
Pripomenuli sme si narodenie významného slovenského národovca
Pri príležitosti dvestého výročia 

narodenia popredného štúrov-
ca, významného predstaviteľa 
slovenského národného hnutia 
v prvej polovici 19. storočia, kto-
rý pôsobil v Liptovskom Mikuláši 
zorganizovalo mesto spolu s kul-
túrnymi a spoločenskými inštitú-
ciami spomienkové slávnosti. 

M. M. Hodža sa narodil 22. sep-
tembra 1811 v dedinke Rakša 
pri Turčianskych Tepliciach. Od 
roku 1837 pôsobil ako evanje-
lický kňaz na fare v Liptovskom 
Mikuláši. Bol spoluzakladateľom 
a prvým predsedom kultúrno-
-vzdelávacieho spolku Tatrín, 
podieľal sa na zostavení Žiadostí 
slovenského národa.

Spomienkové slávnosti sa začali 
vo štvrtok 22. septembra službami 
božími. Pokračovali inauguráciou 
poštovej známky s podobizňou 

M. M. Hodžu, zavesením venca 
k jeho tabuli, stretnutím pri jeho 
hrobe vo Vrbici i zasadením lipy. 
Program, ktorého záver bol naplá-

novaný na nedeľu 25. septembra 
zostavili organizátori spomienko-
vých slávností z rôznych kultúrno-
-spoločenských podujatí vrátane 

populárno-náučného semináru  
o živote a diele M. M. Hodžu či di-
vadelného predstavenia.

 Peter Lehotský
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školský rok sa začal zhurta a september je 
už za nami. Sú tu aj ranné hmly a s nimi veľké 
teplotné rozdiely v priebehu dňa. Teším sa, že 
máme peniaze na rekonštrukciu kotolne zák-
ladnej školy v Demänovej. Z rezervného fondu 
pána ministra školstva Eugena Jurzycu po jeho 
návšteve L. Mikuláša na moje pozvanie bolo 
mestu na rekonštrukciu kotolne pridelených 
viac ako 70-tisíc eur. Z transparentného verejné-
ho obstarávania, ktorého sa zúčastnilo až deväť 
spoločností, vyšla cena za práce iba 43-tisíc eur. 
Preto sme požiadali ministerstvo, aby nám roz-
diel umožnilo použiť aj na výmenu radiátorov. 

Bohužiaľ, už vyše roka sa ťahá problém s do-
končením prác v základnej škole na Demänov-
skej ceste. Dodávateľ si nesplnil povinnosti a 
tak s ním mesto ukončilo zmluvu. Preto si voči 
dodávateľovi uplatňujeme zmluvnú pokutu vo 
výške takmer 750-tisíc eur. Táto pokuta je sú-
časťou zmluvy podpísanej v apríli 2010. Bohu-
žiaľ, pokračovať v prácach budeme môcť až po 
ukončení nového výberového konania na tie 
práce, ktoré pôvodný dodávateľ, žilinská spo-
ločnosť Eltos, dodnes neurobil, hoci sa zmluvne 
zviazal školu odovzdať v decembri 2010!

Návštevy zo strany najvyšších ústavných či-
niteľov - pani premiérky Ivety Radičovej, minis-
tra školstva a športu Eugena Jurzycu, ministra 
obrany Ľubomíra Galka, veliteľa AS Dukla Ban-

ská Bystrica a podpredsedu parlamentu Milana 
Horta - priniesli svoj efekt. Aj vďaka ministrovi 
financií Ivanovi Miklošovi  sa tento efekt prejaví 
v podobe uvoľnenia  65-tisíc eur na dokončenie 
prvej etapy tejto pre vodácky šport veľmi dôle-
žitej stavby. Rovnako významné sú aj aktivity 
Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode 
(SZKDV) a Kanoe tatra klubu (KTK). Správna rada 
KTK, predseda SZKDV Ivan Cibák, aj ja osobne, 
robíme, čo je v našich silách, aby sa do budúco-
ročného rozpočtu AS Dukla B. Bystrica dostalo 
zo štátneho rozpočtu minimálne 750-tisíc eur 
potrebných na dokončenie stavby a uvedenie Lo-
denice do prevádzky. Tým by sa napravili škody 
spôsobené naivným postupom mestského za-
stupiteľstva a primátora v roku 2009.

Na ostatnom zastupiteľstve bola veľmi dlhá 
diskusia poznačená krátkou pamäťou niekto-
rých opozičných poslancov.  Zrejme zabudli 
na to, že mali už nimi pripravený  predaj domu 
služieb bez vedomia verejnosti na stole. A teraz 
sa čudujú, že verejnosť objektívne a pravdivo 
informujeme. Predkladáme otvorený a kontro-
lovateľný postup súťaže pri rekonštrukcii, alebo  
z gruntu novej výstavbe domu služieb. Z roko-
vaní komisií ekonomickej a aj územného plá-
novania vzišli spoločné podklady pre verejnú 
súťaž. Základné podmienky sú rešpektovanie 
územného plánu mesta a výstavba  minimálne 
350 parkovacích miest v novom objekte. Ďalšou 

našou významnou podmienkou pre budúceho 
investora je rokovať s doterajšími nájomníkmi 
tak aby im v prípade ich záujmu bolo umožnené 
pokračovať v podnikateľskej činnosti čo  najply-
nulejšie.  Aj  s možnosťou získať do vlastníctva 
nové priestory vo vynovenom dome služieb. 

Osobne som sa stretol  zo zástupcami nájom-
níkov v dome služieb a budem tak robiť pravi-
delne, aby boli informovaní, respektíve mohli 
sami prísť s dobrým návrhom. Predaj objektu 
domu služieb sleduje dva ciele. Prvý je ten, aby 
sa na začiatku pešej zóny týčila dôstojná bu-
dova esteticky porovnateľná so zvyškom histo-
rického centra mesta. Druhým veľmi dôležitým 
cieľom je získať peniaze. Ale nie za každú cenu. 
Potrebujeme doplnkové príjmy, aby sme mohli 
znížiť bremeno mestského dlhu, ktorý tlačí-
me pred sebou. Vyvolávacia cena je cenou zo 
znaleckého posudku a predstavuje 2,9 mil. eur.  
Ak by sme znížili istiny našich dlhov čo i len o 
dva milióny, bolo by to veľkou pomocou pri prí-
prave budúcich rozpočtov mesta. Všetky eurá  
získané  nad dva milióny by sme mohli investo-
vať do opráv chodníkov, ciest... 

Začali sme s prípravou rozpočtu pre rok 2012. 
Určite nebudeme schopní splniť všetky požia-
davky, ale verím, že budeme môcť byť predsa 
len štedrejší ako tento rok, ktorý bol rokom mi-
moriadnych úspor. Alexander Slafkovský,

 primátor mesta Liptovský Mikuláš

Milí Mikulášania,

Mesačník pre občanov Mesta Liptovský MikuLáš
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Mesto Liptovský Mikuláš a re-
gión Liptov boli vybraté spo-
medzi troch kandidátov na 
usporiadanie v poradí druhého 
európskeho stretnutia Nature & 
Sports Euro’Meet 2013. Rozhodol 
o tom Európsky hodnotiaci výbor 
po prezentácii, ktorá sa konala 5. 
a 6. septembra v Bruseli. Ďalšími 
kandidátmi boli regióny Bas-Rhin 
(Francúzsko, Nemecko, Švajčiar-
sko) a Pau-Pyrénées (Francúzsko, 
Španielsko). Oficiálne rozhodnutie 

Ďalšou dôležitou témou sep-
tembrového zasadnutia mest-
ského zastupiteľstva bolo 
stanovenie podmienok verejnej 
obchodnej súťaže týkajúcej sa 
predaja domu služieb a súvisia-
cich pozemkov. Víťazný investor, 
ktorý ponúkne minimálnu stano-
venú cenu 2,9 mil. eur, získa do 
vlastníctva takmer 12-tisíc met-
rov štvorcových pozemkov. Kon-
krétne tie pod domom služieb, 
priľahlé mestské parkovisko, časť 
Námestia mieru a trhovisko. Pod-
ľa podmienok súťaže tu môžu vy-
rásť zariadenia obchodu, služieb, 
či kultúry. Budova, ktorá tu bude 
stáť môže mať najviac tri poscho-
dia. Investor musí zabezpečiť aj 
existenciu minimálne 350 parko-
vacích miest. 

V podmienkach obchodnej sú-
ťaže je stanovený ako rozhodu-
júcejší faktor pre posudzovanie 
návrhov estetika budúceho ob-
jektu. Pri rozhodovaní o víťazo-
vi súťaže bude mať kúpna cena 
váhu iba štyridsať percent.

Mesto chce v predanom objek-
te vlastné priestory za euro

Mesto si nárokuje v novom 
dome služieb vlastné priestory 

s rozlohou 200 metrov štvorco-
vých pre Informačné centrum. 
Podľa návrhu podmienok súťaže 
ich nadobudne prenájmom na 
30 rokov za jedno euro. 

Po štvorhodinovej diskusii 
mestský parlament podmien-
ky verejnej obchodnej súťaže 
schválil. Prípadní investori môžu 
svoje projekty zasielať do konca 
novembra. 

Ak tak urobia, verejnosť sa k nim 
môže vyjadriť od 5. do 7. decem-
bra, kedy budú vystavené vo ves-
tibule mestského úradu. Komisia 
vyhodnotí súťažné návrhy 16. de-
cembra. 

Nový dom služieb má podľa po-
slancami schválených podmienok 
investor skolaudovať do konca 
septembra 2014.

Na jednu z poslaneckých otá-
zok, prečo mesto nezrekon-
štruuje dom služieb za vlastné, 
reagoval primátor Alexander 
Slafkovský: „Zdedili sme toľko 
úverov, že nik nám nepožičia už 
ani deravý groš. A ak, tak za veľ-
mi drahé peniaze. Dom služieb je 
vstupom do pešej zóny a zaslúži 
si nový vzhľad. S tým súhlasí dú-
fam každý,“ dodal na záver.

Časť nájomníkov chce zacho-
vať súčasný stav

Na základe rozhodnutia mest-
ského zastupiteľstva sa s pri-
mátorom A. Slafkovským stretli 
štyria nájomníci domu služieb, 
aby mu položili otázku, či je 
mesto na tom naozaj tak zle, aby 
muselo dom služieb predávať. 
„Myslíme si, že objekt treba zre-
konštruovať, ale nedá sa s tým 
predajom ešte počkať? Prípadne 
ho nemôže opraviť mesto samo, 
alebo v spolupráci s nami?“ pýtali 
sa na stretnutí v piatok 16. sep-
tembra. 

Primátor im vysvetlil, že penia-
ze z predaja chce radnica použiť 
na zníženie úverovej zaťaženosti 
mesta. Podľa neho by komerčné 
úvery potom klesli na necelých 
5,5 mil. eur, čo by znížilo ročné 
splátky o 100-tis. eur .  

Nájomníkov ubezpečil, že v prí-
pade úspešnosti obchodnej sú-
ťaže im mesto garantuje, že nový 
majiteľ domu služieb bude zavia-
zaný ponechať ich v súčasných 
priestoroch do konca júna 2012 a 
zároveň im bude musieť ponúk-
nuť za prijateľnú cenu priestory v 
zrekonštruovanom objekte, ak o 
to prejavia záujem.          -ker-, -leh-

Novým náčelníkom Mestskej 
polície v Liptovskom Miku-
láši sa stal Vladimír Bella. Do 
funkcie ho schválili poslanci 
mestského zastupiteľstva na 
svojom zasadnutí 8. septem-
bra.

Podmienky výberového 
konania splnili štyria uchá-
dzači. „Uskutočnilo sa 23. 
augusta. Bolo úplne transpa-
rentné, pretože tak ako v 
Martine, aj u nás sa na ňom 
zúčastnili zástupcovia médií,“ 
vysvetlil primátor mesta Ale-
xander Slafkovský. 

Vladimír Bella bol zástup-
com náčelníka polície od 
roku 2000. Mestské zastupi-
teľstvo odvolalo predošlého 
náčelníka v máji tohto roku. 
Dôvodom bola mimoriadna 
udalosť z marca 2011, ktorej 
bol účastníkom.   

 -red- 

Úspešná prezentácia mesta, regiónu a Slovenska

V. Bella náčelníkom 
mestskej polície 

Poslanci schválili predaj domu služieb za reálnu cenu

 
Rokovanie zastupiteľstva sa natiahlo na 12 hodín

Dve minúty pred trištvrte na tri ráno ukončil primátor Alexander Slafkovský rokovací ma-
ratón mestského parlamentu. Začal sa popoludní 8. septembra, skončil na druhý deň nad-
ránom. 

Dvadsaťbodový program obsahoval aj správu o činnosti obecnej školskej rady v uply-
nulom školskom roku, návrh na doplnenie zriaďovacích listín škôl, informáciu o stave od-
padového hospodárstva v roku 2010, návrhy na zmenu mestského rozpočtu či správa o 
hospodárení a činnosti mestských organizácií a obchodných spoločností v prvých šiestich 
mesiacoch tohto roka.

Ministerstva športu Francúzskej 
republiky dostal Alexander Slaf-
kovský, primátor mesta Liptovský 
Mikuláš, v piatok 16. septembra 
2011.

Ide o ojedinelý projekt prezen-
tácie športov v prírode (outdoor 
sports) a voľno-časových aktivít. 
Jeho úvodný ročník sa uskutoční 
5. až 8. októbra v Annecy (Fran-
cúzsko), partnerskom meste L. 
Mikuláša. Očakávajú tam tisíc 
účastníkov prvého európskeho 
stretnutia odborníkov a záujem-
cov o danú problematiku. Pod-
ujatie pozostáva z dvoch častí 
– konferencie a výstavy. 

„Podujatie považujeme za ide-
álnu príležitosť na prezentáciu 
možností športovania v prírode 
a rozvoja cestovného ruchu v na-
šom meste, regióne Liptov a na 
celom Slovensku. Je to úspech 
nielen projektového tímu, ktorý 
v krátkom čase pripravil kvalitnú 
dokumentáciu našej kandidatúry 
a skvelú prezentáciu, ale aj na-
šich partnerov, pretože bez ich 
podpory by sme neboli úspešní,“ 
uviedol Alexander Slafkovský. 

„Súčasťou podujatia bude pre-
zentácia kultúry, prírody a turis-
tických atrakcií regiónu Liptov, 
Nízkych a Vysokých Tatier. Okrem 

odbornej problematiky samo-
statnou témou bude aj ochra-
na prírody a prípustné aktivity v 
rámci zonácie národných parkov,“ 
uviedol projektový manažér Mi-
roslav Parobek.

Pomyselnú štafetu na uspo-
riadanie európskeho stretnutia 
Nature & Sports Euro’Meet 2013 
prevezme Alexander Slafkovský, 
primátor mesta Liptovský Miku-
láš, počas prvého ročníka podu-
jatia v Annecy. Na stretnutí bude 
mať región Liptov svoj prezentač-
ný stánok, ktorý pripravia v spo-
lupráci so SACR. 

 Peter Lehotský 

(viac o rokovaní zastupiteľstva aj na str. 5)



Prvákov je v tomto školskom roku porovnateľne ako vlani
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V započatom školskom roku 
2011/2012 zasadlo do lavíc zá- 
kladných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Liptovský Mi-
kuláš 271 prvákov. V porovnaní s 
minulým septembrom je to o de-
väť žiakov menej.

Podľa slov Juraja Chrapčiaka, 
povereného vedúceho oddelenia 
vzdelávania, mládeže, športu a 
kultúry mestského úradu sa nový 
školský rok, ktorý začal v ponde-
lok 5. septembra, bude niesť v 
znamení pokračovania reforiem. 
„Ako všade, aj u nás čakáme na 
nové učebnice. Personálne otáz-
ky sú v kompetencii jednotlivých 
škôl vzhľadom na to, že majú 
právnu subjektivitu.“ Ako povedal, 
Základná škola s materskou ško-
lou P. J. Kerna v Demänovej začína 
školský rok s novým riaditeľom. 
„Stal sa ním Miroslav Mahdál,“ vy-
svetlil Chrapčiak a dodal, že ZŠ M. 
R. Martákovej na Nábreží pokra-
čuje s Alenou Ridzoňovou. „Bola 
opätovne zvolená a obhájila svoju 
pozíciu,“ uzavrel.

Vyučovanie v základných ško-
lách v zriaďovateľskej pôsobnos-

V Palúdzke bolo za ostatné roky 
vybudovaných niekoľko desiatok 
súkromných a nájomných bytov, 
vyrástli tu aj rodinné domy. Juho-
západná časť Palúdzky pri Liptov-
skej Mare stále ponúka priestor 
pre ďalšiu výstavbu a rozvoj úze-
mia. V súčasnosti je spracovaný 
návrh pre územné rozhodnutie 
-projektová dokumentácia pre 
riešenie dopravnej infraštruktúry  
v tomto nezastavanom území.

„Bolo potrebné dosiahnuť zho-
du v pohľade na to, ako má vyze-
rať budúca cestná infraštruktúra v 
tejto lokalite. Od nej sa môžu po-
tom odvíjať konkrétne zámery 
investičnej výstavby,“ povedal po 
stretnutí s majiteľmi pozemkov v 
tomto území primátor Alexander 
Slafkovský. Približne osemdesiat 
percent pozemkov v tejto lokalite 
patrí súkromným vlastníkom. „Pre-
to bolo potrebné stretnúť sa s nimi 
a dohodnúť ďalší postup,“ vysvet-
lil primátor dôvody spoločného 
stretnutia, ktoré sa konalo v utorok 

Palúdzka sa rozrastie o nové domy a byty

Poplatky 
môžu klesnúť

Alexander Slafkovský rokoval 
v utorok 13. septembra s pod-
predsedom Strany demokratic-
kej ľavice Martinom Halásom. 
Témou debaty bola výška po-
platku za opatrovateľské služby. 
Mestské zastupiteľstvo ich kon-
com marca upravilo kvôli zlej 
ekonomickej situácii. Poplatky  
v novej výške vstúpili do plat-
nosti od mája tohto roku.

„S pánom podpredsedom 
sme sa rozprávali o možnosti 
upraviť súčasnú výšku poplat-
kov smerom nadol. Vysvetlil 
som mu, že v dôsledku výpadku 
podielových daní nám do kon-
ca roka budú v rozpočte chýbať 
asi 4% peňazí, čo je približne 
485-tisíc eur. Preto v tomto roku 
už poplatky za opatrovateľ-
skú službu meniť nebudeme. 
Chceme našim občanom odká-
zaným na opatrovateľskú služ-
bu pomôcť, v rozpočte pre rok 
2012 budeme hľadať možnosti 
a pokúsime sa im vyjsť v ústre-
ty,“ povedal primátor Alexan-
der Slafkovský. Podľa jeho slov 
v prípade lepšej ekonomickej 
situácie v budúcom roku môžu 
poplatky klesnúť. 

 -leh-

ti mesta sa bude začínať takmer 
bez zmeny tak, ako doteraz, me-
dzi 7.40 a 8.00 hod. J. Chrapčiak 
vysvetlil, že to súvisí s cestovný-
mi poriadkami autobusových 
spojov, ktoré žiakov privážajú z 
okrajových mestských častí a oko-
litých obcí. 

Otvorenia nového školského 
roka sa zúčastnili aj predstavitelia 
radnice. Primátor Alexander Slaf-
kovský sa prihovoril slávnostnému 
zhromaždeniu na nádvorí ZŠ De-
mänovská cesta v Palúdzke. Jeho 
zástupca Milan Kružliak navštívil 
ZŠ J. Kráľa na Podbrezinách, Jozef 
Repaský základnú školu v Oko-
ličnom. Prednostka mestského 
úradu Anna Rašiová sa zúčastnila 
slávnostného otvorenia školského 
roka v ZŠ  M. R. Martákovej.

Medzi zaujímavosti týkajúce sa 
života niektorých škôl patrí infor-
mácia, že meškajúca rekonštruk-
cia ZŠ Demänovská cesta dostala 

od riadiaceho orgánu nový ter-
mín dokončenia – marec 2012. 
Mesto pôvodnému dodávateľo-
vi prác vypovedalo 15. augusta 
zmluvu, ten stavbu koncom toho 
istého mesiaca odovzdal. Mesto 
začne pripravovať verejné ob-
starávanie na nového dodávate-
ľa tak, aby bola rekonštrukcia za 
peniaze z eurofondov čo najskôr 
ukončená.

Zo zdrojov ministerstva školstva 
bude do začiatku zimných mesia-
cov zrekonštruovaná kotolňa Zá-
kladnej školy s materskou školou 
P. J. Kerna v Demänovej. Hodnota 
investície je 84-tisíc eur, minister-
stvo v polovici júla prispelo zo 
svojho rozpočtu sumou 74-tisíc 
eur. Kotolňa v Demänovej je pri-
tom poslednou školskou kotol-
ňou na tuhé palivo v meste. Po 
rekonštrukcii bude fungovať na 
plyn.  

  Peter Lehotský
• Vedenie Krytej plavárne 
oznamuje obyvateľom mesta 
Liptovský Mikuláš a jeho náv-
števníkom, že na základe vy-
hlásenia havarijného stavu sú 
v termíne od 26. septembra do 
9. októbra realizované opra-
vy pod bazénom. Preto bude 
plaváreň v tomto termíne za-
tvorená. Ďakujeme za pocho-
penie.

Oznamy

• Spoločnosť EKO SVIP, s.r.o., 
dodávateľ stavebných prác 
stavby „Zlepšenie životného 
prostredia v oblasti Liptova“ 
oznamuje, že od 26. septem-
bra do 21. októbra budú re-
alizované stavebné práce na 
úprave vrchného krytu vozov-
ky cesty č. I/18 (ul. Okoličian-
ska) v mestskej časti Okoličné. 
Práce budú vykonávané v uve-
denom termíne na etapy a 
budú sprevádzané dočasnými 
dopravnými obmedzeniami, 
za ktoré s všetkým účastníkom 
cestnej premávky ospravedl-
ňujeme.

13. septembra. 
„Pokiaľ sa dohodneme, že infraš-

truktúrna sieť môže vyzerať tak, 
ako sme spoločne načrtli, tak sme 
úspešne položili pomyselný zák-
ladný kameň pre ďalší rozvoj tohto 
územia,“ uzavrel A. Slafkovský. 

Podľa slov niektorých majiteľov 
pozemkov by v lokalite neďale-
ko priehrady mala dostať priestor 
individuálna či hromadná bytová 
výstavba a občianska vybavenosť. 

Tá bude zabezpečovať potrebné 
služby pre takýto sídelný útvar. 
Ôsmi majitelia pozemkov s na-
vrhovaným riešením cestnej in-
fraštruktúry súhlasia, mesto tak 
môže podniknúť potrebné kroky 
k vydaniu územného rozhodnutia.  
V druhom kroku bude potrebné 
vzájomne si vysporiadať pozemky 
tak, aby mohlo byť vydané staveb-
né povolenie pod konkrétne cesty  
 -ker-, -leh-



4 spravoDaJstvo / inZerCia

Poslanci rozhodli o ďalšom osude TV Liptov, mesto nemá na ňu peniaze
Počas septembrového rokova-

nia mestského zastupiteľstva roz-
hodli poslanci o ďalšom osude 
TV Liptov, ktorej jediným vlastní-
kom je mesto Liptovský Mikuláš. 
Na rokovanie im boli predložené 
všetky možnosti ďalšieho vysie-
lania. Vzhľadom na okolnosti sú-
visiace s legislatívou a financiami 
poslanci nakoniec rozhodli o 
ukončení vysielania televízie k 31. 
decembru 2011 v súčasnej podo-
be. Tá začala písať svoju históriu v 
októbri pred šiestimi rokmi.

„Nechcem, aby to vyznievalo 
konfrontačne, ale mohli sme nad-
viazať naozaj iba na to, čo sme 
našli na stole,“ uviedol predseda 
predstavenstva Televízie Liptov, 
a.s., Peter Lehotský. „Platnosť ana-
lógovej licencie končí 31. decem-
bra, táto skutočnosť bola známa 
od začiatku vysielania TV Liptov. 
Najneskôr vlani na jar bolo treba 
preto potrebné začať naplno pri-
pravovať prechod na digitalizá-
ciu. Ani v situácii, keby sme mali 
dostatok peňazí, by nebolo jed-
noduché tento proces uskutočniť 
za osem mesiacov. Televíziu sme 

dostali do rúk v januári,“ uzavrel 
Lehotský.

Podľa slov primátora mesta Ale-
xandra Slafkovského bolo pre 
tento rok ťažké vôbec nájsť pe-
niaze na prevádzku TV Liptov, 
nie ešte ďalšie dodatočné zdroje 
na zakúpenie novej techniky po-
trebnej na digitalizáciu. „Ročná 
réžia televízie bola vlani okolo 
150-tisíc eur. Tohto roku dostali z 
mestského rozpočtu okolo 70-ti-
síc. Ďalších asi 50-tisíc na digitali-
záciu určite nenájdeme, ak podľa 
augustovej informácie z minister-
stva financií dostaneme na po-
dielových daniach o asi 485-tisíc 
eur menej ako sme predpokla-
dali. Navyše platnosť vysielacej 

licencie končí, žiadať o novú bolo 
treba skôr. Predošlé vedenie to 
nechávalo všetko na poslednú 
chvíľu. Mrzí ma, že televízia končí, 
stál som pri jej zrode v roku 2004, 
bola to moja srdcová záležitosť,“ 
povedal primátor Liptovského 
Mikuláša.

Vedenie bývalého primátora 
Jána Blcháča v navrhovanom 
rozpočte mesta kalkulovalo s 
príspevkom pre TV Liptov v roku 
2011 vo výške iba 25-tisíc eur. 
„A to už v tom boli zahrnuté 
nevyplatené záväzky za pred-
chádzajúci rok za asi 15-tisíc,“ 
komentoval na zastupiteľstve šéf 
televízie P. Lehotský. „Televízia v 
tejto podobe končí hlavne kvôli 

peniazom,“ uzavrel.
Na tlačovej besede v pondelok 

12. septembra primátor A. Slaf-
kovský na otázky novinárov sú-
visiace s hlasovaním poslancov 
o tom, že TV Liptov od januára 
nebude vysielať digitálne a nebu-
de ani šírená éterom či káblovými 
rozvodmi povedal: „Nevylučujem 
možnosť, že mesto bude vyrábať 
obrazové spravodajstvo, ktoré 
bude publikované na internete. 
Ľudské aj technické kapacity na 
to máme. Uvidíme, aké možnos-
ti pre túto myšlienku poskytne 
návrh rozpočtu pre rok 2012. 
V decembri budeme múdrejší,“ 
uzavrel.  -mp-

Pripomenuli sme si vypuknutie Slovenského národného povstania
Pri príležitosti 67. výročia vy-

puknutia koordinovaného 
odporu voči nacistickému Ne-
mecku zorganizovali v piatok 
26. augusta liptovskomikuláš-
ska radnica, obvodný úrad, Slo-
venský zväz protifašistických 
bojovníkov (SZPB) a Akadémia 
ozbrojených síl M. R. Štefánika 
pietnu spomienku. Jej účastníci 
– vrátane predstaviteľov mest-
ského úradu a poslancov mest-
ského zastupiteľstva – položili 
kytice a vence k jednotlivým pa-
mätníkom pripomínajúcim v na-
šom meste II. svetovú vojnu.

Počas príhovoru primátor Ale-

xander Slafkovský zdôraznil po-
trebu pripomínať si udalosti a 
súvislosti, ktoré viedli k Sloven-
skému národnému povstaniu 
(SNP). „Ľudia išli do Povstania 
bez toho, aby vedeli, ako to do-
padne. Považovali však za po-
trebné vziať do ruky zbraň a 
ukázať, na koho strane stoja. Bez 
nich by sme skončili vo vojne na 
strane porazených, nie víťazov,“ 
povedal. 

„V našich dejinách máme mo-
menty, ktoré treba mládeži stále 
pripomínať, aby sa na ne neza-
budlo. Vrátane Povstania, smut-
ných udalostí augusta 1968  

i 17. novembra 1989,“ dodal. 
Svoj prejav ukončil poďakova-
ním všetkým, ktorí sa do povsta-
leckých bojov zapojili. 

Po ňom sa ujal slova žijúci pa-
mätník SNP, člen SZPB, Pavol 
Chrapčiak. Vo svojom príhovo-
re sa venoval súhrnu dobových 
udalostí a vyzdvihol odvahu 
všetkých účastníkov SNP.

Slovenské národné povstanie 
bolo ozbrojené povstanie slo-
venských povstaleckých jedno-
tiek počas II. svetovej vojny proti 
vstupu nemeckého Wehrmach-

tu na slovenské územie. Začalo 
sa 29. augusta 1944 ako obrana 
pred nemeckými okupačnými 
jednotkami, ako aj snahou byť 
na strane víťazných mocností 
druhej svetovej vojny. 

Centrom povstania bola Ban-
ská Bystrica. Nemecké jednotky 
povstaleckú armádu porazili,  
v noci z 27. na 28. októbra 1944 
časť jej jednotiek prešla na par-
tizánsky spôsob boja. Partizáni 
pokračovali v bojoch proti na-
cistom až do oslobodenia kraji-
ny na jar 1945. Peter Lehotský

P. Chrapčiak v družnej debate s primátorom A. Slafkovským, jeho zá-
stupcom M. Kružliakom a prednostkou úradu A. Rašiovou počas tohto-
ročných osláv SNP.

V rámci spomienok na SNP položili účastníci ceremoniálu vence aj  
k pamätníku na vojenskom cintoríne  Háj Nicovô. 
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kamerový populista
Počas prerokovávania bodu o 

odvolaní Petra Mitošinku z funk-
cie člena predstavenstva akciovej 
spoločnosti Televízia Liptov a z po-
zície člena finančnej komisie sa o 
slovo prihlásil poslanec Rudolf Ur-
banovič (Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS). 
Predniesol návrh, ktorý mnohí po-
slanci považovali za odbiehanie 
od predloženého materiálu. Navr-
hoval totiž zrušenie komisie škol-
stva, športu a mládeže. Zároveň 
chcel, aby miesto nej vznikli dve 
samostatné. Poslanec Milan Tr-
novský (SDKÚ-DS, SaS, KDH) jeho 
prístup kritizoval a označil ho za 
predvádzanie sa pred početnými 
televíznymi kamerami: „Si kame-
rový populista!“ Urbanovič v reak-
cii na neho zamával do kamery so 
slovami: „Zdravím TV Liptov!“

Miesto Petra Mitošinku poslanci 
schválili za nového člena finanč-
nej komisie Rastislava Adamčáka.

Diskusie okolo majetku
Schválenie podmienok obchod-

ných verejných súťaží predaja 
objektu, v ktorom sídlil Bytový 
podnik, domu služieb, viacerých 
pozemkov, piatich bytov a rodin-
ného domu s garážou – bod tý-
kajúci sa nadobudnutia a predaju 
mestského majetku - zabral po-
slancom až takmer štyri hodiny. 
Počas nich však stihli schváliť aj 
nadobudnutie križovatky od spo-
ločnosti STOP.SHOP a mesto ju tak 
bude môcť odteraz regulovať s os-
tatnými križovatkami na štvorprú-
dovke. 

eÚ nové peniaze neponúka
Pri správe o plnení investičných 

akcií odznela aj informácia, že od 
začiatku roka riadiace orgány ne-
vypísali žiadnu výzvu, na základe 
ktorej by mohlo mesto žiadať o 
nenávratné finančné príspevky z 
Európskej únie. Pre rozpočtové ob-
dobie 2006 – 2013 sú už európske 
zdroje rozdelené alebo vyčerpané. 
Investičné infraštruktúrne projek-
ty si teda budú musieť počkať buď 
na nové výzvy z Bruselu, alebo na 
lepšiu ekonomickú situáciu mesta. 
To v tomto roku skolaudovalo 27 
bytov v Palúdzke a pripravuje vý-
stavu ďalších 24 bytov. Z ďalších 
projektov stojí za zmienku zhoto-
venie dokumentácie na rozšírenie 
cesty od Rachmaninovho námes-
tia po hotel Jánošík, na ktorej pri-
budne chodník pre cyklistov.

Mesto počas prvých šiestich me-

siacov skolaudovalo rekonštruk-
ciu ZŠ M. R. Martákovej, pripravilo 
podklady na rekonštrukciu škol-
skej kotolne v Demänovej a získa-
lo na ňu peniaze od ministerstva 
školstva. Oproti plánovanému 
predpokladu bude stáť opra-
va kotolne o 40-tisíc eur menej.  
V transparentnej dodávateľskej 
súťaži, do ktorej sa prihlásilo deväť 
uchádzačov, uspela ponuka spo-
ločnosti Calorim SK za 44-tisíc eur. 
Práce by mali byť ukončené do za-
čiatku vykurovacej sezóny.

 
bývalý primátor potvrdil stratu
Poslanci zobrali na vedomie in-

formáciu o konsolidovanej výroč-
nej správe mesta za minulý rok. 
Mesto, jeho rozpočtové a príspev-
kové organizácie a obchodné spo-
ločnosti podľa predloženej správy 
hospodárili so stratou. Tá bola viac 
ako milión eur. Oproti roku 2009 
vzrástla o 311-tisíc eur na celko-
vých 1 136 309 eur. Ján Blcháč 
potvrdil, že správa je pravdivá: „Tie 
čísla sú správne a správne ste ich 
aj pomenovali. Naozaj to tak bolo,“ 
povedal. „V roku 2009 a 2010 bola 
hospodárska kríza. Našťastie dnes 
už nie je,“ snažil sa argumentovať. 
O neexistencii či existencii krízy  
v súčasnosti s ním mimo mikrofón 
polemizovalo viacero poslancov.

prvý polrok v pluse
Monitorovacia správa o hos-

podárení mesta počas prvých 
šiestich mesiacov tohto roka po-
slancov informovala, že výsledok 
hospodárenia za toto obdobie 
predstavuje prebytok takmer 1,6 
mil. eur. 

Poslanec Dušan Vinčur (SDKÚ-
-DS, SaS, KDH) to komentoval slo-
vami: „Napriek plusovým číslam 
nesmieme byť veľkí optimisti. Do 
konca roka je očakávaný výpa-
dok na príjme z podielových daní, 
ktoré nám vypláca ministerstvo fi-
nancií, asi 480-tisíc eur. Každá ro-
zumná domácnosť vie, že nemôže 
minúť viac, ako je jej príjem. Mesto 
bude musieť preto prijať ďalšie 
opatrenia. Možno aj nepopulár-
ne,“ uzavrel.

V súvislosti so záporným hos-
podárskym výsledkom Bytového 
podniku v prvom polroku uloži-
li poslanci zástupcovi primátora 
Jozefovi Repaskému zabezpečiť 
zvolanie mimoriadneho valného 
zhromaždenia, ktoré prerokuje 
podnikateľský zámer spoločnosti. 
Bytový podnik tým, že predchá-
dzajúce vedenie prenajalo jeho 

POzVánka

Beseda 
o alzheimerovej 

chorobe 
Každoročne je 21. september 

svetovým dňom Alzheime-
rovej choroby. Ide o pomaly 
sa rovíjajúce degeneratívne 
ochorenie mozgu, ktoré vedie 
k zániku nervových buniek a 
nervových spojení. 

Problémy s pamäťou, s náj-
dením vhodných slov, ťaž-
kosti pri vykonávaní známych 
úloh alebo strácanie vecí pat-
ria sú niektoré z príznakov 
tejto choroby. Často sa ľahko 
prehliadnu a môžu byť pripi-
sované iným príčinám, napr. 
únave, stresu alebo starnu-
tiu. Mali by sme preto zvý-
šiť vnímavosť voči zmenám  
v správaní našich blízkych. Iba 
skoré zachytenie Alzheimero-
vej choroby dáva možnosť na 
spomalenie priebehu ochore-
nia a predĺženie plnohodnot-
ného života pacienta. 

Pre získanie bližších informá-
cií o ochorení, jeho prevencii 
a príznakoch vás pracovníč-
ka Mgr. Monika Švandová  
z Regionálneho úradu verej-
ného zdravotníctva a Mesto 
Liptovský Mikuláš pozývajú na 
besedu na tému „Prevencia Al-
zheimerovej choroby a zdravý 
spôsob života“, ktorá sa usku-
toční dňa 12. októbra o 14.00 
hod. v malej zasadačke mest-
ského úradu.   

 projekt Zdravé mesto

Rokovanie zastupiteľstva sa natiahlo na 12 hodín
(pokračovanie zo str. 2)

tepelné hospodárstvo súkrom-
nej spoločnosti, prišlo o podstat-
nú časť zisku – v roku 2006 teplo 
predstavovalo na zisku spoloč-
nosti podiel až 84%. Prepad tržieb 
za prenájom nebytových priesto-
rov z dôvodu poklesu dopytu  
i z dôvodu predaja lukratívnych 
budov v centre mesta spomína-
nú opakovanú medziročnú stratu 
umocnil a zatiaľ sa ju darí zastaviť 
len mierne. Vlani predstavovala 
sumu 49-tisíc eur.

Zbytočná hokejová kocka (?)
Ešte vyššiu stratu vlani vytvo-

rila akciová spoločnosť Mestský 
hokejový klub 32 Liptovský Mi-
kuláš – až 63-tisíc eur. „Dvanásť 
personálnych zmien za štyri roky 
vo vedení spoločnosti. To svedčí o 
nejakej nekoncepčnosti. Prvora-
dou úlohou členov dozornej rady 
spoločnosti, ktorej som predse-
dom, je stabilizovať tých, ktorí 
teraz zodpovedajú za chod tejto 
akciovej spoločnosti. Našli sme 
nejaké záväzky, o ktorých sme 
nevedeli. Je tam zmluva na kúpu 
kocky zo septembra 2010 za 50-ti-
síc eur.  MHK 32 uhradila desať 
percent zo sumy a na ostatné sa 
vtedy vykašľalo,“ kritizoval uply-
nulé obdobie Milan Trnovský (SD-
KÚ-DS, SaS, KDH). 

Podľa jeho slov nové vedenie 
zimného štadióna sa rozhodlo 
znížiť spotrebu elektrickej energie 
a odhrnulo závesy, ktoré zatem-
ňovali plochu i hľadisko. „Hneď to 
inak vyzerá. Navyše dopoludnia 
netreba svietiť. Ale keď sa odhr-
nuli závesy tak sa zrazu zistilo, že 
tá kocka je úplne nefunkčná. Ale 
zmluvu zaplatiť musíme,“ dodal 
na záver svojej diskusie.

 Peter Lehotský



V zmysle § 9a  zákona č. 258/2009 Z. z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom znení 
Mesto Liptovský Mikuláš

zverejňuje zámer odpredať obchodnou verejnou súťažou

nehnuteľnosti – stavby: 
• „administratívna budova“ súp. č. 73 postavená na pozemku 

parc. č. KN-C 145/3, 
• „administratívna budova“ súp. č. 74 postavená na pozemku 

parc. č. KN-C 145/2, 
• „dielne“ súp. č. 4436 postavené na pozemku parc. č. KN-C 145/5, 
• „obchodné objekty“ súp. č. 72 postavené na pozemku parc. č. 

KN-C 147/1, 
• garáž (bez súp. č.) postavená na pozemku parc. č. KN-C 145/4, 
• objekt - kotolňa (bez súp. č.) postavená na pozemkoch parc. č. 

KN-C 147/3 a 147/5, 
• objekt – Stela bar (bez súp. č.) postavená na pozemku parc. č. 

KN-C 147/2, 
• prípojky, spevnené plochy a pozemky parc. č. KN-C 147/2 
• zastavané plochy a nádvoria o výmere 109 m2, parc.č. KN-C 147/3 
• zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2, parc.č. KN-C 147/5 
• zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2, parc.č. KN-C 147/1 

• zastavané plochy a nádvoria o výmere 272 m2, parc.č. KN-C 147/4 
• zastavané plochy a nádvoria o výmere 276 m2, parc.č. KN-C 148/3 
• záhrady o výmere 157 m2, parc.č. KN-C 145/2 
• zastavané plochy a nádvoria o výmere 490 m2, parc.č. KN-C 145/3 
• zastavané plochy a nádvoria 502 m2, parc.č. KN-C 145/4 
• zastavané plochy a nádvoria o výmere 913 m2, parc.č. KN-C 

145/5 
• zastavané plochy a nádvoria o výmere 473 m2/pozemky spolu 

o výmere 3 295 m2/ nachádzajúce sa v katastrálnom území Lipt. 
Mikuláš. Minimálna požadovaná cena za nehnuteľnosti je spolu 
1.083.796 eur. 

Bližšie informácie o nehnuteľnostiach poskytne útvar práv-
nych služieb, na 2. poschodí č. dv. 207, tel. č. 044/5565245,  
e-mail: j.kantikova@mikulas.sk. 

Celé znenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejne-
né na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta.

Mesto Liptovský Mikuláš

• 3 izbový č. 33, nachádzajúci 
sa na prízemí bytového domu 
súp. č. 511, vchod č. 4 na Gašta-
novej ulici,

• 3 izbový č. 51, nachádzajú-
ci sa na 1. poschodí bytového 
domu súp. č. 519, vchod č. 8 na 
ulici Pod slivkou,

• 3 izbový č. 20, nachádzajú-
ci sa na 1. poschodí bytového 
domu súp. č. 626, vchod č. 5 na 
Senickej ulici,

• 2 izbový č. 4, nachádzajúci sa 
na prízemí bytového domu súp. 
č. 1410, vchod č. 3 na Hurbano-
vej ulici,

• 2 izbový č. 13, nachádzajú-
ci sa na 2. poschodí bytového 
domu súp. č. 741, vchod č. 6 na 
Majeríkovej ulici.

Do znaleckých posudkov je 
možné nahliadnuť na č. dve-
rí 106, na 1. poschodí na MsÚ v 
Liptovskom Mikuláši. Podmien-
ky obchodných verejných súťaží 
sú uverejnené na úradnej tabuli 
mesta Liptovský Mikuláš, na in-
ternetovej stránke www.mikulas.
sk a k dispozícii sú aj na informá-
ciách na prízemí MsÚ v Liptov-
skom Mikuláši, Štúrova 1989/41.  
Tel. kontakt: 044/5565321

• 4 izbového na Podbrezinách 
na Senickej ulici súp. č. 626/4,

• 3 izbového v Okoličnom na 
Pobrežnej ulici 447/5, 

• 2 izbového na Podbrezinách 
na Morušovej ulici súp. č. 522/3,

• 1 izbového na Podbrezinách 
na Morušovej ulici súp. č. 522/3,

• 1 izbového v centre mesta na 
Štefánikovej ulici súp. č. 1420,

• troch garsóniek na Nábreží 
Dr. Aurela Stodolu súp. č.1797,

• garsónky na Nábreží 4. apríla 
súp. č.1861 

• garsónky v centre mesta na 
Stodolovej ulici súp. č. 1877.

Podmienky predaja budú 
uverejnené v októbri 2011 na 
úradnej tabuli mesta Liptovský 
Mikuláš, na internetovej stránke 
www.mikulas.sk a k dispozícii 
budú aj na informáciách na 
prízemí MsÚ v Liptovskom Mi-
kuláši, Štúrova 1989/41. 

vyhlasuje obchodné verejné súťaže 
na predaj nehnuteľností -  bytov 

Mesto Liptovský Mikuláš oznamuje, že pripravuje 
podklady k predaju nehnuteľností – bytov :

V zmysle § 9a  zákona č. 258/2009 Z. z. ktorým sa mení 
a dopĺňa 

zákon  č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v platnom znení 
Mesto Liptovský Mikuláš

zverejňuje zámer odpredať 
obchodnou verejnou súťažou

nehnuteľnosti – stavby: 
• „Veľký dom služieb“ súp.  

č. 1994 nachádzajúci sa na po-
zemku parc.č. KN-C 280, 

• verejné sociálne zariade-
nie (bez súp. č.) nachádzajúce 
sa na pozemku parc.č. KN-C 
286/14, 

• prípojky, spevnená plocha  
a pozemky parc.č. KN-C 279/1 

• zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 2 297 m2, parc.č. 
KN-C 279/2 

• zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 177 m2, parc.č. 
KN-C 286/8 

• zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 2 547 m2, parc.č. 
KN-C 280 

• zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 3 943 m2, parc.č. 
KN-C 286/9 

• zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 1 514 m2, parc.č. 
KN-C 286/14 

• zastavané plochy a nádvo-

ria o výmere 134 m2, parc.č. 
KN-C 241/2 

• zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 1 078 m2, parc.č. 
KN-C 241/1 

• zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 152 m2, parc.č. 
KN-C 279/4 

• zastavané plochy a nádvo-
ria o výmere 14 m2/spolu o 
výmere 11 856 m2/, nachá-
dzajúce sa v katastrálnom 
území Lipt. Mikuláš. Mini-
málna požadovaná cena  
za nehnuteľnosti je spolu 
2.905.429 eur. 

Bližšie informácie o nehnuteľ-
nostiach poskytne útvar práv-
nych služieb, na 2. poschodí  
č. dv. 207, tel. č. 044/5565245, 
e-mail: j.kantikova@mikulas.
sk. Celé znenie a podmienky 
obchodnej verejnej súťaže sú 
zverejnené na úradnej tabuli  
a internetovej stránke mesta.
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Bezplatná prehliadka mesta so sprievodcom 
V nedeľu 28. augusta bezplat-

ná prehliadka mesta so sprie-
vodcom uzatvorila pravidelné 
sprievodcovské služby v letnej 
turistickej sezóne 2011. 

Ako každú nedeľu počas júla a 
augusta sprievodcovia prezen-
tovali tému Míľniky mikulášskej 
histórie. Takmer 60 záujemcov 
prešlo prehliadkovú trasu, ktorá 
má šesť zastavení. Počas púta-
vého hodinového rozprávania 
z najstarších dejín nášho mesta 
sa dozvedeli aj to, ako vyzerala 
osada Svätý Mikuláš okolo roku 
1100, keď tu žilo asi desať oby-
vateľov, kde a pri akej príležitosti 
vznikla prvá písomná zmienka o 
meste, ktorej 725. výročie si pri-
pomíname tento rok. 

Sprievodcovia prezradili, kto  
z rodu Pongrácovcov dosiahol 
postavenie jedného z najmoc-
nejších veľmožov v Uhorsku a 
aké povinnosti mali tunajší oby-
vatelia k šľachticom Pongrácov-
com, ktorým takmer 560 rokov 

Svätý Mikuláš patril.
Jedno zo zastavení bolo priamo 

v Kostole sv. Mikuláša, kde bolo 
možné dozvedieť sa o zaujíma-
vostiach z jeho stáročnej histó-
rie, prezrieť si nádheru interiéru 
- sochy a maľby na oltároch, vit-
rážové okná, kamennú krstiteľ-
nicu zo 14. storočia, či maľby 
triumfálneho oblúka a klenieb. 
Počas dvoch letných mesiacov 
využilo sprievodcovské služby 
Informačného centra mesta viac 
ako 250 návštevníkov a  obyva-
teľov Liptovského Mikuláša. 

Po prehliadke niektorí z turis-
tov vyjadrili, že sú očarení nád-
hernou okolitou prírodou a ani 
len netušili, aká bohatá a zaují-
mavá je história mesta. Viacerí 
domáci zase priznali,  že hoci  
v Mikuláši žijú mnoho rokov, po-
čas prehliadky sa dozvedeli veľa 
nového z dejín mesta, uvedomili 
si, akú dôležitú úlohu mal v his-
tórii  Kostol sv. Mikuláša, či prvý-
krát navštívili záhradu Múzea  
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Janka Kráľa. 
Ak aj Vás zaujala možnosť  spo-

znávať Liptovský Mikuláš so 
sprievodcom a túžite si rozší-
riť vedomosti o mnohé, možno  
i prekvapujúce informácie z his-
tórie nášho mesta, pozývame 
Vás na najbližšiu prehliadku s 
názvom Tajomstvá ukryté za 
múrmi domov v historickom cen-

V dňoch 7. až 11. septembra 
prebehli v Čunove pri Bratislave 
majstrovstvá sveta dospelých vo 
vodnom slalome. Mikulášski vo-
dáci si tento raz nepriviezli ani 
jednu medailu v individuálnych 
pretekoch. Miesto nich získali 
dva tituly majstrov sveta a jedno 
druhé miesto v hliadkach. 

Po prvý raz sa v hliadke kajaku 
žien stala majsterkou sveta Elena 
Kaliská, spolu s Janou Dukátovou 
a Danou Mannovou  z Bratisla-
vy. Michal Martikán, Alexander 
Slafkovský mladší a Matej Beňuš  
z Bratislavy sa tretíkrát po sebe 
stali majstrami sveta v hliadke 
kanoistov C1. V hliadke kanois-
tov C2 pridali striebornú medailu 
Tomáš Kučera s Jánom Bátikom, 

Čunovo prinieslo bohatú žatvu medailí, nenaplnilo očakávania

tre, ktorá sa bude konať v piatok  
7.10. 2011 so začiatkom o 16.30 
pred Informačným centrom.

Čaká Vás sedem zastavení na 
Štúrovej ulici a Námestí oslo-
boditeľov. Počas hodinového 
rozprávania budú ožívať osudy 
osobností aj prostých obyvate-
ľov mestečka Svätý Mikuláš do 
polovice 20. storočia.  Sprievodca 
Vám pripomenie i slávu mestské-
ho hotela Európa, priblíži miesto, 
kde tunajšia spoločnosť s obľu-
bou usporadúvala tanečné zá-
bavy,  maškarné plesy a večierky, 
ale zistíte aj  to, ako vyzerali zá-
hrady, jedálny lístok, či delikatesy 
tej doby.

Vstupné:  dospelá osoba: 2 €, 
seniori, študenti, v predpredaji 
1,60 €, deti do 15 rokov v sprie-
vode rodičov bezplatne.    

  -pia-

spolu s bratmi Hochschornerov-
cami a bratrancami Škantárov-
cami z Bratislavy. Olympijský sen 
pre A. Slafkovského mladšieho 
sa rozplynul, M. Martikán  a E. 
Kaliská ešte pôjdu do „rozstrelu“  
s J. Dukátovou a M. Beňušom bu-
dúci rok. 

Kajakári sú zatiaľ bez miesta 
na olypiádu pre slovenskú loď a 
budú musieť veľmi silno zabo-
jovať na Majstrovstvách Európy 
2012 v Augsburgu, kde budú ešte 
asi dve miestenky pre európske 
krajiny na budúcoročnú olympi-
ádu v Londýne. -kaj-

Zlatá slovenská trojica Slafkovský – Beňuš – Martikán získala titul majstrov 
sveta tretíkrát po sebe.

Ďalšia úspešná zlatá slovenská trojica Kaliská - Dukátová - Mannová.



8 inZerCia

Okrem obchodných prevádzok (obuv, textil, šport, ...)
U  N Á S  N Á J D E T E :

• banky
• pobočku
• služby advokátskej kancelárie 

• stávkové kancelárie
• realitnú kanceláriu
• herňu

pon. – pia. 9 – 19 h. FREE

w w w . j a s n a s c . s k

JASNA SHOPPING CITY
L I P T O V S K ¯  M I K U L Á ·

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

BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA, a. s., o. z.  
Banská Bystrica 

v rámci celoživotného vzdelávania ponúka 
zahraničný vzdelávací projekt 

BUSINESS MANAGEMENT v špecializáciách 

Médiá, branding a marketing

Cestovný ruch, hotelierstvo 
a eventy

Dĺžka štúdia: 2 roky v SR
Forma štúdia: prezenčná v blokoch

Pokračovanie štúdia v 3. ročníku univerzity 
HOCHSCHULE MITTWEIDA v Nemecku zdarma.

Úspešní absolventi získavajú nemecký diplom a titul 
Bachelor of arts (B.A.)

Kontaktujte nás:
Tel.: 048/472 53 40 | czv@bivs.sk

www.bivs.sk

eida_LM mestsky spravodaj 91x248mm.indd   1 13.9.2011   12
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Mosty – Gesharim prinášajú medzi ľudí porozumenie už dve desaťročia

Podujatie Mosty - Gesharim 
spája ľudí dobrej vôle už dvad-
sať rokov. Program jubilejné-
ho ročníka bol naozaj pestrý.  
V utorok 13. septembra vystúpila 
v mikulášskej synagóge sloven-
ská skupina Banda so speváč-
kou Zuzanou Homolovou, český 
klavirista Emil Viklický s cimba-
listkou Zuzanou Lapčíkovou, 
poľská skupina Kroke, rómske 
zoskupenie After Phurikane s Jo-
zefom Luptákom, poľská skupina 
Andrzeja Jagodzinskeho s fan-
tastickou speváčkou Grazynou 
Auguscik a maďarská formácia 
Butterfly Effect. 

Novinkou podujatia bolo spo-
jenie jeho jubilea s inou dvad-
saťročnicou. V tomto roku si 
pripomíname vznik Višegrádskej 
štvorky. V roku 1991 ju založili 
Slovensko, Poľsko, Česko a Ma-
ďarsko. Spolupráca týchto krajín 
je stále intenzívna v rôznych ob-
lastiach. Jubileum Višegrádskej 
štvorky preto logicky v tohtoroč-
nom programe spojilo zástupcov 
jednotlivých krajín. Podľa organi-
zátora koncertu Ladislava Snop-
ka sú však významnou súčasťou 
stredoeurópskeho priestoru už 
od nepamäti aj rómske a židov-
ské etnikum. „Preto dostali na 

koncerte priestor aj ich kultúry,“ 
vysvetlil.

Mosty - Gesharim boli aj ten-
to rok snímané verejnoprávnou 
televíziou a rozhlasom. Organi-
zátori plánujú tento ročník podu-
jatia vydať na CD a DVD nosičoch. 
Záznam programu odvysielajú 
rozhlas i televízia už tradične po-
čas vianočných sviatkov.

Projekt Mosty – Gesharim vzni-
kol v roku 1991 v Liptovskom 
Mikuláši ako jeden z prvých po-
revolučných počinov smerujú-
cich prostredníctvom kultúry 
a umenia k budovaniu mostov 
pre ľudské porozumenie. Zá-
kladným programovým prv-
kom tohto projektu bol koncert,  
v rámci ktorého sa najvýznam-
nejší slovenskí, českí, ale aj za-
hraniční umelci stretávali, aby 
spoločným vystúpením umocnili 
posolstvo porozumenia. 

Na podujatí sa v minulosti pred-
stavili napríklad Hana Hegerová, 
Milan Lasica, Bolek Polívka, Dan 
Bárta, Jaromír Nohavica, Jana 
Kirschner, Zuzana Smatanová, 
Jiří Stivín, Marián Varga, Vladimír 
Merta, Peter Lipa, Andrej Šeban, 
Iva Bittová či skupiny Vidiek, Buty 
alebo Čechomor.

Autorom myšlienky bol prvý 

porevolučný slovenský minister 
kultúry Ladislav Snopko. „Vte-
dajší primátor ma pozval na ofi-
ciálnu návštevu vášho mesta a 
ukázal mi tieto priestory. Boli  
v katastrofálnom stave. Na mies-
te sme začali vymýšľať projekt 
záchrany synagógy. Nebyť toho, 
dnes by už nestála. Je symbo-
lické, že po dvadsiatich rokoch  
od vzniku projektu Mosty – Ges-

harim je primátorom aj dnes. 
Rád by som ho privítal na pódiu,“ 
povedal divákom Ladislav Snop-
ko pred samotným začiatkom 
koncertu. Alexander Slafkovský 
mu pri tejto príležitosti odovzdal 
do rúk pamätný list a striebornú 
medailu mesta. „Myslím, že si to 
zaslúži,“ komentoval primátor.

 Peter Lehotský
 foto: Martin Droppa



10 šport

Mikulášski športovci na olympiáde v Opave žali úspechy

Výsledky MFk Tatran v prvom polroku sú na vysokej úrovni

Mladí mikulášski športovci (vý-
ber zo základných škôl a Gymná-
zia M. M. Hodžu) reprezentovali 
naše mesto 13. a 14. septembra 
na Športovej olympiáde part-
nerských miest v Opave. Zvlášť 
boli úspešní atléti, ktorí súťažili 
v atletickom štvorboji pod vede-
ním Mgr. Jany Mlynarčíkovej a 
Ivana Bubelínyho. Obhájili druhé 
miesto spred dvoch rokov, tento 
raz za družstvom Raciborz z Poľ-
ska, pred domácim družstvom 
Opavy a ďalšími mestami z Poľska 
Zywiec a Katowice. Naše družstvo 
chlapcov dokonca zvíťazilo.

Úspešní boli aj v súťaži jednot-
livcov, kde získali sedem me-
dailí. Medzi chlapcami Ondrej 
Mráz (GMMH) suverénne zvíťazil  
v štvorboji i v behu na 60 m  
(8,15 s.) a v skoku do diaľky (543 
cm). Karol Šimek skončil v štvor-
boji na 5. mieste a druhý v behu 
na 800m (2:33,15 min.) a Vladimír 
Vybíral v štvorboji na 8. mieste 
(obaja ZŠ M. R. Martákovej). Ale-
xander Butko (ZŠ Okoličianska) v 

hode kriketovou 
loptičkou skončil 
druhý (57,80 m). 

Z dievčat sa naj-
viac darilo Ro-
mane Oškovej 
(GMMH), ktorá  
v štvorboji skonči-
la na 7. mieste, zví-
ťazila však v behu 
na 60 metrov 
(8,89 s.) a v skoku 
do diaľky skončila 
druhá (423 cm). Si-
mona Procingero-
vá (ZŠ Nábrežie Dr. 
A. Stodolu) skonči-
la v štvorboji na 8. mieste a Linda 
Bellová (ZŠ Demänovská cesta) 
skončila druhá v hode kriketovou 
loptičkou (41,40 m).

Futbalové družstvo zložené so 
žiakov ZŠ Okoličianska pod ve-
dením Mgr. Miroslava Blaščíka 
nakoniec skončilo na 6. mieste, aj 
keď na začiatku turnaja remizo-
valo s neskorším víťazom celého 
turnaja. 

Družstvo dospelých MFK Tat-
ran začalo so zimnou prípravou  
na jarnú časť sezóny 2011/2012 
v prvý januárový týždeň. Úvodná 
časť prebiehala v domácich pod-
mienkach. Hráči pod taktovkou 
trénera Pavla Strapáča trénova-
li na umelej tráve v areáli nášho 
štadióna. Dôležitú časť zimnej 
prípravy - regeneráciu – absol-
vovalo mužstvo v zariadeniach 
v meste a v blízkom okolí. Počas 
prípravného obdobia mužstvo 
odohralo dvanásť zápasov, z kto-
rých sa päť skončilo víťazstvom 
našich farieb, jeden remízou a 
šesť prehrou. 

MFK Tatran je tradičným účast-

níkom Tipsport ligy, v ktorej sme 
nechýbali ani v tomto roku. Ide  
o súťaž, ktorá sa hráva vo viace-
rých mestách v Česku a na Slo-
vensku. Popularita tejto súťaže 
je čoraz vyššia. V druhej polovici 
prípravy hráči absolvovali sústre-
denie v Jasnej.

Jarnú časť sezóny hráči od-
štartovali remízou 1:1 na ihris-
ku v Petržalke, ktorá bola v tom 
čase na druhom mieste. Prvým 
domácim zápasom bol duel  
s Trenčínom, ktorý sme nešťastne 
prehrali. Tento zápas bol jeden 
z najkvalitnejších v sezóne na 
domácom ihrisku. Herný prejav 
mužstva bol počas jarnej časti 

sezóny na vysokej úrovni. Oproti 
jesennej časti sa skvalitnila hra na 
súperových ihriskách, čoho dôka-
zom boli aj víťazstva v Senci, Ri-
mavskej Sobote alebo v Trenčíne. 
Ten postúpil do najvyššej súťaže 
s osemnásťbodovým náskokom. 
Čiastočnú nespokojnosť vyslo-
vujem s výsledkami na domá-
com ihrisku, aj keď herný prejav 
mužstva nebol zlý. Mrzia najmä 
domáce straty bodov so Šaľou, 
Sencom, ale aj Púchovom.

Celkovo hodnotím sezónu po-
zitívne. Vidiac klubové mož-
nosti a hráčsky káder si myslím,  
že v klube po skončení sezóny 
je spokojnosť na mieste. MFK 

Vedúci výpravy, Mgr. Juraj 
Chrapčiak, poverený vedením 
odd. vzdelávania, mládeže, špor-
tu a kultúry mestského úradu,  
poďakoval mladým športovcom 
za úspešnú reprezentáciu mesta 
a za vzorné vystupovanie počas 
celého pobytu v Opave.

Za výsledkami je vidieť dobrú 
prácu s mládežou v atletickom 
klube Kriváň a atletickom škol-

skom stredisku pri ZŠ J. Kráľa,  
v atletickom krúžku Centra voľ-
ného času, v hokejových triedach 
ZŠ M. R. Martákovej a futbalo-
vých triedach ZŠ Okoličianska. 
Poďakovanie patrí aj ostatným 
zainteresovaným pedagógom, 
trénerom i školám - Gymnáziu M. 
M. Hodžu, ZŠ Nábrežie Dr. A. Sto-
dolu, ZŠ Demänovská cesta a ZŠ 
Čsl. brigády.  -ibu-

Tatran skončil na šiestom mieste  
(o gól za Sencom) a prepisovali sa 
aj historické anály. Všetkých funk-
cionárov v klube teší konečné  
3. miesto v tabuľke na súpero-
vých ihriskách. 

Pokiaľ ide o návštevnosť zápa-
sov, diváci vždy boli, sú a budú 
meradlom výkonov na celom 
svete. Čo sa týka návštevnos-
ti domácich zápasov, v tabuľke 
účastníkov druhej najvyššej sú-
ťaže sme obsadili šieste miesto. 
Priemerná návštevnosť bola  
663 divákov. A to napriek tomu, 
že náš klub nemá bufet, ale ani 
sociálne zariadenia pre fanúšikov. 
Tu je potrebné podotknúť, že in-
fraštruktúra na našom štadióne  
je najhoršia zo všetkých účastní-
kov súťaže. 

Som presvedčený, že ak by 
štadión ponúkal lepšie služ-
by, zvýšila by sa aj návštevnosť  
na domácich zápasoch. Zaují-
mavé je zistenie, že v tabuľke 
návštevnosti na súperových ih-
riskách sme obsadili konečné 
štvrté miesto s priemernou náv-
števou 675 divákov. Pred nami 
sa umiestnili tradičné kluby naj-
vyšších súťaží (Trenčín, Petržalka 
a Ružomberok „B“). Ďalší dôkaz  
o tom, že hra nášho mužstva láka-
la divákov.

Martin Pohlod, 
výkonný riaditeľ MFK Tatran
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Pohár pre domácich
Už tradične pred začiatkom ho-

kejovej sezóny sa na štadióne  
v Liptovskom Mikuláši uskutoč-
ňuje Turnaj o pohár primátora 
mesta Liptovský Mikuláš žiakov 
8. tried. Na tohtoročnom turnaji 
sa zúčastnilo sedem kvalitných tí-
mov zo Slovenska, Čiech a Poľska. 

Naši chlapci postupne zdolali 
výber Slovenska - 3B jednoznač-
ne 7:2, v ďalšom zápase porazili 
Trnavu 10:2, chlapcov z Noweho 
Targu 8:5 a partnerskej Opavy 6:0. 
V kvalitnom zápase zdolali silné 
mužstvo HC Košice 4:0 a v po-
slednom zápase turnaja sa stretli 
s Duklou Trenčín, ktorá dovtedy 
prehrala iba jeden zápas, takže to 
bol súboj o víťaza turnaja. Naše 

mužstvo svojou bojovnosťou a 
presnou koncovkou dokázalo naj-
dôležitejší zápas turnaja priviezť 
k víťazstvu v pomere 6:3 a stať sa 
opäť po roku víťazom štrnásteho 
ročníka Turnaja o pohár primá-
tora mesta. Najproduktívnejším 
hráčom turnaja sa stal domáci Lu-
káš Žiak, ktorému cenu odovzdal 
Milan Jurčina, hráč klubu NHL 
New York Islanders. 

Ceny najúspešnejším jednotliv-
com odovzdali ďalší reprezentanti 
a odchovanci mikulášskeho hoke-
ja – Martin Cibák a Marek Uram.

„Všetkým hráčom patrí veľké 
poďakovanie za zodpovedné vý-
kony, bojovnosť a srdiečko, kto-
ré do každého zápasu chlapci 

vkladali. V neposlednom rade by 
som chcel poďakovať za perfekt-
nú organizáciu všetkým rodičom 
ôsmakov, ktorí vytvorili perfektné 
prostredie a výbornú atmosfé-

ru na každom zápase,“ zhodnotil 
turnaj Vlastimil Škandera, riaditeľ 
občianskeho združenia Mestský 
Hokejový klub 32 Liptovský Miku-
láš.  -hk-

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Liptovský Mikuláš

V zmysle § 9a  zákona č. 258/2009 Z. z. 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení  Mesto Liptovský Mikuláš

zverejňuje zámer odpredať obchodnou verejnou súťažou
nehnuteľnosti - stavba:  Rodinný doma súp. č. 616 postavený na pozem-

ku parc. č. KN-C 451, vedľajšia stavba: garáž postavená na pozemku parc. 
č. KN-C 451, vonkajšie úpravy, oplotenie, pozemok parc. č. KN-C 451 za-
stavané plochy a nádvoria o výmere 344 m², pozemok parc. č. KN-C 452 
záhrady o výmere 403 m² nachádzajúce sa v katastrálnom území Lipt. Mi-
kuláš. Minimálna požadovaná cena za nehnuteľnosti je spolu 78 381,33 
eur. 

Bližšie informácie o nehnuteľnostiach poskytne útvar právnych služieb, 
na 2. poschodí č. dv. 206, tel. č. 044/5565242, e-mail: m.dzuroskova@mi-
kulas.sk. Celé znenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverej-
nené na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta.

V zmysle § 9a  zákona č. 258/2009 Z. z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

Mesto Liptovský Mikuláš

zverejňuje zámer odpredať obchodnou verejnou súťažou
nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 360/159 zastavané plochy a ná-

dvoria o výmere 330m2 nachádzajúci sa v katastrálnom území Lipt. On-
drašová. Minimálna požadovaná cena za pozemok je 10 890 eur. 

Bližšie informácie o nehnuteľnosti poskytne útvar právnych služieb, na 
2. poschodí č. dv. 206, tel. č. 044/5565242, e-mail: m.dzuroskova@miku-
las.sk. Ukončenie predkladania návrhov súťaže je 10. 10. 2011 o 14.00 
hod. Celé znenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené 
na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta.

novootvorená predajňa 
spodné prádlo Janka

Oznámenie o výbere č. v 
3/2011 zamestnanca do stálej 
štátnej služby na funkciu samo-
statný radca na výkon samostat-
nej ucelenej odbornej činnosti 
a rozhodovanie v prvom stupni 
správneho konania na oddelení 
peňažných príspevkov na kom-
penzáciu soc. dôsledkov ŤZP 

Predpoklady a požiadavky na 
zamestnanca:  

VŠ I. alebo II. stupňa
angažovanosť, profesionalita 

a motivačné činitele, schopnosť 
a vôľa sa učiť a ďalej vzdelávať, 
vyrovnaná a harmonická osob-
nosť, analytické, koncepčné a 
strategické myslenie, schopnosť 
pracovať pod tlakom, adaptabi-
lita a flexibilita znalosť zákonov 

Č. 400/2009 Z. Z., Č. 71/1967 
ZB., Č. 447/2008 Z. Z. 

Zoznam požadovaných dokla-
dov:

a) písomná žiadosť o zaradenie 
do výberu spolu s ☎ alebo @ 
kontaktom 
b) kópia vysvedčenia, diplomu o 
najvyšš. dosiahnutom vzdelaní 

c) kópia z výpisu z registra tres-
tov (nie staršia ako 3 mesiace)
d)profesijný štruktúrovaný ži-
votopis,
e) čestné vyhlásenie o prav-
divosti údajov uvedených  
v písmenách b,c,d), o trvalom 
pobyte a o ovládaní št. jazyka,
f ) súhlas so spracovaním svojich 
os. údajov za účelom výberu.

Termín podania žiadosti do  
20. 10. 2011 písomne na adre-
su: Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny Liptovský Mikuláš, M. 
M. Hodžu 30, 031 80 Liptovský 
Mikuláš, osobne v podateľni 
úradu alebo elektronicky (s do-
datočným doručením písomnej 
žiadosti spolu s požadovanými 
dokladmi) na e-mailovú adresu 
Martina.Volajova@upsvar.sk.

Kontakt: Mgr. Martina Volajo-
vá, t.č. 044/2440121. Na obálke, 
resp. v predmete e-mailu je nut-
né uviesť:  „Výber V 3/2011“  

 
 PhDr. Viera Devečková, 
 riaditeľka a vedúca služobného úradu 

Pri cukrárni VERONIKA na ulici M. Pišúta č.1

Vám ponúka široký sortiment spodnej bielizne značiek :

 LeMiLa, aCousMa, baLaLouM, LannY,                                                                                               
 nbb, LiLiY, bLaCk tuLip, venetta seCret a iné.                                                                                          

       PRE DÁMY : podprsenky od € 3,00  
 nohavičky od € 1,20
  pyžama, nočné košele od € 9,90
 korzety od € 19,00
 tielka od € 2,00

      PRE PÁNOV: tielka od € 3,30
 slipy od € 2,50 
 boxery od € 2,50
 pyžama od € 17,00

      PRE DETI: tielka od € 2,00 
    nohavičky od € 1,20, 
 slipy, boxery,   od € 2,00
 pyžamka od € 12,00

taktiež ponúkame:  župany, plávky, lambady, športové podpr-
senky, sťahovacie pásy a nohavičky, podprsenky a košieľky pre 
dojčiace mamičky, body a iné. 

 Ak nás navštívite, radi Vám pomôžeme pri výbere.

Pohár primátora mesta pre domácich ôsmakov.



12 MikuLášska tribÚna

1. Mikulášska tribúna (ďalej len 
„tribúna“) je rubrika - priestor 
v mesačníku Mikuláš, ktorý 
vydáva mesto Liptovský Mi-
kuláš, (ďalej len „mesto“) na 
vyjadrenie  názorov jednot-
livých poslaneckých klubov 
poslancov mestského zastupi-
teľstva v Liptovskom Mikuláši 
k politickým, spoločenským, 
kultúrnym a iným otázkam 
verejného života mesta (ďalej 
„príspevok“).

2. Poslaneckým klubom (ďalej 
len „poslanecký klub“) sa pre 
účel týchto pravidiel rozumie 
také zoskupenie poslancov, 
ktoré je definované príslušnos-
ťou ku koalícii, za ktorú posla-
nec v ostatných komunálnych 
voľbách kandidoval a je čle-
nom takejto koalície, alebo 
také zoskupenie, ktoré tvoria 
minimálne traja poslanci a 
deklarujú to pre účely týchto 
pravidiel písomným vyhláse-
ním (zápisnicou o vytvorení 
poslaneckého klubu), ktorého 
súčasťou je okrem ich mien a 
podpisov aj názov takéhoto 
poslaneckého klubu.

3. Poslanec môže byť členom iba 
jedného poslaneckého klubu.

4. Ak si traja a viac poslancov za-
ložia vlastný poslanecký klub 
podľa čl. 19 Rokovacieho po-
riadku mestského zastupiteľ-
stva v Liptovskom Mikuláši, a 
chcú využívať priestor tribúny, 
musia doručiť vedúcemu sek-
retariátu primátora mesta 
notársky overené čestné vy-
hlásenia o tom, že vystúpili  
z pôvodného poslaneckého 
klubu a zápisnicu o vytvorení 
poslaneckého klubu.

5. Tribúna má rozsah max. jednej 
novinovej strany formátu A4,  
v závislosti od počtu strán me-
sačníka (min. 12 strán). 

6. Redakčný priestor tribúny je 
medzi jednotlivé poslanec-
ké kluby rozdelený pomer-
ne podľa aktuálneho počtu 
členov poslaneckého klubu.   
V prípade, že poslanecký klub 
nevyužije možnosť dodania 
príspevku v danom mesiaci 
alebo príspevok nebude môcť 
byť uverejnený podľa týchto 
pravidiel, nevyužitý priestor 

nebude použitý na redakčný 
článok alebo príspevok iného 
poslaneckého klubu.   

7. Tribúna vychádza v každom 
riadnom vydaní mesačníka 
Mikuláš, pokiaľ bude včas a 
riadne odovzdaný príspevok 
toho-ktorého poslaneckého 
klubu podľa týchto pravidiel 
a pokiaľ publikácia príspevku 
ako celku alebo časti nebola 
obmedzená alebo zakázaná 
právoplatným/vykonateľným 
rozhodnutím súdu alebo iné-
ho správneho orgánu.

8. Poslanecký klub odovzdáva 
príspevok prostredníctvom 
povereného zástupcu najne-
skôr k 25. dňu v mesiaci. Ak 
tento deň nepripadá na pra-
covný deň, termín odovzdania 
príspevku je najbližší predošlý 
pracovný deň v kalendárnom 
mesiaci.

9. Príspevok odovzdáva povere-
ný zástupca poslaneckého klu-
bu. Pri odovzdávaní príspevku 
sa musí takýmto poverením 
preukázať, pokiaľ takéto pove-
renie nie je udelené všeobecne 
osobitnou listinou alebo pria-
mo v zápisnici o vytvorení po-
slaneckého klubu. Pracovníci 
sekretariátu primátora mesta 
potvrdia prevzatie príspevku  
s dátumom dňa prevzatia.

10. Príspevok odovzdáva povere-
ný zástupca klubu v písomnej 
forme spolu so sprievodným 
listom na sekretariáte primá-
tora mesta. Zároveň parafuje 
všetky strany (listy), na ktorých 
sa príspevok odovzdáva. Sú-
časne s odovzdaním príspevku 
v papierovej podobe odovzdá-
va príspevok aj v elektronickej 
forme na digitálnom nosiči 
(USB kľúč, CD, DVD) vo formáte 
s koncovkou „.doc“ alebo „.pdf“. 
Z digitálneho nosiča povere-
ný zamestnanec sekretariátu 
prekopíruje príslušné súbory  
do počítača a nosič vráti.

11. V sprievodnom liste bude 
uvedený text: „Vyhlasujem, že 
za obsah príspevku zodpove-
dám/áme ja/my podpísaný/í 
autor/i, a nesiem/e za jeho 
zverejnenie aj plnú politickú a 
právnu zodpovednosť a bol/i 
som/sme o tejto skutočnos-

ti dostatočne informovaný/í. 
Som/sme si vedomý/í, že v prí-
pade, ak publikovaním mojej/
našej informácie alebo skutko-
vého tvrdenia vznikne mestu 
ako vydavateľovi mesačníka 
akákoľvek preukázateľná ško-
da vyjadriteľná v peniazoch 
v rozsahu priznanom právo-
platným/vykonateľným  roz-
hodnutím súdu alebo iného 
správneho orgánu, bude mať 
mesto nárok na vymoženie jej 
náhrady odo mňa/od nás ako 
autora/ov v danom rozsahu. 
Súčasne sa zriekam/me aké-
hokoľvek honoráru za publiko-
vanie príspevku.“ Pod textom 
bude/ú mená a podpis/y prí-
slušného autora, resp. (spolu)
autorov.

12. V prípade nezhody obsahu 
príspevku v elektronickej a pa-
pierovej forme (pokiaľ nepôjde 
o gramatické chyby alebo zrej-
mé chyby v počítaní) nebude 
príspevok publikovaný. 

13. Obsah príspevku je podpí-
saný konkrétnym autorom 
(autormi, maximálne však tro-
ma), za menom sa uvedie buď 
funkcia v poslaneckom klube 
a názov poslaneckého klubu 
(„Jozef Mrkvička, predseda po-
slaneckého klubu MsZ koalície 
ABC – EFG – YXZ“, resp. „za po-
slanecký klub MsZ koalície ABC 
– EFG – YXZ Jozef Mrkvička“), 
alebo len názov poslaneckého 
klubu („Jozef Mrkvička, posla-
necký klub MsZ koalície ABC 
– EFG – YXZ“). Slovné spojenie 
„poslanecký klub MsZ koalície 
ABC – EFG – YXZ“ je v prípade 
potreby nahraditeľný spoje-
ním „Klub nezávislých poslan-
cov MsZ“.

14. Obsah príspevku by mal byť 
vecný, každé obsiahnuté skut-
kové tvrdenie alebo argument 
musia byť podložené faktami. 
Príspevok nesmie obsahovať 
neurčité formulácie, stano-
viská a názory znevažujúce a 
urážajúce iný poslanecký klub 
alebo jeho členov. Redakcia 
mesačníka má právo, v prípa-
de pochybnosti o pravdivosti 
skutkových tvrdení v príspev-
ku alebo ich časti, od autora/
ov príspevku žiadať predložiť  

v písomnej podobe ku kon-
krétnemu príspevku či jeho 
časti dôkazy a fakty preukazu-
júce tieto tvrdenia. Ak nebudú 
tieto včas dodané, môže redak-
cia rozhodnúť o nepublikovaní 
príspevku, o ktorého pravdi-
vosti má zrejmú pochybnosť.

15. Ak nie sú splnené podmienky 
uverejnenia príspevku podľa 
bodu 14. týchto pravidiel, re-
dakcia si vyhradzuje právo prí-
spevok neuverejniť.

16. Reakcie poslaneckého klubu 
na predošlý príspevok iného 
poslaneckého klubu je možné 
uverejniť najskôr v nasledujú-
com mesačníku Mikuláš a iba  
v tribúne v zmysle týchto pra-
vidiel.

17. Redakcia mesačníka Mikuláš 
nebude zasahovať do obsahu 
príspevkov tribúny s výnimkou 
postupu podľa týchto pravi-
diel. 

18. Súčasťou tribúny je aj infor-
mácia pre čitateľov v podobe: 
„Uverejnené príspevky jednot-
livých poslaneckých klubov sa 
nemusia zhodovať s názorom 
vedenia mesta alebo redak-
cie mesačníka Mikuláš. Za ob-
sah príspevkov zodpovedajú 
podpísaní autori, ktorí za ne 
nesú aj plnú politickú a práv-
nu zodpovednosť a boli o tejto 
skutočnosti dostatočne infor-
movaní.“

19. Dodaním príspevku v zmysle 
týchto pravidiel vzniká medzi 
konkrétnym autorom/autormi 
a mestom ako vydavateľom 
mesačníka Mikuláš právny 
vzťah – autor/i súhlasí/ia odo-
vzdaním príspevku redakcii  
s týmito pravidlami.

20. Uverejnené príspevky nebu-
dú honorované a autor/i sa 
nebudú domáhať honoráru od 
mesta Liptovský Mikuláš ako 
vydavateľa.

21. Tieto pravidlá tribúny schváli-
li členovia Rady pre masmédiá 
a komunikáciu mesta Liptov-
ský Mikuláš dňa 18. 05. 2011  
v znení ich doplnenia zo dňa 
12. 09. 2011  a budú s nimi 
oboznámení a obdržia ich jed-
no vyhotovenie všetci predse-
dovia poslaneckých klubov.

Vážení čitatelia, od budúceho čísla bude mať v mesačníku Mikuláš pravidelný priestor Mikulášska tribúna. Je to demokratický priestor, 
ktorý môžu - pokiaľ o to prejavia záujem - jednotlivé poslanecké kluby mestského zastupiteľstva využívať na prezentáciu svojich myš-
lienok a stanovísk. Rovnako ako známy Hyde Park v Londýne, aj Mikulášska tribúna má svoje pravidlá. Zostavili ich členovia Rady pre 
masmédiá a komunikáciu mesta. Jej členmi sú poslanci mestského zastupiteľstva a zástupcovia verejnosti nominovaní jednotlivými 
poslaneckými klubmi. V dnešnom vydaní mesačníka vám prinášame pravidlá Mikulášskej tribúny - slobodného priestoru pre poslancov 
- tak, ako ich členovia mediálnej rady schválili.  (-red-)
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Počet obyvateľov v meste za 
posledné roky klesá. Kým v roku 
2006 bol stav nad 33 000 obyva-
teľov, na konci roku 2010 sme ich 
evidovali v meste už len niečo 
vyše 32 200. Pri tomto klesajúcom 
počte obyvateľov sa za posledné 
dva roky zdvihol priemer skládko-
vaného množstva komunálneho 
odpadu na jedného obyvateľa na 
výšku 391 – 383 kg. Je to dôsledok 
spôsobu života tejto spoločnosti, 
v ktorej je každý tovar samostat-
ne minimálne jedenkrát balený, 
aj väčších vymožeností, ktoré táto 
doba ponúka. 

Kto videl pred siedmimi rokmi 
zbierať pokosenú trávu z rodin-
ných domov, alebo mať vyše 600 
kontajnerov na separovaný zber 
odpadov v meste? Nároky ľudí 
stúpajú. Pred rodinnými doma-
mi za posledné roky nachádzame 
povykladané kopy vypletých bu-
rín zo záhrad, fúru sena, vysušenú 
kukuricu, hlavy kapusty s húseni-
cami, vedrá so zhnitými jablkami. 

Ulice musia byť čisté, odpad ne-
smie byť ponechaný na očiach. 

Upratuje sa, čistí, odváža. Viac a 
viac, a všetko za ten istý poplatok, 
aký bol stanovený v roku 2004.

V tomto roku boli sprísnené pra-
vidlá na nakladanie s komunál-
nym odpadom vo všeobecne 
záväznom nariadení č. 6/2011. 
Od septembra sa zbiera obme-
dzené množstvo zeleného odpa-
du - maximálne 5 vriec na jeden 
rodinný dom na jedenkrát. Každý, 
kto má záhradu, je povinný svoj 
odpad zo záhrady komposto-
vať. Keď pri odvoze odpadu zistí 
prepravca - Verejnoprospešné 
služby, že v zbernej nádobe na 
zmesový komunálny odpad sa 
nachádza odpad, ktorý sa sepa-
ruje, nemusí zobrať obsah zber-
nej nádoby, kým nebude odpad 
vytriedený. 

Separovať odpad musia bez 
výnimky všetci. Nielen fyzické 
osoby, ale aj právnické osoby a fy-
zické osoby oprávnené na podni-
kanie. Odpad sa môže ukladať len 
do zberných nádob na to urče-
ných. Zakázané je ukladať konáre 
na miesta, kde sú na jar a na jeseň 

vykladané kontajnery. Záhradkári 
sú zodpovední za skládky, ktoré 
vznikajú za oplotením záhrad-
kárskych osád. Objemný odpad, 
ktorý sa nevmestí do kontajnera, 
nesmie byť ukladaný ku kontaj-
nerom. Keď vieme tovar kúpiť a 
doniesť z obchodu domov, mu-
síme vedieť, kam máme uložiť 
alebo odovzdať nepotrebnú vec. 
Kartóny sa musia pred vložením 
do zbernej nádoby zložiť alebo 
roztrhať, plastové fľaše stlačiť.  
V opačnom prípade sú kontaj-
nery rýchlo zaplnené a aj pri do-
statočnom počte nestačia byť 
vyprázdňované. 

Niektoré miesta, kde sa tvoria 
čierne skládky sledujeme mobil-
nou kamerou, pristihnutého pri 
ukladaní odpadu mimo určené 
miesto predvolávame na riešenie 
priestupku. Všetky činnosti, kto-
ré mesto vykonáva za ľudí, ktorí 
nechcú prijať pravidlá civilizova-
nej spoločnosti, sa premietajú do 
finančných nákladov, ktoré musia 
platiť všetci.   

 - ikl -

Potrebujeme dôslednejšie  triediť odpady Mesto mrzí,  že Oz 
Tatry  jednostranne 
ukončilo spoluprácu
Predseda Občianskeho 

združenia Tatry Rudolf Pado 
oznámil listom primátorovi 
Alexandrovi Slafkovskému, že 
končí spoluprácu s mestom.  
V liste jednostranne odstupu-
je od memoranda o vzájom-
nej spolupráci. Podpísané bolo  
v októbri 2007.

„Mrzí ma tento krok a som 
prekvapený,“ reagoval Alexan-
der Slafkovský. „Mal som záu-
jem niekoľkokrát sa stretnúť  
s pánom Padom a diskutovať  
s ním o viacerých veciach, kto-
ré bolo treba vyriešiť. Bohužiaľ, 
nakoniec miesto stretnutia do-
šlo k jednostrannému ukonče-
niu spolupráce.“ 

Súbežne s listom o vypove-
daní memoranda poslal Rudolf 
Pado ďalší list. V ňom oznámil, 
že sa vzdáva členstva v komisii 
životného prostredia a zdravia. 
Táto komisia je poradným or-
gánom mestského zastupiteľ-
stva.

„Spolu s mojím tímom robí-
me všetko pre zlepšovanie ži-
votného prostredia v našom 
meste. Vyriešili sme odvoz a 
likvidáciu odpadu na najbliž-
šie roky napriek situácii, ktorá 
vlani koncom decembra v sú-
vislosti so skládkou pri Veternej 
Porube nastala. Systematicky 
pracujeme na novej ekologic-
kej perspektíve likvidácie od-
padov po októbri 2014,“ hovorí 
primátor Alexander Slafkovský 
a dopĺňa: „Uvítame akúkoľvek 
spoluprácu, ktorá bude prí-
nosom pre životné prostredie  
v meste. Od spolupracovníkov 
som mal náznaky, že pán Pado 
už od vlani signalizoval neja-
ké problémy týkajúce sa exis-
tujúcej spolupráce. Bohužiaľ,  
miesto diskusie so mnou sa 
rozhodol spoluprácu s mestom 
ukončiť.“ Peter Lehotský

Harich, Sajfa, Palonder, Lučenič, Pocisková aj Strculová 
vystúpia  na Slaných mostoch

Benefícia pre deti a mladých 
dospelých postihnutých cystic-
kou fibrózou má už svoju tra-
díciu. V nedeľu 23. októbra sa 
uskutoční už štrnásty ročník 
podujatia Slané mosty. Po pre-
stávke sa vracia do Liptovského 
Mikuláša. 

Občianske združenie Priatelia 
slaných detí spolu s Mestom Lip-

tovský Mikuláš a Domom kultúry 
vás pozývajú vychutnať si neo-
pakovateľnú atmosféru úprim-
nosti a radosti, čím je benefícia 
pre slané deti medzi Liptákmi už 
známa. 

„Verím, že opäť zažijeme večer 
plný milých stretnutí, porozume-
nia, výbornej zábavy, to všetko 
podčiarknuté silným emocionál-

nym zážitkom. Toto 
je presne ten čistý 
‘duch‘ benefície, 
ktorý vždy vládol a 
bude vládnuť tam, 
kde sa stretnú ľudia 
dobrovoľne, nezišt-
ne a s jednotným 
zámerom – pomôcť 
tým, ktorí to potre-
bujú. A my sa teší-
me, že sa tento rok 
opäť Slané mosty 
vracajú na dôstojné 
miesto – do domu 
kultúry, kde sa v mi-
nulosti uskutočnili 
skoro všetky ročníky 
benefičných koncer-
tov pre slané deti,“ 
povedala Jana Šipe-
ková, šéfka realizač-
ného tímu koncertu 

Slané mosty a predsedníčka Pria-
teľov slaných detí.

Deti s cystickou fibrózou pod-
porí okrem stabilných priateľov 
aj veľa nových tvárí. Divákov 
budú celým večerom sprevádzať 
Matej „Sajfa“ Cifra a Dana Strcu-
lová. Program tematicky vyplnia 
tanečné vstupy žiakov ZUŠ J. L. 
Bellu. 

O výborný hudobný zážitok 
sa postarajú Martin Harich s ka-
pelou Musitany Hope, Laco Lu-
čenič, Marcel Palonder a Nela 
Pocisková. Najmä pre malých di-
vákov s istotou príde aj kúzelník 
Peter Šesták. 

Zaujímavým hudobným vstu-
pom bude saxofónové kvinteto 
Žilinského konzervatória pod 
vedením profesora Mareka Pas-
tirika. 

Finančný efekt tejto krásnej 
benefičnej akcie putuje na kon-
to Slaných detí. Za získané pe-
niaze môžu choré deti stráviť 
niekoľkodňové ozdravné klima-
tické pobyty pri mori, či v ho-
rách, alebo dostanú príspevok 
na kúpu prenosného inhalač-
ného prístroja. Všetky príspevky 
sú poskytnuté výhradne deťom 
a mladým dospelým s cystickou 

fibrózou na Slovenku.  „Ďakuje-
me za akýkoľvek prejav pomoci 
týmto chorým deťom, ďakuje-
me za morálnu podporu, ktorú 
rodiny s touto diagnózou veľmi 
potrebujú,“ povedala na záver 
organizátorka J. Šipeková. Viac 
informácií o cystickej fibróze a 
koncerte pre Slané deti nájdete 
na www.slanedeti.sk.  -jši-     

Nad vlaňajšími Slanými mostami prevzal 
záštitu detský lekár a vtedajší poslanec parla-
mentu MUDr. Alexander Slafkovský.  Modero-
val Janko Dubnička. 



Občiansky servis 
august  2011

Zo zápisníka mestskej polície  od 25. 08. 2011 do  20. 09. 2011

Narodil sa človek, zapálila sa 
na oblohe nová hviezda. Tak  
vitaj človiečik…
v auguste  2011  sa v Liptov-
skom Mikuláši narodili:

Oliver Stavač, Tamara Sliacka, 
Dorota Halíková, Samuel Kraj-
čík, Laura Vlhová, Samuel Tom-
ko, Dávid Olejník, Filip Koki, 
Dominika Pušková, Lívia Lateč-
ková, Elizabeth Brondošová, 
Jakub Trnka, Petra Halahijová, 
Peter Motko, Laura Chrapčiako-
vá, Viktor Ďuraško, Patrik Maro, 
Jana Králová, Simon Jurčo, Me-
lánia Ťažká, Eliška Rybovičová, 
Laura Mrázová, Natália Smido-
vá, Michaela Holazová, Alex An-
toška, Sofia Poliaková, Michaela 
Chovancová

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

Manželstvo uzavreli:
Milan Šimovčiak – Anna Pet-

rovičová, Martin Rakyta – Sta-
nislava Sloviková, Peter Šikula 
– Silvia Opavská, Peter Poljak – 
Yusimi Tauriñan Osorio, Michal 
Buchta – Radka Gereková, Vla-
dimír Jaraba – Adriana Furdová, 
Vladimír Brziak – Marie Solan-
za Labonne, Martin Štrkolec – 
Mgr. Hana Buranská, Ľuboslav 
Peniaško – Katarína Javošo-
vá, Martin Sekerák – Michaela 
Grečnerová, Štefan Dvorožňák 
– Petra Jurášová.

Roztrhla sa niť, už sa nedá spo-
jiť. Život blízkeho človeka vyha-
sol a nám zostáva spomienka  
a smútok v srdciach… 

opustili nás:
Vladimír Novák – 81r., Zuzana 

Šmidová – 78r., Ján Žuffa – 87r., 
Viliam Drozdek – 66r., Žofia Pet-
rášová – 95r., Eva Paulínyiová 
– 85r., Žofia Hliničanová – 71r., 
Mária Sláviková – 68r., Pavol 
Lupták – 74r., Mária Rybárska 
– 83r., Paula Valaštiaková – 98r., 
Ján Gajdoš – 64r., Anna Praštia-
ková – 81r., Tibor Staroň – 55r., 
Alžbeta Didová – 81r., Franti-
šek Minárik – 48r., Oľga Dudo-
vá – 73r., Jozef Kasanický – 91r., 
Anna Lapšanská – 93r., Anna 
Polenová – 89r.  

 -matr-

25. 8. 2011 o 09.37 hod. pani Gi-
zela P. z Námestia osloboditeľov 
spaľovala odpad na ul. Priemy-
selnej za unimobunkami. Uve-
deným konaním bolo porušené 
VZN č. 8/92, čl. 27b., ods. 2. Pani 
Gizela P. bola na mieste riešená 
hliadkou MsP blokovou pokutou.

26. 8. 2011 o 01.27 hod. Lukáš 
D. a Marcel P. zo sídliska Pod-
breziny kopali do odpadkových 
košov na Ul. 1. mája pri OD Lidl. 
Menovaní sa svojim konaním 
dopustili priestupku podľa § 47 
ods. 1, písm. d Zák. 372/90 Zb. o 
priestupkoch. Hliadka MsP riešila 
obidvoch priestupcov v bloko-
vom konaní.

29. 8. 2011 o 16.11 hod. parko-
valo na verejnej zeleni motoro-
vé vozidlo Suzuki bordovej f., 
EČ LM-624 BE. Vodič uvedeného 
vozidla pán Jozef. O. z Lipt. Miku-
láša sa svojím konaním dopustil 
priestupku VZN č. 6/07 Čl.11, od-
s.5/h, stástie vozidlom na zele-
ni. Za priestupok bol riešený na 
mieste hliadkou MsP napome-
nutím.

4. 9. 2011 o 16.27 hod. znečisťo-
vali verejné priestranstvo na ul. 
Agátovej pred vchodom do by-
tovky 485/6 pľuvancami a špak-
mi hodenými na zem Patrik M., 
Tomáš K., Jakub M., Dominik M., 
Lukáš L., Matúš K, všetci zo sídlis-
ka Podbreziny. Uvedeným kona-
ním porušili § 47 ods. 1., písm. d 
zákona č. 372/90 Zb. o priestup-
koch. Menovaní boli na mieste 
riešení hliadkou MsP. 

5. 9. 2011 o 18.26 hod. hliadka 
MsP po tel. ozname našla ležať 
vedľa bicykla na zemi na Nábreží 
4. apríla pri Esprese Papuča pána 

Milana M. z Nábrežia 4. aprí-
la, ktorý bol zranený a krvácal z 
nosa. Na miesto bola privolaná 
RZP, ktorá menovaného zobrala 
na ošetrenie do nemocnice.

8. 9. 2011 o 17.07 hod. malole-
tý N. S. z Mútnika popísal gu-
ličkovým modrým perom na 
keramickú obkladačku budovy 
Billy nápismi prezývok svojich 
kamarátov. Menovaný svojim ko-
naním porušil § 50 ods. 1 zák. č. 
372/90 Zb. o priestupkoch. Malo-
letý páchateľ na mieste dlaždicu 
očistil, vo veci bude vyrozumená 
jeho matka O. S. 

11. 9. 2011 o 00.30 hod. hliad-
ka MsP zaregistrovala skupinku 
mladých ľudí, ktorí hádzali skaly 
do hydrantu a rozvodných skríň 
na pozemkoch pri ul. Jefremov-
skej. Jednalo sa o Petra S., Jozefa 
M., Jana I., Petra R., Vladimíra W. a 
Jaroslava Z. z Liptovského Miku-
láša. Uvedeným konaním bol po-
rušený § 50 ods. 1 zák. č. 372/90 
Zb. o priestupkoch. Vec je v rieše-
ní mestskej polície.

12. 9. 2011 o 20.45 hod. pila al-
kohol na verejnom priestranstve 
Anna R. z Poltára. Na mieste sa 
správala k hliadke MsP drzo a 
arogantne. Uloženú blokovú po-
kutu odmietla zaplatiť. Na miesto 
bola privolaná aj hliadka štátnej 
polície na zmeranie alkoholu v 
krvi. Svojím konaním porušila 
VZN č. 8/92, čl. 2., ods. 1, písm. b. 
Vec je v riešení mestskej polície.

15. 9. 2011 o 23.38 hod. Andrej 
Ď. a Juraj K. z Lipt. Mikuláša pod 
vplyvom alkoholu  vyvracali na 
ul. Palúčanskej dopravné znač-
ky. Obaja menovaní porušili § 
50 ods. 1 zák. č. 372/90 Zb. o 
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Skúška sirén
V piatok 14. októbra  o 12. 

hodine bude v Liptovskom 
Mikuláši vykonaná kon-
trola skúšky vyrozumenia 
obyvateľstva dvojminúto-
vým stálym tónom sirén.

priestupkoch. Nakoľko boli pod 
vplyvom alkoholu, budú predvo-
laní na MsP za účelom doriešenia 
priestupku.

- 19. 9. 2011 o 13.12 hod. spaľo-
val konáre na Podbrezinách na 
záhradke pán E. Š. z Podbrezín. 
Menovaný porušil VZN č. 7/01, čl. 
6., ods. 1. Bola mu ložená bloková 
pokuta na mieste, ktorú odmietol 
zaplatiť. Nakoľko si nebol vedo-
mý priestupku a odmietol sa vy-
jadriť k priestupku, vec je naďalej 
v riešení mestskej polície.

V období od 22. 08. 2011 do 20. 
09. 2011 riešila mestská polícia  
278 priestupkov,  z toho na úse-
ku dopravy 127 priestupkov, 
19 priestupkov proti majetku, 
68 priestupkov proti verejné-
mu poriadku, 4 priestupky proti 
občianskemu spolunažívaniu, 9 
priestupkov voľne pohybujúcich 
sa psov, 6 priestupkov porušenia 
zákona o ochrane nefajčiarov -  
fajčenie na autobus. zastávkach, 
3 podozrenia z trestného činu, 
9 priestupkov podania alkoholu 
osobe mladšej ako 18 rokov, 16 
priestupkov pitia alkoholu na ve-
rejnom priestranstve, a iné. 

 -msp- 

Mesto rozdalo ďalších 36 ton potravín
Do zoznamu potravinovej po-

moci z Európskeho programu 
pomoci ľuďom v núdzi v prie-
behu mesiacov júl až september 
bolo zapísaných 1 022 oprávne-
ných prijímateľov. V čase od 12. 
do 16. septembra, teda počas 
štyroch pracovných dní, sme vy-
dali 36 640 kg potravín pre 916 
občanov. 

Zostáva 106 občanov, ktorí si 
potraviny v stanovenom čase 
neprebrali. Títo občania budú 
písomne oboznámení o náhrad-
nom termíne výdaja potravino-
vej pomoci.

Od 15. septembra došlo k zme-

ne podmienok nároku na po-
travinovú pomoc. Na základe 
usmernenia Pôdohospodárskej 
platobnej agentúry sa o potravi-
novú pomoc nemôžu uchádzať 
poberatelia žiadneho druhu dô-
chodku. 

Naďalej majú na potravinovú 
pomoc nárok nasledovné ka-
tegórie príjemcov potravinovej 
pomoci:

• fyzické osoby, ktoré sú pobe-
rateľmi dávky v hmotnej núdzi 
a príspevku k dávke;  pomoc sa 
bude poskytovať na základe po-
tvrdenia ÚPSVR 

• deti v náhradnej rodinnej sta-

rostlivosti; pomoc preberajú ro-
dičia, ktorým bolo dieťa zverené 
do náhradnej starostlivosti  na 
základe predloženého právoplat-
ného rozsudku 

• osoby na hranici životného 
minima (rodičia a deti, na ktoré 
sú vyplácané dotácie); pomoc sa 
bude poskytovať  na základe po-
tvrdenia ÚPSVR 

V prípade akýchkoľvek otá-
zok týkajúcich sa potravinovej 
pomoci kontaktujte Centrum 
služieb občanom na prízemí 
mestského úradu.

  PhDr. Ľubomíra Gloneková,
 vedúca oddelenia sociálneho
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