
Výťažok z reprezentačného plesu primátora mesta poputuje na charitu
V poradí už dvadsiaty druhý 

reprezentačný ples primátora 
mesta sa uskutočnil v sobotu 
21. januára. Je to pravdepodob-
ne najstarší primátorský ples  
na Slovensku vôbec. 

Už tradične bola súčasťou ple-
su tombola. Jej výťažok vo výške 
viac ako osemsto eur poputuje 
rovným dielom na účet Spišskej 
katolíckej charity a Evanjelickej 
diakonie. Aj preto boli hosťa-
mi plesu predsedajúci zborový 
farár Marián Bochnička, dekan 
Vladislav Saniga a zástupkyňa 
katolíckej charity sestra Júlia.

„Program plesu sme postavili 
na mediálne známych menách, 
ale siahli sme aj po kvalitných 
umelcoch z mesta a regiónu,“ 
povedal riaditeľ domu kultú-
ry René Devečka. Z domácich 

účinkujúcich návštevníkov ple-
su zabávali orchester základnej 
umeleckej školy Art Septet Ni-
colaus pod vedením Ľubomí-
ra Rašiho, súbor Dancemania 
z tej iste umeleckej základne 
predviedol viacero strhujúcich 
choreografií. Tanečné štúdio 
Maestro Róberta Szolnokiho, 
dídžej Manolo i ľudová hudba 
Sláčik patrili k ďalším domá-
cim účinkujúcim. Obrovským 
aplauzom publikum odmenilo 
akrobatické vystúpenie dvojice 
Dominika Multáňová a Franti-
šek Hečko.

Večerom sprevádzala herečka 
a speváčka Helena Krajčiová. 
Tá si po dohode so skupinou 
Homosapiens dokonca aj za-
spievala. 
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Vážení a milí spoluobčania!

Sú susedove hrušky lepšie? Možno 
áno, možno nie. Najprv treba okošto-
vať jedny aj druhé, snažiť sa objektívne 
posúdiť, a až potom sa rozhodnúť. Ne-
stačí len subjektívny pocit, že to naše 
poznám aj s chybami, lebo od  susedov 
sa dar patrilo vždy prijať a aj pochvá-
liť! A nám, deťom, potom nezostalo nič 
iné, len si myslieť, že naozaj u susedov 
je to lepšie - už len z princípu...

Začínam trocha zoširoka, ale asi o 
tom, ako funguje naše podvedomie, 
je treba si občas aj niečo povedať, pri-
pomenúť. Opísaný model myslenia 
sa prejavuje aj v správaní dospelých. 
Sami poznáme vyjadrenia známych, 
alebo členov rodiny o tom, aký dobrý 
butik, obchod či servis je v susednom 
meste, ba dokonca v hlavnom meste. 
Zaujímavé je, že tento model myslenia 
je vcelku všeobecný a nie iba na Slo-
vensku dosť rozšírený. 

Ja som osobný nepriateľ ochraňo-
vania domáceho takpovediac „zo zá-

kona“, ale prečo si neuvedomiť, že ak 
miniem peniaze u susedov, tak neosta-
nú doma! Teraz pod pojmom „doma“ 
myslím Liptovský Mikuláš a širšie oko-
lie. Pretože v čase krízy a poklesu eko-
nomických aktivít je potrebné myslieť 
na to, že ak si službu objednám, alebo 
tovar kúpim doma, peniaze sa otočia  
v našej blízkosti a môžu sa ku mne vrá-
tiť inou cestou. 

Na mestskom úrade uplatňujeme 
sprísnenú normu na verejné obstará-
vanie. Mestom zriadené organizácie 
musia robiť písomné ponukové kona-
nie, takzvaný „prieskum trhu“ pri ob-
jednávke nad 500 EUR. Zákon pritom 
pri tovaroch a službách  vyžaduje ve-
rejné obstarávanie až pri prekročení 
hranice 10-tisíc EUR a pri stavebných 
prácach 40-tisíc EUR. Rozhodol som sa, 
že budem požadovať, aby v každom 
konaní prieskumu trhu boli oslovené 
minimálne tri mikulášske firmy, alebo 
obchody - ak také existujú - a až potom 
„cudzie“. Ak by sa tak nestalo, môže sa 
podnikateľ, cítiaci sa ako diskrimino-

vaný, písomne na mňa obrátiť a ja sa 
budem snažiť urobiť nápravu.  

Aby všetky mestom zriadené inštitú-
cie, vrátane škôl a škôlok, mali možnosť 
si vybrať z domácej ponuky služieb, 
zriadime na útvare obchodu a cestov-
ného ruchu inštitúciu „Svojpomocná 
obchodná listina“ - SOL. Tá bude evi-
dovať - pokiaľ možno - všetkých posky-
tovateľov služieb, prác a obchodných 
prevádzok v našom meste. Nebude tak 
možná výhovorka „a odkiaľ to mám 
vedieť?“. Takže medzi oslovenými sub-
jektmi v obchodnej súťaži budú musieť 
byť tri domáce firmy - ak také existujú, 
čím nie je zakázané v rámci možnos-
tí trhového hospodárstva obrátiť sa 
aj na vzdialených poskytovateľov a 
vyberať, napríklad, z piatich ponúk.  
Ak daná služba či tovar na území mes-
ta nie je, alebo je drahá, až potom 
bude možné  obrátiť sa na „susedov“.     

                            Alexander Slafkovský,
primátor mesta

Mesačník pre občanov Mesta Liptovský MikuLáš

Primátor Alexander Slafkovský s manželkou privítal v úvode plesu na pódiu 
dekana Vladislava Sanigu, sestru Júliu a predsedajúceho zborového farára 
Mariána Bochničku.(pokračovanie na str. 2)
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Vďaka iniciatíve radnice pribudnú v našom meste nové pracovné miesta

Výťažok z reprezentačného plesu primátora mesta poputuje na charitu

Liptovskomikulášska radnica sa 
rozhodla podporiť zamestnanosť 
v meste a regióne. Francúzskej 
spoločnosti Gergonne Indus-
tries predáva viac ako dvetisíc 
štvorcových metrov pozemkov v 
priemyselnom parku za účelom 
výstavby výrobnej a skladovej 
haly. Od mesta nadobudnutý 
pozemok bude ležať pod časťou 
areálu, ktorý sa spoločnosť roz-

hodla vybudovať. „Jej dcérska 
spoločnosť GPI Slovensko pôso-
bí na území mesta už päť rokov, 
vyrába komponenty predovšet-
kým pre automobilový priemy-
sel,“ povedal primátor Alexander 
Slafkovský. „Pozemky, ktoré od 
mesta nadobudne majú slúžiť 
na rozšírenie výroby. Následne 
materská spoločnosť Gergonne 
Industries vytvorí v Liptovskom 

Mikuláši priestor pre vznik ďal-
ších asi päťdesiat pracovných 
miest v horizonte troch rokov,“ 
dodal. V súčasnosti v Liptovskom 
Mikuláši pre spoločnosť pracuje 
približne rovnaké množstvo za-
mestnancov.

Vo štvrtok 12. januára poslanci 
mestského zastupiteľstva predaj 
pozemku schválili. „Navrhovaná 
cena 18 eur za štvorcový meter 

je o takmer dve eurá vyššia ako 
súdnoznalecká. Mesto tak za 
predaj prebytočného majetku 
získa skoro 39-tisíc eur. Zároveň 
týmto krokom stabilizuje pozí-
ciu spoločnosti v našom meste 
a pomáha jej vytvoriť pre našich 
občanov ďalšie pracovné príleži-
tosti,“ uzavrel A. Slafkovský.     

 
 -leh-

V Liptovskom Mikuláši prišiel v roku 2012 na svet ako prvý Andrejko 
Presne desať minút po po-

slednej sekunde roka 2011 sa  
v pôrodnici liptovskomikuláš-
skej nemocnice narodil prvý 
občan mesta v roku 2012. Pri 
pôrode malého Andrejka bol 
okrem zástupcu primára gyne-
kologicko-pôrodnického odde-
lenia Ladislav Skladaný aj primár 
detského oddelenia Roman 
Mojžiš. „Pôrod prebehol normál-
ne, rodička aj dieťa sú v poriad-
ku,“ uviedol.

   Šťastná mamička Petra prija-
la o tri dni neskôr z rúk zástup-
cu primátora Milana Kružliaka 

blahoprajný list, kyticu kvetov a 
drobné darčeky. Pri tejto príleži-
tosti s úsmevom poznamenala: 
„Andrejko si to vedel napláno-
vať, aby bol prvý.“ Lekári totiž 
očakávali pôrod ešte pár dní 
pred Silvestrom.

„Najviac som vďačná za to,  
že ste prišli, a za kvety, tie ma 
potešili asi najviac,“ povedala  
počas krátkeho rozhovoru Mila-
novi Kružliakovi. Ten Andrejkovi 
i jeho mamičke Petre zaželal 
na záver milého stretnutia veľa 
zdravia a šťastia.

 -red-

(pokračovanie zo str. 1)
Vrcholom plesu bola prítom-

nosť a účinkovanie operného 
speváka Martina Babjaka. Jeho 
repertoár opakovane roztlieskal 
celú sálu, diváci ocenili salvami 
smiechu jeho rečnícke vstupy 
pomedzi jednotlivé piesne. Podľa 
spontánnych vyjadrení viacerých 
účastníkov plesu si dávno nepa-
mätajú taký vynikajúci program 
ako tohto roku.

„Som rád, že návštevníci plesu 
boli s večerom spokojní. Ne- 
smierne ma teší, že prostred- 
níctvom tomboly opäť prispie-
vame na dobrú vec. Vlani sme 
venovali výťažok mikulášskej 
poliklinike, tohto roku sme sa 
rozhodli prispieť obom v našom 
meste pôsobiacim charitám, kto-
ré poskytujú aj opatrovateľskú 
službu,“ zhodnotil ples primátor 
Alexander Slafkovský. Zároveň 
ocenil účasť dvoch vzácnych 
hostí – primátora Liptovského 
Hrádku Branislava Trégera a zá-
stupcu primátora Ružomberka 
Stanislava Bellu. „O práci sme sa 
však veľa nerozprávali,“ komen-
toval s úsmevom ich prítomnosť  
A. Slafkovský. 

 Peter Lehotský 
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Januárové zastupiteľstvo: podpora investora, založenie novej organizácie, výsledky kontroly

Sneh komplikoval život, dostali ho pod kontrolu

Prvé tohtoročné zastupiteľstvo, 
ktoré sa konalo vo štvrtok 12. 
januára, sa venovalo trom bo-
dom. Poslanci po diskusii schvá-
lili predaj dvoch tisíc štvorcových 
metrov francúzskej spoločnosti 
Gergonne Industries, ktorá už  
v meste niekoľko rokov podniká 
v prenajatých priestoroch. Od 
mesta nadobudnutý pozemok 
bude ležať pod časťou areálu, 
ktorý sa spoločnosť rozhodla vy-
budovať. Investícia má predsta-
vovať asi tri milióny eur a má vy-
tvoriť ďalšie pracovné príležitosti.

Ďalším bodom programu bolo 
schválenie vzniku oblastnej or-
ganizácie cestovného ruchu. 
Stalo sa tak vzhľadom na to, že 
1. decembra minulého roka na-
dobudla účinnosť novela zákona, 
ktorý umožňuje čerpať zo štátne-
ho rozpočtu príspevky na rozvoj 
cestovného ruchu v meste a re-
gióne.

Najdlhšie poslanecký zbor dis-
kutoval o správe hlavnej kon-
trolórky. Tá konštatuje, že v roku 
2010 mesto Liptovský Mikuláš 
porušilo zákon o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy.  
V správe Bibiany Kuchárovej sa 
hovorí o troch zistených poruše-
niach. Týkajú sa výstavby dvoch 
detských ihrísk – na Nábreží a 
dolných Podbrezinách a živičnej 
úpravy chodníkov a ciest. Ich fi-
nancovanie bolo naplánované 
nie z rozpočtu roku 2010, ale z 
rozpočtov rokov budúcich. Taký-
to postup však zákon jednoznač-
ne zakazuje. 

„Je neprípustné, aby sa rozhod-
nutím jednej či dvoch osôb alebo 
zastupiteľstva vykrádali rozpočty 
nasledujúcich rokov,“ povedal 
médiám primátor Alexander 
Slafkovský. Ďalším porušením 
zákona malo byť to, že vtedajšie 
vedenie mesta podpísalo dve 
zmluvy bez vedomia a súhlasu 
poslancov. „Približne 184-tisíc 
eur z mestského rozpočtu bolo 
vydaných bez toho, aby o tom 
zastupiteľstvo vedelo,“ povedal 
poslanec Milan Trnovský. Celko-
vo podľa správy hlavnej kontro-
lórky bolo v rozpore so zákonom 
v roku 2010 použitých asi 300-ti-
síc eur.

Predposledný januárový ví-
kend nadelil občanom i cestá-
rom poriadnu snehovú perinu. 
Počas celého týždňa napadlo 
v Liptovskom Mikuláši viac ako 
päťdesiat centimetrov snehu. V 
noci z nedele na pondelok 23. ja-
nuára pribudlo ďalších pätnásť. 

Radnica napriek intenzívnej 
snahe pracovníkov Verejno-
prospešných služieb (VPS) 
skonštatovala, že pondelková 
situácia si vyžaduje maximálne 
nasadenie a koordináciu. „Naši 
zamestnanci vyrazili na cesty už 
o pol tretej ráno,“ informoval ria-
diteľ VPS Jozef Klepáč. „Predpo-
kladám, že minimálne do stredy 
budú pracovať na viac zmien. 
Nasadili sme všetky naše me-
chanizmy,“ dodal riaditeľ. Tých 

je štyridsať a ako posilu si zapo-
žičali od súkromných firiem ďal-
šie. „Predovšetkým nakladače a 
nákladné autá, na ktorých sneh 
odvážame,“ dodal.

Okrem komunikácií odpratáva-
li pracovníci VPS sneh aj z verej-
ných priestranstiev. 
Čistili aj autobusové zastávky i 
priechody pre chodcov. Situácia 
bola zložitá predovšetkým na 
parkoviskách sídlisk. „Ak by roz-
pustený sneh na parkoviskách 
zamrzol, život našich občanov 
by to výrazne skomplikovalo,“ 
vyjadril sa k snehovej situácii 
primátor Alexander Slafkovský. 
Podľa jeho slov v danej chvíli ne-
bol dôvod vyhlasovať výnimoč-
ný stav – naposledy ho v meste 
museli vyhlásiť vo februári 2006. 

Vtedy počas niekoľkých dní na-
padlo až sedemdesiat centimet-
rov snehu. 

„Ďakujem občanom za trpez-
livosť, robíme maximum. Chá-
pem, že majú právo byť rozlade-
ní z toho, že nie vždy je všetko 
tak, ako má byť. Treba si však 
uvedomiť, že ak sneží vytrvalo 
niekoľko dní, odhrnutý chodník 
či cesta je po pár hodinách opäť 
pod snehom. Niekedy je pre-
to nemožné stíhať odpratávať 
sneh tak rýchlo, ako napadne,“ 
dodal A. Slafkovský. Zároveň po-
znamenal, že nie všetky cesty v 
meste má na starosti VPS. „Viem, 
že občana to nezaujíma, ale 
my môžeme čistiť iba tie cesty 
a chodníky, ktoré sú mestské,“ 
uzavrel primátor.      Peter Lehotský 

Do prvého ročníka 
ZŠ zapísali viac 
ako tristo detí

V dňoch 16. a 17. januára 
sa na základných školách v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta L. Mikuláš uskutočnil 
zápis detí do prvých ročníkov 
ZŠ. Rodičia prihlásili 318 detí, 
z toho 120 dievčat. Najviac 
detí – 80 zapísali na ZŠ M. R. 
Martákovej.

Oproti predchádzajúcemu 
roku sa v tomto roku zapísa-
lo o 11 detí viac, 28 rodičov 
budúcich prvákov požiadalo 
o odklad. Predpokladáme 
otvorenie 14 tried pre žiakov 
prvého ročníka.

Ak rodičia nezapísali svoje 
dieťa, predškoláka v dňoch 
zápisu, mali by čo najskôr na-
vštíviť školu vo svojom škol-
skom obvode.

Na území mesta sa nachá-
dza 7 základných škôl patria-
cich do pôsobnosti mesta L. 
Mikuláš a 2 neštátne základ-
ne školy. -škol-

Správa o porušeniach zákona predchádzajúcim vedením vyvolala rozruch

„My to považujeme za legál-
ne. Nesúhlasíme s hodnotením, 
že by tam boli porušené nejaké 
pravidlá,“ povedal exprimátor 
Ján Blcháč. Pri diskusii o správe 
týkajúcej sa porušovania zákona 
poslanecký zbor nespochybňo-
val účelnosť vynaložených pros-
triedkov, kritizoval postup. Kvôli 
nemu bol rozpočet roku 2011 
neoprávnene zaťažený sumou 
viac ako 200-tisíc eur. 

„O nakladaní s mestskými pe-
niazmi rozhodujú poslanci v 
rámci rozpočtu na príslušný ka-
lendárny rok. Hlavná kontrolórka 

to vo svojom vystúpení jasne vy-
svetlila,“ komentoval porušenia 
zákona poslanec M. Trnovský.

Či bude potrebné angažovať 
orgány činné v trestnom konaní 
a vyvodiť osobnú zodpovednosť 
v zmysle zákona o finančnej 
kontrole a vnútornom audite 
vyhodnotí hlavná kontrolórka 
mesta. Podľa slov prednostky 
mestského úradu Anny Rašiovej 
boli na základe záznamu o pre-
rokovaní protokolu o kontrole 
prijaté opatrenia na odstránenie 
zistených nedostatkov.

 Peter Lehotský

Zmena v údržbe verejného osvetlenia mesta 
Mesto Liptovský Mikuláš 

oznamuje občanom, že od 
09.01.2012 došlo k zmene spo-
ločnosti, ktorá zabezpečuje 
údržbu verejného osvetlenia. 
Na základe výberového ko-

nania je touto spoločnosťou 
firma ELTODO OSVETLENIE, 
s.r.o., Košice. Poruchy na sieti 
verejného osvetlenia môže-
te nahlasovať na bezplatnom 
telefónnom čísle centrálneho 

dispečingu 0800 175 660. Pri 
oznamovaní poruchy je po-
trebné uviesť mesto, mestskú 
časť a ulicu, prípadne aj orien-
tačný bod. 

 -ozn-
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Mesiac január je každoročne 
mesiacom, kedy občanom a 
podnikateľským subjektom vzni-
kajú povinnosti v súvislosti so 
zákonom o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunál-
ne odpady. S účinnosťou od 1. ja-
nuára tohto roka nastali vo vyru-
bovaní daní a poplatkov zmeny, 
ktoré by sme chceli touto formou 
dať do pozornosti. 

Zmeny sa dotýkajú hlavne 
sadzieb daní a poplatku za ko-
munálny odpad. Poskytované 
oslobodenia a zníženia dane a 
poplatku v minulosti sú v tomto 
roku ponechané v pôvodnom 
stave, okrem zníženia dane za 
psa v prípade, že  vlastník psa je 
poberateľom príspevku v hmot-
nej núdzi, toto ustanovenie bolo 
vypustené. 

31. január 2012 – termín na 
podávanie daňových priznaní

Všeobecne pri všetkých daniach 
a poplatku platí, že ak nastanú v 
priebehu roka zmeny, ktoré majú 
vplyv na vyrubenie dane je da-
ňovník povinný do 30 dní odo 
dňa kedy tieto zmeny nastali, 
túto skutočnosť mestu písomne 
oznámiť. Do konca januára prís-
lušného roka je povinnosťou da-
ňovníka podať daňové priznanie 
v prípade, že mu pribudli nehnu-
teľnosti, nastali zmeny vo výme-
re pozemkov, druhu pozemkov, 
v zmene účelu užívania stavby, 
bytu a nebytového priestoru.  
V tomto termíne podáva daňové 
priznanie aj nový vlastník psa, 
prevádzkovateľ predajného au-
tomatu a prevádzkovateľ nevý-
herného hracieho prístroja. Pri 
poplatku za komunálny odpad sa 
v tomto termíne nahlasujú zme-
ny v počte osôb a zamestnancov. 
Tento termín treba dodržať aj pri 
predkladaní žiadosti o oslobode-
nie, úľavu alebo zníženie dane a 
poplatku. 

Pri dani z nehnuteľností naprí-
klad, ak vlani bol podaný návrh 
na zápis do katastra, ale rozhod-
nutie bolo vydané až v tomto 
roku, čiže po 1. januári, potom 
daň platí ešte pôvodný vlastník 
nehnuteľnosti, pretože daň sa 
vyrubuje podľa stavu k 1. januáru 
príslušného roka. V prípade, ak 
došlo k úmrtiu daňovníka, daňo-
vé priznanie podávajú dedičia, 
ale až po právoplatnom osvedče-
ní o dedičstve alebo uznesení zo 
súdu. Ak však nehnuteľnosť bola 
v bezpodielovom vlastníctve, 

daň sa vyrubí pozostalému man-
želovi/manželke alebo niektoré-
mu zo spoluvlastníkov. Iný režim 
je aj pri nadobudnutí nehnuteľ-
nosti v dražbe. V tomto prípade 
je povinnosťou nového vlastníka 
podať daňové priznanie už v prvý 
deň mesiaca, ktorý nasledoval po 
dni v ktorom sa stal vlastníkom 
alebo po dni schválenia príklepu 
súdom. 

V prípade spoluvlastníctva, 
ak sa spoluvlastníci dohodnú a 
jedného na tento úkon splno-
mocnia, môže daňové priznanie 
podať jeden z nich, ale  ostatní 
ručia za daň do výšky svojho 
spoluvlastníckeho podielu. Za 
neplnoleté deti podáva daňové 
priznanie rodič alebo iný zákon-
ný zástupca. V prípade bezpo-
dielového spoluvlastníctva man-
želov daňové priznanie podáva 
jeden z nich. Ak dôjde k rozvodu  
a majetky sú ešte nevysporiada-
né, daň z pravidla platí ten, kto 
daňové priznanie podal a to aj  
v prípade, že nehnuteľnosť ne-
užíva. Správca dane má však 
právo vymáhať daň od každého  
z manželov v plnej výške. 

Dôležitá zmena, na ktorú da-
ňovníci často zabúdajú je v prípa-
de vydaného stavebného povo-
lenia na stavbu. Na základe tohto 
rozhodnutia dochádza k zmene 
v kategórií pozemkov a to tak, že 
zastavaná plocha sa mení na sta-
vebný pozemok. Všetky výmery 
pozemkov uvedené v stavebnom 
povolení sa zdaňujú sadzbou 
dane za stavebný pozemok až do 
vydania kolaudačného rozhod-
nutia. Stavebným pozemkom nie 
je na účely zákona pozemok uve-
dený v právoplatnom stavebnom 
povolení na zmenu stavby, naj-
mä ak ide o prístavbu, nadstavbu 
a stavebnú úpravu. K daňovému 
priznaniu, ako aj k všetkým ozna-
movačkám, je povinnosť priložiť 
kópiu príslušného dokladu. 

Ten, kto nepodal daňové pri-
znanie v stanovenom termíne 
musí počítať, že za nesplnenie 
si tejto povinnosti dostane po-
kutu vo výške nie menej ako  
5 EUR, najviac však do 3 000 EUR. 
Pre daňovníka je v tomto prípa-
de  nepríjemná aj skutočnosť, že 
mesto môže vyrubiť daň spätne 
päť rokov dozadu. 

Mesto aj v tomto roku poskytu-
je oslobodenie alebo úľavy. Ich 
rozsah je stanovený vo všeobec-
ne záväznom nariadení mesta.  
Občania s ťažkým zdravotným 

postihnutím predkladajú žia-
dosť s dokladom len raz, nie je 
povinnosťou žiadať o zníženie 
každoročne. V prípade nepo-
dania žiadosti v tomto termí-
ne, mesto poskytne zníženie až  
v nasledujúcom roku. Aj manže-
lia v prípade, ak je nehnuteľnosť 
v bezpodielovom vlastníctve, 
majú nárok na zníženie, stačí, ak 
len jeden z nich má nárok na zní-
ženie. Ak je nehnuteľnosť v po-
dielovom vlastníctve, potom si 
uplatní nárok na zníženie za svoj 
podiel ten z manželov, ktorý spĺ-
ňa nárok na zníženie. V prípade, 
že rodičia darujú nehnuteľnosť 
deťom s tým, že majú právo doži-
votného užívania, strácajú nárok 
na zníženie z dôvodu, že nie sú 
vlastníkmi nehnuteľnosti. 

Povinnosť prihlásiť psa do evi-
dencie je do 30 dní od dovŕšenia 
veku 6 mesiacov. Komunálnymi 
sú aj všetky odpady vznikajú-
ce v meste pri čistení verejných 
komunikácií a priestranstiev, 
ktoré sú majetkom mesta alebo  
v správe mesta a taktiež pri 
údržbe verejnej zelene vrátane 
parkov a cintorínov a ďalšej ze-
lene na pozemkoch právnických 
osôb, fyzických osôb a občian-
skych združení. Občan platí po-
platok len raz a to aj v prípade, 
že ak okrem bytu alebo rodin-
ného domu má v meste aj inú 
nehnuteľnosť. Podnikatelia platia 
poplatok podľa počtu zamest-
nancov, poskytovatelia prechod-
ného ubytovania podľa počtu 
hostí a dní v roku a poskytovate-
lia pohostinských zariadení (bez 
ubytovania) podľa počtu miest 
na sedenie a dní v roku. 

Daňové tlačivá
Všetky druhy daňových tlačív 

si daňovníci môžu vyzdvihnúť 
na útvare miestnych daní a po-
platkov. Uvedené sú aj na strán-
ke mesta pod ikonkou Občan, 
následne sa zobrazí ponuka Zo-
znam tlačív a formulárov. Vypl-
nené  tlačivo je potrebné doručiť 
osobne alebo poštou, doručiť je 
možné aj mailovou poštou (ad-
resy sú uvedené pri kontaktných 
osobách), ale následne je potreb-
né kvôli podpisu doručiť tlačivo 
aj v písomnej forme. V prípade 
nejasností alebo potreby získať 
informáciu je možné kontaktovať 
príslušného pracovníka na tele-
fonických číslach: daň z nehnu-
teľností 55 65  285, 55 65 286, 
komunálny odpad 55 65 289, 

ostatné dane 55 65 174 a vedúci 
55 65 284.  

Pri vašej osobnej návšteva 
na úrade vám pri vyplňovaní a 
predkladaní daňových priznaní a 
iných tlačív poradia zamestnanci 
útvaru.

sadzby daní a poplatku
Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta č. 7/2011 obsahuje všetky 
aktuálne sadzby miestnych daní 
a poplatkov. Podľa nejo si daňov-
ník vypočíta presnú výšku dane z 
nehnuteľnosti. Sadzba poplatku 
za komunálny odpad je na osobu 
a deň 0,0575 EUR, čiže na rok je 
21,045 EUR.  

Daň za ubytovanie sa vyberá 
vo výške 1 EUR na osobu a deň. 
Sadzba dane za jeden predajný 
automat a kalendárny rok je 40 
EUR, ak skladba tovaru obsahuje 
tabakové výrobky alebo alkoho-
lické nápoje, sadzba dane sa zvy-
šuje na 170 EUR. Sadzba dane za 
jeden nevýherný hrací prístroj a 
kalendárny rok je 170 EUR.

platenie daní a poplatku
Daň a poplatok sa pri poda-

ní daňového priznania neplatí, 
ale až po doručení rozhodnutia 
(platobného výmeru). Údaje o 
termíne zaplatenia dane ako aj 
prípadné platenie v splátkach sú 
uvedené tiež v rozhodnutí. Daň 
za psa sa vyrubuje rozhodnutím 
(platobným výmerom) len pri 
zaraďovaní psa do evidencie. V 
ďalších rokoch je daň splatná bez 
vyrubenia do 31. januára prísluš-
ného roka.

V prípade nezaplatenia dane 
(platí to aj pri ostatných daniach 
a poplatku) v stanovenom ter-
míne mesto pristúpi k vyrube-
niu penálov z omeškania. Mesto 
si váži a bude sa prikláňať k tým 
daňovníkom, ktorí si svoje povin-
nosti riadne plnia.  Podľa zákona 
o správe daní – Daňový poriadok 
má mesto ako príslušný správca 
daní a poplatkov tú istú právo-
moc a kompetencie ako daňový 
a colný úrad.

 Ing. Rudolf Proč, vedúci útvaru  
 miestnych daní a poplatkov

Platenie miestnych daní a poplatkov v kalendárnom roku 2012

skúška sirén
V piatok 10. februára  2012    

o 12.00 hod. bude v Liptov-
skom Mikuláši vykonaná 

kontrola skúšky vyrozumenia 
obyvateľstva dvojminútovým 

stálym tónom sirén.
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Svetový deň sprievodcov v Liptovskom Mikuláši už po tretíkrát
V utorok 21. februára 2012 o 

15.00 hodine Vás Informačné 
centrum Mesta v spolupráci s 
Múzeom Janka Kráľa pozýva na 
bezplatnú prehliadku mesta so 
sprievodcom, ktorá sa uskutoč-
ní pri príležitosti Svetového dňa 
sprievodcov. Záslužnú prácu 
sprievodcov si v Liptovskom Mi-
kuláši pripomenieme tretí krát. 
V prvých dvoch ročníkoch sme 
Vám prezentovali  témy Šesť za-
stavení v srdci Liptovského Mi-

kuláša, Tajomstvá ukryté za múr-
mi domov v historickom centre 
a Míľniky mikulášskej histórie, 
ktoré sú v prípade záujmu stále v 
ponuke pre domácich i návštev-
níkov v slovenskom, anglickom 
a poľskom jazyku. 

Tento rok sme pripravili novú 
trasu s názvom Mikulášski ži-
dia. Prehliadku začneme pred 
Informačným centrom a počas 
jednotlivých zastavení  sprie-
vodcovia rozpovedia bohatú, i 

keď pomerne krátku históriu ži-
dov v Mikuláši. Dozviete sa, kedy 
do mesta začali prichádzať prvé 
židovské famílie a aké priaznivé 
životné podmienky im mesteč-
ko poskytovalo. Podmienky boli 
také vhodné, že v roku 1828 tvo-
rili židia takmer polovicu obyva-
teľstva. Boli šikovní obchodníci, 
z ich radov vystupujú i vzdelaní 
učitelia, lekári, advokáti. V Mi-
kuláši úradoval aj prvý židovskí 
richtár v Uhorsku. 

Z mikulášskych židovských ro-
dín vyšli mnohé osobnosti, kto-
ré sa preslávili nielen v Liptove, 
ale aj za hranicami Slovenska. 
Spolu so sprievodcami budeme 
rozpletať životné príbehy nie-
ktorých z nich. Určite sa zastaví-
me pri osobe Samuela Fischera, 
ktorého vydavateľstvo S. Fischer 
Verlag existuje vo Frankfurte 
nad Mohanom dodnes a mnohí 
ani netušia, že svoje detstvo pre-
žil v jednom z domov na Námes-

tí osloboditeľov.  Na tom istom 
námestí, len pár domov ďalej a 
niekoľko desaťročí neskôr,  svo-
je detské roky strávil chirurg, 
spisovateľ a humanista Pavol 
Strauss. Tiež má židovské korene 
a tento rok si pripomíname aj 
sté výročie jeho narodenia. 

Koniec prehliadky bude patriť 
návšteve synagógy. Kedysi pre-
kypujúcej životom, dnes prázd-
nej a chladnej.  Všetci vieme, 
ako násilne skončilo pôsobenie 
židovskej komunity v meste, 
nemali by sme však zabúdať 
na duchovné dedičstvo, ktoré 
nám zanechali. Pre tých, ktorí 
by chceli do židovského svä-
tostánku nahliadnuť už pred 
oficiálnym vstupom, bude syna-
góga v Svetový deň sprievodcov 
sprístupnená už od 13.00 hodi-
ny. Veríme, že aj táto téma bude 
pre Vás zaujímavá a všetkých Vás 
radi privítame. 

 -ic-

Novoročný koncert spojil folklór z Hercegoviny s Martinom Harichom
Art Collegium Nicolaus pod ve-

dením Ľubomíra Rašiho, okres-
ný učiteľský spevokol Tatran, 
folklórny súbor Zora z hercego-
vinského mesta Struge-Gorica i 
Martin Harich – to všetko ponú-
kol novoročný koncert v piatok 
6. januára. Zorganizovala ho mi-
kulášska radnica.

Na začiatku koncertu tradične 
zaznela slovenská hymna a po 
príhovore primátora mesta Ale-
xandra Slafkovského aj tri ľudo-
vé piesne Jána Levoslava Bellu v 
podaní spevokolu Tatran. Ďalej 
si diváci  mali možnosť pozrieť 
a vypočuť ukážky z tradičného 
hercegovinského folklóru. Sú-
bor Zora existuje už od tridsia-
tych rokov minulého storočia, 
má teda tradíciu. 

Martin Harich okrem ľudovej 

piesne z úpravy Mikuláša Schne-
idra-Trnavského predviedol aj 
svoju obľúbenú pieseň z reper-
toáru speváka Robbie William-
sa. Spolu s Tatranom, detským 
speváckym zborom Základnej 
umeleckej školy J. L. Bellu a Art 
Collegiom Nicolaus a hosťami 
ponúkol publiku svetoznámu 
pesničku Leonarda Cohena – 
Hallelujah. „Zahrali ste to lepšie 
ako kapela v SuperStar,“ po-
chválil po vystúpení dirigenta 
orchestra Art Collegium Nico-
laus a dušu celého novoročného 
koncertu Ľuba Rašiho. 

V rámci koncertu odznela aj 
úprava pre orchester a trubku  
Write Thy Name Upon My Heart 
od Sally DeFord v podaní trub-
károv Rasťa Macka a Richarda 
Piovarčiho. Záver koncertu pat-

ril tanečníkom z Hercegoviny, 
Tatranu a orchestru Art Colle-
gium Nicolaus a ich spoločnej 
interpretácie záverečnej sklad-
by z opery Ero s onogo svijeta 

chorvátskeho skladateľa Jako-
va Gotoviča. Koncert v takmer 
úplne zaplnej koncertnej sále 
domu kultúry sa skončil zaslúže-
ným standing ovation.  -red-

Protidrogové prednášky aj v Liptovskom Mikuláši
V apríli a decembri 2011 sa 

uskutočnili na základných a 
stredných školách preventívne 
protidrogové prednášky. Or-
ganizovali ľudia z občianske-
ho združenia Slovensko bez 
drog. Žiaci na takmer všetkých 
školách v meste sa dozvedeli 
viac informácií o tom, čo drogy 
spôsobujú telu. Získali nové po-
znatky, ako drogy ničia vitamíny 

i o falošných informáciách o al-
kohole. Ďalšími témami boli aj 
fakty o tom, čo drogy spôsobujú 
ľudským emóciám a marihuana.

Prednášky podporili účasťou 
aj poprední slovenskí športovci 
Alexander Slavkovský ml., Jer-
guš Bača, Marek Uram, Martin 
Kriška, Martin Cibák a Martin 
Halčin.                  

 -sbd-
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Mesto Liptovský Mikuláš

 1. garsónky č. 79, nachádzajúcej 
sa na 3. poschodí bytového 
domu súp. č. 1797, vchod č. 58 
na Nábreží Dr. Aurela Stodolu,

 2. garsónky č. 88, nachádzajúcej 
sa na 6. poschodí bytového 
domu súp. č. 1797, vchod 

 č. 58 na Nábreží Dr. Aurela Sto-
dolu,

 3. garsónky č. 50, nachádzajúcej 
sa na prízemí bytového domu 
súp. č. 1861, vchod č. 12 na 
Nábreží 4. apríla,

 4. garsónky č. 23, nachádzajúcej 
sa na 5. poschodí bytového 
domu súp. č. 1877, vchod č. 3 
na Stodolovej ulici (pri Rach-
maninovom nám.),

 5. 1 izbového č. 54, nachádzajú-
ceho sa na 4. poschodí bytové-
ho domu súp. č. 522, vchod 

 č. 3 na Morušovej ulici (Podbre 
ziny),

 6. 2 izbového č. 61, nachádzajú-
ceho sa na 6. poschodí bytové-
ho domu súp. č. 522, vchod 

 č. 3 na Morušovej ulici (Podbre-
ziny),

 7. 4 izbového č. 2, nachádzajú-
ceho sa na prízemí bytového 

domu súp. č. 626, vchod 
 č. 4 na Senickej ulici (Podbreziny),
 8. 3 izbového č. 6, nachádzajúce-

ho sa na 1. poschodí bytového 
domu súp. č. 447, vchod 

 č. 5 na ulici Pobrežnej (Okoličné),

Do znaleckých posudkov je mož-
né nahliadnuť na č. dverí 106, na 
1. poschodí na MsÚ v Liptovskom 
Mikuláši, Štúrova 1989/41. Pod-
mienky obchodných verejných 
súťaží sú uverejnené na úradnej 
tabuli mesta Liptovský Mikuláš, 
na internetovej stránke www.
mikulas.sk a k dispozícii sú aj na 
informáciách na prízemí MsÚ 
v Liptovskom Mikuláši.    

Tel. kontakt: 044/5565321

vyhlasuje obchodné verejné súťaže na predaj nehnuteľností -  bytov:
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Športovci roka 2011: Multáňová, Maliňák, Bátik i Kaliská
Dve desiatky športovcov - jed-

notlivcov a tri kolektívy získali 
titul Najlepší športovec Mesta 
Liptovský Mikuláš za rok 2011.

Jednotlivé mikulášske kluby a 
telovýchovné jednoty do ankety 
nominovali tridsaťšesť jednot-
livcov a sedem kolektívov. Oce-
nených vybrali členovia Komi-
sie športu a mládeže. Výsledky 
ankety vyhlásili v pondelok 9. 
januára v do posledného miesta 
zaplnenej zasadačke mestského 
úradu. 

Na takomto stretnutí sa zišli 
športovci už šestnástykrát. Po 
príhovoroch predsedu komisie 

Vladimíra Rengeviča a primátora 
Liptovského Mikuláša Alexander 
Slafkovský odovzdali všetkým 
športovcom a kolektívom oce-
nenia Športovec roka 2011. Boli 
medzi nimi hokejisti - ôsmaci a 
„starí páni“, tradične úspešní vo-
dáci, trojbojári, terénni cyklisti, 
kickboxeri, fitnessky a kulturisti. 
Minulý rok nosili z domácich, 
európskych i svetových podujatí 
najcennejšie kovy. 

Za desiatky ocenených špor-
tovcov sa v závere poďakoval aj 
minuloročný majster sveta Mi-
chal Martikán, pre ktorého majú 
význam všetky ocenenia.      -red-

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

Mesto Liptovský Mikuláš

zverejňuje zámer odpredať
formou obchodnej verejnej 

súťaže

nehnuteľnosti v k.ú. Liptovský 
Mikuláš – stavba „Veľký dom 
služieb“ súp. č. 1994 na parc. č. 
KN-C 280 spolu s pozemkami o 
celkovej výmere 11856 m², a to 
najmenej za cenu 1.980 000 eur

nehnuteľnosti v k.ú. Liptov-
ský Mikuláš – stavba „Admi-
nistratívna budova“ súp. č. 73  
na parc. č. KN-C 145/3; stavba 
„Administratívna budova“ súp. 
č. 74 na parc. č. KN-C 145/2; 
stavba „Obchodné objekty“ 
súp. č. 72 na parc. č. KN-C 147/1 
spolu s vedľajšími 4 stavba-
mi (bez súp.č.) na pozemkoch 
parc. č. KN-C 147/2, 147/3, 
147/5, 145/4; stavba „Dielne“ 
súp. č. 4436 na parc. č. KN-C 
145/5 spolu s pozemkami o 
celkovej výmere 3295 m², a to 
najmenej za cenu 882 093 eur. 

Zámer mesta je v celom znení 
zverejnený na úradnej tabuli  
a internetovej stránke mes-
ta Liptovský Mikuláš. Bližšie 
informácie z hľadiska staveb-
no-technického, architekto-
nického a funkčného využitia 
poskytne útvar hlavného archi-
tekta mesta Liptovský Mikuláš, 
na 1. poschodí, č. dv. 112, tel. č. 
044/55 65 215.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2012
Na základe rozhodnutia pred-

sedu Národnej rady Sloven-
skej republiky z 19. 10. 2011 č. 
347/2011 Z. z. boli vyhlásené 
voľby do Národnej rady Sloven-
skej republiky, ktoré sa uskutoč-
nia v sobotu,  10. marca 2012, v 
čase od 7,00 hod. do 22,00 hod. 
Miestom konania volieb do NR 
SR sú volebné miestnosti urče-
né primátorom mesta v zmysle 
§ 12 zákona č. 333/2004 Z. z. o 
voľbách do NR SR (ďalej len „zá-
kon o voľbách do NR SR“) v znení 
neskorších predpisov. Primátor 
mesta v meste Liptovský Miku-
láš určil 31 volebných okrskov 
pre nadchádzajúce voľby. 

Volič môže na území Sloven-
skej republiky voliť vo voleb-
nom okrsku, v ktorého zozna-
me voličov je zapísaný alebo v 
ktoromkoľvek inom volebnom 
okrsku na základe voličského 
preukazu. Vyhotovovanie volič-
ských preukazov patrí medzi tie 
úlohy miest a obcí, ktoré pred-

stavujú výkon štátnej správy 
pri organizačnom zabezpečení 
volieb. Voličovi, ktorý nebude 
môcť voliť vo volebnom okrs-
ku, v ktorého zozname voličov 
je zapísaný, vydá obec na jeho 
žiadosť voličský preukaz a zo 
zoznamu voličov ho vyčiarkne s 
poznámkou o vydaní voličského 
preukazu. Žiadosť volič podáva 
osobne alebo prostredníctvom 
ním splnomocnenej osoby. 
Voličské preukazy sa budú vy-
dávať v čase od 9. 2. 2012 do 
8. 3 2012 na Mestskom úrade v 
Liptovskom Mikuláši, v Centre 
služieb občanom mesta (CSOM) 
v úradných hodinách pri prvom 
pulte u pani Janky Pagáčovej. 
Vydaný voličský preukaz opráv-
ňuje voliča vykonať volebný akt 
v ktoromkoľvek inom volebnom 
okrsku na území Slovenskej re-
publiky.

Mimo územia Slovenskej re-
publiky (ďalej len SR) môže voliť 
volič, ktorý:

1. nemá trvalý pobyt na území 
SR a ktorý bol na základe žia-
dosti, doručenej do 20. 1. 2012  
Mestskej časti Bratislava – Petr-
žalka zapísaný do osobitného 
zoznamu voličov,

2. ktorý má trvalý pobyt na úze-
mí SR, v čase volieb sa zdržiava 
mimo jej územia a o voľbu poš-
tou požiadal obec, v ktorej má 
trvalý pobyt, v našom prípade 
žiadosť smerovala na  Mestský 
úrad.

Mestský úrad zaregistroval v 
stanovenom termíne do 20. 1. 
2012 54 žiadostí o voľbu poštou. 
Žiadateľom bude v zákonom 
stanovenej lehote do 4. 2. 2012 
odoslaná obálka s príslušnými 
dokladmi pre uskutočnenie voľ-
by poštou.

Za účelom informovania vo-
ličov zapísaných v zozname 
voličov v meste bude mestský 
úrad zabezpečovať doručova-
nie oznámení, v ktorom bude 

uvedený čas konania volieb, vo-
lebný okrsok a miesto, kde môže 
volič voliť. Pred hlasovaním je 
volič povinný preukázať sa pre-
ukazom totožnosti. Pre voľby do 
NR SR je preukazom totožnosti 
výlučne občiansky preukaz v 
zmysle § 26 zákona o voľbách 
do NR SR.  Oznámenia spolu so 
zoznamom zaregistrovaných 
kandidátov do volieb do NR SR 
budú voličom v meste Liptov-
ský Mikuláš doručené do 14. 2. 
2012. 

Ďalšie informácie a oznamy 
súvisiace s voľbami do NR SR sú 
zverejňované na úradnej tabuli 
mesta a aj na webovej stránke 
mesta – www.mikulas.sk/samo-
správa/voľby do NR SR 2012. 

 PhDr. Miroslava Almanová,
 vedúca organizačného oddelenia

kategória do 18 rokov:

Andrej Lištiak (MHK 32 LM), 
Richard Beňo (Sazuka Kic-
kbox klub LM), Lenka Pilar-
číková (Sazuka Kickbox klub 
LM), Michal Tuchyňa (BMX 
Team Liptov), Adam Smolík 
(BMX Team Liptov), Martin Ja-
šek (KTK LM), Miroslav Urban 
(KTK LM), Miroslava Čenková 
(ŠK Grafon LM), Norbert Ko-
miňák (ŠK Grafon LM).

kategória nad 18 rokov:

Marián Kulizák (Sazuka Kic-
kbox klub LM), Tatiana Piač-
ková (VTJ Technika a FBC LM), 
Ľuboš Maliňák (VTJ Technika 
a FBC LM), Filip Barák (Sazuka 
Kickbox klub LM), Dominika 
Multáňová (VTJ Technika a 
FBC LM), Alexander Slafkov-
ský ml. (KTK LM), Elena Ka-
liská (KTK LM), Ján Bátik (KTK 
LM), Michal Martikán (KTK 
LM), Tomáš Kučera (KTK LM), 
Martin Halčin (KTK LM).

kolektívy:

Družstvo OLD BOYS (MHK 32 
LM), Kolektív VTJ Technika a 
FBC LM, 8. športová hokejová 
trieda (MHK 32, o.z. LM).
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Separovaný zber v Liptovskom Mikuláši: Ako na to? Čo zbierame a čo nie?

Rekonštrukcia plynovodu v Palúdzke

Upozornenie pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

Mesto ukončuje v tomto období 
práce na harmonograme sepa-
rovaného zberu. Chceme obyva-
teľom vytvoriť vhodnejšie pod-
mienky pre separáciu. Kontroly v 
jednotlivých mestských častiach 
aj podnety ľudí nás vedú k tomu, 
že pripravujeme zmeny v odvoze 
vyseparovaných odpadov. Plánu-
jeme zabezpečiť vyššiu frekven-
ciu vývozu kontajnerov na plasty 
a sklo na sídliskách aby boli plne 
k dispozícii pre určené odpady.  
Očakávame od toho, že nebude-
me nachádzať uložený odpad pri 
kontajneroch, aj vyššie množstvá 
vyseparovaných komodít. 

Chráňme si okolie a ukladajme 
odpad len do zberných nádob.

Pre efektívnejšie využitie nádob 
obaly a PET fľaše „lisujeme“ stlače-
ním alebo prišliapnutím, kartóny 
zložíme alebo rozrežeme. Neza-
berajme priestor zbytočne vzdu-
chom! Nadrozmerný odpad sa 
nesmie ukladať ku kontajnerom! 
Všetky odpady je možné doviezť 
počas celého roka do zberných 
stredísk.

papier ukladáme do kontajne-
ra modrej farby 

• Zbierame: papier, noviny, ča-
sopisy, letáky, zošity, papierové 
obalové vrecká (múka, cukor, čistý 

papierový obal, ktorý dostaneme 
pri kúpe porciovaných potravín), 
kartóny (obaly z čaju, ryže, liekov, 
bonboniér, topánok...)

• Pred uložením do zbernej ná-
doby odstránime kovové spony, 
plastové zakladače, textilnú alebo 
koženú väzbu kníh, lepiacu pásku.

• Nezbierame: mastný papier, 
znečistený papier (potravinami, 
farbou, maltou, zeminou), papier 
s nepremokavou fóĺiou, celofán, 
tvrdé väzby kníh,  umelohmotné 
obaly, hygienické potreby, použité 
plienky, voskovaný papier.

plasty, kovové a tetrapakové 
obaly dávame do kontajnerov 
žltej farby

• Zbierame: fľaše z minerálok, ole-
jov, piva, mlieka, obaly z kozme-
tických a čistiacich prostriedkov, 
bandasky, ktoré neobsahovali hor-
ľaviny, čisté obaly z masiel, jogur-
tov a kyslomliečnych výrobkov, 
tetrapaky – obaly z mlieka, džúsov, 
plechovky a konzervy, umelé ten-
ké poháre a obaly, tašky, vrecká a 
tvrdé obalové fólie. 

• Plasty, krabice od nápojov, kon-
zervy a plechovky očistíme od 
zvyškov potravín a náplne.

• Nezbierame: znečistené obaly, 
celofán. Obaly z horľavín a chemi-
kálií patria do zberu nebezpečné-

Spoločnosť SPP – distribúcia, a. 
s., oznamuje, že z dôvodu poru-
chy na plynovode budovanom v 
rokoch 1986-87 v miestnej časti 
Palúdzka prebehne nevyhnutná 
rekonštrukcia. Jej začiatok je na-
plánovaný mesiac február a rea-
lizovaná bude podľa priaznivosti 
poveternostných podmienok.

Prvou ulicou, ktorá bude rekon-
štrukciou dotknutá, je ulica Špor-
tovcov. Rekonštrukcia bude pre-

vedená postupne aj na uliciach 
Mlynská a Zádvorie. Celková dĺž-
ka úseku, na ktorom bude rekon-
štrukcia vykonaná je 409 metrov.

Ďakujeme občanom za pocho-
penie a súčinnosť počas realizá-
cie rekonštrukčných prác. O pres-
ných termínoch začiatku prác a 
dočasných odstávok dodávky 
plynu budeme informovať pros-
tredníctvom miestnych vývesiek.   
 SPP – distribúcia, a. s.

Mesto Liptovský Mikuláš upo-
zorňuje právnické a fyzické osoby 
oprávnené na podnikanie, ktoré 
prevádzkujú malé zdroje znečis-
ťovania ovzdušia (t.j. spaľovacie 
zariadenia na pevné, plynné a 
kvapalné palivo do príkonu 0,3 
MW, dielne so spracovaním dreva 
do 50 m3 denne, čerpacie stanice 
pohonných hmôt s ročným obra-
tom do 100 m3, lakovne so spot-
rebou organických rozpúšťadiel 
do 0,5 t ročne, skládky palív, su-
rovín, produktov, odpadov a iné), 
na povinnosť v termíne do 15. 
februára 2012 nahlásiť za každý 
malý zdroj znečistenia ovzdušia 
spotrebu palív a surovín, z kto-
rých znečisťujúce látky vznikajú 
a ďalšie údaje potrebné na ziste-
nie množstva a škodlivosti zne-
čisťujúcich látok vypustených do 
ovzdušia za uplynulý rok, najmä 
o druhu a kvalitatívnych ukazova-
teľoch palív a surovín, počte pre-
vádzkových hodín malého zdroja 
znečistenia ovzdušia a o druhu a 
účinnosti odlučovacích zariadení 
za rok 2011.

Za nesplnenie oznamovacej 

Mesto získalo povolenie na ďalšiu prevádzku skládky 
Radnica má od stredy 18. janu-

ára v rukách rozhodnutie týkajú-
ce sa integrovaného povolenia 
na ďalšiu prevádzku a uzavretie 
skládky pri Veternej Porube. 
Mesto žiadalo o zmenu existu-
júceho integrovaného povole-
nia z roku 2005 ešte vlani v lete. 
Slovenská inšpekcia životného 
prostredia (SIŽP) po preskúma-
ní všetkých okolností žiadosti 
vyhovela. Verejnoprospešné 
služby tak môžu naďalej sklád-
kovať komunálny odpad na tej-
to skládke až do konca októbra 
2014. Zároveň dostali od SIŽP 
stavebné povolenie potrebné 
na práce súvisiace s uzatvore-
ním skládky.

„Proces vydania tohto integro-
vaného povolenia sa neúmerne 
natiahol, pretože ministerstvo 
životného prostredia dostalo 
anonymné udanie. Podľa tohto 
udania sme mali prevádzkovať 
skládku v rozpore s legislatí-
vou,“ hovorí primátor Alexander 
Slafkovský. Anonym však minis-
terstvo dezinformoval. To však 
muselo udanie preveriť. 

„Priame škody z titulu zbytoč-
ného premeriavania objemu 
skládky s cieľom stanoviť jej 
voľnú kapacitu sú takmer 3,5-ti-
síc eur, nepriame z následkov 
omeškania príprav pre uklada-
nie odpadu sú najmenej trojná-
sobné. To všetko ako výsledok 

anonymnej pseudoochranár-
skej iniciatívy,“ tvrdí primátor.

Podľa slov Ivety Klepáčovej, 
vedúcej útvaru životného pro-
stredia mestského úradu, je 
rozhodnutie SIŽP potvrdením 
korektného a zákonného pre-
vádzkovania skládky: „Všetko 
zlé je na niečo dobré. Prišli sme 
síce o čas, na druhej strane však 
kontroly, ktoré sa uskutočnili, 
vyvrátili všetky pochybnosti a 
klebety. Som rada, že nám nako-
niec inšpekcia schválila všetky 
potrebné záležitosti,“ dodala. Sú 
medzi nimi aj projektová doku-
mentácia na uzatvorenie sklád-
ky, jej rekultiváciu a monitoro-
vanie uzatvorení.       Peter Lehotský 

povinnosti do 15. februára je 
mesto povinné uplatniť voči pre-
vádzkovateľom sankčné postihy 
v zmysle ustanovenia § 8 zákona 
č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia uložením 
pokuty do 663,87 €.

Tlačivo „Oznámenie údajov 
o malom zdroji znečisťovania 
ovzdušia“ je možné si prevziať v 
kancelárii č. 111 na 1. posch. MsÚ, 
alebo je k dispozícii na webovej 
stránke mesta www.mikulas.sk 
v sekcii Občan – Zoznam tlačív a 

formulárov.
Oznámenie je potrebné doručiť 

písomne na MsÚ, oddelenie ži-
votného prostredia a poľnohos-
podárstva, Štúrova 1989/41, Lip-
tovský Mikuláš alebo osobne na 
podateľňu MsÚ do 15.2.2012.   -žp-

ho odpadu!
Do zmesového komunálneho 

odpadu patrí:
Drôtené sklo, zrkadlá, keramika, 

lepené sklá – autosklo, žiarovky, 
linoleum, novodurové rúrky.

zelený odpad na kompostova-
nie:

• Vkladáme do vriec v primera-
nom množstve – max. 5 vriec  70 
litrových /RD/ 1 vývoz a ukladáme 
ku vlastnej zbernej nádobe na 
zmesový komunálny odpad. Odo-
beráme ho v letnom období. 

• Zbierame pokosenú trávu, lístie.
• Orezané konáre ukladáme ku 

veľkoobjemovým kontajnerom na 
jar a na jeseň, alebo ich dovezie-

me na zberné stredisko. 
• Pri rodinných domoch so zá-

hradkou je potrebné založiť si 
malé domáce kompostovisko a na 
ňom ukladať zelený odpad zo zá-
hradky a bio-odpady z domácnos-
tí s následným využitím vlastného 
kompostu v záhradke.

• Nadbytočnú úrodu si musí likvi-
dovať každý pestovateľ na vlastné 
náklady.

• Nezbiera sa zhnitý zelený od-
pad a odpad, z ktorého tečie.

• Nesmie sa sypať do priekop, ku 
plotom, ku vodným tokom, do 
krovín.

Kalendár zverejníme v nasledu-
júcom čísle mesačníka.                -žp-
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Zo zápisníka Mestskej polície od 19. 12. 2011 do 16. 01. 2012

Vitaj na tomto svete…
vdecembri  2011 
sa v Liptovskom Miku-
láši narodili:

Viktória PIOVARČIOVÁ, 
Oliver GRYGAR, Silvia ŠI-
KULOVÁ, Nina MACÍKOVÁ, 
Jakub LÍŠKA, Nela ONDRÍ-
KOVÁ, Tomáš TEMNIAK, 
Andrea MACÍKOVÁ, Mi-
chael Jon ALLEN, Šimon 
DANČÍK, Sofia Sarah BEN-
DOVÁ, Emília ŠLAUKOVÁ, 
Dominika MATEJKOVÁ.

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

Michal GAZDÍK – Barbo-
ra ŠTETKOVÁ, František 
BOČKAJ – Katarína MAR-
NOTOVÁ.

Je taká chvíľa. 
Skončí sa život, 
začne spomienka … 
opustili nás:

Richard CHLISTEK – 38r., 
Mária JANOVCOVÁ – 62r., 
Ján NEZNÍK – 82r., Mária 
MATISOVÁ – 82r., Vlasta 
VYSKOČÁNIOVÁ – 84r., 
Margita ŠUNOVÁ – 80r., 
Zdena GRANÁTOVÁ – 
72r., Pavel KONFÁL – 81r., 
Jozef MIRGA – 64r., Mi-
chal MATIJA – 84r., Anna 
SEKERÁKOVÁ – 52r., Milan 
DRBIAK – 47r., Emília ON-
DRÁŠOVÁ – 84r., Ondrej 
ŠVANČARA – 62r., Alžbeta 
BOBAĽOVÁ – 90r., Terézia 
KIŠKOVÁ – 61r., Tatiana 
HALUŠKOVÁ – 80r., Alena 
KROKOSOVÁ KONIAROVÁ 
– 39r., Ján LISÝ – 61r., Pa-
vel ŠPANKO – 62r., Mária 
VALLOVÁ – 88r., Kazimiera 
Janina LEHOTSKY – 60r.. 

                                                         -matr-

19. 12. 2011 o 12.52 hod. pálil 
káble vo dvore vedľa potravín na 
ul. Vrbickej pán Michal B. z uve-
denej ulice. Uvedeným konaním 
sa dopustil priestupku podľa VZN 
č. 8/92, čl. 27b, ods. 2. Menovaný 
za prítomnosti hliadky oheň uha-
sil a bol na mieste riešený bloko-
vou pokutou.

22. 12. 2011 o 14.05 hod. bu-
dil verejné pohoršenie pri fare 
na Tranovského ul. pán Ján P. z 
Podbrezín, ktorý pod vplyvom 
omamných látok ležal na chod-
níku. Uvedeným konaním porušil 
§ 47 ods. 1, písm. c zák. č. 372/90 
Zb. o priestupkoch. Na miesto 
bola privolaná rýchla zdravotná 
služba, ktorá ho z dôvodu drob-
ného zranenia zobrala na ošetre-
nie.

26. 12. 2011 o 02.01 hod. rušila 
nočný kľud p. E. M. z ul. Maje-
ríkovej v bytovom dome. Pani 
M. sa svojim konaním dopus-
tila priestupku podľa § 47 ods. 
1, písm. b zák. č. 372/90 Zb. o 
priestupkoch a bola na mieste 
riešená hliadkou MsP napome-
nutím.

29. 12. 2011 o 04.35 hod. znečis-
til priestor v bytovke vo vchode 
na ul. Štúrovej  močením pán 
Peter K. z Kvačian. Uvedeným ko-
naním porušil § 47 ods. 1, písm. d 
zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch. 
Nakoľko bol menovaný pod vply-

vom alkoholu, bude predvolaný 
na MsP za účelom podania vy-
svetlenia k priestupku. Vec je v 
riešení mestskej polície.

31. 12. 2011 o 10.25 hod. bolo 
cez kamerový systém zistené, že 
na ul. Štefánikovej na SAD fajčí 
pani Larisa D. z Ruska. Uvedeným 
konaním bol porušený § 7 ods. 
1 písm. a zák. č. 377/2004 Z. z. 
Hliadka MsP menovanú vyriešila 
za priestupok v blokovom kona-
ní.

4. 1. 2012 o 11.17 hod. bolo cez 
kamerový systém zistené, že pán 
Juraj H. z Bobrovčeka znečistil 
verejné priestranstvo tým, že od-
hodil ohorok cigarety na ul. Šte-
fánikovej. Menovaný svojim ko-
naním porušil § 47 ods. 1, písm. d 
zák. č. 372/90 Zb. a bol na mieste 
riešený hliadkou MsP blokovou 
pokutou. 

9. 1. 2012 o 09.02 hod. boli v 
Palúdzkej pri tenisových kurtoch 
prichytení pri krádeži železnej 
brány páni René B. a Štefan P. z 
L. Mikuláša občanom L. Mikulá-
ša. Menovaní svojim konaním 
porušili § 50 ods. 1 zák. č. 372/90 
Zb. o priestupkoch. Obidvom 
priestupcom bol na mieste hliad-
kou mestskej polície vystavený 
šek na blokovú pokutu nezapla-
tenú na mieste.

11. 1. 2012 o 21.06 hod. požívali 
alkohol na verejnosti pri interná-

te dievčenskej obchodnej aka-
démie Lukáš T. z Andíc, Tomáš S. 
a Ivan S. z Lipt. Ondrašovej a Ľu-
bomír P. z Beníc. Svojím konaním 
porušili VZN č. 8/92 čl. 2, ods. 1, 
písm. b. Za uvedený skutok boli 
na mieste riešení hliadkou mest-
skej polície napomenutím.

14. 1. 2012 o 11.38 hod. rúbal 
drevo na ul. Okružnej pán Jakub 
H. z ul. Komenského. Menovaný 
sa dopustil priestupku podľa § 47 
ods. 1, písm. g zák. č. 372/90 Zb. o 
priestupkoch, za čo bol hliadkou 
MsP riešený napomenutím. Po 
upozornení drevo aj piliny z ve-
rejného priestranstva odstránil.

V období od 19. 12. 2011 do 
16. 01. 2012 bolo MsP riešených 
214 priestupkov,  z toho na úse-
ku dopravy 121 priestupkov, 1 
priestupok – cyklisti na chodní-
ku,  9 priestupkov proti majetku, 
29 priestupkov proti verejnému 
poriadku, 5 priestupkov proti 
občianskemu spolunažívaniu, 8 
priestupkov voľne pohybujúcich 
sa psov, 17 priestupkov poruše-
nia zákona o ochrane nefajčiarov 
-  fajčenie na autobusových za-
stávkach, 4 priestupky podania 
alkoholu osobe mladšej ako 18 
rokov, 12 priestupkov pitia alko-
holu na verejnom priestranstve, 
a iné.

 -msp-

Chránená dielňa mestskej polície dáva hendikepovaným 
uplatnenie aj v roku 2012

Napriek tomu, že v uplynulom 
roku muselo mesto prijať úspor-
né opatrenia a znížiť počet za-
mestnancov mestského úradu 
i mestskej polície, jej úspešný 
projekt – chránená dielňa – os-
tala zachovaná. Tá dáva pracov-
nú i sebarealizačnú príležitosť 
šiestim zamestnancom so zdra-
votným postihnutím. „Sme radi, 
že sa nám ju podarilo zachovať. 
Z prvého pohľadu by sa mohlo 
zdať, že najjednoduchším rieše-
ním by bolo vlani jej zrušenie. 
Vyhli by sme sa možno iným 
komplikáciám, som však rád, že 
sme ich nakoniec úspešne vyrie-
šili,“ povedal primátor Alexander 
Slafkovský. 

Mesto získalo na chránenú diel-
ňu od úradu práce príspevok asi 
31-tisíc EUR. „Kvôli nedomysle-
nému zákonu sme ich však mu-

seli vrátiť. Dáva paradoxne na 
jednu úroveň pracovníkov dielne 
s ostatnými zamestnancami polí-
cie,“ informoval primátor. Legisla-
tíva totiž po zriadení chránenej 
dielne neumožňuje znížiť počet 
zamestnancov bez toho, aby to 
nemalo dopad na vrátenie štát-
neho príspevku. „Napriek tomu 

si však myslím, že vlaňajšie zní-
ženie počtu zamestnancov mest-
ského úradu i samotnej polície 
o dvadsať percent malo zmysel. 
Občanom sme tým ušetrili štvor-
násobne viac, ako sme museli 
vrátiť úradu práce na základe zle 
postaveného zákona,“ uzavrel A. 
Slafkovský.   -red-
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