
Mikulášsky jarmok zaznamenal rekordy
Tradičný Mikulášsky jarmok, 

ktorý sa uskutočnil od štvrt-
ka 1. do soboty 3. decembra 
v metropole Liptova priniesol 
okrem stánkov s ponukou ľu-
dových remeselníkov, občer-
stvenia i ďalších obchodníkov 
aj bohatý sprievodný kultúrny 
program.

„Vydali sme rekordné množ-
stvo umiesteniek pre stánky,“ 
konštatuje Miroslav Parobek, 
vedúci útvaru partnerských 
vzťahov, obchodu a cestovné-
ho ruchu. „Na tržbách za stán-
ky sme získali takmer 33-tisíc 
eur. Náklady sme pritom opro-
ti minulému roku znížili,“ do-
plnil. Napríklad za Mikulášsky 
domček vlani radnica zaplatila 
o polovicu viac ako tohto roku.

Podľa štatistík bolo na tohto-
ročnom Mikulášskom jarmoku 
do dvesto stánkov vrátane 
občerstvenia, ľudových re-
meselníkov i tradičných ob-
chodníkov s rôznym tovarom. 
„Občania nášho mesta i náv-

števníci mali tak možnosť za-
čať s vianočnými nákupmi v 
predstihu,“ myslí si Alexander 
Slafkovský, primátor mesta. „Z 
histórie vieme, že naše mesto 
malo od panovníka povolené 
každý rok dva jarmoky, jeden 
v lete, druhý pred Vianocami. 
Som rád, že v tejto tradícii po-
kračujeme,“ dodal primátor.

Bohatý kultúrny program po-
núkol počas troch dní trvania 
Mikulášskeho jarmoku okrem 
vystúpenia folkloristov, diva-
delníkov či prezentácie miku-
lášskych filmárov aj vystúpe-
nie populárnej skupiny Vidiek 
na čele so spevákom Jankom 
Kuricom. Preplnené námestie 
a reakcie publika potvrdili od-
had organizátorov, že koncert 
nestarnúcej skupiny bude pre 
jarmok prínosom. Okrem Vi-
dieku jarmočníkov zabávali aj 
bratislavská formácia Funkiez, 
Mr. Rudi či Free Voices z Prešo-
va.  

 Peter Lehotský
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Dobré zdravie a úspešný rok 2012!

Ako sa mi žiada napísať Vám, milí 
spoluobčania, len a len takýto vinš! 
Pred  malou chvíľou som si totižto po-
zrel  informáciu o skládke odpadov pod 
Veternou Porubou na STV 1 v progra-
me Slovensko dnes, odvysielanú 15. 
decembra. Reportáž objektívne infor-
muje o tom, čo všetko sa okolo nej deje 
na základe niekoľkých zlomyseľných 
anonymov poslaných na ministerstvo 
životného prostredia. Priame škody z 
titulu zbytočného premeriavania obje-
mu skládky s cieľom stanoviť jej voľnú 
kapacitu sú 3 400 EUR, nepriame z ná-
sledkov omeškania  príprav pre ukla-
danie odpadu sú najmenej trojnásob-
né. To všetko ako výsledok anonymnej 
pseudoochranárskej iniciatívy nejaké-
ho „dobroprajníka“ mesta Liptovský 
Mikuláš.

Preto stručný vinš z titulku musím roz-
šíriť o želanie znášanlivosti, žičlivosti, 
úprimnosti a pravdivosti. Ako by sa 
nám spolu mohlo ľahšie žiť, keby sle-
dovanie osobných výhod na úkor spo-
ločného dobra z Liptovského Mikulá-
ša, ale nielen z neho, vymizlo navždy...  

Ale dosť sťažovania sa. Zápasenie s 
hlúposťou a zlobou je osudom nejed-
ného z Vás a nie všetci s takýmto úde-
lom hneď bežíte na radnicu. Dovoľte 
mi poďakovať sa poslancom mestské-
ho zastupiteľstva z klubu SDKÚ-DS,-
KDH, SaS a nezávislým za schválenie 
predloženého návrhu rozpočtu pre rok 
2012. Až 16 poslancov z 25 podporilo 
návrh, o ktorom sa - po už tradičných  
niekoľkohodinových debatách s opo-
zíciou - hlasovalo. Debaty vedené stá-
le tými istými opozičnými poslancami 
neviedli ku zásadným zmenám predlo-
ženého návrhu rozpočtu. 

Schválený rozpočet je vyrovnaný 
a obozretne prihliada na súčasnú 
európsku ekonomickú situáciu. Zlé 
skúsenosti z rokov 2009 a 2010, kedy 
mestskú pokladňu zachraňovali neo-
pakovateľné úvery, predaje majetku 
a mimoriadne dotácie zo štátneho 
rozpočtu boli silnou výstrahou pre sta-
rostlivého hospodára. 

Chcem sa poďakovať aj zamestnan-
com mestského úradu, ktorí pripravo-
vali tento rok vlastne už druhý rozpo-
čet, nakoľko sme do roku 2011 vstúpili 
v rozpočtovom provizóriu. Bolo ich 
o dvadsať percent menej ako pred  ro-
kom, nedostali vyššie platy a všetko 
zvládli. Klobúk dole. Preto končím svoj 
príhovor želaním, aby rok 2012 bol ro-
kom dobrej spolupráce, dobrého zdra-
via a dostatku žičlivosti v celom meste.     

                            Alexander Slafkovský,
primátor mesta

Mesačník pre občanov Mesta Liptovský MikuLáš

Na hornej snímke primátor A. Slafkovský otvára Mikulášsky jarmok. 
Na spodnej snimke skupina Vidiek, ktorá zabávala celé námestie.
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Mestská polícia má dvadsať rokov, je jedna z najstarších na Slovensku

Zastupiteľstvo dalo TV Liptov novú šancu

Posledné tohtoročné rokovanie poslancov

V budúcom roku bude vysiela-
nie mestskej TV Liptov zachova-
né. Poslanci zastupiteľstva na zá-
klade nových skutočností zmenili 
svoje septembrové rozhodnutie, 
ktorým vtedy ku koncu roka 2011 
z legislatívnych a ekonomických 
dôvodov televíziu zrušili. 

„Televízia ani mestská pokladni-
ca nemala a nemá 50 až 70-tisíc 
eur na prechod na digitálne a 
šírenie signálu vo vlastnej réžii. 
Hľadali sme cesty, ako nejakým 
spôsobom televíziu zachovať. 
Jednou z možností sa v sep-
tembri javila výroba obrazové-
ho spravodajstva, ktoré by sme 
umiestňovali na internet,“ pove-
dal o problematike jeden z pred-
staviteľov televízie Peter Lehot-
ský. „Preto sme vtedy hovorili, že 
televízia v existujúcej podobe v 
decembri ukončí svoju činnosť,“ 

dodal. 
Zrušenie televízie vyvolalo 

odozvu u operátorov, ktorí šíria 
televízny signál na území mesta. 
Rokovania s nimi priniesli pro-
-jekt, ktorý priblížil jeho patrón 
a zástupca primátora mesta Jo-
zef Repaský: „Televízia bude stá-
le vyrábať analógový signál. Na 
zariadeniach nového partnera 
sa preklopí na digitálny, aby sa 
vý-sledný obraz a zvuk dostali v 
plnej kvalite do obývačiek miku-
láš-skych domácností tak, ako sú 
na to diváci zvyknutí“. 

TV Liptov tak bude i naďalej 
prinášať spravodajstvo z mesta 
a regiónu, zachované by mali 
byť aj niektoré publicistické re-
lácie. Podľa Repaského je však v 
tejto chvíli predčasné hovoriť o 
detailoch programovej štruktúry. 
„Teší nás, že zachováme značku 

a tradíciu televízie. Momentálne 
pracujeme na administratívnej 
stránke budúcoročného vysiela-
nia. Keďže k 31. decembru končí 
ana-lógová licencia, a zákon ju už 
neumožňuje predĺžiť, spracúva-
me žiadosť o licenciu digitálnu. 
Do jej získania bude treba oživiť 
potrebný technologický systém, 
otestovať ho a vyladiť. Všetko 
po-trebuje svoj čas,“ vysvetlil. 
Znamená to, že minimálne počas 
ja-nuára bude obrazové spravo-
dajstvo TV Liptov iba na inter-
nete. „Naším cieľom je, aby bolo 
vysielanie spustené čo najskôr, 
po získaní potrebných povolení 
a technologickom nábehu. O ter-
míne jeho začiatku budeme včas 
informovať,“ zdôraznil Repaský.

 Prevádzkové náklady TV Liptov 
v budúcom roku uvažujú o mi-ni-
málnych nákladoch. Predbežný 

odhad výdavkov na personálne, 
or-ganizačné a technické zabez-
pečenie vysielania je na úrovni 
18 až 25% nákladov roka 2010. 
Teda do 30-tisíc eur. „V tejto sume 
je už zahrnuté aj obstaranie kom-
ponentov potrebných na nové 
šírenie signálu,“ vysvetlil Jozef 
Repaský. „Predstavuje to výraznú 
finančnú úsporu aj oproti tomu-
to roku,“ dodal Peter Lehotský. 
„Televízia ostane v súčasných 
priestoroch, k existujúcej tech-
nike pribudne pár potrebných 
zariadení,“ uzavrel. 

Spustenie vysielania je podľa 
ich slov pravdepodobné najne-
skôr na konci prvého štvrťroka 
2012. „Dovtedy, budeme priná-
šať obrazové spravodajstvo na 
internete –na stránkach www.
tvliptov.sk a www.mikulas.sk,“ 
informovali na záver.        SITA, -red-  

Posledné tohtoročné rokovanie 
poslancov mestského zastupi-
teľstva sa vo štvrtok 15. decem-
bra zaoberalo okrem schválenia 
základného dokumentu mesta 
- návrhu rozpočtu na rok 2012 – 
aj ďalšími otázkami. Vzhľadom 
na to, že riaditeľ Zariadenia pre 
seniorov a domov sociálnych slu-
žieb Milan Strnisko ukončil pra-
covný pomer ho v súlade so záko-
nom poslanci z funkcie odvolali.

Zastupiteľstvo schválilo aj do-
datok k pravidlám rozpočtového 
hospodárenia mesta, vypočulo 
si stanovisko hlavnej kontrolórky 
Bibiany Kuchárovej k návrhu roz-
počtu. Predložila mu aj správu o 
výsledku kontrol pokladničných 
operácií a manipulácie s hoto-

vosťou v pokladniciach mesta a 
mestskej polície. 

Poslanci zobrali na vedomie 
správu o výchovno-vzdelávacej 
činnosti v mestských školských 
zariadeniach. Schválili aj návrh 
všeobecne záväzného nariadenia 
o určení výšky dotácie na pre-
vádzku a mzdy na žiaka a dieťa 
škôl a školských zariadení. (Viac o 
ňom píšeme na s. 4.)

Bod týkajúci sa nakladania s 
majetkom mesta priniesol okrem 
odsúhlasenia predaja prebytoč-
ného majetku Stredoslovenskej 
energetike - elektroenergetic-
kých zariadení. Mesto za ne získa 
86-tisíc EUR. Na základe výsled-
kov obchodnej verejnej súťaže 
boli schválené predaje dvoch by-

tov za takmer 50-tisíc EUR. Vzhľa-
dom na to, že obchodné verejné 
súťaže na predaj Domu služieb a 
objektu Bytového podniku v pr-
vom kole nepriniesli žiadne po-
nuky sa zastupiteľstvo rozhodlo 
do druhého kola ponúknuť oba 
objekty s nižšou cenou. Pre Dom 
služieb schválili vyvolávaciu cenu 
1,98 mil. EUR, pre Bytový podnik 
882-tisíc EUR. 

V súvislosti so septembrovým 
rozhodnutím o ukončení vysie-
lania TV Liptov k 31. decembru 
poslanci schválili jeho zrušenie 
po tom, ako prerokovali materiál, 
ktorý im predložil zástupca pri-
mátora Jozef Repaský.

Najbližšie sa mestské zastupiteľ-
stvo zíde 12. januára.    -red-

V stredu 14. decembra sa za účasti predstaviteľov 
radnice, členov mestského zastupiteľstva, reprezen-
tantov PZ SR, ministerstva vnútra a ďalších vzácnych 
hostí uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitos-
ti založenia liptovskomikulášskej mestskej polície. Pri 
tejto príležitosti odovzdali primátor Alexander Slaf-
kovský a náčelník MsP Vladimír Bella členom mest-
skej polície pamätné odznaky. 

Zaujímavosťou jednej z najstarších slovenských 
mestských polícií je fakt, že v jej radoch dodnes pô-
sobia štyria z pôvodného zboru spred dvadsiatich 
rokov. Jeden z nich -  Jaroslav Kutnár (na snímke) -  je 
v zbore celé dve desaťročia nepretržite. 

Ako povedal primátor Alexander Slafkovský, zalo-
ženie mestskej polície v roku 1991 si vyžiadala doba. 
Mestá a obce prevzali po roku 1989 zodpovednosť 

za správu vecí verejných na svojom  
území, zodpovednosť za jeho roz-
voj, ako aj ochranu majetku. 

A tak aj v Liptovskom Mikuláši za 
značnej podpory vtedajšieho pri-
mátora Alexandra Slafkovského 
vznikla mestská polícia - a to uzne-
sením mestského zastupiteľstva 
číslo 33/1991 zo dňa 1. augusta 
1991. Jej prvým náčelníkom sa stal 
Štefan Ižarik, ktorého úlohou bolo rozbehnúť čin-
nosť. 

Práca príslušníkov mestskej polície je náročná. Fy-
zicky aj psychicky. Za páliaceho slnka, v daždi, vetre 
aj za mrazov vykonávajú svoju prácu v uliciach nášho 
mesta a väčšinou je to práca represívna. Príslušníci 

MsP neustále upozorňujú, napo-
mínajú, ale aj trestajú. Keď idú k 
riešeniu problému dvoch strán, 
už vopred prehrávajú. Pri sporoch 
nemôžu vyhovieť obidvom strán-
kam a tak majú takmer istých 50% 
nespokojnosti z výsledného rieše-
nia.

Dňom vzniku v roku 1991 mala 
mestská polícia 13 zamestnan-
cov (čiernych šerifov, ako ich v tej 
dobe všetci volali), ktorých počet 
sa v roku 1992 zvýšil na 23 (z toho 
1 žena). V roku 1993 sa rozšíril po-
čet na 28 (z toho 5 žien). Tento po-
čet sa s malými obmenami držal 
až do roku 1999, kedy bol rozší-
rený na 32 zamestnancov.  V roku 
2007 sa počet zamestnancov na-
výšil na 37 zamestnancov. V roku 
2011 mala mestská polícia 33 za-
mestnancov. V auguste 2010 bola 
zriadená na MsP chránená dielňa. 
Zamestnáva 6 zamestnancov so 
zdravotným postihnutím. 

Od  roku  1992 do roku 1994 bol 
náčelníkom Milan Gejdoš. Po ňom 
nastúpil do funkcie Ľubomír 

(pokračovanie na str. 10)
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Poslanci schválili vyrovnaný rozpočet

Euro’Meet 2013: Inšpekčná návšteva z Francúzska vyjadrila spokojnosť

Štúrova ulica má novú kanalizáciu

Mesto Liptovský Mikuláš bude 
v roku 2012 hospodáriť s vyrov-
naným rozpočtom v celkovej 
sume 22,6 mil. EUR. Jeho návrh 
schválilo mestské zastupiteľ-
stvo 15. decembra. Za hlasovalo 
16 poslancov, deviati sa zdržali.

Bežný rozpočet je navrhnutý 
ako prebytkový vo výške 753-ti-
síc EUR. „Prebytkom budeme 
kryť splácanie úverov. Rozpočet 
je zostavený na základe požia-
daviek občanov, jednotlivých 
oddelení a rozpočtových a 
príspevkových organizácií zria-
dených mestom,” uviedla Jana 
Mikušiaková, vedúca oddelenia 
ekonomiky mestského úradu. 

„Tento rozpočet dostal 
prívlastok obozretný. Vychá-
dza z reality a nestavia vzduš-
né zámky z fiktívnych príjmov,” 
komentoval po schválení roz-
počtu primátor Alexander Slaf-
kovský a dodal: „Môžeme sa 
prikrývať iba takou perinou, na 
akú máme.”

„Pri zostavovaní rozpočtu sa 
prejavil vplyv hospodárskej krí-
zy, ktorej dopady už významne 
ovplyvnili plnenie rozpočtu v 
roku 2011. Svedčí o tom zníže-
nie pôvodne plánovaných ka-
pitálových príjmov a výdavkov, 
ako aj trvajúci trend poklesu 
podielových daní. Otázne sú 

tiež nedaňové príjmami, keďže 
klesá záujem podnikateľov o 
kúpu a prenájmy nehnuteľnos-
tí,” podotkla hlavná kontrolórka 
mesta Bibiana Kuchárová. 

Primátor odporučil použiť vý-
nos z predaja nehnuteľností  
prioritne na zníženie úverovej 
zaťaženosti mesta. „Treba ve-
novať zvýšenú pozornosť plne-
niu príjmov, najmä z hľadiska 
hotovostného princípu. Musí 
byť zabezpečená rozpočtová 
disciplína zo strany všetkých 
subjektov, ktoré sú zapojené do 
rozpočtového procesu,” zdôraz-
nil Alexander Slafkovský.

 -red-

Liptovský Mikuláš získal mož-
nosť usporiadať druhý ročník 
európskeho stretnutia Nature & 
Sports Euro’Meet 2013. Očakáva 
sa, že v polovici októbra 2013 
príde na konferenciu spojenú s 
výstavou do nášho mesta z celej 
Európy okolo päťsto odborníkov 
a záujemcov o outdoorové špor-
ty a voľno-časové aktivity v príro-
de. Bude to vynikajúca príležitosť 
predstaviť mesto, regióny Liptov 
i Tatry a celé Slovensko ako zaují-
mavú turistickú destináciu.   

Začiatkom decembra prišli na 
prvú inšpekčnú návštevu zá-
stupcovia Európskeho riadiace-
ho výboru z Francúzska. Spolu s 
členmi nášho prípravného výbo-
ru sa oboznámili s podmienkami 
organizácie a návrhom progra-
mu európskeho podujatia. Po-
zreli si viacúčelovú halu Liptov 
Aréna, kongresové centrum a 
ubytovacie kapacity Tatralandie, 
rokovacie a konferenčné miest-
nosti mesta. Navštívili stredis-
ká Liptovská Mara, Jasná Nízke 

Tatry, Štrbské Pleso a Tatranská 
Lomnica. „Našli sme u vás výbor-
né podmienky na usporiadanie 
podujatia. Napriek tomu, že nám 
neprialo počasie, veľmi sa nám 
tu páči a osobne som začal tento 
región zbožňovať,“ povedal Thie-
ry Bedos, predseda Európskeho 
riadiaceho výboru a zástupca 
Ministerstva športu Francúzskej 
republiky.  

Úlohou Európskeho riadiaceho 
výboru je metodická pomoc a 
usmernenie nášho prípravné-

ho výboru podujatia Nature & 
Sports Euro’Meet 2013. O te-
matických blokoch konferencie 
diskutovali Francúzi aj so zástup-
cami štátnej ochrany prírody. 
„Jednou z tém bude ochrana 
životného prostredia a povolené 
športové aktivity v chránených 
územiach. Privítame skúsenosti 
zahraničných odborníkov v sú-
vislosti s  pripravovanou zoná-
ciou na Slovensku,“ uviedol Pavol 
Majko, riaditeľ TANAP-u.

  Miroslav Parobek

Rekonštrukcia na Štúrovej ulici 
v rámci projektu Revitalizácie 
centrálnej mestskej zóny v Lip-
tovskom Mikuláši prebieha od 
začiatku novembra. V pondelok 
5. decembra prebehol ďalší kon-
trolný deň týkajúci sa Štúrovej 
ulice. Tá sa kvôli náročnosti prác 
dostala na rad ako prvá.

Liptovská vodárenská spoloč-
nosť, kvôli ktorej sa museli za-
čať práce ešte pred zimou, mala 
začiatkom decembra osadenú 
novú kanalizáciu a kanalizačné 
a vodovodné prípojky. Následne 
stavbári odstraňovali 30-centi-
metrovú vrstvu rašeliny, o ktorej 
sa pred tým nevedelo a mohla 
by neskôr spôsobiť prepadáva-
nie cesty. Odkopaná vrstva bola 
nahradená štrkovým podložím 
s geotextíliou. Keďže tieto prá-
ce nemôžu byť financované z 
pôvodného projektu, ktorý je 
hradený z eurofondov, radnica 
bude musieť nájsť dodatočné 
zdroje na ich prefinancovanie. 

Rekonštrukcia 
ČOV pokračuje

Už viac ako rok trvajú práce 
na rozsiahlej modernizácii čis-
tičky v Liptovskom Mikuláši. 
Základný kameň projektu In-
tenzifikácia čistiarne odpado-
vých vôd Liptovský Mikuláš 
slávnostne poklepali minulý 
rok v októbri. 

Tento projekt je jedným z 
piatich úspešných, na ktoré 
LVS čerpá prostriedky z Ko-
hézneho fondu Európskej 
únie. Je zameraný na dobu-
dovanie a zmodernizovanie 
čistiarne odpadových vôd 
Liptovský Mikuláš. Po dokon-
čení na konci roka 2012 bude 
jej kapacita 126 400 ekviva-
lentných obyvateľov. Reduk-
ciou vypúšťaného znečistenia 
z Čistiarne odpadových vôd 
Liptovský Mikuláš, ktorá je 
jednou z 5 najväčších na Slo-
vensku sa vytvoria podmien-
ky pre zlepšenie stavu rieky 
Váh a nádrže Liptovská Mara.                  

 -ker-

Všetko zlé je však na niečo 
dobré. Podľa slov patróna pro-
jektu rekonštrukcie centrálnej 
mestskej zóny, zástupcu primá-
tora Jozefa Repaského, použi-
je mesto rašelinu zo Štúrovej 
ulice na zakrytie časti skládky 
pri Veternej Porube. Čím ušetrí 
peniaze na zakúpenie potrebnej 
pokrývky. Druhou dobrou sprá-
vou je, že pôvodne predpokla-
dané riešenie, spevnenia pod-

ložia cesty kvôli výskytu rašeliny 
bolo odhadované až na 60-tisíc 
EUR, technológia geotextílie a 
štrku však bude výrazne lacnej-
šia. Radnica za ňu zaplatí iba asi 
13-tisíc EUR. 

V decembri po ukončení spo-
mínaných prác pripravili cestári 
podložie, na ktoré na jar položia 
asfalt. Počas zimných mesiacov 
sa podložie usadí, takže v ob-
dobí pre práce nepriaznivých 

klimatických podmienok sa 
ušetrí čas na tento proces. Ak by 
sa rozkopávky a rekonštrukcia 
Štúrovej ulice začali až na jar, čas 
potrebný na usadenie sa podlo-
žia by práce predĺžil pravdepo-
dobne až za termín povinnosti 
ukončiť celý projekt rekonštruk-
cie centrálnej mestskej zóny.

V rámci investície do vynove-
nia centra mesta  z európskych 
peňazí v hodnote 1,6 mil. EUR 
prejdú na jar rekonštrukciou aj 
ulice Školská a Tranovského. Na 
Námestí osloboditeľov vymenia 
bridlicové dlažbové kocky za 
žulové. Všetky spomenuté práce 
majú byť hotové do 14. júna 2012.  
  -ker-
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Zaplatíme viac za školské zariadenia

Mesto rozdalo počas roka šesťdesiat ton potravín stovkám občanov v núdzi

Verejnoprospešné služby si zaslúžia pochvalu

Keďže mestské školy a školské 
zariadenia dostanú z podielo-
vých daní od štátu pre rok 2012 
o viac ako 5% menej peňazí, čo 
v peniazoch predstavuje výpa-
dok asi 161.tisíc EUR, došlo aj 
tu k znižovaniu výdavkov. A to 
celkovo o takmer 300-tisíc. Z 
podielových daní dostanú škol-
ské zariadenia vyše 2,8 mil. EUR, 
268-tisíc si zabezpečia vlastný-
mi príjmami a 34-tisíc dostanú 
zo zvýšených poplatkov. 

V materských školách zaplatia 

rodičia za jedno dieťa mesačne 
o jedno euro viac, teda 12 EUR. 
V základnej umeleckej škole žia-
ci zaplatia tiež o euro viac, do-
spelí takisto o jedno euro viac. 
V centre voľného času si všetci 
mesačne priplatia 50 centov. 
Takisto o 50 centov mesačne 
budú drahšie aj školské kluby 
detí. O 5 centov stúpne aj cena 
za obedy v školských jedálňach. 
Nové školské poplatky platia od 
1. januára 2012.  

 -ker-

Potravinová pomoc je v Európ-
skej únii realizovaná od roku 1987. 
Je zameraná na to, aby členské 
štáty uvoľnili nadbytočné zásoby 
a použili ich ako potravinovú po-
moc. Slovensko využilo potravino-
vú pomoc v roku 2011 prvý krát. 

Tak ako väčšina miest a obcí Slo-
venska aj mesto Liptovský Mikuláš 
sa zapojilo do európskeho progra-
mu potravinovej pomoci pre ob-
zvlášť zraniteľné osoby, ktoré sa 
ocitnú v ťažkej situácii. Hlavným 
cieľom distribúcie potravín je po-
môcť osobám v núdzi tým, že im 
budú  bezplatne dodané základné 
potraviny - pšeničná hladká múka 
a bezvaječné cestoviny. Maximál-
ny limit pre jednu osobu je 20 kg 
pšeničnej hladkej múky a 20 kg 
bezvaječných cestovín.

Potravinová pomoc je určená 
deťom v náhradnej rodinnej sta-
rostlivosti, fyzickej osobe, ktorá je 
poberateľom dávky v hmotnej nú-
dzi a príspevku k dávke, osobám 
na hranici životného minima (ro-
dičia a deti, na ktoré sú vyplácané 

dotácie), nepracujúcim poberate-
ľom dôchodku, ktorých maximál-
na výška dôchodku nepresahuje 
305 EUR (poberatelia starobného, 
predčasného, invalidného dô-
chodku).

Mesto L. Mikuláš registrovalo 
oprávnených občanov na základe 
úradne stanoveného dokladu - 
platného občianskeho preukazu, 
potvrdenia z Úradu práce sociál-
nych vecí a rodiny alebo rozhod-
nutia (potvrdenia) Sociálnej pois-
ťovne.

Výdaj potravinovej pomoci bol 
realizovaný v štyroch etapách v 
priebehu mesiacov júl, august, 
september a december. Občania, 
ktorí boli registrovaní a v stanove-
nom termíne si potraviny nepre-
vzali, boli oboznámení s náhrad-
nými termínmi výdaja. 

Mesto vydalo spolu 60 ton po-
travín pre 1 500 oprávnených ob-
čanov, z ktorých boli v prevažnej 
väčšine poberatelia dôchodkov. 
Realizácia potravinovej pomoci 
vyžadovala dobrú koordináciu a 

spoluprácu všetkých zúčastne-
ných subjektov – Mesta Liptovský 
Mikuláš, Verejnoprospešných slu-
žieb, Bytového podniku a Spišskej  
katolíckej charity. Aj napriek nega-
tívnym ohlasom niektorých miest 
a obcí Slovenska, realizácia potra-
vinovej pomoci v našom meste 
prebiehala bez vážnejších prob-
lémov. Tu je potrebné vyzdvih-
núť predovšetkým ústretovosť zo 
strany Spišskej katolíckej charity. 
Záverom môžeme podotknúť, že 
občania poskytnutú pomoc prijali 
s vďakou.

 Valéria Hromádková,
 odd. sociálne MsÚ

Upravili dane 
a poplatky

Možno si to všetci neuvedomu-
jeme, ale VPS-ka zvládla nároky 
kladené na jej chod a financo-
vanie veľmi dobre.  Vyštartovala 
do roku 2011 s novým vedením 
na čele s Ing. Jozefom Klepá-
čom. Definitívny rozpočet bol 
o takmer 20% nižší ako pred ro-
kom a komunálny odpad muse-
la VPS-ka voziť do Liptovského 
Hrádku už od 2. januára 2011... 
Priamy následok zlých rozhod-
nutí za ostatné tri-štyri roky bol 
takmer trojmesačný zákaz vstu-
pu pre VPS-ku na skládku pod 
Veternou Porubou a strata viac 
ako 30-tisíc EUR pre tento mest-
ský podnik . 

Mokré leto prinieslo nemalé 
problémy s kosením a kompos-
tovaním. Aj prívalové dažde 
poriadne preverili operatív-
ne schopnosti VPS-ky konať. 
Chcem poďakovať všetkým, 
ktorí sa pričinili o to, aby si via-

Doteraz posledné zvyšova-
nie miestnych daní za nehnu-
teľnosti, psa, ubytovanie či 
trvalé parkovanie odsúhlasili 
poslanci na sklonku roka 2007. 
Úprava, ktorej sa zastupiteľ-
stvo venovalo 28. novembra 
má priniesť do rozpočtu v roku 
2012 takmer 346-tisíc EUR. Pri 
návrhu výšky sadzieb daní, 
ktoré poslanci napokon schvá-
lili bola zohľadnená aj doba, 
odkedy neboli zvyšované. 

Za stavby bude daň od nové-
ho roku vyššia o 16 %, pričom 
príplatok za nadzemné podla-
žie zostáva nezmenený, ako aj 
úľavy na dani. Viac zaplatíme aj 
za psa. V byte namiesto dote-
rajších 36,50 to bude rovných 
40 EUR. Mení sa aj daň za uby-
tovanie, a to o 34 centov za 
osobu a prenocovanie. Drah-
šie budú aj sezónne terasy, uží-
vanie verejného priestranstva, 
či trvalé parkovanie.

Za komunálny odpad si od 1. 
januára  priplatíme o 4,21 EUR  
na sumu, ktorá zodpovedá ce-
loslovenskému priemeru. Po 
novom to bude teda 21 EUR. 
Ružomberčania zaplatia – pre 
porovnanie – od januára až 
22 EUR, keďže viaceré miestne 
dane a poplatky sa poslanci 
svojim občanom v metropo-
le dolného Liptova rozhodli 
zdvihnúť tiež.

 Úpravou poplatku za ko-
munálny odpad získa Lip-
tovský Mikuláš ďalšie zdroje 
na odpadové hospodárstvo 
- takmer 175-tisíc EUR. Na-
priek tomu bude zhruba rov-
naká suma stále chýbať na 
pokrytie reálnych nákladov a 
bude ju treba nahradiť inými 
príjmami.     -ker-

cej ako 165 ľudí našlo aspoň 
čiastočné zamestnanie vo for-
me aktivačných prác. Či pri trie-
dení odpadu, alebo pri čistení 
odvodňovacích priekop by si 
bez nich VPS-ka nevedela rady. 
Najmä pre marginalizované 
skupiny obyvateľstva aj 63 EUR 
mesačne predstavovalo vý-
znamnú pomoc pri riešení ich 
zlej ekonomickej situácie. Kto to 
nevidel, nebude veriť, aký vyso-
ký bol a je záujem o aktivačné 
práce.

Veľká oprava  na zimnom šta-
dióne, vyriešenie havárie na 

plavárni alebo nákup prepo-
trebných zariadení a špecializo-
vaných vozidiel pre život VPS-ky 
- na lízing - si tiež zaslúžia po-
všimnutie. Osobne ma potešilo 
vybavenie kruhového objazdu 
pred hotelom Jánošík peknou 
kvetinovou výzdobou.  

Samozrejme nie všetko bolo 
len dobré, našlo by sa aj niekoľko 
negatívnych príkladov, ale  ve-
rím, že celkový dojem, ktorým na 
mňa VPS-ka v ostatnom období 
pôsobí, vnímam nielen ja...  

 Alexander Slafkovský,
 primátor mesta

Skúška sirén
V piatok 13. januára  2012    o 12.00 

hod. bude v Liptovskom Mikuláši 
vykonaná kontrola skúšky vyro-
zumenia obyvateľstva dvojminú-
tovým stálym tónom sirén.
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Alexander Slafkovský: „Mám radosť z dobre vykonanej práce“
Na čele Liptovského Mikuláša 

stojí s prestávkami už trinásty 
rok. Pohodlie poslaneckej lavi-
ce v parlamente vymenil za pri-
mátorskú stoličku po úspechu v 
komunálnych voľbách, ktoré sa 
konali 27. novembra 2010. Pres-
ne o mesiac neskôr sa ujal po 
štvrtýkrát primátorského úra-
du. Po roku môže porovnať svo-
je očakávania s realitou, ktorú 
uplynulých dvanásť mesiacov 
prinieslo. Alexander Slafkovský.

* Prezraďte, bola tá trinástka 
šťastným alebo nešťastným 
číslom?

Myslím si, že šťastným. Tak pre 
mňa ako aj pre mesto Liptovský 
Mikuláš. Mestu priniesla zmena 
vo vedení, inú kultúru riadenia 
a rozhodovania. Mne zasa mož-
nosť pokračovať v premene mes-
ta na modernú nekomunistickú 
inštitúciu a to ma napĺňa uspo-
kojením.

* Čo bolo po prevzatí úradu 
najväčším príjemným a naj-
väčším nepríjemným prekva-
pením? 

Príjemne ma prekvapila ochota 
zamestnancov mesta vysúkať 
si rukávy a pustiť sa do práce. 
Nepríjemných prekvapení bolo 
a je viacej. Predpokladal som, 
že zadlženie mesta bude vyso-
ké. Nárast zo 4,6 mil. EUR v roku 
2006 na 13,2 mil. EUR v roku 2010 
moje obavy potvrdil. Ale neoča-
kával som to množstvo skrytých 
dlhov v podobe nezaplatených 
faktúr dodávateľom stavebných 
prác a služieb. Na to, aby v roku 

2011 mesto dosiahlo vyrovna-
né hospodárenie, sme museli 
prijať veľmi nepopulárne opat-
renia, akými boli zníženie počtu 
zamestnancov na mestskom 
úrade o dvadsať percent, ako aj 
v mestom zriadených organizá-
ciách. 

Nič príjemné nebolo ani rozpoč-
tové provizórium, nakoľko mesto 
nemalo schválený rozpočet na 
rok 2011. Prepad reálnych príj-
mov za ostatné roky a nárast vý-
davkov nás prinútil reálne znížiť 
spotrebné výdavky len v jednom 
roku o viacej ako 2 milióny EUR. 
Šokovalo ma aj to, že Verejno-
prospešné služby nekúpili takmer 
žiadny stroj alebo zariadenie za 
ostané štyri roky, ako aj hĺbka 
rozbitosti vzťahov s Veternou Po-
rubou s priamym dopadom na 
fungovanie odpadového hospo-
dárstva.

* Občas počuť hlasy, že v 
uplynulom roku sa v meste 
„dialo málo“. Je tento dojem 
oprávnený? 

Podľa toho, na čo myslíte, a aké 
sú vaše priority. Ak chcete po-
rovnávať predvolebný rok a jeho 
naplnenosť zábavou s rokom, čo 
prišiel po ňom, tak môžete mať v 
istom ohľade pravdu. Rok 2011 
bol rokom šetrenia a stabilizácie 
ekonomiky, preto sme sa spolie-
hali skôr na domáce zdroje a me-
nej na nakupované programy. 
Všeobecne sa zábava dostáva na 
„druhú“ koľaj. Aj v domácnosti 
platí, ak má finančné problémy, 
že najskôr treba zaplatiť účty a 
naplniť chladničku, a až potom 
sa ísť zabávať, ak je ešte za čo...

V oblasti investícií tiež nie je 
možné porovnávať volebný rok s 
povolebným. Do volebného roku 
sa snažia politici  koncentrovať 
čo najviac pozitívnych a vidi-
teľných výsledkov. Na začiatku 
nového volebného obdobia sa 
veci najmä pripravujú a riešia 
nepríjemné problémy. Navyše 
slovenské volebné obdobie v sa-
mosprávach je pomerne krátke 
– vo Francúzsku trvá šesť, v Ne-
mecku päť rokov - a tak viaceré 
investície prechádzajú z jedného 
volebného obdobia do druhého. 
Tak tomu bolo pri výstavbe Lip-
tov Arény v blízkosti akvaparku, 
alebo je v súčasnosti v Liptovskej 
vodárenskej spoločnosti.

Spoločným menovateľom tých-
to aktivít sú európske štruktu-
rálne fondy. Príprava na ich čer-
panie je dlhodobá záležitosť a 
obyčajne prejdú aj dva-tri roky, 
kým sa môže niečo začať stavať. 
Je veľkou škodou, že finančné 
zdroje sú do roku 2013 takmer 
vyčerpané a nie je možné očaká-
vať pred rokom 2014, kedy začne 
nové európske finančno-projek-
tové obdobie, ich zvýšenie. 

* Čo ste stihli počas prvého 
roka z vašich predvolebných 
sľubov splniť?

Sľubovali sme občanom hovo-
riť pravdu, čo aj robíme. Výrazne 
sme zlepšili hospodárenie, otvo-
renosť pre verejnosť a poslancov 
dosiahla oveľa vyššiu úroveň ako 
v minulosti. Za zverejňovanie 
zmlúv a faktúr nás hodnotenie 
Transparency Intenational Slo-
vensko v marci zaradilo medzi 
najtransparentnejšie mestá na 

Slovensku. 
Sme otvorení 

spájaniu ľudí v 
prospech lep-
šieho Mikulá-
ša. Myslím, že 
sa mi podarilo 
vytvoriť dob-
rý pracovný 
tím, čo dáva 
veľkú nádej aj 
do budúcna. 
O d š t a r t o v a l i 
sme postupné 
kroky, ktoré by 
mali vyústiť v 
rekonštrukciu, 
alebo výstavbu 
nového Domu 
služieb. Pri sú-

časnej ekonomickej situácii nevi-
dím dobre rekonštrukciu zimné-
ho štadióna... 

* Stojíme na prahu nových 
dvanástich mesiacov. Čo pri-
nesie druhý rok vášho funkč-
ného obdobia občanom a 
mestu? Aké máte plány a oča-
kávania?

Nie som veštec, ale turbulen-
cia vo svetových ekonomikách 
neobíde svojimi dopadmi ani 
Slovensko. Preto mestskí po-
slanci pri schvaľovaní rozpočtu 
postupovali obozretne a zaradili 
do neho len investície a aktivity, 
ktoré sa budú realizovať s veľkou 
pravdepodobnosťou, keďže už 
na ne máme finančné prostried-
ky. Alebo ich budeme mať. 

V prvom rade sa ukončia práce 
na projektoch z eurofondov. Patrí 
medzi ne rekonštrukcia a ožive-
nie centrálnej mestskej zóny a 
rekonštrukcia a nadstavba Zák-
ladnej školy Demänovská cesta. 
Zrealizujeme projekt na zvýše-
nie kvality separovaného zberu 
odpadov. Budeme sa venovať aj 
príprave ukončenia skládkova-
nia odpadov na skládke Veterná 
Poruba a príprave výstavby kom-
postárne. Budeme musieť prijať 
rozhodnutie o spôsobe likvidácie 
komunálneho odpadu po roku 
2014. Všetky ostatné investičné 
projekty sú pre neistú finančnú 
situáciu  zatiaľ v pozícii „ak  budú 
financie“...

* Ako by ste rok 2011 zhod-
notili piatimi slovami? Aký 
máte z neho pocit?

Ťažký, dynamický, nervózny v 
zastupiteľstve, aktívny na mest-
skom úrade a nádejný. Nádejný, 
lebo sa nám podarilo stabilizo-
vať ekonomickú situáciu ako 
základ pre udržanie a rozvíjanie 
mestských aktivít v prospech ob-
čanov mesta.

* Čo zaželáte občanom Lip-
tovského Mikuláša a našim či-
tateľom do roku 2012?

Ako som to už v tomto čísle Mi-
kuláša uviedol – dobré zdravie a 
úspešný rok 2012!

* Ďakujeme za rozhovor.

 Peter Lehotský
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Vianočnému kamiónu sa podarilo v našom meste vyzbierať 423 EUR

Na Slovensku nájdete 72 zariadení s  logom  Vitajte, cyklisti! 

Spoločnosť Coca-Cola a Santa 
Claus s jeho Vianočným kamió-
nom aj tento rok navštívili 15 
miest Slovenska, aby urobili ra-
dosť veľkým i malým, a podporili 
dobrú vec. 

Na Námestí mieru bolo sobotu 
10. decembra naozaj rušno. Po-
poludní tu vyrástlo úplne nové 
Santovo mestečko. Novinkami 
boli stany, ktoré svojím tvarom 
pripomínali ľadové iglu a osvetle-
nie polárnu žiaru, zmenou prešiel 
aj Santov kamión, vrátane kresla, 
v ktorom si Santa vypočul všetky 
deti, ktoré mu pošepkali svoje 

vianočné želanie, či súťaže, špeci-
álny tanec pre deti, tvorivé dielne 
doplnené o detské puzzle až po 
interaktívny preliezací kamión. 
Novinkou bola aj vianočná kniha, 
do ktorej mohli deti s rodičmi na-
písať svoje tajné priania. 

Súčasťou návštevy Santa Clau-
sa bol aj špeciálny vianočný pre-
daj, z ktorého výťažok putoval 
pre detské oddelenie Liptovskej 
nemocnice s poliklinikou MUDr. 
Ivana Stodolu. Santovi a jeho 
pomocníkom sa vďaka všetkým 
návštevníkom, ktorých bolo od-
hadom až       dvetisíc, podarilo na 

jeho podporu vyzbierať 423 EUR.
notou rádovo miliárd dolárov. 

Sú to napríklad značky Coca-Co-
la light, Fanta, Sprite, Coca-Cola 
Zero, vitaminwater, Powerade, 
Cappy alebo illy issimo. Coca-Co-
la je v celosvetovom meradle naj-
väčším dodávateľom perlivých 
nápojov, džúsov, džúsových ná-
pojov a čajov a káv na okamžitú 
spotrebu. Prostredníctvom naj-
väčšieho nápojového distribuč-
ného systému na svete si spot-
rebitelia vo viac než 200 štátoch 
vychutnávajú nápoje spoločnosti 
v množstve 1,7 miliardy porcií 

denne. Spoločnosť Coca-Cola 
sa trvalo angažuje v budovaní 
udržateľných spoločenstiev a 
zameriava sa na iniciatívy, ktoré 
chránia životné prostredie a šetrí 
prírodné zdroje, podporuje aktív-
ny a zdravý život, vytvára bezpeč-
né a otvorené pracovné prostre-
die pre svojich spolupracovníkov 
a podporuje hospodársky rozvoj 
v spoločenstvách, kde pôsobí. 
Ďalšie informácie nájdete na we-
bovej stránke www.thecoca-cola-
company.com.

 Daniela Paličková,
 Coca-Cola Česká a Slovenská republika

Reštaurácie, pen-
zióny, hotely, in-
formačné centrá, 
hrady, múzeá, kú-
paliská a ďalšie tu-

ristické zariadenia môžu zvýšiť 
svoju atraktivitu pre cykloturis-
tov získaním certifikátu Vitajte, 
cyklisti! Certifikáciu na Slovensku 
realizuje od roku 2008 Nadácia 
Ekopolis.  V roku 2011 sa počet 
certifikovaných zariadení zvýšil 
na 72, čo predstavuje v porov-
naní s predchádzajúcim rokom 
20-percentný nárast.  Partnerom 
projektu je nadácia DOEN, spo-
ločnosť TOYOTA a v tomto roku aj 
Nadácia Allianz. 

„Prvým držiteľom certifikátu Vitaj-
te cyklisti! sa stalo v januári 2008 
turistické informačné  centrum v 
Skalici. Zatiaľ posledným certifiko-
vaným zariadením v tomto roku 
sa stala Chata Limba na Skalke 
pri Kremnici. Ide o ubytovacie a 
stravovacie zariadenie uprostred 
Kremnických vrchov, ktoré majú 
veľmi dobré podmienky, najmä 
na horskú cyklistiku,“ povedal  Ján 
Roháč, programový manažér Na-
dácie Ekopolis.

Najviac zariadení, ktoré posky-
tujú služby podľa certifikácie Vi-
tajte, cyklisti! sa nachádza najmä 
na Záhorí, v Piešťanoch a okolí, 
ďalej na Liptove a v regióne Ban-
skej Štiavnice. Ich počet sa zvý-
šil aj v regióne Vysokých Tatier. 
Zatiaľ najmenej certifikovaných 
zariadení je na východnom Slo-
vensku. 

„Značka Vitajte, cyklisti! je vyhľa-
dávaná cykloturistami zo Sloven-
ska i zo zahraničia, najmä z Českej 
republiky. V roku 2012 očakávame 
mierny rast, pretože popularita 
cykloturistiky a bicyklovania sa 

zvyšuje. Predpokladáme, že podni-
katelia budú chcieť byť pripravení 
na cyklistov. Zaznamenali sme aj 
zvýšený záujem štátnej správy a 
samosprávy o rozvoj cyklotrás a 
cykloturistiky,“  pokračuje Ján Ro-
háč.

Cieľom certifikácie je zvýšiť po-
čet turistických zariadení a slu-
žieb, ktoré sú ústretové voči po-
trebám cyklistov a tým podporiť 
cykloturizmus aj na Slovensku. 
Zariadenia, ktoré sú priateľské 
voči cyklistom spoznáte už zvon-
ka - sú označené štítom, na kto-
rom je logo usmievajúceho sa 
bicykla. 

Nadácia realizáciou tohto pro-
jektu podporuje rozvoj cyklotu-
ristiky na Slovensku podľa európ-
skych tradícií, v snahe zapojiť do 
jej skvalitnenia aj podnikateľov. 

„Záleží nám na tom, aby sa cyklis-
ti a cykloturisti na svojich cestách 
po Slovensku cítili bezpečne. S ra-
dosťou podporujeme tých, ktorí 
aktívne relaxujú a podporujú tak 
svoj zdravý životný štýl, svojej rodi-
ny a priateľov,“ hovorí Viktor Cingel, 
predseda správnej rady Nadácie 
Allianz.

Certifikát Vitajte, cyklisti! môžu 
získať ubytovacie a stravovacie 
zariadenia a turistické ciele, kto-
ré splnia jednoduché kritériá pre 
poskytovanie služieb cyklistom, 
napríklad bezpečné miesto na 
odloženie bicykla, základné ná-
radie, poskytovanie cykloturistic-
kých informácií a pod. Ich kritériá 
pripravenosti posúdi školený 
hodnotiteľ, ktorých v súčasnosti 
pôsobí na Slovensku 25.

Ján Roháč ďalej vysvetľuje: „Po 
získaní certifikácie môžu použí-
vať zariadenia logo usmievajúce-
ho sa bicykla a názov certifikátu 

(projektu) pri svojich marketin-
gových aktivitách. Súčasne ich 
Nadácia Ekopolis propaguje na 
domácom aj zahraničných cyk-
loturistických trhoch, ako napr. 
zaradením do katalógov cyklotu-
ristických zariadení, zverejnením 
na internete, distribúciou reklam-
ných materiálov, inzerciou v cyk-
listických magazínoch a i. Vďaka 
podpore Nadácie Ekopolis a Na-
dácie Allianz sa znížila cena certifi-

kácie Vitajte, cyklisti! v roku 2011 o 
50 percent, teda na 67 eur.“ 

Certifikačná schéma Vitajte cyk-
listi! je inšpirovaná certifikáciou 
Cyklisté vítáni v Českej republike, 
s ktorou má spoločné nielen pra-
vidlá, ale aj logo. Viac o výhodách 
certifikácie sa dozviete na www.
vitajtecyklisti.sk, ktorá prináša 
aktuálne a zaujímavé informácie 
pre cyklistov, majiteľov a mana-
žérov turistických zariadení.    -pr-
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Mikulášska noc v materskej škôlke bola čarovná, deti si ju užili naplno

Komu sa dospelosť nestala 
príťažou a v duši opatruje 
hoci len malilinký farebný 
úlomok detstva, s radosťou 
prijal pozvanie na Mikuláš-
sku noc 2. triedy – oranžovej 
bublinky.

Malí bublinkáči už od rána 
zdobili svoju triedu na vzru-
šujúcu udalosť, na ktorú 
netrpezlivo  čakali niekoľko 

dní. S prichádzajúcou tmou 
vstupovali rodičia so svojimi 
ratolesťami do „svetielko-
vej“ materskej školy a prežili 
spolu nádherný večer plný 
pohody, radosti, zábavy i 
prekvapení. 

O tie sa postarali pani uči-
teľky – pripravili pre všet-
kých pestrý program, ktorý 
pohladil srdiečka malých 

i veľkých. Deti  zaspávali v 
postieľkach triedy v očaká-
vaní mikulášskych sníčkov a 
my dospeláci doma možno 
s pocitom, že posolstvo mi-
kulášskych tradícií nekončí 
len v sladkých balíčkoch na 
obloku... 

 Mgr. Miroslava Erhardtová, 
 riaditeľka MŠ Čs. brigády 

Šťastné a veselé Vianoce
a veľa úspechov počas celého roka 2012 želá

Alexander SLAFKOVSKÝ
primátor mesta

Šťastné a veselé Vianoce
a veľa úspechov počas celého roka 2012 želá

PF 2012 MESTO
LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

PF primator 84 x 127,5 mm.indd   2 15. 12. 2011   12:39:50

Novorocný
     koncert

Poznať a porozumieť

Spoločný koncert 
orchestra Art collegium Nicolaus a jeho hostí, 

OUS Tatran 
a HKUD Zora zo STRUGE-GORICA  Bosna a Hercegovina

Pozývame Vás
na

Pod záštitou Miroslava Mojžitu, 
veľvyslanca Slovenskej republiky v Sarajeve

6. 1. 2012 o 16.00 h
 v Dome kultúry

LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

Novorocný
     koncert
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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 

 
Chcete inzerovať v mesačníku Mikuláš?

Dostane sa do každej domácnosti 
v našom meste.

Informácie o podmienkach inzercie:
mesacnik@mikulas.sk
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Srdečne   Vás   pozývame  na  IV. ročník  
medzinárodného umeleckého festivalu     
            LIPTOVSKÁ VLOČKA 2012 
Príďte povzbudiť a potleskom odmeniť 

účastníkov z RUSKA a UKRAJINY ako aj naše liptovské 
talenty z TK JESSY Vavrišovo a TS DANTIA. 
 

5. a 8. 1.2012 - Happy End Jasná, Dem. dolina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Súťažné vystúpenie bude 5.1.2012 od 18,00 do 20,00 
a záverečný koncert s odovzdávaním cien pre 
najlepších v nedeľu 8.1.2012 od 18,00 - 20,00. 

Mesto má nový propagačný materiál pre turistov

Parkovanie na sídlisku Podbreziny

Informačné centrum mes-
ta pripravilo na zimnú sezónu 
2011/2012 ďalší zo série pro-
pagačných materiálov, ktorý 
návštevníkom aj domácim po-
skytne aktuálnu ponuku voľ-
nočasových aktivít v meste a 
strednom Liptove. Záujemcom 

poslúži ako pomôcka pre vytvo-
renie celodenných pobytových 
programov,  alebo ho môžu 
využiť ako doplnkový program  
k zimným športom. Na jeho zá-
klade si môžu urobiť v Liptov-
skom Mikuláši bohatý program 
rodiny s deťmi, priaznivci histó-

Problematika parkovania na 
sídliskách je v rámci celého Slo-
venska v súčasnosti veľmi aktu-
álna. Aj na sídliskách nášho mes-
ta požiadavky na parkovanie 
prevyšujú existujúce možnosti. 
Osobitne silno vnímajú tento 
problém obyvatelia najväčšie-
ho sídliska nášho mesta - Pod-
breziny. Je to jeden z dôvodov, 
prečo mesto Liptovský Mikuláš 
pripravuje koncepčný materiál 
„Parkovacia politika mesta – par-
kovanie na sídlisku Podbreziny“. 
Pri spracovaní tohto materiálu 
využijeme vlastné poznatky, 
odporučenia odborníkov, ako 
aj skúsenosti iných miest zdru-
žených v Slovenskej parkovacej 
asociácii, ktorej členom je aj Lip-
tovský Mikuláš. 

Tvorbe tohto materiálu bude 
predchádzať dotazníkový 
prieskum medzi obyvateľmi 
Podbrezín. Chceme poznať ich 
názor na pripravované riešenia 
parkovania na sídlisku. Chceme 
zistiť ich prípadný záujem o vý-
stavbu garáží, či výstavbu par-
kovacích miest do súkromného 
vlastníctva, záujem o možnosť 
dlhodobého prenájmu už vy-
budovaných parkovacích miest, 
ako aj možnosti a ochotu oby-
vateľov spolupodieľať sa na fi-
nancovaní zámeru výstavby. Za-
ujíma nás tiež názor obyvateľov 
na zavedenie zónového regulo-
vaného parkovania v celej mest-

skej časti Podbreziny, ktoré by 
umožňovalo vstup do vymedze-
nej zóny len pre určité vozidlá, 
na základe vopred stanovených 
podmienok.  

V priebehu mesiaca január 
2012 bude do všetkých pošto-
vých schránok na sídlisku Pod-
breziny doručený spomínaný 
dotazník. Každý, kto ho vyplní a 
doručí na mestský úrad nám po-
môže získať spätnú väzbu. Zís-
kame tak názory tých, ktorých sa 
táto téma dotýka – obyvateľov 
Podbrezín. Budú jedinečným 
podkladom v mozaike všetkých 
poznatkov, na základe ktorých 
budeme môcť definovať parko-
vaciu politiku na najväčšom síd-
lisku v meste.   

 Ing. Ľubomír Hán,
 vedúci oddelenia životného prostredia, 
 dopravy a verejných priestranstiev

rie a umenia či tí, ktorí radi špor-
tujú. 

Súčasťou materiálu je aj po-
zvánka na tri výlety na turisticky 
najzaujímavejšie miesta v regió-
ne. Vydaný je v slovenskej, an-
glickej, poľskej a ruskej jazykovej 
verzii v náklade 10-tisíc kusov.  

K dispozícii je v Informačnom 
centre od 15. decembra. 

„Veríme, že prehľad možností, 
ktoré poskytuje, prispeje k atrak-
tívnemu prežitiu dovolenky 
v Liptove,“ povedala riaditeľka 
mikulášskeho Informačného 
centra Jana Piatková.  -red-
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(pokračovanie zo str. 2 )
Marjovič, ktorý tam vydržal až 

14 rokov do roku 2008, po ňom  
MsP riadil Dalibor Šalplachta do 
mája 2011. V septembri 2011 bol 
do funkcie náčelníka vymenovaný 
Vladimír Bella, ktorý robil predtým 
11 rokov zástupcu náčelníka MsP. 

Počas rokov sa menil štýl a orga-
nizácia práce mestských policaj-
tov. Zavádzanie výpočtovej tech-

niky do praxe, kamerový systém, 
pult centralizovanej ochrany ob-
jektov, systematické a priebežné 
vzdelávanie príslušníkov mestskej 
polície a pravidelné hodnotenie 
ich činnosti postupne dvíhalo 
úroveň práce mestskej polície, 
pričom neustále narastajú ich 
skúsenosti.  

 Mgr. Vladimír Bella, 
 náčelník MsP

Mestská polícia má dvadsať rokov, je jedna z najstarších na Slovensku

Začali sme so zberom obnoseného šatstva
Mesto Liptovský Mikuláš v spo-

lupráci v neziskovou organizáciou 
Pomocný anjel z Nižnej na Orave, 
zaoberajúcou sa sociálnou pomo-
cou a humanitárnou starostlivo-
sťou, uskutočnilo zber obnosené-
ho a nepotrebného šatstva. 

10. decembra v Demänovej a 
Ondrašovej bolo možné doniesť 
do kultúrneho domu nepotreb-
né šatstvo aj posteľné obliečky, 
uteráky, záclony, prestieradlá, me-
trový textil, deky, tkané koberce. 
Obyvatelia na Nábreží 4. apríla 
prinášali šatstvo priamo do pri-
staveného kamiónu. Vyzbieralo 
sa do 10 ton nepotrebného šat-

stva. So zberom sme pokračovali 
v stredu 14. decembra na sídlisku 
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu a vo 
štvrtok na sídlisku Podbreziny na 
parkovisku pri štadióne MFK Ta-
tran. Tlač a distribúciu letákov si 
zabezpečovala organizácia samo-
statne. V decembri občania do-
kázali vyzbierať asi 20 ton nepo-
trebného šatstva a bielizne, ktoré 
môžu ešte ďalej iní ľudia využiť. 

Na základe overenia si skúšob-
ného zberu, ktorý prijali obyvate-
lia pozitívne, pripravíme s väčším 
časovým predstihom ďalší zber 
na jar a zavedieme ho pravidelne.                   
 -žp-

Ťava na výlete. Na území 
mesta na bývalom ihrisku pri 
Maytexe bol rozložený cirkus, v 
ktorom mali umiestnené rôzne 
exotické zvieratá. Obdržali sme 
oznam od občana, že na sídlisku 
Nábrežie sa pohybuje ťava. Mys-
leli sme, že je to žart, ale nebol, 
lebo táto ťava ušla z ohrady cir-
kusu a vybrala sa na prechádzku 
po Nábreží. Dvaja kolegovia ju 
následne spolu s ošetrovateľom 
chytili a odšikovali späť do cirku-
su. Pohľad na uniformovaných 
policajtov idúcich po ceste s ťa-
vou bol určite pre okoloidúcich 
nezvyčajný.

Opitý manžel. Riešili sme prí-
pad, keď prišiel domov manžel 

v podnapitom stave a počas 
slovnej výmeny názorov z oba-
vy fyzického útoku od svojej 
manželky vyskočil z druhého po-
schodia, ale našťastie sa mu nič 
vážne nestalo.

Muž na hromozvode. Jeden ob-
čan nám nahlásil, že zaregistroval 
na Nábreží osobu, ktorá lezie po 
hromozvode bytového domu. 
Hliadka MsP operatívne prišla na 
miesto, občana, ktorý mal, mimo-
chodom, lezecké skúšky zadržala 
a ukázalo sa, že bol nútený použiť 
takýto núdzový východ, nakoľko 
ku priateľke sa vrátil nečakane 
domov syn a ona sa nechcela pri-
znať ku vzťahu.     -msp- 

Mestskí policajti majú za dvadsať rokov existencie v evidencii aj kurió-
zne prípady. Niekoľko z nich vám dnes prinášame.
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Predvianočný bedmintonový turnaj juniorov a dospelých
Bedmintonový klub Liptov-

ský Mikuláš po minuloročnom 
úspešnom nultom ročníku dňa 
17. decembra zorganizoval v 
Liptov Aréne predvianočný bed-
mintonový turnaj juniorov a do-
spelých. Turnaja sa zúčastnilo 18 
mužov, 4 ženy a 8 juniorov z rôz-
nych častí Slovenska: Liptovský 
Mikuláš, Ružomberok, Liptovský 
Hrádok, Nižná na Orave a Tvrdo-
šín. 

     Zápasy v dvojhrách juniorov 
a žien boli vyrovnané. Vyvrchole-
ním turnaja boli dvojhry mužov, 
kde dominovali bedmintonisti z 
Oravy. Vychutnali sme si príjem-
nú atmosféru turnaja a strhujúce 
finálové zápasy. 

VyhOdnOtenie kAtegórií: 
Dvojhra muži:
1. miesto: Pavol Žuffa
2. miesto: Jaroslav Suchánek
3. miesto: Matej Tabačák
Dvojhra ženy:
1. miesto: Jana Jandová
2. miesto: Renata Perašínová
3. miesto: Zuzana Suchánková
Dvojhra juniorov – chlapci:
1. miesto: Lubor Janda
2. miesto: Filip Jacko
3. miesto: Pavel Sluka
Dvojhra juniorov – dievčatá:
1. miesto: Jana Jandová
2. miesto: Lívia Sluková
3. miesto: Lucia Sluková
 Jana Jandová,
 Bedminton club Liptovský Mikuláš

MFK Tatran chce vychovávať, nie kupovať
Podujatie organizované MFK 

Tatran Liptovský Mikuláš sa vyda-
rilo a tí, ktorí sme spätí s klubom, 
by sme sa mali z neho tešiť. 

Z pozvaných hostí prijali sa ak-
cie zúčastnili Jozef Kliment – ge-
nerálny sekretár SFZ, Peter Dedík 
– projektový manažér SFZ a Jozef 
Paršo – predseda SSFZ. 

 Štartovacím bodom bola klu-
bová hymna. Bezprostredne po 
nej moderátori otvorili podujatie 
a privítali všetkých prítomných. 
Slova sa ujal prezident klubu 
MFK Tatran Jozef Repaský. Okrem 
iného zdôraznil heslo, ktorým sa 
klub bude riadiť: „Vychovávať, nie 
kupovať!“ Prítomných oboznámil 
so zložitou finančnou situáciou, 
ale nezabudol pripomenúť, že 
sa nebojí budúcnosti. Po jeho 
príhovore sa na pódiu predsta-
vil inštrumentálny zbor Radosť z 
Liptovského Hrádku. 

Po tomto vystúpení sa prítom-
ným predstavili naši najmladší 
pod taktovkou svojich trénerov. 
Prevzali si aj balíčky od Mikuláša 
a s úsmevom zamávali plnému 
hľadisku. Moderátori vyzvali do 
diskusie Ľubomíra Belana st., 
Vladimír Piovarčiho a Milana Mi-

kušiaka. Témou ich debaty bola 
história klubu. 

Po zhruba 15-minútovej ko-
munikácii vyšli na javisko Martin 
Veverica a Peter Bartek so svo-
jimi chlapcami. Ani oni neušli 
prítomnosti Mikuláša a prevzali 
si darčeky. To už v pozadí ladili 
struny členovia skupiny Ploštín 
Punk. Správne oživili atmosféru 
a ešte viac vyhecovali publikum. 
Na pódium prišli najstaršie žiacke 
kategórie. Počas nástupu odzneli 
hymny svetových klubov (Man-
chester United a FC Liverpool). 

Slova sa potom ujal primátor 
Alexander Slafkovský. Ten vy-
jadril potešenie z veľkého počtu 
detí, ktoré pôsobia v MFK Tatran. 
Následne odovzdal ceny najlep-
ším hráčom v dvoch dorastenec-
kých kategóriách. 

Za veľkého potlesku publikum 
privítalo aj generálneho sekre-
tára SFZ Jozefa Klimenta, ktorý 
vyjadril radosť z podujatia a v 
krátkosti podal informácie ohľad-
ne pripravovaných projektov. 
Postupne odovzdal ceny trom 
najlepším hráčom na základe 
ankety, ktorá bola pre dospelých 
pripravená pri vstupe do Domu 

kultúry. Najlepším hráčom sa na 
základe hlasovania stal Martin 
Labaška. 

Po druhom vstupe skupiny Ra-
dosť diváci privítali na pódiu Ro-
mana Mojžiša, primára detského 
oddelenia Liptovskej nemocnice 
MUDr. Ivana Stodolu. Ten si z rúk 
prezidenta klubu Jozefa Repas-
kého prevzal šek v hodnote 250 
EUR. Akcia mala totižto benefič-
ný charakter. 

Hovorí hlavný organizátor ak-
cie Martin Pohlod: „Ďakujem 

všetkým, ktorí pomohli. Určite 
pochopili, že akcia bola klubová 
a ich pomoc neskončí vo vetre. 
Najmä vyslovujem slová vďaky 
Jarovi Grantnerovi, Ľubomírovi 
Belanovi – otcovi a Ľubomírovi 
Belanovi – synovi, ktorí boli ná-
pomocní pri organizácii. Som 
spokojný, budúci rok to bude 
ešte lepšie. Už teraz rozbiehame 
prípravy veľkých osláv, keďže bu-
dúci rok oslávi mesto storočnicu 
futbalu“, uzavrel výkonný riaditeľ 
klubu. -mfk-

DÁTUM DEŇ ZAČIATOK
5.1.2012 štvrtok 9,00  ,  11,30
7.1.2012 sobota 9,00  ,  11,30
8.1.2012 nedeľa

14.1.2012 sobota 9,00  ,  11,30
15.1.2012 nedeľa 13,15
21.1.2012 sobota 9,00  , 11,30
22.1.2012 nedeľa
28.1.2012 sobota 10,30 ,  13,00
29.1.2012 nedeľa 13,15

Zmena termínu (času) zápasov vyhradená

9,7 - Dubnica 12,00 ,  14,30 Dubnica - 8,6

Mestský Hokejový Klub 32 Liptovský Mikuláš, o.z.
 ROZPIS MAJSTROVSKÝCH ZÁPASOV (december 2011 - január 2012)

 ZÁPAS DOMA ZAČIATOK ZÁPAS VON

8,6 - Zvolen 9,00  ,  11,30 Zvolen - 9,7
5 - Ružomberok 13,15

9,7 - Banská Bystrica 9,00 ,  11,30 Banská Bystrica - 8.6.
Banská Bystrica - 5

Žilina - 9,79,00  ,  11,308,6 - Žilina
5 - Brezno 13,15

9,7 - Martin 9,00  ,  11,30 Martin - 8,6
Dolný Kubín - 5

Na predvianočnom turnaji v Liptov Aréne sa zišli nadšenci bedmintonu z 
Liptova a Oravy. 
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Núdzové pristátie lietadla 2. decembra 1944 v Liptovskom Mikuláši  

Mesto 
Liptovský Mikuláš

V stredu 7. decembra sa v Mú-
zeu Janka Kráľa uskutočnilo pod-
ujatie venované udalosti, ktorá 
sa v našom meste odohrala pred 
67 rokmi, pred koncom druhej 
svetovej vojny. Pamiatkou na 
túto udalosť je nepriestrelná ves-
ta člena posádky tohto lietadla, 
ktorá je súčasťou stálej expozície 
múzea Kapitoly z histórie mesta 
Liptovský Mikuláš. Prostredníc-
tvom vesty, jej nálezcovi, priame-
mu svedkovi tejto udalosti Ing. 
Pavlovi Chrapčiakovi a prostred-
níctvom prezentácie výskumov 
amatérskeho historika RNDr. 
Jaroslava Bohuša CSc. sme re-
konštruovali príbeh posádky letu 
amerického bombardéra, ktorý 
po zostrelení núdzovo pristál na 
Háji nad Liptovským Mikulášom.

Bombardér Liberator B – 24 pat-
ril k 15. leteckej armáde USA a 
jej 464. bombardovacej skupine, 
ktorá mala základňu v Talianskej 
Pantanelle. Pri bombardovaní 
rafinérie minerálnych olejov na 
území Poľska (vtedajší názov 
Blechhammer – asi 50 km seve-
rozápadne od Katowíc)  lietadlo 
dostalo zásah z protilietadlového 
kanóna. S poškodeným moto-
rom nemalo nádej na návrat do 
Talianska, preto sa snažilo nú-
dzovo pristáť. Podarilo sa mu to v 
Liptovskom Mikuláši na Stráňach 
na Háji. Členovia posádky lietad-

V zmysle ust. § 9a ods. 1 
písm. a) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom 
znení

zverejňuje zámer odpred-
ať nehnuteľnosti – byty - na 
základe  obchodných ve-
rejných súťaží, ktoré budú 
vyhlásené dňa 16. januára 
2012 s termínom ukončenia 
predkladania návrhov do 17. 
februára 2012 do 14.00 hod.

Podmienky obchodných 
verejných súťaží budú uve-
rejnené dňa 16.01.2012 na 
úradnej tabuli mesta Liptov-
ský Mikuláš, na internetovej 
stránke www.mikulas.sk a 
k dispozícii budú aj v centre 
služieb občanom na prízemí 
MsÚ v Liptovskom Mikuláši, 
Štúrova 1989/41. 

la postupne padákmi vyskakovali 
nad územím Liptova, počnúc Be-
šeňovou, Partizánskou Ľupčou, 
Hornými Malatínami, Gôtovanmi 
a Liptovským Mikulášom. Posled-
ní dvaja letci, z ktorých jeden bol 
zranený, núdzovo pristáli na ná-
vrší v tesnej blízkosti nášho mes-
ta. Pri „tvrdom“ pristatí sa ľahšie 
zranil aj navigátor, ktorý v tejto 
konečnej fáze lietadlo pilotoval. 
Dostali sa do nemeckého zajatia 
a zranených ošetrili v nemeckej 
poľnej nemocnici, ktorá bola 
umiestnená v prízemí mikuláš-
skeho gymnázia. Celá desaťčlen-
ná posádka lietadla túto udalosť, 
o ktorej sa donedávna hovorilo 
ako o havárii, prežila. Po rôznych 
peripetiách, nemeckom zajatí, 
ukrývaní v partizánskych skupi-
nách, sa napokon vrátili do USA. 
Ešte dnes žijú v našom meste 
pamätníci tejto udalosti, niektorí 
z nich dodnes uchovávajú časti 
z lietadla, ktoré následne Nemci 
zničili a materiál z miesta činu 
odviezli. 

Význam výskumu RNDr. Bo-
huša k osvetleniu tejto časti mi-
kulášskej histórie je nesporný. 
Vychádza z dokumentov, ktoré 
podrobne opisujú udalosť a ku 
ktorým sa dostal po odtajnení 
amerických vojnových archívov 
prostredníctvom internetu, ako 
i z vysokej znalosti vojnového 
letectva, správania sa letcov, vo-
jenských spravodajstiev. Pátral 
v spolupráci s Ing. Chrapčiakom 
aj na mieste udalosti a priniesol 
ukážky z roztaveného lietadla. 
Hľadal v dokumentoch miku-
lášskej nemocnice, kde sa pred-
pokladalo, že amerického letca 
ošetrili. Žiaden záznam nenašiel, 
napriek tomu, že MUDr. Murín v 
tom čase presne zaznamenával 
každého pacienta, a tak potvrdil 
ošetrenie v nemeckej poľnej ne-
mocnici.

Súčasťou rozprávania RNDr. 
Bohuša bola prezentácia doku-
mentov z amerického vojnového 
archívu, výpovede letcov, ktoré 
zaznamenávali po udalosti nad-
riadení a spravodajcovia, ako i 
výpovede letcov z iných lietad-
liel, ktoré naposledy videli toto 
lietadlo. Všetky správy v doku-
mentoch jednoznačne hovoria 
o stratenom lietadle v odpolud-
ňajších hodinách 2. decembra 
1944 v Liptovskom Mikuláši. Bolo 
pekné počasie, nebol sneh a to je 
dôvod prečo pamätníci nechcú 

uveriť tomuto termínu. Meteo-
rologické pozorovania sa v tom 
čase v Liptove, ale i širšom okolí 
nerobili, napriek tomu meteoro-
lógovia pripúšťajú, že po novem-
brových mrazoch, prichádzajú 
decembrové oteplenia.

Skutočnosť, že podujatie bolo 
úspešné, potvrdzuje veľký záu-
jem návštevníkov všetkých veko-
vých kategórií nielen domácich, 
ale i celého Liptova. Oslovilo od-
borníkov i laikov, priateľov vojen-

skej histórie z Ružomberka, pa-
mätníkov, ktorí živo a zanietene 
diskutovali, vyslovovali svoje ná-
zory. Je dobré, že takého veci sa 
dejú a že sa aj prostredníctvom 
nich posúva úroveň nášho po-
znania dopredu. To bolo záme-
rom tohto podujatia a ja osobne 
sa veľmi teším, že s nadšencom 
pre túto časť mikulášskej histórie 
ako je RNDr. Jaroslav Bohuš, sa to 
podarilo. 

  Ružena  Antolová 
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Upozornenie na dodržiavanie VZN 

Nápady na oživenie oddychových miest môžu získať  peniaze

Mestský rozhlas 
– odpoveď  spoločnosti 

FIN.M.O.S., a.s. 

AD: KVôLI NEFUNKČNOSTI 
ROZHLASU MESTO VYPO-
VEDALO ZMLUVU (Mikuláš 
11/2011)

V novembrovom vydaní 
mesačníka Mikuláš boli uve-
rejnené informácie zástupcu 
primátora Ing. Milana Kruž-
liaka týkajúce sa mestského 
rozhlasu. V článku sa uvádza, 
že odovzdanie rozhlasu ne-
prebehlo v zmysle dohod-
nutých podmienok a zápis o 
odovzdaní za mesto nepod-
písala oprávnená osoba. Tieto 
informácie nie sú pravdivé. 
Sústava mestského rozhlasu 
bola mestu odovzdaná po 
vykonaní skúšobnej prevádz-
ky, počas ktorej boli odstrá-
nené všetky jej nedostatky. 
Za účasti zástupcov mesta sa 
uskutočnili viaceré kontrolné 
dni a mesto v písomnom zá-
pise určilo aj osobu technic-
ky zodpovednú za prevzatie 
rozhlasu. Napokon samotné 
Mesto Liptovský Mikuláš v 
Čl. II. ods. 1 Zmluvy o nájme 
zo dňa 8.6.2010 potvrdilo, že 
predmet nájmu (mestský roz-
hlas) je bez závad a spôsobilý 
na dohodnuté užívanie. 

Mestský rozhlas bol v zmys-
le uvedeného odovzdaný vo 
funkčnom stave bez závad a 
nie je preto pravdou, že roz-
hlas vykazoval v čase odo-
vzdania znaky nefunkčnosti. 
Pokiaľ neskôr došlo k jeho ne-
funkčnosti, mohlo to byť  spô-
sobené jedine neodbornou 
obsluhou alebo nezabezpeče-
ním potrebnej údržby a revízií 
sústavy mestského rozhlasu. 
Zodpovednosť  za obsluhu 

vyškolenými pracovníkmi, 
ako aj za údržbu a  revízie 
rozhlasu pritom na zákla-
de zmluvy prevzalo na seba 
Mesto Liptovský Mikuláš. Ani 
informácia o tom, že mesto 
vypovedalo nájom rozhlasu 
z dôvodu jeho nefunkčnosti, 
nie je pravdivá. V písomnej vý-
povedi totiž mesto neuviedlo 
žiadny konkrétny dôvod vý-
povede zmluvy.  

                                                FIN.M.O.S., a.s.

Máte nápad, ako si upraviť a 
skrášliť miesto na oddych, šport a 
stretávanie sa so svojim priateľmi 
alebo susedmi? Teraz máte prí-
ležitosť prihlásiť svoj projekt do 
súťaže a možno sa práve ten váš 
dostane medzi šesť najúspešnej-
ších, ktoré získajú do 6 000 eur z 
programu Pohoda za mestom. 
Druhý ročník programu vyhlásila 
Nadácia Ekopolis v spolupráci s 
partnerom – spoločnosťou HE-
INEKEN Slovensko. Jeho cieľom 
je podporiť úpravu rekreačných 
priestorov v zázemí väčších miest, 
s počtom obyvateľov nad 25 000 
a súčasne napomôcť oživeniu 
vzťahov a záujmov ľudí v ich oko-
lí. Uzávierka prijímania žiadostí je 
10. februára 2012. 

O podporu sa môžu uchádzať 
mimovládne organizácie, vysoké 
školy, turistické aj športové kluby. 
Samosprávy miest, štátna ochra-
na prírody alebo správcovia zele-
ne a rekreačných objektov môžu 
predložiť žiadosť o podporu v 
partnerstve s miestnou mimo-
vládnou organizáciou. Projekty 
sa musia týkať častí oddychových 
a rekreačných priestorov, ktoré sú 
verejne prístupné, ale nemusia 
byť v katastri daného mesta. Kaž-
dý žiadateľ musí priložiť súhlas 
vlastníka upravovaných pozem-

kov s realizáciou projektu. Pro-
jekty by mali byť zrealizované do 
konca októbra 2012.

Program Pohoda za mestom 
dáva záujemcom možnosť skráš-
liť si miesta pre hodnotnejšie 
prežívanie ich voľného času, so 
svojimi priateľmi a rodinami. Vý-
sledkom by mali byť bezpečné a 
príjemné miesta na oddych, zába-
vu a šport, vytvorenie priestorov 
pre stretnutia a sociálne kontak-
ty. Pridanou hodnotou projektov 
je ich pozitívny vplyv na kvalitu 
mestského prostredia a zachova-
nie jeho prírodnej hodnoty. 

„Z programu môžu žiadatelia 
získať financie na vytvorenie a 
obnovu napr. petangových ihrísk, 
miest na piknik či grilovanie, ďalej 
na doplnenie drobného mobiliá-
ru, osadenie prvkov skrášľujúcich 
priestor, ale aj zorganizovanie za-
ujímavého podujatia, ktoré oživí 
priestor a komunitné vzťahy. Ne-
zanedbateľné v tomto programe 
je tiež zapojenie verejnosti do 
plánovania a následne vytvo-
renia priestorov,“ spresnil Milan 
Hronec, programový manažér 
Nadácie Ekopolis. 

„Prostredníctvom grantového 
programu Pohoda za mestom 
chceme aj v budúcom roku umož-
niť záujemcom skrášliť a vytvoriť 

pohodové miesta pre hodnotnej-
šie prežívanie ich voľného času, 
aby mali kde zájsť so svojimi pria-
teľmi a rodinami. Naším cieľom 
je ponúknuť obyvateľom väčších 
miest bezpečné a príjemné mies-
ta na oddych, zábavu a šport, vy-
tvárať priestor pre stretnutia a so-
ciálne kontakty, pozitívne vplývať 
na kvalitu mestského prostredia a 
súčasne rešpektovať a zachovať 
jeho prírodnú hodnotu,“ hovorí 
Hana Šimková, manažérka pre 
korporátne vzťahy HEINEKEN Slo-
vensko.

Každý podporený projekt navy-
še získa vzdelávanie, podporu a 
konzultácie pri plánovaní a rea-
lizácii úprav verejného priestoru, 
v hodnote 450 € na projekt. Asis-
tenciu a vzdelávanie zabezpečí 
Nadácia Ekopolis.

V prvom ročníku získalo pod-
poru z programu Pohoda za 
mestom päť najlepších projektov, 
v celkovej výške 27 000 €. Ich vý-
sledkom sú upravené miesta pre 
oddych a poznávanie v Banskej 
Bystrici, Bratislave, Komárne, Mi-
chalovciach a Trenčíne. 

Viac informácií získate na www.
ekopolis.sk, www.heinekenslo-
vensko.sk alebo u programového 
manažéra Milana Hronca,  0911 
452 457, 048 / 414 54 78. -pr-

Mesto Liptovský Mikuláš, útvar 
životného prostredia a poľnohos-
podárstva upozorňuje pôvodcov 
a držiteľov odpadov na dodržia-
vanie Všeobecne záväzného na-
riadenia mesta Liptovský Mikuláš 
č. 6/2011/VZN O nakladaní s ko-
munálnymi odpadmi, drobnými 
stavebnými odpadmi a elektro-
odpadmi z domácností (ďalej len 
„VZN č. 6/2011“).
$  Okrem iného sú pôvodcovia a 

držitelia odpadov sú povinní:
a) zapojiť sa do systému zberu 

komunálnych odpadov v meste 
a toto zapojenie sa preukázateľ-
ne deklarovať voči kontrolným 
orgánom a povereným osobám 
zmluvou, dokladom o odovzdaní 
odpadu odberateľovi, resp. preu-
kázaním pri fyzickej kontrole;

b) užívať zberné nádoby zod-
povedajúce systému zberu ko-
munálnych odpadov v meste;

c) ukladať odpady alebo jed-
notlivé zložky odpadov a DSO na 
účely ich zberu na miesta určené 

mestom a do zberných nádob 
zodpovedajúcich systému zberu 
komunálnych odpadov v meste;

d) za zber, prepravu, zhodnoco-
vanie a zneškodňovanie odpadov 
platiť mestu poplatok stanovený 
vo VZN o miestnych poplatkoch;

e) pôvodca, ktorý nie je zapoje-
ný do systému zberu, je povinný 
sa do neho zapojiť a prihlásiť sa 
na mestskom úrade najneskôr do 
doby jedného mesiaca od vzniku 
povinnosti ukladajúcej platiť po-
platok za komunálny odpad.
$  Do zberných nádob sa nesmú 

ukladať druhotné suroviny, ob-
jemné predmety všetkého druhu, 
elektroodpad, priemyselné odpa-
dy, odpady z obchodnej činnosti, 
odpady z potravinových výrobní, 
z predajní mäsa, zo zdravotníc-
kych zariadení, kyseliny, látky te-
kuté, toxické, zápalné, opotrebo-
vané batérie a akumulátory, telá 
uhynutých zvierat, horúci popol 
a pod.
$ Právnickej osobe, podnikate-

ľovi je zakázané vhadzovať alebo  
odkladať odpad, ktorý vzniká pri 
bezprostrednom výkone činností 
tvoriacich predmet podnikania 
alebo činnosti podnikateľa, do ná-
dob, alebo k nádobám určeným 
na zmesový komunálny odpad v 
meste a v prímestských častiach.
$ Nedodržiavanie ustanovení 

tohto nariadenia sa postihuje ako 
priestupok pokutou do  33 EUR. 
Okrem toho za porušenie tohto 
VZN môže primátor podľa § 13 
ods. 9 zákona č. 369/1990 Z.z. o 
obecnom zriadení v znení zmien 
a doplnkov uložiť právnickej oso-
be alebo fyzickej osobe opráv-
nenej na podnikanie pokutu do 
výšky  6 638 €.

Mestský úrad bude v priebehu 
januára 2012 vykonávať kontrolu 
dodržiavania ustanovení VZN č. 
6/2011 u podnikateľských subjek-
tov. Kontrola bude zameraná na 
zapojenie podnikateľských sub-
jektov do systému zberu odpadov 
a užívanie zberných nádob. -žp-
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Občiansky servis 

október  2011
Zo zápisníka Mestskej polície od 21.11.2011 do 18.12.2012

Narodil sa človek, za-
pálila sa na oblohe nová 
hviezda. Tak vitaj človie-
čik…
v novembri  2011  sa v 
Liptovskom Mikuláši na-
rodili:

Viktória Mária Moravco-
vá, Laura Jusibová, Miro-
slava Horvátová, Rebeka 
Ďulíková, Selina Kokyová, 
Sofia Murgošová, Katarína 
Andreánska, Alex Alman, 
Michal Kello, Ema Vavrovi-
čová.

Láska nie je len byť spolu, 
láska je ísť spolu. Nájsť hli-
nu pre svoje korene… 

Manželstvo uzavreli:
Vladimír Arbet – Jana Fü-

zyová, Ivan Tomáň – Mgr. 
Soňa Kupčová, Zdenko Da-
niel – Gizela Danielová.

Roztrhla sa niť, už sa nedá 
spojiť. Život blízkeho člo-
veka vyhasol a nám zostá-
va spomienka a smútok v 
srdciach… 

opustili nás:
Ján Droppa – 73r., Ján 

Šuchaň – 68r., Zuzana 
Margetajová – 98r., Ire-
na Šimová – 76r., Vladimír 
Hladký – 61r., Nikolaj Tegza 
– 89r., Jozef Habovčík – 
87r., Vladimír Uhrík – 68r., 
Dušan Perončík – 57r., Va-
léria Húsková – 92r., An-
drej Hamerský – 54r., Peter 
Straka – 90r., Mária Švihro-
vá – 89r., Tatiana Uličná 
– 46r., Ing. Dušan Repčík 
– 73r., Jozef Šopa – 63r., 
Ján Uličný – 77r., Ing. Jú-
lius Odelga CSc. – 73r., Ján 
Okoličáni – 93r., Jozef Va-
lent – 78r., Vladimír Uličný 
– 83r., Jozef Čupka – 89r., 
Emília Tomčíková – 75r., 
Ján Lupták – 68r., Zuzana 
Klongová – 84r., Adolf Rač-
ko – 76r., Ján Mišovič – 79r., 
Ing. Miroslav Mareš – 83r.. 
                                                         -matr-

21. 11. 2011 o 12.20 hod. pobe-
hoval voľne pustený pes na ul. 
Cédrovej pri salóne pre psov na 
sídlisku Podbreziny. Majiteľ pán 
Viktor P. z ul. Brezovej sa uvede-
ným konaním dopustil priestupku 
podľa VZN č. 4/2009, ods. 6, čl. 1, 
ods. e a za uvedený priestupok bol 
na mieste riešený napomenutím.

23. 11. 2011 o 10.30 hod. boli pra-
covníkom určeným na odchyt 
psov na ul. Priemyselnej odchyte-
né 3 voľne pobehujúce psy a boli 
dané do karanténnej stanice v L. 
Mikuláši.

25. 11. 2011 o 07.32 hod. hliadka 
MsP objasňovala priestupok, ku 
ktorému bola telefonicky privola-
ná do hotela Lodenica. Jednalo sa 
o dve osoby F. H. zo Stropkova a D. 
Š. z Matejoviec, ktoré nemali za-
platené za nocľah. Za prítomnos-
ti hliadky MsP poplatok uhradili a 
boli riešené v blokovom konaní. 
Pán A. E. z Levoče na chodbe po-
škodil koberec, čím sa dopustil 
priestupku proti majetku § 50 ods. 
1, Zák. č. 372/90 Zb. o priestup-
koch. Vedúca lodenice pani K. sa 
s ním za prítomnosti hliadky do-
hodla o vyrovnaní škody.

27. 11. 2011 o 16.25 hod. bolo cez 
kamerový systém zistené, že na 
SAD na ul. Štefánikovej pán Erik Z. 
z Važca odhodil na zem ohorok ci-
garety. Svojím konaním porušil § 7 

ods. 1a Zák. č. 377/2004 Zz. a bol 
mu na mieste hliadkou MsP vysta-
vený šek na blokovú pokutu neza-
platenú na mieste.

2. 12. 2011 o 13.36 hod. obťažoval 
ľudí na jarmoku pán Peter H., ma-
jiteľ stánku P-10 z Lipového okr. 
Komárno, ktorý bol pod vplyvom 
alkoholu. Svojim konaním porušil 
§ 47 ods. 1, písm. c Zák. č. 372/90 
Zb. Dňa 3. 12. 2011 bol menovaný 
riešený v blokovom konaní.

3. 12. 2011 o 10.05 hod. hádzali na 
ul. Jefremovskej petardy David 
S., Lukáš O. a Matej V. z Podbre-
zín. Všetci uvedení porušili VZN č. 
11/2000, čl. 4 ods. 2, písm. a mes-
ta Liptovský Mikuláš. Nakoľko boli 
maloletí, vec bola odložená zázna-
mom na mestskej polícii.

11. 12. 2011 o 08.04 hod. hliadka 
MsP na základe tel. oznamu obča-
na Liptovský Mikuláš našla ležať na 
koľajisku na konci ul. Podtatranské-
ho pani Katarínu N. z Liptovského 
Mikuláša. Nakoľko pani nebola pod 
vplyvom alkoholu, ale bola v zlom 
zdravotnom stave, boli jej kontro-
lované a zabezpečované základné 
životné funkcie a na miesto bola 
ihneď privolaná rýchla zdravotná 
pomoc, ktorá ju odviezla na ošet-
renie, kde bola menovaná hospita-
lizovaná a následne prevezená do 
nemocnice v B. Bystrici.

15. 12. 2011 o 10.10 hod. požívali 

na verejnosti alkohol na Nábreží 
Dr. A. Stodolu za garážami Adriana 
D. z L. Anny, Zdeno D. z L. Anny a 
Kamil Ch. z Podbrezín a Veronika P. 
z L. Sielnice. Menovaní sa dopustili 
priestupku podľa VZN č. 8/92, čl. 2, 
ods. 1, písm. b.  Alkohol im podal 
Juraj K. z L. Sielnice, ktorý sa svo-
jim konaním dopustil priestupku 
podľa § 30 ods. 1, písm. a Zák. č. 
372/90 Zb. o priestupkoch. Všet-
kým priestupcom bol hliadkou 
MsP vystavený blok na pokutu 
nezaplatenú na mieste. Pán Juraj 
K. bol na mieste riešený hliadkou 
MsP v blokovom konaní.

V období od 21.11. 2011 do 18. 12. 
2011 bolo príslušníkmi MsP  Lip-
tovský Mikuláš riešených 217 
priestupkov, z toho na úseku do-
pravy 94 priestupkov, 2 priestup-
kov – jazda cyklistov po chodníku,  
9 priestupkov proti majetku, 25 
priestupkov proti verejnému po-
riadku, 5 priestupkov proti ob-
čianskemu spolunažívaniu, 13 
priestupkov voľne pohybujúcich 
sa psov na verejnom priestran-
stve, 16 priestupkov porušenia 
zákona o ochrane nefajčiarov 
-  fajčenie na autobusových za-
stávkach, 15 priestupkov podania 
alkoholu osobe mladšej ako 18 ro-
kov, 12 priestupkov pitia alkoholu 
na verejnom priestranstve, a iné. 
 -msp-

Súlad názvov mestských častí, ulíc a námestí s legislatívou 
Dlhodobejšie evidujeme nezrov-

nalosti v názvoch ulíc, ktoré sa po-
užívajú v dokladoch občanov, v ma-
pách a na uličných tabuliach. Táto 
problematika má historické pozadie. 
Až od roku 1990, a to v súlade s pri-
jatým zákonom o obecnom zriadení, 
mesto môže určovať a meniť naria-
dením názvy ulíc a iných verejných 
priestranstiev a určovať stavbám sú-
pisné a orientačné čísla. Podľa plat-
nej vyhlášky Ministerstva vnútra v 
obci, v ktorej je viac ulíc alebo verej-
ných priestranstiev, musí mať každá 
ulica názov a každá budova má mať 
súpisné i orientačné číslo. 

Prvé tabule s názvami ulíc v súčas-
ných prímestských častiach (Demä-
nová, Okoličné, Vitálišovce, Bodice, 
Stošice, Benice, Andice, Iľanovo a 
Ploštín) boli osadzované v čase, keď 
tieto boli ešte samostatnými obca-
mi. Po ich pričlenení k mestu však 
tieto názvy ulíc neboli nikdy oficiál-
ne prevzaté, mestským zastupiteľ-
stvom schválené a stavbám neboli 
ani pridelené orientačné čísla. Bez 

orientačných čísiel nastávajú v pra-
xi problémy pri doručovaní, zásahu 
zdravotnej, či požiarnej služby,  či 
pri vybavovaní rôznych úradných 
podaní.  

Mestské zastupiteľstvo sa od roku 
1990 čiastkovo touto problematikou 
zaoberalo. Prijalo niekoľko všeobec-
ne záväzných nariadení, ktorými 
určilo nové, či zmenilo názvy existu-
júcich ulíc a verejných priestranstiev. 
Vyvstáva však potreba vyriešiť uve-
denú problematiku komplexne. To 
predpokladá v prvom rade vykonať 
audit existujúceho stavu a následne 
prijať postupné kroky na zosúlade-
nie súčasného stavu s platnou legis-
latívou. Je to úloha dlhodobejšia a 
nebude možné ju uskutočniť celkom 
bez účasti občanov a ostatných sub-
jektov pôsobiacich na území mesta. 

Problematiku sme začali na mest-
skom úrade riešiť. V mesiacoch 
september a október prebehli ve-
rejné hovory s občanmi, kde sme 
informovali o zámere zosúladenia 
názvov mestských častí s registrom 

vedeným na Ministerstve vnút-
ra SR. Pripravili sme návrh VZN  o 
určení názvov nových ulíc v ka-
tastrálnych územiach Okoličné, 
Liptovská Ondrašová a jestvujúcich 
ulíc v katastrálnom území Benice. 
Boli zverejnené na úradnej tabuli 
a webovom sídle mesta. Občania 
ich mali možnosť pripomienkovať. 
Urobili sme ďalšie administratívne 
a prípravné práce k tomu, aby sme 
postupne verejnosť na túto zmenu 
mohli pripraviť. 

Od vyhlásenia predčasných volieb 
do NR SR nie však možné vykonávať 
územné zmeny a meniť názvy ulíc v 
meste, preto príslušné dokumenty 
predložíme na rokovanie MsZ v me-
siaci apríli 2012. 

Všetky zmeny budeme vykonávať v 
úzkej súčinnosti s poslancami mest-
ského zastupiteľstva za príslušnú 
mestskú časť a verejnosť budeme 
o pripravovaných zmenách vopred 
informovať. 

  Ing. Anna Rašiová, 
 prednostka MsÚ
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