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Milí Mikulášania,
vkročili sme do roku 2011. Chcem veriť, že dve jednotky, 

ktoré ho budú najbližších 52 týždňov reprezentovať sa sta-
nú symbolom nových začiatkov. Začiatkov, ktoré nám do-
volia pokračovať v tom dobrom, čo nám rok 2010 priniesol.  
Začiatkov, ktoré nám dovolia oslobodiť sa a odpustiť všetko 
zlé, s čím sa odchádzajúcich dvanásť mesiacov v našich mys-
liach spája. 

Odpustiť však neznamená zabudnúť. Hovorí sa, že šikovný 
je ten, kto sa dokáže poučiť z chýb tých druhých. Verím, že rok 
2011 nám všetkým túto príležitosť opäť poskytne.

Vážení spoluobčania,
po štvrtýkrát som od vás získal dôveru. Po štvrtýkrát ste ma 

zvolili za vášho služobníka. Primátor – tak ako každý volený 
zástupca občanov – má slúžiť. Nie vládnuť. Chcem sa vám  
touto cestou ešte raz poďakovať za vašu podporu. 

Mojich spolupracovníkov – i mňa - čaká náročná cesta. Ces-
ta, ktorá je výzvou. Ekonomická situácia mesta Liptovský 
Mikuláš je zložitá. Podpisuje sa pod ňu nielen doznievajúca 
hospodárska kríza, ale aj dedičstvo môjho predchodcu. Čaká 
nás obdobie skromnosti. 

V tejto chvíli nedokážem celkom presne odhadnúť, či si bu-
deme spoločne uťahovať opasky o  jednu alebo tri dierky. 
Viem vám však sľúbiť, že urobíme maximum pre to, aby sa 
vás potrebné úsporné opatrenia dotkli čo najmenej. 

S  uskromňovaním som začal od seba. Z  médií ste sa mali 
možnosť dozvedieť, že som si nechal znížiť plat. Mojím hes-
lom je – viac činov, menej slov. 

Naše mesto si zaslúži ďalší rozvoj. V týchto dňoch pracuje-
me na reálnom rozpočte Liptovského Mikuláša. Návrh, ktorý 
predložili naši predchodcovia, sme museli odmietnuť kvôli 
nereálne nastaveným príjmom. Znamenal by deficit viac ako 
2,5 milióna eur. 

Preto sme začali nový rok 2011 rozpočtovým provizóriom. 
Znamená iný režim v hospodárení. Tento režim potrvá prav-
depodobne do 10. februára. Potom plánujeme zodpoved-
ne pripravený – a predovšetkým vyvážený rozpočet pre rok 
2011, predložiť poslancom mestského zastupiteľstva na 
schválenie.

Milí priatelia,
dovoľte, aby som novoročný príhovor ukončil želaním. 
Želám vám veľa zdravia, lásky, pochopenia, súdržnosti a to-

lerancie. Želám vám, aby ste boli úspešní vo všetkom, v čom 
sa rozhodnete byť úspešní. Pripíjam na to, aby sme mohli 
o 365 dní s pokojom v duši bilancovať rok, ktorý sa pred nie-
koľkými dňami začal.

AlexAnder SlAfkovSký
 primátor mesta



Slafkovský prevzal úrad primátora, ušetrí mestu peniaze na svojom plate

Noví zástupcovia
primátora

Dvaja z  poslancov mestského 
zastupiteľstva sa stali po vyme-
novaní primátorom Alexandrom 
Slafkovským jeho zástupcami.

Jozef Repaský vykonával túto 
funkciu už v rokoch 1998 – 2006. 
Ako prvý viceprimátor bude mať 
na starosti sociálne otázky, kultú-
ru a šport, aj rozvoj cestovného 
ruchu či interpelácie členov po-
slaneckého zboru. Bude zabezpe-
čovať aj dohľad nad využívaním 
grantov a  fondov z  Európskej 
únie a  štátnych fondov pre roz-
vojové potreby mesta. 

Milan Kružliak – bývalý námest-
ník riaditeľa Verejnoprospešných 
služieb (2007 – 2010) - sa bude 
okrem iného venovať koordinácií 
práce mestských organizácií a vy-
hodnocovať ich efektívnosť nie-
len v  oblasti ich fungovania, ale 
aj v  oblasti nákupov. Dôležitou 
úlohou má byť aj centrálna koor-
dinácia odberov energií a vodné-
ho a stočného vrátane získavania 
výhodnejších cien ako doteraz.

„Oboch kolegov poznám už 
mnoho rokov, preto padla voľba 
na nich. Verím, že spoločne do-
kážeme posunúť mesto o  hod-
ný krok dopredu,“ vysvetlil svoje 
rozhodnutie primátor Alexander 
Slafkovský.  -leh-

Pred odchodom 
rozdával odmeny
Bývalý primátor stihol pred 

odchodom z  funkcie rozdať na 
mimoriadnych odmenách desať-
tisíce eur. Odmenení ich dostali za 
mesiac november.

Štyria najbližší spolupracovní-
ci Jána Blcháča si po prehratých 
komunálnych voľbách polepšili 
dohromady o takmer 19-tisíc eur. 
Bývalý zástupca primátora Pavel 
Bobák dostal za november spolu 
odmeny 8  164 eur, bývalý pred-
nosta úradu Rudolf Urbanovič 
5 034 eur, komunálny manažér Ja-
roslav Lehotský 2 808 eur,... 

Celkovo bolo na odmenách, 
mimoriadnych odmenách a  pré-
miách za mesiac november 2010 
vyplatených 31 183 eur. V  čase, 
keď v pripravovanom návrhu roz-
počtu na rok 2011 neboli kryté vý-
davky za viac ako 2,5 mil. eur. 

Októbrové odmeny podpísané 
bývalým primátorom Jánom Bl-
cháčom boli výrazne skromnejšie 
– vyplatených bolo 18,5-tisíc eur. 
V  decembri stihol bývalý primá-
tor rozdať trinástim podriadeným 
ešte približne ďalších 5-tisíc eur.    
 -red-

Nový územný plán dostal zelenú

Zloženie sľubu novozvoleného 
primátora a  poslancov bolo hlav-
ným bodom programu ustanovu-
júceho Mestského zastupiteľstva 
v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa ko-
nalo posledný deň stanovený záko-
nom, 27. decembra 2010.

Alexander Slafkovský, ktorý pre-
vzal funkciu od Jána Blcháča, vo 
svojom príhovore povedal: „Chcem 
sa poďakovať všetkým voličom za 
vyjadrenú podporu pre tím, ktorý 
sa rozhodol pracovať tak, aby bolo 
z  nášho mesta skutočne lepšie 
mesto. Také, v ktorom bude radosť 
žiť pre všetkých, mesto, v ktorom sa 
budeme znášať, rešpektovať a vzá-
jomne tolerovať napriek niekedy 
rôznym názorom. Každý názor, kto-
rý je úprimný a dobre myslený stojí 
za to, aby bol vypočutý,“ zdôraznil. 

Otvorený prístup voči občanom
Nový primátor ďalej povedal: 

„Chceme vždy hovoriť pravdu, dob-
re hospodáriť a  starať sa o  rozvoj 
nášho mesta. V  našom programe 
bolo navrhnutých niekoľko krokov, 
ktoré sa budeme postupne snažiť 
uviesť do života – elektronické ob-
starávanie, zverejňovanie zmlúv 
a  faktúr, otvorená komunikácia 
s  občanmi, podnikateľmi a  všetký-
mi subjektmi pôsobiacimi na území 
mesta.“ 

Za nemenej dôležitú prioritu po-

važuje Alexander Slafkovský vy-
tvoriť taký pracovný tím, v  ktorom 
budú zastúpení všetci poslanci, pra-
covníci mesta v nadväznosti so spo-
jením so štátnou správou, obcami, 
občanmi a  podnikateľmi. „Máme 
pred sebou štyri roky a  neľahkú 
úlohu. Verím, že spoločnými silami 
sa nám veľká časť nášho programu 
podarí splniť,“ dodal.

Nereálny návrh rozpočtu 
Nový primátor v  príhovore záro-

veň poďakoval za všetky dobré roz-
hodnutia, ktoré boli v  Liptovskom 
Mikuláši za ostatné štyri roky prija-
té. Ďalej pokračoval informáciou, 
že mesto vstúpi do rozpočtového 
provizória. „S mojim tímom sme 
analyzovali návrh rozpočtu, ktorý 
radnica zverejnila. Bohužiaľ tam 
vidíme veľké riziká, ktoré nevieme 
vykryť. Pokiaľ by ostal nastavený 
tak, ako je navrhovaný, znamenalo 
by to obrovský mínus pre Verejno-
prospešné služby – až 20 percent. 
Ešte horšie je na tom šport alebo TV 
Liptov,“ uzavrel hodnotenie ekono-
mickej situácie mesta. 

Začína šetrením od seba
Preto bude potrebné prijímať 

úsporné opatrenia, ktoré „bude tre-
ba vážiť na lekárenských váhach. 
S  úsporami začneme odo mňa 
– kolegov poslancov som požia-
dal, aby pri návrhu o  mojom plate 

navrhli jeho zníženie o  minimálne 
10% oproti platu odchádzajúce-
ho primátora. Je pravdepodobné, 
že neľahká ekonomická situácia sa 
možno dotkne aj zamestnancov 
mesta a jeho organizácií.“

Po týchto slovách poslanci, ktorých 
je 25, jednomyseľne schválili nové-
mu primátorovi plat vo výške 3 083 
eur. V porovnaní s Jánom Blcháčom 
je to o 10 % menej. V náväznosti na 
znížený plat nového primátora boli 
v prvých dňoch vo funkcii upravené 
platy aj jeho zástupcom – Jozefovi 
Repaskému a Milanovi Kružliakovi.

Vzdá sa mandátu poslanca  
Nový primátor Liptovského Miku-

láša, ktorý je poslancom NR SR, po 
oznámení víťazstva v komunálnych 

voľbách ohlásil odchod z parlamen-
tu. Urobil tak ako jediný z poslancov, 
ktorí v  novembrových komunál-
nych voľbách uspeli v  súbojoch 
o  starostovské či primátorské kres-
lá. „Chcem sa naplno venovať mes-
tu. Mám dosť kontaktov na to, aby 
som ich pre mesto vedel zužitkovať. 
Nepotrebujem sedieť na dvoch sto-
ličkách,“ komentoval svoje rozhod-
nutie.

A. Slafkovský sa stal primátorom 
L. Mikuláša po štvrtýkrát. Bol jeho 
prvým porevolučným primátorom, 
v  rokoch 1998 – 2006 úradoval dve 
volebné obdobia po sebe.  -leh-

Poslanci mestského zastupiteľstva 
na poslednom rokovaní v pred-
chádzajúcom volebnom období  
16. 12. 2010 schválili nový územný 
plán mesta Liptovský Mikuláš. Met-
ropola Liptova tak po štrnástich ro-
koch naberie nový smer územného 
rozvoja.

Zásadnou zmenou oproti súčas-
nému územnému plánu je prelo-
ženie železničnej trate zo severnej 
časti mesta na juh. Železnica tak 
podľa nového plánu bude prechá-
dzať súbežne s diaľnicou. „Význam-
ne to ovplyvní koncepciu mesta. 
Tým, že sa železnica zo severu pre-
loží, vzniknú ďalšie možnosti rozvo-
ja, výstavby. Je tu územie vhodné 
napríklad na bytovú výstavbu,“ 
prezradil zástupca primátora Pavel 
Bobák.

Územný plán sa rodil takmer 
dva roky a robilo na ňom bezmála 
20 odborníkov. Prešiel tromi pri-
pomienkovacími konaniami, pri- 
pomienky k nemu malo 71 obyva-
teľov. „Všetky pripomienky, ktoré 
občania počas verejného preroko-
vania podali, sme spracovali a vy-
hodnotila ich komisia pre územné 
plánovanie. Jej členovia podľa 

odborných stanovísk určili, či sú 
pripomienky akceptovateľné a za-
pracovali ich do plánu,“ priblížil vi-
ceprimátor Liptovského Mikuláša.

  Väčšina z pripomienok obyvate-
ľov a subjektov k územnému plánu 
sa týkala práve preložky železnice, 
autobusovej stanice a tiež s tým 
súvisiaceho preloženia cesty 1/18. 
„Návrh je urobený tak, aby mesto 
mohlo fungovať aj v prípade, že by 
sa železničná stanica nepremiestni-
la,“ povedal bližšie architekt Ľubo-
mír Klaučo z firmy Aurex.

Nový územný plán navrhuje 
rozvoj Liptovského Mikuláša na 
najbližších 20 rokov vo všetkých ob-
lastiach. Sú tu pripravené rozvojové 
plochy pre šport a rekreáciu v De-
mänovej, v Palúdzke pri Liptovskej 
Mare, v Ráztokách a v Stošiciach.   
Nové možnosti pre rozvoj bývania   
pripravili predstavitelia radnice  na 
voľných nezastavaných plochách, 
ktoré sa nachádzajú severne od že-
leznice. S novou výstavbou počíta 
územný plán v miestnych častiach 
Iľanovo, Ploštín, Andice, Benice, 
Liptovská Ondrašová, Vitálišovce  
i Stošice.

 -red-
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Výsledky komunálnych volieb - zvolení poslanci

Volebný obvod č.1 - Staré mesto Volebný obvod č.2 - Nábrežie

Volebný obvod č.2 - Nábrežie

Voleb. obvod č.4 - Okoličné, Stošice

Volebný obvod č.8 - Liptovská Ondrašová 

Voleb. obvod č.5 - Iľanovo, Ploštín Voleb. obvod č.6 - Demänová, Bodice 

Volebný obvod č.7 - Palúdzka, Andice, Benice 

Volebný obvod č.3 - Podbreziny, Vitálišovce

Volebný obvod č.3

MUDr. Oldřich Drahovzal
Kuzmányho 1248/1

Ing. Ján Blcháč, PhD.
Borbisova 654/37

MUDr. Marta Voštináková
Vrlíkova 1884/68

Ing. Jozef Repaský
Okoličné 455/22

Jozef Gonda
Tehliarska 280/29

Soňa Čupková
Ploštín 112

Ing. Štefan Ganoczy, PhD.
Bodice 118

Ing. Jozef Bobák
Priehradná 548/13

JUDr. Ján Droppa
Brezová 487/3

JUDr. Milan Trnovský
Palučanská 616/61

Peter Cibák
Nábr.Dr.A.Stodolu 1797/56

Ing. Milan Kružliak
Dubová 495/11

MUDr. Jaroslav Barok
Pod slivkou 512/1

MUDr. Alžbeta Smiešna
Vrbická 1849/18

Ing. Dušan Vinčur
Pod slivkou 512/2

Ing. Jaroslav Čefo
Kemi 627/4

MUDr. Roman Mojžiš
Štúrova 1610/38

Mgr. Vincent Kultán
Jesenského 1314/5

Ing. arch. Pavel Bobák, CSc.
Ul. 1. mája 1544/92

Ing. Lucia Cukerová
Vrbická 1894/14

  Ing. Rudolf Urbanovič
Pod slivkou 520/11

MUDr. Miroslav Boďa
Nábrežie J. Kráľa 1293/6

Ing. Vladimír Stankoviansky
Nábr.Dr.A. Stodolu 1797/56

 Mgr. Martin Krajčí
Nábr. Dr.A. Stodolu 1796/53

Ing. Vladimír Rengevič
Tranovského 1213/19
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NOVINKA! Ponúkame dvojročné prípravné štúdium pre priamy vstup
do tretieho ročníka bakalárskeho odboru BUSINESS MANAGEMENT
na HOCHSCHULE MITTWEIDA v Nemecku so špecializáciou na

DNÍ OTVORENÝCH
DVERÍ

• BANKOVÝ MANAŽMENT
• OCEŇOVANIE MAJETKU
• INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
• PRÁVNA ADMINISTRATÍVA
  V PODNIKATEĽSKEJ SFÉRE

• FINANCIE
• INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A MANAŽMENT

27. januára a 3. februára

• CESTOVNÝ RUCH, HOTELIERSTVO A EVENTY

INFO:

Komenského 10

Liptovský Mikuláš

044/552 44 60

lmikulas@bivs.sk

www.bivs.sk

Výšku zľavy určujú jednotlivé prevádzky. Kartu získate po vyplnení registračného formulára.
Akcia platí do odvolania. Zľavy nie sú vymáhateľné.

VLASTNÍŠ KARTU ZÁKAZNÍKA?VLASTNÍŠ KARTU ZÁKAZNÍKA?

Využi jedinečnú možnosť 
získať zľavu 5 – 30 % 

vo vybraných prevádzkach JASNA SC

pánske košele A.M.J.
dámska móda

interiérové štúdio
kožená obuv

        vinotéka

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

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

InzercIa: mesacnik@mikulas.sk
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Mikulášske smeti končia zatiaľ v Liptovskom Hrádku

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia

Nové vedenie mesta dostalo pár 
dní po nástupe do funkcií nemilý 
darček. Majitelia časti pozemkov 
pod skládkou komunálneho odpa-
du vo Veternej Porube vstúpili vo 
štvrtok 30. decembra 2010 do jej 
areálu s úmyslom vyznačiť a oplotiť 
tú časť pozemku skládky, ktorý je 
ich vlastníctvom. 

Nájomná zmluva medzi nimi 
a  mestom totiž vypršala ešte 25. 
novembra minulého roku. Majitelia 
svoje pozemky obohnali ostnatým 
drôtom. Na nich sa nachádza prí-
stupová cesta na miesto, na ktorom 
sa v  súčasnosti odpad uskladňuje. 
Pozemky týchto majiteľov sa na 
uskladňovanie odpadu nevyužíva-
jú od skončenia nájomnej zmluvy. 
O  jej predĺženie sa bývalé vedenie 
mesta nepričinilo, čo viedlo ku ko-
naniu vlastníkov pozemkov domá-
hajúcich sa svojich práv.

 „Ján Blcháč vedel, že dátum 25. 
november 2010 sa blíži. Je smutné, 
že po tomto dni nebola na stole 
nová nájomná zmluva, prípadne 
uchopiteľné dlhodobejšie riešenie 
vývozu komunálneho odpadu na 
iné miesto,“ povedal primátor Ale-
xander Slafkovský.

Vedenie Verejnoprospešných slu- 
žieb mesta, ktoré skládku spravu-
jú po vzniknutej situácií operatív-
ne zabezpečilo vývoz odpadu na 
skládku v  susednom Liptovskom 
Hrádku. Obyvatelia tak medzi via-
nočnými sviatkami a Silvestrom ne-
mali šancu postrehnúť akýkoľvek 
problém. 

S  príchodom roku 2011 si pred-

stavitelia mesta a zástupcovia ma-
jiteľov pozemkov pod skládkou vo 
Veternej Porube sadli za rokova-
cí stôl prvýkrát. Druhé stretnutie 
medzi primátorom Alexandrom 
Slafkovským a  zástupcami Pozem-
kového spoločenstva Veterná Poru-
ba o skládke komunálneho odpadu 
už prinieslo svoje ovocie. V utorok 
11. januára 2011 dospeli obe strany 
k  predbežnej dohode. Jej výsled-
kom bude návrh zmluvy o budúcej 
zmluve v  priebehu nasledujúceho 
týždňa. Obsah samotnej zmluvy 
sa bude týkať riešenia vlastníckych 
vzťahov i samotnej ďalšej prevádz-
ky skládky.

„Hovorili sme o tom, že po podpí-
saní zmluvy budeme môcť vyvážať 
komunálny odpad na skládku vo 
Veternej Porube opäť. Jej využí-
vanie mestom bude ohraničené 
decembrom 2014. Dovtedy ju mu-
síme uzavrieť a  zrekultivovať,“ po-
vedal Alexander Slafkovský. Tento 
časový horizont predložili zástup-
covia vlastníkov pozemkov ako 
podmienku súčasnému vedeniu 
mesta, pretože požíva ich dôveru 
a  koniec funkčného obdobia má 
byť aj najneskorším dátumom na-
plnenia navrhovaných bodov do-
hody.

„Samozrejme, spomínanú zmlu-
vu musí najskôr odsúhlasiť mest-
ské zastupiteľstvo,“ dodal primátor. 
Zároveň vyjadril ľútosť nad tým, 
že pred dvoma rokmi mesto pod 
vedením Jána Blcháča odmietlo 
ponuku majiteľov všetkých pozem-
kov pod skládkou. Tí vtedy ponú-

Anketa občanov k rozpočtu mesta

kali za veľmi výhodnú cenu mestu 
svoje parcely. „Keby sme dnes boli 
majiteľmi tých pozemkov, nik by 
nám na skládke nenaťahoval ost-
natý drôt,“ konštatoval Alexander 
Slafkovský.

Jozef Repaský, zástupca primá-
tora mesta, o  perspektívach novej 
dohody s majiteľmi pozemkov po-

vedal: „Verím, že poslanci toto rie-
šenie podporia. Máme však na krku 
balvan v  podobe zdrojov, ktoré 
potrebujeme zabezpečiť na rekul-
tiváciu tejto skládky a vybudovanie 
novej. V danej ekonomickej situácii, 
v akej sa mesto nachádza, to bude 
tvrdý oriešok. Dúfam, že nasledujú-
ce roky budú veselšie.“  -leh-

Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský 
úrad upozorňuje právnické a fyzic-
ké osoby oprávnené na  podnika-
nie, ktoré prevádzkujú malé zdroje 
znečisťovania ovzdušia (t.j. pre-
vádzky s kotolňami na pevné, plyn-
né a kvapalné palivo do príkonu 0,3 
MW, prevádzkovateľov teplovzduš-
ných agregátov na  opotrebovaný 
olej, dielne so spracovaním dreva 
do 50 m3 denne, čerpacie stanice 
pohonných hmôt s  ročným obra-
tom do 100 m3, lakovne so spotre-
bou organických rozpúšťadiel do 
0,5 t ročne, skládky palív, surovín, 
produktov a odpadov,...), že termín 
pre oznámenie údajov potrebných 
na zistenie škodlivosti vypúšťanej 
znečisťujúcej látky do ovzdušia 
a  o  veľkosti zdroja prevádzkova-
ného v  uplynulom roku je do 15. 
februára. 

Nenahlásenie údajov je poruše-
ním zákona č. 401/1998 Z.z. o  po-
platkoch za znečisťovanie ovzdušia 
a  v  zmysle § 8 ods. 3 uvedeného 

zákona uloží mesto pokutu do 
663,87 €. Tunajšiemu úradu je 
potrebné nahlásiť: kotolne – prí-
kon, výkon a účinnosť kotlov, druh 
a  množstvo paliva za minulý rok, 
čerpacie stanice - množstvo dis-
tribuovaných pohonných hmôt 
za  predchádzajúci rok a emisný 
faktor (kg/m3) - množstvo emito-
vaných prchavých uhľovodíkov na  
1 m3 pohonnej látky, stolárske diel-
ne – množstvo spracovaného dreva 
v  t, účinnosť odsávacích zariadení 
a množstvo pilín a prachového od-
padu, lakovne – druh a spotreba 
prchavých látok, účinnosť odsáva-
cích zariadení, skládky palív, suro-
vín, produktov a  odpadov – druh 
skladovanej látky, veľkosť plochy. 

Oznámenia je potrebné zaslať 
písomne na Mestský úrad, odde-
lenie životného prostredia a  poľ-
nohospodárstva, Štúrova 1989/41, 
031 042 Liptovský Mikuláš alebo 
osobne na podateľni Mestského 
úradu Liptovský Mikuláš.  - ikl -
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Rozpočet, ktorý pripravilo bývalé vedenie mesta nepokrýval výdavky 
za približne 2,5 mil. eur. Napriek úsiliu, ktoré súčasný primátor a jeho tím 
od 27. decembra minulého roku vyvíjajú, chýba stále viac ako 800-tisíc 
eur. Bolo prijatých množstvo úsporných opatrení, je však nevyhnutné 
urobiť ďalšie kroky. Sú dve možnosti – šetriť ešte viac, alebo zvýšiť príjmy 
úpravou rôznych poplatkov či cien. 

Vážení občania, vedenie mesta sa na vás obracia s prosbou, aby ste od-
povedali na anketové otázky. Výsledky ankety môžu pri zostavovaní ko-
nečnej podoby rozpočtu veľmi pomôcť. 

Vyplnený anketový lístok nám bezplatne pošlite na adresu: Mestský 
úrad, Štúrova 1989/41, 031 042 Liptovský Mikuláš. Na obálku napíšte 
heslo ANKETA 2011. Vaše odpovede čakáme do 4. februára. 

 Za vaše návrhy vopred ďakujeme!

-------- ----------------------------------------------------------------------------------------

Podľa môjho názoru by mesto malo (vyberte tri možnosti a zoraďte ich 
podľa toho, ako sú pre vás dôležité):

• zvýšiť cestovné spojov mestskej autobusovej dopravy 
• zvýšiť poplatky za využívanie školských zariadení 
 (základné a materské školy, ZUŠ, centrá voľného času...)
• zvýšiť poplatky (vstupné) za využívanie športovísk 
 (plaváreň, zimný štadión, Liptov Aréna...)
• zvýšiť vstupné na športové a kultúrne podujatia
• znížiť počet zamestnancov mestského úradu a organizácií mesta

Iný návrh:  .....................................................................................................................

1.  ......................................................................................................................................

2.  ......................................................................................................................................

3.  ......................................................................................................................................

Foto: Peter Lehotský



Občiansky servis Zo zápisníka Mestskej polície
Vitaj na tomto svete…
V decembri  2010 sa v liptov-

skom Mikuláši narodili:
Veronika Rybická, Nina Lazišťa-

nová, Sarah Hyžinská, Matej Krá-
lik, Linda Čechová, Laura Čechová, 
Lukáš Líška, Silvia Matejková, Da-
niel Marcinko, Patrícia Švecová, Fi-
lip Vendégh, René Puška, Kristína 
Balážová, Pavlína Dudová, Jakub 
Ferianc, Jakub Pisarčík, Ján Lacko, 
Diana Rypáková.

To životy sa ich navždy spojili,  pre 
nich už osve v svete miesta niet …

Manželstvo uzavreli:
Ludvík Kurucz – Margita Kuruc-

zová, Štefan Duda – Monika Ba-
lážová.

Je taká chvíľa. Skončí sa život, 
začne spomienka …

Opustili nás:
Ján Hollý - 89 r., Mária Habovčí-

ková - 80 r., Emília Húleková - 69 r.,  
Miroslav Holčiak - 42 r., Milota 
Danišová - 78 r., Margita Vyskočá-
niová - 90 r., Viliam Šoltés - 76 r., 
Vojtech Koki - 61 r., Katarína Cho-
mová - 46 r., Mária Multáňová - 87 r.,  
Ľubomír Záruba - 61 r., Marcela 
Petrášová - 77 r., Mária Šperková - 
85 r., Jozef Macík - 74 r.,  Dušan Jan-
či - 60 r., Marta Tomašková - 78 r.,  
Marta Chebenová - 84 r., Jolana Br-
táňová - 74 r., Miloš Halahija - 84 r.,  
Blažena Strculová - 76 r., Margita 
Jánošková - 84 r., Jana Majerová 
- 42 r., Michal Paško - 26 r., Mária 
Marková - 87 r., Soňa Dobríková 
- 50 r.                                          -matr-

1. 12. 2010 v  čase 11.15 – 11.30 
hod. pri OD TESCO mestská polí-
cia počas výkonu hliadkovej služ-
by zistila, že traja vodiči - D.S. z Vet. 
Poruby, V.Š. z   Ľubele a A.V. zo  za-
hraničia zaparkovali osobné moto-
rové vozidlá na vyhradenom mieste 
pre parkovanie motorových vozi-
diel zdravotne postihnutých osôb. 
Za porušenie dopravnej značky IP 
16 s  dodatkovou tabuľou E 15 na 
mieste zaplatili blokovú pokutu.

2. 12. 2010 o 13.30 hod. na centrá-
lu mestskej polície bolo oznámené, 
že dvaja klienti odmietajú opustiť 
turistické ubytovacie zariadenie na 
ul. Štúrova. Po príchode príslušní-
kov mestskej polície a preverení to-
tožnosti osôb, klienti rešpektovali 
upozornenie a ubytovacie zariade-
nie opustili. 

2. 12. 2010 o 11.41 hod. na mest-
skú políciu bolo oznámené, že na 
ul. Kuzmányho v objekte skladu, 
medzi paletami so stavebným ma-
teriálom sa nachádza divožijúca 
zver - srnka. Mestská polícia po 
preverení prípadu zaistila miesto 
a  vyrozumela odborného pracov-
níka Poľovného združenia Banikov, 
pričom sme poskytli asistenciu pri 
odchyte srnky a  jej následnom vy-
pustení do prírody v  blízkosti lesa 
pri Vitálišovciach.

2. 12. 2010 o  18.27 hod. mestská 
polícia zaznamenala telefonické 
oznámenie, že na parkovisku pri 
VÚB na ul. Štúrova, zaparkované 
osobné motorové vozidlo LM 123 
BP bráni vjazdu a výjazdu ostatným 
motorovým vozidlám. Za poruše-
nie ust. § 25 ods.1,písm.u, zákona 
č. 8/2009 Z.z. o  cestnej premávke 
bola vodičovi P.P. z  Lipt. Mikuláša 
uložená bloková pokuta, ktorú na 
mieste zaplatil.

3. 12. 2010 o  21.37 hod. mestská 
polícia prijala telefonické ozná-
menie, že z  objektu Posádkového 
domu armády na  ul. Moyzesova, 
uniká plyn. Mestská polícia po pre-
verení informácie v  súčinnosti  
s  Obvodným oddelením PZ zaistila 
miesto udalosti. Prípad objasňuje 
OO-PZ Lipt. Mikuláš v spolupráci so 
SPP Lipt. Mikuláš.

3. 12. 2010 o  20.50 hod. na Ná-
mestí osloboditeľov mestská po-
lícia počas výkonu hliadkovej 
služby zistila, že mladistvá osoba 
B.P. z Podtúrne je zjavne pod vply-
vom alkoholu a požíva alkoholické 
nápoje pri miestnom predajnom 
stánku. Mestská polícia prípad rie-
ši ako podozrenie z  priestupku na 
úseku ochrany pred alkoholizmom 
a  inými toxikomániami podľa § 30 
ods. 1, písm. a, zákona č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch.

5. 12. 2010 o  11.45 hod. na auto-

busovej stanici SAD, ul. M. R. Štefá-
nika, prostredníctvom kamerového 
systému mestská polícia zistila, že 
B.J. zo Ždiaru fajčí cigaretu. Za po-
rušenie § 7 ods. 1 písm. a, zákona 
č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčia-
rov menovaný zaplatil na mieste 
blokovú pokutu.

8. 12. 2010 o  16.40 hod. obsluha 
kamerového systému mestskej po-
lície zaznamenala, že na platenom 
parkovisku ul. 1. mája, porušil vodič 
osobného motorového vozidla R.H. 
z  Lipt. Mikuláša ust.§ 25 ods. 1 pís-
m.o, zákona č.8/2009 Z.z. o  cestnej 
premávke pretože nezaplatil par-
kovné. Za tento dopravný priestu-
pok na mieste zaplatil blokovú 
pokutu.

9. 12. 2010 o 16.15 hod. na mest-
skej polícii sme prijali oznámenie, 
že v  mestskej časti Bodice sa túla 
asi 3-ročný chlapec. Mestská polí-
cia vykonala opatrenia na zistenie 
totožnosti, vyrozumela rodičov 
a  maloletého T.M. odovzdala mat-
ke na ul. Jesenského. 

14. 12. 2010 o 17.05 hod. na mest-
skú políciu bolo telefonicky ozná-
mené, že na sídlisku Podbreziny ul. 
Smrečianska sa bez majiteľa voľne 
pohybuje pes podobný vlčiakovi. 
Odborný pracovník mestskej polí-
cie vykonal úspešný odchyt voľne 
pohybujúceho sa psa a   jeho ná-
sledné umiestnenie do útulku na 
ul. Revolučná. 

16. 12. 2010 o 15.35 hod. na mest-
skej polícii sme prijali telefonické 
oznámenie, že na súkromnom po-
zemku na ul. Podtatranského bez 
povolenia majiteľa došlo k   oreza-
niu ihličnatého stromu - strieborná 
jedlička. Mestská polícia objasňo-
vaním zistila, že priestupku proti 
majetku podľa § 50 ods.1, zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch sa do-
pustil K.V. z Lipt. Mikuláša, za čo mu 
bola uložená bloková pokuta.

22. 12. 2010 o 19.06 hod. na mest-
skú políciu bolo oznámené, že na 
autobusovej zastávke SAD Oko-
ličné hádžu dve osoby petardy. 
Mestská polícia objasňovaním prí-
padu zistila, že páchateľmi sú L.R. 
a  I.L. obaja z  Važca. Za porušenie 
Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Lipt. Mikuláš č. 11/2000 o 
používaní pyrotechnických pred-
metov na zábavné a oslavné účely, 
menovaní zaplatili blokovú pokutu.

23. 12. 2010 o 22.37 hod. mestská 
polícia prijala telefonické oznáme-
nie, že v bytovke na ul. Kemi je nad-
mieru hurhaj, trieskanie a  ozývajú 
sa hlasité výkriky. Mestská polícia 
po preverení oznámenia zistila, že 
v  byte na 2. poschodí V.F. z  Lipt. 
Mikuláša je silne ovplyvnený al-
kohom, správa sa agresívne až ne-
príčetne, rozbíja zariadenie bytu 
v  ktorom býva s rodičmi a  sestrou, 
napáda ich verbálne i  fyzicky. Po 
opakovanej márnej výzve bol V.F. 
spacifikovaný a  v  súčinnosti s  RZS 
odvezený na psychiatrické odde-
lenie Nemocnice s poliklinikou. Prí-
pad je riešený ako priestupok proti 
verejnému poriadku podľa § 47 
ods. 1 písm. b, zákona č.372/1990 
Zb. o priestupkoch.

V  období od 1. 12. 2010 do  
31. 12. 2010 MsP riešila 350 priestup-
kov, z toho na úseku dopravy 211, 
proti majetku 19 priestupkov, 50 
proti verejnému poriadku, 9 pro-
ti občianskemu spolunažívaniu, 5 
priestupkov voľne pohybujúcich sa 
psov, 51 priestupkov porušenia zá-
kona o  ochrane nefajčiarov - fajče-
nie na autobusových zastávkach, 4 
podozrenia z  trestného činu a iné. 
Zvýšenou intenzitou výkonu hliad-
kovej služby mestská polícia v čase 
vianočných a novoročných sviatkov 
zabezpečila verejný poriadok, ne-
vyskytla sa mimoriadna udalosť ani 
v súvislosti s použitím zábavnej py-
rotechniky.    -msp- 

Folkloristi z Bosny 
a Hercegoviny

Zástupcov folklórneho ume-
leckého súboru Zora z  mesta 
Struge-Gorice prijal v piatok 7. ja-
nuára 2011 primátor Liptovského 
Mikuláša Alexander Slafkovský. 
Mesto Struge-Gorice leží blízko 
známeho Medžugoria na území 
Bosny a Hercegoviny. Návšteva sa 
uskutočnila pri príležitosti desia-
teho výročia vzájomných vzťahov 
so Základnou umeleckou školou 
Jána Levoslava Bellu, ktorej zria-
ďovateľom je mesto L. Mikuláš. 

Prezident súboru Niko Buntič so 
svojim zástupcom Nikicom Mar-
tinovičom primátorovi odovzdali 
posolstvá členov a  vyjadrili po-
ďakovanie za možnosť udržiava-
nia vzťahov so Slovenskom. „Vaša 
krajina je súčasťou Európskej únie 
a pre mládež v Bosne a Hercego-
vine, ktorá od občianskej vojny 
stále prežíva ťažké časy, sú takéto 
kontakty veľmi dôležité,“ povedal 
na stretnutí Niko Buntič.

  -leh- 
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