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Alexander Slafkovský dostal vysoké francúzske štátne vyznamenanie
Francúzsky veľvyslanec Jean-

-Marie Bruno odovzdal v uto-
rok 18. septembra večer vysoké 
štátne vyznamenanie Rad za zá-
sluhy Francúzskej republiky lip-
tovskomikulášskemu primáto-
rovi Alexandrovi Slafkovskému.

„Toto vyznamenanie je určené 
pre vzácnych priateľov Francúz-
ska. Jeho nositeľom je iba pár 
občanov Slovenska. Pán Slaf-
kovský si ho nepochybne za-
slúži, lebo od mladosti pestoval  
s našou krajinou úzke väzby. 
Keď sa neskôr stal verejným čini-
teľom na komunálnej i celoštát-
nej úrovni, nadobudli široké roz-
mery,“ uviedol Bruno.

 Čerstvý držiteľ druhého naj-
vyššieho francúzskeho vyzna-
menania, ktoré zaviedol v roku 
1963 prezident Charles de Gaul-
le, priblížil svoj vzťah k Francúz-
sku. „Keď som tam prišiel v roku 
1967 ako 17-ročný študent, bol 
som hrdý na to, že pochádzam 
z Československa. V mnohom 
sme sa mohli porovnávať. Keď 
som sa tam po dvadsiatich ro-
koch vrátil a videl, aký skok do-

Kto nechce, nevidí
Aj evidentné veci je možné prehliadať  

a spúšťať demagogickú mašinériu opa-
kovania hlúpostí, ktoré sa stanú po stom 
raze možno aj pravdou. Ostáva len veriť, že 
ten, kto chodí s otvorenými očami, zmeny  
k lepšiemu vidí a nenechá sa oklamať.

Mám na mysli predovšetkým spôsob 
života Rómov v našom meste a zmeny  
v ich štýle života. Treba sa vrátiť do čias 
súdružky Mlynkovej, pracovníčky Okres-
ného národného výboru, kedy sa po prvý 
raz postavili takzvané „okály“ v Hlbo-
kom. Bolo to okolo roku 1980. Povinnosť 
pracovať pod trestom za príživnícvo sa 
vzťahovala aj na Rómov. V praxi však 
máloktorý z nich chodil poctivo do práce. 
Kvalita ich bývania bola zlá a na Luník 
IX presťahovali Rómov v celého okolia 
Košíc.  

V našom meste sa takzvanou rómskou 
otázkou zaoberali všetky garnitúry na 
radnici, bez výnimky. Ani jedna nepovo-
ľovala a nepovoľuje migráciu do mesta, 
okrem  vytvárania rodiny sobášom. Vďa-
ka tomu môžeme povedať, že situácia v 
Mikuláši nie je zlá, a že má zlepšujúcu sa 
tendenciu. Skúsenosť  z tretieho sveta aj 
USA hovorí, že pôrodnosť sa zníži, až keď 
sa zdvihne životná úroveň problémovej 
komunity.  

Vďaka rekonštrukcii šatní na futbalo-
vom štadióne za Váhom vzniklo v roku 
2007 komunitné centrum, kde aktívni Ró-
movia aj  ostatní odvádzajú veľmi dobrú 
prácu pri pomoci vzdelávaniu  detí. Ich si-
tuácia nie je ľahká, najmä pri nástupe do 
školy. Bez takzvaného nultého ročníka, v 
ktorom sa deti zdokonalia v slovenčine 
a nadobudnú nové sociálne zvyklosti a 

zručnosti, by boli stratené pri nástupe do 
prvého ročníka základnej školy.

V ostatných asi desiatich rokoch štát vy-
tvoril podmienky pre takzvanú aktivačnú 
prácu pre dlhodobo nezamestnaných.  
Raz za dva roky môžu byť „aktivizovaní“ 
na 15 až 20 hodín v týždni za 63 eur me-
sačne. Je to málo, nedá sa očakávať veľký 
pracovný výkon, ale aj to pomôže. Prial 
by som vidieť pochybovačom Rómov 
prosiacich o  „aktivačnú“ prácu na VPS. 
V našom meste je o ňu niekoľkokrát väčší 
záujem ako je voľných miest. 

Kto spochybňuje aktivity samospráv 
pri predchádzaní problémov s Rómami 
a demagogicky naznačuje, že on má zá-
zračné riešenie, nie je pre mňa slušný a 
dôveryhodný človek, nie to ešte politik. 

 Alexander Slafkovský,
 primátor mesta   

predu urobili Francúzi medzi-
tým, ako žili moji spolužiaci, tak 
som sa hanbil. Preto, keď prišla 
v novembri 1989 možnosť do 
toho zasiahnuť a meniť, tak som 
sa pridal,“ skonštatoval A. Slaf-
kovský.

„Nežijem pre vyznamenania. 
Táto udalosť sa pre mňa stala 
ideálnou príležitosťou pozvať 
mojich najbližších priateľov a 
osláviť to spolu s nimi, lebo je 
pre mňa oveľa väčšou cťou ako 
akékoľvek vyznamenania, že 

môžem s takýmito ľuďmi dlho-
dobo spolupracovať. A že si to 
všimla krajina, s ktorou mám 
od mladosti úzky vzťah, tak to 
je čerešnička na torte,“ dodal 
úradujúci liptovskomikulášsky 
primátor

Pokračovanie na str. 4
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Poslanci schválili zmeny a doplnky územného plánu mesta

Dôjde k úprave zmluvných vzťahov s dopravcom

Poslanci mestského zastupi-
teľstva zasadli po prázdninovej 
prestávke opäť vo štvrtok 6. 
septembra. Program bol veľmi 
rozsiahly. Zaoberali sa aj sprá-
vou o plnení investičných akcií 
za prvý polrok 2012, výsledkom 
vlaňajšieho hospodárenia mes-
ta a obchodných spoločností,  
v ktorých má mesto podiel, ana-
lýzou vzťahov so spoločnosťou 
SAD Liorus, návrhmi na zmenu 
rozpočtu mesta a na zmeny a 
doplnky územného plánu. Hlav-
ná konrolórka predložila  nie-
koľko správ o výsledkoch reali-
zovaných kontrol, ako aj  zmeny 
plánu kontrol.   

K zmenám a doplnkom územného 
plánu mesto pristúpilo na základe 
žiadostí vlastníkov pozemkov. Žia-
dali o úpravu existujúcich regulatí-
vov tak, aby mohli v budúcnosti re-
alizovať svoje zámery. Na aktuálnej 
úprave územného plánu pracovala 
radnica asi šesť mesiacov. Schvále-
né zmeny sa dotknú šiestich lokalít.

„Doplnky sa týkajú zmien funkč-
ného využitia a intenzity využitia 
vymedzených lokalít. Nepredstavu-
jú koncepčnú zmenu schváleného 
územného plánu, ich predmetom 
je spresnenie územnoplánovacej 
dokumentácie mesta v riešených 
lokalitách,“ povedala Tatiana Bach-
tíková, hlavná architektka mesta. 

Riešením lokalít by malo dôjsť na-
príklad k rozvoju obytnej zástavby 
a k vybudovaniu zariadení občian-
skej vybavenosti v mestskej časti 
Demänová. Podľa návrhov by tu 
mohol vyrásť aj motel, informačné 
centrum, čerpacia stanica či reštau-
rácia, doplnená o zdravotnícke a 
rehabilitačné zariadenia. 

Náklady na spracovanie zmien a 
doplnkov územného plánu nestáli 
mikulášsku radnicu ani euro. „Ná-
klady hradili žiadatelia o zmeny 
územného plánu, keďže boli pre-
dovšetkým v ich záujme,“ povedal 
primátor Alexander Slafkovský.

Poslanci neschválili zámer posta-
viť v osade Hlboké 18-bytovku s 

nízkoštandarnými malometrážny-
mi bytmi napriek tomu, že by mala 
byť z troch štvrtín financovaná do-
táciou zo štátneho rozpočtu. 

„Je potrebné riešiť rómsky prob-
lém komplexne,“ povedal nezávislý 
poslanec Ján Droppa. „Musíme ne-
jako vyriešiť nevyhovujúce stavby v 
Hlbokom i na Priemyselnej. A kým 
ich dáme do poriadku, niekam tých 
ľudí umiestniť musíme,“ uzavrel. 
„Dajte ich do Palúdzky,“ kontroval 
mu poslanec Ján Blcháč (Smer-SD, 
SNS, ĽS-HZDS).  -red-

Poznámka redakie: Obsah všet-
kých materiálov prerokovaných  
v zastupiteľstve nájdu čitatelia na 
internetovej stránke mesta.

Na ostatnom zastupiteľstve po-
slanci prediskutovali analýzu práv-
nych a ekonomických vzťahov vy-
plývajúcich z uzatvorených zmlúv 
medzi mestom a spoločnosťou 
SAD Liorbus. Tá prevádzkuje v Lip-
tovskom Mikuláši mestskú auto-
busovú dopravu (MAD). Z analýzy 
vyplynuli konkrétne odporúčania, 
hlasovaním ich poslanci odobrili. 
Primátor má teraz rokovať so spo-
ločnosťou o usporiadaní vzájom-
ných vzťahov v kontexte analýzy a 
jej odporúčaní. 

„Do zmluvy je treba aplikovať zne-
nie nového zákona o cestnej dopra-
ve. Ďalej by sa mali rozšíriť výkazy 
dopravcu o periodické výkazy pre-
pravovaných osôb na linkách. Je 

potrebné zvážiť novú úpravu sank-
cií za porušovanie zmluvy. Chceme 
zakotviť širšiu možnosť mesta vy-
jadriť sa k obnove vozového parku,“ 
uviedol v tejto súvislosti Ľubomír 
Hán, vedúci oddelenia dopravy 
mestského úradu.

Podľa jeho slov príloha k zmlu-
ve medzi mestom a spoločnosťou 
určí mestom uznané nákladové a 
výnosové položky dopravcu. „Efek-
tívnejšie bude potom možné určiť 
preddavky na krytie strát a jasne 
určiť predpokladanú ročnú stratu 
za poskytnuté dopravné výkony,“ 
doplnil. „Je nevyhnutné aktualizovať 
zmluvu s dopravcom, musí obsaho-
vať kritériá na stanovenie ekonomic-
ky oprávnených nákladov,“ uzavrel. 

Na základe rozhodnutia zastupi-
teľstva má teraz primátor Alexander 
Slafkovský rokovať so SAD Liorus  
o usporiadaní vzájomných vzťahov 
v kontexte analýzy a jej odporúčaní. 

Náklady na zabezpečenie autobu-
sovej dopravy v meste sa každoroč-
ne od roku 2006 zvyšujú,  na druhej 
strane klesá počet prepravených 
cestujúcich. V roku 2006 využilo 
MAD približne 2,2 mil. osôb ročne, 
v roku 2011 to bolo len 1,5 milióna. 
Základné cestovné sa zvýšilo z 0,33 
eura v roku 2007 na 0,5 eura od 
roku 2011. Radnica dotovala v roku 
2011 prevádzku MAD sumou 393,7 
tisíc eur. To predstavuje 51,6% cel-
kových nákladov, ktoré dopravca 
vykázal. Peter Lehotský

Oslavy SNP s pohľadom do súčasnosti
Už tradične si predstavitelia rad-

nice spolu s ďalšími účastníkmi pri-
pomenuli slávnostným zhromaž-
dením udalosti horúceho konca 
augusta 1944. V utorok 28. augusta 
sa na Námestí osloboditeľov stretli 
občania, aby vzdali hold obetiam 
Slovenského národného povstania.

Prítomných privítal zástupca 
primátora mesta Jozef Repas-

ký. Nechýbali medzi nimi Pavol 
Chrapčiak – priamy účastník bojov 
o Liptovský Mikuláš a zástupca Slo-
venského zväzu protifašistických 
bojovníkov, prednosta Obvodného 
úradu Ján Galvánek, prednostka 
mestského úradu Anna Rašiová, 
rektor Akadémie ozbrojených síl 
M. R. Štefánika – brigádny generál 
Boris Ďurkech, viceprezident Únie 
vojnových veteránov Jozef Ulian či 
poslanci mestského zastupiteľstva.

Jozef Repaský vo svojom príhovore 
povedal: „Účasť na tejto spomienke 
je dôkazom, že si uvedomujeme 
cenu za oslobodenie. Prejavujeme 
tým vďaku množstvu známych i 
bezmenných hrdinov, ktorí sa po-
dieľali na tom, že žijeme v slobodnej 
krajine.“ Vyzdvihol aj skutočnosť, že 
povstanie pripomínajú aj postupne 
rekonštruované bunkre v okolitých 
horských dolinách.

O bunkroch viac zhromaždeným 
občanom porozprával Pavol Chrap-
čiak. Poďakoval za organizačnú, 
materiálnu a finančnú pomoc pri 
obnove bunkrov v Krčahove v De-
mänovskej doline všetkým, ktorí 
prispeli. Vyzdvihol, že súčasná ge-
nerácia má vo svojich radoch ľudí, 
ktorí dokážu pomôcť uchovávať 
spomienky na partizánov. Podľa 

neho je to záruka, že sa na nich ne-
zabudne ani v budúcnosti. Na záver 
položili účastníci osláv 68. výročia 
Slovenského národného povstania 
vence a kvety k pamätníku Červenej 
armády. Následne sa presunuli na 
vojenský cintorín Háj Nicovô, aby 
vzdali hold vojakom, ktorí položili 
svoje životy v bojoch na sklonku 
druhej svetovej vojny.   -red-

Rokovanie 
zastupiteľstva

 
 Najbližšie zasadnutie poslan-
cov mestského parlamentu sa 
uskutoční vo štvrtok 4. októbra 
o 15.00 h. Na programe bude aj 
prerokovanie dodatku k zriaďo-
vacej listine Zariadenia pre senio-
rov a Domova sociálnych služieb 
mesta, odvolanie delegovaných 
zástupcov mesta z rád škôl zruše-
ných škôl – ZŠ s materskou ško-
lou P. J. Kerna a ZŠ Demänovská 
cesta 5. Poslanci zároveň delegu-
jú do novovzniknutého subjektu 
– ZŠ s materskou školou Demä-
novská ulica 408/4A – zástupcov 
mesta do rady tejto školy. 

Poslanci prerokujú návrhy na 
predaj prebytočného majetku 
mesta, správu o stave platenia 
nájomného a vymáhania ne-
doplatkovv nájomných bytoch 
mesta, zámer novej parkovacej 
koncepcie i priebežné hodno-
tenie plnenia programu hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta. Zaoberať sa budú aj in-
vestičným zámerom na realizáciu 
šiestich kusov kontajnerového 
typu bývania a zámeru výstavby 
dvanástich bytov.   -red-
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Učitelia štrajkovali aj v našom meste

Nový školský rok s viac prvákmi i novými učebňami

Hospodárenie mesta za prvý polrok 2012 s prebytkom 

Avizovaný celoslovenský protestný 
štrajk zamestnancov školstva sa do-
tkol vo štvrtok 13. septembra aj škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Liptovský Mikuláš.

„Podľa našich informácií, ktoré po-
skytli zástupcovia odborárov, štraj-
kovali zamestnanci všetkých šiestich 
základných a desiatich materských 
škôl, ktoré prevádzkujeme,“ informo-
val Juraj Chrapčiak, vedúci oddelenia 
vzdelávania, mládeže, športu a kultúry 
mestského úradu. Štrajk trval od 6.00 
do 18.00 hod. 

„V prevádzke neboli ani jedálne a 
výdajne stravy,“ dodal. Podľa jeho 
slov sa štrajk nedotkol Základnej 
umeleckej školy J. L. Bellu. „Vyučova-
nie prebiehalo podľa platného rozvr-

hu,“ konštatoval J. Chrapčiak.
Po roku štrajkovej pohotovosti sa 

rozhodli učitelia a nepedagogickí 
pracovníci podčiarknuť svoje po-
žiadavky ostrým štrajkom, najväč-
ším v histórii Slovenska, informo-
val denník SME. Ako ďalej uviedol,  
s požiadavkami na viac peňazí pre 
školstvo a zvýšenie platov na 1,2- 
až 2-násobok priemerného platu  
v národnom hospodárstve apelovali 
svojím štrajkom na vládu. Tá pri prí-
prave rozpočtu na rok 2013 však ich 
požiadavku nezohľadnila.

Dnes začínajúci učiteľ zarobí 509 
eur, priemerný plat v materských, 
základných a stredných školách 
dosahuje podľa štatistík 758 eur  
v hrubom.                                                -red-

Primátor Alexander Slafkovský otvo-
ril školský rok 2012/2013 v Základnej 
škole na Demänovskej ceste. Pri tej-
to príležitosti si pozrel nové učebne  
v priestoroch nadstavby školskej je-
dálne. „Napriek problémom s dodá-
vateľmi je dielo dokončené a môže 
slúžiť,“ povedal. Investícia v hodnote 
asi milión eur bola krytá prevažne zo 
zdrojov Európskej únie.

 Základné školy v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta začínajú nový školský 
rok s vyšším počtom prvákov ako vla-
ni. Zapísaných bolo 285 detí, čo je viac 
o 24 prvákov,“ hovorí Juraj Chrapčiak, 
vedúci oddelenia vzdelávania, mláde-
že, športu a kultúry. 

Celkovo by malo v novom školskom 
roku navštevovať mestské školy 2 440 

žiakov, venovať by sa im mal približne 
rovnaký počet pedagógov ako vlani. 
V Liptovskom Mikuláši pôsobí šesť pl-
nohodnotne organizovaných základ-
ných škôl v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti mesta a dve, ktorých zriaďovateľom 
sú cirkvi. 

Aktuálny školský rok začínajú mi-
kulášske školské zariadenia s viac 
peniazmi, ako očakávali. Časť financií 
v roku 2011 nevyčerpali, uplatňovali 
úsporný režim a spolu ušetrili oproti 
vyčleneným zdrojom na ich fungova-
nie viac ako 31-tisíc eur. Tieto peniaze 
tak môžu teraz použiť na krytie svojich 
aktuálnych potrieb.

Najviac financií vracia radnica do 
rozpočtu školskej jedálne pri Základ-
nej škole M. R. Martákovej. „Keďže 

Mesto Liptovský Mikuláš hospo-
dárilo v prvom polroku tohto roku s 
prebytkom vo výške 1 547-tisíc eur. Je 
to viac o 826-tisíc eur ako prebytok k 
rovnakému obdobiu minulého roku. 
Na tomto výsledku sa podieľali oba 
rozpočty, bežný aj kapitálový.

K 30. júnu 2012 mesto dosiahlo 
celkové bežné príjmy vo výške 9 509 
842,86 eur a čerpalo bežné výdavky 
vo výške 7 831 333,68 eur. Výsledok 
hospodárenia bežného rozpočtu 
mesta tak dosiahol prebytok vo výške 
1 678 509,18 eur.

V kapitálovom rozpočte sme do-
siahli celkové príjmy k 30. 6. 2012  
374 561,49 eur  a čerpali sme kapi-

tálové výdavky vo výške 505 624,69 
eur. Výsledok hospodárenia kapitálo-
vého rozpočtu bol schodok vo výške  
131 063,20 eur, ktorý bol vykrytý 
zdrojmi z rezervného fondu a dočer-
paním zostatku úveru z roku 2010.

Mesto má vytvorené mimorozpoč-
tové fondy. Stav rezervného fondu k 
30. júnu 2012 bol vo výške 827 403,28 
eur a stav fondu na udržiavanie vý-
sledkov projektu bol 3 332,49 eur. Z 
tohto fondu financujeme údržbu ih-
rísk postavených z nórskych fondov.  

V priebehu roka 2012 sa v rámci 
schváleného úverového rámca do-
čerpal zostatok komerčného úveru z 
roku 2010 na financovanie investícií 

mesta a spolufinancovanie z EÚ vo 
výške 226 063 eur. Na druhej strane 
mesto zaplatilo k 30. 6. 2012 splátky 
istín z úverov vo výške 413 503 eur a 
úrokov vo výške 175 697 eur, čím sa 
stav dlhovej služby ku koncu prvého 
polroka dostal na úroveň 15 249 581 
eur. Ide o zostatok komerčných a úve-
rov zo Štátneho fondu rozvoja býva-
nia. Stav dlhovej služby mesta sa tak 
za prvý polrok znížil o 187 440 eur. 

Zostatok disponibilných zdrojov k 
30. 6. 2012 vo výške 1 464 141,05 eur 
bude použitý v druhom polroku.  

Tak ako v rokoch 2009, 2010 a 2011, 
bolo nižšie plnenie  podielových daní 
obciam zo štátneho rozpočtu aj v pr-

vom polroku 2012. Skutočný príjem 
z podielových daní sme zaznamena-
li nižší  oproti rozpisu ministerstva 
financií o 3,2%. Pre naše mesto to 
znamená nižší príjem za prvý polrok 
2012 o 252 830,40 eur. Vzhľadom na 
to, že sme pri zostavovaní rozpočtu 
pre tento rok uplatnili zásadu opatr-
nosti, neprekvapil nás znížený príjem 
na tejto dani a nie je v tomto čase 
potrebné reagovať na znížený výnos 
dane krátením rozpočtových výdav-
koch v jednotlivých programoch.  

Výsledky hospodárenia mesta za 
prvý polrok hodnotíme ako pozitív-
ne.  Ing.  Jana Mikušiaková

 vedúca oddelenia ekonomiky

tohtoročný rozpočet by nám neumož-
ňoval urobiť všetky plánované práce 
údržby, vďaka rozhodnutiu vedenia 
mesta sa tak do niektorých prác mô-
žeme pustiť,“ povedala riaditeľka Ale-
na Ridzoňová. Podobný kladný postoj 
k prístupu mesta majú aj ostatní riadi-
telia škôl a školských zariadení. 

„Vrátili sme sa k modelu, ktorý je 
motivačný a spravodlivý. Kto rozumne 

hospodári, môže skvalitňovať prostre-
die, v ktorom sa vzdelávajú deti našich 
občanov,“ zhodnotil situáciu Alexan-
der Slafkovský. 

Uvedomuje si však modernizač-
ný dlh, ktoré školy majú. „Pri všetkej 
skromnosti musíme do nich v najbliž-
ších rokoch investovať minimálne dva 
milióny eur,“ skonštatoval primátor.

   -leh-

Divadlo Gasparego žne úspechy 
Na prelome augusta a septem-

bra sa mikulášsky divadelný súbor 
Gasparego zúčastnil na 90. ročníku 
vrcholnej súťažnej prehliadky ama-
térskych divadelných súborov - Scé-
nickej žatve. 

Spomedzi trinástich najlepších slo-
venských amatérskych divadelných 
súborov najviac zaujali porotu práve 
Mikulášania hrou Boj černocha so 
psami. Na prehliadke v Martine za to 
ocenenie Tvorivý čin roka. „Je to naj-
vyššie ocenenie, aké môže slovenský 
divadelník na Slovensku získať,“ po-

dotkol člen divadla Mario Kermiet. 
Umelecké úspechy domáceho di-

vadla ocenil aj primátor mesta Ale-
xander Slafkovský. Jeho členovia mu 
priniesli ukázať svoju čerstvú trofej. 
Primátor im zase odovzdal ďakovné 
listy. V krátkej debate ich informoval 
o jeho snahe dostať predstavenie sú-
boru Gasparego na divadelné dosky 
mesta Opava. Ako konštatoval Sta-
nislav Štofčík, radi ponuku z tohto 
mesta príjmu. Zároveň primátora in-
formoval, že dostali pozvanie pred-
staviť svoje naštudovanie ocenenej 

hry na pôde Slovenského národné-
ho divadla. „Bratislavskí diváci nás 

uvidia začiatkom budúceho roka,“ 
dodal S. Štofčík. -štef-
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Približne osemdesiat pozvaných 
hostí si v Hoteli Jánošík vypoču-
lo z úst francúzskeho veľvyslanca 
konkrétne dôvody, pre ktoré bol 
Alexander Slafkovský odmenený. 
Zároveň zhrnul jeho celoživotnú 
dráhu: „Dnešná slávnosť sa koná 
na počesť výnimočného človeka, 
ktorého celá kariéra sa nesie v zna-
mení slúžiť svojej krajine, jeho ľudu 
a priateľstvu s Francúzskom.

Jeho aktivity sa vždy podriaďovali 
jedinému cieľu – pomáhať iným a 
mať na zreteli všeobecný záujem,“ 
povedal v úvode prejavu veľvysla-
nec. Ďalšie slová adresoval priamo 
Alexandrovi Slafkovskému: „Bývali 
by ste antickým hrdinom, alebo re-
nesančným vzdelancom, pretože sa 
vám podarilo dosiahnuť výnimoč-
nosť vo vzdelaní a verejnom živote i 
v športe. Boli ste dokonca majstrom 
Československa v plávaní, ste vyni-
kajúci lyžiar, zaslúžilý tréner aj ne-
únavným organizátorom súťaží. 

Je pre nás potešením a cťou, že sa 
na vašom intelektuálnom formova-
ní z časti podieľalo aj Francúzsko. 
Po gymnaziálnych štúdiách v Dijo-
ne ste v roku 1970 úspešne zmatu-
rovali s výborným prospechom. Vo 
Francúzsku akoby ste absorbovali 
atmosféru tej doby, nádej, vieru, že 
veci sa môžu zmeniť, ale človek sa 
musí o to osobne zasadiť. Toto pre-
svedčenie poznamenalo celú vašu 
ďalšiu cestu.“ 

Jean-Marie Bruno ďalej konštato-
val: „V roku 1990 vás zvolili v prvých 
slobodných voľbách za primátora 
Liptovského Mikuláša, dnes ste 
ním už štvrtýkrát. Ako primátor ste 
sa zamerali na strategické otázky 
s cieľom rozvoja vášho mesta. Išlo  

A. Slafkovský dostal vyznamenanie...
pokračovanie zo str. 1

 
 
predovšetkým o modernizáciu za-
staraného a nedostatočného vyba-
venia a infraštruktúry, nakladanie s 
odpadmi, rozvoj diaľkového vyku-
rovania, ale aj o podporu cestovné-
ho ruchu, športu a kultúry. Tým ste 
tiež prispeli k tomu, aby sa Liptov 
stal jednou z najobľúbenejších tu-
ristických destinácií na Slovensku. 
Takisto ste venoval osobitnú po-
zornosť realizácii projektov na lep-
šiu integráciu marginalizovaných 
skupín populácie“.

Okrem tohto angažovania sa na 
úrovni mestského zastupiteľstva 
pôsobil Alexander Slafkovský tiež 
ako regionálny poslanec a na ná-
rodnej úrovni ako podpredsedom 
ZMOS-u. V rokoch 1992 až 2003 
predsedal najskôr Československej 
a potom Slovenskej delegácii v Stá-

lej európskej konferencii pri Rade 
Európy v Štrasburgu.

Francúzsky veľvyslanec vyzdvihol 
vo svojich slovách aj budovanie 
medzinárodných partnerstiev: „Veľ-
mi skoro ste si uvedomili nutnosť 
vytvárať partnerstvá s európskymi 
mestami s cieľom výmeny vedo-
mostí a skúseností. V danom rámci 
ste zavŕšili plodné partnerstvo s 
mestom Annecy. Spolupráca medzi 
oboma mestami sa zvlášť úspešne 
rozvíja v oblasti športu, kultúry a 
umenia. Každoročne sa vďaka vám 
niekoľko študentov z Liptovského 
Mikuláša zúčastňuje na medziná-
rodnom letnom tábore francúzske-
ho jazyka“.

Alexander Slafkovský sa v roku 
2001 stal poslancom Národnej rady, 
neskôr predsedom parlamentnej 
Skupiny priateľstva s Francúzskom 
a Marokom. „Týmto spôsobom ste 

prispievali k rozvoju francúzsko-
-slovenskej spolupráce počas tohto 
tak plodného desaťročia pre naše 
vzťahy, ale i pre európske dejiny 
Slovenska,“ povedal J. M. Bruno.

„Ako presvedčený eurofil neustá-
le napĺňate ambíciu podporovať 
európsku integráciu vašej krajiny 
tým, že ste sa stali účinným mo-
torom presadzovania jej záujmov 
aj v európskych inštitúciách pre 
samosprávu. Z týchto dôvodov 
Francúzska republika, ktorá vo vás 
vidí svojho priateľa a človeka, kto-
rý sa angažuje za tie isté hodnoty, 
ktoré aj my podporujeme a zdieľa-
me, rozhodla sa udeliť vám štátne 
vyznamenanie. Alexander Slafkov-
ský, v mene prezidenta republiky 
vám udeľujeme insígnie dôstojníka 
Národného radu za zásluhy,“ uzav-
rel svoju slávnostnú reč francúzsky 
veľvyslanec.  Peter Lehotský

Autorizovaný 

servis

Skylink a CSlink

0905 100 338

Primátor mesta podporil petíciu na ochranu slušných ľudí
„Je najvyšší čas začať účinne chrá-

niť tých, ktorí si to zaslúžia a postu-
povať dôsledne a rázne voči tým, 
ktorí si na úkor spoločnosti vytvára-
jú vlastné pravidlá. Počnúc neplatič-
mi v obecných bytoch, budovateľmi 
čiernych stavieb pokračujúc a chro-
nickými výtržníkmi končiac,“ vysvet-
ľuje dôvody podpísania petície na 
posilnenie práv slušných ľudí primá-
tor Liptovského Mikuláša.

Alexander Slafkovský sa pridal  
k signatárom petície za ochranu práv 
slušných ľudí. Inicioval ju Jozef Bo-
žík, primátor Partizánskeho. Cieľom 
petície je primäť parlament zmeniť 
legislatívu tak, aby sa prestalo zhor-
šovať spolunažívanie slušných ľudí 

s nedisciplinovanými a asociálne sa 
správajúcimi spoluobčanmi v nepro-
spech tých slušných.

„Bohužiaľ, sme svedkami toho, 
že neprispôsobiví občania majú 
mnohokrát v prípade, keď porušujú 
zákony, navrch,“ hovorí Alexander 
Slafkovský. „Samospráva s tým má 
svoje skúsenosti, a keďže jej kompe-
tencie a právomoci sú obmedzené, 
nemôže častokrát veľa situácií riešiť 
tak, aby slušnosť a mravnosť zvíťazili 
nad neprispôsobivosťou. U veľkej 
časti obyvateľstva sa stala zvykom, 
z ktorého ťažia svoje výhody,“ mys-
lí si mikulášsky primátor. „Občania 
plniaci si svoje povinnosti a rešpek-
tujúci zákony majú potom pocit, že 

mesto nekoná a kladú mu neodstra-
ňovanie negatívnych javov za vinu,“ 
dopĺňa.

Podľa jeho slov však celé breme-
no problému s neprispôsobivými 
občanmi a legislatívou, ktorú pred-
behla doba, nemôže ostávať len na 
pleciach samospráv. „Je najvyšší čas 
začať účinne chrániť tých, ktorí si to 
zaslúžia a postupovať dôsledne a 
rázne voči tým, ktorí si na úkor spo-
ločnosti vytvárajú vlastné pravidlá. 
Počnúc neplatičmi v obecných by-
toch, budovateľmi čiernych stavieb 
pokračujúc a chronickými výtržník-
mi končiac,“ dodáva primátor Lip-
tovského Mikuláša.

Petičné hárky mohli občania pod-

pisovať na podateľni mestského 
úradu do 27. septembra. Cieľom 
petície bolo vyzbierať na ce-
lom Slovensku stotisíc podpisov.  
 -leh-

Neplatiči pôjdu do polepšovne
Mesto Liptovský Mikuláš, rovna-

ko ako iné mestá a obce, stojí pred 
úlohou, ako vyriešiť otázku bývania 
občanov, ktorí sú kvôli nízkej úrovni 
vzdelania a kvalifikácie dlhodobo bez 
zamestnania,  jednoducho sa ocitnú  
v sociálnej alebo hmotnej núdzi. 

Tak, ako to zdôrazňujú aj dokumen-
ty schválené slovenskou vládou, je 
nevyhnutné vytvárať podmienky pre 
sociálny a spoločenský rozvoj róm-
skej populácie. Skúsenosti hovoria, 
že zvýšením sociálneho štandardu 
dochádza k znižovaniu pôrodnosti 
a zvyšovaniu vzdelanosti u takýchto 
skupín obyvateľstva. Záujmom mes-
ta je zabezpečovať pre ne udržateľné 
podmienky vývoja. 

Jednou z nich je aj primerané bý-
vanie. Zámerom mesta je postaviť 

taký bytový dom, v ktorom sa budú 
nachádzať aj „lietajúce byty“. Radnici 
by to rozviazalo ruky pri riešení via-
cerých lokalít s nevyhovujúcimi stav-
bami. „Lietajúce byty“ by znamenali 
možnosť do nich dočasne umiestniť 
nájomníkov z nevyhovujúcich obydlí, 
a to počas rekonštrukcie či obnovy 
pôvodných obydlí. Po vykonaní nevy-
hnutných prác by sa tam nájomníci 
vrátili. Samozrejme, musia mať voči 
mestu vyrovnané podlžnosti. „Lieta-
júce byty“ ako dočasné ubytovanie by 
zabezpečilo aj to, aby sa nezvyšoval 
počet obyvateľov  v jednotlivých „kú-
toch“ mesta.

Výstavba nízkoštandardných bytov 
je krytá z dotácie ministerstva výstav-
by (75%) a z nájomného (25%), ktoré 
užívatelia bytov po kolaudácii platia. 

Bytovka s takýmito bytmi nesmie mať  
priemerný byt väčší ako 50 štvorco-
vých metrov a náklady na vybudova-
nie nesmú prekročiť 505 eur za jeden 
štvorec.

Cieľom mesta je aj zamedziť vytvá-
raniu nových dlhov na nájomnom, 
devastácií bytov a porušovaniu po-
vinností súvisiacich s nájmom. Preto 
radnica pripravuje takzvanú „polep-
šovňu pre neplatičov z mestských ná-
jomných bytov“, pretože povinnosťou 
každého občana je platiť nájomné a 
ďalšie náklady spojené s bývaním. 
Polepšovňa by mala byť ubytovaním 
najnižšieho možného štandardu, aby 
jej prostredie motivovalo ubytova-
ných splatiť dlhy a odísť vlastným pri-
činením do lepšieho čo najskôr. 

 Alexander Slafkovský, primátor mesta
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Seniorom opravia kúrenie

Študentský parlament 
s podporou radnice i naďalej

Rada starších, ktorá sa konala v 
septembri, prediskutovala s vede-
ním mesta aktuálne potreby miku-
lášskych seniorov. Primátor Alexan-
der Slafkovský spolu s členmi rady 
preverili stav plnenia úloh, ktorými 
boli na predošlej rade poverené 
jednotlivé oddelenia mestského 
úradu. 

Keďže na ostatnej rade seniori na-
vrhli v okolí Hotela Bocian urobiť 
kultúrne centrum Palúdzkej, pri-
mátor informoval, že momentálne 
sa spracováva urbanisticko-archi-
tektonický zámer na námestie SNP 

a okolie.
Na základe požiadaviek seniorov 

boli zakúpené dva stolnoteniso-
vé stoly – pribudli do klubov na 
Vajanského ul. a v L. Ondrašovej.  
Na Vajanského ul. sa pripravuje vý-
mena vykurovacích telies.

A. Slafkovský zároveň seniorov 
informoval o príprave jesenných 
hovorov s občanmi – uskutočnia sa 
v novembri. Podal aj informáciu o 
finančnej situácii mesta za prvý pol-
rok 2012 a začatí príprav rozpočtu 
na rok budúci.     
 -red-

Jeho mestská predsedkyňa Do-
minika Ratulovská informovala na 
stretnutí s vedením mesta o akti-
vitách študentského parlamentu v 
minulom školskom roku a prípra-
vách aktivít konajúcich sa v priebe-
hu nového školského roka 2012/13. 
Prezentovala študentské aktivity, 
ktoré by chceli počas najbližších 
desiatich mesiacoch uskutočniť.

Podľa jej slov by mala byť už za-
čiatkom októbra známa zostava re-
dakčnej rady internetového portálu 
LiptovFor.Me. V budúcnosti by mal 
spolupracovať aj s webovou strán-

kou mesta. 
Študenti by podľa Ratulovskej slov 

chceli i naďalej pokračovať v dote-
raz zabehnutých akciách. Patria 
medzi ne novembrové Študentské 
mecheche, januárový Stredoškol-
ský bál či májová Bambiriáda. Pri-
mátor A. Slafkovský a jeho zástupca 
M. Kružliak si so záujmom vypočuli 
ambíciu stredoškolákov zapájať sa 
aj do dobrovoľníckych, charitatív-
nych a neziskových aktivít. Primá-
tor im pri týchto aktivitách ponúkol 
podporu a pomocnú ruku.  
 -dr-

Mikulášske ucho
Milí čitatelia, v tejto rubrike prinášame výber z internetovej stránky 

mesta zo sekcií Mikulášske ucho a Otázky a odpovede. Nájdete v nich 
vaše postrehy, podnety a problémy, ktorými sa vedenie mesta zaoberá.

 Chodím služobne po slovenských mestách, ale ako sú nastave-
né semafory v našom meste, s tým som sa nestretol. Stojíte stále, 
či idete priamo alebo odbočujete. Určite existujú bezdrôtové sig-
nalizácie, ktoré by zosúladili aj tlačítkové semafory, aby tí, kto-
rí idú po hlavnej rovno nestáli pri každom semafore. Riešením sú 
aj kruhové objazdy, hlavne kde sú príjazdy k obchodným domom 
(Hypernova, STOP.SHOP). Ďalej je potrebné upraviť výjazd z Pod-
brezín napríklad kruhovým objazdom, miesta je tam dosť a úrad-
níci na MsÚ by mali tlačiť na správcu cesty a nie sa vyjadrovať,  
že cesta je v správe niekoho iného. 

 Musíme s Vami súhlasiť vo veci svetelne riadených križovatiek. V 
najbližšom období bude zadané spracovanie projektu na úpravu sve-
telne riadenej križovatky STOP.SHOP a jej koordinácie s križovatkou 
Rachmaninovo námestie a svetelnou signalizáciou na priechode pre 
chodcov ul. Bellova. S koordináciou až po ul. Hollého neuvažujeme 
z toho dôvodu, že v lokalite od ul. Hollého po ul. Bellovu je veľa ko-
líznych bodov a rýchlo idúce vozidlá by nebrali ohľad na chodcov a 
cyklistov. Našim záujmom nie je preferovať  automobilovú dopravu na 
úkor chodcov a cyklistov. Ich bezpečnosť je pre nás prvoradá aj na úkor 
rýchlosti a plynulosti automobilovej dopravy.

Vo veci okružných križovatiek musíme bohužiaľ zase len konštato-
vať, že vlastník a správca cesty I/18 ma posledné slovo pri rozhodovaní 
o zriadení okružných križovatiek, nevynímajúc ich financovanie. Správ-
ca cesty v minulosti zamietol vybudovanie okružnej križovatky  pri 
Hypernove, odmietol jej vybudovanie aj na Rachmaninovom námestí 
a dlho sa tiahol aj proces povoľovania okružnej križovatky Jánošík. O 
financovaní týchto stavieb je ťažké rozprávať, pretože je to plne v kom-
petenciách štátu a ich prioritou je investovať hlavne do tých úsekov 
ciest I. triedy, kde sa nenachádza diaľničná sieť.

Ing. Ľubomír Hán
vedúci oddelenia ŽP, dopravy a verejných priestranstiev

 
 V Zelenej oáze pri vode boli umiestnené tabule o zákaze vodenia 

psov, ktoré vyvolávajú značne rozpačité reakcie ľudí, nakoľko sú nejas-
né. 3 tabule boli umiestnené pri pešej zóne a 2 pri Smrečianke, pričom 
značná časť ľudí si to vysvetlila tak, že nemôžu prechádzať po chodníku 
okolo Smrečianky so psom. Potom je otázne, čí umiestňovanie takých-
to značiek ma akési pravidlá.

 Od jari sa mesto intenzívne zaoberá problematikou venovanou 
psom. Proti sebe sú dva tábory - psičkári a nepsičkári. Každý z nich má 
svoju pravdu, ale ani jeden úplnú. Mesto po zvážení dalo umiestniť ta-
bule so zákazom vstupu so psom do centrálnej časti Zelenej oázy I. 
na Podbrezinách. Zámer je vynechať časť, kde je umiestnených najviac 
lavičiek a záhonov pre bezproblémové využívanie ľuďom bez obavy, 
do čoho môžu stúpiť. Mladé kríky a dreviny by tak mali byť ušetrené od 
agresívneho moču psov pred vyhynutím.

Na vychádzku sa dá ísť okolo tejto časti bez toho, aby sa muselo 
ísť len po chodníku, ale nie po brehu Smrečianky. Priestor okolo bol 
vymedzený tak, aby sa od Kemi dalo pri prechádzke so psom dostať 
ešte ku vode, potom sa oáza obchádzala v časti od ul. Smrečianskej,  dá 
sa prejsť po tráve okolo oázy a ponad detské ihrisko je možné ísť ďalej 
po hrádzi Smrečianky.

Po stĺpiky s tabuľami sa so psom ísť dá. Majiteľ sa teda so psom 
prejsť môže, nemôže si všakv tejto časti sadnúť a nechať psa po-
behovať okolo kríkov, lavičiek a záhonov. Ich pohyb bol zreteľný  
v zime, kedy bolo vidieť na snehu ešte aj  psie označenie lavičiek. 

Ing. Iveta Klepáčová
vedúca útvaru ŽP a poľnohospodárstva

Ocenili úspešných vodákov
V utorok 11. septembra privítal 

primátor Alexander Slafkovský na 
mestskom úrade v Liptovskom Miku-
láši úspešných  vodných slalomárov, 
ktorým sa v tomto roku podarilo tri-
umfovať na významných pretekoch 
nielen v rámci Európy, ale aj sveta. 

Nechýbali mená ako Michal Mar-
tikán, Alexander Slafkovský ml., Mi-
roslav Urban, Jakub Grigar, Martin 
Halčin, či úspešný juniori Igor Mi-
chalovič, Jakub Tomko, Matin Šim-
čák, Martin Mračna, Marko Gurecka, 
Tomáš Džurný a Jakub Skubík. Ako 

poďakovanie za úspešné reprezen-
tovanie mesta im primátor odovzdal 
pamätné listy a poukážky na nákup 
športových potrieb.

V srdečnej atmosfére zhodnoti-
li úspešnú sezónu. Primátor spolu  
s Michalom Martikánom diskutovali 
o londýnskej olympiáde, prezident 
Slovenského zväzu kanoistiky na di-
vokej vode Ivan Cibák prezradil, aké 
sú vyhliadky na dobudovanie novej 
Lodenice. Podľa jeho slov je situácia 
so skorým využívaním objektu viac 
ako sľubná.  -štef-
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Sto rokov gymnaziálneho vzdelávania v Liptovskom Mikuláši
Túto jeseň si pripomíname sté vý-

ročie splnenia snahy predstaviteľov 
mesta Liptovský Svätý Mikuláš ako 
aj Liptovskej župy o založenie gym-
názia na pôde mesta. V tom čase 
bolo priemyselným a obchodným 
centrom horného Liptova. Mikuláš-
ski mešťanostovia chceli, aby mala 
ich mládež a mládež z okolia mož-
nosť nadobúdať vyššie vzdelanie 
doma.

1. septembra 1912 tak začalo  
v provizórnych priestoroch býva-

lej garbiarne na Nižnom Huštáku 
(dnešná Moyzesova ulica) pôsobiť 
Liptovskosvätomikulášske maďar-
ské kráľovské štátne hlavné gymná-
zium (A Liptószentmiklosi Magyar 
Király Állami Fögimnázium).

Vyučovať sa začalo v príme a kvin-
te. Riaditeľom školy sa stal  dr. Mi-
hály Habán. 

V školskom roku 1914/15 sa na 
gymnáziu učilo 81 Maďarov, 18 
Nemcov a 62 Slovákov. Z toho bolo 
napríklad z Liptovského Svätého 

Mikuláša 71 žiakov, z ostatnej časti 
Liptova 68 a Oravy 8 žiakov. V škol-
skom roku 1917/18 tu už študovalo 
108 Slovákov.

Ministerstvo výučby povolilo po-
staviť v Liptovskom Svätom Miku-
láši gymnázium pod podmienkou, 
že mesto daruje na stavbu budo-
vy vhodný pozemok. Za týmto 
účelom boli preto od obyvateľov 
mesta vykúpené pozemky blízko 
železničnej stanice, kde v rokoch 
1914 – 16 vyrástla nová budova 

gymnázia, jedna z najvýraznejších 
architektonických pamiatok mesta 
dodnes. 

Gymnázium M. M. Hodžu nadvä-
zujúce na tradíciu gymnaziálneho 
vzdelávania v Liptovskom Mikuláši 
a mesto Liptovský Mikuláš si pripo-
menuli túto udalosť 26. septembra 
Slávnostnou akadémiou vo veľkej 
sále Domu kultúry a 29. septembra  
Stretnutím generácií (nielen) pri 
športe v areáli gymnázia.

 -jš-
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Zápach, ktorý sa v poslednom 
období stupňuje, súvisí s rozsiah-
lou prebiehajúcou rekonštrukciou. 
Ukončenie prác je plánované na de-
cember 2012.

Čistiareň odpadových vôd (ČOV), 
ktorú prevádzkuje Liptovská vodáren-
ská spoločnosť čistí odpadové vody  
z dvoch miest a trinástich obcí. Okrem 
komunálnych splaškových vôd prite-
kajú na ČOV aj odpadové vody z prie-
myslu – z výroby a spracovania koží, 
želatíny, mlieka, z elektrotechnického 
a strojárskeho priemyslu, z pekární a  
z potravinárskeho priemyslu. Každá 
zo spomínaných výrob produkuje od-
padové vody špecifického zloženia a 
aj s charakteristickým zápachom. 

Kanalizačná sieť, ktorá privádza 
všetky odpadové vody  z Lipt. Petra 
cez Lipt. Hrádok a cez celý Lipt. Mi-
kuláš až na začiatok Lipt. Ondrašovej 
na ČOV Lipt. Mikuláš, je zabezpe-
čená tak, aby zápach z odpadovej 
vody v čo najmenšej miere obťažo-
val obyvateľov. Následne odpadová 
voda preteká otvoreným žľabom do 

Aktivačné práce sú väčšinou o Ró-
moch. Dlhodobo nezamestnaných, 
odkázaných na dávky v hmotnej 
núdzi je síce mnoho aj medzi ostat-
nými, no o takúto prácu za 63 eur 
mesačne nemajú záujem. 

Keď som sa v januári 2011 rozhodol 
opäť robiť koordinátora aktivačných 
prác, urobil som to preto, pretože 
takúto prácu považujem za nutnú 
súčasť riešenia rómskej problemati-
ky. O tom, že je najvyšší čas sa tejto 
agende seriózne venovať, asi nepo-
chybuje nikto. Problémy súvisiace  
s rómskou menšinou narastajú a 
mám pocit, že sa blížia hranici rieši-
teľnosti, či väčších otvorených kon-
fliktov. Kto sa však chce podieľať na  
riešení týchto zložitostí, musí s róma-
mi pracovať, vedieť ako to medzi nimi 
funguje, aké majú priority, hodnoty, 
kto je aký, kto je kto. Rozhodovania o 
Rómoch od parlamentného, či vlád-
neho stola zatiaľ vždy minuli cieľ.

Aktivačné práce sú väčšinou o Ró-
moch. Preto ten úvod. Dlhodobo ne-
zamestnaných, odkázaných na dáv-
ky v hmotnej núdzi  je síce mnoho aj 
medzi ostatnými, no o takúto prácu 
za takéto peniaze nemajú záujem.  
Z celkového počtu 165 pracovníkov 
na aktivačných prácach je Rómov až 
154. Pri priznávaní dávky v hmotnej 
núdzi sa posudzuje príjem všet-
kých členov domácnosti, v zásade 
sa na dospelého nad 25 rokov veku 

pohybuje na úrovni 70 eur. (Pre ilu-
stráciu na nájom, elektrinu a vodu  
v Hlbokom presahuje 200 eur me-
sačne.) Takýto prijímateľ si môže pri-
vyrobiť aktivačnými prácami 63 eur 
mesačne, ak odpracuje maximálne 
20 hod týždenne. 

čisté ulice aj vďaka rómom
U nás v L. Mikuláši to máme nasta-

vené na dva dni, teda na 14 hodín 
týždenne. Mesto je rozdelené na viac 
pracovných úsekov vrátane prímest-
ských častí, kde na prvom mieste je 
čistota mesta a separácia triedeného 
odpadu, až potom hrabanie, natiera-
nie zábradlí, drobné stavebné práce, 
cintoríny vrátane Hája Nicovô, proti-
povodňové opatrenia, poriadok oko-
lo skládky Veterná Poruba, práce pri 
výsadbe zelene, výpomoc pri odvoze  
trávy, lístia a orezaných drevín, od-
straňovanie náletových drevín, čierne 
skládky, kosenie krovinorezmi  atď. 

Denne takto máme na celom úze-
mí mesta v práci približne 65 ľudí  
v dvojdňových turnusoch. Ako ko-
ordinátori pracujeme momentálne 
traja. Ak by to tak zostalo, znamená 
to pri čerpaní dovoleniek 105 dní  
v roku len dvaja. Štát prispieva na 
21 pracujúcich nezamestnaných, na 
ich pracovné náradie, ochranné pra-
covné prostriedky, ostatné náklady 
(úrazové poistenie, igelitové vrecia) 
sumou 16,50 eur a na mzdu koordi-
nátora. 

sme prísni, výhovorky ignorujeme
Teraz to, čo občanov najviac trápi 

– pracovný výkon a  oranžové vesty 
okolo pása, nie na sebe. Kto riadil 
pracovný kolektív najlepšie vie, že 
najťažšia práca je práca s ľuďmi. Av-
šak až keď to skúsi s tou väčšinou, 
ktorá medzi Rómami je, až potom 
spozná, aká je to skutočne ťažká a 
vyčerpávajúca práca. V našej práci 
musíme byť kazateľom, učiteľom, 
dozorcom, priateľom, psychológom 
i spravodlivým šéfom. Je to skutočne 
veľmi náročné. 150 Rómov týžden-
ne v práci, to je 150 problémov týž-
denne: vedúci, musím si ísť potvrdiť 
právoplatnosť rozsudku; ja sa musím 
ísť hlásiť na úrad práce; mne prídu 
opraviť vodu; musím ísť do školy 
zaniesť potvrdenie; ja nemôžem ro-
biť, keď robí môj bývalý, lebo terajší  
žiarli; mňa nedajte robiť s chlapom, 
lebo môj mi včera pre to robil doma 
peklo; ja mám na dva dni fušku; ja 
musím k doktorovi;  ja musím ísť do 
predškolskej po dieťa; mne prišla ro-
dina z Čiech; ja mám alergiu na seno; 
ja to ...; mne to ... Nekonečné! 

nepracuješ? zajtra sa už nevracaj!
Ale toto nie je ten najväčší prob-

lém. Tým je skutočne pracovný vý-
kon. Cítim sa zodpovedný za čistotu  
v meste, za odvedenú prácu, o kto-
rú požiadajú nadriadení i kolegovia  
z VPS, za to, ako sa celkovo táto práca 
vykonáva, ale skutočne, každý z toľ-

kých ľudí, na takom území, v toľkých 
pracovných skupinách a zaradeniach 
sa ustrážiť nedá. Nedá sa ani stáť za 
rohom a sledovať, ako dlho nič ne-
robia, ani každá práca zúkolovať, ani 
na fajront všetkých skontrolovať, či 
sú ešte na svojom pracovisku. Jediný 
nástroj na zdvihnutie pracovnej mo-
rálky je vyhodenie z práce. Robím to. 
Takto odišli za posledné dva mesiace 
štrnásti. Prišli o mesačných 63 eur na 
obdobie celého roka, lebo až potom 
môžu opäť nastúpiť na aktivačné 
práce.

Každá práca sa dá robiť lepšie. Len 
majstri sveta a víťazi svetových pohá-
rov môžu povedať, že sú najlepší.  Ur-
čite to ani my nerobíme najlepšie, ale 
s  plnou zodpovednosťou a čistým 
svedomím môžem povedať, že je to 
lepšie ako pred rokom, že sú skupiny, 
ktoré by kolegovia z VPS chceli, aby 
stále robili tú, či onú prácu, ktorou 
vypomáhali kmeňovým zamestnan-
com, že sa podstatne lepší pracovný 
výkon i dodržiavanie stanoveného 
pracovného času, že hrozba straty 
práce za 63 eur zaberá. Aspoň na ne-
jaký čas. Ale nie len to. 

S Rómami treba vedieť komuniko-
vať. Vypiť s nimi kávu v Hlbokom, po-
dať ruku v meste, zdupať pod čiernu 
zem, keď si to zaslúžia, ale aj prenášať 
na nich zodpovednosť. Práca s nimi je 
práca ťažká a bude možno nekoneč-
ná. Je však nesmierne prepotrebná.           
                    Miroslav Mičuda, koordinátor 

Veľkoobjemové kontajnery, do 
ktorých je možné ukladať objemný 
odpad, budú vyložené na svojich ob-
vyklých miestach od 15. októbra po 
dobu 2 týždňov – t.j. do 28. októbra. 
Kontajnery nie sú určené pre odpad 
zo zelene a záhrad.

Kontajner slúži na uloženie odpa-
du, ktorý bude odvezený na skládku. 
Konáre zo stromov je potrebné ukla-

dať ku veľkoobjemovým kontajne-
rom, nemiešať ich s trávou alebo lís-
tím. Konáre nie sú súčasťou odpadu, 
ktorý sa skládkuje, odvážajú sa na 
zhodnotenie. Preto sa tento odpad 
nemôže zmiešavať s iným odpadom. 

Nebezpečný odpad sa nesmie 
ukladať do veľkoobjemových kon-
tajnerov, možné je ho odovzdať  
v pracovné dni a v sobotu na zber-

nom stredisku na Podtatranského 
ulici alebo na zbernom a triediacom 
stredisku na Podbrezinách, v čase ich 
prevádzky.   

Na sídliskách je možné pristaviť 
veľkoobjemový kontajner na po-
žiadanie domového dôverníka pre 
upratovanie príslušného bytového 
domu od začiatku októbra najneskôr 
do konca októbra.                   -žp-

Prečo zapácha čistiareň odpadových vôd v Liptovskej Ondrašovej?

Aktivačné práce očami koordinátora

Jesenné vyloženie veľkoobjemových kontajnerov 

hlavnej čerpacej stanice a ďalej tečie 
samospádom po jednotlivých objek-
toch a stupňoch čistenia, aby ako číra 
vyčistená voda skončila na výustí do 
Váhu. Otvorené objekty na začiatku 
ČOV sú prvým zdrojom zápachu, 
ktorý je cítiť najmä v dňoch s nízkym 
tlakom ovzdušia na hlavnej ceste pri 
ČOV. Intenzita zápachu je silne závislá 
od typu prevádzky v potravinársky 
orientovaných priemyselných spoloč-
nostiach produkujúcich odpadovú 
vodu. 

Zápach, ktorý sa v poslednom ob-

dobí stupňuje, súvisí s rozsiahlou 
rekonštrukciou prebiehajúcou od de- 
cembra 2010 na ČOV, keď sa inten-
zifikuje objekt biologického stupňa 
ČOV,  budujú sa nové objekty čerpa-
nia a odvodnenia kalov, prerábajú sa 
niektoré časti kalového a plynového 
hospodárstva.  Ukončenie prác je plá-
nované na december 2012.

Práve v súčasnom období prebieha-
jú najrozsiahlejšie rekonštrukčné prá-
ce v objektoch kalového a plynového 
hospodárstva, čo spôsobuje, že oby-
vatelia v okruhu asi dvesto metrov 

(ochranné pásmo ČOV proti smeru 
prevládajúcich vetrov) od ČOV poci-
ťujú čistiarenský zápach vo zvýšenej 
intenzite. Pri rekonštrukcii kalového 
a plynového hospodárstva ČOV sa 
zvýšenému úniku zápachu z kalov a 
bioplynu nedá zabrániť. 

Prosíme preto obyvateľov o po-
chopenie a trpezlivosť. Po skončení 
rekonštrukcie zápach, ktorý je neod-
deliteľnou súčasťou prevádzkovania 
všetkých ČOV, nebude už v takej mie-
re obťažujúcim, ale jeho vzniku nie je 
možné zabrániť.                                  -lvs-
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ŠŠPPEECCIIÁÁLLNNAA  AAKKCCIIAA  
 

Región Liptov patrí medzi najnavštevovanejšie regióny na Slovensku. Tisícky návštevníkov počas 
celého roka prichádzajú do regiónu Liptov objavovať, zabávať sa, relaxovať, jednoducho užiť si 
nezabudnuteľnú dovolenku!  
Vy, obyvatelia regiónu, nemusíte precestovať stovky kilometrov, aby ste vyskúšali najdlhší tobogan, 
zažili tropickú klímu, vyskúšali blahodarné účinky liečivej termálnej vody, alebo si do sýtosti 
zalyžovali v najlepších lyžiarskych stredísk na Slovensku! 

 

Využite poslednú príležitosť získať zľavovú kartu LIPTOV Region Card len za 2 EUR (ušetríte až 8 EUR!)                             
a až do 23. decembra 2012 čerpajte atraktívne zľavy na TOP atrakcie regiónu Liptov. 

 

Jedine s Liptov Region Card získate jedinečné  

ZZĽĽAAVVYY  ddoo  AAQQUUAAPPAARRKKOOVV  aa  nnaa  SSKKIIPPAASSYY  aažž  ddoo  3300  %%!!!!!!  
 

     
 

Spoznávajte LIPTOV s regionálnou zľavovou kartou LIPTOV Region Card - ešte výhodnejšie! 
 

 

Nárok na zakúpenie LRC v rámci špeciálnej akcie majú obyvatelia s trvalým pobytom v meste alebo obci, ktoré sú 
členom Klastra LIPTOV a OOCR REGION LIPTOV. Kartu s platnosťou od 17.09.2012 do 31.10.2013 je možné zakúpiť 
v termíne od 17.9.2012 do 31.10.2012 v Informačných centrách Liptovský Mikuláš a Ružomberok a na obecných 
úradoch členských obcí. Pri kúpe karty LRC je potrebné sa preukázať dokladom totožnosti s fotografiou (OP, deti do 
15 rokov preukazom poistenca). Kompletné informácie o produktoch a službách, na ktoré si môžete uplatniť zľavu 
s LRC a zoznam členských miest a obcí nájdete na www.visitliptov.sk, www.liptovcard.sk 

Mesto Liptovský Mikuláš 
zverejňuje v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení
zámer na predaj nehnuteľností -  bytov,  obchodnými verejnými 

súťažami, ktoré budú vyhlásené 15. 10. 2012:
1.     3 izbového č. 20, nachádzajúceho sa na 1. poschodí bytového 

domu súp. č. 626, vchod č. 5 na Senickej ulici (Podbreziny),
 2.     3 izbového č. 6, nachádzajúceho sa na 1. poschodí bytového 

domu súp. č. 447, vchod č. 5 na ulici Pobrežnej (Okoličné),
 3.     3 izbového č. 33, nachádzajúceho sa na prízemí bytového 

domu súp. č. 511, vchod č. 4 na Gaštanovej ulici (Podbreziny),
 4.     3 izbového č. 51, nachádzajúceho sa na 1. poschodí bytového 

domu súp. č. 519, vchod č. 8 na ulici Pod slivkou (Podbreziny),
 5.      2 izbového č. 61, nachádzajúceho sa na 6. poschodí bytového 

domu súp. č. 522, vchod č. 3  na Morušovej ulici (Podbreziny),
 6.     1 izbového č. 54, nachádzajúceho sa na 4. poschodí bytového 

domu súp. č. 522, vchod č. 3  na Morušovej ulici (Podbreziny),
 7.     garsónky č. 79, nachádzajúcej sa na 3. poschodí bytového 

domu súp. č. 1797, vchod č. 58  na Nábreží Dr. Aurela Stodolu,
 8.     garsónky č. 88, nachádzajúcej sa na 6. poschodí bytového 

domu súp. č. 1797, vchod č. 58  na Nábreží Dr. Aurela Stodolu,
 9.     garsónky č. 50, nachádzajúcej sa na prízemí bytového domu 

súp. č. 1861, vchod č. 12  na Nábreží 4. apríla,
10. 4 izbového č. 2, nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu 

súp. č. 626, vchod  č. 4 na Senickej ulici (Podbreziny).

Podmienky obchodných verejných súťaží budú od 15.10.2012 vyve-
sené na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš MsÚ, Štúrova 1989/41, 
na internetovej stránke www.mikulas.sk a k dispozícii budú aj na infor-
máciách na prízemí MsÚ v Liptovskom Mikuláši. Do znaleckých posud-
kov bude možné nahliadnuť na č. dverí 207, na 2. poschodí MsÚ v Lip-
tovskom Mikuláši, Štúrova 1989/41. Tel. kontakt: 044/5565245.

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

Mesto Liptovský Mikuláš

zverejňuje zámer odpredať
formou obchodnej verejnej súťaže

Lukratívne  nehnuteĽnosti

• Veľký dom služieb súp. č. 1994 na parc. č. KN-C 280 spolu s po-
zemkami s celkovou výmerou 11 856 m², k.ú. Liptovský Mikuláš, 
a to najmenej za cenu 1 437 000 eur 

 • Administratívna budova súp. č. 73 na parc. č. KN-C 145/3; stav-
ba „Administratívna budova“ súp. č. 74 na parc. č. KN-C 145/2; 
stavba Obchodné objekty súp. č. 72 na parc. č. KN-C 147/1 spolu 
s vedľajšími 4 stavbami (bez súp.č.) na pozemkoch parc. č. KN-C 
147/2, 147/3, 147/5, 145/4; stavba Dielne súp. č. 4436 na parc. č. 
KN-C 145/5 spolu s pozemkami o celkovej výmere cca 3295 m², 
k.ú. Liptovský Mikuláš a to najmenej za cenu 712 500 eur

s výhoDnou  poLohou priaMo  v centre  Mesta

Zámer mesta je v celom znení zverejnený na úradnej tabuli a 
internetovej stránke mesta Liptovský Mikuláš www.mikulas.sk. 
Bližšie informácie z hľadiska stavebno-technického, architekto-
nického a funkčného využitia poskytne útvar hlavného archi-
tekta mesta Liptovský Mikuláš, na 1. poschodí MsÚ Liptovský 
Mikuláš, Štúrova 1989/41, č. dv. 112 , tel.č. 044/55 65 215
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Výzva na vakcináciu 
proti ochoreniu besnota

Na základe zákona č. 39/2007 Z.z. o veteri-
nárnej starostlivosti je majiteľ psa, mačky, fre-
tky povinný dať toto zviera vakcinovať proti 
ochoreniu na besnotu. Podľa toho istého 
zákona je majiteľ povinný dať označiť toto 
zviera mikročipom.

Podľa dohody Regionálnej komory veteri-
nárnych lekárov bude pre rok 2012 hromad-
nú vakcináciu zabezpečovať veterinárna am-
bulancia vet 4your pet s.r.o. (bývalé kasárne 
pod Hájom). Mapa na www.veterinarlm.sk.

Vakcinácia bude prebiehať v dňoch 
08.10.2012 a 09.10.2012 v čase ordinačných 
hodín 9.00-12.00 a 13.30-18.00. Vzhľadom 
na administratívne kroky pri čipovaní, odpo-
rúčame majiteľom zvierat sa vopred objednať 
na tel. č. 0915 420 399 alebo na tel. č. 0948 
517 134.

Bytový podnik 
Liptovský Mikuláš, a.s.

ponúka na prenájom voľné nebytové priestory:

* obvodný úrad (budova župného domu)
* pešia zóna v centre mesta
* Dom služieb na námestí mieru

viac informácií získajú záujemcovia 
na telefónnom čísle 044/556 72 42.

„Minis”
obchod s dámskou konfekciou
OC JASNA SC, Garbiarska 695
031 01 Liptovský Mikuláš
tel: 0905/573 846

– módnosť
– invencia
– nositeľnosť
– istota
– spokojnosť

NO
VÁ

PR
ED
AJ
ŇA

NO
VÁ

PR
ED
AJ
ŇA

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

• banky
• pobočky
• služby advokátskej kancelárie 

• stávkové kancelárie
• realitnú kanceláriu
• herňu

pon. – pia. 9 – 19 h. FREE

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

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

Voľné obchodné priestory NA PRENÁJOM
kontakt :  0903 295 148,  0911  106 640 
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Spoločnosť SAD LIORBUS, a.s., 
bystrická cesta č. 62,  034 01 ružomberok, 

predá administratívnu budovu nachádzajúcu 
sa oproti železničnej stanici Liptovský Mikuláš. 

bližšie informácie podá ing. capková,
kontakt: 044/55 14 700, 

email: capkova@sadliorbus.sk

 Chcete inzerovať v mesačníku Mikuláš?
Dostane sa do každej domácnosti v našom 

meste.
Informácie o podmienkach inzercie:

mesacnik@mikulas.sk

 3.- 4. 

CENA
 2. 

CENA
 1. 

CENA

 5.- 6. 

CENA

2Oslávte s nami

11. 11.   15 - 18 hod.

NARODENINY
Súťaž

1.

2.
3.- 4.

5.- 6.

Pobyt pre 2 osoby vo Wellness 
hoteli Šport na Donovaloch, 
člen Cascada Hotels & Resorts
Let ponad Liptov pre 2 osoby

2x wellness vstup pre 2 osoby 
s večerou
2x auto na víkend

iné: 30x vstup na motokáry,
   nákupné poukážky a oveľa viac!

Nakúp nad 15 Eur

Zuzana
Smatanová

Vystúpi:

Moderuje:

Oľga Záblacká

Saxofonistka & DJ
Párová akrobacia
a veľa iného

v ktorejkoľvek predajni od 10.10. do 11.11.
a hraj o skvelé ceny!

Partneri: Zmena programu vyhradená

viac informácií a štatút súťaže:

www.stopshoplm.sk

Volajte: 0911 875 240 • Píšte: liptov@helendoron.sk
Hviezdoslavova 12, Ružomberok

Nám. Osloboditeľov 37, Liptovský Mikuláš 
www.helendoron.sk



12 inzercia

Študovať môžete v sídle školy v Banskej Bystrici alebo v konzultačných 
strediskách v Galante, Liptovskom Mikuláši a Prešove. Kontakt: bivs@bivs.sk
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Hokejový turnaj o pohár primátora - domáci získali strieborné medaily
Počas víkendu (24. – 26. 8.) 

usporiadali na zimnom šta-
dióne v Liptovskom Mikuláši 
14. ročník hokejového turnaja  
O pohár primátora mesta. V tvr-
dej konkurencií domáci chlapci 
skončili na 2. mieste a Vladimír 
Vybíral získal individuálne oce-
nenie pre „najlepšieho útočníka 
turnaja“. 

Turnaja sa zúčastnilo šesť kva-
litných družstiev zo Slovenska a 
Čiech (ročník nar. 1998/99). O ví-
ťazovi sa rozhodlo v nedeľňajšom 
zápase dovtedy dvoch neporaze-
ných mužstiev – L. Mikuláša a Ko-
šíc. Domáci chlapci napriek bo-
jovnosti napokon tesne podľahli 
východniarom, ktorí mali vyrov-
nanejšie tri päťky. Zážitkom pre 
všetky družstvá bola návšteva 
reprezentačného kapitána Zde-
na Cháru či autogramiáda od-
chovancov mikulášskeho hokeja 
- Jána Laca, najlepšieho brankára 
tohoročných majstrovstiev sveta, 
a útočníka Rudolfa Hunu. Atmo-
sféru oživili aj súťaže v individuál-
nych schopnostiach hráčov.

Turnaj otvoril Jozef Repaský, 
zástupca primátora mesta. Ceny 
odovzdávali: Milan Trnovský, člen 
mestskej rady a Správnej rady o.z. 
Mestský hokejový klub (MHK) 32 
Liptovský Mikuláš, a Jerguš Bača, 
predseda predstavenstva a.s. 
MHK 32.

 „Turnaj ukázal, že hokej v Lipto-
ve má vynikajúcu kvalitu a stále 
vychováva nové talenty, ktoré 
budú reprezentovať naše mesto 
aj po ďalšie roky. Chcem poďako-
vať rodičom žiakov 8. hokejovej 
triedy za výbornú organizáciu 
turnaja,“ uviedol Vlastimil Škan-
dera, výkonný riaditeľ o.z. Mest-
ský hokejový klub (MHK) 32 Lip-
tovský Mikuláš.

Jozef Ludma, tréner 8. ŠHT:
- Odohrali sme veľmi kvalitný 

turnaj, zohnali sme tu silných sú-
perov – Trenčín a Košice vyhrali  

v minulej sezóne súťaže v kra-
joch. Samozrejme, že sme mali 
ambície na zlato, no nepoda-
rilo sa nám ho obhájiť a získať 
po tretíkrát pohár. Skončili sme 
druhí, ale pri tej kvalite tímov je 
to úspech. Škoda, že sme neboli 
kompletní a chýbali nám traja 
zranení hráči.

FAKTY O TURNAJI

výsledky: L. Mikuláš - Prešov 
4:3, Košice - Třinec 9:5, Slovan - 
Trenčín 3:3, Košice - Prešov 8:4, 
L. Mikuláš - Slovan 6:5, Třinec 
- Trenčín 5:2, Košice - Slovan 3:2, 
Třinec - Prešov 2:8, L. Mikuláš - 
Trenčín 4:3, Slovan - Třinec 6:3, 
Prešov - Trenčín  3:6, L. Mikuláš 
- Košice 3:5, Slovan - Prešov 7:2, 
Trenčín - HC Košice 6:3, L. Miku-
láš - Třinec 3:3.

celkové poradie: 1. HC Košice, 
2. MHK 32 Liptovský Mikuláš,  
3. Slovan Bratislava, 4. Dukla 
Trenčín, 5. HC Oceláři Třinec, 
6. HC 07 Prešov. Vladimír Vybíral - najlepší útočník turnaja. (prvý zľava)

Mladí hokejisti MHK 32 Liptovský Mikuláš obsadili na turnaji 2. miesto.  Foto: Rastislav Majerík

individuálne súťaže: Rýchlosť 
na jedno kolo: Dominik Mecko 
(Košice). Individuálne nájazdy: 
brankár - Adriana Štofanková 
(Prešov) strelec - Juraj Jankula 
(Dukla Trenčín). Technická zdat-
nosť: Michal Závadský (Slovan). 

najlepší hráči turnaja: Najlep-
ší útočník: Vladimír Vybíral (L. 
Mikuláš). Najlepší strelec: Juraj 
Jankula (Trenčín). Najlepší ob-

ranca: Matej Porkoláb (Košice). 
Najlepší brankár: Marián Jančúr 
(Slovan).

zostava Mhk 32: Sagan, 
Schlachta – Sčensný, Gregor, 
Trochta, Parobek, Hošala, Plánov-
ský – Baláž, Nechaj, Vybíral, Kováč, 
Dlhovič, Ľupták, Baga, Cibuľa, 
Rushitaj, Uličný, Šavrnoch (chýba-
li: Šereš, Revaj, Gejdoš).           

  -bek-

Sponzori a partneri turnaja:
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skúška sirén
V piatok 12. októbra 2012 

o 12.00 hod. bude 
v Liptovskom Mikuláši 

vykonaná kontrola skúšky 
vyrozumenia obyvateľ-

stva dvojminútovým 
stálym tónom sirén.

Občiansky servis 
august 2012

Vitaj na tomto svete…
v auguste 2012  sa v Liptov-
skom 
Mikuláši narodili:
Sára ZAťKOVÁ, Mário MACHO-
VEC, Natália PSOTNÁ, Oliver 
KOYŠ, Martin KOYŠ, Maxim MI-
KUŠ, Erik KUBÁň, Monika TA-
RAŠOVÁ, Tamara LEHOTSKÁ, 
Benjamín BALÁŽ, Alex Hugo 
SKALIČAN, Laura SEDLÁČKOVÁ, 
Robert CIBÁK, Lea ŠLACHTOVÁ, 
Jakub HERICH, Samuel URAM, 
Leo MACKA, Juraj GARAJ, Dávid 
MACHOVIČ, Lukáš ŠTěCH, Viera 
KORČEKOVÁ, Patrícia JURÁŠO-
VÁ.

To životy sa ich navždy spojili,  
pre nich už osve v svete miesta 
niet …
Manželstvo uzavreli:
Miroslav ŠTEVLíK – Alena VRAŠ-
TIAKOVÁ, Branislav BALLO  -  
PaedDr. Katarína ŠMIGEĽOVÁ, 
Martin JURKOVIČ – Lucia SIRE-
KOVÁ, Branislav DOKOUPIL – 
Zuzana ŠPAČEKOVÁ, Ing. Martin 
MARUŠIAK – Ing. Marta ULIČNÁ, 
Ing. Libor MAJER – Lucia HORVÁ-
TOVÁ, Jakub MORAVČíK – Jana 
CULÁKOVÁ, Michal JOZEFČEK 
– Michaela BELANOVÁ, Miro-
slav HUBA – Eva RYSUĽOVÁ, Ján 
KLASOVITý – Mgr. Marta KRUŽ-
LIAKOVÁ, Jozef BELLA – Vero-
nika POLIAKOVÁ, Matej BALÁŽ 
– Barbora GREGOROVÁ, Dušan 
FERENC – Andrea PUŠKOVÁ, Ma-
rek KONEČNý – Jana SABOVÁ, 
Ing. Vladislav KOTEK – Katarína 
BULIAKOVÁ, Marián FARKAŠ – 
Ivana FEKETíKOVÁ.

Je taká chvíľa. Skončí sa život, 
začne spomienka … 
opustili nás:
Jozefína SÁLUSOVÁ (83), Anna 
STAJNíKOVÁ (79), Darina BEN-
KOVÁ (87), Tatiana RAJNIAKO-
VÁ (97), Ján KYSEL (84), Gizela 
DUNAJOVÁ (89), Ing. Karel FIA-
LA (74), Anna SOUČíKOVÁ ( 80), 
Ján SENDECKý ( 46), Emília JA-
NIČINOVÁ (87), Helena ŽUPOVÁ 
(88), Igor MRÁZ (68), Štefan PO-
RADA (79).        -matr-

20 .8. 2012 o 08.00 hod.  na  
ul. Smrečianskej voľne pobeho-
val pes bez majiteľa, ktorý bol 
pracovníkom MsÚ odchytený a 
umiestnený do karanténnej sta-
nice na ul. Revolučnej.

22. 8. 2012 o 10.15 hod. 
bolo kamerovým systémom 
zistené, že na ul. Štefánikovej 
na zast. MAD fajčí pán Ivan B.  
z Bobrovníka. Svojím konaním 
porušil § 7 ods. 1, písm. a) zák. 
č. 377/2004. Menovaný bol na 
mieste riešený hliadkou MsP v 
zmysle zákona č. 372/1990, § 84 
o priestupkoch.

25. 8. 2012 o 09.27 hod. – 
dvaja rumunskí občania pán 
István G. a Rudolf G. ponúkali 
na predaj v Hlbokom paplóny. 
Menovaní porušili § 24 ods.  
1 písm. c) zákona č. 372/1990 
o priestupkoch, za čo boli na 
mieste riešení hliadkou MsP  
v zmysle zákona č. 372/1990,  
§ 84 o priestupkoch.

27. 8. 2012 o 02.59 hod. na zá-
klade tel. oznamu občana sídlis-
ka z Podbrezín,  že z budovy za-
riadenia Garni na Podbrezinách 
šľahajú plamene, centrála MsP 
vyrozumela HaZZ v Lipt. Mi-
kuláši, ktorý už o požiari vedel. 
Na miesto bola vyslaná  hliadka 
MsP a rozsiahly požiar budovy 
na mieste  spolu s hliadkou OO 
PZ  zaisťovala a zároveň dohlia-
dala nad bezpečnosťou okolia 
budovy počas záchranných 
prác za súčasného odklonenia 
dopravy.

 27. 8. 2012 o 18.47 hod. bolo 
kamerovým systémom zistené, 
že na ul. Tranovského pred ga-

lériou P. M. Bohúňa popíjali na 
verejnom priestranstve alkohol 
p. Jaroslav K., Radoslav T. z Pod-
brezín a Radoslav V. a Marek K.  
z Nábrežia Dr. A. Stodolu. Svojím 
konaním porušili VZN č. 8/92, čl. 
2, ods. 1, písm. b),  za čo boli 
hliadkou MsP riešení na mieste 
v zmysle zákona č. 372/1990,  
§ 84 o priestupkoch.

31. 8. 2012 o 18.39 hod. bolo 
kamerovým systémom zistené, 
že na ul. Tranovského znečis-
tili verejné priestranstvo tým, 
že zahodili na zem špak p. Mi-
chaela F. z Lipt. Mikuláša a tiež  
Nikola B. z Liptovského Jána. 
Svojím konaním porušili § 47 
ods. 1, písm. d) zák. č. 372/1990 
o priestupkoch, za čo boli na 
mieste riešené hliadkou MsP  
v zmysle zákona č. 372/1990,  
§ 84 o priestupkoch.

3.9.2012 o 10.22 hod. jazdila 
po chodníku na ul. 1. mája na 
bicykli pani Mária Š., ktorá svo-
jím konaním porušila VZN č. 
8/192 čl. 2, ods. 2, písm. b). Me-
novaná bola na mieste riešená 
hliadkou MsP v zmysle zákona č. 
372/1990, § 84 o priestupkoch.

5. 9. 2012 o 10.08 hod. ležal na 
zemi na odbočke na Podbreziny 
na ul. Žiarskej za železničným 
podjazdom pán Milan P. zo Sto-
šíc, ktorý bol pod vplyvom al-
koholu a sťažoval sa na slabosť 
srdca. Na miesto bola ihneď pri-
volaná rýchla zdravotná pomoc, 
ktorá vykonala potrebný zásah 
a ošetrenie.

6. 9. 2012 o 12.10 hod. hliadka 
MsP odchytila na ul. Priemysel-
nej voľne pusteného belgické-

Zo zápisníka Mestskej polície od 17. 08. 2012   do 13. 9. 2012   2012

ho ovčiaka a zároveň ho odo-
vzdala do karanténnej stanice 
na ul. Revolučnej.

10. 9. 2012 o 20.13 hod. bolo 
kamerovým systémom zistené, 
že na ul. Štefánikovej fajčil na 
zastávke SAD pán Miroslav B.  
z Liptovskej Kokavy, ktorý svo-
jím konaním porušil §7 ods. 1, 
písm. a) zák. č. 377/2004,  za 
ktorý bol na mieste riešený 
hliadkou MsP v zmysle zákona č. 
372/1990, § 84 o priestupkoch.

11. 9. 2012 o 15.50 hod. boli 
zaznamenaní 7 cyklisti z Lip-
tovského  Mikuláša, ktorí jazdili 
na bicykli po chodníku na ul. 1. 
mája pri Maytexe a po chodníku 
na ul. Garbiarskej. Svojím kona-
ním porušili VZN č. 8/1992, čl. 
2, ods. 2, písm. b), za ktorý boli 
na mieste riešení hliadkou MsP  
v zmysle zákona č. 372/1990,  
§ 84 o priestupkoch.

12. 9. 2012 o 10.00 hod. osob-
ne oznámila na centrálu MsP ob-
čianka Palúdzky pani Monika R., 
že jej dcére neznámy páchateľ 
odcudzil z bytového domu na 
ul. Penkalovej uzamknutý bicyk-
el. Uvedeným konaním nezná-
my páchateľ porušil § 50 ods. 1 
zák. č. 372/1990 o priestupkoch. 
Priestupok je v riešení a jeho ob-
jasňovanie pokračuje.

V období od 17. 08 . 2012 do 
13. 9. 2012 bolo MsP riešených 
232 priestupkov,  z toho na 
úseku dopravy 97 priestupkov,  
6 priestupkov proti majetku,  
39 priestupkov proti verejnému 
poriadku, 5 priestupkov proti 
občianskemu spolunažívaniu, 
11 priestupkov – povinnosti 
majiteľov psov, 7 priestupkov 
porušenia zákona o ochrane ne-
fajčiarov, 31  priestupkov pitia 
alkoholu na verejnom priestran-
stve, 10 priestupkov jazdy cyk-
listov po chodníku, 1 podozre-
nie z trestného činu a iné.

 -msp-

Spresnenie
V minulom čísle sme na základe nepresných informácií v člán-

ku V exhibičnom zápase vyhral ukážkový hokej (str. 6) uviedli, že 
hlavnú tombolovú cenu – LCD televízor – jeho výherca prene-
chal vedeniu hokejového klubu. To ho následne malo darovať 
detskému domovu v Liptovskom Hrádku.

Výherca hlavnej tombolovej ceny však v skutočnosti taký šted-
rý nebol a LCD televízor si odniesol domov. Svoju výhru z tom-
boly venoval iný návštevník zápasu, ktorý na dobročinné účely 
venoval získaný veľký darčekový kôš. A ten prostredníctvom 
vedenia hokejového klubu putoval do liptovskohrádockého 
detského domova. Za nepresnosť sa ospravedlňujeme.              

  -red-





MIKULÁŠ - informačný mesačník pre občanov. Vydáva Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989, tel.: 55 65 222, fax: 56 21 396, e-mail: mesacnik@mikulas.sk. 
Registroval: Okresný úrad Liptovský Mikuláš pod č. 5/1995. Evidenčné číslo v MK SR: EV 3834/09. Uzávierka vydania: 24. septembra 2012.

 Z dodaných podkladov vytlačil TELEM Liptovský Mikuláš. Náklad: 12 500 výtlačkov. Distribúcia: Slovenská pošta, a.s. 


