnú verziu
digitálneho kina,“ dodal ďalej
riaditeľ Devečka. Následne sa
v kine dobuduje 3D projekcia.
Prostriedky na rozvoj digitálne-
ho kina chce mesto získať z ex-
terných zdrojov. Celkové nákla-
dy by mali predstavovať výšku
cez 100 tisíc eur.

Ďalšou novinkou v kine je
nový kotol, vďaka ktorému sa
návštevníci nebudú musieť sťa-
žovať na zimu v kine, ako to bolo
v uplynulom roku. „Tieto problé-
my nastali po výmene kotla, kde
bol miesto dvoch kotlov namon-
tovaný jeden, ktorý však kapa-
citne nestačil na vykúrenie veľ-
kých priestorov Posádkového
domu armády. V súčasnosti sa
Posádkovom dome armády in-
štaluje ešte jeden  kotol,“ ukon-
čil Devečka. lm.

Deti z materských a žiaci zo
základných škôl v Liptovskom
Mikuláši vyzbierali tento rok
2729 kíl tetrapakov a až 872 kíl
obalov s obsahom hliníka. Súťa-
že Všetko čo sa blyští a Tetrapa-
kovú ligu organizovalo mesto
Liptovský Mikuláš v spolupráci
s miestnymi Verejnoprospešný-
mi službami a združením OZ Tat-
ry.

„Jedným z cieľov súťaže bolo
znížiť množstvo odpadov ukla-
daných  na skládku komunál-
nych odpadov prípadne odho-
dených do voľnej prírody. Som
rád, že sa nám školy postupne
otvárajú, potešilo by ma, keby
sme mohli robiť s deťmi rôzne
sofistikované aktivity v oblasti ži-
votného prostredia  aj mimo vy-
učovania, lebo stále sa dá niečo
vylepšiť,“ povedal predseda OZ
Tatry Rudolf Pado.

Do Tetrapakovej ligy sa zapo-
jilo 10 škôlok a škôl, ktoré sú na

území mesta Liptovský Mikuláš.
Deti zbierali obaly a kartóny
z nápojov, džúsov či mlieka.
Najväčší podiel vyzbieraného
materiálu na jedného žiaka má
Materská škola na Ondrašov-
skej ceste, kde každý žiačik vy-
zbieral v priemere 3,41 kilogra-
mov obalov. Na druhom mieste
skončila Základná škola Janka
Kráľa na Podbrezinách, tretie
miesto obsadili žiaci zo Základ-
nej a materskej školy J. Kerna
v Demänovej.

Do súťaže Všetko, čo sa
blyští sa zapojilo 17 škôl a škô-
lok. Zbierali sa obaly obsahujú-
ce hliník. Aj tu sa na prvom
mieste umiestnila Materská ško-
la na Ondrašovskej ceste, druhí
boli žiaci z Materskej školy na
Nábreží A. Stodolu a aj tretie
miesto obsadili usilovní škôlkari
zo škôlky na Nábreží 4. apríla.

Radnica odmenila malým fi-
nančným prekvapením všetky

Rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny má definitívne zelenú

Mikulášania budú mať 
digitálne kino

Deti zo škôlok a škôl zbierali a separovali
školy, ktoré sa zapojili do súťa-
ží. 

Počas udeľovania ocenení
pre školy odovzdal primátor Ján
Blcháč pamätnú plaketu ob-
čianskemu združeniu OZ Tatry,
ktorú prevzal jeho predseda Ru-
dolf Pado. Plaketu si združenie
zaslúžilo za víťazstvo v súťaži
Zlatý mravec 2010 a za dlhoroč-

né úsilie zamerané na podporu
separovaného zberu komunál-
neho odpadu.

Súčasne mesto v spolupráci
s OZ Tatry vyhlásilo pokračova-
nie ďalšieho ročníka Tetrapako-
vej ligy a súťaže Všetko, čo sa
blyští. Pre základné a materské
školy na území mesta L. Miku-
láš. v.

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Kvalitnejšie a komfortnejšie
služby ponúknu zákazníkom za-
mestnanci Liptovskej vodáren-
skej spoločnosti vďaka novým
priestorom, ktoré oficiálne odo-
vzdali do užívania hlavní pred-
stavitelia spoločnosti. Nová časť
prístavby k budove na Revoluč-
nej ulici v Liptovskom Mikuláši
zabezpečí klientom možnosť vy-
baviť si všetko potrebné na jed-
nom mieste. 

„Doposiaľ sme mali priestory
na dvoch miestach, zamestnan-
ci boli roztratení v budove blízko
železničnej stanice a ďalší v bu-
dove pri čističke odpadových
vôd. Odteraz budú všetci za-
mestnanci sústredení  na jed-
nom mieste, vďaka čomu sa eli-
minujú náklady na prevádzku
a údržbu starej administratívnej

budovy,“ uviedol predseda
predstavenstva LVS Ján Blcháč
a dodal, že v sídle spoločnosti
bude aj bezbariérové zákazníc-
ke centrum a zákazníci sa už
nebudú musieť pri objednávaní
prác od LVS presúvať  z admini-
stratívnej budovy na prevádzku
vodovodov a kanalizácií.

Do nových priestorov prístav-
by na Revolučnej ulici sa nasťa-
huje 40 zamestnancov. Tí tu

budú mať
k dispozícii aj
moderné šat-
ne s hygienic-
kými zariade-
niami. Sídliť tu
bude dispe-
čing, riaditeľ-
stvo, ale aj
ekonomický,
technický a vý-
robný úsek. 

„Starú bu-
dovu sme po-

núkli na prenájom stavebným fir-
mám, ktoré budú v priebehu
dvoch rokov realizovať výstavbu
investičných akcií, na ktoré sme
získali prostriedky z eurofon-
dov,“ vysvetlil bližšie výrobný ria-
diteľ LVS Tomáš Benikovský. 

Zrekonštruované priestory
budú slúžiť ako nové sídlo spo-
ločnosti. v.

Ďakovacím listom a pamät-
nou plaketou si uctili členovia
Rady Krajskej organizácie Jed-
noty dôchodcov Slovenska
(JDS) dlhoročnú obetavú prácu
a dobrovoľnícku činnosť primá-
tora Jána Blcháča v prospech
staršej generácie. Na svojom
novembrovom stretnutí mu pri
príležitosti 20. výročia založenia
JDS osobne poďakoval a oce-
nenie odovzdal člen predsed-

níctva JDS a predseda Krajskej
organizácie JDS Štefan Filo.

„Predovšetkým mu ďakuje-
me za všetku pomoc, ktorú vyja-
dril k našim seniorom v tomto
okrese a všetci pevne veríme,
že budeme pokračovať v tejto
spolupráci,“ povedal Filo.

Členovia JDS sa schádzajú
v Liptovskom Mikuláši raz za tri
roky.

v.

Trinásť parkovacích miest
pribudlo na Komenského ulici
v širšom centre Lipt. Mikuláša.
Mesto do stavebných úprav in-
vestovalo viac ako 45-tisíc eur.

„Plány na potrebnú výstavbu
parkovacích plôch boli dlhodo-
bo hotové. V minulom volebnom
období sa peniaze na túto inves-
tíciu nenašli. Som veľmi spokoj-
ný, že sme sa po rokoch dočka-
li nového parkoviska,“ spokojne
mohol skonštatovať
obyvateľ bytovky Pa-
vel Nezník.

Stavebné práce,
ktoré trvali približne
mesiac, prebiehali
bez problémov.
„Okrem parkovacích
miest sme urobili aj
odvodnenie prístupo-
vej cesty. Upravili sa
tiež prístupy k jedno-
tlivým vchodom. Je
chvályhodné, že
k prácam prispeli aj

obyvatelia bytovky, ktorí vysadili
kroviny,“ povedal Vladimír Ri-
chtárik.

„Celková dĺžka úpravy pre-
siahla sedemdesiat metrov. Prí-
stupová cesta je široká 2,90
metra a má asfaltový kryt. Par-
kovacie státia sú zo zámkovej
dlažby,“ informoval Miloš Ber-
ník, vedúci odboru výstavby
Mestského úradu v Liptovskom
Mikuláši. lm.

Dve moderné lezecké steny
uviedli do života v telocvični kry-
tej plavárne na Vajanského ulici
v Liptovskom Mikuláši. 

„Som rád, že sa športové
možnosti v meste rozrástli o ta-
kúto aktivitu. Sme mestom me-
dzi horami, pre mnohých horo-
lezcov by steny mali byť výbor-
nou možnosťou na tréning. Ve-
rím, že zaujmú aj mladých ľudí,
ktorí majú k dispozícii priestor
pre adrenalínový druh športu
a zároveň budú prostriedkom
pre zmysluplné trávenie ich voľ-
ného času,“ povedal primátor
Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč, ktorý steny uviedol do
života s viceprimátorom Pavlom
Bobákom a prednostom radni-
ce Rudolfom Urbanovičom.

„Mesto za lezecké steny zo
svojho rozpočtu zaplatilo takmer
30-tisíc eur. Súčasťou výbavy
boulderingovej lezeckej steny
je aj kompletné doskočisko,“ in-
formovala Dana Guráňová z od-
delenia športu Mestského úra-
du v Liptovskom Mikuláši. lm.

Liptovská vodárenská spoločnosť
má nové sídlo na Revolučnej ulici

Dôchodcovia ocenili 
primátorovu podporu

Naše centrum opeknelo
Nielen deti v materskej škole sa tešia z vynovenej škôlky na

ul. Čs. brigády 2 v Liptovskom Mikuláši, ale aj deti a žiaci, ktorí
navštevujú centrum špeciálno-pedagogického poradenstva,
ktoré sa nachádza
v jej priestoroch.
Priestor centra sa
rozšíril o krásnu
presvetlenú miest-
nosť získanú z bý-
valej nevyužitej te-
rasy. Bude slúžiť
deťom a žiakom so
špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávací-
mi potrebami a to nielen na diagnostické vyšetrenie, ale naj-
mä na intervencie zamerané na korekciu ťažkostí pri poru-
chách jemnej motoriky, pri vyučovacích ťažkostiach, ktoré sú
dôsledkom zdravotného znevýhodnenia. Renováciou opeknel
aj hlavný vchod do centra.

Ďakujeme vedeniu mesta Liptovský Mikuláš za to, že ani na
nás pri rekonštrukcii budovy MŠ nezabudlo. Osobitne ďakuje-
me projektovej manažérke pani Ing.Lucii Cukerovej, ktorá po-
čas rekonštrukcie pristupovala k potrebám centra zodpoved-
ne a ústretovo.

Ďakujeme.
PaedDr. Zuzana Ábelová, riaditeľka CŠPP

Na Komenského ulici 
pribudli parkovacie plochy

Dve lezecké steny 
uviedli do života

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Najrozšírenejším spôsobom likvidácie odpadov
je v súčasnej dobe skládkovanie a spaľovanie. Pri
týchto spôsoboch likvidácie dochádza okrem iné-
ho k nenahraditeľným stratám materiálov z odpa-
dov včítane drahých a neželezných kovov. Tieto
metódy likvidácie odpadov sú veľmi nešetrné k ži-
votnému prostrediu, v ktorom vytvárajú dlhodobé
škody.

Postupne sa podiel skládkovania odpadov ulo-
žených na skládkach znižuje, zvyšuje sa podiel
separácie druhotných surovín s ich následným
spracovaním. Aj naše mesto má v tejto oblasti už
bohaté skúsenosti. Vďaka spolupráci s OZ Tatry

patríme v separácii odpadov medzi najúspešnej-
šie mestá na Slovensku. Mesto má tiež pripravený
a schválený projekt na realizáciu novej haly s vý-
konnejšou separačnou linkou, pripravujeme tiež
územno-plánovacie predpoklady pre alternatívy
rozšírenia plôch na skládkovanie nevyseparova-
ných zložiek komunálneho odpadu. 

Vo vyspelých krajinách sa už v súčasnosti vy-
užívajú nové, vysoko ekologické tzv. energetické
technológie spracovania odpadov. Úroveň tech-
nológie plazmového spracovania je progresívnym
a ekologickým spôsobom spracovávania odpa-
dov, ktorý v najvyššej miere dosahuje recyklova-
teľnosť a efektívnosť procesov.

Plazmové reaktory sú vzhľadom na svoje ne-
sporné výhody využívané na spracovanie odpadov
rôzneho druhy predovšetkým v Spojených Štá-

toch Amerických a v Japonsku. Ekologický efekt
je jednou z rozhodujúcich skutočností pri realizácii
plazmového reaktora.

Plazmový reaktor je schopný spracovávať (re-
cyklovat a energeticky využívať) materiály z odpa-
dov z priemyslu, odpady zo zdravotníctva ako aj
komunálny odpad. Neoddeliteľnou súčasťou je
spracovanie odpadov s obsahom drahých a neže-
lezných kovov pochádzajúcich hlavne z procesu
recyklácie odpadov elektrotechnických a elektric-
kých zariadení.

Plazmový reaktor predstavuje vyriešenie kom-
plexného spracovania odpadných materiálov zne-

čisťujúcich životné prostredie ich plazmovým tave-
ním a splynovaním tak, aby sa získala:
• inertná troska, ktorá sa dá využiť v stavebníctve

alebo ako posypový materiál v zime na cesty
• zliatok a úlety, vhodné na recykláciu v hutníc-

kych závodoch 
• syntézny plyn vhodný na energetické využitie. 

Vzhľadom na problémy so skladovaním rôz-
nych druhov odpadných materiálov sa jedná o en-
vironmentálne zariadenie, pri ktorom sa komplex-
ne využijú všetky zložky odpadu recykláciou ako aj
jeho energetický obsah.

Z tohto dôvodu sme reagovali na ponuku istej
slovenskej odbornej firmy realizovať zámer plaz-
movej technológie likvidácie odpadov v našom
meste, ktorým by sme zabezpečili do budúcnosti

pre mesto a región modernú ekologickú
likvidáciu nevyseparovaných zložiek ko-
munálneho odpadu a čo je podstatné, ta-
kýto spôsob by podľa stanoviska odbor-
níkov mohol byt použitý aj na likvidáciu
súčasných enviromentálnych záťaži
v meste – starých skládok komunálneho
odpadu v Okoličnom za Váhom a výhľa-
dovo aj súčasnú skládku vo Vet. Porube.
Zámer vybudovať takéto zariadenie v na-
šom priemyselnom parku za Váhom je
pre naše mesto zaujímavý a jeho realizá-
ciu budeme určite podporovať. 

Ing. arch. Pavel Bobák, CsC
poslanec MsZ, 

zástupca primátora mesta
v r. 2008 – 2010

NOVÉ TECHNOLÓGIE V LIKVIDÁCII ODPADOV 
Výzva aj pre mesto Liptovský Mikuláš

MIKULÁŠSKY
JARMOK 2010

Schéma plazmového reaktora

Plazmový reaktor 80 kW

Predskokanom jarmoku bol
Mikulášsky domček so

schránkou na tajné priania.

Mikuláš plnil sny na námestí.
Desiatim sociálne slabším

rodinám odovzdal poukážky
na 100 eur.

Návštevníci sa mohli pristaviť
pri 270-tich stánkoch. Tra-

dičné umenie predstavovalo
šesťdesiat remeselníkov.
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Ako hod-
notíte uply-
nulé štyri
roky Vášho
pôsobenia
na primátor-
skom po-
ste?

Po d a r i l o
sa nám urobiť
kus práce
a spoločne
s mojim tí-
mom spolu-

pracovníkov sme zveľadili naše mesto. So
spolupracovníkmi, s občianskymi združenia-
mi, inštitúciami, odborníkmi z rôznych ob-
lastí a za účasti verejnosti sme transparent-
ne a otvorene pripravili viacero platných
strategických dokumentov. Časť z nich sa
nám podarilo zrealizovať. O všetkých našich
zámeroch a víziách i ukončených projek-
toch sme občanov informovali.

Aké sú Vaše zhodnotenia súčasnej
povolebnej situácie?

Predvolebná kampaň mojich protikandi-
dátov bola nesmierne ostrá, agresívna až
špinavá. Jeden z nich začal predvolebnú
kampaň už v roku 2007. Prostredníctvom
straníckeho (SDKÚ) časopisu očierňoval
predovšetkým mňa a znevažoval aj prácu
celého tímu. Bývalý neúspešný starosta
a náčelník mestskej polície sa zasa „vyzna-
menal“ pamfletmi občianskeho združenia
Svetlo Liptova. A posledný protikandidát sa

vyznával „z lásky“ ku mne vo svojich tlačovi-
nách ešte aj počas volebného moratória. 

Toto všetko je však za nami. Realita je
taká, aká je. Ak naši „demokrati“ neuznali
výsledky demokratických volieb v roku
2006 a dávali to rôznym spôsobom najavo,
my tieto výsledky napriek všetkému rešpek-
tujeme.

Budete otvorení spolupracovať s no-
vým vedením radnice?

Z pozície poslanca spolu s mojimi ďalší-
mi deviatimi súputníkmi budeme slušne do-
zerať na plnenie predvolebných vyhlásení
a sľubov. V realizácii ich plánov nemajú žiad-
ne obmedzenia, pretože majú jasnú preva-
hu v zastupiteľstve. Spoločne s tromi nezá-
vislými kandidátmi, ktorí už aj doteraz s nimi
spolupracovali, majú dokonca trojpätinovú
väčšiu. Môžu si teda schváliť všetko, čo im
bude predložené. My určite budeme pod-
porovať každý dobrý projekt. Budeme sa ale
zaujímať o zákulisie projektov, ktoré môžu
vyvolávať rôzne otázky. Budeme sami na-
vrhovať riešenia v prospech nášho mesta. 

Aké pocity si odnášate z pozície pri-
mátora Liptovského Mikuláša?

Tie najlepšie. Všetko, čo som robil, robil
som zodpovedne a s najlepším úmyslom.
Okrem dobrého ohodnotenia voličmi, kto-
rým som vďačný a zároveň zaviazaný, si veľ-
mi cením viaceré morálne ocenenia, kto-
rých sa mi okrem mnohých ocenení mesta
počas štyroch rokov dostalo. Od predsedu
vlády som si vyslúžil Pamätnú medailu

Spoločne zveľadili naše mesto
k 15. výročiu prijatia Ústavy SR, z minister-
stva vnútra Zlatú medailu za zásluhy o rozvoj
verejnej správy. Môj vzťah k seniorom bol
ocenený Pamätnou plaketou k 20. výročiu
vzniku Jednoty dôchodcov Slovenska a za
zachovávanie a rozvíjanie tradícií mi Ústred-
ná rada Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov udelila druhé najvyššie vyzname-
nanie – Medailu Milana Rastislava Štefánika
druhého stupňa. Spomienky sú krásne a je
ich množstvo.

Satisfakciou a odmenou za vykonanú
prácu boli pre mňa aj podporné listy, ktoré
som dostával od rôznych spoločenských,
kultúrnych, športových a iných organizácií či
od samotných občanov. Niektoré z nich
sme v predvolebnom období publikovali.
Všetkým za tieto ocenenia ďakujem.

Čomu sa budete venovať po odo-
vzdaní svojej funkcie?

Okrem zodpovedného plnenia si posla-
neckých povinností v zastupiteľstve Žilinské-
ho samosprávneho kraja a Mestskom zastu-
piteľstve v Liptovskom Mikuláši si musím
predovšetkým dať doporiadku viaceré osob-
né veci, ktoré som zanedbával. Tiež sa te-
ším z toho, že sa viac budem môcť venovať
svojej rodinke. Po určitej prestávke na rege-
neráciu sa možno budem venovať aj rôznym
činnostiam na akademickej pôde a niekto-
rým osobným projektom. Nikdy som sa ne-
tajil tým, že mám za sebou reálne majetkové
pozadie, ktorému treba tiež dávať veľa po-
zornosti a podľa vývoja situácie budem zva-
žovať kandidatúru v najbližších komunálnych
voľbách. Dovtedy sa budeme snažiť o za-
chovanie všetkých tradičných hodnôt, ktoré
do nášho mesta vždy patrili a spoločne so
všetkými pozitívne naladenými občanmi sa
nám ich podarilo zachovať aj v ťažkých ča-
soch hospodárskej krízy.

red.

Ing. Ján Blcháč, PhD. prvýkrát kandidoval za primátora mesta Liptovský Mikuláš
v roku 2006. Občania vtedy zvolili zmenu a rozdielom 800 hlasov dali svoj názor
jasne najavo. Novozvolený primátor Blcháč vtedy deklaroval, že štyri roky sú na do-
končenie všetkých začatých projektov málo, preto v tomto roku kandidoval v ko-
munálnych voľbách na post primátora opäť. Tesným rozdielom jedného percenta
hlasov (140 hlasov) skončil na druhom mieste. Jeho funkčné obdobie sa končí
27. 12. 2010.

Radostné a pokojné Vianoce
a šťastný nový rok 2011.

Radostné a pokojné Vianoce
a šťastný nový rok 2011.
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Pavel Bobák, 
viceprimátor mesta Liptovský Mikuláš

„Budem aj naďalej nápomocný 
pri riešení problémov sídliska, 

ako aj ďalšieho rozvoja nášho mesta.“

Čo pova-
žujete za
svoj najväč-
ší prínos pre
mesto či
jeho obča-
nov počas
pôsobenia
vo svojej
f u n k c i i
– čím naj-
väčším ste
p r i s p e l i
k rozvoju

mesta? Vnímate to ako svoj osobný
úspech?

Určite je to hlavne vypracovanie nového
Generelu dopravy a Územného plánu nášho
mesta, ktorý určuje hlavné rozvojového
smery do roku 2030 vo všetkých oblastiach
života a infraštruktúry mesta. Vypracovali
sme množstvo urbanistických štúdií a pro-
jektov ako napr. Južné mesto a nová želez-
ničná stanica, obchvat štátnej cesty 1/18,
nový zimný štadión, bytová zóna Palúdzka,
lesopark Háje a ďalšie oddychové zóny. Vy-
pracovali sme projekty regenerácie mest-
ských sídlisk, priemyselného parku, centrál-
nej mestskej zóny a vyše 100 projektov na
ďalšie komunikácie. Za 4 roky sme zrealizo-
vali vyše 30 rekonštrukcií miestnych komu-
nikácií a parkovísk, temer 240 nových ná-
jomných bytov, opravili sme aj strechy, ko-
tolne, okná na školách a škôlkach, zrealizo-
vali sme nové detské ihriská. Svoj osobný
prínos vidím aj v realizácii rekonštrukcie
hlavného mestského cintorína, nového ve-
rejného osvetlenia mesta, ako aj začatí ge-
nerálnej rekonštrukcie vojnového cintorína
a pamätníka na Háji Nicovô ako aj v oživení
spolupráce s Fakultou architektúry v Brati-
slave, ktorej študenti nám každoročne pri-
nášali nové vízie budúcnosti nášho mesta. 

Čo všetko svojim odchodom z funk-
cie zanechávate?

Ľúto mi bude hlavne za dobrou partiou -
kolektívom pracovníkov všetkých odborov
a oddelení mestského úradu a tiež jeho or-
ganizácií, 

s ktorými sme každodenne hľadali rieše-
nia a plnili častokrát na prvý pohľad až ne-
realizovateľné úlohy preto, aby bol občan
alebo návštevník mesta spokojný a naše
ciele rozvoja mesta postupne plnené. Za
všetku aktívnu pomoc a prácu patrí týmto ľu-
ďom moje veľké poďakovanie. 

Čo by ste chceli odkázať svojim ná-
stupcom? 

Nech nezbúrajú prvé poschodie „domu”,
čo sme v predchádzajúcom volebnom ob-
dobí postavili, ale nech stavajú ďalšie jeho
poschodia, aby raz mohli ich nástupcovia
dobudovať aj strechu a vysadiť zeleň, nech
naše krásne mesto bude raz mestom, kde
to bude žiť a kde sa bude aj dobre žiť. Aby
sa nám všetci mladí, čo dnes utekajú za skú-
senosťami do sveta, raz vrátili domov na Lip-
tov, aby raz mal Liptovský Mikuláš možno aj
50 tisíc šťastných a spokojných obyvateľov.
Verím, že budem mať ešte možnosť a zdra-
vie k tomuto cieľu aj naďalej prispievať. 

Aké máte plány do blízkej budúcnosti
– čomu sa chcete teraz venovať?

Som autorizovaný architekt, mám svoju
projekčnú kanceláriu.

Ako poslanec MsZ chcem postupne pre-
sadzovať do realizácie hlavné body volebné-
ho programu našej pozitívnej koalície predo-
všetkým v oblasti územného rozvoja mesta,
bytovej výstavby, životného prostredia a rege-
nerácie našich sídlisk, mestských parkov
a ďalšieho oživenia centrálnej mestskej zóny.

Ing. Jaroslav Lehotský, 
komunálny a finančný manažér mesta

„Vážme si všetko to, čo sme v meste
vybudovali alebo vytvorili. 

Nič nie je samozrejmé 
a nič neprichádza samo od seba. 

Všetko stojí námahu, um a peniaze.“

Čo pova-
žujete za
svoj najväč-
ší prínos pre
mesto či
jeho obča-
nov počas
pôsobenia
vo svojej
f u n k c i i
– čím naj-
väčším ste
p r i s p e l i
k rozvoju

mesta? Vnímate to ako svoj osobný
úspech?

Ako komunálny a finančný manažér som
sa okrem iných činností podieľal aj na riade-
ní organizácií a subjektov zriadených alebo
založených mestom pri plnení spoločných
úloh. Výsledkom tejto činnosti bolo sledova-
nie efektívnosti finančného hospodárenia
a hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta. 

Som rád, že som bol členom vedenia
mesta, ktoré svoje štvorročné obdobie efek-

Pre Liptovský Mikuláš a Mikulášanov
V poslednom tohtoročnom Mikuláši dávame priestor funkcionárom nášho mes-

ta, ktorý ku koncu tohto roku ukončili svoje funkčné obdobie. V rozhovore sme sa
každého z nich opýtali na ich úspechy, prácu a pocity.

tívne využilo pre ďalší rozvoj mesta a spokoj-
nosť jeho obyvateľov. Výsledky, ktoré sme
dosiahli, vnímam ako náš spoločný úspech.
Na druhej strane som sklamaný z toho, že
výsledky, ktoré sme dosiahli a ktoré sú vidi-
teľné, sú zo strany mnohých občanov vní-
mané tak ľahostajne, ako keby ani neboli.

Čo všetko svojim odchodom z funk-
cie zanechávate?

Zanechávam časť vykonanej práce. Za-
nechávam časť rozpracovaných vecí. Zane-
chávam aj časť seba samého, pretože po-
slanca mestského zastupiteľstva som vyko-
nával niekoľko volebných období. Zanechá-
vam veľmi dobrý kolektív vedenia mesta ve-
dený odchádzajúcim primátorom a profesio-
nálne zdatný kolektív zamestnancov mesta,
za ktorými mi bude smutno.

Čo by ste chceli odkázať svojim ná-
stupcom?

Pôsobiť v komunálnej politike nie je pre-
chádzkou v ružovej záhrade ani po vychode-
ných chodníkoch. Vyžaduje si to okrem po-
znania potrieb a špecifík verejnej správy aj
potrebnú dávku odvahy, rozhodnosti a vy-
trvalosti. Pustili sme sa aj do oblastí, ktoré
sme doteraz v podmienkach nášho mesta
neriešili. Nie vždy sme sa stretli s pochope-
ním. Svojim nástupcom chcem odkázať aby
sa nedali odradiť prípadným neúspechom. 

Aké máte plány do blízkej budúcnos-
ti – čomu sa chcete teraz venovať?

V komunálnej oblasti a vôbec vo verejnej
správe pôsobím celý život. Tejto problemati-
ke sa venujem a chcem sa jej venovať aj na-
ďalej a svoje skúsenosti a vedomosti ponú-
kať tým, ktorí o to prejavujú záujem.

Ing. Lucia Cukerová, 
projektová manažérka 

mesta Liptovský Mikuláš

„Všetkým deťom prajem, 
aby sa im v zrekonštruovaných školách

dobre darilo.“

Čo pova-
žujete za
svoj najväč-
ší prínos pre
mesto či
jeho obča-
nov počas
pôsobenia
vo svojej
f u n k c i i
– čím naj-
väčším ste
p r i s p e l i
k rozvoju

mesta? Vnímate to ako svoj osobný
úspech?

Za svoj najväčší prínos pre mesto pova-
žujem úspešnú prípravu a realizáciu pro-
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jektov z eurofondov. Od môjho nástupu
do funkcie projektového manažéra v roku
2007 mesto zrealizovalo projekty v celko-
vej hodnote viac ako 7 mil. EUR. Podali
sme ďalšie žiadosti, ktoré boli úspešne
schválené a dnes môžem s hrdosťou odo-
vzdať občanom mesta 3 ukončené pro-
jekty rekonštrukcie školských zariadení
v hodnote 2,5 mil. EUR.. Tri rozpracované
projekty vo výške 5,1 mil. EUR bude po-
trebné dokončiť. Svoju prácu nevnímam
ako osobný úspech, vzhľadom na to, že
prácu poslanca som si vybrala ako službu
mestu a ľudom, ktorí mi dali dôveru. Z vý-
sledkov svojej práce mám dobrý pocit
a po sebe zanechávam občanom mesta
dielo, ktoré nezaťaží jeho rozpočet a bude
slúžiť na dlhé roky.

Čo všetko svojim odchodom z funk-
cie zanechávate?

Vynikajúce výsledky v čerpaní eurofon-
dov a úspešne schválené projekty, ktoré
bude potrebné zrealizovať.

Čo by ste chceli odkázať svojim ná-
stupcom? 

Veľa entuziazmu do ďalšej práce a chuť
rozvíjať naše mesto i naďalej. Pre rozvoj
mesta je najdôležitejšie, aby vyhrali kvalita
práce, odbornosť a poslanie, pre ktoré sa
človek rozhodne vykonávať svoju funkciu. 

Aké máte plány do blízkej budúcnos-
ti – čomu sa chcete teraz venovať?

Manželovi a dvom synom.

Ing. Rudolf Urbanovič, 
prednosta Mestského úradu v L. Mikuláši

„Všetky úspešne realizované projekty
v prospech rozvoja nášho mesta 

vnímam ako tímovú prácu.“

Čo pova-
žujete za
svoj najväč-
ší prínos pre
mesto či
jeho obča-
nov počas
pôsobenia
vo svojej
f u n k c i i
– čím naj-
väčším ste
p r i s p e l i
k rozvoju

mesta? Vnímate to ako svoj osobný
úspech?

Ako prednostovi sa mi podarilo za úzkej
pomoci spolupracovníkov zlepšiť zosúlade-
nie interných smerníc úradu s vyššími nor-
matívnymi právnymi aktmi.

Výrazne sme posunuli zavádzanie mo-
derných informačných a komunikačných
technológií, najmä na úseku ekonomických

modulov, čím sa nám podarilo vylepšiť pod-
mienky a služby pre našich občanov mesta.

Teší ma, že ako zanietený človek pre
šport som sa mohol podieľať pri realizácii vý-
stavby moderných športovísk pre všetky ve-
kové kategórie (umelý futbalový trávnik na
MFK Tatran, Liptov Aréna, multifunkčné
ihriská na ZŠ v Paldúzke, ZŠ Čsl.brigády,
ZŠ na Podbrezinách či syntetické klzisko na
ZŠ MRM na Nábreží).

Hlavne mladá generácia môže zmyslupl-
ne využívať svoje voľnočasové aktivity a odo-
lávať tak negatívnym spoločenským javom.

Je pre mňa cťou, že som mohol spolu-
pracovať s takými kvalitnými a odborne zna-
lými kolegami na čele s primátorom mesta
Ing. Jánom Blcháčom, PhD.

Čo všetko svojim odchodom z funk-
cie zanechávate?

Zanechávam hlavne dobrý pocit z vyko-
nanej práce.

Čo by ste chceli odkázať svojim ná-
stupcom?

Bol by som rád, keby pokračovali v roz-
pracovaných projektoch, v súlade so schvá-
leným Programom hospodársko-sociálneho
rozvoja mesta.

Aké máte plány do blízkej budúcnos-
ti – čomu sa chcete teraz venovať?

Mám rozpracované určité zámery, verím,
že sa mi ich podarí časom úspešne zrealizo-
vať. red.

pracovali vždy naplno

SILVESTER 
2010

NÁMESTIE OSLOBODITEĽOV

Program:
21.30 h. D. J. Peter Rak
23.00 h. Vystúpenie skupiny 

Ploštín Punk
24.00 h. Novoročný príhovor, 

ohňostroj
00.15 h. Zábava s Ploštín Punkom

pokračuje

Zmeny 
cestovných poriadkov

Z dôvodu zmien vo vedení vlakov
osobnej železničnej dopravy dôjde dňa
12. decembra 2010 k zmene cestov-
ných poriadkov Železníc Slovenskej re-
publiky. V nadväznosti na tieto zmeny do-
chádza aj k zmenám vo verejnej autobu-
sovej doprave, vrátane mestskej autobu-
sovej dopravy (MAD). Odporúčame pre-
to cestujúcim, aby vo vlastnom záujme
sledovali cestovné poriadky zverejnené
na železničnej stanici a na zastávkach
verejnej autobusovej dopravy. Cestovné
poriadky MAD a prímestskej autobusovej
dopravy (PAD) budú zverejnené aj na in-
ternetovej stránke mesta Liptovský Miku-
láš (www.mikulas.sk). - dvp -
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LUNA MOTOR s.r.o.LUNA MOTOR s.r.o.

Potešte svojich 

najbližších 

vianočným 

darčekom

z obchodného 

centra Jasna SC 

v Liptovskom Mikuláši 

a vyhrajte televízor 

a ďalšie skvelé ceny.

Z ĽAVA
200 EUR

2. CENA

1. CENA

3. CENA

MOTOROVÝ OLEJ
V HODNOTE 

150 EUR

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE: Stačí nakúpiť za 20 € v ktorejkoľvek predajni obchodného centra JASNA SHOPPING CITY 
v termíne od 29. 11. 2010 do 22. 12. 2010. Za nákup obdržíte súťažný kupón, potvrďte si ho 

na danom predajnom mieste a vhoďte do automobilu HONDA na prízemí obchodného centra. 
Žrebovanie sa uskutoční dňa 23. 12. 2010 o 15,00 hod. v obchodnom centre JASNA SC. 

Zapojte sa a vyhrajte viac ako 24 skvelých cien! ! !

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE: Stačí nakúpiť za 20 € v ktorejkoľvek predajni obchodného centra JASNA SHOPPING CITY 
v termíne od 29. 11. 2010 do 22. 12. 2010. Za nákup obdržíte súťažný kupón, potvrďte si ho 

na danom predajnom mieste a vhoďte do automobilu HONDA na prízemí obchodného centra. 
Žrebovanie sa uskutoční dňa 23. 12. 2010 o 15,00 hod. v obchodnom centre JASNA SC. 

Zapojte sa a vyhrajte viac ako 24 skvelých cien! ! !

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ

PROFESIONÁLNA MONTÁŽ

T. Vansovej 1319
(Rachmaninovo nám.)
Liptovský Mikuáš
Mobil: 0905 523 731
Mobil: 0911 523 731
tel./fax: 044 / 552 35 55

offi  ce@euro-mont.skwww.euro-mont.sk

ŽIADNE PREKVAPENIA - ŽIADNE ZĽAVY
STÁLE NAJNIŽŠIE CENY

VÝRAZNÉ ZĽAVY PRE 
BYTOVÉ SPOLOČENSTVÁ

OKNÁ • DVERE
• TIENIACA TECHNIKA - MALOOBCHOD, VEĽKOOBCHOD
   (ŽALÚZIE, ROLETKY, SIEŤKY, MARKÍZY)
• ZASKLIEVANIE BALKÓNOV
• ZATEPĽOVANIE BUDOV
• PRENÁJOM LEŠENIA

Z
Á

RUKA

  K V A L I T
Y

Predaj
Liptov
Region

Card 
len za 
1 euro

pre
obyva-
teľov

Liptov-
ského
Miku -
láša 

sa pre-
dlžuje

do
24. 12.
2010
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S prichádzajúcim záverom
roka a zároveň s končiacim sa
funkčným obdobím súčasného
vedenia mikulášskej radnice
Vám prinášame prehľad najvýz-
namnejších projektov, ktoré
mesto financovalo v období po-
sledných štyroch rokov z úvero-
vých zdrojov. O čerpaní týchto
úverov riadne rozhodli poslanci
na zasadnutiach mestského za-
stupiteľstva po korektnom roko-
vaní.

Napriek faktu, že L. Mikuláš
bol v roku 2006 štvrtým najzadl-
ženejším mestom na Slovensku
(s dlhom 234 eur/obyvateľa),
túto pozíciu sa predstaviteľom
radnice podarilo udržať aj počas
týchto štyroch rokov a situácia
sa i napriek hospodárskej kríze
nezhoršila. Dlh mesta narástol
k 31. 12. 2009 o 115 eur na
obyvateľa. Za to isté obdobie
však narástla aj hodnota majet-
ku mesta o takmer 40 percent
vo výške 630 eur na obyvateľa.

Úverové zdroje, ktoré čerpa-
lo mesto za posledné štyri roky,
boli využité na nákup pozemkov
pod parkoviská či priemyselné
parky, na rekonštrukcie ciest
a chodníkov, budovanie parko-
vacích miest a rekonštrukcie
materských a základných škôl
či kultúrnych domov. Časť
z úverových zdrojov tiež hradila
spolufinancovanie eurofondov
vo výške piatich percent, vďaka
ktorým radnica zrealizovala
množstvo projektov. Z úverov
mesto tiež zabezpečilo výstavbu
220 nájomných bytov.

Aj vďaka transparentným vý-
berovým konaniam a úsporným

opatreniam dosiahlo mesto
úspory v rozpočte. Tieto finan-
cie mohla radnica využiť na pod-
poru a zachovanie kultúrnych,

športových a spoločenských
podujatí.

Časť úveru, ktoré súčasné
vedenie mesta použilo na spolu-
financovanie projektov z euro-
fondov, zanechávajú radniční

budúcemu vedeniu na dočerpa-
nie. Tím nasledujúceho primáto-

ra A. Slafkovského bude v ďal-
ších rokoch čerpať z 500 tisíc
eur zvyšných približne 469 tisíc.

red.

Prehľad významnejších projektov financovaných z úverov

Názov investície rozpočet na realizáciu konečná cena akcie úspora

Komunikačná infraštruktúra 49 895 48 499,21 1395,79
Nákup výpočtovej techniky 10 000 8 246,70 1753,30
Chodník na cintoríne v L.Ondrašovej 29 875 27 366,34 2 508,66
Rekonštrukcia ul. Poza školu 42 325 40 414,05 1 910,95
Parkovisko KEMI 156 484 150 126,67 6 357,33
Rekonštrukcia ul.Mirka Nešpora 222 669 202 314,62 20 354,38
Rekonštrukcia soc.zariadení v ZŠ 21 577 18 010,21 3 566,79
Rekonštrukcia okien MŠ 82 985 55 371,80 27 613,20
Rekonštrukcia plyn.kotolne v MŠ 14 937 12 185,23 2 751,77
Rekonštrukcia strechy na MŠ 89 153 36 258 52 894,33
Modernizácia detskéhobazéna na plavárni 39 832 31 587,66 8 244,34
Parkovisko na Vrlíkovej ulici 53 513 49 757,15 3 755,85
Rekonštrukcia Nešporovej ul.II 240 000 197 707,67 42 292,33
Rekonštrukcia Odbojárskej ul. 197 922 104 455,71 93 466,29
Rekonštrukcia Gôthovej ul. 144 692 126 321,86 18 370,14
Rekonštrukcia Riečnej 4.časť 65 000 11 812,09 53 187,91
Rekonštrukcia Jilemnického vnútroblok 18 972 12 374,03 6 597,97
Rekonštrukcia 1.mája – chodník 95 582 75 507,87 20 074,13
Chodník pred nemocnicou Palúdzka 21 103 17 249,39 3 853,61
Rekonštrukcia skladu v ZŠ 8 500 7 730,24 769,76
Rekonštrukcia vchodu v MŠ 4 880 3 651,36 1 228,64
Rekonštrukcia strechy na MŠ 35 000 32 762,16 2 237,84
Rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ 23 000 20 142,48 2 857,52
Rekonštrukcia vzduchotechniky ZŠ 89 000 88 797,64 202,36
Rekonštrukcia ZUŠ 18 000 16 044,96 1 955,04

ČERPANIE ÚVEROV 2008 2009 2010 SPOLU
na investičné zámery nečerpané 450 1 760 723 1 761 173
na nákup pozemkov 36 985 eur 1 300 395 258 574 1 595 963
na projekt. dokumentácie 196 016 eur 1 649 981 vyčerpané 1 845 997
na spolufinanc. fondov EÚ 650 000 eur nečerpané 30 864 680 864

Úvery využila radnica pre skvalitnenie života Mikulášanov

Medzi 350 účastníkmi XXX. ročníka
Liptovského maratónu o memoriál Vlasti-
mila Jaroša, ktorý sa konal dňa
13.11.2010, boli aj dvaja príslušníci MsP
Lipt. Mikuláš – p. Vladimír Kubo a p. Ma-
rek Revaj.

Vladimír KUBO
- 47 rokov, žena-
tý otec 3 detí
- 19 rokov prí-
slušník MsP
Lipt. Mikuláš
- rozhodnutie zú-

častniť sa na
XXX. ročníku
L i p t o v s k é h o
maratónu prijal
pred mesia-
com, tomu
podriadil vlastnú prípravu. Raz do týždňa

absolvoval trať okolo 20 km v smere Iľa-
novo, Demänová, Demänovská dolina
a späť. Denne absolvoval 8 km bežeckú
trať Iľanovo – Závažná Poruba a späť.

- 13. 11. 2010 v polmaratóne (21,098
km) s časom 1:35.08 hod. obsadil
53. miesto

- je obdivuhodné, že polmaratón úspešne
absolvovala i jeho manželka Eva Kubová
(35), ktorá v ženskej kategórii časom
2:05,38 obsadila 20. miesto.

Marek REVAJ
- 33 rokov, ženatý otec 4-mesačnej dcérky
- 11 rokov príslušník MsP Lipt. Mikuláš
- zúčastnil sa už XXIX. ročníka Liptovkého
maratónu
- pravidelne sa zúčastňuje Duatlónu

– (horská cyklistika) v Žiarskej doline
a Cyklomaratónu po stopách Martina Rá-
zusa – Lipt. Mikuláš, Brezno, Banská By-

strica, Lipt. Mi-
kuláš

- medzi jeho pra-
videlnú trénin-
govú trať patrí
okruh Lipt. Mi-
kuláš, Močia-
re, Ploštín, Iľa-
novo, vodný
areál Ondreja
Cibáka 

- 13. 11. 2010
v polmaratóne (21,098 km) s časom
1:41.53 hod. obsadil 92. miesto

Za úspešné absolvovanie náročnej tra-
sy v silnej medzinárodnej konkurencii,
vzornú reprezentáciu mestskej polície Lipt.
Mikuláš im poďakoval Mgr. Dalibor Šalpla-
chta, náčelník MsP Lipt.Mikuláš.
JUDr. Jaroslav Tomčík, MsP L. Mikuláš

V pelotóne Liptovského maratónu aj dvaja príslušníci MsP
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Občiansky servis
október 2010

Narodil sa človek, zapálila sa 
na oblohe nová hviezda. 

Tak vitaj človiečik…
V októbri 2010 sa v Liptovskom
Mikuláši narodili:
Ela VALKOVÁ, Patrik AMBRÓZY, Vi-
liam ČECH, Daniel SKERL, Martin
RATULOVSKÝ, Oliver ZAJAC, Ján
Oliver BURGER, Matúš KOLEŇ, Lu-
cia ZÁBORSKÁ, Alex MADUDA,
Anna BALÁŽOVÁ, Matej PULKOV-
NÍK, Tobias PUŠKA, Matej ILLÉŠ,
Jakub JANČUŠKA, Michal BEŇO,
Mathias ČVIRK, Jana JURČOVÁ,
Dávid BALÁŽ, Jakub MIŠÍK, Ondrej
FRONKO, Laura Nela BALLONOVÁ.

Láska nie je len byť spolu, 
láska je ísť spolu. 

Nájsť hlinu pre svoje korene…
Manželstvo uzavreli:
Ján FRIČ – Michaela SMETANOVÁ,
Ing. Boris PALOVIČ – Mariana TIŽO-
VÁ, Ing. Martin RUMANSKÝ
– Ing. Zuzana KOVALČÍKOVÁ,
Ing. Martin ŠPANKO – MUDr. Mar-
kéta DOSTÁLOVÁ, Michal GEJDOŠ
– Alexandra ŽATKOVÁ, Tomáš KRA-
KOVSKÝ – Martina ĎURICOVÁ,
MUDr. Juraj RUSNÁK – Ľudmila
BARTOŠOVÁ, Ing. Peter KOŠUDA
– Adriana KRČMÁREKOVÁ,
Ing. Marián POLOVKA – PhDr. Zuza-
na ORAVCOVÁ, Marek CHEBEŇ
– Veronika BARTÍKOVÁ, Radoslav
ĎURIŠ – MUDr. Katarína GAJDO-
ŠOVÁ, Martin SIROTIAK – Mgr. Zu-
zana MIČEKOVÁ, Ing. Branislav
ŠUSTA – Lenka BRÍMUSOVÁ,
Ing. Martin ŠUMAN-HREBLAY
– Mgr. Lucia NIŇAJOVÁ, Ing. René
HEČKO – Karolína CABADAJOVÁ,
Michal BENIKOVSKÝ – Miroslava
KOJŠOVÁ, Ján GORECKÝ – Moni-
ka VYŠNÁ, Matúš WEINER – Erika
BLANÁROVÁ.

Roztrhla sa niť, 
už sa nedá spojiť. Život vyhasol,

zostáva spomienka … 
Opustili nás:
Anna ŠABLATÚROVÁ – 80r., Anna
RADÚCHOVÁ – 99r., Anna HAŠKO-
VÁ – 81r., Narciza LACLAVÍKOVÁ
– 87r., Ing. Štefan GYURÁN – 50r.,
Ivan HLADKÝ – 49r., Anna MURGO-
ŠOVÁ – 86r., Barbora KAŠTANOVÁ
– 91r., Anna MOJČÁKOVÁ – 86r.,
Michal TARAGEL – 53r., Vlasta FIA-
LOVÁ – 70r., Estera HÚSENICOVÁ
– 84r., Eduard THERN – 59r., Etela
STOPIAKOVÁ – 78r., MVDr. Milan
KOŠO – 81r., Mária VYSKOČÁNIO-
VÁ – 83r., Jozef KOZÁK – 56r., Pa-
vol MISÁL – 67r., Helena GERMÁ-
NIOVÁ – 86r..

1.11.2010 o 11.30 hod. po-
čas výkonu hliadkovej služby
mestská polícia zaregistrovala
osobu po ktorej bolo vyhlásené
celoštátne pátranie pre marenie
súdneho rozhodnutia z dôvodu
nenastúpenia do výkonu trestu
odňatia slobody. Hľadanú osobu
mestská polícia odovzdala Ob-
vodnému oddeleniu Lipt.Mikuláš
k vykonaniu ďalších procesných
úkonov.

1.1.2010 o 11.50 hod. mests-
ká polícia na poli Poľnohospodár-
skeho družstva Lipt.Mikuláš pri-
chytila priamo pri čine - vykopáva-
nie zemiakov D.L. a L.U. obaja
z Demänovej. Týmto konaním sa
menovaní dopustili trestného
činu krádeže podľa § 212 ods.2
písm. d, Trestného zákona. Prí-
pad bol odovzdaný OO-PZ
Lipt.Mikuláš.

2.11.2010 o 09.45 hod.
mestská polícia prostredníctvom
kamerového systému zistila, že
vodič osobného motorového vo-
zidla J.R. z Lipt. Mikuláša nemá
zaplatený poplatok za parkovanie
na ul. 1.mája. Pre porušenie § 25
ods. 1 písm. o, zákona
č. 8/2009 Z.z. o cestnej pre-
mávke bol vodič riešený v bloko-
vom konaní.

4.11.2010 o 03.03 hod. na
mestskú políciu bolo oznámené,
že z okna reštauračného zariade-
nia pri železničnej stanici niekto
vyhodil sklený pohár na verejné
priestranstvo kde prechádzajú
chodci. Mestská polícia objasňo-
vaním prípadu zistila, že skutok
spáchal J. I. z Ružomberka. Tým-
to konaním sa dopustil priestupku
proti verejnému poriadku podľa §
47 ods. 1 písm. d, zákona
č. 372/1990 Zb. o priestup-
koch. Prípad bol vyriešený v blo-
kovom konaní.

5.11.2010 o 15.20 na ul. J.
Janošku mestská polícia počas
výkonu hliadkovej služby zistila,
že traja vodiči osobných motoro-
vých vozidiel M.B.,J.B. a I.M.
všetci z Lipt.Mikuláša porušili do-
pravnú značku B 3 - Zákaz státia.
Za priestupok podľa § 22 ods. 1
písm. k, zákona o priestupkoch,
menovaní vodiči boli riešení v blo-
kovom konaní.

7.11.2010 o 10.10 hod. na ul.
Žiarska ( za centrálnou kotolňou)

prostredníctvom kamerového
systému mestská polícia zistila,
že J.P. z Lipt. Mikuláša spaľoval
odpad zo záhrady. Týmto kona-
ním porušil ustanovenie čl. 27 b
ods. 2, Všeobecne záväzné na-
riadenie mesta Lipt. Mikuláš
č. 8/ 1992 o vytváraní podmie-
nok kvalitného životného prostre-
dia a o verejnom poriadku. Za
priestupok proti verejnému po-
riadku mu bola uložená bloková
pokuta.

8.11.2010 o 08.29 hod. na
centrálu mestskej polície bola te-
lefonicky oznámená krádež bi-
cykla z ul. Podtatranského.
Mestská polícia objasňovaním
prípadu za dobrej spolupráce
s občanmi zistila, že páchateľom
tohoto skutku je L.P. z Lipt.Miku-
láša. Za priestupok proti majetku
podľa § 50 ods.1 , zákona o prie-
stupkoch bola menovanému ulo-
žená bloková pokuta.

8.11.2010 o 15.40 hod. na
ul. Medze, mestská polícia zistila
voľný pohyb psa na verejnom
priestranstve. Za porušenie čl. 6
ods. 1 písm e, VZN č. 4/2009
mesta Lipt. Mikuláš o vodení
psov na verejných priestran-
stvách bol majiteľ psa J. L.
z Lipt.Mikuláša riešený v bloko-
vom konaní.

10.11.2010 o 10.20 hod. na
ul. Kuzmányho mestská polícia
objasnila prípad znečistenia
miestnej komunikácie zablatený-
mi kolesami nákladného motoro-
vého vozidla zn. LIAZ, EVČ LM
302 A0. Vodičovi J.S. z Východ-
nej pre porušenie čl. 2 ods. 4
písm.a, VZN č. 8/1992 mesta
Lipt. Mikuláš bola uložená bloko-
vá pokuta.

12.11.2010 o 00.04 hod. na
mestskú políciu bolo oznámené,
že na ul. Čs. brigády dvaja mladí-
ci prevaľujú smetné nádoby.
Mestská polícia objasňovaním
prípadu zistila, že páchateľmi
priestupku proti verejnému po-
riadku sú 19 roční študenti
VŠ, M.L. zo Smižian a M.M. z Ra-
jeckých Teplíc. Za tento skutok
bola menovaným uložená bloko-
vá pokuta.

15.11.2010 o 13.43 hod. na
centrálu mestskej polície bolo oz-
námené, že na ul. Hollého, vy-
hradené miesto pre parkovanie

vozidiel zdravotne postihnutých
osôb je neoprávnene odstavené
osobné motorové vozidlo LM 23
BN. Za porušenie dopravnej
značky IP 16 s dodatkovou tabu-
ľou E13, bola vodičovi P.P. z Lipt.
Mikuláša uložená bloková poku-
ta, ktorú na mieste zaplatil.

19.11.2010 o 03.03 hod. na
parkovisku ul. K.Sokola počas
výkonu služby hliadka mestskej
polície zistila požiar odstaveného
osobného motorového vozidla
zn. Fiat Doblo, EVČ LM 049 AR.
Po rýchlom zásahu príslušníkov
Hasičského a záchranárskeho
zboru bol požiar zlikvidovaný. Na
vozidle vznikla škoda cca 1.500
eur. Prípad objasňuje OO-PZ
Lipt. Mikuláš pre podozrenie
z trestného činu poškodzovanie
cudzej veci podľa § 245 Trestné-
ho zákona.

26.11.2010 v čase 08.30
– 08.50 hod. na ul. Podtatran-
ského hliadka mestskej polície
zistila, že traja vodiči M.B, K.H.
z Lipt.Mikuláša, M.N. z Popradu
porušili dopravnú značku B 6 -
Zákaz vjazdu nákladných motoro-
vých vozidiel. V ten istý deň
mestská polícia zistila porušenie
dopravnej značky B 6 aj na ul. Pi-
šúta vodičom L.Ž. z Lipt.Hrádku
a na ul. Kuzmányho vodičom
z Kežmarku. Nedisciplinovaným
vodičom bola uložená bloková
pokuta, ktorú na mieste zaplatili.

V čase Sviatku všetkých svä-
tých a Pamiatky zosnulých mests-
ká polícia zvýšeným výkonom
hliadkovej služby zabezpečila ve-
rejný poriadok a usmernenila par-
kovanie osobných motorových
vozidiel v blízkosti cintorínov ná-
šho mesta i mestských častí.

V období od 1.11.2010 do
30.11.2010 MsP bolo riešených
297 priestupkov, z toho na úseku
dopravy 163 , proti majetku 19
priestupkov, 36 proti verejnému
poriadku, 10 proti občianskemu
spolunažívaniu, 4 priestupky voľ-
ne pohybujúcich sa psov, 36
priestupkov porušenia zákona
o ochrane nefajčiarov - fajčenie
na autobus. zastávkach, 5 podo-
zrení z trestného činu, 14 prie-
stupkov požívania alkoholu na ve-
rejnom priestranstve, a iné.

Mgr. Dalibor Šalplachta
náčelník mestskej polície

Zo zápisníka mestskej polície

Skúška sirén
10. decembra (piatok) o 12. hodine bude
v Liptovskom Mikuláši vykonaná kontrola

skúšky vyrozumenia obyvateľstva 
dvojminútovým stálym tónom sirén.

OZNAM DETSKÝCH JASLÍ
od 24. 12. 2010 do 2. 1. 2011 

BUDÚ DETSKÉ JASLE ZATVORENÉ.
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KINO NICOLAUSVÝSTAVY - STÁLE EXPOZÍCIE

Galéria P. M. Bohúòa, Ut-So 10,00-17,00 h

Dom fotografie, Ut-So 10,00-17,00 h

Výstava z diel získaných do zbierok za uplynulé desa�roèie 

Výstava fotografií o rodine spojená so seminárom

Španielske a fínske rodiny a jedlo objektívom dvoch fotografov

Výstava zdravotne postihnutých detí

Hlavné vývinové prúdy európskej moderny a slov. výtv. umenie

Výstava z depozitných zbierok múzea

Vernisáž výstavy spojená s uvedením knihy Johna Pálku

Medzinárodná sú�až fotografie

Centrum Kolomana Sokola, Ut-So 10,00-17,00 h

Výstredný a bláznivý, ale podmanivý svet R. Ormandíkovej

 Výstava dielne neprofesionálnych výtvarníkov Liptova

RODINNÝ POCIT - FAMILIAL FEELING

PRÍBEHY - STORIES, RUKY - THE HANDS

POSUN V ÈASE

PRIENIKY

BETLEHÉMY

Z DEPOZITÁRA II. - PRÍRASTKY 2001 - 2010

VÝSTAVA SÚÈASNÉHO SLOV. VÝTVARNÉHO UMENIA
A UMELECKÉHO REMESLA SPOJENÁ S PREDAJOM

JÁN PÁLKA - TOVÁRNIK A SOCIALIZÁTOR

RENATA ORMANDÍKOVÁ - TROFEJE

3,50 €
1,70 € 

1.- €

1.- €

1.- €

1.- €

1.- €

1.- €

1.- €

0,50 €

0,35 €
0,20 €

     1 € 
0,50 €
0,35 € 

   2.- € 
   1.- €

   2.- € 
   1.- €

   1.- € 
0,50 €
   1.- € 
0,50 €
   1.- € 
0,50 €

  
0,50 €
0,17 €
  
vstup
vo¾ný

   0,50 € 
   

1,49 € 
0,66 €

VÝSTAVY

Galéria P. M. Bohúòa, Ut-So 10,00-17,00 h
STARÉ UMENIE - OD GOTIKY PO BAROK
SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 19.-20. STOROÈIA
NOVÁ EXPOZÍCIA 2. POLOVICA 20. STOROÈIA
OSOBNOSTI VÝTVARNÉHO UMENIA 20. STOROÈIA

Lipt. múzeum Èierny orol, Po-Pi 8,00-16,00 h

Klubovòa LKS v NKP Èierny Orol, 8,00-15,00 h

 

Lipt. múzeum Èierny orol, Po-Pi 8,00-16,00 h

Centrum Kolomana Sokola, Ut-So 10,00-17,00 h

Múzeum Janka Krá¾a, Po-Pi 9,00-16,00 h, So 10,00-17,00 h

Múzeum Janka Krá¾a, Po-Pi 9,00-16,00 h, So 10,00-17,00 h

Stará ev. fara na ul. Tranovského, Ut-Pi 8,00-14,00 h

Rumanský Art Centre, Ut-Pi 13,00-17,00 h, Ne 13,00-16,00 h

Rodný dom Rázusovcov na ul. Vrbickej, Ut a Pi 8,00-15,00 h

Synagóga, na objednávku

SMOPAJ, Po-Pi 8,00-16,00 h

SMOPAJ, Školská 4,  Po-Pi 8,00-16,00 h

PO¼OVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE

ŽENA A KVET

KOLOMAN SOKOL
ATELIÉR KABURABA

KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA LIPT. MIKULÁŠ
MIKULÁŠSKA MUÈIAREÒ

TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA

EXPOZÍCIA BRATOV RUMANSKÝCH

RÁZUSOVIE DOM

SYNAGÓGA + VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ FOTOKLUBU

CHRÁNENÁ PRÍRODA
MINERÁLY - VÝSKYT, VYUŽITIE, OCHRANA
KRAS A JASKYNE SLOVENSKA
FAUNA BIOTOPOV SLOVENSKA

SPELEOFOTOGRAFIA 2010

              12.11. - 10.12.

             29.11. - 31.12.

 27.11. - 31.12. 

             14.10. - 4.12.  

             16.12. - 3.4.  

             10.12. - 5.2.  

            16.12. - 5.3.  

             7.10. - 5.12. 

             3.12. - 5.2. 

          1.12. - 16.2.

             3.12. - 6.2.

Lipt. múzeum Èierny orol, december od 8,00 - 16,00 h 

Centrum Kolomana Sokola, 9.12. o 15,30 h 
Tvorivé dielne  - výroba vianoèných ozdôb

Skladaný patchwork

VIANOÈNÉ OZDOBY

VIANOÈNÁ TVORIVÁ DIELÒA

     0,35 €

9.- €
seniori
1,50 €

TVORIVÉ DIELNE

(Slovenská verzia)

(Slovenská verzia)

(Slovenský verzia)

(Slovenský dabing)

7

12

12

Knižný fenomén a filmová udalos� jednej generácie sa blíži k svojmu vrcholu. Temný pán si
podriaïuje celý svet mágie a Harry už ve¾a spojencov nemá. Zásadná otázka znie: Je naozaj 
taký, za akého ho považovali všetci celé roky? Môže “ten, o ktorom sa nehovorí”, ži� veène...

Prešli kus cesty, ale ich skutoèná pú� zaèína až teraz. Osud Narnie je opä� v ich rukách...
Ve¾ká filmová udalos�, natoèená na motívy epického románu C. S. Lewisa, pokraèuje už 
tre�ou èas�ou. Nepremeškajte!

Starnúca Marta dennodenne zápasí s nudou a samotou. �ažko sa vyrovnáva so stratou
oboch synov a s prázdnotou, ktorá ju pohlcuje. To všetko sa neèakane zmení, keï stretne,
mladíka s ktorým zaène tajne prežíva� druhú mlados�. Ani toto š�astie však nepotrvá veène...

Flynn Rider je najh¾adanejší zlodej v krá¾ovstve. Na úteku sa ukryje do zadanlivo opustenej
veže a sebavedomý suverén sa stáva rukojemníkom najzvláštnejšieho stvorenia, aké kedy
stretol. Vežu totiž obýva zakliata princezná s predlhými zlatými kúzelnými vlasmi.

Radšej sa zrazi� so somárom, ako ma� za spolucestujúceho naivného zaèínajúceho herca,
cestujúceho za kariérou do L.A. Pôvodne plánovaná bezproblémová cesta sa tak zvrhne na
divoký výlet prenajatým autom naprieè Amerikou. Príjemná oddychovka na záver roka.

Autobiografický príbeh svetoznámej modelky Waris Diriesovej, ktorá v trinástich rokoch ušla
od svojho kmeòa, pred núteným zväzkom, a cez londýnske chodníky sa prešliapala až na 
poprednú hviezdu módneho sveta. 

Príbeh o troch súrodencoch, ktorým životy kedysi narušila tragická smr� rodièov. Tradièný
výlet do hôr bude ma� tentoraz horkú príchu� neodvratne sa blížiacej smrti jedného z nich.
Výlet, ktorý sa zmení v tragikomickú konfrontáciu základných hodnôt a životných postojov.

By� superextrazlákom nie je ¾ahké. Jedného dòa sa mu podarí nevídaná vec a omylom 
raz a navždy poráža svojho protivníka. Už niet s kým bojova�, preto stvorí nového hrdinu,
dokonalejšieho Titana. No Titan sa rozhodne sta� tiež superzloduch a znièi� svet...

Pä� ¾udí sa neèakane ocitlo v pasci. Spoèiatku pokojná atmosféra s pribúdajúcimi minúta-
mi zaèína nadobúda� podobu èistej esencie pekla. ¼udia vo vý�ahu zaènú totiž postupne
zomiera�. To všetko nie je iba náhoda, ale rafinovaný plán vyššej moci. A bude ešte horšie.

Manžel štyridsa�roènej Heleny bol pristihnutý in flagranti a ona bezradne stojí nad roz-
liatym mliekom. Pomocnú ruku ponúkne matka,bývalá hereèka a výstredná dáma, 
ktorá na všetky situácie aplikuje vlastnú svojráznu školu života...

Liz Gilbertová je moderná žena, ktorá sa vydáva spoznáva� krásy sveta a popri tom sa
pokúša prebudi� ego. Poèas exotickej cesty poznáva v Taliansku rozkoš z plného žalúd-
ka,v Indii meditaèný výplach a na Bali nachádza lásku. Ženský film s Júliou Roberts.

1.12. (streda) - 17.30 h     
Vstupné: 3,50 €

                                                   
                               
9. - 20.12. (štvrtok až pondelok) 9. až 15.12. ....18.00, 20.00 h 
16. a 17.12. ...18.00 h / 18. a 19.12. ... 16.30 h / 20.12. ...18.00 h     
Vstupné: 3,- € / v pondelok: 2,50 €                                                   
                               

16. - 17.12. (štvrtok, piatok) - 20.00 h     Vstupné: 2,80 €                                              
                               

19.12. (nede¾a) - 18.45 h     Vstupné: 2,- €                                              
                               

18.12. (sobota) - 18.45 h     Vstupné: 2,- €                                              
                               

20.12. (pondelok) - 20.00 h     Vstupné: 2,- €                                              
                               

18. - 19.12. (sobota, nede¾a) - 20.00 h     
Vstupné: 2,80 €                                         
                               

23.12. a 25. - 30.12.  2.1. 2011 (štvrtok a sobota až štvrtok a nede¾a)
23.12. ...18.00 h / 25. až 30.12. ... 16.30 a 18.15 h / 2.1. 2011 ...16.30 a 18.15 h
Vstupné: 3,- € / v pondelok: 2,50 €                                         
                               

23.12. a 25. - 27.12. (štvrtok a sobota až pondelok) - 20.00 h     
Vstupné: 3,- €                                        
                               

21. - 22.12. (utorok, streda) - 18.00 a 20.00 h     
Vstupné: 3,- €                                             
                               

1. - 2.12. (streda, štvrtok) - 20.00 h   
Vstupné: 2,80 €

2. - 8.12. (štvrtok až streda) 
2. a 3.12. ....18.00 h / 4. a 5 .12. ...16.15 h / 6. až 8.12. ... 18.00 h     
Vstupné: 3,- € / v pondelok: 2,50 €                                                  
                               

3. - 6.12. (piatok až pondelok) - 20.00 h     
Vstupné: 2,80 €                                                
                               

4. - 5.12. (sobota až nede¾a) - 18.00 h 
Vstupné: 2,50 €                                                  
                               

7. - 8.12. (utorok, streda) - 20.00 h     
Vstupné:  2,80 €                                              
                               

HARRY POTTER A DARY SMRTI - I

NARNIA
DOBRODRUŽSTVÁ LODE RANNÝ PÚTNIK

CYKLUS DOKUMENTÁRNEHO FILMU

SVÄTÁ TRÁVA

PIKO

TEPUY CESTA DO HLBÍN ZEME

MONGOLSKO: V TIENI DŽINGISCHÁNA

CHRÁNENÉ ÚZEMIE

NA VLÁSKU

24.12. KINO NEPREMIETA

31.12. a 1.1. 2011 KINO NEPREMIETA

NA DORAZ

PÚŠTNY KVET

ROMÁN PRE MUŽOV

MEGAMOZOG

DIABOL

ŽENY V POKUŠENÍ

JEDZ, MODLI SA A MILUJ!

15

15

15

15

15

15

Je rok 1912 a Paríž je hore nohami. Z pravekého vajca, starého 136 miliónov rokov a ktoré
doposia¾ ležalo na polici v Národopisnom múzeu, sa totiž neoèakávane vyliahol Pterodaktyl. To
je však niè proti tomu, keï ožijú múmie! Akèné dobrodružstvo pre deti aj dospelých.

28. - 30.12. (utorok až štvrtok) - 20.00 h     
Vstupné: 2,80 €                                 
                               

TAJOMSTVO MÚMIE
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