
Návštevy škôl odhalili ich potreby
Primátor mesta Liptovský Miku-

láš Alexander Slafkovský spolu  
s vedúcim oddelenia vzdeláva-
nia, mládeže, športu a kultúry 
Jurajom Chrapčiakom absolvo-
vali v uplynulom období pracov-
né návštevy všetkých školských 
zariadení v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta. 

„Hlavným cieľom návštev bolo 
porozprávať sa a prediskutovať 
s riaditeľmi školských zariadení 
každodenné radosti, ale najmä 
problémy a starosti, s ktorými 
sa stretávajú,“ povedal primá-
tor Alexander Slafkovský. „Chcel 

som si urobiť obraz o situácií  
a detailne zistiť, v akom stave 
naše školské zariadenia sú. Mesto 
financuje ich prevádzku a osob-
ná návšteva mi poskytla priestor 
uvidieť, aké sú priority,“ dodal. 
„Miestami sú potrebné menšie 
stavebné opravy, niekde tre-
ba investovať do vykurovania, 
inde vymeniť okná. Jedálne sú  
v relatívne dobrom stave, v nedáv-
nej minulosti do nich mesto inves-
tovalo pomerne dosť peňazí.“

Prednosť dostanú tie najdô-
ležitejšie investície, ktoré musí 
mesto urobiť už v tomto roku. 
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Jarné predsavzatia
Parlamentné voľby rozdali karty na naj-

bližšie štyri roky jasne. Pre mňa a tím, kto-
rý vediem na radnici sa z pohľadu úsilia  
o vyriešenie problémov v živote Liptovského 
Mikuláša a jeho obyvateľov nič nemení. Bu-
deme - tak ako doteraz - hľadať tie najopti-
málnejšie riešenia problémov, ktoré prináša 
život. Ostáva len veriť, že na vecné problémy 
sa budú hľadať vecné riešenia, napriek iné-
mu politickému „tričku“ radnice a vlády.

V ostatnom čase sme analyzovali situáciu 
rómskeho etnika v našom meste. Je poteši-
teľné, že za posledných 10-15 rokov pokles-
la pôrodnosť v rómskych rodinách žijúcich 
v Liptovskom Mikuláši na 3-4 deti. Akoby 
platil poznatok z krajín tretieho sveta, že 
pôrodnosť klesá s rastúcou životnou úrov-
ňou. Viem, že v mnohých rodinách sa aspoň 
počas sezónnych prác darí nájsť si nejakú 

fušku, alebo aj legálnu prácu. Osobne som 
pozitívne prekvapený záujmom o aktivačné 
práce, ktoré organizuje mesto s finančnou 
podporou štátu. 

Okrem zimnej sezóny zamestnávame 130-
150 ľudí, väčšinou Rómov, na pomocné 
práce, kde môžu za mesiac získať 63 eur ako 
odmenu. Aj o tento relatívne nízky plat je 
v súčasnosti bitka. Je teraz na samospráve 
mesta, aby sme si vymohli väčšiu disciplínu 
pri platbách za bývanie a likvidáciu smetí. 
V ostatnom čase sme v tomto smere našu 
aktivitu výrazne pritvrdili. V politike bý-
vania chceme obnoviť zásadu, ktorú sme 
úspešne aplikovali v rokoch 1998 - 2006. A 
ak sme presťahovali rómske rodiny do bytov 
nízkeho štandardu, tak  to boli len rodiny  
s trvalým pobytom v našom meste. Bývalé 
nevyhovujúce objekty vo vlastníctve mesta 
sme zbúrali („verejný dom“ pri súde, nárožie 
Moyzesovej ulice, Kmeťova ulička, Vrbica). 

V týchto dňoch sú doručované do domác-
ností platobné výmery „za smeti“ a daň  
z nehnuteľností schválené zastupiteľstvom 
pred prijatím rozpočtu na rok 2012. V tejto 
súvislosti chcem povedať, že ich zvýšenie 
je priamy následok zanedbania povinností 
mesta v oblasti likvidácie odpadu a údržby 
mestského majetku v nedávnych rokoch. 
Poplatok za odpad sa nezvyšoval od roku 
2004.  Daň  z nehnuteľnosti  sa nezvyšova-
la od roku 2008. Chcem, aby obidva typy 
„daní“  v budúcich troch rokoch kopírovali 
infláciu v krajine a nepostupovalo sa  skok-
mi pri ich úprave tak, ako sme k tomu boli 
donútení vlaňajšou ekonomickou situáciou. 
Napriek tomu sa mikulášske dane stále po-
hybujú v rámci slovenského širšieho prie-
meru. A tu sa chceme udržať, alebo zlepšiť,  
do konca roka 2014.    

 Alexander Slafkovský,
 primátor mesta

Mesačník pre občanov Mesta Liptovský MikuLáš

„Základná škola na Čs. brigády 
má v havarijnom stave kotolňu, 
to je asi najakútnejší prípad. 
Okrem toho je to najstarší škol-
ský objekt, a bohužiaľ jeho za-
teplenie bude musieť počkať, 
ak ho máme financovať z európ-
skych peňazí,“ vysvetlil primátor. 
Nové zdroje z eurofondov na 
tieto účely budú k dispozícii až 
v roku 2014. Peniaze na opravu 
kotolne sa radnica snaží získať  
z ministerstva školstva, vlani 
mestu prispelo na rovnaký účel 
pre školu v Demänovej. 

Primátora zaujímala aj napl-
nenosť jednotlivých tried na 
školách, krúžkov v centrách voľ-

ného času, stav zamestnancov, 
materiálne i technické vybave-
nie školských zariadení. Počas 
jednotlivých návštev Alexander 
Slafkovský nahliadol i do niekto-
rých tried, aby reálne videl prácu 
pedagógov, žiakov a ich aktivity.

„Teším sa, že väčšina riaditeľov 
našich školských zariadení sú 
dobrými a aktívnymi správca-
mi majetku. Mnohým sa vlani 
podarilo ušetriť a opravili si, 
napríklad, sociálne zariadenia  
či vymenili netesniace okná. 
Vážim si, pochopiteľne, že sa im 
darí získavať peniaze aj vlastnou 
činnosťou,“ konštatoval primátor  
A. Slafkovský. -leh-
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Cyklista Alan Bujdák upozornil na problémy onkologických pacientov

Prokuratúra rieši niekoľko trestných oznámení, ktoré podala radnica
Vedenie mesta podalo sériu trest-

ných oznámení na neznámeho pá-
chateľa. Podľa nich malo v rokoch 
2007 až 2010 dôjsť na radnici ku 
spáchaniu viacerých trestných 
činov. Sú medzi nimi korupcia, 
zneužívanie právomoci verejného 
činiteľa či porušenie povinnosti pri 
správe cudzieho majetku. 

Dôvodom prvého trestného ozná-
menia je zmluva o budúcej kúpnej 
zmluve na pozemky v mestskej čas-
ti Palúdzka. Jej podoba je v rozpore 
so znením, ktoré schválilo mestské 
zastupiteľstvo. Podľa uznesenia 
poslancov mala byť celková kúp-
na cena 825-tisíc eur, v zmluve  
z 8. júla 2009 je však uvedená suma 
iba 249-tisíc eur. S uznesením po-

slancov nekorešpondujú ani čísla 
a výmery predávaných parciel uvá-
dzaných v zmluve. 

Okrem nesúladu cien a parciel 
je ďalším problémom skutočnosť, 
že mesto bolo bez súhlasu posla-
neckého zboru zaviazané k uzav-
retiu zmluvy na zriadenie bezod- 
platného vecného bremena. Uza-
tvárať zmluvy o vecnom bremene 
patrí podľa najvyššieho súdu do 
pôsobnosti poslaneckého zboru 
mesta, poslanci túto právomoc ne-
môžu preniesť na nikoho iného.

Preto podľa všetkého exis-
tuje dôvodné podozrenie, že 
mohlo dôjsť k zneužitiu prá-
vomoci verejného činiteľa,  
k porušeniu povinnosti pri správe 

cudzieho majetku, a dokonca aj ku 
korupcii.

Ďalší podnet orgánom činným v 
trestnom konaní sa týka vyplatenia 
takmer 30-tisíc eur napriek tomu, 
že nedošlo k naplneniu predmetu 
zmluvy. Týkala sa finančného po-
radenstva pre výber strategického 
partnera pre Verejnoprospešné 
služby. Tento proces však zasta-
vil Úrad pre verejné obstarávanie  
a tak partner vybratý nebol. Porad-
ca aj tak dostal zaplatené v plnej 
výške.

 Tretie trestné oznámenie, ktoré 
podalo vedenie mesta, súvisí so 
skutočnosťou, že si mesto si v roku 
2008 nechalo vypracovať projekto-
vú dokumentáciu týkajúcu sa in-

Naše mesto sa konečne dočkalo nového tomografu

Liptovskomikulášska nemocnica 
má konečne nový počítačový to-
mograf. Stáť bude asi 1,1 mil. eur. 
Prvú splátku za nový CT prístroj 
vo výške 112-tisíc eur zaplatil zria-
ďovateľ nemocnice, Žilinský samo-
správny kraj (ŽSK). Zvyšok do plnej 
ceny prístroja bude splácať samot-
ná nemocnica šesťdesiat mesiacov. 

Vo štvrtok 23. februára nové CT 
zariadenie uviedli slávnostne do 
prevádzky za prítomnosti predse-
du ŽSK Juraja Blanára, viacerých 
jeho poslancov, primátora mesta 
Alexandra Slafkovského, jeho zá-
stupcu Jozefa Repaského, povere-

ného riaditeľa nemocnice Štefana 
Kohlera. Prítomná bola aj primárka 
rádiodiagnostického oddelenia 
Andrea Rajníková, viacerí lekári  
a personál nemocnice.

Podľa slov Štefana Kohlera sú  
v cene za prístroj už zahrnuté aj pre-
vádzkové náklady a päťročný pozá-
ručný servis, ako aj predchádzajúce 
stavebné úpravy priestorov, v kto-
rých sa teraz nachádza. Poverený 
riaditeľ spolu s primárkou Andreou 
Rajníkovou konštatovali, že staré 
CT-čko bolo v prevádzke už 15 ro-
kov. Podľa ich slov bolo v ostatných 
rokoch vysoko poruchové. „Roč-

V námestovskom amfiteátri na 
brehu Oravskej priehrady zavŕšil 
v piatok 9. marca Alan Bujdák  
z Banskej Bystrice svoju 35-dňovú 
jazdu na bicykli po slovenských 
cestách. V zimnom počasí absol-
voval približne 1 500 km a myš-
lienkou pomoci onkologickým 
pacientom v hmotnej núdzi oslo-
vil viac ako tri desiatky mestských 
samospráv. V stredu 7. marca za-
vítal aj do Liptovského Mikuláša, 
kde sa stretol aj s predstaviteľmi 
radnice.

„Vlani sa ma hlboko dotklo 
ochorenie a náročná dlhotrvajúca 
liečba jednej blízkej osoby. Sľúbil 
som jej všestrannú pomoc v boji 

so zákernou chorobou a postup-
ne som si uvedomoval, že treba 
účinne pomôcť viacerým ľuďom 
v podobnej situácii. Napokon vo 
mne skrsol nápad zorganizovať 
takúto okružnú jazdu po Sloven-
sku a v rámci nej osloviť kompe-
tentných, aby priložili pomocnú 
ruku,“ uviedol.

Hlavným cieľom podľa neho 
nebolo zbieranie finančných pro-
striedkov, ale vzbudenie väčšie-
ho záujmu predstaviteľov radníc  
o vážne ohrozenú a hendikepova-
nú skupinu obyvateľov. „V drvivej 
väčšine som sa stretával s pozi-
tívnym ohlasom a ústretovosťou. 
Viaceré mestá prisľúbili okrem fi-

nančnej pomoci napríklad voľné 
vstupenky na kultúrne a športové 
podujatia či do plavární. Ochotu 
pomôcť prejavili aj podnikateľské 
subjekty,“ pokračoval 44-ročný 
bývalý hokejista.

V posledných etapách zápasil  
s následkami pádu na zľadova-
tenej ceste. „V prvej chvíli som si 
doslova rátal kosti a dúfal, že žiad-
na nie je zlomená. Našťastie som 
sa len riadne doudieral. Na druhý 
deň ráno som vstával s veľkými 
bolesťami, no akékoľvek pomys-
lenie, že by som sa vzdal, sa roz-
plynulo hneď po vysadnutí na bi-
cykel,“ skonštatoval s úsmevom. 

 -jh-

vestícií do majetku, ktorý nevlastní 
ani nevyužíva. Predstavitelia radni-
ce si myslia, že z tohto pohľadu je 
pre mesto takáto projektová doku-
mentácia zbytočná. Stála 16,5-tisí-
ca eur.                                                                      -red-

ne sme na ňom vyšetrili približne  
2 500 pacientov. S novým prístro-
jom kvalita aj rýchlosť vyšetrenia 
môže až niekoľkonásobne stúp-
nuť,“ povedala A. Rajníková.

„Ako lekár, občan, primátor i po-
slanec samosprávneho kraja sa 
teším, že sa Mikulášania po dlhých 
rokoch nového prístroja dočka-
li. Vďaka nemu sa zvýši úroveň 
poskytovaných služieb pacien-
tom, prevažne našim občanom,“ 
povedal Alexander Slafkovský. 
„Mrzí ma však, že naša nemocnica 
mohla mať prístroj už v roku 2009  
a nestalo sa tak,“ uzavrel primátor  
A. Slafkovský.

Liptovský Mikuláš má tak po troch 
rokoch rovnaký multidetektorový 
počítačový tomograf, aký dostala 
nedávno aj nemocnica v Trstenej. 
Žilinský samosprávny kraj, ktorý 
má v zriaďovateľskej pôsobnosti 
celkovo štyri nemocnice, by ním 
chcel vybaviť aj nemocnicu v Dol-
nom Kubíne.

 Peter Lehotský

Divadelný festival 
vyhrali domáci

Festival amatérskych divadel-
níkov Belopotockého Mikuláš 
sa tešil veľkému záujmu liptov-
ských ochotníkov. Od 15. do 
18. marca sa na pódiu Domu 
kultúry predstavilo pred zrakmi 
divákov a odbornej poroty de-
väť súborov dospelých ochotní-
kov, šesť detských a hosť – báb-
kové divadlo z Opavy. 

Diváci ocenili aj súťažné pred-
stavenie domáceho súboru 
Gasparego s názvom Boj čer-
nocha zo psami. Odborná po-
rota Gasparegu udelila okrem 
ceny za réžiu a dramaturgiu 
aj hlavnú cenu festivalu. Ofici-
álna premiéra hry Boj černo-
cha zo psami sa uskutoční 15. 
apríla. Ako povedal Ľubo Raši, 
jeden z účinkujúcich, premiéra 
sa bude od súťažného predsta-
venia líšiť. „Niečo sme ešte vy-
lepšili, niečo zmenili,“ uviedol.      
 -leh-

Autorizovaný 
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Na marcovom zastupiteľstve o bytoch, novom vyklápači i cestovnom ruchu

Mesto opraví synagógu, ak poslanci dajú súhlas
Historicky cennú budovu lip-

tovskomikulášskej synagógy 
ponúkli do dlhodobého pre-
nájmu mestu predstavitelia 
Ústredného zväzu židovských 
náboženských obcí. Ako počas 
stretnutia s primátorom Ale-
xandrom Slafkovským povedal 
predseda zväzu Igor Rintel, 
mesto by malo z objektu urobiť 
koncertnú alebo výstavnú sieň. 
„Chceme, aby synagóga ostala 
kultúrnym stánkom. To je naša 
predstava ďalšej existencie ob-
jektu,“ povedal.

Primátor Alexander Slafkov-
ský konštatoval, že mesto je  
s ÚZ ŽNO v neustálom kon-
takte. „Kvôli synagóge, ktorú 
máme v užívaní, ale aj kvôli 
tradičnému podujatiu Mosty 
Gesharim, ktoré sa v nej koná 
v podstate už dve desaťročia. 
Verím, že poslanci zastupiteľ-
stva ponuku zväzu, aby mesto 
zobralo synagógu do nájmu, 
podporia. Umožnilo by to 
mestu v budúcnosti do nej 
investovať z rôznych fondov, 
vrátane európskych,“ vyjadril 

svoj názor po stretnutí. A do-
dal: „Rekonštrukcia synagógy 
je úloha na viac rokov, prvým 
krokom na jej opravu je dobrá 
dlhodobá nájomná zmluva. Tú 
musí najskôr schváliť mestské 
zastupiteľstvo. Po jej podpise 
môžeme začať riešiť možnosti 
čerpania externých finančných 
zdrojov. Predpokladám, že vo 
východnej časti synagógy by 
sa mali čiastočné opravy zrea-
lizovať už do tohtoročnej jese-
ne“.

 Peter Lehotský

Zasadnutie mestského zastupi-
teľstva, ktoré sa konalo 8. marca 
otvoril primátor Alexander Slaf-
kovský kvetmi. Pri príležitosti 
Medzinárodného dňa žien ich 
dostali všetky prítomné poslan-
kyne zastupiteľstva. 

Rokovací poriadok poslancov 
sa na marcovom rokovaní doč-
kal svojej novelizácie. Po dlhšej 
rozprave v ňom schválili poslan-
ci viacero drobných zmien.

Rozvoj cestovného ruchu 
prioritou mesta i regiónu

Program rokovania obsahoval 
okrem iného správu týkajúcu sa 
novozaloženej oblastnej organi-
zácie cestovného ruchu Región 
Liptov. Liptovský Mikuláš je jej 
zakladajúcim členom, po nece-
lých dvoch mesiacoch existen-
cie organizácia združuje desať 
členov. Organizácia má slúžiť na 
podporu a rozvoj cestovného 
ruchu v regióne Liptova, zdru-
žovať a využívať na tieto ciele 
prostriedky od svojich členov 
a dotácie zo štátneho rozpoč-
tu. Mesto Liptovský Mikuláš by 
mala mať v roku 2012 z týchto 
zdrojov na svoje aktivity sumu 
takmer 145-tisíc eur.

 Správa o prenájmoch bytov  
a hospodárení s nimi informova-
la poslancov o tom, že vlani bolo 
zaevidovaných 165 žiadostí. Cel-
kovo ich mesto eviduje takmer 
štyristo. V júli 2011 mesto na-
dobudlo kúpou 27-bytový dom 
na ulici Eduarda Penkalu. Výber 
užívateľov bytov sa uskutočnil 
žrebovaním. Ku koncu vlaňajška 
mesto vlastnilo celkovo 569 ná-
jomných bytov.

Poslanci schválili nadobudnu-
tie malého nákladného vozidla  
s vyklápačom. Verejnoprospeš-
né služby (VPS) by zaň mali  
zaplatiť zo svojho rozpočtu maxi-
málne 26-tisíc eur. Vozidlo budú 
pre zabezpečenie údržby zelene 
a s tým súvisiaci odvoz zelené-
ho odpadu, krovín a konárov  
z orezov drevín.

Elektrickú energiu nám v marci začala dodávať nová spoločnosť
Víťaz vlaňajšej elektronickej 

aukcie na dodávku elektrickej 
energie pre mesto Liptovský Mi-
kuláš a niektoré jeho spoločností 
oznámil v druhej polovici febru-
ára radnici, že sa dostáva do ťaž-
kostí. Jeden z najväčších hráčov 
na trhu s dodávkami elektrickej 
energie v strednej Európe spolu 

s informáciou o svojich problé-
moch ponúkol mestu seriózne 
riešenie. Dodávateľské záväzky 
spoločnosti Korlea Invest voči 
mestu preberá od 1. marca spo-
ločnosť Magna E.A. z Piešťan. Pre 
mesto Liptovský Mikuláš ostanú 
cenové, obchodné aj technické 
podmienky aj vo vzťahu s novým 

dodávateľom rovnaké, ako s pô-
vodným. „Život prináša rôzne si-
tuácie. Korlea Invest sa zachoval 
ako seriózny partner, ponúkol 
rozumné riešenie. Cena za elek-
trickú energiu ostane rovnako 
výhodná ako doteraz, zmení sa 
iba dodávateľ,“ komentoval zá-
stupca primátora Jozef Repaský. 

„Nová spoločnosť deklaruje 
možnosť dvojmesačnej skú-
šobnej lehoty. V prípade našej 
nespokojnosti tak môžeme do-
dávateľa operatívne zmeniť bez 
akýchkoľvek sankcií. Distribučné 
spoločnosti o tejto skutočnos-
ti vedia a akceptujú ju,“ uzavrel  
J. Repaský.   -red-

V Palúdzke zrekonštruujú
 problematickú cestu

Členovia zastupiteľstva takisto 
súhlasili so združením finanč-
ných prostriedkov v záujme 
realizácie zámeru rekonštruk-
cie cesty na Palúčanskej ulici 
v súvislosti so zabezpečením 
spracovania projektovej doku-
mentácie. Náklady na jej obsta-
ranie by mali byť 3,3-tisíc eur. 
Predpokladané celkové náklady 
na rekonštrukciu cesty budú 
približne 89-tisíc eur, zaplatí ich 
Slovenská správa ciest.

Pracovníci útvaru hlavného 

kontrolóra predložili poslancom 
spresnenie správy o výsledku 
kontrol zmluvných vzťahov  
a faktúr týkajúcich sa investícií 
do verejného osvetlenia a roz-
hlasu. Hlavná kontrolórka v do-
kumente doplnila niektoré nové 
skutočnosti a potvrdila správ-
nosť vo februári prezentovaných 
zistených nedostatkov. Hovoria  
o tom, že mesto Liptovský Miku-
láš nevykonalo výberové kona-
nie na dodávateľa investície do 
mestského rozhlasu v hodnote 
490-tisíc eur. 

Mesto porušovalo v rokoch 
2007 až 2010 zákon aj tým, že ne-

vykonalo výberové konanie na 
dodávku elektrickej energie pre 
verejné osvetlenie. V tom istom 
období nevykonalo ani výberové 
konanie na zabezpečovanie jeho 
údržby. Realizovala ju spoločnosť 
na základe priameho zadania, 
mesto to ročne stálo asi 40-ti-
síc eur. Na rozpor so zákonom  
o verejnom obstarávaní pri reali-
zovaných postupoch v súvislosti 
s osvetlením i rozhlasom pritom 
upozornil Úrad pre verejné ob-
starávanie ešte začiatkom augus-
ta 2008.  -red-
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Mesto Liptovský Mikuláš vy-
hlasuje týmto opätovne jarné 
čistenie v meste Liptovský Mi-
kuláš. Pri tomto upratovaní je 
potrebné vyčistiť si okolie ro-
dinných domov, bytových do-
mov a firiem. 

Pozývame dobrovoľníkov,  
aby sa pripojili k organizátorom 
druhého environmentálneho 
dňa v Liptove do čistenia bre-
hov Liptovskej Mary a okolitých 
tokov dňa 21. 4. 2012. V meste 
sú určené 2 zberné miesta, kde 
sa v sobotu ráno o 9.oo záu-
jemcovia o čistenie Liptovskej 
Mary stretnú: na konci Palúčan-
skej ulice pri Zberniach surovín  

v Palúdzke a v Liptovskej On-
drašovej na Ul. hrdinov SNP.  

Je potrebné, aby organizátori 
čistenia jednotlivých lokalít a 
účastníci akcie „Vyčistime si Slo-
vensko“ dali na vedomie Mest-
skému úradu v Liptovskom 
Mikuláši, útvaru životného 
prostredia a poľnohospodár-
stva,  lokalitu a deň  čistenia, 
aby  mohol byť zabezpečený 
odvoz vyzbieraného odpadu, 
pokiaľ budú mať požiadavky na 
súčinnosť. Na plasty je potreb-
né využiť dostupné kontajnery 
na plasty. 

Na ukladanie nadrozmerné-
ho odpadu, skál, kameniva  

a vyzbieraných nečistôt sú ur-
čené veľkoobjemové kontajne-
ry, ktoré budú rozmiestnené na 
svojich obvyklých miestach od 
16. apríla po dobu 2 týždňov do 
29. apríla. V prípade nepriazni-
vého počasia bude termín vy-
loženia kontajnerov posunutý. 
Na sídliskách je možné pristaviť 
veľkoobjemový kontajner na 
požiadanie zástupcu vlastníkov 
bytov pre čistenie spoločných 
priestorov príslušného bytové-
ho domu najneskôr do konca 
apríla.  Odpad z týchto kontaj-
nerov je určený na odvoz na 
skládku odpadu.

Do veľkoobjemových kontaj-

nerov sa nesmie ukladať nebez-
pečný odpad, elektronický šrot, 
autobatérie. Uvedený odpad 
je možné odovzdať v pracov-
né dni a v sobotu  na zbernom 
stredisku na Podtatranského 
ulici do 19.oo alebo na zber-
nom a triediacom stredisku na 
Podbrezinách  do 12.oo.  

Samostatne sa zbiera biolo-
gicky rozložiteľný odpad urče-
ný na kompostovanie. Zelený 
odpad, konáre zo stromov  
a drevo je potrebné ukladať  
ku veľkoobjemovým kontajne-
rom. Konáre sa nesmú miešať 
s iným odpadom, sú určené na 
drvenie.    -žp-

Jarné upratovanie mesta ako súčasť druhého environmentálneho dňa v Liptove

Sociálna poisťovňa upozor-
ňuje klientov na zmeny vý-
platných termínov dávok dô-
chodkového poistenia počas 
veľkonočných sviatkov a dňa 

pracovného pokoja 8. mája 
2012. Dôchodky s výplatným 
termínom 6. apríl 2012 a s vý-
platným termínom 8. apríl 2012 
dostanú poberatelia v skoršom 

termíne 5. apríla 2012.
Dôchodky s výplatným termí-

nom 8. máj 2012 budú klientom 
vyplatené dňa 9. mája 2012.

  -jg-

Mesto Liptovský Mikuláš  
v spolupráci s neziskovou orga-
nizáciou Pomocný anjel z Niž-
nej na Orave, zaoberajúcou sa 
sociálnou pomocou, uskutoční 
zber obnoseného šatstva a ne-
potrebnej posteľnej bielizne: 

 dňa 12. 4. 2012 (štvrtok)  
v čase 13.00 hod. – 15.30 hod. 
Liptovský Mikuláš – palúdz-
ka (pri štadióne FC 34 pa-
lúdzka)

dňa 12. 4. 2012 (štvrtok)  
v čase 16.00 – 18.00 hod. Lip-
tovský Mikuláš – ploštín 
(pred kultúrnym domom)

 dňa 13. 4. 2012 (piatok)  
v čase 13.00 – 15.30 hod. Lip-
tovský Mikuláš – iľanovo 
(pred kultúrnym domom)

 dňa 13. 4. 2012 (piatok)  
v čase 16.00 – 18.00 hod. Lip-
tovský Mikuláš -  staré Mesto 
(za čerpacou stanicou slov-

naft pri žel. stanici).
Na uvedených stanovištiach 

bude pristavené označené ná-
kladné auto, do ktorého môžu 
občania odovzdať obnosené 
šatstvo.

Zbiera sa: dámske, pánske, 
detské letné a zimné oblečenie. 
Vítané sú i posteľné obliečky, 
uteráky, záclony, prestieradlá, 
metrový textil, deky, tkané ko-
berce. Nezáleží na tom, či je to 

posledná móda alebo už majú 
veci možno i desiatky rokov. 
Veci môžu byť aj mierne zne-
čistené, nie však úplne špinavé. 
Prosíme občanov, aby posteľ-
nú bielizeň, uteráky a utierky 
zabalili osobitne a označili. 

Nezbiera sa: obuv, hračky, 
domáce potreby, matrace, ko-
berce (okrem tkaných) a veľmi 
znečistené veci.

 -žp-

Dňa 31. marca 2012 sa usku-
toční v meste Liptovský Mikuláš 
zber nebezpečných odpadov 
prostredníctvom firmy DETOX.

Obyvatelia môžu doniesť a 
odovzdať priamo do označe-
ného auta nebezpečné odpady  
z domácností – staré farby, che-
mikálie, oleje, batérie, televízo-
ry a iné pokazené spotrebiče. 

Prosíme obyvateľov, aby poč-
kali na odberateľa a netvorili 
skládku odpadu na mieste 
zastávky. Odberateľ musí do-
držať časový harmonogram, 
ktorý sa oproti minulému roku 
nezmenil. 

 -žp-

Sociálna poisťovňa informuje: 
Výplatné termíny dôchodkov v apríli a v máji 2012

V zbere obnoseného šatstva pokračujeme aj počas apríla

Harmonogram mobilného zberu nebezpečných odpadov 

skúška sirén
V piatok 13. apríla 2012    

o 12.00 hod. bude v Liptov-
skom Mikuláši vykonaná 

kontrola skúšky vyrozumenia 
obyvateľstva dvojminútovým 

stálym tónom sirén.

Termín zberu:  31. 3. 2012  (sobota) – jar

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 - 9:30
Demänová  kultúrny dom    9:40 - 9:50
Bodice   križovatka pri pamätníku  9:55 - 10:05
Ploštín   pred kultúrnym domom  10:15 - 10:25
Iľanovo   pred kultúrnym domom  10:35 - 10:45
Nábrežie 4. apríla  parkovisko za Billou, Belopotockého ul. 10:55 - 11:05
Nábrežie Aurela Stodolu  pri predajni Jednota-Vrbica  11:10 - 11:20
Veľká kolónia  pri garážach   12:00 - 12:10
Okoličné, Sihoťská 298  vedľa ihriska   12:15 - 12:25
Stošice   otočka autobusu   12:30 - 12:40
Vitálišovce  zákruta na Lipovej ulici  12:45 - 12:55
Podtatranského ul.  Zberný dvor VPS L. Mikuláš  13:05 - naloženie
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Rekonštruujeme už aj Školskú ulicu a Námestie osloboditeľov

Spomienka na prvú slovenskú očnú lekárku

Jarná časť rekonštrukcie centrál-
nej mestskej zóny, ktorá sa ešte 
pred zimou začala rozkopávkou 
Štúrovej ulice, pokračuje. Okrem 
výmeny dlažby na Námestí oslo-
boditeľov sa začali v prvej polo-
vici marca práce v Tranovského 
uličke a na ulici Školskej. 

Okresný dopravný inšpektorát 
v Liptovskom Mikuláši (ODI OR 
PZ) v tejto súvislosti informoval, 
že pri úkonoch súvisiacich s evi-
denciou vozidiel nebude možné 
vykonávať kontrolu údajov uvá-
dzaných v osvedčení s údajmi 
priamo na vozidle na ul. Školskej. 

Tam totiž boli doteraz vodiči 
zvyknutí kontrolu pri registrácii 
svojich vozidiel podstúpiť.

   Od 13. marca 2012 do odvo-
lania budú policajti ODI OR PZ 
vykonávať kontroly vozidiel na 
parkovisku pred budovou Okres-
ného riaditeľstva Policajného 
zboru v Lipt. Mikuláši, ul. Komen-
ského 841 (pri hoteli Jánošík) 
počas stránkových dní v čase od 
07.45 – 09.30 hod.

Rekonštrukcia centrálnej mest-
skej zóny by mala byť podľa plánu 
ukončená v polovici júna tohto 
roku.                                                                             -red-

V prvý marcový deň sa  
v priestoroch Domu Matice slo-
venskej  (MS) uskutočnilo cyklic-
ké podujatie pod názvom Pre-
chádzka liptovským panteónom. 
Podujatie usporiadal Historický 
klub pri MO MS a Dom MS v Lip-
tovskom Mikuláši. Podvečer bol 
venovaný významnej rodáčky  
z tohto mesta, prvej očnej lekárky 
na Slovensku Anne Trnovskej – Šá-
chovej.  

Život a dielo tejto osobnosti vo 
svojom príspevku priblížila bý-
vala primárka očného oddelenia 
mikulášskej nemocnice MUDr. 
Kvetoslava Antolová. Anna Tr-
novská sa narodila 20.2.1897  
v Liptovskom Mikuláši v rodine gar-
biara Jána Trnovského, pochádzala 
zo zemianskeho rodu. Externe vy-
študovala gymnázium v rodisku, 
dievčatá v tom období nemohli 
študovať na stredných školách, me-
dicínu vyštudovala na univerzite v 
Budapešti. Po skončení štúdií pra-
covala na Očnej klinike v Bratislave, 
neskôr na chirurgii v Košiciach. Vy-
dala sa za očného lekára Antonína 
Šáchu  (1890-1934) s ktorým sa 
odsťahovala do Uherského Hradiš-
ťa. Veľmi skoro ovdovela a s malý-
mi deťmi sa sťahuje do rodiska. Tu 
si otvorila súkromnú prax a stáva 
sa vyhľadávanou očnou lekárkou, 
uznávanou odborníčkou. Zomrela 
28. januára 1957, takže tohto roku 
sme si pripomenuli 115 . výročie 
jej narodenia a 55. výročie úmrtia. 

Súčasťou prednášky bolo uvedenie 
krátkeho filmu 50 rokov očného le-
kárstva v Liptove. 

V ďalšej časti spomienkového ve-
čera vystúpila Mgr. Dana Fiačano-
vá, ktorá vyzdvihla činnosť MUDr. 
Šáchovej na poli slovenskej evan-
jelickej diakonie. Ako obetavá so-
ciálna pracovníčka viedla zdravot-
né kurzy pre sestry diakonie. Bolo 
priblížená podrobne činnosť tejto 
organizácie, ako spomenutý aj žen-
ský charitatívny spolok Dobrodej v 
ktorom sa angažovala sestra MUDr. 
Šáchovej, Darina.

Nakoniec s osobnými spomien-
kami vystúpili syn  Ján Šácha, 
synovec JUDr. Ivan Šenšel a pra-
neter Ivica Jurášová. Všetci sa 
zhodli že MUDr. Šáchová bola 
veľmi tolerantná žena, láskavá 
a chápajúca matka. Ako vdova  
s tromi deťmi to mala veľmi ťaž-
ké, ale dokázala sa boriť životom 
zdolávať prekážky osudu, po-
máhala jej v tom nezdolná viera  
v Boha. Záverom sa syn Ján Šácha 
poďakoval Matici slovenskej v Lip-
tovskom Mikuláši, že si dôstojným 
spôsobom pripomenula jeho mat-
ku, ktorá zostávala skromnou osob-
nosťou, ktorá svoje sily venovala 
tomu najvzácnejšiemu ľudskému 
zdraviu.

Matica slovenská v Liptovskom 
Mikuláši podobné prednášky pri-
pravuje pravidelne.

 -dms-

oprava
V minulom čísle mesačníka Mikuláš 

sme na str. 12 uverejnili článok s ná-
zvom „Verejné osvetlenie a rozhlas pod 
drobnohľadom“, v ktorom sme uviedli 
nepresnú informáciu:  „Medzi najzávaž-
nejšie zistenia patrí ... obídenie mestské-
ho zastupiteľstva, ktorému nebola pred-
ložená na schválenie majetková účasť 
mesta v 1. slovenskej úsporovej, a.s.“.

Mesto Liptovský Mikuláš nikdy nebolo 

akcionárom, ani majetkovo nevstupova-
lo do spoločnosti 1. slovenská úsporová, 
a.s. Mesto Liptovský Mikuláš so spoloč-
nosťou 1. slovenská úsporová, a.s., uza-
tvorilo iba zmluvu o kúpe akcií spoloč-
nosti FIN.M.O.S., a.s., a táto zmluva bola 
schválená v mestskom zastupiteľstve.

Za nepresné informácie sa spoloč-
nostiam 1. slovenská úsporová, a.s., 
a FIN.M.O.S., a.s., ako aj čitateľom ospra-
vedlňujeme.

- red- 
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VÁM PONÚKA:
 ▶ bezplatný informačný servis - aktuálna ponuka cestovného ruchu 

v regióne, firiem, služieb, podujatí

 ▶ predpredaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia z ponuky 
Ticketportal, Ticket Art a na ďalšie podujatia v regióne

 ▶ propagačnú a inzertnú službu - propagačné banery na oficiálnej stránke  
mesta www.mikulas.sk, Facebook Informačného centra Mesta, direct mail,  
vývesné tabule v priestoroch Informačného centra...

 ▶ zmenáreň - výhodné kurzy predaja valút bez poplatkov

 ▶ sprievodcovskú službu - 4 prehliadkové okruhy historickým centrom

 ▶ poistenie záchrany v horách, predaj turistických sprievodcov, máp, 
suvenírov, štátnych rybárskych lístkov, faxovú a kopírovaciu službu...

Námestie mieru 1
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 00421/44/16 186, 552 24 18
e-mail: info@mikulas.sk, www.mikulas.travel
Otváracie hodiny: Po-Pi: 900 - 1700, So: 900 - 1300

Milí čitatelia,
prinášame vám novú servisnú rub-

riku, v ktorej vám budú odborníci 
pomáhať a ponúkať užitočné rady 
v oblasti fi nančného poradenstva 
a poisťovníctva. Začíname témou na-
najvýš aktuálnou - poistením nehnu-
teľností, ktoré majitelia využívajú na 
bývanie alebo oddych.

Podľa typu, funkcie a využitia 
nehnuteľnosti rozlišujeme pois-
tenie rodinného domu, bytu, 
rodinného domu vo výstavbe, re-
kreačnej chalupy a chaty. nehnu-
teľnosti obývané trvalo, čiže viac 
ako 270 dní v roku, označujeme 
ako rodinné domy a byty. V ostat-
ných prípadoch ide o rekreačné 
chalupy a chaty.

Ako neskončiť pod mostom alebo správne poistenie nehnuteľnosti
Všetky obývané nehnuteľnosti je 

možné poistiť. Poisťovne zvyčajne 
klientom ponúkajú balíčkové po-
istky, v ktorých si majitelia nehnu-
teľností sami vyberajú a určujú, proti 
akým rizikám si nehnuteľnosť poistia. 
Medzi základné poistné riziká patria 
požiar, výbuch alebo priamy úder 
blesku. Doplnkovými rizikami sú 
pády stromov a stožiarov, tiaž sne-
hu, pád lavíny, zosuv pôdy, víchrica 
a krupobitie, ale i povodeň, záplavy, 
krádež, lúpež, vandalizmus, prepä-
tie v elektrickej sieti a podobne.

Najdôležitejším parametrom pri 
poisťovaní nehnuteľnosti určenej na 
bývanie je správne určenie poistnej 
sumy. Tu hrozí riziko, že ak vlastník 
nadobudol svoj dom, byt alebo cha-
lupu v minulosti, mohla sa v priebehu 
rokov hodnota jeho nehnuteľnosti 
mnohonásobne zvýšiť. Počiatočná 
poistka, ktorú uzavrel pri nadobudnutí 
nehnuteľnosti, tak vonkoncom nesta-
čí na pokrytie škôd, ktoré mu hrozia 
v súčasnosti pri neželaných poistných 
udalostiach.

Preto je vhodné každé poistenie 
aktualizovať aspoň raz v priebehu 
3 až 5 rokov. Platí totiž jednoduchá 
zásada: ak chcete, aby vám pois-
ťovňa uhradila celú škodu, poistnú 
sumu musíte nastaviť tak, aby zod-
povedala skutočným nákladom na 
postavenie rovnakej nehnuteľnosti 
v čase poistnej udalosti, ktorá vás 

zastihla. ak to tak nie je, poisťov-
ňa vám vyplatí len určitú časť ško-
dy, ktorá je k skutočnej škode v rov-
nakom pomere, ako poistná suma 
k reálnej hodnote nehnuteľnosti.

Uvedieme príklad. Ak ste pred rok-
mi postavili dom za 60.000 EUR a po-
istili ste ho na túto sumu, no v súčas-
nosti je jeho hodnota 120.000 EUR, 
a poistku ste nemenili, pri akejkoľvek 
škode zapríčinenej poistnou udalos-
ťou vám poisťovňa vyplatí len polo-
vicu skutočnej ujmy. Prečo? Lebo ne-
aktualizovaním poistnej sumy máte 
vašu nehnuteľnosť poistenú len na 
polovicu jej terajšej hodnoty. Stačilo 
zavolať odborníka, poistku aktuali-

zovať a problém by nevznikol.
nesprávne určenie a neaktuali-

zovanie poistnej sumy je najčas-
tejšou príčinou nespokojnosti 
majiteľa nehnuteľnosti s výškou 
poistného plnenia zo strany pois-
ťovne. Nejde však o chybu poisťov-
ne, ale o chybu vlastníka nehnuteľ-
nosti.

nebuďte preto ľahostajní a pre-
svedčte sa, že poistenie vašej 
nehnuteľnosti je nastavené správ-
ne. Vezmite svoju poistnú zmluvu a 
príďte sa s nami bezplatne poradiť 
do sídla MIPS na Belopotockého ulici 
4192/4 v Liptovskom Mikuláši. Peter Dzúr, riaditeľ  

poradenskej spoločnosti MIPS
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SKATE & SNOW

PREDAJŇA PRESŤAHOVANÁ
DO OC JASNA SHOPPING CITY

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

• banky
• pobočku
• služby advokátskej kancelárie 

• stávkové kancelárie
• realitnú kanceláriu
• herňu

pon. – pia. 9 – 19 h. FREE

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

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

Voľné obchodné priestory NA PRENÁJOM
kontakt :  0903 295 148,  0911  106 640 
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JARNÁ REGIONÁLNA AKCIA 

Regionálna akcia pre obyvateľov členských obcí a miest Klastra LIPTOV – združenia cestovného ruchu a Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV. 

 

Kúpte si LIPTOV Region Card len za 2 € a získajte zľavy v aquaparkoch až do 30 %. 
 

Počas mimosezóny 10.4. - 15.6.2012 môžete získať jedinečné zľavy do aquaparkov: 

15 % zľava 
 na 1. celodenný vstup Aqua Packet v Aquaparku Tatralandia 
 na 1. celodenný vstup Economy a Business balík v Thermal Park Bešeňová 
 na 1. vstup alebo balík v Aqua-Vital Park - Kúpele Lúčky 

  

30 % zľava 
 na 2. a každý ďalší celodenný vstup Aqua Packet v Aquaparku Tatralandia 
 na 2. a každý ďalší celodenný vstup Economy a Bussiness balík v Thermal Park Bešeňová 
 na 2. a každý ďalší vstup alebo balík v Aqua-Vital Park - Kúpele Lúčky 

 a množstvo iných skvelých zliav... viac info na www.visitliptov.sk, www.liptovcard.sk 
 

Cena 2 EUR platí pre obyvateľov s trvalým pobytom v členskom meste / obci Klastra LIPTOV. LIPTOV 
Region Card si môžete zakúpiť v Informačných centrách v Liptovskom Mikuláši a Ružomberku alebo na 
obecných úradoch členských obcí. Možnosť zakúpenia karty v termíne od 1.4. do 15.6.2012 a využitia zliav 
od 10.4.-15.6.2012. LIPTOV Region Card zakúpená počas akcie platí od 1.4.2012 do 30.4.2013.  
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10. marca 2012 sa konali parla-
mentné voľby, v ktorých si ob-
čania na volebné obdobie rokov 
2012 – 2016 zvolili 150 poslancov 
najvyššieho zastupiteľského or-
gánu Slovenskej republiky.

Priebeh volieb, vrátane sčítania 
volebných výsledkov v 31 voleb-
ných miestnostiach zriadených 
na území mesta Liptovský Mi-
kuláš zabezpečovalo 451 členov 
okrskových volebných komisií, 
31 zapisovateľov a 14 členný pra-

covný a pomocný tím z radov za-
mestnancov mesta.

Z celkového počtu 26 566 
oprávnených voličov zapísa-
ných v zoznamoch voličov sa 
volieb zúčastnilo 15 717 voličov, 
účasť bola teda pomerne vyso-
ká, 59,16 %. Najvyššiu účasť sme 
zaznamenali vo volebnom okrs-
ku č. 23, ktorý sídlil v kultúrnom 
dome v Ploštíne. Tu bola účasť 
69,71 %, z celkového počtu 416 
oprávnených voličov sa tu volieb 

zúčastnilo 286 voličov. Naopak 
najnižšiu účasť sme zaznamenali 
v okrsku č. 11, ktorý sídlil v ZŠ M. 
R. Martákovej, 42 %, kde z počtu 
1 188 oprávnených voličov preja-
vilo svoj názor vykonaním voľby 
499 voličov. 

Voličom bolo vydaných 822 
voličských preukazov, ktorý ich 
oprávňoval voliť v ktoromkoľvek 
volebnom okrsku na území Slo-
venskej republiky, 49  voličov, 
ktorí majú trvalý pobyt v našom 

meste a požiadali o voľbu poš-
tou, využilo tento spôsob voľby.

Voľby v našom meste prebehli 
bez problémov a obvodnou vo-
lebnou komisiou nebolo v meste 
Liptovský Mikuláš zaznamena-
né žiadne porušenie zákona č. 
333/2004 Z. z. o voľbách do Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky. 

V tabuľke uvádzame výsledky 
volieb pre jednotlivé kandidujú-
ce politické strany v meste Lip-
tovský Mikuláš. 

Volili sme nový parlament

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 19. 3. 2012

Ďalšie výsledky parlamentných volieb v meste Liptovský Mikuláš sú zverejnené na webovej stránke mesta – www. mikulas.sk/samospráva/
voľby do NR SR 2012.                                                                                                                                          PhDr. Miroslava Almanová,vedúca organizačného oddelenia
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Občiansky servis 
február  2012

Zo zápisníka Mestskej polície od 16. 02. 2012 do 15. 03. 2012

Narodil sa človek, zapálila sa na 
oblohe nová hviezda. Tak vitaj 
človiečik…
vo februári  2012  sa v Liptov-
skom Mikuláši narodili:

Lenka Gombová, Simona Ba-
lážová, Sára Majerčiaková,  Pat-
rik Bielený, Adrián Baláž, Peter 
Majerský, Natália Gajdošová, 
Martin Hán, Martina Matúšková, 
Tobias Zubko, Dorota Vančová, 
Vavrinec Klinec, Sára Balážová, 
Denis Puška, Martin Čonka, An-
ton Mišta, Barbora Budová, Sta-
nislav Volko, Martin Fongus.

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

Marek Puška – Ivana Balážová, 
Michal Kováč – Veronika Mravco-
vá, Ing.Rudolf Pajunk – Mgr.Lu-
cia Vajdová, Ing.Michal Malíček 
– Ing.Veronika Vlhová, Vladimír 
Kráľ – Vladimíra Muskolayová, 
Michal Senaj – Martina Pokorná, 
Ľubomír Homola- Mgr.Jana Ku-
nová.

Roztrhla sa niť, už sa nedá spo-
jiť. Život blízkeho človeka vyha-
sol a nám zostáva spomienka a 
smútok v srdciach… 
opustili nás:

Marian Čenka – 52r., Eva Miha-
láková – 93r., Roman Demen-
čík -37r., Ján Laco – 81r., Cecília 
Fiedorová – 84r., Lumír Kunčík 
– 70r., Josef Zvonek – 84r., Eva 
Recová – 75r., Zuzana Páričko-
vá – 85r., Milan Herceg – 65r., 
Celestína Kačmarská – 86r., 
Anna Majerová – 78r., Peter Ku-
ruc – 62r., Jozef Žiaran – 59r., 
Anna Rűckschlossová – 88r., 
Rudolf Reppa – 83r., Jaroslav 
Ráchel – 67r., Helena Balážo-
vá – 80r., Miroslav Doblej – 68r., 
Dušan Balvoň – 63r., Mária Tká-
čová – 83r., Jaroslava Oravcová 
– 61r., Mária Šimeková – 60r., . 
                                                       -matr-

16. 2. 2012  od 11.00 hod. do 
14.30 hod. stálo na vyhradenom 
parkovisku pre zdravotne ťažko 
postihnutých na ul. Kamenné 
pole pred OD Tesco motoro-
vé vozidlo Toyota čiernej f. EČ 
WP34787, ktorej majiteľom bol 
pán Michal K. z Poľska. Menova-
ný sa svojím konaním dopustil 
priestupku podľa §22,1/k, zák.  
č. 372/90 Zb., IP16-§25,1/n,Z.8/, 
za ktorý bol na mieste riešený 
hliadkou MsP v blokovom konaní.

20. 2. 2012 o 14.18 hod. bolo 
kamerovým systémom MsP za-
znamenané na centrále MsP ako 
na SAD na Ul. Štefánikovej fajčia  
pani Sarah A. a Miroslav V. z Bra-
tislavy, ktorí sa svojím konaním 
dopustili priestupku podľa § 7 
ods. 1, písm. a zák. č. 377/04 Z.z. 
Menovaní boli na mieste riešení 
hliadkou MsP v blokovom kona-
ní.

24. 2. 2012 o 22.13 hod. rušila 
nočný kľud hlučným správaním 
skupinka mladých osôb na ul. 
Štúrovej v bytovom dome. Tým  
porušili §47 ods. 1, písm. b zák. 
č. 372/90 Zb. o priestupkoch. 
Nájomca pán Vladimír P., bytom  
z Liptovskej  Porúbky, bol hliadkou 
MsP riešený na mieste napomenu-

tím a bol navodený právny stav.
1. 3. 2012 o 20.03 hod. nezná-

my páchateľ odcudzil poklop 
na kanáli pred predajňou  Tosa 
v Okoličnom. Zatiaľ neznámy 
páchateľ sa dopustil priestupku 
podľa § 50 ods. 1, zák. č. 372/90 
Zb. o priestupkoch. Vec je v rieše-
ní mestskej polície.

5. 3. 2012 o 13.30 hod. poží-
vali  alkohol na verejnosti na ul. 
Žiarskej na sídlisku Podbreziny 
Martin Š. z Podbrezín a Monika V. 
z Liptovskej  Teplej, ktorí sa svo-
jím konaním dopustili priestupku 
podľa VZN Mesta Liptovský  Mi-
kuláš č. 8/92 čl. 2, ods. 1, písm. b. 
Hliadka MsP obidvoch priestup-
cov riešila na mieste napomenu-
tím.

 8. 3. 2012 o 8.00 hod. voľne 
pobehovali psy v osade Hlboké. 
Hliadka MsP na mieste zistila, 
že majiteľkami psov sú Gabriela 
P. a Blanka B. z Hlbokého. Svo-
jím konaním porušili VZN Mesta 
Lipt. Mikuláš č. 4/2009 čl. 6, ods. 
1, písm. e. Obidve menované 
priestupkyne boli riešené na 
mieste hliadkou MsP v blokovom 
konaní.

13. 3. 2012 o 01.41 hod. ru-
šila nočný kľud hlasno puste-

ným rádiom pani Denisa  Č.  
z ul. Penkalovej. Menovaná sa 
dopustila priestupku podľa §47 
ods. 1, písm. b zák. č. 372/92 Zb.  
o priestupkoch, za ktorý bola rie-
šená hliadkou MsP v blokovom 
konaní a na mieste bol navodený 
právny stav.

14. 3. 2012 o 17.00 hod. hliad-
ka MsP odchytila na ul. Sládko-
vičovej dvoch voľne pustených 
psov a za asistencie povereného 
zamestnanca MsÚ ich umiestnila 
do karanténnej stanice na ul. Re-
volučnej.     

V období od 16. 02. 2012 do 
15. 3. 2012 bolo príslušníkmi 
MsP riešených  352 priestupkov  
z toho na úseku dopravy 249 
priestupkov, 3 priestupky proti 
majetku, 33 priestupkov proti ve-
rejnému poriadku, 4 priestupky 
proti občianskemu spolunažíva-
niu, 14 priestupkov voľne pohy-
bujúcich sa psov, 31 priestupkov 
porušenia zákona o ochrane ne-
fajčiarov -  fajčenie na autobus. 
zastávkach, 2 priestupky podania 
alkoholu, cigariet osobe mladšej 
ako 18 rokov, 8 priestupkov pitia 
alkoholu na verejnom priestran-
stve, a iné  -msp-

Astronomická jar začala  
20. marca a už onedlho sa za-
čínajú veľkonočné sviatky. 
Tohtoročná zima bola naozaj 
krutá. Svoje o tom vedia za-
mestnanci Verejnoprospeš-
ných služieb Liptovský Mikuláš 
(VPS), aj ľudia zapojení do ak-
tivačných prác, ktoré za finanč-
nej pomoci štátu organizuje 
mesto. Hoci sú často a niekedy 
aj oprávnene kritizovaní, skôr 
si zaslúžia úctu ako výčitky. 

Výkon zimnej údržby miest-
nych komunikácií začal 22. 11. 
2011 a do prvého jarného dňa 
trval spolu 89 dní. A z tých-
to 89 dní bolo 65 takých, keď 
teplota klesala pod bod mrazu 
v rozpätí -10 až -26 °C. Počas 
26 dní snežilo, z toho 3 dni 
veľmi intenzívne. Až 21 dní  
trvala poľadovica. A pocit chla-
du v sprievodnom vetre grado-
val. Celkom napadlo 150 cm 
snehu a jeho priemerná výška 
sa pohybovala od 15 do 45 cm.

V takýchto podmienkach 
VPS popri svojich bežných 
výkonoch (vývoz komunál-
neho odpadu, výkop hrobov, 
separácia odpadu a podobne) 
zabezpečovali údržbu a zjazd-

nosť 92 km mestských ciest 
a schodnosť 59 km chodníkov, 
2 peších zón, 11 mostov, 3 lá-
vok, 1 nadchodu, 1 podchodu, 
120 bežných metrov schodov 
a všetkých námestí. Takmer 
štyri desiatky zamestnancov 
VPS zaradených do zimnej 
služby vrátane štyroch riadia-
cich pracovníkov túto činnosť 
vykonávali za pomoci troch pl-
nomechanizovaných posýpa-
čov s prednou radlicou, dvoch 
multikár s mechanickým posy-
pom, dvoch nákladných moto-
rových vozidiel s predsadenou 
radlicou, jedného nakladača 
s otočnou radlicou a lyžicou, 
troch UNC zariadení s radlica-
mi a lyžicami, piatich traktorov 
s radlicami, dvoch komunál-
nych strojov s radlicami a s vo-
zidlami na odvoz snehu v poč-
te podľa aktuálnej potreby. Za 
90 dní bolo spotrebovaných 
600 ton inertného posypové-
ho materiálu a 80 ton cestnej 
soli. Celkové náklady na zimnú 
údržbu predstavujú asi 100-ti-
síc eur.

Kvôli intenzívnemu sneženiu 
bola trikrát potrebná aj pomoc 
zmluvne zaistených dodávate-

ľov. Tridsiati aktivační pracov-
níci pod vedením troch koor-
dinátorov okrem toho denne 
čistili priestory autobusových 
zastávok, cestných priechodov, 
križovatiek a odvodňovacích 
systémov.

Zima sa podpísala aj pod no-
vovzniknuté výtlky, ktoré popri 
čistení komunikácií od posypu 
VPS už v rámci možností opra-
vujú. Odstraňovanie posypu 
a čistenie ulíc má zabrániť jar-
nej prašnosti. S cieľom skvalit-
niť povrch vozoviek v katastrál-
nych územiach nášho mesta sa 
VPS a mesto Liptovský Mikuláš 
dohodli so Správou ciest Žilin-
ského samosprávneho kraja na 
koordinovanom postupe ich 
opráv tak, aby motoristi boli 
spokojní.

VPS čistením a opravou ko-
munikácií, ošetrením drevín 
a potrebnými opravami det-
ských ihrísk, do ktorých sa 
s chuťou pustili, chcú spríjem-
niť občanom Liptovského Mi-
kuláša blížiace sa sviatky Veľkej 
noci.

Milan Kružliak, 
zástupca primátora

Krutá zima otestovala Verejnoprospešné služby
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