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Mikulášsky jarmok bol plný pohody a skvelej zábavy
Tradičný Mikulášsky jarmok 

priniesol od štvrtka 6. do sobo-
ty 8. decembra do metropoly 
Liptova spolu s bohatým sprie-
vodným kultúrnym programom 
aj stánky s  ponukou ľudových 
remeselníkov, občerstvenia 
a ďalších obchodníkov. 

 Podľa slov Miroslava Parobeka, 
vedúceho oddelenia marketingu 
a  podnikania, oproti minulému 
roku zaznamenali záujem ešte 
vyššieho počtu remeselníkov. 
„Pokiaľ ide o  celkové tržby v  sú-
vislosti s  jarmokom, predstavujú 
takmer 38-tisíc eur,“ povedal. Za 
samotný sprievodný kultúrny 
program spolu s  technickým za-
bezpečením pritom mesto zapla-
tilo necelých 20-tisíc eur.

„Z histórie vieme, že naše mesto 
malo od panovníka povolené 
každý rok dva jarmoky, jeden 
v  lete, druhý pred Vianocami. 
Som rád, že v tejto tradícii pokra-
čujeme,“ povedal primátor Ale-
xander Slafkovský. Predvianočný 
jarmok podľa dostupných histo-
rických prameňov datuje svoje 
počiatky až do 15. storočia.

Počas troch dní trvania Miku-
lášskeho jarmoku ponúkol na 

Námestí osloboditeľov bohatý 
a pestrý kultúrny program vystú-
penia folkloristov, divadelníkov 
aj prezentáciu filmára Pavla Bara-
báša. „Dali sme priestor mladým 
i overeným mikulášskym hudob-
níkom,“ prezradil riaditeľ Domu 
kultúry René Devečka. Na pódiu 
sa tak mali možnosť predviesť 
skupiny ako Difference, Keen 
Sample, kultová Barbarossa i dve 
desaťročia populárny Ploštín 
Punk. 

Návštevníkov jarmoku potešili 
aj umelci spoza hraníc Liptova. 
Vystúpenie dravej skupiny Billy 
Barman publikum strhlo tak, ako 
vždy, interpreti najväčších hitov 
speváka Freddieho Mercuryho – 
skupina Queenmania - rozospie-
vala celé námestie a  Dixieland 
band zo Serede v meste pod Tat-
rami opäť predviedol to najlepšie 
z tradičného džezu. 

Príjemnou zaujímavosťou 
tohtoročného Mikulášskeho jar-

moku bolo minimum inciden-
tov, pri ktorých musela asistovať 
mestská polícia. „Tieto trhy boli 
asi najpokojnejšie v  histórii,“ 
hodnotí náčelník mestských 
policajtov Vladimír Bella. V  sú-
vislosti s  jarmokom museli jeho 
kolegovia riešiť iba päť priestup-
kov. Kvôli dvom občanom museli 
privolať zdravotníkov, pretože si 
pod vplyvom alkoholu ublížili.

  
 Peter Lehotský

Všetko dobré v Novom roku!

Koľkokrát sme a  ste toto želanie počuli 
v ostatných dňoch? Až sa nám zdá ošúcha-
né a hľadáme niečo nové, čím zaujať. Podľa 
mňa ale netreba. Je potrebné si len spo-
menúť, ak sa nám nebude dariť, na tých,  
čo nám želali všetko dobré a  veriť, že to 
mysleli úprimne. Že ak nám toľko ľudí pra-
je, tak sa  to hádam aj prejaví v živote a tak 
mesto ako aj Vy nájdete vždy východisko zo 
zložitej situácie.  

Ja sa teším, že decembrové zastupiteľstvo 
schválilo na rok 2013 vyrovnaný mestský 
rozpočet, memorandum medzi vládou 
a ZMOS-om sme rozpočtom dodržali, ba aj 
prekonali. Museli sme zoškrtať všetky inves-
tičné, teda kapitálové výdaje, na minimum. 
Veľmi sa teším, že sme nemuseli siahnuť na 
základné funkcie a činnosti mesta, ktoré 

tradične podporujeme. Keďže eurofondy sú 
už takmer vyčerpané, alebo preinvestova-
né a nové európske finančné obdobie 2014 
– 2020 je ešte v nedohľadne, veľké investície 
z  mestských zdrojov sa nedajú očakávať. 
Ešteže to želanie všetkého dobrého vlani 
niektorí partneri mysleli úprimne. Okrem 
plnenia daňových povinností podporili 
objednaním reklamy jarmok, ples, aj špor-
tovcov, aj kultúrnu obec a pritom vedia, že 
nemôžu očakávať žiadne osobitné výhody. 
Patrí im za to vďaka. Máme otvorené aj 
rokovania, ktoré by mohli priniesť jednora-
zové vylepšenie ekonomickej situácie a  za 
získané zdroje v  budúcom roku aj  niečo 
postavíme. O  tom ale budeme hovoriť pri 
výsledkoch hospodárenia za rok 2012, kde 
očakávam, že budeme mať mierny preby-
tok na účte .

Vážne rozhodnutia hneď začiatkom roka 

nás čakajú v  oblasti školstva, kde štrajk 
učiteľov odštartoval zásadnú diskusiu.  
Pre mestá a obce, ktoré – ako naše – dávali 
vždy všetky prostriedky, ktoré školám patri-
li, presne a v plnej výške, bude náročné a nie 
bezbolestné splniť nové nariadenie vlády.

Rok 2013 bude rokom pravdy aj pre špor-
tovcov, kultúru a neziskové organizácie. 
Podpora pôjde aj tomuto sektoru, ale bude 
musieť preukázať, že vie hospodáriť skrom-
ne a s vyrovnaným rozpočtom.

Pozerajúc na to, čo nás čaká v  budúcom 
roku, musím povedať, že budeme potre-
bovať, aby nás postretlo čo najviac pozi-
tívnych správ. Verím, že sa mestu aj Vám, 
milí spoluobčania, bude dariť, možno  
že skromnejšie, ale bude! Takže, všetko 
dobré v roku 2013 želá                                          

Váš primátor
Alexander Slafkovský
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Rozpočet 2013: Obozretný, úsporný, vyvážený a realistický 

Na Mikuláša sa v Mikuláši športovalo, súťažili volejbalisti a basketbalisti

Posledné tohtoročné zastupiteľstvo  
riešilo autobusy aj pohľadávky

Poslanci mestského zastupiteľ-
stva schválili na svojom posled-
nom tohtoročnom zasadnutí vo 
štvrtok 13. decembra rozpočet 
pre rok 2013. Mesto Liptovský 
Mikuláš bude najbližších dvanásť 
mesiacov hospodáriť so sumou 
21,7 mil. eur. 

Návrh rozpočtu bol zostavený 
ako vyrovnaný. Stanovisko k nemu 
podala hlavná kontrolórka mesta 
Bibiana Kuchárová. „Riziká vidím 

v  krátení plnenia výnosu podie-
lovej dane zo strany ministerstva 
financií, nenaplnení príjmov pri 
dani z  nehnuteľností a  poplatku 
za komunálny odpad,“ uviedla B. 
Kuchárová.

Primátor Alexander Slafkovský 
považuje schválený rozpočet za 
realistický a  obozretný. „Zároveň 
rešpektuje memorandum medzi 
vládou a Združením miest a  obcí 
Slovenska o znížení výdavkov. My 

sme k takýmto úsporám pristúpili 
už vlani a preto sa nám dýcha ľah-
šie,“ povedal. 

Zároveň poukázal na zmeny 
v  budúcoročnom rozpočte oproti 
tomu na rok 2012: „Viac peňazí by 
malo ísť do vzdelávania a mládeže, 
približne o 28-tisíc eur. Na bežných 
výdavkoch si prilepšia základné 
a  materské školy, školské jedálne 
aj voľnočasové vzdelávacie zaria-
denia, do ktorých prerozdelíme 

vyše 6,8 miliónov eur,“ pozname-
nal primátor. 

V budúcom roku by si mal prilep-
šiť aj mestský šport. „V sociálnej 
oblasti plánujeme dať o  369-tisíc 
eur viac. Viac peňazí z  rozpočtu 
poputuje aj na verejné osvetlenie 
a  dopravu,“ doplnil A. Slafkovský. 
V  roku 2011 bol rozpočet mesta 
27,7 mil. eur, v roku 2012 hospodá-
ril Liptovský Mikuláš so sumou asi 
22,6 mil. eur.  -leh-

Mikulášsku a  zároveň športovú 
atmosféru si vychutnávali žiaci 
základných škôl aj v piatok 7. de-
cembra. Svoje hráčske umenie si 
konfrontovali súbežne na dvoch 
turnajoch. Vo volejbale súťažili 
na 17. ročníku tradičného turnaja 
MIKI MIX. Zorganizovala ho ako 
vždy na výbornej úrovni Základ-
ná škola Okoličianska ulica spolu 
s Mestom Liptovský Mikuláš. 

Svojou účasťou prišli mladých 

športovcov povzbudiť aj primá-
tor mesta Alexander Slafkovský 
a  jeho zástupca Jozef Repaský. 
Bez ich osobnej podpory nezo-
stali ani účastníci basketbalové-
ho turnaja, ktorí súťažili v turnaji 
„O tortu primátora mesta“. Tento 
tiež tradičný turnaj sa uskutočnil 
v  telocvični SOŠ obchodu a  slu-
žieb na Vrbickej ulici a  spolu 
s  mestom ho organizoval Mest-
ský basketbalový klub. Víťazi 

Vo štvrtok 13. decembra roko-
vali mikulášski poslanci posled-
nýkrát v  tomto roku. Asi najdô-
ležitejším dokumentom, ktorým 
sa zaoberali, bol návrh rozpočtu 
mesta na rok 2013. Predložený 
materiál schválili bez toho, aby 
padol čo i len jeden pozmeňovací 
návrh. Okrem mestského rozpoč-
tu poslanci schválili aj rozpočet 
Informačného centra a  Verejno-
prospešných služieb. Tie dostanú 
od mesta v budúcom roku na za-
bezpečenie potrebných služieb 
prostredníctvom bežného trans-
feru takmer 2,6 mil. eur. K  tomu 
plánujú na tržbách za podnikateľ-
skú činnosť získať asi 850-tisíc eur.

Hlavná kontrolórka predložila 
zastupiteľstvu správu o  kontrole 
vybavovania sťažností a  petícií 
adresovaných mestu. Informo-
vala ich aj o  kontrole vymáhania 
daňových pohľadávok a  uplat-

ňovaní sankčných mechanizmov 
v  tejto súvislosti. Zastupiteľstvo 
schválilo hlavnej kontrolórke 
predložený plán kontrolnej čin-
nosti na prvý polrok 2013. Vyplý-
va z neho aj zámer hlbšej kontroly 
Verejnoprospešných služieb.

Dlhú diskusiu viedli poslanci po-
čas rokovania o zmluve so spoloč-
nosťou SAD Liorbus. Tá pre mesto 
zabezpečuje pravidelnú autobu-
sovú dopravu. Nakoniec zastupi-
teľstvo zobralo na vedomie šiesty 
dodatok k  tejto zmluve. Ten ak-
tualizuje jej znenie a  dáva ju do 
súladu s platnou legislatívou. Do-
datok upravuje jej niektoré body, 
ktoré vzišli z  rokovaní so SAD 
Liorbus, predmetom dodatku je 
aj špecifikovanie oprávnených 
nákladov a  výnosov pri poskyto-
vaní dopravných služieb vo verej-
nom záujme.

 Peter Lehotský

Opravy TV ANTÉN
a SATELITOV

rozšírenie tv signálu
na 2. a 3. televízor

0910 612 750

Zmeny cestovných poriadkov  
Z dôvodu zmien vo vedení vlakov osobnej železničnej dopravy došlo dňa 9. decembra 2012 k zmene cestov-

ných poriadkov Železníc Slovenskej republiky.
V nadväznosti na tieto zmeny došlo k tomu istému dátumu aj k zmenám v mestskej autobusovej doprave 

v Liptovskom Mikuláši (MAD) a prímestskej autobusovej doprave (PAD). Odporúčame preto cestujúcim, aby 
vo vlastnom záujme sledovali cestovné poriadky zverejnené na železničnej stanici a na zastávkach verejnej 
autobusovej dopravy. Cestovné poriadky MAD a PAD sú zverejnené aj na internetovej stránke mesta Liptovský 
Mikuláš (www.mikulas.sk).      -lh-

turnajov boli ocenení sladkými 
odmenami, ktoré si po svojich 
výkonoch naozaj zaslúžili. 
konečné poradie družstiev bolo 
nasledovné:

Volejbalový turnaj MIKIMIX 2012 
1. ZŠ Janka Kráľa
2. ZŠ Čsl. brigády
3. ZŠ M. R. Martákovej
4. ZŠ Okoličnianska
5. ZŠ s MŠ Demänovská ulica

Basketbalový turnaj 
o tortu primátora mesta 2012

1. ZŠ M. R. Martákovej
2. ZŠ Čsl. brigády
3. ZŠ ZŠ s MŠ Demänovská ulica
4. Evanjelická ZŠ biskupa J. Janošku
5. ZŠ Janka Kráľa

 Ľudmila Fiaminová,
 Útvar mládeže, športu a kultúry
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Exekúcie prinútili dlžníkov platiť

Správnym adresátom požiadaviek 
pedagógov je vláda, 

nie mestá a obce, myslí si primátor

Z 1 130 dlžníkov má radnica vy-
riešených k  12. decembru 219. 
„Za tri týždne sme teda uspoko-
jili svoje pohľadávky od asi 20% 
dlžníkov, ich záväzok predstavo-
val asi 11% celkovej vymáhanej 
sumy, ktorú si uplatňujeme,“ 
dodal R. Proč. V súčasnosti exe-
kútor postupuje voči všetkým 
dotknutým dlžníkom v  zmysle 
zákona. Pokiaľ nemali na svo-
jich bankových účtoch dostatok 
peňazí, bude odstúpené pohľa-
dávky mesta vymáhať aj z  ďal-
šieho majetku dlžníkov.

„Ak v Liptovskom Mikuláši evi-
dujeme viac ako 32-tisíc daňov-
níkov a  31-tisíc z  nich si svoje 
povinnosti voči mestu dokáže 
plniť načas, musíme voči tej ti-
sícke, ktorá si ich neplní, pristu-
povať rázne. Nie je mysliteľné, 
aby väčšina tolerovala nepo-
riadnosť či zneužívanie systému 
menšinou,“ komentoval po-
stup pri vymáhaní nedoplatkov 
a  prvé výsledky tohto postupu 
primátor Alexander Slafkovský.                                

 -red-

v súvislosti so štrajkom za-
mestnancov školstva a prebie-
hajúcimi rokovaniami medzi 
ich zástupcami a vládou sa  
dostali na verejnosť informá-
cie, že na časť prípadného zvý-
šenia platov by mali peniaze 
pohľadať vo svojich rozpoč-
toch mestá a obce. „Z pohľadu 
miest ako je Liptovský Mikuláš 
je to nerealizovateľný návrh,“ 
tvrdí jeho primátor alexander 
slafkovský a viceprezident 
Únie miest slovenska (ÚMs).

Školy prevádzkované samo-
správami dostávajú na mzdy 
a  režijné náklady účelovo viaza-
né peniaze zo štátneho rozpoč-
tu. „V našom meste to tohto roku 
bolo asi 3,132 mil. eur, tri štvrtiny 
z toho išli na mzdy,“ vysvetľuje A. 
Slafkovský. Tieto peniaze na pre-
nesené kompetencie sú zúčtova-
teľné na osobitnom účte mesta 
pre školy.

„Z podielových daní sme okrem 
toho dali ďalších asi 3,2 mil. eur, 
teda viac ako 42%, na chod ma-
terských škôl, školských jedální, 
centier voľného času a základnej 
umeleckej školy,“ pokračuje ďa-

lej. V uvedenej sume vyčlenenej 
zo získaných  podielových daní 
sú zahrnuté režijné náklady aj 
mzdy.

„Ušetriť peniaze a použiť ich na 
zvýšenie učiteľských platov v na-
šom meste by sme vedeli jedine 
zlúčením škôl, zvýšením počtu 
žiakov v triedach a prepustením 
časti pedagógov. To ale nie je 
systémové riešenie. Je potrebné 
zvýšiť objem peňazí smerova-
ných do školstva, preto si mys-
lím, že správnym adresátom po-
žiadaviek učiteľov je vláda. Tá by 
ich preto nemala odkazovať na 
primátorov a  starostov,“ vysvet-
ľuje primátor L. Mikuláša a vice-
prezident ÚMS. 

„Predpokladám, že podobná 
situácia je aj vo väčšine sloven-
ských miest. Ak niekde dochádza 
k  tomu, že účelovo viazané pe-
niaze na prenesené kompeten-
cie v školstve používajú niekto-
ré samosprávy na financovanie 
svojich iných potrieb, je to v roz-
pore so zákonom. Dá sa to však 
veľmi ľahko zistiť vďaka tomu, že 
rozpočty a záverečné účty miest 
a obcí sú verejné. Upozorňujem, 
že je potrebné v prípade navýše-

Oznam pre majiteľov motorových vozidiel  
Oddelenie životného prostredia, dopravy a verejných priestran-

stiev spolu s Verejnoprospešnými službami mesta Liptovský Miku-
láš (VPS) žiadajú počas zimných mesiacov majiteľov motorových 
vozidiel, aby rešpektovali pokyny pracovníkov VPS. Zároveň ich 
žiadajú aj o to, aby parkovali svoje vozidlá tak, aby neznemožňova-
li pracovníkom VPS a ich zariadeniam pri odpratávaní snehu a vý-
kone údržby. Za pochopenie vopred ďakujú všetkým vodičom. 

 -lh-

nia platov pedagógov zvýšiť aj 
normatív na žiaka pre originálne 
kompetencie, teda financova-
nie materských škôl, školských 

jedální, centier voľného času 
a  základných umeleckých škôl,“ 
uzavrel Alexander Slafkovský.   

    Peter Lehotský

po troch týždňoch od začatia vymáhania nedoplatkov na poplat-
koch za komunálny odpad a dani z nehnuteľnosti vyhodnotila mi-
kulášska radnica prvé výsledky exekúcií. „Celkovo nám do rozpoč-
tu pribudlo asi 30-tisíc eur,“ konštatuje rudolf proč, vedúci útvaru 
miestnych daní a poplatkov. podľa jeho slov zaznamenali zvýše-
nú platobnú disciplínu aj u tých daňovníkov, ktorí sa na zoznam 
exekútora ešte nestihli dostať, ale ich záväzky voči mestu už boli  
po lehote splatnosti.
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Zmeny pri používaní pyrotechnických 
výrobkov

Vyhlásením dňa 23.11.2012 na-
dobudol účinnosť zákon NR SR 
č. 350/2012 Z. z., ktorým sa mení 
a  dopĺňa zákon SNR č. 51/1988 
Zb. o  banskej činnosti, výbušni-
nách a  o  štátnej banskej správe 
v znení neskorších predpisov.

V  zmysle novelizácie zákona 
o  banskej činnosti mesto noveli-
zovalo svoje všeobecne záväzné 
nariadenie týkajúce sa pyrotech-
niky a môže ním obmedziť alebo 
zakázať používanie pyrotechnic-
kých výrobkov určených na zá-
bavné a  oslavné účely na území 
obce: 

1) Na území mesta Liptovský 
Mikuláš sa môže v čase od 31. 
decembra od 18:00 hod. do                                                                                                                                               
01. januára 03:00 hod. používať 
len zábavná pyrotechnika ka-
tegórie 1, kategórie 2 a kategórie  
3 a pyrotechnické výrobky na zá-
bavné a oslavné účely triedy I a II.

2) v inom čase ako je uvedený 
v  ods.1 je používanie zábavnej 
pyrotechniky kategórie 1, ka-
tegórie 2 a  kategórie 3 a  pyro-

technických výrobkov na zábav-
né a oslavné účely triedy I a II na 
území mesta Liptovský Mikuláš 
zakázané.

3) Zábavnú pyrotechniku ka-
tegórie 4 a  pyrotechnické vý-
robky na zábavné a oslavné úče-
ly triedy III a  IV môžu v súlade  
s §36g zákona o banskej činnosti 
na území mesta Liptovský Miku-
láš používať (po splnení záko-
nom stanovených povinností) 
len odborne spôsobilé osoby 
, a to v čase od 31.decembra 
22:00 hod. do 01.januára 02:00 
hod. a v ostatných dňoch bež-
ného roka v čase od 10:00 hod. 
do 22:00 hod., pre účely podu-
jatia stoličné dni do 22:30 hod.

4) v inom čase ako je uvedený 
v ods. 3 je používanie zábav-
nej pyrotechniky kategórie 4 
a  pyrotechnických výrobkov na 
zábavné a  oslavné účely triedy 
III a  IV na území mesta Liptovský 
Mikuláš zakázané. 

 -mp-

Podporujeme zvyšovanie kvality života seniorov v našom meste
Rastom počtu starších ľudí 

je nutné zaujímať sa o  ich se-
kundárne potreby, medzi kto-
ré patria potreba vzdelávania, 
komunikácie, spoločenského 
kontaktu, vytvárania nových 
spoločenských väzieb i  pocit 
spoločenskej užitočnosti, potre-
by a sebarealizácie. 

Mesto Liptovský Mikuláš má 
záujem podporovať zvyšovanie 
kvality života seniorov v meste aj 
prostredníctvom rozširovania ich 
vedomostí a zručností.  Dôkazom 
toho je projekt s  názvom „Aktív-

ne starnutie seniorov v  meste 
Liptovský Mikuláš“, ktorý mesto 
spracovalo a  podalo v  októbri 
2012 v  rámci výzvy na pred-
kladanie žiadostí o  nenávratný 
finančný príspevok   operačné-
ho  programu  Vzdelávanie.  

Mesto v prípravnej fáze pro-
jektu zorganizovalo pracovné 
stretnutie so zástupcami klubov 
seniorov a  zástupcami občian-
skych združení pôsobiacich na 
území mesta. Na stretnutí senio-
ri prejavili jednoznačný záujem 
o realizáciu projektu a mali mož-
nosť navrhnúť aktivity projektu, 

ktorých sa chcú zúčastniť. Projekt 
zohľadňuje potreby cieľovej sku-
piny ktorou sú v zmysle výzvy se-
niori vo veku nad 50 rokov. 

Navrhnuté vzdelávacie aktivi-
ty (informačné a  komunikačné 
technológie, komunikácia v  cu-
dzích jazykoch, základy finančnej 
a právnej gramotnosti, orientácia 
v systéme verejnej správy) umož-
nia seniorom získať vedomosti 
a  zručnosti, ktoré im pomôžu 
ľahšie sa adaptovať  na nové po-
žiadavky doby.  Ďalšími vzdeláva-
cími aktivitami projektu sú osob-
nostný rozvoj, zdravý životný štýl, 
aktivity zamerané na hudbu a po-

hyb a aktívne spoznávanie regió-
nu a okolia. V prípade schválenia 
žiadosti o  nenávratný finančný 
príspevok sa budú jednotlivé 
vzdelávacie aktivity realizovať 
v termíne od 09/2013 -08/2014.  

Požadovaná výška nenávrat-
ného finančného príspevku na 
tento projekt je takmer 103-tisíc 
eur. V prípade schválenia žiadosti 
budú financované z  Európskeho 
sociálneho fondu a štátneho roz-
počtu. Mesto Liptovský Mikuláš 
bude projekt spolufinancovať vo 
výške 5%  nákladov projektu.         

  Ing. Jana Kormaníková,
útvar koncepcií a projektového manažmentu
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Mikulášske ucho

Milí čitatelia, v tejto rubrike 
prinášame výber z internetovej 
stránky mesta zo sekcií Mikuláš-
ske ucho a Otázky a odpovede. 
Nájdete v nich vaše postrehy, 
podnety a problémy, ktorými  
sa vedenie mesta zaoberá.

 V Baťovej uličke smerom od 
námestia nesvieti prvá lampa  
a keďže nie je osvetlený ani pod-
chod, je tam príšerná tma. Chodí 
tadiaľ veľa ľudí a je len náhoda že 
teraz keď sa tam veľmi šmýka, ešte 
nikto nespadol a nič si nezlomil. 

 Ďakujeme za podnet, zabez-
pečíme opravu poškodenej lampy  
verejného osvetlenia. 

Ing. Ľubomír Hán
vedúci oddelenia ŽP, dopravy a verejných 

priestranstiev

 Dobrý deň, chcem vás požia-
dať o informácie o vyriešení par-
kovania pri autobusovej a vlako-
vej stanici. Po niekoľkých rokoch 

prísľubov sa k lepšiemu nič výraz-
ne nezmenilo, nepochopiteľné je 
aj to, že hoci pribudlo zopár miest 
na parkovanie (konkrétne 3), pre 
taxi je vyblokovaných 5 miest a 
jedno pre políciu. Dokonca páni 
taxikári zaberajú bezohľadne aj 
tie 3 miesta pre „obyčajných“ ob-
čanov... Osobne chápem, že peňa-
zí je málo, ale zvolení zástupcovia 
majú povinnosť postarať sa o po-
treby občana a nie donekonečna 
omieľať rovnaké výhovorky!

 Pozemky okolo parkoviska na 
železničnej stanici  nie sú vo vlast-
níctve mesta ale Železníc Sloven-
skej republiky a iných právnických 
osôb. Snahou mesta je už niekoľko 
rokov túto situáciu riešiť. Aj v sú-
časnosti podnikáme kroky k zlep-
šeniu situácie.  Avšak bez získania 
pochopenia na strane vlastníka 
pozemkov sa o rozšírení parko-
viska uvažovať nedá. Nie je to o 
prísľuboch, je to o faktoch. 

Ing. Ľubomír Hán
vedúci oddelenia ŽP, dopravy a verejných 

priestranstiev

 Dobrý večer, chcela by som sa 
opýtať, dokedy budú voľne behať 
psy z rómskej komunity po cinto-
ríne a aj okolo Lidlu. Psy ničia vý-
zdobu hrobov,špinia labami hro-
by a aj dokonca stolicou. Počula 
som, že má byť oplotený cintorín, 
ale dovtedy budú ohrozovať psy 
majetok a životy občanov? 

 Psy, ktorých sa ich majitelia 
(nielen Rómovia) z rôznych príčin 
zbavili, si prirodzene hľadajú po-
travu a miesto prežitia. Blízkosť 
iných psov a možnosť potravy v 
blízkosti rómskych príbytkov je 
zrejme pre ne vhodným životným 
priestorom. A po nich neustále 
prichádzajú ďalšie psy. Príčinou 
však nie sú psy, ale človek. 
Neviem či je možné označiť psy 
za rómske. Naši rómski spolu-
občania sa k  nim pri našom ob-
jasňovaní nehlásia. My sme ich 
požiadali o pomoc pri ich odchy-
te. Na voľnom priestranstve sú 
prakticky nechytateľné. Zamedziť 
vniknutiu psov na cintorín kvalit-
ným oplotením je skutočným rie-

šením problému.  
Pracovník mesta oprávnený na 
odchyt psov robí, čo môže a čo 
je v jeho silách a v tejto lokalite 
bol už niekoľkokrát opakovane  
s príslušníkmi MsP, podarilo sa im 
odchytiť v ostatných týždňoch už 
päť psov. Tento problém máme v 
tomto ročnom období výraznejší 
na území celého mesta a snažíme 
sa ho priebežne riešiť. 
Drvivá väčšina psov v danej loka-
lite sú túlavé psy, ktorých sa ich 
bývalí majitelia zbavili, keď buď 
ich, alebo ich deti už prestali ba-
viť. Tieto túlavé psy si našli spô-
sob prežitia na miestach, kde sa 
im občas niečo ujde na jedenie  
a kde nájdu človeka, ktorý ich 
neodkopne, ale dokáže ich napr.  
v zime prichýliť. V blízkosti Vrbic-
kého cintorína sa navyše nachá-
dza aj glejona a kožiarska fabrika 
so spracovaním surových koží, 
kam chodia psy hľadať potravu. 

Ing. Ľubomír Marjovič, 
zástupca náčelníka Mestskej polície

Výstava 
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Vážení spoluobčania,
po úspechu v  komunálnych voľbách na konci novem-

bra 2010 som sa pred dvoma rokmi 28. decembra vrátil  
na mestský úrad. Svoju predvolebnú kampaň som postavil 
na štyroch základných pilieroch. Spolu s tímom kandidátov 
na poslancov, ktorí ma podporovali, sme zostavili program, 
ktorý plníme od prvého dňa vo funkciách. Sme v polčase ak-
tuálneho funkčného obdobia, je preto na mieste poohliad-
nuť sa a vyhodnotiť, čo sme už stihli, a čo nás ešte čaká.
 

  MUDr. Alexander Slafkovský, 
primátor mesta

1. Hovoriť pravdu. Ekonomická situácia mes-
ta sa kvôli hospodárskej kríze a  rozšafnému 
hospodáreniu predošlého vedenia skompli-
kovala. Zastierať skutočnosť, s ktorou sa pa-
sujeme, by bolo klamaním občanov. Hovorí-
me veci na rovinu a bez obalu. Iba pravda, aj 
keď častokrát nepríjemná, môže získať medzi 
občanmi pochopenie pre kroky, ktoré podni-
káme.

2. Rozumne hospodáriť. Znížili sme výdavky 
na chod mestského úradu tak, aby ušetrené 
peniaze mohli byť použité na užitočnejšie 
veci. Prehodnotili a upravili sme nevýhodné 
dodávateľské zmluvy s  partnermi, v  niekoľ-
kých prípadoch kvôli nemožnosti dohodnúť 
sa sme ich ukončili. Súdime sa kvôli podľa 
nás nevýhodným zmluvám v súvislosti s ve-
rejným osvetlením a mestským rozhlasom či 
predajom pozemkov. Znížili sme celkovú za-
dlženosť na jedného obyvateľa.

3. Byť otvorený verejnosti. Mestské médiá za-
čali dávať priestor každému názoru. TV Liptov 
uviedla do života diskusnú reláciu Zaostrené 
na..., v  ktorej diskutujú poslanci mestského 
zastupiteľstva bez ohľadu na politickú prí-
slušnosť. Spravodajstvo prináša objektívne 
a vyvážené informácie. Ak v rokoch 2007 až 
2010 musela obsah vysielania televízie nie-
koľkokrát riešiť kvôli nedodržiavaniu zákona 
Rada pre vysielanie a retransmisiu, v uplynu-
lých dvoch rokoch na to nedostala dôvod.

Mesačník Mikuláš prináša takisto informá-
cie udalostiach tak, ako sa stali. Vytvorili sme 
priestor pre poslanecké kluby. Mikulášsku 
tribúnu však zatiaľ využívať nezačali, hoci jej 
štatút je v platnosti už viac ako rok. Tribúna 
stále čaká na svojich autorov, je preto iba na 
poslancoch, či jej priestor začnú využívať.

4. Mať dobrý tím. Dobrý spolupracovník vie 
vyjadriť vlastný názor, ak sa aj líši od názoru 
nadriadeného. Kolegovia vedia, že dobré vý-
sledky sa rodia v diskusii a chápu, že priznať 
si chybu je ľudské a že veľkorysosť umožňuje 
napredovať. Iniciatíva a  podnety sú zákla-
dom dobrej spolupráce. Jej výsledkom má 
byť spokojný občan.  

Čo sme občanom sľubovali a plníme
1. Viac parkovísk. Nedostatok parkovacích miest riešime ich budovaním. Na Podbrezinách sme toh-

to roku vybudovali viac ako 30 parkovacích miest. Pripravujeme zmenu systému parkovania tak, aby 
na oboch najväčších sídliskách i v širšom centre mali motoristi lepšie podmienky na parkovanie.

2. Park Ivana Laučíka. Z internetovej ankety, ktorú sme pred voľbami realizovali, vzišla myšlienka 
pomenovať v meste park po významnom básnikovi. Park Ivana Laučíka sa stane realitou v prvej po-
lovici roka 2013.  

3. Protipovodňové opatrenia. Situácia počas prívalových dažďov v  Iľanove, Ploštíne, Demänovej 
i Bodiciach si vyžadovala investície do protipovodňových opatrení už dávnejšie. V rámci možností 
mestského rozpočtu sme sa do nich pustili. Pravidelné čistenie odtokových kanálov a priepustov je 
samozrejmosťou. Realizácia ďalších protipovodňových opatrení tiež. V začatom budeme pokračovať. 

Piliere Alexandra Slafkovského
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4. Dokončenie rekonštrukcie Základnej školy na Demänovskej ceste.
5. Uzatváranie skládky pri Veternej Porube.

6. Kolaudácia a odovzdanie 27 nových bytov v Palúdzke.

1. Rekonštrukcia križovatky na Rachmaninovom námestí.

2. Nové cesty a kanalizácia v Stošiciach.

3. Rekonštrukcia Štúrovej ulice a centrálnej mestskej zóny za 1,5 mil. eur.

4. Znížiť zadlženosť. Zostatok komerčných úverov v prepočte na obyva-
teľa, ktoré si mesto zobralo v rokoch 1990 až 2006, predstavoval k 31. 12. 
2006 sumu 162 eur. Za štyri roky sa vyšplhal až na 266 eur na jedného oby-
vateľa napriek tomu, že mestu v  tom istom období – medzi rokmi 2007 
až 2010 – príjmy rástli. Pred voľbami sme sa zaviazali zadlžovanie zastaviť 
a znížiť. Svoj záväzok voči občanom plníme!    

5. Cyklochodník. Z vlastných zdrojov sme začali s jeho budovaním. Prvú 
etapu sme dokončili v jeseni 2012, radosť z nového úseku cyklochodníka 
majú predovšetkým obyvatelia Nábrežia. Vo výstavbe budeme pokračovať.

Čo sme sľubovali 

1. Viac parkovísk. Nedostatok parkovacích miest riešime ich budovaním. Na 
Podbrezinách sme tohto roku vybudovali viac ako 30 parkovacích miest. 
Pripravujeme zmenu systému parkovania tak, aby na oboch najväčších 
sídliskách i v širšom centre mali motoristi lepšie podmienky na 
parkovanie.

2. Park Ivana Laučíka. Z internetovej ankety, ktorú sme pred voľbami 
realizovali, vzišla myšlienka pomenovať v meste park po významnom 
básnikovi. Park Ivana Laučíka sa stane realitou v prvej polovici roka 
2013.  

3. Protipovodňové opatrenia. Situácia počas prívalových dažďov v Iľanove, 
Ploštíne, Demänovej i Bodiciach si vyžadovala investície do 
protipovodňových opatrení už dávnejšie. V rámci možností mestského 
rozpočtu sme sa do nich pustili. Pravidelné čistenie odtokových kanálov 
a priepustov je samozrejmosťou. Realizácia ďalších protipovodňových 
opatrení tiež. V začatom budeme pokračovať. 

4. Znížiť zadlženosť. Zostatok komerčných úverov v prepočte na obyvateľa, 
ktoré si mesto zobralo v rokoch 1990 až 2006, predstavoval k 31. 12. 
2006 sumu 162 eur. Za štyri roky sa vyšplhal až na 266 eur na jedného 
obyvateľa napriek tomu, že mestu v tom istom období – medzi rokmi 
2007 až 2010 – príjmy rástli. Pred voľbami sme sa zaviazali zadlžovanie 
zastaviť a znížiť. Svoj záväzok voči občanom plníme!

  

Spravili sme aj toto

7. Rekonštrukcia ČOV v Liptovskej Ondrašovej. Bude zapáchať menej.  
Investícia do životného prostredia za 55 mil. eur z eurofondov prináša 
svoje ovocie.
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22.00  ZOČI VOČI
23.15  Silvestrovská diskotéka
00.00  Ohňostroj 

NÁMESTIE OSLOBODITEĽOV
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Opäť je tu čas, v kto-
rom sa zamestnan-

ci, živnostníci a firmy 
rozhodujú, komu venujú 
2 % zo zaplatenej dane 
za rok 2012. Venujte 2 % 
organizácii – Občian-
skemu združeniu TATRY 
(OZ TATRY) – za ktorou 
sú hmatateľné výsledky 
a nie rôznym nečinným 
organizáciám resp. 
organizáciám, ktoré 
vznikli len za účelom 
získavania 2 %-nej 
asignácie. Garantujeme Vám, 
že OZ TATRY nepoužíva finanč-
né prostriedky, získané z dvoch 
percent, na úhradu miezd, a ani 
na úhradu bežných prevádzko-
vých výdavkov organizácie. 

Počas roka 2012 sme v spolupráci s Ekofon-
dom, n. f. a  CEEV Živica koordinovali podtat-
ranské turné interaktívnej výstavy „Energia 

3. tisícročia“ (Námestovo, Dolný Kubín, Lip-
tovský Mikuláš, Poprad, Spišská Nová Ves, 
369 programov pre 7 361 mladých ľudí). 

Zelená oáza pri vode na sídl. Podbreziny 
v Liptovskom Mikuláši sa rozrástla o 20 ks 
stromov,  2 záhony s cca 70 sadenica-
mi krovín a 10 lavičiek. V spolupráci so 
ZŠ Janka Kráľa – Liptovský Mikuláš sa 
o tento priestor dlhodobo staráme. 

Zelená 

oáza pri 

škole 

v areáli ZŠ 
Janka Kráľa 
– Liptovský 
Mikuláš, 
vďaka 
niekoľkým 
podporeným 
projektom, 
bola dopl-
nená o malé 
školské 
arborétum 

(25 druhov stromov) a učebňu v prírode 
(stoly a lavice z agátového dreva), okolo 
ktorej bol vysadený živý plot pozostávajú-
ci z cca 200 ks krovín. Okolie záhradného 
jazierka a bylinnej špirály bolo doplne-
né o 65 metrov chodníkov z prírodného 
kameňa – andezitu, skalku s desiatkami 
druhov rastlín a o pergoly s popínavými 
ružami. Do humanizácie areálu školy sme 
doteraz investovali viac než 10 000 eur. 

V rámci kampane „Neseparuj-

te sa! Separujte s nami“ sme 
propagovali zber kovových obalov 
v meste Liptovský Mikuláš a po-
skytli školám materiálno-technické 
vybavenie v hodnote cca 1 700 eur. 

Do 13. ročníka Korešpondenčnej školy 

ekológie sa v školskom roku 2011/2012 

zapojilo 445 žiakov zo 45 základných 
a stredných škôl z celého Slovenska. 

V rámci Občianskeho monitoringu 

životného prostredia podporujeme 
a koordinujeme činnosť najväčšej ce-
loslovenskej nezávislej monitorovacej 
siete, v rámci ktorej stovky mladých ľudí 
po celom Slovensku vyhľadávajú nelegál-
ne skládky odpadov, prípady porušenia 
zákona o vodách, resp. pripravujú a rea-
lizujú výchovno-vzdelávacie aktivity pre 
miestnu komunitu. Každý rok vďaka našej 
práci zmizne zo slovenskej krajiny niekoľ-
ko stoviek nelegálnych skládok odpadov.

Pripomienkujeme zákony a strategické 
dokumenty, podávame podnety, odhaľujeme 
nekonanie a alibizmus štátnych a samo-
správnych orgánov, poskytujeme odborné 
rady občanom a občianskym iniciatívam, 
publikujeme, vytvárame zázemie pre dobro-
voľníkov a priestor pre absolventskú prax. 

Ú D A J E  O  P R I J Í M A T E Ľ O V I

Názov organizácie:  

Občianske združenie TATRY

Sídlo organizácie:  

KEMI 627/5, 031 04 Liptovský Mikuláš 

Právna forma: občianske združenie 

IČO: 37802712 

Tlačivá k venovaniu 2 % asignácie dane 

Vám zašleme na požiadanie v elektronickej 

forme (oztatry@slovanet.sk). Firmy 

a živnostníci vyplňujú vyhlásenie priamo 

v daňovom priznaní.

Kontakt: 
Občianske združenie TATRY, 
KEMI 627/5, 031 04 Liptovský 
Mikuláš, tel.: 044 /553 10 27, 
mobil: 0903 028 364, 
e-mail: oztatry@slovanet.sk 

Občianske združenie TATRY je popredná environmentálna mimovládna organizácia, ktorá 
vznikla v októbri 2000 zo skupiny ľudí, ktorí sa podieľali na ochrane a tvorbe životného prostredia 
v podtatranskej oblasti od decembra 1998. Naša dlhodobá vízia je zadefinovaná v „Programe ob-
novy krajiny v podtatranskom regióne“. OZ TATRY je držiteľom japonskej environmentálnej ceny 
„Sasakawa Environmental Award“ (2000, 2002), „Národnej ceny za kultúrne a prírodné dedič-
stvo 2004“, Ceny Rady mládeže Slovenska za podporu práce s deťmi a mládežou – „MOST 2006“, 
britskej environmentálnej ceny „International Green Apple Awards“ (2007), Ceny odpadového 
hospodárstva „Zlatý mravec“ v kategórii inovatívny počin (2010), Ceny Nadácie Orange za regio-
nálny rozvoj (2011). 

2 % pre

OZ TATRY Venujte nám 2 % 
zo zaplatenej dane za rok 2012
Vrátime Vám oveľa viac!
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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Vás pozýva na

V programe účinkujú:
Peter Michalica - popredný slovenský huslový virtuóz 
Adriana Antalová - harfa
Viera Bartošová - klavír Vstup volný

venovaný 20. výročiu vzniku Slovenskej republiky

dna 6. januára 2013 o 16.00 h
velká sála Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši
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Druhý ročník galavečera Tatranu prekvapil

Multáňovej a Maliňákovi blahoželal 
aj primátor

Galavečer Futbal je hra a 
hrať by sa mal človek pre ra-
dosť má za sebou druhý roč-
ník. Mestský futbalový klub 
Tatran Liptovský Mikuláš sa 
5. decembra opäť obzrel za 
ostatným rokom, odmenil 
svojich najlepších hráčov 
a odhalil darček, na ktorom 
funkcionári klubu pracovali 
viac ako rok.

tajomstvo je odhalené
Galavečer mal ambície aj tento 

rok priblížiť život v klube širšej 
verejnosti, zhodnotiť aktivity 
uplynulého roka, či načrtnúť 
plány do toho budúceho. Asi 
tým najmilším je uzavretie spo-
lupráce s MŠK Žilina.

„S Liptovským Mikulášom 
máme nadštandardné vzťa-
hy. Myslím, že je v klube veľmi 
veľa mladých talentov, chce-
me ich podchytiť a  časť z  nich 
zabudovať do našich kádrov. 
Časť chlapcov z  vášho kádra 
z  vekových kategórií od 11 do 
19 rokov by sme vzali na neja-
ké prípravné zápasy, či už do 
Čiech alebo do zahraničia a 
takto ich postupne etablovali 

do mužstva. Postupne by sa 
mohli uchytiť aj v našom áčku,“ 
priblížil formu spolupráce Peter 
Pekara, manažér mládeže MŠK 
Žilina. 

„Na oplátku, ak sa naši najlep-
ší dorastenci neuchytia v áčku, 
nechceme, aby chodili hrávať 
po dedinách u nás v okrese, ale 
chceme ich dať do vyšších sú-
ťaží. Tatran hrá druhú najvyššiu 
ligu a hrá veľmi pekný, moder-
ný futbal s mladými chalanmi. 
Účasť v takom tíme by bola ozaj 
veľmi dobrá pre našich končia-
cich dorastencov,“ dodáva P. 
Pekara.

Vedenie Tatranu v spoluprá-
ci vidí možnosť, ako pomôcť 
tunajšiemu futbalu. „Pre mňa je 
Žilina najlepší klub na Sloven-
sku. Tak ako Španielsko má svo-
ju Barcelonu alebo Real Madrid, 
tak aj Slovensko má svoju Bar-
celonu, pre mňa je to MŠK Žili-
na,“ približuje pohnútky tohto 
kroku výkonný riaditeľ Tatranu 
Martin Pohlod. 

 
ivan Lišivka najlepším hrá-

čom tatranu
Minulý rok druhý, teraz prven-

Vo štvrtok 29. novembra pri-
vítal primátor Alexander Slaf-
kovský na mikulášskej radnici 
Ľuboša Maliňáka, Dominiku 
Multáňovú a  ich trénera Ľu-
boša Hečka. Ľuboš Maliňák sa 
pred niekoľkými dňami vrátil 
z majstrovstiev sveta v klasickej 
kulturistike v bulharskej Sofii. 
V  kategórii do 180 centimet-
rov tam získal zlatú medailu. 

Zaujímavosťou je, že sa tak stal 
prvým Slovákom, ktorý získal 
najcennejší kov na majstrov-
stvách sveta v tomto športe. 

Primátor ocenil aj výsledky 
Dominiky Multáňovej, ktorá 
získala bronz na majstrovstvách 
sveta vo fitnese žien. K  úspe-
chom zverencov zablahoželal 
tiež trénerovi Ľubošovi Hečko-
vi.  -štef-

stvo. Takto znie progres novo-
pečeného najlepšieho hráča v 
A tíme MFK Tatran. Ivanovi Li-
šivkovi dala verejnosť prostred-
níctvom ankety najviac svojich 
hlasov. Až také prekvapenie to 
však nebolo, pretože takmer 
celú polsezónu sa hovorilo o 
jeho úspechoch. 

„Ďakujem všetkým za hlasy. Ja 
si myslím, že tie výkony mohli 
byť aj lepšie, snažil som sa dať 
mužstvu čo najviac. Mrzí ma, že 
sa nám podarilo nazbierať len 
toľko bodov, koľko máme, rad-
šej by som ocenenie vymenil za 
body. To sa bohužiaľ nedá, ale 
verím, že na jar nám to pôjde 
lepšie a zachránime druhú ligu,“ 

povedal Ivan Lišivka.
budúcnosť je v mládeži
Počas viac ako dvojhodino-

vého programu si ocenenia 
odniesli aj najlepší hráči jed-
notlivých kategórií. „Aj takouto 
formou chce klub motivovať 
mladých chlapcov, aby mali 
aj naďalej chuť hrať futbal,“ 
zaznelo počas večera. Podľa 
viceprezidentov Tatranu Du-
šana Vinčura a  Jozefa Sališa sú 
deti budúcnosťou mikulášske-
ho futbalu. „Vkladáme do nich 
energiu a nádej. Podpora mes-
ta mládežníckemu športu je 
viditeľná, bez nej by to nešlo,“ 
dodali. 

 -hlod-
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Deti darovali hračky svojim chorým kamarátom

Novoročný darček Televízie Liptov divákom

Materské centrum Zornička 
usporiadalo 9. novembra na 
sídlisku Podbreziny druhý 
ročník lampiónového sprie-
vodu. Okrem rôznych lampió-
nov, lampášikov či svetielok, 
si však deti so sebou doniesli 
aj hračky. Nie však pre seba 
na hranie, ale preto, aby ich 
darovali svojim chorým ka-
marátom v nemocnici. Lam-
piónový sprievod Materské-
ho centra mal tento rok totiž 
charitatívny účel a predchá-
dzala mu zbierka hračiek.

Materské centrum zornička sa 
rozhodlo zorganizovať druhý 
krát lampiónový sprievod a aby  

mal nejaký, taký účel, zmysel, tak 
sme sa rozhodli, že požiadame 
účastníkov tohto sprievodu, aby 
doniesli hračky, ktoré potom po 
dohode s  detským oddelením 
odovzdáme detičkám, ktoré sa 
liečia na detskom oddelení, prí-
padne do detskej ozdravovne 
Železnô. Úspech bol, myslím si, 
že veľmi veľký a  hlavne hračky, 
čo dávali do toho samotného 
vreca, kde sa to zbieralo, tak to 
boli samotné detičky, čiže vede-
li, že sa lúčia s hračkou, s ktorou 
sa budú hrať možno choré deti, 
ktoré to viacej potrebujú ako oni 
samé doma, uviedla Grétka Tu-
ranová, dlhoročná aktívna člen-
ka MC Zornička.

Primár detského oddelenia lip-
tovskomikulášskej nemocnice 
Roman Mojžiš neskrýval pote-
šenie: „Ďakujeme MC zornička 
za počastovanie hračkami, ktoré 
vyzbierali iniciatívne od svojich 
priaznivcov, priaznivkýň. Tieto 
hračky budú slúžiť deťom, ktoré 
sú hospitalizované na oddelení. 
Je pravda, že máme krátkodobé 
hospitalizácie, ale aj počas tej 
krátkej doby sa dieťa potrebu-
je hrať. Mnohé deti prichádza-
jú s  hračkami z  domu, ale sú aj 
mnohé deti, ktoré si nemôžu 
dovoliť také hračky, stavebnice, 
skladačky, prípadne knihy tu 
deti prvýkrát vidia, hlavne z tých 
sociálne slabších rodín. A  mô-

Po päťmesačnej prestávke a 
zmenách, ktoré priniesol pre-
chod na digitálne vysielanie, 
šíri TV Liptov svoj signál do 
domácností v Liptovskom Mi-
kuláši a okolí opäť od 6. júna 
2012. Odvtedy sme divákom 
priniesli najmä stovky správ 
z ich bezprostredného okolia, 
množstvo diskusií na rôzne 
témy a tiež novinku – pútavé 
dokumentárne filmy od domá-
cich i cezpoľných amatérskych 
aj profesionálnych tvorcov.

Keďže máme neustále snahu 
zlepšovať naše služby a  chce-
me, aby nás mohlo sledovať čo 
možno najviac divákov, rozhodli 
sme sa sprístupniť vysielanie TV 
Liptov cez internet. Okrem svia-
točného rozšíreného vianočného 
vysielania prinášame divákom na 
konci roka aj ďalší darček – mož-
nosť sledovať to, čo práve vysie-
lame, kdekoľvek, kde je dostupná 
internetová sieť. Podrobný jed-
noduchý návod, ako si pozrieť TV 
Liptov online, nájdete na www.

tvliptov.sk/live. Na obrazovkách 
svojich notebookov, stolných po-
čítačov, tabletov, iPadov i mobil-
ných telefónov tak môže odteraz 
sledovať naše vysielanie ešte viac 
divákov. Online vysielanie je do-
stupné aj pre vybrané televízne 
zariadenia.

Zostaňte s TV Liptov, aby ste sa už 
začiatkom roku 2013 mohli tešiť 
z  ďalších zmien k  lepšiemu, ktoré 
pre vás pripravujeme. Prajeme 
vám šťastný a zdravý nový rok. 

Mario Kermiet,  výkonný riaditeľ TV Liptov

žem povedať, že niekedy aj tieto 
hračky aj dáme tým sociálne sla-
bým deťom, aby sa trošku pote-
šili aj doma. 

Knižky, plyšové hračky, staveb-
nice, omaľovánky aj pastelky, 
bábiky, či autíčka, to všetko da-
rovali deti svojim chorým ka-
marátom. Zdravotné sestry ich 
pretriedia a  tie hračky, ktoré na 
detskom oddelení v  LM nevyu-
žijú poputujú do detskej ozdra-
vovne Železnô. Okrem hračiek 
by však na detskom oddelení 
privítali aj iné veci. 

To by bola dlhá pesnička roz-
právať o  ekonomickej situácii 
v  našom zdravotníctve, takže 
sme vďační za akýkoľvek spon-
zorský dar, či už ide o hračky ako 
v tomto prípade, alebo aj o ob-
nosené šatstvo pre malé deti, 
prípadne plienky a  iný spotreb-
ný materiál, ktorý sa môže pou-
žiť na detskom oddelení, uvie-
dol primár detského oddelenia 
Roman Mojžiš. 

 V prípade, že máte nejaké veci, 
ktoré by ste chceli darovať na 
detské oddelenie nemocnice 
v LM, môžete tak urobiť aj pros-
tredníctvom Materského Centra 
Zornička.  

 Eva Vetríková, 
 MC Zornička LM

Miss Tatry 2012 sa volá Patrícia Šebestová, zvíťazila vo veľkej konkurencii dievčat
Dňa 14. decembra sa v  kongre-

sovej sále Grand Hotela Bellevue 
v  Hornom Smokovci uskutočnilo 
finále súťaže krásy Miss Tatry 2012. 
Tradícia tejto súťaže tak bola po 
dvadsiatich rokoch úspešne obno-
vená.

V  slávnostnej atmosfére, v  krás-
nom prostredí Grand Hotela Belle-
vue a  na elegantnej  a  originálnej 
scéne, kde dominantu tvorili nad-
životné fotografie súťažiacich diev-
čat  sa predstavilo dvanásť krásnych 
finalistiek.

Súťaž prebiehala v  štyroch sú-
ťažných kategóriách: promenáda 
v  krátkych modeloch šiat, voľná 
disciplína, promenáda v  nádher-
ných svadobných šatách a  prome-
náda v plavkách. Nástup na záve-
rečnú prezentáciu bol umocnený 
nápaditými spoločenskými šatami, 
šperkami a  exkluzívnymi topán-
kami, ktoré neodmysliteľne patria 
k  dominantným prvkom umocňu-
júcim čaro ženského šarmu.

Vo voľnej disciplíne sa dievčatá 
prezentovali každá veľmi originál-
nym spôsobom. Diváci videli mo-
derný a  spoločenský tanec, počuli 
krásne recitácie od klasikov sloven-
skej literatúry ale aj hru na klavír, 
či folklórny spev a tanec . Vystúpe-
nia všetkých dvanástich finalistiek 
boli na úrovni a prejavili v nich veľa 
odvahy, estetického citu a  v  nepo-

slednej miere aj nemálo individuál-
neho talentu.

Trinásťčlenná odborná porota 
mala neľahkú úlohu pri výbere Miss 
Tatry spomedzi toľkých krásnych 
finalistiek. Galavečer bol správne 
okorenený vystúpeniami umelcov, 
ktorí každý po svojom zabavili di-
vákov a  prispeli k  dobrej nálade, 
atmosfére a  postupnej gradácii 

galaprogramu. V  programe vystú-
pila skupina Hefa, ktorú tvoria autor 
a  režisér galaprogramu Peter Heč-
ko a spevák Miro Fabián, kubánsky 
spevák Eusébio, Robo Šimko so sku-
pinou MassRiot, skupina Roxette 
Tribute a tanečná skupina Stella.

Galavečerom divákov sprevádzali 
Karin Majtánová, televízna mo-
derátorka a prvá Miss Slovenska 
a  Roman Bomboš, moderátor Slo-
venského rozhlasu a hlas Eurovízie. 
Výborne sa dopĺňali, sršali pozitív-
nou energiou a  dobrou náladou 
rozžiarili celú sálu.
Výsledky súťaže:
Miss Tatry 2012 – Patrícia Šebes-
tová
1. vicemiss Tatry 2012 – Jaroslava 
Hrošová
2. vicemiss Tatry 2012 – Karolína 
Miková
Miss Tatry Sympatia 2012 – Nicole 
Naelová
Miss Tatry Internet 2012 – Jarosla-
va Hrošová                 -mp-
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Človek sa narodil aby dýchal, vi-
del, počul a cítil – aby žil...
v Liptovskom Mikuláši sa na-
rodili:
Adrián ALMAN, Ján HLAVAJ, 
Karin VARINSKÁ, Simona CIDI-
LOVÁ, Adam MAKOVICKÝ, Lucia 
CIBUĽOVÁ, Jakub MORAVČÍK, 
Ivana PUŠKOVÁ, Matej HURAJ, 
Peter HURAJ, Matej JAMBRICH, 
Gabriel TRIZNA, Milan ZAŤKO, 
Samuel ADAMČIAK, Marek MAS-
LÍK, Samuel BLAŠKO, Šimon ŠI-
KULA, Sofia HRŮZOVÁ, Miroslav 
HARAGA, Tobias SLUKA, Matej 
HRIVŇÁK, Šimon BRABENEC, 
Adriana SKERLOVÁ, Valentína 
PUŠKOVÁ, Tobias CALLO, Ľuboš 
TURČINA, Marek SLOVÍK, Eliška 
MARUŠIAKOVÁ, Zuzana PSOT-
KOVÁ, Adam KRAJČÍ.

... teraz už nie si len priateľ,
teraz si ten, ktorého neopustím,
ktorému vždy pomôžem a hlav-
ne ktorého navždy milujem... 
Manželstvo uzavreli:
Marian JANÍČEK – Bibiana PET-
RÁŠOVÁ, Ing. Róbert ŠMITALA – 
Ing. Lucia HAJKOVSKÁ, Vladimír 
PUCHÝ – Bc. Silvia MIKULÁŠOVÁ, 
Ing. Jozef KINDERNAY – Ľubi-
ca KLEPÁČOVÁ, Patrik FARKAŠ 
– Radka ADÁMKOVÁ, Michal 
DUNAJ – Ester Elizabeth STARO-
ŇOVÁ, Jaroslav ZAČKA – Martina 
VODÁKOVÁ, Ján PRIEBRACH – 
Lenka STEJSKALOVÁ.

Dych – slovko krátke, nenápad-
né.
Bez neho však končí život ... 
opustili nás:
Miroslav SOCHOR – 45r., Ľubi-
ca JAMBRICHOVÁ – 61r., Darina 
SKERLOVÁ – 86r., Jarmila KIRÁ-
ĽOVÁ – 85r., Igor HARICH – 69r., 
Mária ŽIŠKOVÁ – 89r., Ondrej 
ĎURICA – 83r., Lukáš ŠIŠKA – 
24r., Izabela TOLNAYOVÁ – 87r., 
František KRČMÁREK – 71r., 
Anna KOMÁROVÁ – 89r., Ivan 
KRAJŇÁK – 59r., Terézia AUX-
TOVÁ – 78r., Ľubomír KREVA – 
58r., Ján KLIMO – 65r., Vladimír 
CHRAPČIAK – 84r., Michal ILAV-
SKÝ – 83r.     -matr-

15.11.2012 o  09.45 hod. bolo ka-
merovým systémom zistené, že na 
ul. Štefánikovej na zastávke SAD fajčil 
pán Stanislav G. zo Starej Ľubovne. 
Menovaný sa svojím konaním dopus-
til priestupku podľa § 7, ods. 1, písm. 
a)  zák. č. 377/2004 Z.z., za čo bol na 
mieste riešený v zmysle zákona.
20.11.2012 o  11.40 hod. v  Okolič-

nom na ul. Riečnej vykonávali po-
domový predaj p. Hideg S. a  Jozef 
Z. z  Fiľakova. Uvedeným konaním 
porušili §24 ods. 1, písm. c) zák. č. 
372/90 Zb., za čo boli na mieste rie-
šení hliadkou MsP v zmysle zákona.
25.11.2012 o  20.30 hod. nezná-

my páchateľ odcudzil na ul. Bello-
vej z  motorového vozidla Mercedes 
majiteľa pána Andreja T. z L. Mikulá-
ša znak uvedeného vozidla. Nezná-
my páchateľ sa dopustil priestupku 
podľa § 50 ods. 1 zák. č. 372/90 Zb. 
o priestupkoch. Vec je v riešení mest-
skej polície.
27.11.2012 o  08.50 hod. znečistil 

verejné priestranstvo na ul. 1. mája 
pán Marek F. z  Liptovskej Porúbky 
tým, že zahodil na zem ohorok z ci-
garety. Uvedeným konaním bol po-
rušený § 47 ods. 1, písm. d) zák. č. 
372/90 Zb. Hliadka MsP riešila meno-
vaného na mieste v zmysle zákona.
27.11.2012 o  10.24 hod. na plate-

nom parkovisku pred predajňou Tra-
noscius na ul. 1. mája vodič motoro-
vého vozidla M. N. nemal zakúpený 
lístok na parkovanie a pri prejedná-
vaní priestupku z miesta ušiel. Svoj-
im konaním sa dopustil priestupku 
podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke. Dodatočne bol riešený 
v blokovom konaní. 
29.11.2012 o  13.10 hod. hliadka 

MsP na Nábreží 4. apríla zistila predaj 

cigariet mladistvej a  maloletej oso-
be. Jednalo sa o  predavačku Máriu 
K., ktorá sa svojim konaním dopustila 
priestupku. Vec bude odstúpená na 
Obvodný úrad – právne oddelenie.
01.12.2012 o 20.01 hod. na základe 

oznamovateľky, že na ul. Martinče-
kovej je voľne pustený pes, ktorý po-
hrýzol jej psa, hliadka MsP na mieste 
zistila majiteľa psa Mariana Dz., ktorý 
sa svojim konaním dopustil priestup-
ku podľa §48 zákona č. 372/1990 Zb., 
čím porušil VZN č. 4/2009, za čo bol 
riešený v blokovom konaní. 
06.12.2012 o  21.06 zaregistrovala 

hliadka MsP ležiaceho pána, ktorý 
bol podchladený a  pravdepodob-
ne pod vplyvom alkoholu. Hliadka 
mu poskytla prvotné ošetrenie na 
miesto privolala RZP, ktorá ho pre-
viezla do nemocnice na ošetrenie. 
10.12.2012 o  22.17 bol na dis-

pečing MsP nahlásený nevhodne 
stojaci kamión v  Palúdzke. Hliadka 
MsP preverila oznam a  za spáchaný 
priestupok vyriešila vodiča v zmysle 
zákona.

V  období od 15.11.2012 do 
09.12.2012 bolo zo strany prísluš-
níkov MsP riešených  167 priestup-
kov,  z toho na úseku dopravy 108 
priestupkov, 1 priestupok proti ma-
jetku, 13 priestupkov proti verejné-
mu poriadku, 1 priestupkov proti 
občianskemu spolunažívaniu, 10 
priestupkov voľne pohybujúcich sa 
psov, 6 priestupkov porušenia záko-
na o ochrane nefajčiarov, 6 priestup-
kov podania alkoholu a cigariet 
osobe mladšej ako 18 rokov,  11 
priestupkov pitia alkoholu na verej-
nom priestranstve, a iné.        
                                                              -msp-

Zo zápisníka mestskej polície 
od 14. 11. 2012   do   10. 12. 2013 

skúška sirén
V piatok 11. 1. 2013 o 12.00 hod. 

bude v Liptovskom Mikuláši 
vykonaná kontrola skúšky 
vyrozumenia obyvateľstva 

dvojminútovým 
stálym tónom sirén.

Chcete inzerovať 
v mesačníku Mikuláš?
Dostane sa do každej 

domácnosti v našom meste.
Informácie o podmienkach 

inzercie:
mesacnik@mikulas.sk
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