
Pripomenuli sme si oslobodenie nášho mesta
Výročie oslobodenia Liptovského 

Mikuláša, ktoré pripadá na 4. apríla 
si v tento deň pripomenuli zástup-
covia mesta, obvodného úradu, 
miestni predstavitelia Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov, 
priami účastníci bojov, pamätníci, 
zástupcovia Matice Slovenskej, čle-
novia klubov seniorov, predstavite-
lia armády i študenti mikulášskeho 
gymnázia a ďalší občania.

 Účastníci spomienkových osláv 
si najskôr uctili padlých položením 
vencov pri pamätníku Červenej ar-
mády na Námestí osloboditeľov. 
V mene radnice sa zhromaždeniu 
prihovoril prvý zástupca primáto-
ra mesta Jozef Repaský. Zdôraznil, 
že slobodu možno ľahko stratiť, ale 
je veľmi ťažké znovu ju získať. Po 
ňom sa slova ujal Pavel Chrapčiak a 
v mene SZPB pripomenul udalosti 
spred šesťdesiatich šiestich rokov.

 Vojenský cintorín na Háji-Nicovô 
bol druhou etapou osláv oslobo-

denia Liptovského Mikuláša. Ven-
ce opäť prišli položiť predstavitelia 
radnice, SZPB, poslanci mestského 
zastupiteľstva i členovia ozbroje-
ných zložiek. Stalo sa tak za tónov 
Mestského dychového orchestra. 
Na záver zaspieval seniorský spe-
vokol hymnickú pieseň Kto za prav-
du horí, prvý zástupca primátora 
Jozef Repaský poďakoval za účasť 
a vyzdvihol iniciatívu mikulášskych 
klubov seniorov pri starostlivosti o 
hroby v areáli vojenského cintorí-
na.

Boje o Liptovský Mikuláš v záve-
re II. svetovej vojny patrili medzi 
najťažšie, ťažšie zvádzali oslobo-
dzovacie jednotky len o Dukelský 
priesmyk. V bojoch o naše mesto 
padlo počas šesťdesiatich dvoch 
dní 4 563 československých a so-
vietskych vojakov.  

Kým sovietskych padlých voja-
kov previezli do Žiliny a pochovali 
na vŕšku Bôrik, príslušníci 1. česko-

slovenského armádneho zboru sú 
pochovaní na Háji-Nicovô, leží ich 
tam 1 386.  Tento vojenský cintorín 
bol vybudovaný v roku 1950 a je 
najväčším na území bývalého Čes-
koslovenska. Celý pietny areál s pa-

mätníkom sprístupnili v máji 1961. 
Navrhli ho architekti Ladislav Bauer 
a Aladár Búzik a monumentálnymi 
dielami dotvorili mikulášski sochári 
Alfonz Groma a Miroslav Ksandr.

 Peter Lehotský
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siedmeho apríla uplynulo sto dní od môjho 
nástupu do funkcie po vyhraných novembro-
vých komunálnych voľbách. Malé obzretie sa 
za týmto obdobím asi nebude od veci. Hodnotiť  
ho budete vy, čitatelia týchto riadkov. Ja si len 
dovolím pripomenúť niekoľko faktov a krokov, 
ktoré bolo potrebné urobiť v prospech nášho 
mesta. Ten najzákladnejší sa udial vďaka vaším 
hlasom a nový tím, ktorému ste ako voliči dali 
dôveru sa snaží, aby naše mesto bolo každý deň 
naozaj lepším Mikulášom.  

V prvom rade sme museli urobiť niekoľko per-
sonálnych zmien. V druhom rade bolo potrebné 
stabilizovať mestské financie. Prázdna pokladni-
ca vyžadovala ihneď rázne úsporné opatrenia. So 
šetrením som začal od seba. Na moju žiadosť mi 
mestské zastupiteľstvo znížilo plat o 10% oproti 
platu môjho predchodcu. Počet zamestnancov 
mestského úradu sme znížili reálne o 13%. 

Stav peňazí na účtoch a porovnanie so záväz-
kami mesta hovorili o tom, že nám na začiatku 
roka chýbalo okolo 380 000 eur. Preto sme sa 
poponáhľali s prijatím definitívneho rozpočtu, 
aby sme ukončili rozpočtové provizórium čím 
skôr. Stalo sa tak 10. februára po dovtedy his-
toricky najdlhšom rokovaní mestského zastu-
piteľstva. 

Spomínané zastupiteľstvo bolo zároveň 
prvým, z ktorého bol nasnímaný a v TV Liptov 
aj odvysielaný prvý kompletný záznam rokova-
nia poslancov. Použitú techniku pritom televí-
zia vlastní už od roku 2008. 

Úsporné opatrenia boli a sú potrebné na kaž-
dom kroku. Len na bežných (prevádzkových) 
výdavkoch musíme tento rok  ušetriť viac ako 
dva milióny eur. Najvyššie percento úspor v po-
rovnaní s uplynulými rokmi musíme dosiahnuť 
na mestskom úrade, na  kultúrno-propagač-
ných akciách a podpore športu. Škrty výdavkov 
školstvu či klubom seniorov boli a sú preto na 
posledných dvoch miestach scenára úsporných 
opatrení.

Investičných (kapitálových) výdavkov sa šet-
renie, bohužiaľ, dotkne tiež. Z vlastných zdrojov 
budeme môcť dofinancovať už schválené euro-
projekty. Zadlženosť mesta dosiahne po dočer-
paní úverov potrebných na spolufinancovanie 
týchto projektov hornú zákonom povolenú 
hranicu. Podľa všetkého nás preto čakajú dva 
„pôstne“ roky. Na ďalšie investície vlastné zdro-
je nemáme, a požičať si už nedokážeme...

Zákaz vstupu na skládku komunálnych odpa-
dov pod Veternou Porubou privodil nespavosť 
nielen mne. Majitelia pozemkov pod skládkou 
združení v pozemkovom spoločenstve si uplatni-
li svoje zákonné právo a zakázali nám na sklád-
ku vstup. Museli sme začať vyvážať komunálny 
odpad do Liptovského Hrádku. Tým Verejno-
prospešné služby mesta - a teda aj náš rozpočet 
- prišiel o vlastné príjmy. Zároveň sme na každú 
vyvezenú tonu odpadu doplácali ďalšie peniaze 
z našich vreciek, aby sme vôbec mohli odpad vy-
vážať. Čo spolu znamenalo denne o 686 eur hor-
ší ekonomický výsledok pre VPS-ku v porovnaní s 
výsledkom, ktorý dosahujeme, keď odpad ukla-

dáme na mestskej skládke. 
Zanedbaním  svojich povinností  bývalým ve-

dením mesta sme tak prišli len za prvé tri me-
siace tohto roku o 53 500 eur. Považujem za 
elementárnu povinnosť každej samosprávy 
vyriešiť  likvidáciu odpadov. Nedokážem však 
pomenovať rozhodnutie mesta neodkúpiť tre-
tinu pozemkov pod skládkou od urbárnikov  za 
ponúkanú cenu 334 000 eur. Takúto ponuku 
mesto dostalo v roku 2007... Peniaze na účte 
boli, chýbala vôľa. 

Nové mestské zastupiteľstvo  17. marca roz-
hodlo o podpore novej nájomnej zmluvy na 
pozemky Pozemkového spoločenstva Veter-
ná Poruba. Podľa nej sa mesto zaväzuje platiť 
ročný nájom  0,5 eura za štvorcový meter a zá-
roveň ukončiť skládkovanie vrátane rekultivá-
cie skládky do 31. októbra 2014. Rovnako je v 
zmluve aj podmienka nerozširovania skládky 
západným smerom na kataster Smrečian. Sú to 
prísne podmienky, ale umožnia VPS-ke vytvoriť 
potrebné finančné zdroje na zákonom poža-
dovanú rekultiváciu skládky pri minimálnom 
nároku na mestský  rozpočet. Na druhej strane 
tak získavame čas na prijatie rozhodnutia, ako 
vyriešiť likvidáciu odpadov po 31. októbri 2014. 

Bohužiaľ, niektoré zlé rozhodnutia z minulosti 
už  nenapravíme. Verím však, milí spoluobča-
nia, že všetky problémy úspešne prekonáme. 
Ste každodennou motiváciou pre mňa i môj 
tím. A to je dôvod, prečo každý deň pre naše 
mesto pracujeme. Alexander Slafkovský,

 primátor mesta Liptovský Mikuláš

Milí spoluobčania,

Mesačník pre občanov Mesta Liptovský MikuLáš



Zasadnutie poslancov sa pretiahlo až do noci
Nový rokovací poriadok, niekoľ-

ko súhrnných správ či personálne 
otázky. Aj to boli témy riadneho 
mestského zastupiteľstva, ktoré 
sa konalo vo štvrtok 24. marca. 

V úvode takmer osem hodín trva-
júceho rokovania schválili poslanci 
zloženie výborov a klubov v mest-
ských častiach. V ďalších bodoch 
riešili personálne otázky. Za zástup-
cu mesta v dozornej rade akciovej 
spoločnosti Liptovnet, v ktorej má 
mesto majetkovú účasť, určili po-
slanca Vladimíra Rengeviča (SDKÚ-
-DS, SaS, KDH). Potom odvolali a 
delegovali nových a staronových 
šesťdesiat zástupcov do rád škôl a 
školských zariadení v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta. 

Hokejový klub s novým vedením
Ďalej na základe vzdania sa 

funkcie členov predstavenstva 

Mestského hokejového klubu 32 
Liptovský Mikuláš, a. s., Gabriela 
Lengyela, Pavla Paukovčeka a Šte-
fana Kurica vymenovali nových zá-
stupcov mesta Richarda Muchyho, 
Juraja Halaja a Ivana Droppu. 

Poslanci schválili aj niekoľko sú-
hrnných správ. Správu o prenáj-
moch bytov a hospodárení s nimi, z 
ktorej napríklad vyplýva, že od roku 
2000 mesto pridelilo do nájmu 502 
bytov. Poslanci si vypočuli aj sprá-
vu o činnosti mestskej polície za 
druhý polrok 2010 a všetci sa zhod-
li na tom, že jej činnosťou sa budú 
v súhrnnej správe zaoberať už iba 
raz ročne.

na plavárni krátili tržby
Správu o výsledkoch kontrol hlav-

ného kontrolóra mesta sprevádzalo 
viacero otázok poslanca Jaroslava 
Čefa (SDKÚ-DS, SaS, KDH). V časti 

týkajúcej sa krytej plavárne totiž 
hlavný kontrolór informoval o krá-
tení tržieb, neoprávnenom výbere 
peňažnej hotovosti a porušení pra-
covnej disciplíny vedúcim pracov-
níkom Verejnoprospešných služieb 
zodpovedným za mestské športo-
vé zariadenia a jeho podriadeným. 
Poslanca Čefa v tejto súvislosti za-
ujímalo, či hlavný kontrolór kvô-
li zisteniam podal na prešetrenie 
podnet orgánom činným v trest-
nom konaní. 

Z pripojenej správy povereného 
riaditeľa VPS Jozefa Klepáča sa po-
slanci v tejto súvislosti dozvedeli, 
že neodvedené tržby v celkovej 
výške 227,37 eur vyzval odhalenú 
osobu okamžite uhradiť do poklad-
ne tejto mestskej organizácie. Zá-
roveň nariadil hĺbkovú kontrolu a 
prijatie personálnych opatrení.
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Investičné zámery mesta, aktu-
álna hospodárska situácia, roz-
voj cestovného ruchu a možnosti 
športového vyžitia v Liptove, aj to 
boli témy, o ktorých sa vo štvrtok 
24. marca zhovárali veľvyslankyňa 
Kanady Valerie Raymond a primá-
tor Alexander Slafkovský.

Jej excelencia si z úst prvého 
muža radnice vypočula stručnú in-
formáciu o súčasných problémoch 
i plánoch mesta. Živo sa zaujíma-
la o mestský rozpočet a súvisiace 
úsporné opatrenia, ktoré mali za 
následok aj zníženie počtu zamest-
nancov mestského úradu a zefek-
tívnenie jeho fungovania. 

Štruktúra priemyslu, podpora 
ďalšej zamestnanosti prostredníc-
tvom nových investorov či mož-
nosti vzdelávania na území mesta 

boli ďalšou témou. Primátor v sú-
vislosti s podnikaním informoval, 
že významnou hybnou silou regió-
nu je vďaka prírodným danostiam 
cestovný ruch. Veľvyslankyňu zauja-
lo množstvo termálnych prameňov, 
ktorých časť využívajú podnikatelia 
prevádzkujúci viaceré rekreačné 
zariadenia. Po návšteve Nízkych 
Tatier Alexandrovi Slafkovskému 
povedala: „Liptov je skutočne nád-
herný región.“ Spolu sa prešli aj po 
historickom centre mesta.

Počas návštevy kanadskej veľvy-
slankyne Valerie Raymond prišla 
na diskusiu aj minulosť Alexandra 
Slafkovského. Jej excelencia vyso-
ko ocenila jeho rozhodnutie splniť 
predvolebný sľub a vzdať sa mandá-
tu poslanca národnej rady. Podľa jej 
slov sa tak primátor môže venovať 

Z prieskumu Transparency Inter-
national Slovensko (TIS) týkajúceho 
sa povinného zverejňovania zmlúv 
na internete, o ktorom bola verej-
nosť informovaná začiatkom mar-
ca vyplynulo, že Liptovský Mikuláš 
patrí medzi najtransparentnejšie 
samosprávy. TIS hodnotila stov-
ku najväčších slovenských miest a 
osem samosprávnych krajov. 

Liptovský Mikuláš v prieskume 
získal v hodnotení 75 bodov a za-
radil sa na 12. miesto v rebríčku. 
Spomedzi miest najlepšie zverej-
ňuje zmluvy mesto Stará Turá (92 
b.), najhoršie košická mestská časť 
Sídlisko nad Jazerom (5 b.) Celo-

slovenský priemer miest so zve-
rejnenými zmluvami je 46,9 bodu, 
pričom maximum bolo 100 a mini-
mum 0 bodov. 

„V mojom volebnom programe 
bola zakotvená väčšia transparent-
nosť voči občanovi,“ povedal v sú-
vislosti s hodnotením TIS primátor 
Alexander Slafkovský. „Po voľbách 
uzrel svetlo sveta zákon, ktorý sa-
mosprávam prikazuje robiť to, čo 
sme plánovali aj bez neho. Okrem 
zmlúv zverejňujeme aj všetky fak-
túry a objednávky. Nemáme čo 
skrývať. Dosiahnuté hodnotenie 
berieme ako výsledok našich sna-
žení a práce,“ dodal.

Hovorca mesta Peter Lehotský si 
myslí, že výsledok zodpovedá vy-
naloženej práci zamestnancov úra-
du počas prvých dvoch mesiacov 
tohto roku: „Zverejnený prieskum 
je však zároveň novou inšpiráciou. 
Stále je čo zlepšovať. Začali sme 
diskutovať o zjednodušení prístupu 
návštevníka internetovej stránky 
mesta do sekcie, v ktorej sa zmluvy, 
faktúry a objednávky zverejňujú. 
Takéto zlepšenie a zvýšenie viditeľ-
nosti sekcie nie je ekonomicky ná-
ročný krok. Ďalšie zmeny stránky sú 
podmienené peniazmi a vývojom 
celej internetovej stránky v budúc-
nosti,“ vysvetlil.  -red-

Naše mesto navštívila veľvyslankyňa Kanady, ocenila prírodu

Liptovský Mikuláš patrí medzi najtransparentnejšie mestá

Zastupiteľstvo  
snímala televízia
Poslanci počas rokovacieho ma-

ratónu schválili aj predaj majet-
ku mesta, konkrétne sa jednalo  
napríklad aj o predaj za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania 
pozemku kupca či kvôli zlepšeniu 
prístupu k vlastnému objektu na-
dobúdateľa.

Neskrátený televízny záznam ro-
kovania mestského zastupiteľstva 
z 24. marca nájdete v archíve na 
internetovej stránke mestskej tele-
vízie www.tvliptov.sk. Na jej obra-
zovkách bol opakovane vysielaný 
od 2. do 5. apríla. 

Najbližšie riadne stretnutie po-
slancov na pôde mestského par-
lamentu je na programe 5. mája o 
15.00 hodine.  -red-

práci pre mesto skutočne naplno.
Valerie Raymond sa nevyhla ani 

diskusii o rómskej problematike, 
zaujímalo ju, ako mesto rieši integ-

ráciu tejto menšiny do spoločnosti 
a vypočula si informácie o existen-
cii a činnosti komunitného centra  
v osade Hlboké.  -mp-

O cintorínoch 
až v máji

Časť svojho zasadnutia venova-
lo zastupiteľstvo návrhu nového 
všeobecne záväzného nariadenia 
o prevádzkovom poriadku poh-
rebísk. Nakoniec ho však z roko-
vania stiahli, pretože sa zhodli na 
tom, že je potrebné ho dopraco-
vať. Stalo sa tak najmä kvôli prak-
tickým pripomienkam poslanca 
Vladimíra Stankovianskeho z klu- 
bu Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS. Upra-
veným návrhom prevádzkové-
ho poriadku by sa poslanci mali 
zaoberať na ďalšom riadnom 
zasadnutí v máji.   -red-



Skládka odpadu dostala opäť zelenú
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Verejnoprospešné služby môžu 
odpad opäť vyvážať na skládku pri 
Veternej Porube. Zástupcovia Po-
zemkového spoločenstva  podpísali 
s primátorom Alexandrom Slafkov-
ským v pondelok 21. marca novú ná-
jomnú zmluvu. Stalo sa tak po tom, 
ako vo štvrtok 17. marca poslanci 
mikulášskeho mestského zastupi-
teľstva na svojom mimoriadnom 
rokovaní návrh nájomnej zmluvy 
schválili. Pozemkové spoločenstvo 
Veterná Poruba zastupuje vlastní-
kov približne tretiny pozemkov pod 
skládkou.

Takmer štvorhodinová štvrtková 
rozprava k jedinému bodu rokova-
nia priniesla iba tri pozmeňujúce ná-
vrhy. Debata sa krútila okolo histórie 
skládky a príčin, prečo predošlé ve-
denie mesta nepripravilo predĺženie 
nájomnej zmluvy, ktorá vypršala 25. 
novembra 2010. Exprimátor a po-
slanec Ján Blcháč (Smer-SD, SNS, 
ĽS-HZDS) tvrdil, že mal pripravené 
elegantné riešenie ďalšieho nakla-
dania s odpadom a predkladanú 
zmluvu kritizoval.   

Jaroslav Čefo (SDKÚ-DS, SaS, KDH)
skonštatoval, že nová zmluva s po-
zemkovým spoločenstvom je eko-
nomicky najlepšie riešenie ďalšieho 
skládkovania odpadu. Jeho klubo-
vý kolega Dušan Vinčur upozornil 
na dôležitú skutočnosť: „Treba sa 
pozrieť na ekonomiku. Čím neskôr 
bude táto zmluva podpísaná, tým 
viac bude na to mesto doplácať.“ 
Od 30. decembra, kedy členovia 
pozemkového spoločenstva zne-
možnili prístup na skládku, vyvážalo 
mesto odpad do Liptovského Hrád-
ku. Denne ho to stálo približne se-
demsto eur. 

Zmluva s pozemkovým spoločen-
stvom je uzatvorená na dobu ur-
čitú. „Do 31. októbra 2014 musíme 
skládku uzatvoriť a zrekultivovať. 
Po tomto dátume musí mať mesto 
spustenú novú alternatívu nakla-
dania s komunálnym odpadom,“ 
povedal primátor Alexander Slaf-
kovský. „Intenzívne na tom pracu-
jeme, od nástupu do funkcie som 
rokoval so šiestimi firmami, ktoré v 
tejto oblasti podnikajú. Vypočul som 

Opatrovateľské služby v našom meste po novom
Na MsZ 24. 3. sa diskutovalo aj o 

návrhu normy upravujúcej poskyto-
vanie sociálnych služieb mestom L. 
Mikuláš. Ide hlavne o opatrovateľskú 
službu, ktorú si občania môžu objed-
nať na mestskom úrade. Návrh roz-
šíril poskytovanie služieb o niekoľko 
nových a upravil ich cenový rámec. 

Z predloženého materiálu vyply-
nulo, že v roku 2009 stála mesto jed-
na hodina opatrovateľských služieb 
2,54 eur, vlani to bolo už 2,82 eur. 
Spoluúčasť opatrovaného občana 
na týchto nákladoch bola pol eura 
za hodinu poskytnutej služby. Vla-
ni teda mesto doplácalo za každú 

si ich ponuky, v každom prípade si 
však myslím, že mesto by malo mať 
v budúcom projekte týkajúcom sa 
likvidácie odpadu majetkový podiel, 
ak by ho už nemohlo vlastniť celý,“ 
dodal.

Poslanci nakoniec po takmer štvor-
hodinovom rokovaní schválili novú 
nájomnú zmluvu upravujúcu vzťahy 
medzi mestom a Pozemkovým spo-
ločenstvom Veterná Poruba. Mesto 
im bude za meter štvorcový platiť 
päťdesiat centov. Pôvodná požiadav-

ka urbárnikov bola až jedno euro. 
Na uzavretie skládky v roku 2014 

sú potrebné približne dva milióny 
eur. „Momentálne máme k dispozícii 
asi štvrtinu sumy. To predpokladá za 
obdobie štyroch rokov uložiť toľko 
odpadu, aby finančná rezerva vy-
tváraná z každej tony predstavova-
la nakoniec cieľovú sumu potrebnú 
na uzavretie a rekultiváciu skládky,“ 
vysvetlil neskôr médiám primátor  
A. Slafkovský 

 Peter Lehotský

Nový rokovací 
poriadok

Viac ako hodinu a pol venovali po-
slanci diskusii o novom rokovacom 
poriadku mestského zastupiteľstva. 
Najspornejším sa stalo obmedze-
nie rozsahu jedného vystúpenia 
poslanca v rozprave na pätnásť 
minút. Niektorí to označili až za 
protiústavné a nedemokratické, 
napriek tomu, že aj v národnej rade 
je obmedzovanie dĺžky vystúpení 
bežnou praxou. Napokon poslanci 
dospeli ku konsenzu a dohodli sa, 
že dĺžku vystúpenia síce obmedzia 
na pätnásť minút, ale tesne pred ich 
uplynutím môže plénum na požia-
danie vystupujúceho odhlasovať 
ďalší časový priestor. -red-

Z interpelácií 
poslancov

V rámci interpelácií na záver MsZ 
24. 3. sa poslanec Dušan Vinčur 
(SDKÚ-DS, SaS, KDH) zaujímal o 
stav terénu po stavebných prácach, 
ktoré vlani realizovala na Podbre-
zinách súkromná spoločnosť LMT, 
a. s., a požadoval, aby ju mesto pri-
mälo uviesť terén do pôvodného 
prípadne ešte lepšieho stavu práve 
v jarných mesiacoch. Pavel Bobák 
(Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS) sa obrátil 
so žiadosťou na druhého viceprimá-
tora Milana Kružliaka: „Asi by bolo 
dobré viac sa angažovať a tlačiť na 
kompetentné organizácie v súvis-
losti s čistotou štátnych ciest,“ po-
vedal.

Jozef Gonda (SDKÚ-DS, SaS, KDH) 
sa zaujímal o to, kto má v správe 
pouličný rozhlas v Ondrašovej. Zá-
roveň vyslovil želanie môcť vidieť 
projekt pokrytia tejto mestskej časti 
vzhľadom na to, že podľa jeho infor-
mácií na mnohých miestach rozhlas 
viac nepočuť ako počuť. Tiež ho zau-
jímalo, čo bude so starými rozvodmi 
rozhlasu, ktoré po rekonštrukcii ne-
boli odstránené. Takisto požadoval 
vyčistiť koryto rieky Jalovčianka.

Priecestie pri Maytexe, ktoré strp-
čuje vodičom dennodenný život už 
roky, opätovne pripomenul Jaroslav 
Barok (SDKÚ-DS, SaS, KDH). Štefan 
Ganoczy (Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS) 
upozornil na potrebu úpravy parku 
v Demänovej a opravu dvoch cest-
ných poklopov na ulici Laznej.   -red-

Vladimír Šuchtár, predseda pozemkového spoločenstva s primátorom Alexandrom Slafkovským 
tesne po podpise zmluvy

hodinu práce každej opatrovateľky 
2,32 eur. 

Kvôli nelichotivej finančnej situá-
cií, ktorú súčasné vedenie radnice 
zdedilo, bolo potrebné prehodnotiť 
výšku spoluúčasti opatrovaných. Po 
novom je rozdelená do troch pá-
siem. Od nich sa spoluúčasť odvíja a 
bude predstavovať buď jedno euro, 
jeden a pol eura alebo dve eurá za 
hodinu služieb v závislosti od výšky 
dôchodku opatrovaného občana. 

rodina má pomáhať
Každému občanovi, ktorému je 

služba na jeho žiadosť poskytova-
ná, musí ostať 1,3-násobok život-
ného minima. Nemôže sa teda stať, 
že v prípade, ak potrebuje neustálu 
starostlivosť, minie celý príjem za 
opatrovateľskú službu. Ak opatro-
vanému príjem nepostačuje, majú 
povinnosť spolupodieľať sa na krytí 
príspevku deti alebo rodičia. Posla-
nec Vincent Kultán (SDKÚ-DS, SaS, 
KDH) v tejto súvislosti povedal: „V 
prvom rade sa má o príbuzných sta-
rať rodina, netreba to hneď hádzať 
na štát a obce.“ Jeho klubový kole-
ga Milan Trnovský podčiarkol, že ak 
existuje vyživovacia povinnosť pre 
rodiča, mala by, obrazne povedané, 
platiť aj pre deti.

Pre porovnanie odzneli aj ceny 
v iných mestách za tieto služby: v 
Ružomberku platia opatrovaní bez 
rozdielu výšky príjmu za každú ho-
dinu 1,10 eur, v Dolnom Kubíne 
1,50 eur a rovnako je to aj v Banskej 
Bystrici či Trnave. 

Pred hlasovaním Jaroslav Barok 
(SDKÚ-DS, SaS, KDH) o preroko-
vávanom návrhu povedal: „Sme v 
takom deficite financií, že si nemô-
žeme dovoliť všetko vykrývať len z 
mestských peňazí.“ 

primátor bol kritický
Svoj názor vyjadril aj primátor 

Alexander Slafkovský: „Nemýľme si 
opatrovateľskú službu s ošetrova-
teľskou. Opatrovateľská služba zna-
mená doniesť nákup, umyť okná, 
porozprávať sa, pomôcť umyť sa, 
obliecť, učesať. To je vlastne po-
mocnica v domácnosti za obecné 
peniaze.“ 

Na adresu poslancov z klubu 
Smer-SD, SNS, HZDS a ich argu-
mentov, prečo by malo mesto i na-
ďalej neúmerne doplácať na tieto 
služby, povedal: „Ja viem, že sa vám 
to veľmi dobre hovorí ľuďom a stra-
ší sa, o koľko peňazí prídu. Ale ak 
tieto prostriedky ušetríme, mohli 
by sme ich použiť tam, kde sú po-
trebné. Ja by som neodporúčal, aby 
si na opatrovateľskej službe a úpra-
ve podmienok robil niekto politické 
body. To nie je služba život zachra-
ňujúca. Na takú službu by som si v 
živote nedovolil siahnuť,“ uzavrel 
primátor a zároveň vyslovil hypo-
tézu: „Alebo nechajme poplatok na 
doterajšej úrovni a zoberme sto ti-
síc eur futbalistom.“ 

Opatrovateľskú službu mesta vyu-
žívalo vlani okolo osemdesiat obča-
nov. Všeobecné záväzné nariadenie 
vstúpi do platnosti 1. mája.  -leh-



Vedenie mesta upevňuje  vzťahy

Primátor ocenil náročnú prácu pedagógovIniciatíva seniorov 
má podporu

Deň víťazstva nad fašizmom 
oslavujeme už tradične 8. mája. 
Aj keď je tento sviatok ešte ďale-
ko, prípravy naň sa už začali. Ako 
sme už informovali, pomôcť sa 
rozhodli aj seniori z jednotlivých 
klubov v Liptovskom Mikuláši.

V utorok 22. marca sa preto ich 
zástupcovia stretli s druhým vice-
primátorom Milanom Kružliakom 
a povereným riaditeľom Verejno-
prospešných služieb Jozefom Kle-
páčom. Spoločne prediskutovali 
podrobnosti súvisiace s vyčiste-
ním viac ako 1 300 hrobov na vo-
jenskom cintoríne na Háji-Nicovô. 
Ruku k dielu sa rozhodlo priložiť 
až osem klubov seniorov, ku kto-
rým sa neváhal pridať aj klub vo-
jenských dôchodcov. 

Mesto poskytuje dobrovoľní-
kom dopravu a občerstvenie, 
Verejnoprospešné služby dodá-
vajú potrebné náradie. Skončiť s 
prácami plánujú seniori na konci 
apríla.   -leh-

Záhradkári 
chcú mladých

Viceprimátor Jozef Repaský pri-
jal v stredu 16. marca zástupcov 
Slovenského zväzu záhradká-
rov. Jeho nový predseda Eduard 
Jakubek, spolu so zástupcami 
okresnej organizácie, prišli pre-
diskutovať ďalšiu spoluprácu s 
mestom a jej ďalší rozvoj. 

Liptovský Mikuláš by mal parti-
cipovať najmä na propagačných 
aktivitách Slovenského zväzu 
záhradkárov, ktorý potrebuje 
do svojich radov získať mladšie 
generácie. Zväz by mal pod-
ľa výsledkov stretnutia dostať 
priestor mestskom mesačníku 
Mikuláš i vo vysielaní TV Liptov. 
Ako sa tento zámer podarí zrea-
lizovať ukáže až prax. 

V mikulášskom okrese pôsobí 
22 záhradkárskych organizácií, 
ktoré pokrývajú približne 1 700 
členov. Ich priemerný vek sa 
pohybuje až nad hranicou šesť-
desiatich rokov. -red-

28. marec je považovaný za svia-
tok všetkých pedagógov. Deň uči-
teľov je spätý s J. A. Komenským, 
učiteľom národov. Pri tejto príle-
žitosti si zástupcovia mesta uctili 
v piatok 25. marca dvadsať jeden 
zamestnancov školských zariadení 
pôsobiacich na území mesta.

V malej zasadačke mestského 
úradu prevzali pamätné listy z rúk 
primátora Alexandra Slafkovské-
ho, jeho druhého zástupcu Milana 
Kružliaka, predsedu komisie škol-
stva, športu a mládeže Vladimíra 
Rengeviča a povereného vedúceho 
oddelenia vzdelávania, mládeže, 
športu a kultúry Jána Jurkoviča. 

Na adresu práce pedagógov pri-
mátor povedal: „Je to náročné po-
slanie. Všetci vieme, že v školstve 
chýbajú peniaze. Odráža sa to na 
materiálno-technickom zabez-
pečení i platoch. Deň učiteľov je 
priestor, kedy úctu k ich práci treba 
podčiarknuť a zvýrazniť. Skutočne 
si ju zaslúžia. Mesto si to uvedo-
muje a snaží sa vychádzať v ústrety. 
Preto sme v tohtoročnom reštrik-
tívnom rozpočte siahali na peniaze 
týkajúce sa školstva čo najmenej.“ 

Prvé stretnutie Rady starostov v 
roku 2011 sa uskutočnilo v pon-
delok 21. marca. S primátorom 
Liptovského Mikuláša Alexandrom 
Slafkovským a prednostkou mest-
ského úradu Annou Rašiovou vy-
hodnotili minuloročný rozpočet 
Spoločného obecného úradu. Zá-
roveň diskutovali o jeho fungovaní 
v tomto roku. 

Dôležitou otázkou, ktorá zaujíma-
la zástupcov jednotlivých obcí bola 
aj prevádzka oddelenia stavebné-
ho poriadku a oddelenia sociál-
nych vecí, ktoré tiež pod Spoločný 
obecný úrad spadajú. Spoločne sa 
zamýšľali sa aj nad obnovením od-
delenia regionálneho rozvoja.

V ten istý deň absolvovalo ve-

denie radnice aj prvé stretnutie 
Rady podnikateľov a manažérov 
v aktuálnom volebnom období. 
Zúčastnilo sa ho viac ako dvadsať 
podnikateľov z nášho mesta. 

Za prítomnosti primátora Alexan-
dra Slafkovského, jeho zástupcov 
Jozefa Repaského a Milana Kružlia-
ka a prednostky Anny Rašiovej sa 
podnikatelia živo zaujímali o plány 
radnice v roku 2011. Pýtali sa aj na 
hospodársku situáciu mesta a jej 
vplyv na chystané investičné ak-
cie. Niekoľko otázok sa týkalo i pre-
zentovaného nového územného 
plánu. Padli aj niektoré praktické 
otázky ohľadom ďalšieho rozvoja 
podnikania na území mesta.

 -red-
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Členovia základnej organizácie Slo-
venského zväzu telesne postihnutých 
v Liptovskom Mikuláši sa vo štvrtok 
17. marca stretli na výročnej členskej 
schôdzi. Hovorili o činnosti a hospo-
dárení v roku 2010. Potom odsúhlasili 
plán aktivít pre tento rok. 

Členov zväzu prišiel pozdraviť pri-
mátor A. Slafkovský. Informoval ich o 
rokovaniach týkajúcich sa rehabilitač-
ného plávania v priestoroch akvapar-
ku. Kvôli zmene vlastníka je potrebné 
vydiskutovať si podmienky s novým 
majiteľom, respektíve dohodnúť po-
kračovanie tejto bezplatnej služby 

pre členov zväzu. 
Slafkovský si vypočul požiadavku, 

aby telesne postihnutí mohli využívať 
podobnú zľavu na mestskú autobu-
sovú dopravu, akú majú seniori nad 
65 rokov. Prisľúbil, že sa s vedením 
mikulášskej organizácie Slovenského 
zväzu telesne postihnutých stretne a 
prediskutujú súvisiace požiadavky a 
možnosti.

Na záver primátor Slafkovský infor-
moval, že radnica bude podporovať 
činnosť zväzu i naďalej, o skrátení výš-
ky príspevku kvôli zlej hospodárskej 
situácií mesta sa neuvažuje.             -red-

Zdravotne postihnutí majú podporu

Skúška sirén
V piatok 8. apríla o 12. ho-

dine bude v Liptovskom Mi-
kuláši vykonaná kontrola 
skúšky vyrozumenia obyva-
teľstva dvojminútovým stá-
lym tónom sirén.

Liptovský Mikuláš má v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti sedem zá-
kladných škôl a podľa slov Jána 
Jurkoviča prípravy na nový školský 
rok v nich prebiehajú už teraz: „No-
vela školského zákona znížila po-
čet žiakov v triede, z čoho vyplýva 
nárast počtu tried a počet hodín, 
ktoré v nich bude potrebné odučiť,“ 
vysvetlil situáciu, s ktorou sa musí 
vysporiadať.

Zoznam ocenených pedagógov:
Mgr. Jana Franklová, učiteľka (ZŠ 

Čs. brigády),  PaedDr. Eva Holková, 
zástupkyňa riaditeľky školy (ZŠ Okoli-
čianska),  RNDr. Zlatica Halahijová, 
výchovná poradkyňa (ZŠ Nábrežie A. 
Stodolu), Mgr. Eva Hlavčová, učiteľ-
ka (ZŠ Demänovská cesta), Mgr. art. 
Milan Ivan, učiteľ (ZUŠ J. L. Bellu), 
Mgr. Eva Jurčová, učiteľka (ZŠ s MŠ 
P. J. Kerna), Mgr. Renáta Kiselová, 
zástupkyňa riaditeľky školy (ZŠ Ap. 
Pavla), Mgr. Eva Maťková, učiteľka 
(ZŠ J. Kráľa), Tibor Trunkvalter, vy-
chovávateľ (CVČ), Mgr. Anna Urba-
nová, vychovávateľka ŠKD (ZŠ M. R. 
Martákovej), Mgr. Mária Ďurkovská, 
učiteľka (Gymnázium M. M. Hodžu), 
Mgr. Ivana Bartánusová, učiteľka 
(SZŠ), Mgr. Michal Farkašovský, uči-
teľ (SOŠ obchodu a služieb), Dušan 
Jurík, majster odbornej výchovy (SOŠ 
polytech.), Bc. Ľubica Repová, maj-
sterka odbornej výchovy (Hotelová 
akadémia), Mgr. Kvetoslava Staro-
ňová, učiteľka (Evanjelická ZŠ J. Tra-
novského), Ing. Ján Vdovec, zástupca 
riaditeľa školy (SOŠ staveb.), Monika 
Gmitterová, učiteľka (MŠ Agátová), 
Ivana Kotuličová, učiteľka (MŠ Vra-
novská), Eva Labajová, učiteľka (MŠ 
Nábrežie 4. apríla), Zuzana Velnero-
vá, učiteľka (MŠ Nábrežie A. Stodolu) 
 -red-

Redakčná oprava
V marcovom vydaní mesač-

níka Mikuláš sme v článku „Mi-
nister Mihál navštívil Liptovský 
Mikuláš“, ktorý vyšiel na str. 2 
uviedli nesprávne krstné meno 
riaditeľky mikulášskeho úradu 
práce Viery Devečkovej. Nedo-
patrením sme ju prekrstili na 
Evu. Pani riaditeľke i čitateľom sa 
ospravedlňujeme. -red-



Zmeny v úhradách za sociálne služby

 Ďalšia národná kultúrna pamiatka

Počas  mesiacov apríl a máj Informačné centrum mesta ponúka zvý-
hodnené ceny propagácie služieb pre podnikateľské subjekty. Bližšie 
informácie získate na internetovej stránke www.mikulas.travel, pri 
osobnej návšteve alebo na telefónnom čísle: 044/16 186.

Mestské zastupiteľstvo schválilo 
24. marca nové všeobecné naria-
denie mesta 3/2011 o úhradách, 
spôsobe určenia a platenia úhrad 
za sociálne služby poskytované v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Liptovský Mikuláš. Nariadenie je 
účinné od 1. mája. 

V novom VZN sú zmenené výšky 
úhrad za opatrovateľskú službu a 
za sociálnu službu v zariadení opat-
rovateľskej služby. Občania za po-
skytovanú opatrovateľskú službu 
budú platiť podľa aktuálnej výšky 
príjmu. Opatrovaní s príjmom do 
290 eur budú platiť jedno euro, od 
291 eur do 440 eur 1,50 eur a ob-
čania s príjmom nad 441 eur budú 
prispievať na prijímané služby dvo-

ma eurami za hodinu. Zmena sa 
dotkne 85 občanov mesta, ktorí v 
najbližších dňoch budú so zmenou 
oboznámení písomne.

Pri stanovovaní výšky úhrad sme 
vychádzali z oprávnených ekono-
mických nákladov na opatrovateľ-
skú službu za rok 2010.  Mesto ju 
dotuje sumou 283 939 eur ročne. 
K zvýšeniu úhrad sme pristúpili ako 
poslední, všetky okolité mestá už 
sadzbu upravili v predchádzajúcich 
rokoch. 

Pre porovnanie úhrada v iných 
mestách: Ružomberok - 1,10 eur, 
Dolný Kubín - 1,50 eur, Banská Bys-
trica 1,50 eur. 

 PhDr. Ľubomíra Gloneková,
 poverená vedením oddelenia sociálneho

Na podnet Múzea Janka Kráľa vyhlá-
sil Pamiatkový úrad Slovenskej repub-
liky v Bratislave za národnú kultúrnu 
pamiatku tzv. Straussovský dom na 
Námestí osloboditeľov č. 30, ktorý je 
súčasťou múzea od roku 1965.  

Tento objekt reprezentuje archi-
tektonicky hodnotnú svetskú stav-
bu palácového typu. Dom dokladá  
formovanie, vývoj a charakter meš-
tianskej architektúry v historickej 
mestskej urbanistickej štrukútre. 

Pochádza z obdobia renesancie, 
najneskoršie z druhej polovice 17. 
Storočia.  Z jeho  majiteľov pozná-
me Adama Muskulyho, ktorý dom 
v r. 1883 predal lekárovi Bartolome-
jovi Kuxovi a jeho manželke Joze-
fíne, rod. Teltschovej. Kuxovcom sa 
tu narodili 4 deti, Najmladšia dcéra  
Vilma bola matkou MUDr. Pavla 
Straussa, ktorého pamätná tabuľa 
je od r. 2002 inštalovaná na fasáde 
domu.   -mjk-
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Programy pre voľný čas v meste
Informačné centrum mesta pri-

pravilo pre domácich aj návštevní-
kov mesta pobytové programy na 
strávenie voľných chvíľ v Liptov-
skom Mikuláši. 

Zverejnené sú na webovej stránke 
www.mikulas.travel. Momentálne 
tu môžu záujemcovia nájsť mož-
nosti, ktoré mesto ponúka v jar-

nom období, pôjde však o cyklus 
celoročných pobytových progra-
mov. Usporiadané sú do štyroch 
záujmových skupín – pre rodiny s 
deťmi, nadšencov umenia, pozna-
nia i histórie, aj pre tých, ktorí tu 
chcú prežiť romantické chvíle ale-
bo si po zhone všedných dní od-
dýchnuť a zabaviť sa. 

V minulom vydaní mesačníka Mi-
kuláš sme vám priblížili blížiace sa 
štatistické zisťovanie - sčítanie oby-
vateľov, domov a bytov (ďalej len 
„sčítanie“). Vraciame sa k nemu, na-
koľko ide o významné zisťovanie, 
pravidelne sa opakujúce v intervale 
10-tich rokov. Pripomeňme si zák-
ladné fakty. 
Sčítanie sa vykoná na celom úze-
mí Slovenskej republiky k 21. máju 
2011 a táto povinnosť vyplýva zo 
zákona 263/2008. Rozhodujúcim 
okamihom sčítania je polnoc z 
piatka 20. mája na sobotu 21. mája 
2011, to znamená, že do sčítacích 
tlačív budeme zaznamenávať úda-
je, ktoré budú predmetom zisťova-
nia a udejú sa do polnoci 20. mája. 
Sčítaním sa zisťujú údaje o
1. obyvateľoch
• štátnych občanoch Slovenskej re-
publiky 
• cudzincoch zdržujúcich sa na úze-
mí Slovenskej republiky v rozhodu-
júcom okamihu sčítania
2.  úrovni bývania obyvateľov
3.  štruktúre domového a bytového 
fondu
Sčítanie sa vzťahuje na

1. obyvateľov okrem cudzincov po-
užívajúcich diplomatické výsady a 
imunitu
2. na každú budovu určenú na bý-
vanie alebo inú budovu, ktorá je 
obývaná v rozhodujúcom okami-
hu sčítania, okrem zastupiteľských 
úradov cudzích štátov
3. byty 
Na účely sčítania obyvateľov, domov 
a bytov v roku 2011 je povinný po-
skytnúť údaje: 
• každý obyvateľ v rozsahu uvede-
nom v zozname. Za neplnoletého 
obyvateľa a za obyvateľa, ktorý 
nemôže sám poskytnúť údaje, je 
povinný poskytnúť údaje jeho zá-
konný zástupca alebo blízka osoba, 
alebo osoba žijúca s ním spoločne 
v domácnosti. 
Za obyvateľa v ubytovacom zaria-
dení, ktorý nemôže sám poskytnúť 
údaje zo zdravotných dôvodov ale-
bo ktorý je neplnoletým obyvate-
ľom, je povinný poskytnúť údaje 
ubytovateľ. Za obyvateľa, ktorému 
sa poskytuje starostlivosť v zaria-
dení sociálnych služieb alebo kto-
rému sa poskytujú sociálne služby 
inými právnickými osobami celo-

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

Vlastníci stavieb sú v súlade s 
vyhláškou Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky č. 31/2003 
Z.z., ktorou sa ustanovujú pod-
robnosti o označovaní ulíc a iných 
verejných priestranstiev a o číslo-
vaní stavieb povinní pripevniť 
na budovu tabuľku so súpisným 
číslom a tabuľku s orientačným 
číslom tak, aby boli dobre vidi-
teľné z najbližšej komunikácie. 
Tabuľky so súpisnými a orientač-

nými číslami prevzali stavebníci 
stavieb pri vydaní kolaudačného 
rozhodnutia. 

V súvislosti so sčítaním obyva-
teľov, domov a bytov  upozor-
ňujeme  vlastníkov budov, ktorí 
nemajú tabuľky, že stavby je po-
trebné označiť aspoň dočasne 
provizórnymi tabuľkami (napr. z 
kartónu) tak, aby boli čísla dobre 
čitateľné a viditeľné z najbližšej 
komunikácie.

ročne a ktorý nemôže sám poskyt-
núť údaje, je ich povinný poskytnúť 
vedúci zariadenia alebo ním pí-
somne poverený zamestnanec.
• cudzinec, ktorý má pobyt na území 
Slovenskej republiky kratší ako 90 
dní, je povinný poskytnúť údaje v 
obmedzenom rozsahu
• vlastník domu alebo správca 
domu, alebo nájomca domu.
• vlastník bytu alebo správca bytu, 
alebo nájomca, alebo podnájomník.
Každý, kto je povinný poskytnúť 
údaje, ich poskytne úplne, správne, 
pravdivo a včas. 
Čas sčítania, čiže dobu, počas kto-
rej sa sčítanie vykoná, ustanovila 
svojím nariadením č. 1/2011 vláda 
Slovenskej republiky. Podľa tohto 
nariadenia sa sčítanie vykoná v čase 
od 13. 5 . do 6. 6. 2011. 
Údaje zo sčítania sa zaznamenajú 
na sčítacom tlačive, s ktorým vás 
navštívia sčítací komisári. Sčíta-
cie tlačivo je štatistický formulár v 

listinnej podobe alebo v elektro-
nickej forme. Čas na elektronické 
sčítanie bude kratší, od 21. mája 
do 29. mája, z dôvodu, aby si sčí-
tací komisári mohli skontrolovať, 
či sa obyvatelia, ktorí im avizova-
li záujem o elektronické sčítanie, 
skutočne aj elektronicky sčítali. Ak 
sa obyvateľ elektronicky nesčíta, 
sčítací komisár ho navštívi opäť a 
požiada ho o vyplnenie tlačených 
sčítacích formulárov. 
Vyplniť ich je jeho povinnosťou vy-
plývajúcou zo zákona. 
Základné informácie o sčítaní náj-
dete aj na webovej stránke mesta 
v záložke Samospráva - SODB 2011, 
kde nájdete aj vzory sčítacích tlačív, 
ktoré budeme vyplňovať. 
Údaje zistené pri sčítaní sú chráne-
ní zákonom a slúžia pre štatistické 
potreby. Sú jedinečné a nedajú sa 
získať inak len spoluprácou s oby-
vateľmi. Ďakujeme vám preto za 
spoluprácu. -org-



6 inzercia

www.hyperzlava.sk Zaregistrujte sa a žiadna ponuka vám už neunikne!

Bowling a neobmed-
zené množstvo piva
za 2 €

Portál HyperZlava.sk vám ponúka veľké zľavy vďaka
hromadnému nakupovaniu.

- 80% - 90%
- 90%

Každý deň zľava 

40 % - 90 % 

pre vaše mesto

Čo sme vám už ponúkli?

Jedlo v pizzerii
za 1 €

Masáž chrbta
za 0,70 €

NOVINKA! Ponúkame dvojročné prípravné štúdium pre priamy vstup
do tretieho ročníka bakalárskeho odboru BUSINESS MANAGEMENT
na HOCHSCHULE MITTWEIDA v Nemecku so špecializáciou na

Prihlášky k nám môžete posielať                             .do 31. mája 2011

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

• FINANCIE
• INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A MANAŽMENT

• CESTOVNÝ RUCH, HOTELIERSTVO A EVENTY

INFO:

Komenského 10

Liptovský Mikuláš

044/552 44 60

lmikulas@bivs.sk

www.bivs.sk
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NA SCHVÁLENIE HYPOTÉKY STAČÍ UŽ IBA JEDEN DEŇ
Mnohí z nás raz v živote dospejú k rozhodnutiu, že je 
ten správny čas na kúpu vlastného bývania. Niekto 
sníva o slnečnom byte v ruchu veľkomesta, iní túžia po 
rodinnom dome s veľkou záhradou. Vybaviť si hypoté-
ku na financovanie bývania nemusí byť jednoduché. 
O tom, na čo by ste pri výbere hypotéky nemali za-
budnúť a ako vybrať ten najlepší úver, sa rozprávame 
s pánom Jánom Pethöm, riaditeľom pobočky ČSOB na 
Ulici 1. mája v Liptovskom Mikuláši. 

Odborníci v oblasti bývania poukazujú na výhodné ceny nehnuteľností 
na trhu. Na tento trend reagujú aj banky zaujímavými ponukami úverov. 
Môžete teda potvrdiť, že je najvhodnejší čas na kúpu nehnuteľnosti?
Áno, momentálne je naozaj vhodný čas na zaobstaranie si nového bývania 
či výmenu menšieho za väčšie. Situácia na realitnom trhu sa stabilizovala 
a bývanie sa tak stáva dostupnejším pre viacerých ľudí. Navyše sme zvý-
hodnili podmienky hypotekárnych úverov. Potrebné peniaze na kúpu bytu či 
domu môžu klienti v našej banke získať veľmi rýchlo a jednoducho. Vďaka 
odpusteniu poplatku za vybavenie úveru výrazne ušetria – pri hypotéke 
vo výške 50 tis. € predstavuje úspora až 375 €.

Pri vybavovaní úveru si môže klient vybrať fixáciu úrokovej sadzby, tzn. 
ako dlho sa mu nebude meniť výška úrokovej sadzby, a teda ani splátky. 
Podľa čoho si má vyberať viazanosť sadzby?
Úrokové sadzby pri hypotekárnych úveroch sú momentálne naozaj nízke 

a očakáva sa, že v nasledujúcich mesiacoch dôjde k ich zvýšeniu. Z tohto 
dôvodu odporúčame našim klientom zafixovať si úrokovú sadzbu na dlhšie 
obdobie, ideálne 3 až 5 rokov, čo im na niekoľko rokov zabezpečí nemennú 
úrokovú sadzbu, ako aj rovnakú výšku mesačných splátok.

Najmä pri hypotéke chcú mať ľudia peniaze k dispozícii čo najskôr. Pro-
ces poskytnutia úveru však býva v mnohých prípadoch časovo náročný. 
Ako dlho trvá schválenie úveru v ČSOB?
Proces schvaľovania hypoték sme zrýchlili tak, že už do 24 hodín informujeme 
klienta, či je možné mu úver poskytnúť alebo nie. Dokonca sa v tomto termíne 
dozvie aj výšku úrokovej sadzby, ako aj výšku mesačných splátok. Máme rie-
šenie aj pre tých, ktorí potrebujú peniaze naozaj rýchlo. Vďaka zrýchlenému 
čerpaniu úveru môžu mať potrebné peniaze na svojom účte už do 2 hodín.

Máte pripravené pre klientov špeciálne benefity?
Okrem toho, že sme celý proces vybavovania hypotekárneho úveru výrazne 
zjednodušili, prinášame aj ďalšie benefity. Pre tých, ktorí plánujú kúpu ne-
hnuteľností v okolitých krajinách, ako sú napr. Maďarsko, Rakúsko, Česko či 
Poľsko, máme pripravený účelový úver. Našim klientom dlhodobo umožňuje-
me splatiť bez poplatku celý hypotekárny úver alebo jeho časť pri skončení 
fixácie úrokovej sadzby. Ak chcú splatiť časť svojho úveru skôr, môžu tak 
urobiť do výšky 20 % úveru raz ročne a zdarma. 

Viac informácií môžete získať v pobočke ČSOB na Ulici 1. mája 
v Liptovskom Mikuláši alebo na www.csob.sk.
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Oznam
Mesto Liptovský Mikuláš vyda-
lo povolenie na zvláštne uží-
vanie miestnych komunikácií 
pre KABELKON Slovakia, s. r. o., 
Chalupkova 25, Banská Bystrica, 
z dôvodu rekonštrukcie káblo-
vého distribučného systému v 
Liptovskom Mikuláši – Nábrežie 
A. Stodolu a Nábrežie 4. aprí-
la. Stavebné a výkopové prá-
ce budú vykonané v lehote od 
25.03.2011 do 31.07.2011. Vzhľa-
dom k tomu, že počas staveb-
ných prác dôjde k obmedzeniu 
užívania verejného priestranstva 
a miestnych komunikácií, pro-
síme občanov o pochopenie a 
zhovievavosť.  -žpd-

chcete inzerovať 
v mesačníku Mikuláš?

Je distribuovaný do 
všetkých domácnos-
tí v meste. reklama  
v ňom je preto vysoko 
efektívna. 

o podmienkach in-
zercie sa informujte 
na e-mailovej adrese 
mesacnik@mikulas.sk
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Jarné upratovanie v meste 

Nebezpečný odpad a elektroodpad - zberné miesta

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje 
týmto opätovne jarné upratovanie v 
meste Liptovský Mikuláš. Veľkoobje-
mové kontajnery budú rozmiestne-
né na svojich obvyklých miestach 
od 4. apríla po dobu 2 týždňov. Pri 
jarnom upratovaní je potrebné vy-
čistiť si okolie rodinných domov, 

bytových domov a firiem. Pristave-
né veľkoobjemové kontajnery sú 
určené pre občanov mesta, nie pre 
podnikateľské subjekty, ktoré sú 
povinné zbavovať sa odpadov zo 
svojej činnosti v súlade so zákonom 
a na vlastné náklady. Na sídliskách 
je možné pristaviť veľkoobjemový 

kontajner na požiadanie domového 
dôverníka pre upratovanie prísluš-
ného bytového domu najneskôr do 
konca apríla.

Veľkoobjemový kontajner je urče-
ný na uloženie objemného odpadu 
z domácností (starý nábytok rozbitý 
na menšie časti, koberce, dvere, vy-
radená sanita...) a odpadu z verej-
ných priestranstiev. Zelený odpad, 
konáre zo stromov a drevo je po-
trebné ukladať ku veľkoobjemovým 
kontajnerom a tieto budú následne 
podrvené a zhodnotené. 

Do kontajnerov nesmú byť ukla-
dané stavebné odpady (tie musí 
stavebník v súlade so stavebným 
rozhodnutím na vlastné náklady ulo-
žiť na riadenej skládke a mať doklad 
o jeho likvidácii). 

Nebezpečný odpad a elektroodpad 
sa do veľkoobjemových kontajnerov 
nesmie ukladať! Je možné odovzdať 
ho každý deň v zbernom stredisku 
na Podtatranského ulici alebo v pra-
covné dni a v sobotu od 6.30 – 12.00 
h. v zbernom a triediacom stredisku 
na Podbrezinách, príp. dňa 16. aprí-
la, kedy sa uskutoční mobilný zber 
nebezpečných odpadov podľa ob-
vyklého harmonogramu.   

Žiadame občanov, aby k jarnému 
upratovaniu pristupovali zodpoved-
ne, veľkoobjemový odpad neukla-
dali vedľa kontajnerov, ale počkali na 
prázdny, striktne dodržiavali termíny 
jarného upratovania v jednotlivých 
lokalitách a po jeho skončení už od-
pad na týchto miestach neukladali. 
Ukladanie odpadu na stanovištiach 
veľkoobjemových kontajnerov po 
skončení jarného upratovania je po-
važované za tvorbu divokej skládky.

Upozornenie: dodržiavanie termí-
nov a pravidiel pri nakladaní s od-
padmi v čase jarného upratovania 
bude pravidelne monitorovať mest-
ská polícia a v prípade ich nerešpek-
tovania bude vyvodzovať dôsledky 
formou blokových pokút.   -žp-

Vakcinácia líšok
Regionálna veterinárna a po-

travinová správa Liptovský 
Mikuláš ako orgán na úseku ve-
terinárnej starostlivosti sa obra-
cia na občanov mesta Liptovský 
Mikuláš - obyvateľov Podbrezín 
s informáciou o realizácii orálnej 
vakcinácie líšok proti besnote v 
okolí sídliska Podbrezín.

Ručná pokládka vakcín na 
orálnu vakcináciu líšok je vyko-
návaná z dôvodu nadmerného 
výskytu líšok v blízkosti sídliska 
Podbreziny a nepriaznivej epi-
zootologickej situácie v blízkos-
ti hraníc s Poľskom (na poľskej 
strane je zaznamenaných nie-
koľko desiatok ohnísk besnoty) a 
z dôvodu zabezpečenia ochrany 
zdravia zvierat a zdravia ľudí.

Pokládka vakcín bude realizo-
vaná v spolupráci s Poľovným 
združením Baníkov v blízkosti 
sídliska Podbreziny zo západnej, 
severnej a východnej strany až 
po železničnú trať z južnej stra-
ny v období  od 11. 4. do 30. 4., 
kedy bude aj vyhodnotená uve-
dená akcia.

Majitelia psov by preto mali v 
tomto období a v týchto lokali-
tách vodiť psov na vôdzke, aby 
prípadné nájdené vakcíny ne-
konzumovali. Neodporúča sa, 
aby občania v prípade nájdenia 
vakcíny s ňou manipulovali!

Vakcinačná návnada Lysvul-
pen obsahuje modifikovaný 
oslabený vakcinačný kmeň bes-
noty, antibiotiká a stabilizačné 
médium. Zmes je naplnená v 
tobolkách (blistroch), ktoré sú 
obalené návnadovou hmotou s 
tetracyklínom, ktorý slúži ako in-
dikátor vakcinácie u vyšetrených 
líšok.  

 RVPS  Lipt. Mikuláš

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Liptovský Mikuláš 

OZNÁMENIE O VÝBERE  č. V 2/2011
uchádzača na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta v stálej štát-

nej službe, funkcia radca, na odbore služieb zamestnanosti, oddelenie 
nástrojov trhu práce, na výkon samostatnej odbornej činnosti s apliká-
ciou § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

PREDPOKLADY A POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 
úplné stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie 

alebo VŠ vzdelanie I. stupňa 
znalosť zákonov č. 400/2009 Z.z., č. 5/2004 Z.z.

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberu  (uviesť aj  a @)
b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného dokladu o najvyššom 
 do siahnutom vzdelaní,  
c) kópia z výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace 
 (predložiť najneskôr v deň konania výberu), 
d) profesijný štruktúrovaný životopis,
e) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených  
 v písmenách b) až d), o trvalom pobyte a o ovládaní štátneho jazyka,
f ) súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných 
 údajov za účelom výberu.

TERMÍN A MIESTO PODANIA ŽIADOSTI:
do 18. 4. 2011 písomne na adresu Úrad práce, sociálnych vecí a rodi-

ny Liptovský Mikuláš, osobný úrad, M. M. Hodžu 30, 031 80 Liptovský  
Mikuláš alebo v podateľni úradu alebo elektronicky na e-mailovú adresu  
Martina.Volajova@upsvar.sk. Uchádzač, ktorý zaslal žiadosť s požadova-
nými dokladmi elektronickými prostriedkami, je povinný najneskôr v deň  
konania výberu pred jeho uskutočnením doručiť žiadosť spolu s poža-
dovanými dokladmi aj písomne. Kontaktná osoba Mgr. Martina Volajová,  
t. č. 044/2440121                                

                                                              PhDr. Viera Devečková, vedúca služobného úradu

Informácie:  MsÚ Liptovský Mikuláš, tel.: 044/5565 350, ďalší termín zberu: jeseň  2011.

termín zberu:  16. 4. 2011 (sobota) 

ULICA UMIESTNENIE ZASTÁVKY ČAS
Lipt. Ondrašová zast. autobusu pri kostole 8.40 - 8.55
Andice-Benice pri potravinách v Beniciach 9.05 - 9.15
Palúdzka pri Dyname FC 34 štadión 9.20 - 9.35
Demänová kultúrny dom 9.45 – 10.00
Bodice križovatka pri pamätníku 10.05 - 10.15
Ploštín pred kultúrnym domom 10.25 – 10.40
Iľanovo pred kultúrnym domom 10.50 - 11.05
Nábr. 4. apríla parkovisko za Billou Belopotockého ul. 11.15 - 11.25
Nábrežie Aurela Stodolu  pri predajni Jednota-Vrbica 12.00 - 12.10
Veľká kolónia pri garážach 12.15 - 12.25
Okoličné, Sihoťská 298 vedľa ihriska 12.30 - 12.40
Stošice otočka autobusu 12.50 – 13.00
Podtatranského ul.  Zberný dvor VPS L. Mikuláš 13.10-naloženie



Občiansky servis 
február  2011

Zo zápisníka mestskej polície 

Narodil sa človek, zapálila  
sa na oblohe nová hviezda. 
Tak vitaj človiečik…
vo februári  2011  sa v Lip-
tovskom Mikuláši narodili:

Miriam JURČÁKOVÁ, 
Cynthia CHEBEŇOVÁ, Fi-
lip JANČUŠKA, Jakub JAN-
KOVIČ, Ján BARTKO, Filip 
BELLA, Nikolas PUŠKA,  
Timea REPČEKOVÁ, Liliana 
SEKANOVÁ, Klaudia ZIKMUN-
DOVÁ, Peter MUDRIK, Ti-
mea CALLOVÁ, Peter FRTÚS, 
Adam MELÁR, Sara LAZARO-
VÁ, Ema JUREKOVÁ, Martin 
BALLO, Peter CUDRÁK, David 
Leonard DOKOUPIL, Lukáš 
MIHÁLY, Ester ČERSTVÍKOVÁ, 
Alex ANTOL, Dorota BEDNÁ-
ROVÁ.

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

Manželstvo uzavreli:
Robert RICHTER – Ive-

ta RICHTEROVÁ, Róbert 
HORVÁTH – Mgr. Erika JURÁ-
ŠOVÁ, Ľuboš DVOROŽŇÁK 
– Zdenka ZAMIŠKOVÁ, PhDr. 
Juraj URBANOVČ – Tereza 
MARTIŠOVÁ, Pavel ŠKRANC 
– Ing. Miroslava ŠTETINOVÁ.

Roztrhla sa niť, už sa nedá 
spojiť. Život vyhasol, zostáva 
spomienka … 

opustili nás:
Mária ŠPANKOVÁ – 85r., Ing. 

František BAJNOK – 67r., Pav-
la SUKUPČÁKOVÁ – 81r., Žofia 
LENÁRTOVÁ – 96r., Vladimír 
CHEBEN – 82r., Milena FIAČA-
NOVÁ – 89r., Pavel MAGURA 
– 90r., Božena HLINIČANOVÁ 
– 75r., Marta ARGALÁŠOVÁ – 
54r., Ladislav ČIERNY – 76r., 
Mária MUDROŇOVÁ – 86r., 
Mária GREŠOVÁ – 74r., Zden-
ka RYBÁRSKA – 64r., Etela 
BABKOVÁ – 81r., Ján DŽUR-
MAN – 72r., Olga HÚDIKOVÁ 
– 88r., Ing. Ján ŽUFFA – 74r., 
Anna MIKYTOVÁ – 79r., Ing. 
Juraj MYDLO – 63r., Darina 
MÄSIAROVÁ – 87r., Jozef PER-
NIŠ – 87r.  

 -matr-

1. 3. 2011 o 17.05 hod. na mestskú 
políciu bolo telefonicky oznámené, 
že na parkovisku za domom kultúry je 
odstavené osobné motorové vozidlo 
zn. Opel, EVČ LM 801 AM pričom brá-
ni vo výjazde ostaným zaparkovaným 
motorovým vozidlám. Vodič uvede-
ného vozidla D. J. z Bobrovca týmto 
konaním porušil § 25 ods.1 písmeno 
u zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej pre-
mávke, za dopravný priestupok zapla-
til blokovú pokutu.

2. 3. 2011 o 16.00 hod. mestská po-
lícia prijala oznámenie, že v areáli 
materskej školy na Podbrezinách sa 
voľne pohybuje pes - vlčiak. Odbor-
ne spôsobilý pracovník MsP zabez-
pečil odchyt psa a jeho umiestnenie 
v karaténnej stanici na ul. Revolučná.  
V dannom prípade ide o psa, ktorý 
nie je zapísaný v evidencii MsÚ Lipt. 
Mikuláš.

4. 3. 2011 v čase od 15.30 do 16.15 
hod. počas výkonu hliadkovej služby 
mestská polícia zistila, že na ul. Hol-
lého porušili dopravnú značku C4 
b - prikázaný smer jazdy, piati vodiči 
osobných motorových vozidiel M. K. 
z Laziska, E. K. z Lipt. Mikuláša, M. Č. 
z Popradu, J. C. z Beňadikovej a M. M. 
z Lipt. Osady. Za porušenie § 3 ods.2 
písm. b zákona č. 8/2009 Z. z. o cest-
nej premávke vodiči na mieste zapla-
tili blokovú pokutu.

4. 3. 2011 o 21.40 hod. hliadka mest-
skej polície zistila, že na verejnom 
priestranstve ul. Štúrova konzumu-
jú alkoholické nápoje M. B., M. H. a 
T. J., všetci z Pribyliny. Za porušenie 
ustanovenia čl. 2 ods. 1 písmeno b, 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 
8/1992 im bola uložená bloková po-
kuta.

5. 3. 2011 o 15.30 hod. mestská polícia 
počas výkonu služby na ul. Borbisova 
zistila, že majiteľ psa nemá prihláse-
ného psa v evidencii MsÚ Lipt. Miku-
láš. Za porušenie § 3 ods. 1, zákona č. 
282/2002 o držaní psov majiteľ psa na 
mieste zaplatil blokovú pokutu.

7. 3. 2011 v čase 14.40 – 16.15 hod. 
mestská polícia v mestskej časti De-
mänová, Bodice pri výkone služby zis-
tila, že štyria majitelia psov nesplnili 
povinnosť vyplývajúcu z ustanovenia 
§ 7 ods. 1 písm.b, zákona č. 282/2002 
Z. z. o podmienkach držania psov. Za 
priestupok zaplatili blokovú pokutu.

8. 3. 2011 o 10.40 hod. prostredníc-
tvom kamerového systému mestská 
polícia zistila, že na ul. 1.mája vodiči 
osobných motorových vozidiel J. K.,  
z Lipt. Mikuláša, P. Z. z Uhorskej Vsi, O. 
K. z Ľubele porušili ustanovenie § 25 
ods. 1 písm. o zákona č. 8/2009 Z. z. o 
cestnej premávke, pretože nezaplatili 
parkovné. Za dopravný priestupok im 
bola uložená bloková pokuta. 

9. 3. 2011 o 16.43 hod. hliadka mest-
skej polície na ul. Žiarska zistila voľný 
pohyb psa - pitbula. Po úspešnom od-
chyte a následnom identifikovaní ma-
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jiteľa J. H. zo Stošíc prípad porušenia 
ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. e, VZN 
č. 4/2009 mesta Lipt.Mikuláš o vode-
ní psov na verejných priestranstvách, 
mestská polícia vyriešila uložením 
blokovej pokuty.

10. 3. 2011 o 14.39 hod. mestská po-
lícia prijala telefonické oznámenie, 
že na účelovej komunikácii pri osade 
Hlboké za bývalým futbalovým ihris-
kom niekto niečo spaľuje a čiernym 
dymom znečisťuje životné prostredie. 
Objasňovaním prípadu bolo zistené, 
že D. K. z ul. Podtatranského a O. Z.  
z ul. Penkalu vypaľovali ochrannú izo-
láciu elektrických káblov. Za poruše-
nie čl. 9 ods.4, VZN mesta Lipt. Mikuláš 
č. 7/2001 o nakladaní s komunálnym 
odpadom a drobným stavebným od-
padom menovaní boli riešení v bloko-
vom konaní.

13. 3. 2011 o 10.24 hod. mestská po-
lícia prijala telefonické oznámenie, že 
na ul. Vrbická niekto umýva osobné 
motorové vozidlo. S využitím kame-
rového systému mestská polícia zis-
tila, že priestupku proti verejnému 
poriadku sa dopustil Z. K. z Lipt. Mi-
kuláša, pretože porušil ustanovenie 
čl. 2 ods. 4 písm. b VZN č. 8/1992 mes-
ta Lipt. Mikuláš. Prípad bol vyriešený 
uložením blokovej pokuty.

14. 3. 2011 o 12.00 hod. mestská 
polícia počas výkonu služby zistila 
nedovolenú skládku – plasty, sklo, 
komunálny odpad rôzneho druhu  
v lokalite Háj–Nicovô. Objasňovaním 
prípadu mestská polícia zistila, že M. 
K. z Lipt. Mikuláša porušil čl. 2 ods. 1 
písm. c VZN č. 7/2001. Prípad je rieše-
ný v blokovom konaní.

14. 3. 2011 v čase 19.00 - 20.00 hod. 
mestská polícia počas výkonu služby 
na ul. Lipová a Jefremovská zistila, že 
sedem držiteľov psov nemá splnenú 
povinnosť vyplývajúcu z ustanovenia 
§ 7 ods. 1 písm. b, zákona č. 282/2002 
Z. z. o podmienkach držania psov.  
Za priestupok podľa citovaného zá-
konného ustanovenia zaplatili bloko-
vú pokutu.

17. 3. 2011 mestská polícia počas 
výkonu služby na Nábreží Dr. A. Sto-
dolu v čase 21.20 – 22.40 hod. zistila, 
že na trávniku parkujú osobné moto-
rové vozidlá zn. Ford, EVČ LM 609 BU 
a zn. Škoda Fábia, EVČ BA 622 XP. Pre 
porušenie § 25 ods. 1 písm. zákona  
č. 8/2009 vodičom M. B. a Ž. R., obaja 
z Lipt. Mikuláša, bola uložená bloková 
pokuta. 

18. 3. 2011 o 11.00 hod. mestská polí-
cia prijala oznámenie, že na ul. Pišúta 
osamelo žijúci občan M. P. nevychá-
dza viac dní z domu. Mestská polícia 
na mieste cez pootvorené okno vide-
la v izbe rodinného domu na podlahe 
nehybné telo muža. Na miesto bol 
prizvaný lekár a vyšetrovanie prípadu 

v zmysle miestnej a vecnej prísluš-
nosti prevzalo OO PZ Lipt. Mikuláš.

18. 3. 2011 o 20.00 hod. na verejnom 

priestranstve ul. Nábrežie J. Kráľa kon-
zumovalo alkoholické nápoje 6 osôb 
vo veku 19 - 22 r., všetci z Lipt. Miku-
láša. Pre porušenie čl. 1 písm. b VZN 
mesta Lipt. Mikuláš č. 8/1992 boli rie-
šení uložením blokovej pokuty.

20. 3. 2011 o 09.25 hod. mestská po-
lícia prijala telefonické oznámenie,  
že v byte na Nábreží Dr. A. Stodolu na 
7.poschodí je uzavretý byt, z ktorého 
cítiť zápach. Po otvorení bytu na zemi 
ležalo nehybné telo muža bez zná-
mok života. Na miesto bola prizvaný 
lekár a objasňovanie prípadu prevza-
lo OO PZ Lipt. Mikuláš.

20. 3. 2011 o 15.30 hod. na autobu-
sovej stanici SAD ul. M. R. Štefánika 
prostredníctvom kamerového sys-
tému mestská polícia zistila, že R. Š.,  
D. F., obaja z Važca, a L. G. z Lipt. Hrád-
ku fajčili cigarety. Pre porušenie § 7 
ods. 1 písm. a zákona č. 377/2004 Z. 
z. o ochrane nefajčiarov zaplatili blo-
kovú pokutu.

25. 3. 2011 o 18.51 hod. na mestskú 
políciu bolo telefonicky oznámené, že 
na štátnej ceste č. I/18 za diaľničným 
mostom smerom k Andiciam leží zra-
zená, usmrtená srnka. Po vyrozumení 
odborného lesného hospodára Ing. 
M. Hubku mestská polícia poskytla 
asistenciu pri odvoze lesnej zveri.

26. 3. 2011 o 03.00 hod. na Nábreží 
4. apríla pri reštauračnom zariadení 
počas výkonu služby mestská polí-
cia zistila, že maloletý J. K. (14 ročný)  
z Lipt. Mikuláša je pod vplyvom alko-
holu (0,65 mg/l). Matka si maloleté-
ho prevzala na MsP, avšak vzhľadom 
na agresívne správanie voči matke  
v súčinnosti RZS bol hospitalizovaný 
na psychiatrické oddelenie NsP Lipt. 
Mikuláš. Prípad je v riešení pre podo-
zrenie z porušenia § 30 ods. 1 záko-
na č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a 
§ 2 ods. 2, 3 zákona č. 219/1996 Z. z.  
o ochrane pred zneužívaním alkoho-
lických nápojov.

27. 3. 2011 o 19.21 hod. prijala MsP te-
lefonické oznámenie, že v Lipt. Ondra-
šovej pri cintoríne pravdepodobne 
niekto vypaľuje suchú trávu, nakoľko 
je zadymený značný priestor. Mest-
ská polícia preverením prípadu zistila,  
že M. P. z Lipt. Ondrašovej pálila zá-
hradný odpad, pričom oheň sa rozší-
ril v rozsahu 20 m2. Požiar zlikvidoval 
HaZZ, pre porušenie § 14 ods. 2 písm. 
c zákona č. 314/2011 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi zaplatila menovaná 
blokovú pokutu.

V období od 1. 3. 2011 do 31. 3. 2011 
MsP riešila 414 priestupkov, z toho 
na úseku dopravy 211, proti majet-
ku 8 priestupkov, 35 proti verejnému 
poriadku, 6 proti občianskemu spolu-
nažívaniu, 65 priestupkov k vodeniu 
psov na verejných priestranstvách, 
35 priestupkov porušenia zákona  
o ochrane nefajčiarov - fajčenie na au-
tobusových zastávkach a iné. 

    -msp-
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KINO NICOLAUS

      ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !

Výstava, experimentálna tvorba, lingvisticky orientované umenie

TVORIVÉ DIELNE
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Yellystonskému parku hrozí zrušenie. Návštevníci tak už nebudú môc� spoznáva� krásy
prírody a Yogi príde o jediný domov, aký kedy mal. Postavený pred najväèšiu výzvu
svojho života musí vzia� rozum do hrsti a dokáza�, že nie je taký pako ako vyzerá.

“Bolo nás devä�. Èíslo jedna zabili v Malajzii. Èíslo dva dostali v Británii. Trojku eliminovali v
Keni. Som na rade. Som èíslo štyri...” Vyzerajú ako my, ale sú iní. Ich životy sú vymyslené. Ma-
jú rovnaký osud. Smr� si po nich prichádza v poradí. Odkia¾ sú a kto sú ich prenasledovatelia?

Veselý príbeh o papagájovi, ktorý sa jedného dòa rozhodne podniknú� exotický výlet.  Avšak 
už od zaèiatku sa cesta nevyvíja pod¾a jeho predstáv a v cieli to nebude o niè lepšie. Splní si
svoj sen, alebo nájde úplne nieèo iné? Nový animovaný rodinný dobrodružný hit. 

Bol raz jeden domáci maznáèik menom Rango. V bezpeèí vyhriateho terária sníval o ve¾-
kých dobrodružstvách, keï sa zhodou náhod ocitne vo westernovom mesteèku. �ažko 
uverite¾ný príbeh neuverite¾ného chameleóna, ktorý na cestách objaví ve¾a zaujímavého. 

Èo ak naše kroky riadi niekto, kto má s nami konkrétne plány? Davidovi Norrisovi sa v ži-
vote darilo až do chvíle, kým nestretol Správcov osudu. Ukradli mu budúcnos�, teraz ju 
chce spä�. Správcom vlastného osudu sa nedá uniknú�...

Život profesora Johna Brennana plynul idylicky a nerušene až do chvíle, kým jeho ženu
neobvinili z údajnej vraždy. Právnici mu nepomohli, dôkazy sú až príliš jasné a už len málo-
kto verí v jej nevinu. On sa nevzdáva a plánuje ako ju dosta� z väzenia mimosúdnou cestou.

Veríte v diabla? Exorcizmus nie je sranda a ak sa tomu chce niekto venova�, musí ma� adek-
vátny výcvik. Zistí to aj mladý kòaz, ktorý práve pricestoval do Ríma na pozvanie odborníka. 
Neortodoxný otec Lukas mu dokáže, že diabol vie zaútoèi� aj na tých najsvätejších miestach..

Ve¾konoèný zajaèik sníval o kariére rockovej hviezdy. No jedného dòa ho autom prejde Fred
u ktorého sa v tú chví¾u prebudí svedomie. Vezme ho domov a s¾úbi, že sa postará nielen o 
neho, ale aj o jeho ve¾konoèné povinnosti. Milý animák pre široké divácke spektrum .

Boston je rajom kriminálnikov. Doug MacRay je jedným z nich. Nie hocikto, ale rovno šéf. 
Pri jednej akcii vezmú rukojemníèku Claire. Tá netuší, že náhodné stretnutie je zinsceno-
vané. Ich vz�ah prerastá do románika a Doug uvažuje o usporiadanom živote...

Moletná èokoládová bublina Claireece “PRECIOUS” Jonesová má sedemnás�, práve ju
vyrazili zo základnej školy a je po druhýkrát tehotná s nevlastným otcom. Teraz nastupuje 
do osobitnej školy a podvedome tuší, že práve tento krok jej pomôže zmeni� život...

K slovu sa hlási koktavým prejavom Albert Frederick Arthur George Windsor vojvoda z
Yorku. Britská monarchia potrebuje silnú autoritu a vystresovaný krá¾ zas pravého pria-
te¾a. Bravúrny herecký koncert Colina Firtha a Geoffrey Rusha.

Je im 15 a obèianka je im dobrá akurát tak k natrhnutiu stránky 15. Tri roky dospievania 
im zásadne zmenia život a ukážu, že revolta aj nieèo stojí. Trpká komédia o štvorici máni-
èiek a o zvláštnom životnom období, kedy detstvo zvo¾na prechádza v dospelos�.

1. - 3.4. (piatok až nede¾a) - 18.00 h     
Vstupné: 2,80 €

                                                   
                               

14. - 19.4.: - 14. a 15.4. ...20.00 h / 16. a 17.4. ...18.00 a 20.00 h / 18. a 19.4. ...20.00 h
Vstupné: 3,50 € / v pondelok: 2,50 €                                                 
                               

14. - 27.4. (štvrtok až streda) - 14. a 15.4. ...18.00 h / 16. a 17.4. ...16.00 h /
18. - 21.4. ...18.00 h / 22. - 25.4. ...16.00 a 18.00 h / 26. a 27.4. ...18.00 h 
Vstupné: 3,- € / od 22.4.: 2,70 € / v pondelok: 2,30 €                                         
                               

8. - 10.4. (piatok až nede¾a) - 16.00 h     
Vstupné: 2,50 €                                         
                               

22. - 25.4. (piatok až pondelok) - 20.00 h
Vstupné: 2,80 €                         
                               

26. - 27.4. (utorok, streda) - 20.00 h     
Vstupné: 2,80 €                                        
                               

20. - 21.4. (streda, štvrtok) - 20.00 h     
Vstupné: 3,- €                                             
                               

1. - 6.4. (piatok až streda) - 1.4. ...20.00 h / 2. a 3.4. ...16.00 h / 4. - 6.4. ...18,00 h 
Vstupné: 2,80 €/ v pondelok: 2,30 €

2. - 3.4. (sobota, nede¾a) - 20.00 h 
Vstupné: 2,80 €                         
                               

4.4. (pondelok) - 20.00 h     
Vstupné: 3,- €                                                
                               

5. - 11.4. (utorok až pondelok) - 5. a 6.4. ...20.00 h / 7. - 11.4. ...17.45 h
Vstupné: 3,- € / v pondelok: 2,30 €                                                  
                               

7. - 13.4. (štvrtok až streda) - 7. - 11.4. ...20.00 h / 12. a 13.4. ...17.30 a 20.00 h
Vstupné:  2,80 € / v pondelok: 2,30 €                                                       
                               

MEDVEÏ YOGI

SOM ÈISLO ŠTYRI

RIO
TVORCOVIA DOBY ¼ADOVEJ PRINÁŠAJÚ NOVÉ PREKVAPENIE

RANGO

SPRÁVCOVIA OSUDU

TRI DNI K SLOBODE

RITUÁL

HOP

MESTO

PRECIOUS

KRÁ¼OVA R    EÈ

OBÈIANSKY PREUKAZ

Komédia o mužovi , ktorý sa dostal na pomyslenú životnú križovatku. Svojim rozhodnutím 
spustí lavínu zmätkov, ktoré paradoxne ohrozujú práve jeho. Pravda obèas bolí, ale keï ju 
tajíte, môže bolie� omnoho viac. Je to hlúpa situácia vedie� o nevere a tápa�, èi to “prásknu�”.

Spoznáte ho pod¾a kladiva. Bez neho nedá ani ranu. Je to boh a rebel zároveò. Možno sa
stane legendou, ak skrotí vlastnú pýchu. K tomu mu Odin pomáhaj...! 
Za trest bol zavrhnutý medzi ¾udí a s ním prišla na zem i skaza... Dva svety - jeden hrdina.

28 - 29.4. (štvrtok a piatok) - 18.00 h     
Vstupné: 2,80 €                                 
                               

28.4. - 4.5.: - 28. a 29.4. ...20.00 h / 30.4. až 2.5. ...17.30 a 20.00 h / 3. a 4.5. ...20.00 h      
Vstupné: 3,- € / v pondelok: 2,30 €                                 
                               

DILEMA

THOR
MYSTERIÓZNE FANTASY V CELOSLOVENSKEJ PREMIÉRE.


